
 

 

 

 



 

 

 

 

ĮVADAS  

Aplinkos pažinimas ir tyrinėjimas mažo žmogaus gyvenime, ugdant (-is) asmenybę, atlieka 

svarbų vaidmenį. Jau ankstyvoje vaikystėje vaikams patinka paliesti, paimti, išbandyti, stebėti juos 

supančią aplinką, žaislus ir kitus daiktus. 

Tyrinėjimas – tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, 

ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose sužinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei 

reiškinius, žmogaus sukurtus daiktus, žmonių gyvenimą. Tyrinėjimas apima ir bandymus 

(eksperimentus), kai keičiame daiktus ar medžiagas, aplinkos sąlygas, pvz., kai išardome ir sudedame 

kitaip, kai tirpiname, šildome, šaldome medžiagas, kai sodiname augalus ir stebime, kaip jų augimą 

veikia šviesa, laistymas ir pan. 

Praktinis leidinys „Gamtos eksperimentai“ yra vienas iš daugelio Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos finansuojamo projekto „Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“ 

prasmingų veiklų. Šis leidinys prasmingas dar ir tuo, jog jame publikuojami praktiškai su vaikais 

išbandyti ir pačių pedagogų aprašyti eksperimentai. Eksperimentų aprašus šiam leidiniui paruošė net 

70 ikimokyklinio ugdymo įstaigų tiek iš Lietuvos, tiek iš Airijos, Belgijos, Baltarusijos. 

Leidinio „Gamtos eksperimentai“ tikslas – patrauklia ir žaisminga forma kartu su vaikais 

susipažinti su mokslo pasauliu. Jame išsamiai paaiškinami smagūs gamtos reiškinius imituojantys 

bandymai. Visi jie atliekami labai lengvai ir jiems nėra būtini laboratorijos reikmenys, - užtenka 

kasdienio naudojimo daiktų, kuriuos galima turėti kiekvienoje grupėje, pavyzdžiui, magnetukų, 

lipnios juostos, folijos ir pan. 

Rengiant šį leidinį buvo atlikti kasdienės ugdomosios veiklos stebėjimai keturiose skirtingo 

amžiaus, Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“, grupėse, kurių metu paaiškėjo, jog vaikai kiekvieną 

dieną ugdytojų klausia apie juos supantį aplinkinį pasaulį, todėl eksperimentavimas su paprastomis 

medžiagomis tampa puikia priemone daug išmokti, vaizdžiai paaiškinti gamtos reiškinius ir procesus. 

Rekomenduotina, jog pedagogai savo veikloje pradėtų naudoti mokslinį metodą su įvairaus amžiaus 

vaikais. Yra daugybė įvairių ir patrauklių būdų kaip ir kada vaikams pristatyti mokslinį metodą. 

Mokslinis metodas yra tyrimo procesas padedantis kartu su vaikais identifikuoti problemą, surinkti 

informaciją apie problemą, kelti klausimus susijusius su pateikta problema, ir situaciją išbandyti 

eksperimentuojant, kad būtų įrodyta arba paneigta įvardinta problema. Tai gali skambėti sunkiai...., 

tačiau jums nereikia bandyti išspręsti didžiausių pasaulio mokslo klausimų! Tai tik mokymasis apie 

tam tikrus mūsų aplinkoje esančius dalykus. Šis tiriamasis procesas padeda patikrinti, ar atsakymai į 



 

 

 

 

vaikams kylančius klausimus yra teisingi, o teisingi rezultatai yra gaunami kruopščiu planavimu, 

siekiant, kad vaikai ugdytųsi gebėjimą nuosekliai atlikti veiksmus, išlaikyti dėmesį ir visi kartu siekti 

bendro tikslo ar rezultato. Kartais vaikų įžvalgos ir jiems aktualūs klausimai apie vienokį ar kitokį 

mus supančios aplinkos reiškinį keičiasi stebint ir atliekant eksperimentus. Ugdytojai ir ugdytiniai 

gali naudoti mokslinį metodą siekiant rasti atsakymus į visus jiems aktualius klausimus. 

Leidinys „Gamtos eksperimentai“ skirtas ikimokyklinių įstaigų pedagogams, vaikams ir 

visiems tiems, kurie siekia per patirtį pažinti juos supantį pasaulį. Tiek vaikai, tiek pedagogai, 

atlikdami leidinyje publikuojamus ir praktiškai išbandytus eksperimentus, patirs atradimo džiaugsmą, 

plėtos aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, tyrinėjimo, kūrybiškumo pasiekimų sričių 

gebėjimus. 

 

 

Kūrybinio džiaugsmo mums visiems linkinti 

Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ 

bendruomenė.  
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„KAS UŽPŪTĖ ŽVAKUTĘ?“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“ 

Valdona Rimašienė, Vilija Vensaitė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklainis, žvakė, degtukai. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, kad degimui reikalingas deguonis. Papasakoti vaikams apie deguonies 

reikšmę žemėje.  

EIGA: žvakę uždegame ir uždengiame stiklainiu. Stebime, kaip neužpučiama žvakė užgęsta. Galima 

naudoti kelių dydžių stiklainius ir stebėti po kuriuo žvakė dega ilgiau. 

REZULTATAS: kai deguonis esanti stiklainyje baigiasi, žvakė užgęsta. Degimui reikalingas 

deguonis. Mažą gaisrą galima užgesinti užmetus ant degančio daikto audeklą, kad negautų deguonies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„IŠSIPŪTĘS BALIONĖLIS“ 

Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas“ 

Ingrida Aleksandrovič ir ,,Geneliai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklinis butelis, balionas, indas su karštu (užvirintu, užvirtu)  ir šaltu vandeniu 

TIKSLAS: išsiaiškinti karšto ir šalto vandens savybes. 

EIGA: į du gilius indus pripilame šalto ir karšto (virinto) vandens, kad apsemtų puse stiklinio butelio. 

Ant jo užmauname balioną. Pirmiausia stiklinį butelį įstatome į karšto vandens indą. Vaikai stebi, kas 

vyksta su balionu. Buteliui sušilus, jame esantis oras taip pat šyla ir tuo pačiu metu po truputį balionas 

pradeda kiltai į viršų. Įstačius butelį su balionu į šaltą vandenį – jis nusileidžia. Šaltas vanduo atvėsina 

orą, todėl balionas nusileidžia. 

