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TIKSLAS 

LAVINTI KŪRYBINĘ VAIKŲ VAIZDUOTĘ 

EKSPERIMENTUOJANT 



UŽDAVINIAI 

Atsižvelgiant į ugdytinių amžių ir gebėjimus, 

siekti, kad vaikai: 

tyrinėtų, lavintų vaizduotę; 

atliktų stebėjimo, tyrinėjimo 

eksperimentus; 

įgytų naujų žinių apie kiaušinio sandarą, jo 

savybes, reaguojant su kitomis 

medžiagomis. 

 



LAUKIAMI REZULTATAI 

aktyvus tėvų ir vaikų dalyvavimas 

tyrinėjant ir eksperimentuojant; 

naujų žinių, patirčių įgijimas. 



Kiaušinis – povandeninis laivas 

Reikia paimti žalią 

kiaušinį, stiklainį ir 

druskos. Į stiklainį su 

vandeniu įdėkite 

kiaušinį, jis nuskęs.  

Įpilkite kelis šaukštus 

druskos, ir kiaušinis 

pakils į viršų. Užpilkite 

gėlo vandens ir jis  vėl 

nuskęs. 

 



 

KIAUŠINIS IR ACTAS 
 

Įdėkite vištos kiaušinį į stiklinę su 9% actu ir 

palikite 24 valandų laikotarpiui. Tada vyksta 

kalcio, esančio kiaušinio lukšte, sąveika su 

actu procesas. Visa tai lydi anglies dioksido 

išsiskyrimas. Ant kiaušinio paviršiaus 

atsiranda dujų burbuliukai.  

 



 

Po tam tikro laiko lukštas visiškai ištirpsta, o 

kiaušinis lieka tarsi ploname lukšte. Galima 

šiek tiek pažaisti su tokiu kiaušiniu. Jei 

atsargiai mesti ant stalo, jis atšoks kaip 

guminis rutulys. Taip pat  labai gražiai 

gaunasi, jei kiaušinį apšviesti žibintuvėliu. 





Eksperimentas su dantų pasta ir 

kiaušiniu 
Galima atlikti tą  patį 

eksperimentą, 

užtepant pusę 

kiaušinio dantų pasta 

ir paliekant acte 

parai laiko. Po pasta 

esantis lukštas liks 

toks pat, o kita pusė 

ištirps.  



 

SIDABRINIS RUTULYS 
Jums reikės: 

kiaušinio (žalio arba virto); 

patogių žnyplių (pavyzdžiui, spagečiams); 

žvakės ar kita atvira liepsna; 

stiklinės su vandeniu. 



Laikykite kiaušinį žnyplėmis virš ugnies, kol 

jis bus padengtas juoda danga (trunka 

keletą sekundžių). Suteikite vaikams 

galimybę šiek tiek pasidžiaugti rezultatu, o 

po to kiaušinį pamerkite į vandenį. Jis 

atrodys lyg išlietas iš gryno sidabro! Žinoma, 

kol neištrauksite iš vandens. 



SUŠALDYTAS KIAUŠINIS 

Įdedame į šaldymo kamerą žalią kiaušinį. 

Palaikome per naktį. Ryte ištraukus, atkreipti 

dėmesį, kad sušalęs lukštas neskyla. Norint 

nulupti, 5 sek. kiaušinį sušildom šiltu 

vandeniu. Galima nuluptą kiaušinį perpjauti 

pusiau, apžiūrėti (panašus į virtą kiaušinį). 

Įdedam į lėkštutę ir stebim kiaušinio 

atitirpimą ir virtimą į pradinę būseną.   





Kuris sukasi geriau? 

 Norint išsiaiškinti, kuris kiaušinis - virtas ar 

nevirtas -  sukasi geriau, reikia pasukti ant 

stalo kiaušinius vienu  metu. Virtas kiaušinis 

suksis apie savo ašį ilgiau negu žalias. Taip 

galima atskirti kiaušinius, jei netyčia 

šaldytuve susimaišo žali ir virti kiaušiniai. 



ORGANIZUOJA 

mokytojos: 

 Aušra Kerulienė, 

 Rūta Tamulienė 

 Virginija Butkienė 

Tyrinėjimų akimirkos fotografuojamos ir 

siunčiamos el.paštu adresu 

ruta.tamuliene44@gmail.com  



KŪRYBINGOS IR ĮDOMIOS JUMS 

SAVAITĖS  

 

 AČIŪ :)  


