
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-04-20–2020-04-24 

Tema: Per mokslo kalnus 

Tikslas: Tyrinėjant ir eksperimentuojant su oru ir vandeniu siekti dar geriau pažinti aplinką. 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- noriai stebėtų, tyrinėtų ir eksperimentuotų su įvairiomis medžiagomis (oru, vandeniu), 

pasitelkdami pojūčiais mokėtų daryti išvadas; 

- atlikdami UB, O-O-OPA ir PK pateiktas užduotis, suvoktų, kad aplinką galima pažinti įvairiais 

būdais; 

- remdamiesi O-O-OPA pateiktais pavyzdžiais, stengtųsi savarankiškai suformuluoti bandymų ir 

eksperimentų išvadas; 

- gebėtų įvardinti garsą s visuose žodžiuose; 

- atlikdami klausymo užduotis, gebėtų atpažinti kasdienės aplinkos, buities garsus; stengtųsi šiuos 

garsus apibūdinti savais žodžiais. 

 (Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų poreikius, 

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

UB užduotėlės 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

O-O-OPA užduotėlės 23, 24, 25, 27. 

Žaidimas ,,Nežiūrėk, ką darau, o klausyk, ką sakau" 

Veikla visai vaikų grupei (Turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta): 

Pasisveikinimas. Kalendoriaus patikslinimas. 

Pirmadienis – 

Turėti pripūstą balioną. Pokalbis ,,Oras". Klausimai: ko yra balione? Oras. Oras nematomas, 

negirdimas, neturi skonio. Kaip patikrinti, kad balione oro yra? Tiria mokslininkai, tai mokslas. 

Mokslas yra pažinimas. 

Tyrimas ,,Kiek sveria oras". Pokalbis ,,Kodėl kyla oro balionas, o paprastas pripūstas balionas į 

viršų nekyla. Eksperimentas ,Ant butelio užmaunamas buvęs pripūstas balionas ir įstatomas į indą 

su karštu vandeniu. Balionas šiek tiek prisipūs. Išvada- oro balionus kelia karštas oras, o paprasti 

balionai pripučiami šalto oro. 

Tyrimas ,,Ar oro yra visur?". Iš popieriaus pasidaryti gniužulėlių ir pūsti į juos. Įšvada-juda ta 

kryptimi į kurią pučia. 

Paimti stiklinę, uždėti ant jos popieriaus gniužulėlį ir bandyti įpūsti į vidų, gniužulėlis nukris. 

Išvada-oro yra visur. 

Raidė S, sugalvoti žodžius su šia raide. 

Antradienis –  

Pokalbis ,,Skysčiai". Turėti balioną su įpiltu vandeniu, o kitą, pripūstą oro. Sulyginti, aptarti, rasti 

skirtumus balionuose. Ar žmogaus kūne yra vandens ir oro? Taip. Vandens yra labai daug ir jame 

ištirpsta maisto medžiagos. Vanduo tekėdamas po visą kūną aprūpina maistu visus organus. Ar gali 

skystis tekėti į viršų, išbandykite su gėle pamerkdami į rašalą, tik kotą reikia įpjauti. Pvz. Rožė, 

tulpė, narcizas. Ji nusidažys. 

Tyrimas: Paimti du indus, siaurą aukštą stiklinę ir platų dubenėlį. Tai talpa. Į kiekvieną indą supilti 

vienodą kiekį vandens. Išvada-vanduo neturi formos. Vanduo įgauna formą to indo į kurį supilamas. 

Tyrimas: Išsiaiškinti kas teka geriausiai: vanduo, aliejus ar sirupas. Pipete įlašinti į nelankstomą 

šiaudelį po vieną produktą atskirai ir laukti kol išbėgs, skaičiuoti. Išvada-geriausiai teka vanduo, , 

vidutiniškai- aliejus, prasčiausiai - sirupas, nes jis klampus, lipnus. 



Trečiadienis –  

Žaidimas ,,Nežiūrėk, ką darau, o klausyk ką sakau". Pvz. mamytė sako:- paliesk nosį, o pati liečia 

ausį. Vaikai mokosi būti atidžiais klausytojais. 

Pokalbis ,,Akių ir ausų svarba žmogaus gyvenime" 

Kūrinėlis Džanis Rodaris ,,Žibuoklė ašigalyje". Skaityti, aptarti. Klausimas, kaip lokiai žibuoklę 

rado?" Užuodė.  

Pokalbis ,,Uoslė". Paimti tris skirtingus kvepiančius produktus ir užrišus akis vaikui duoti uostyti, 

kad atspėtų. 

Lygiai tą patį atlikti duodant ragauti. Pokalbis ,,Skonis". 

Ketvirtadienis –  

Pokalbis apie oro balioną. Oro balionas pripildomas specialių dujų ir jos nuolat kaitinamos 

skrendant. Įjungiam vaizduotę ir skrendate. Danguje pamatote vaivorykštę. Tai spalvota juosta, 

lankas danguje. Vaivorykštė atsiranda kai saulė apšviečia atmosferoje esančius vandens lašelius. 

Meninė užduotis: Ant popieriaus lapo nupiešti vaivorykštę iš 7 dalių. Ją nuspalvinti. Viršutinė 

spalva yra raudona, po ja oranžinė, geltona, žalia, žydra, mėlyna, violetinė.  

Tyrimas ,,Darome vaivorykštę", ,,Atsispindinti vaivorykštė", ,,Besisukantis rutuliukas". 

Penktadienis- 

Prisiminti su vaikais, aptarti darytus tyrimus, eksperimentus. Oras yra visur - nematomas, bekvapis 

ir labai reikalingas žmogui. 

Pakalbėkite su vaiku apie žmogaus kūno dalis, jas įvardinkite.  

Nupieškite žmogų su visomis kūno dalimis (jokių pagaliukų, rankos, kojos), su kaklu, liemeniu, 

rankos turi penkis pirštus.. Pasiaiškinkite kaip tai reikia nupiešti. 

Piešinyje ,,išleiskite" vaiką į gamtą. Būtų gerai, kad padarytų foną. Jie žino kaip reikia. 

 