REZULTATAS: vaikai sužinojo, kad karštas vanduo šildo orą, kuris netelpa butelyje, todėl sušilus 

orui pakelia (išpučia) balioną. Vaikai pastebėjo, kad tas pats vyksta ir su oro balionais, juos iš vidaus 

šildo ugnimi ir taip balionas gali skraidyti ore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„LAPŲ SPALVA RUDENĮ“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“ 

Natalija Sabaitienė ir „Lašeliai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: baltos medžiagos atplaišėlės perlenktos pusiau; mediniai kubeliai; žalios ir kitų 

spalvų lapai. 

TIKSLAS: sužinoti,  kodėl lapai rudenį keičia spalvą. 

EIGA: įdėti žalią lapą į jau perlenktą baltos medžiagos atplaišą, stipriai pastuksenti per medžiagą, 

kurios apačioje yra žalias lapas. Ant medžiagos atsirado žalios spalvos dėmės. Visą procesą kartojame 

ir su kitų spalvų lapais. 

REZULTATAS: žalią lapo spalvą lemia gausiausiai jame esantis pigmentas - žaliasis chlorofilas. 

Kai atvėsta oras, o rudens dienos tampa trumpesnės, lapai ima geltonuoti ir raudonuoti dėl to, kad 

chlorofilo gamyba nutrūksta. 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„VANDENS PASLAPTYS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gudrutis“ 

Vida Vaitaitytė, Aušra Žalnierienė 

PRIEMONĖS: žaidimų su vandeniu stalo dangtis (padėklas), indas (laistytuvėlis) su vandeniu, 

purkštuvėlis, lietaus drabužis – kelnės, guminės pirštinės, popieriniai drabužių trafaretai iš plono 

sugeriamojo popieriaus ir iš kartono. Audiniai/medžiagos: frotiniai ir lininiai rankšluostėliai, 

tinkliukas, polietilenas. 

TIKSLAS: išsiaiškinti medžiagų pralaidumą vandeniui (iš kokios medžiagos galime pasisiūti striukę 

nuo lietaus). 

EIGA: darome ,,lietų“, aiškinamės dėdami ant šlapio padėklo turimus popierinius trafaretus, ant jų 

purškiame vandens. Aptariame stebimą rezultatą. 

Ant šlapio padėklo dedame lietaus drabužį – kelnes. Užpilame vandens iš laistytuvėlio, papurškiame 

purkštuvu. Stebime, kaip vanduo nubėga nuo paviršiaus. Įkišus ranką ir išvertus, drabužio vidus liko 

sausas. Tokį pat rezultatą stebime su gumine pirštine, polietilenu.  

Sausas rankšluostis uždedamas vaikui ant rankos, stambia srovele purškiama vandens, kol pajaučia, 

kad sušlapo. Eksperimentas tęsiamas su kiekvienu vaiku. 

Rankšluostis įdėtas į padėklą sugėrė visą vandenį ir sušlapo, pakėlus jį ir paspaudus tekėjo vanduo. 

Vaikai savarankiškai tęsė veiklą sušlapindami ir spausdami, gręždami rankšluostėlius. 

REZULTATAS: striukę nuo lietaus galima siūti iš polietileno, guminės pirštinės audinio, 

neperšlampamų kelnių audinio. Kitos mežiagos praleidžia vandenį. Visiškai netinka popierius. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„VANDENS POVEIKIS KANKORĖŽIAMS“ 

Vilniaus rajono Avižienių vaikų lopšelis-darželis 

Marina Sinkevič ir „Bitutės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: vanduo, kankorėžiai (pušų ir eglės), stiklainiai. 

TIKSLAS: supažindinti vaikus su gamtos dėsniais. 

EIGA: į du didesnės talpos stiklainius įdėjome po du kankorėžius, pušies ir eglės. Į vieną įdėjome 

jau išsiskleidžiusius kankorėžius, į kitą – užsiskleidusius. Pastatėme matomoje vietoje stebėti, kas 

įvyks po tam tikro laiko.  Po to išėmėme iš abiejų stiklainių kankorėžius, apžiūrėjome ir padėjome 

džiovinti, stebėti, kas vyks su kankorėžiais toliau. 

REZULTATAS: kankorėžiai vandenyje užsiskleidžia, taip apsaugodami savo sėklas, kad šios 

neišbyrėtų, o kai yra sausa, jie išsiskleidžia leisdami vėjui išnešioti jų sėklas. 

 



 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

„SKĘSTA – NESKĘSTA“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

Nijolė Klara Avlasovič ir „Braškytės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: mažas  baseinas, kamuoliukai, akmenukai. 

TIKSLAS: skatinti vaiką stebėti, tyrinėti, atrasti. 

EIGA: pedagogė  siūlo vaikams pažaisti su akmenukais, pabandyti  įmesti juos į baseiną. 

Vaikai žaidžia, mėto į vandenį,  ištraukia ir vėl mėto ir stebi, kaip jie skęsta.  

Pedagogė  atneša kamuoliukus  ir siūlo atspėti, kas atsitiks su kamuoliukais - nuskęs ar ne. 

Įmeta juos į vandenį, tada siūlo vaikams  pažaisti su jais, pabandyti  juos nuskandinti. Kas vyksta? 

Akmenukai yra sunkūs, todėl skęsta, kamuoliukai ne,  nes yra lengvi, pripūsti oro. 

 



 

 

 

 

REZULTATAS: vaikai smagiai praleido laiką, pratinosi stebėti, džiaugėsi naujais atradimais, 

praplėtė savo žinias apie juos supantį pasaulį, sustiprino savo bendravimo ryšį su bendraamžiais ir 

pedagogu. 
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„AVIETĖS GĖRIMAS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

Nijolė Klara Avlasovič ir „Braškytės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: uogos, puodukai, šaukštai, permatomi puodukai su vandeniu. 

