
STREAM savaitė 

2020.04.20 - 2020.04.24 

„Mikė Pūkuotukas mokslo šalyje“ 

Organizuoja mokytojos: R. Šapranavičienė, A. Limantienė 

Tikslas: įgyti naujų žinių eksperimentuojant, žaidžiant, kuriant. 

Uždaviniai: 

 Skatinti vaikų kūrybiškumą tyrinėjant. 

 Turtinti vaikų žinias eksperimentuojant. 

 Pasigaminti žaidimo priemonių.  

Laukiami rezultatai: 

 Aktyviai dalyvaus kūrybiniame procese.  

 Įgis naujų žinių, išgyvens naujas patirtis. 

 Pasigamins žaidimo priemonių. 

Eiga:   

     Pasirinkti bet kurį eksperimentą, žaidimą, kurie yra pateikti žemiau,  jį atlikti bet 

kurią savaitės dieną, fiksuoti akimirkas nuotraukomis.   

     Akimirkos fotografuojamos ir siunčiamos el. paštu pastas.rasa@gmail.com 

(parašant grupę, kurioje vaikas ugdosi).  

Kūrybingos savaitės! 
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Fizika vaikų akimis 

“Stebuklingas maišelis” 

 

Jums reikės: 

 Plastikinio maišelio 

 Vandens 

 Gerai padrožtų pieštukų 

     Pripilkite maišelį vandens ir tvirtai jį užriškite. Verkite pieštukus per maišelį su 

vandeniu. Stebėkite, kol pieštukas yra pervėręs maišelį vanduo nebėga. Vos tik 

ištrauksite pieštukus, visas vanduo iš maišelio išbėgs. 

 

 

 

 

 



“Drugelio apkabinimas” 

 

Jums reikės: 

 Baliono 

 Plono šilko popieriaus 

 Kartono pagrindui 

 Priemonių dekoravimui 

 Sintetinis arba vilnonis audinys 

     Iš plono šilko iškirpkite drugelio sparnus. Iš paprasto spalvoto popieriaus kūną, 

priklijuokite prie pagrindo. Su audiniu patrinkite pripūstą balioną, tokiu būdu jis 

įsielektrins. Leiskite balioną link drugelio sparnų, ir stebėkite kaip jis apsikabina 

balioną. 



,,Spalvų vilkelis“  

 

Jums reikės: 

 Popieriaus lapo 

 Pieštukų ar flamasterių 

 Paprasto pieštuko 

 Lipnios juostos 

 Žirklių 

 Liniuotės  

     Iš popieriaus iškirpkite apskritimą. Perlenkti jį 2 kartus perpus, atlenkti ir ištiesinti. 

Susikirtus sulenkimo linijoms gaunate apskritimo centrą. Pieštuku ir liniuote 

padalinkite skritulį į 6 dalis. Nuspalvinkite ir viduryje perverkite pieštuku ar moneta. 

Sukant sukutį spalvos susilieja. 

     Čia galite pamatyti šio eksperimento video. 

https://www.youtube.com/watch?v=devaHwmUZzs&list=PLI7_ml-

hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=7  

 

https://www.youtube.com/watch?v=devaHwmUZzs&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=devaHwmUZzs&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=7


“Skraidantis kamuoliukas” 

 
Jums reikės: 

 Spalvoto popieriaus lapo 

 Šiaudelio 

 Lipnios juostos 

 Žirklių 

 Klijų  

 Lengvo kamuoliuko ar mažo baliono 

     Iš popieriaus iškirpkite apskritimą, įkirpkite iki vidurio ir suklijuokite 

piramidės formos figūrėlę. Per vidurį įkiškite šiaudelį. Pūskie juo teniso 

kamuoliuką, mažą balioną ar tiesiog iš popieriaus susuktą kamuoliuką. 

 

  



,,Stebuklingas piešinys“ 

 

 

Jums reikės: 

 3 šaukštų miltų 

 3 šaukštų druskos 

 1 šaukštelio kepimo miltelių 

 9 šaukštai vandens 

 Popieriaus lapo 

 Guašo arba kitų dažų 

     Tešlą padalinkite į indelius ir sumaišykite skirtingų spalvų dažais. Piešti šia skysta 

tešla ant popieriaus. Po to ,,kepti“ piešinį mikrobangėje 30 sekundžių.  

 