TIKSLAS: skatinti vaiką tyrinėti, atrasti, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

EIGA: pedagogė atneša vaikams braškių uogų. Jie jas apžiūrinėja, bando apibūdinti jų spalvą, 

atpažinti, pasakyti pavadinimą. Pedagogė išdėlioja braškes kiekvienam į puodukus, siūlo paskanauti 

ir apibūdinti skonį. Po to išdėlioja šaukštus, siūlo sutrinti uogas ir padaryti „uogienę“- paskanauti ir 

pasakyti ar pasikeitė skonis. Pedagogė pasiūlo vaikams pasidaryti patiems labai sveiką gėrimą iš 

padarytos trynės: į puoduką su vandeniu įdėti šaukštą trynės, kropščiai išmaišyti, tada paskanavus 

apibūdinti spalvą, skonį. 

REZULTATAS: vaikai atlikdami bandymus pratinasi stebėti, džiaugiasi atradimais ir savo darbo 

rezultatais, praplečia savo žinias apie juos supantį pasaulį, mokosi bendradarbiauti, formuojami jų 

sveikos gyvensenos įgūdžiai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„TIKRAS IR NETIKRAS SNIEGAS“ 

Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ 

Rita Pilkauskienė ir,,Bitutės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: žvakė, 2 dubenėliai, šaltas  vanduo, sniegas. 

TIKSLAS:  tyrinėjant sužinoti, kaip keičiasi vaškas ir sniegas  veikiami šilumos. 

EIGA:  vaikai stebi degančią žvakę, kaip  veikiama šilumos ji tirpsta, varva.  Tada lašina vašką į 

dubenėlį su šaltu vandeniu. Vėl stebi,  kaip jis stingsta.  

Iš lauko atsineštą sniegą paliekame šiltai. Po kiek laiko stebime, kaip jis pakito, ištirpo, pavirto į 

vandenį.  

REZULTATAS: atlikus bandymą, vaikai suprato, kad ta pati medžiaga, gali būti ir kieta ir skysta. 

Taip pat pastebėjo, kad sustingęs vaškas panašus į aptirpusį sniegą.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ATSARGIAI - NUDŽIŪVO MEDIS!“ 

Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ 

Genovaitė Kontrimavičienė ir „Boružėlės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: sudžiūvusios ir žalios medžių šakelės, lauke augantys medžiai.  

TIKSLAS: siekti sudominti vaikus domėtis, tyrinėti, stebėti gamtos reiškinius. Kasdieniniame 

gyvenime įgyti praktinės veiklos įgūdžių stebint gamtą (medžius), patiems daryti sprendimus, 

išvadas. 

EIGA: edukacinės - praktinės veiklos ,,Atsargiai - nudžiūvo medis!“ imtis paskatino patys vaikai. 

Vieną rytą po gana vėjuotos nakties atėję į grupę, jie dalinosi įspūdžiais, kad netoli darželio, eidami 

matė nulaužtą medį, daug ant šaligatvio, gatvės besimėtančių šakų. Pradėjome aiškintis, kodėl lūžta 

medžių šakos, medžiai, kas gali atsitikti, jeigu medis ar jo nulūžusi šaka nukristų ant žmogaus, 

stovinčio automobilio, namo. Išsiaiškinome, kad ir medžiai ,,sensta“, kartais nudžiūsta jų šakos ar jie 

patys. Kas jiems tada atsitinka, ypatingai, kai būna didelis vėjas. Iškėliau klausimą ką daryti, kai 

nudžiūvo medis ar matome jame nudžiūvusių šakų. Kokiose vietose, tokie medžiai yra pavojingi? 

Praktinės - edukacinės veiklos metu apžiūrėjome darželio teritorijoje augančius medžius. 

Nusprendėme, kad jiems jau daug metų, nes labai dideli. Dar išsiaiškinome, kad klevai augo jau 

statant darželį ir buvo jie išsaugoti. Prisirinkome sudžiūvusių šakų, žalių atnešė tėtis, nes jis karpė 



 

 

 

 

gyvatvorę. Išsiaiškinome, kaip atpažinti nudžiūvusį medį, nudžiūvusią šaką nuo ,,gyvos“. Tada 

laužėme šakas. Vaikai patys padarė išvadą, kad lengviau lūžta šakos, kurios be lapų, sudžiūvusios. 

Dar išsiaiškinome, kokiu metų laiku lengviausia atpažinti, kad medžio šaka, medis yra nudžiuvęs. Po 

šios praktinės - edukacinės veiklos lankėmės parke, keliavome pėsčiųjų taku palei upę Šventoji, kur 

auga daug medžių. Aptarėme, kurie medžiai jau pavojingi, aiškinomės kodėl jie džiūsta. Ieškojome 

lapuočių, spygliuočių medžių. Įsiminėme jų pavadinimus. 

REZULTATAI: ši praktinė - edukacinė veikla ,,Atsargiai - nudžiūvo medis!“ labai sudomino vaikus. 

Jie įgijo kasdieniniame gyvenime praktinės 

veiklos įgūdžių per juos supančią gamtą. 

Suprato, kodėl medžius reikia nuolat 

prižiūrėti, kad sausos šakos esančios ant 

medžių, nudžiūvę medžiai pavojingi 

aplinkai, tuo pačiu ir žmogui. 

Pasivaikščiojimų metu į parką, pėsčiųjų taku 

palei upę Šventoji, vaikai labiau 

atkreipia dėmesį į medžius, 

savarankiškai daro sprendimus ir 

džiugu, kad jie teisingi. Patirtus 

įspūdžius, įgūdžius išreiškia ugdymo(-

si) veikloje, tėveliai džiaugiasi, kad ir 

juos ,,priverčia“ domėtis medžiais, 

aptaria, prašo saugotis nudžiūvusių medžių. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BATŲ ANTSPAUDAI“ 

Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ 

Genovaitė Kontrimavičienė ir „Boružėlės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: guminiai batai, baltas popierius, sausas smėlis, šlapias purvas, padidinamieji stiklai. 



 

 

 

 

TIKSLAS: skatinti vaikus tyrinėti, bandyti, stebėti ir atrasti. 

EIGA: vaikai sustoja į dvi voras vienas paskui kitą.  Visi avi guminius batus. Vaikas nulipęs nuo 

indo su sausu smėliu, ar šlapiu purvu žingsniuoja per ištiestą popieriaus lapą. Kitas kartoja tą patį. 

Kai ant popieriaus lieka visų pėdsakai, juos palygina, suranda rašto skirtumus ir panašumus. 

Nusprendžia, kodėl  batai palieka pėdsakus, tyrinėja ir nutaria, jog pėdsakai perėjus smėlį yra 

švaresni, o purvas palieka ryškius atspaudus,  nes batai yra nešvarūs. 

REZULTATAS: atliktas eksperimentas paskatins valytis batukus einant į patalpą, įgyta patirtis leis 

priminti skubančiam draugui ar savo šeimos nariams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„UGNIKALNIO LAVOS IŠSIVERŽIMAS“ 

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

Nida Šaparnienė ir „Drugeliai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: actas, plastikinis buteliukas, 1 didelis šaukštas sodos, 2 dideli šaukštai miltų, 

maistinių dažų (galima rinktis geltoną, raudoną, oranžinę spalvas; galima dėti ir guašą, nes lava 

nusispalvins ryškesne spalva), laikraštis, puodelis. 

TIKSLAS: supažindinti su kitose šalyse esančiais ugnikalniais, lavos išsiliejimu. 



 

 

 

 

EIGA: plastikinį buteliuką apgaubti laikraščiu aplinkui, kad būtų panašu į kalną, paliekant buteliuko 

skylę neuždengtą. Pripilti maždaug pusę buteliuko acto. Puodelyje sumaišyti miltus su maistiniais 

dažais ir per piltuvėlį sudėti į buteliuką su actu, pakratant sumaišyti. Ant viršaus dar pilame nedidelį 

kiekį acto ir laukiame išsiveržimo.  

REZULTATAS: vaikų įspūdžiai ir emocijos buvo nepakartojamos. Jie domėjosi, kodėl taip 

atsitinka, jiems buvo paaiškinta, kad sumaišius sodą su actu įvyko cheminė reakcija, kurios metu 

susidarė putos. Jos stipria srove ištekėjo iš buteliuko ir liejosi nuo „kalno žemyn“. Reginys labai 

tikroviškas, nes dažai putas nudažė ryškiai oranžine spalva, kuri buvo panaši į lavą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PAŽINTIS SU GĖLĖMIS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Krivulė“ 

Laima Norkūnienė, Anželika Duk ir „Nykštukai“grupės vaikai 

 
PRIEMONĖS: žydinčios oranžinės spalvos tagėtės, nužydėjusios gėlės, gėlių žiedai su sėklytėm, 

padidinimo stiklas, dėžutė. 

TIKSLAS: skatinti vaiką stebėti, tyrinėti, grožėtis. 

EIGA: augdamas vaikas domisi ne tik aplinkiniu pasauliu, bet ir gamtos grožiu, kurį stebi būdamas 

lauke, kieme, patalpoje. Mes, patys mažiausieji, pirmąsias žydinčias gėles pamatėme darželio kieme 

ir jomis susidomėjome. Atsinešę jas į grupę grožėjomės ryškiais žiedais. Joms nužydėjus, ieškojome 

sėklyčių ir jas radę sudėjome į dėžutę žiemos miegeliui. 

REZULTATAS: vaikai sužinojo, kad tai gėlės, kad jos oranžinės spalvos, kad gėlės žydi, nuvysta, 

sunokina sėklas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„ĄŽUOLIUKŲ UŽAUGINIMAS“ 

Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ 

Giedrė Elsterienė ir „Šimtakojis“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: giliukai, nedideli vazonėliai, žemė, kastuvėliai, laistytuvėliai. 

TIKSLAS: vaikai  eksperimentuodami patirs kaip auga medžiai, kokios tam reikalingos sąlygos. 

EIGA: vaikai į vazonėlius prisikasa žemės, ją palaisto, įsodina giliuką, vėl palaisto. Vėliau stebi kaip 

sėklelė dygsta, auga,  ją laisto, o spalio mėnesį sodina medelius darželio kieme. 

REZULTATAS: darželio miško erdvėje  užaugs vaikų sodinti ąžuoliukai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PUPELĖS AUGIMAS“ 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 

Kristina Pukinskaitė ir „Meškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: vienkartiniai permatomi puodeliai (tiek, kiek pupelių ar kitų augalų sodinsit), sausi 

klijai, vienkartiniai rankšluosčiai, vata, sėklos. 

TIKSLAS: susipažinti su augalo augimo ciklu.  

EIGA: vienkartinio rankšluosčio vieną juostelę sulankstome į keturias dalis, viduriuką patepame 

sausais klijais ir priklijuojame sėklą. Atsargiai įdedame į puoduką taip, kad matytųsi sėkla. Tada 

pridedame vatos, kad sėkla priglustų prie vienkartinio puoduko šono ir įpilame vandens. Kiekvieną 

dieną su vaikais patikriname ar sėklai užtenka vandens, jei trūksta – paliejame ir nuolatos stebime.  

Jeigu sėklą nuslysta į puodelio apačią, jai paaugus atsargiai galima ištraukti vatą ir koreguoti sėklos 

buvimo vietą. Svarbu neperlieti. 

REZULTATAS: vaikai galėjo stebėti kaip auga pupelė, visą tai matyti nuo pirminės stadijos iki 

paskutinės per permatomą puodelį. Dabar vaikai geriau supranta augalo augimo ciklą.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KAIP SKLEIDŽIASI IR SUSISKLEIDŽIA 

KANKORĖŽIAI?“ 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 

Kristina Pukinskaitė ir „Meškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: du stiklainiai, du kankorėžiai, virdulys (ar kitas indas tinkantis pašildyti vandenį).  

TIKSLAS: stebėti/susipažinti, kaip išsiskleidžia kankorėžiai.   

EIGA: apžiūrime su vaikais kankorėžius, paieškome juose sėklyčių. Mūsų abu kankorėžiai buvo 

„prasiskleidę“. Vaikai sakė, kad niekada nematė „užsidariusio“ kankorėžio.  Po aptarimo švariai 

nuplauname du kankorėžius (geriausia, kad būtų panašaus dydžio ir formos), į vieną stiklainį įpylame 

šalto vandens, į kitą karšto ir stebime kas vyksta. Po maždaug 15-20 min., kankorėžis, kuris buvo 

karštame vandenyje, pradėjo suskleisti savo „žiedlapius“ (pasikeitė ir vandens spalva), o kitas 

kankorėžis, kuris buvo šaltame vandenyje, formos nepakeitė, tačiau atrodė daug didesnis. Vėliau, 

vandeniui pradėjus vėsti, galima stebėti atvirkštinį procesą.  

REZULTATAS: dabar vaikai žino kaip atrodo „susiskleidęs“ ir „prasiskleidęs“ kankorėžis, gali juos 

atskirti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DIRVOŽEMIS STIKLAINYJE“ 

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ 

Lina Bartuševičienė ir „Drugeliai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: užsukamas stiklainis, daržo žemė, smėlis, molis, akmuo, medžio šapelis. 

TIKSLAS: išsiaiškinti iš ko sudarytas dirvožemis. 

EIGA: vaikai supažindinami su gamtinėmis medžiagomis – juoda žeme, smėliu, moliu. Pirmiausia 

stiklainį iki pusės priberiame žemės. Tada iki viršaus pripilame vandens ir stipriai užsukus dangtelį 

supurtome. Purtome tol, kol žemė susimaišys su vandeniu ir pasidarys skysta tyrė. Priberiame smėlio, 

molio, pridedame akmenukų, šapelių. Paliekame, kad nusistovėtų. Paaiškiname vaikams, kas vyksta. 

Pirmiausia nusės stambesnės ir sunkesnės dalelės, vėliau – smulkesnės ir lengvesnės. Susidarę 

sluoksniai gali būti ir skirtingo sluoksnio, storio. Viršutiniame sluoksnyje gali pasitaikyti vabalėlių, 

pūvančių augalų liekanų. Taigi, apatinį sluoksnį sudaro smėlio grūdeliai, viršutinį – molio dalelės. Iš 



 

 

 

 

šių sluoksnių sprendžiama, koks yra dirvožemis – molingas ar smėlingas. Smėlingas dirvožemis gerai 

praleidžia vandenį, bet turi mažai augalams reikalingų maisto medžiagų. Molingas dirvožemis prastai 

praleidžia vandenį, bet turi daug maisto medžiagų. Jei sluoksniai yra beveik vienodo sluoksnio – jis 

vadinamas priemoliu. Toks dirvožemis yra labiausiai tinkamas augalams.  

REZULTATAS: bandymo metu vaikai pamatė giluminį dirvožemio vaizdą. Dirvožemį gali sudaryti 

keli sluoksniai: molis, smėlis. Nusistovėjęs vanduo parodė, kad dirvožemis yra tarsi „gyvas“ – jame 

pilna įvairiausių dalykų: augalų šaknų, šapelių, akmenukų. Vaikai susidomėjo, tyrinėjo per 

padidinamąjį stiklą. Stebėjo per kiek laiko nusistovi vanduo, kai suplakame stiklainėlį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„TRĄŠIŲ ŽEMIŲ PASIGAMINAME PATYS“ 

Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“ 

Laima Stasiukaitienėir „Žirniukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: komposto dėžė; biologiškai sklaidžios atliekos (lapai, žolė, daržo atliekos), vaisių ir 

daržovių liekanos. 

TIKSLAS: ugdyti vaikus tvarkyti žaliąsias atliekas. 

EIGA: į kompostą dedame žaliąsias ir kai kurias maisto atliekas. Ten veisiasi sliekai bei kiti smulkūs 

gyviai. 

REZULTATAS: „Žirniukai“ grupės vaikai vykdo projektą „Mažieji gamtininkai“. Tad vaikai stebi 

ir geba suprasti įvairius gamtoje vykstančius procesus, ieško ryšio tarp priežasties ir pasėkmės. Taip 

atsirado ilgalaikis eksperimentas „Kompostuojame“. Po 1-2 mėnesių kompostas virsta vertinga, trąšia 

žeme, kurią naudojame daržo lysvėms, kambariniams augalams ir „Mini daržui“ grupėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„O VĖJAU, VĖJAU, KUR SKUBI?“ 

Lentvario lopšelis-darželis Šilas“ 

Irena Kraičinska ir „Skruzdėliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: įvairių dydžių maišai. 

TIKSLAS: judant įvairiomis kryptimis nustatyti vėjo kryptį ir ją taisyklingai pavadinti. 

EIGA: trumpai papasakoti vaikams apie vėjo reikšmę gamtai. Pasiūlyti įsivaizduoti, kas būtų, jei 

nebūtų vėjo? Jeigu vėjas neatneštų oro permainų, niekada nelytų ir nesnigtų. Šiaurinis vėjas neša 

šaltį, pietinis – šilumą. Aukštai iškėlę rankose laikomą maišelį judėti, kai jis prisipildo oro, 

nustatome, iš kur pučia vėjas. 

REZULTATAS: taisyklingai pavadina vėją: šiaurinis, pietinis, rytinis, vakarinis. 

 



 

 

 

 

„SNIEGO TYRINĖJIMO LABORATORIJA“ 

Lentvario lopšelis-darželis Šilas“ 

Irena Kraičinska ir „Skruzdėliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: sniegas, padidinimo stiklas, kibirėliai, formelės, padėklai. 

TIKSLAS: išbandyti, koks yra sniegas, tyrinėti jo savybes. 

EIGA: vaikai čiupinėja, uosto, apžiūri į grupę atneštą sniegą. Bando jį lipdyti, dažyti, statyti 

pilis, sverti, rašyti ant sniego. Po kurio laiko pastebi, kaip sniegas keičia savo struktūrą, tirpsta ir 

pavirsta į vandenį. 

REZULTATAS: vaikai išbandė ir įsitikino, kad sniegas yra baltas, šaltas, purus, lengvas, 

susmegęs, lipnus, purvinas, gali ištirpti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KĄ PALIKO LIETUS?“ 

Lentvario lopšelis-darželis Šilas“ 

Irena Kraičinska ir „Skruzdėliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: lietingam orui reikalinga apranga, kibirėliai. 

TIKSLAS: ne tik saulės spinduliai teikia džiaugsmą, sudominti vaikus tyrinėti gamtą, bet kokiu 



 

 

 

 

oru, atrasti vandens savybes. 

EIGA: vaikai turėjo puikią galimybę tyrinėti gamtą lyjant lietui, išmatuoti balų gylius, skaičiuoti 

lašus krentančius nuo stogo, pajusti lietaus lašus ant veido, liesti šlapią žolę, klausytis lietaus 

barbenančio į stogą. 

REZULTATAS: vaikai atrado džiaugsmą taškyti balas, gaudyti su delnais lietaus lašus ir juos 

skaičiuoti, šokti lietuje, uostyti drėgną orą, pasakoti apie naujus potyrius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KŪRYBINIS DARBAS „DAŽYMAS AUGALAIS“ 

Vilniaus rajono Riešės vaikų darželis 

Agnė Rudytė ir vaikų ugdymo grupės „Saulės zuikučiai“ vaikai 

PRIEMONĖS: 36X36 baltos spalvos medvilninis audinys, volelis, akmenukai, su meile rinkti 

balzamiko gėlės žiedlapiai ir lapai, aromatingi krapų lapeliai, mėtos lapai, pelyno lapeliai, saliero 

lapukai ir kt. 

TIKSLAS: susipažinti su dažymu augalais, išbandyti ir pajusti kūrybos džiaugsmą. Pajusti gamtą ir 

lapai, dievmedžio  pasinaudoti konkretaus jo meto dovanomis.  

EIGA: prie 18x18 dalies audinio priglaudžiami lapeliai, išdėliojant ir kuriant  savitą mozaiką. Kita 

½ audinio užlenkiama vienu sluoksniu ant išdėstytų augalų ir išlyginama voleliu. Paėmus akmenukus, 

mušama tol, kol pasirodys spalva. Po to, kai audinyje matosi augalų siluetai, atidengti, nurinkti 

lapelius ir pasigėrėti labai gražiu ažūru. 

REZULTATAS: unikalus, nepakartojamas kūrinys grupės aplinkai papuošti ir panaudojamas kaip 

servetėlė, pagamintas su meile ir pakrautas pozityvios energijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„KAS GREIČIAU PASIEKS ŽEMĘ?“ 

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

 Vilma Juzaitienė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS:  medžio šakelė ir klevo lapas. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, kuris daiktas greičiau nukris ant žemės. 

EIGA: vaikai vienoje rankoje laiko medžio šakelę, o kitoje klevo lapą. Abi priemonės  

iškeltos vienodame aukštyje. Išgirdus signalą vaikai priemones paleidžia. 

 

REZULTATAS: žemę greičiau pasiekė medžio šakelė, nes ji yra sunkesnė už klevo lapą, ir 

krenta tiesiai. Klevo lapas krenta lėtai, nes yra lengvas ir krisdamas sukasi ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„ATRASK SAVE ŠEŠĖLYJE“ 

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

 Vilma Juzaitienė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: šiai veiklai papildomų priemonių nereikia.  

 

TIKSLAS: išsiaiškinti, kokie gamtos reiškiniai ir būdai mums padeda sukurti šešėlį. 

 

EIGA: vaikai atsistoja tokioje vietoje, kad niekas neužstotų saulės, ir saulė šviestų jiems į 

nugaras, pamato savo šešėlį. Kada pavėsinė užstoja saulę ir vaikai atsistoja pavėsyje, 

vaikai savo šešėlių nemato. 

  

REZULTATAS: kad pamatytumei savo šešėlį, niekas negali užstoti saulės, ir saulė turi šviesti 

į nugarą, tada galima žaisti šešėlių žaidimus, o kada saulę užstoja (debesis ar kokie kiti 

daiktai), mes šešėlio nematome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„KANKORĖŽIAI PRAŽYDO“ 

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

Vilma Juzaitienė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: pušų kankorėžiai. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, kas padeda pušų kankorėžiams išsiskleisti. 

EIGA: vaikai prisiskynė pušų kankorėžių, jie tuomet buvo labai kieti ir trikampio formos. Parsinešę 

į grupę pušų kankorėžius padėjome ant palangės į saulės pusę. Saulė juos kaitino dvi dienas. 

REZULTATAS: po dviejų dienų nuo saulės šilumos kankorėžiai prasiskleidė. Jie tapo stori ir iš jų 

pradėjo birti pušų sėklos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„DIRBTINIS ŠERKŠNAS“ 

Šiaulių raj. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

Audronė Žukauskienė ir „Boružiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: skaidrus stiklainis, karštas vanduo, druska, pagaliukas, vielutė. 

TIKSLAS: be šalčio pasidaryti šerkšną. 

EIGA: inde, maišant karštą vandenį su druska, gaminamas koncentruotas druskos tirpalas (druskos 

berti tiek, kol ši nebetirps vandenyje), paruošus tirpalą, įmerkiama ant pagaliuko pririšta vielutė 

(pagaliukas skirtas tik tam, kad vielutė būtų įmerkta ties indo viduriu ir nesiglaustų prie sienelių). 

 

REZULTATAS: eksperimento procesas ilgalaikis, o rezultatai nuolat kinta ir „auga“. Stiklainis 

bei vielutė pasidengia šerkšnu ir tam nereikia šaltuko. 

 

 



 

 

 

 

„LEDO PILIS“ 

Šiaulių rajono Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

Audronė Žukauskienė ir „Boružiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: įvairūs sušaldyti ledo gabalai, druska, dažai, teptukai, pipetė. 

TIKSLAS: iš ledo gabalų pastatyti spalvotą pilį. 

EIGA: ant ledo gabalo beriame druskos ir dedame kitą gabalą druskos. Druska tirpdo ledą, bet tuo 

pačiu išskiria šaltį ir ledo gabalai susijungia. Suformuotą statinį puošiame spalvindami teptukais, 

lašindami pipete dažus.  

REZULTATAS: vaikai galės tyrinėti, kas įvyksta ledą pabarsčius druska ir stebėti nuolat kintančią 

jo išvaizdą. Druska sulipdo ledą, bet tuo pačiu ir „ėda“ jį. Gerai įsiklausius galima išgirsti net silpną 

ledo traškėjimą, nes tirpdama druska graužiasi gilyn į ledą. Taip jo viduje suformuodama nematomus 

kanalus. Jie tampa matomais tik pradėjus tekėti dažams. Ledo pilis tampa spalvinga. 

 

 



 

 

 

 

„LIETAUS DEBESĖLIS“ 

Šiaulių rajono Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

Audronė Žukauskienė ir „Boružiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklainis, vanduo, pipetė, skutimosi putos, rašalas (maistiniai dažai). 

TIKSLAS: išsiaiškinti iš kur atsiranda lietus. Kalbant apie vandens apytakos ciklą, iliustracijai tinka 

šis bandymas. 

EIGA: stiklainį pripilame vandens, palikdami šiek tiek vietos putoms. Ant vandens išspaudžiame 

skutimosi putų. Į jas prilašiname rašalo ar mėlynų maistinių dažų. 

REZULTATAS: skutimosi kremas yra debesis, o vanduo yra atmosfera. Dažai prasiskverbs pro 

skutimosi putas ir nukris per vandenį. Tai atrodys kaip lietaus lašai. Dar galime paaiškinti, kad kuo 

tamsesni pilki debesys, tuo daugiau turi lietaus lašelių, ir tie lietaus lašeliai greitai išsilaisvins iš 

debesies ir pradės kristi į žemę. 

 

 

 



 

 

 

 

EKSPERIMENTAS SU PIPIRAIS 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“ 

Valdona Rimašienė, Vilija Vensaitė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: malti pipirai, du stiklainių dangteliai, vanduo, skystas muilas, ausų krapštukai. 

TIKSLAS: padėti vaikams suprasti, kaip muilas, dėl savo sandaros, kartu su vandeniu nustumia 

daleles. 

EIGA: į vieną dangtelį įpilame vandens ir ant viršaus užbarstome maltų pipirų. Į kitą dangtelį įpilame 

skysto muilo. Padažome ausų krapštuką arba pirštą į muilą ir merkiame į vandenį. Stebime, kaip 

pipirai išsisklaido į šonus. 

REZULTATAS: eksperimentas veiksmingesnis, jeigu į muilą padažomas pirštas. Vaikas supranta, 

kaip muilas ir vanduo nuo rankų nuplauna bakterijas. 

 



 

 

 

 

„ŠOKANČIOS UOGYTĖS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis„Pabiručiai“ 

Valdona Rimašienė, Vilija Vensaitė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: razinos, gazuotas vanduo. 

TIKSLAS: razina yra sunkesnė už vandenį ir nuskęsta. Kadangi  vandenyje anglies dioksidas virsta 

angliarūkšte, jos burbuliukai aplimpa raziną ir iškelia ją į paviršių.  

EIGA: butelis atsargiai atsukamas ir jo turinys lėtai supilamas į stiklainį. Į jį įmetamos kelios razinos. 

Jos pradeda „šokti“, tai kyla aukštyn, tai leidžiasi žemyn. 

REZULTATAS: razina nusileidusi žemyn aplimpa angliarūkštės burbuliukais ir pakyla aukštyn. 

Paviršiuje burbuliukai sprogsta ir razina nusileidžia žemyn. Tą patį eksperimentą galima atlikti su 

ryžiais. 

 

 



 

 

 

 

„PIENO VAIVORYKŠTĖ“ 

Vilniaus lopšelis-darželis„Pabiručiai“ 

Valdona Rimašienė, Vilija Vensaitė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: padėklas arba lėkštė, riebus pienas, maistiniai dažai, ausų krapštukai, indų ploviklis. 

TIKSLAS: įsitikinti, kad indų ploviklis reaguodamas su riebalais priverčia pieno molekules judėti. 

EIGA: į lėkštę ar padėklą įpilti pieno, įlašinti kelis lašus maistinių dažų. Ausų krapštukus pamirkyti 

į indų ploviklį ir įmerkti į pieną. Nemaišyti. 

REZULTATAS: dėl indų ploviklio reakcijos su pienu, stebime spalvų judėjimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

„ŠILTAS – ŠALTAS VANDUO“ 

Vilniaus lopšelis-darželis„Pabiručiai“ 

Valdona Rimašienė, Vilija Vensaitė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: 2 stiklinės, vanduo šiltas ir šaltas, guašas.  

TIKSLAS: padėti vaikams suprasti, kad šiltame vandenyje dažai tirpsta greičiau, nei šaltame. 

EIGA: į vieną stiklinę įpilame šilto, o kitą šalto vandens. Į stiklines įdedame guašo. Stebime kaip 

vanduo nusidažo. 

REZULTATAS: šiltame vandenyje, dėl greitesnio vandens molekulių judėjimo dažai tirpsta greičiau 

ir vanduo nusidažo greičiau. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„LIETAUS LAŠELIAI“ 

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“ 

Ingrida Navikienė ir „Žvirbliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: vanduo, stiklinė, lėkštutė, ledo kubeliai, mėlyni dažai. 

TIKSLAS: pamatyti vandens lašelius stiklinėje. 

EIGA: iš pradžių vaikai piešė debesis, iš kurių krenta lietaus lašai. Pasiėmę enciklopediją bandėm 

išsiaiškinti, kas yra lietus, kaip jis atsiranda ir nutarėme patys sukurti savo lietų. Atlikome bandymą. 

Paėmėme stiklinę, į kurią įpylėme karšto vandens. Jį nuspalvinome mėlyna spalva. Ant stiklinės 

uždėjome lėkštutę, į kurią pridėjome ledukų. Vaikai sužinojo dar įdomų dalyką eksperimento eigoje, 

kad vanduo sušalęs būna kietas, o nesušalęs skystas. 

Stebėdami klausėme ir dainavome dainą apie lašelius.  

(internetinė prieiga https://www.youtube.com/watch?v=AaNV8vuNSes). Po pietų miego atsikėlę 

vaikai pamatė už lango lietų, tuomet visi tinkamai apsivilkę išėjome į lauką stebėti lietaus. 

REZULTATAS: vaikai pamatė, kaip pradėjo kristi lašeliai mūsų stiklinėje, susidarė garų 

kondensatas. Palyginome lietų lauke ir išgautą eksperimento metu.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SALOTOS IRGI GERIA...“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“ 

Danutė Baltrušytė, Oksana Miškinytė ir „Nykštukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: pekino kopūstas (toliau vadinsime salota), vienkartinės permatomos stiklinės, dažai 

skirti marginti margučiams, vanduo. 

TIKSLAS: kad vaikai suprastų, jog augalams taip pat reikalingas vanduo, kad jie „geria“. 

EIGA: nuskinti kopūsto lapus, į 6 stiklines iki pusės pripilti vandens, (vieną paliekam tuščią), į 5 

įdėti skirtingos spalvos dažus: geltoną, mėlyną, raudoną, žalią ir violetinę. Kada dažai nuspalvina 

vandenį į stiklines merkti po salotos lapą. Vieną lapą įdėti į tuščią stiklinę. Stiklinės atrodo taip - 

pirmoje salota tuščioje stiklinėje, antroje – pamerkta švariame vandenyje, kitose salotos sumerktos į 

spalvotą vandenį: geltoną, mėlyną, raudoną, žalią, violetinį. 

REZULTATAS: pirmieji rezultatai pasimatė jau po 3 valandų – lapai, pamerkti spalvotame 

vandenyje, pradėjo nuo apačios keisti spalvą. Labiausiai išryškėjo su geltonu vandeniu pamerktas 

lapas. Po 24 val., po paros (ant rytojaus) spalvotame vandenyje sumerkti lapai buvo spalvoti. Be 

vandens buvęs lapas buvo nuleipęs, nes jam trūko drėgmės (neturėjo, ko „gerti“). Paprastame 

vandenyje buvęs lapas, buvo toks, kokį mes jį ten ir pamerkėme. Dar po dviejų parų visi lapai pradėjo 

vysti, išskyrus buvusį paprastame vandenyje. Aišku, labiausiai nuvytęs buvo salotos lapas buvęs 

tuščioje stiklinėje. 



 

 

 

 

IŠVADA: kad salotos nenuvystų, joms reikia vandens. Jos kaip ir vaikučiai geria vandenį. O tai 

matosi iš to, kad kai salotos „geria“, jos nusidažo tos spalvos vandeniu, kokioje stiklinėje, su kokios 

spalvos vandeniu jos buvo įmerktos. Salotos irgi „geria“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PABĄLUSIOS RUDENS GĖRYBĖS“ 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centras 

Aušra Bebrauskaitė ir „Meškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: rudens gėrybės (obuolys, morka, bulvė), citrina, peilis, pipetės, stiklinė, lėkštė.  

TIKSLAS: išsiaiškinti, kas atsitiks rudens gėrybėms apšlakščius citrinų sultimis.  



 

 

 

 

EIGA: atėjus rudeniui ir atvėsus orams suskubome ne tik džiaugtis rudens gėrybių įvairove, jų 

gausumu, bet ir pakalbėti apie vitaminus. Vienas geriausiai žinomų vitaminų yra C. Jo rūgštų skonį 

visi vaikai  puikiai žino. Pagrindinis vitamino C šaltinis – švieži vaisiai, daržovės ir uogos. Po 

įžanginio pokalbio kartu su vaikais apžiūrėjome rudens gėrybes, jas lyginome, svėrėme. Tada 

auklėtoja obuolį, bulvę ir morką perpjovė pusiau, o vaikai tuo tarpu spaudė citrinos sultis į stiklinę. 

Išspaudę į pipetę įtraukė kelis lašus citrinų sulčių ir ant vienos obuolio, bulvės ir morkos puselės 

užlašino citrinų sulčių. Kitą puselę padėjome į šalį. Po 2-3 valandų stebėjome pakitimus ir rezultatą.  

REZULTATAS: citrinų sultimis apšlakštytos rudens gėrybių puselių spalva nepakito. Kitos puselės, 

kuriose nepateko citrinų sulčių parudavo ir pajuodavo.  Tada aiškinomės, kodėl taip atsitiko. 

Paaiškėjo, jog perpjovus obuolį, bulvę ir morką veikiamos oro medžiagos žūva, o citrinų sultyse 

esantis vitaminas C spalvą ir skonį apsaugo nuo deguonies poveikio. 

  



 

 

 

 

 „ŽEMĖS GRUNTAS“ 

Lentvario lopšelis-darželis„Šilas“ 

Renata Vladimirenko ir „Voverytės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: plastikiniai, vienas ant kito susidedantys indeliai, įvairus gruntas: juodžemis, 

smėlis, akmenukai, molis, ąsotis, vanduo. 

TIKSLAS: stebėti, kaip keičiantis žemės gruntui, keičiasi vandens pralaidumas ir jo greitis.  

EIGA: vaikai susipilsto skirtingų tipų gruntą į atskirus indus su skylutėmis, uždeda vienas ant 

kito. Į viršutinį indą pila vandenį ir stebi, kaip ir kokiu greičiu vanduo juda žemyn. 

REZULTATAS: vaikai atpažįsta ir įvardina skirtingų tipų dirvožemį. Pastebi, kad priklausomai 

nuo žemės grunto skiriasi ir pralaidumas vandeniui.  



 

 

 

 

„VANDENS GALIA“ 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 

Renata Vladimirenko ir „Voverytės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: indeliai sodinimui, juodžemis, avižos, skirtukai, vanduo. 

TIKSLAS: įsitikinti, kad kiekvienam augalui, kaip ir žmogui, gyvybiškai reikalingas vanduo. 

EIGA: vaikai į du atskirus indus su juodžemiu pasėja avižas, pažymi skirtukais. Vieną indą 

kasdien purškia vandeniu, o kitą tik stebi. 

REZULTATAS: vaikai pamato, kad laistomos avižos jau po kelių dienų pradeda rodyt „gyvybės 

ženklus“, o kitas indas – be pakitimų.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

„ŠERKŠNAS“ 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 

Renata Vladimirenko ir „Voverytės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: skardinė, ledo kubeliai, druska, šaukštas. 

TIKSLAS: sužinoti, kas yra šerkšnas ir kaip jis susidaro. 



 

 

 

 

EIGA: pilame į skardinę ledukus, užpildome kiek daugiau nei pusę. Ant viršaus dosniai beriame 

druskos, kad būtų užpildyti apie 2/3 indo. Po kelių minučių skardinės išorės apačioje pradeda rastis 

rasos lašiukai, kurie netrunka virsti šerkšnu.  

REZULTATAS: šerkšnas vis ryškėja ir maždaug pusvalandžio skardinę apgaubia nemenkas 

sniegelio sluoksnis –  vaikams įdomu jį liesti, piešti ir kitaip tyrinėti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„LOBIO PAIEŠKOS“ 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 

Renata Vladimirenko ir „Voverytės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: didelė, plastikinė talpa su avižomis, metalo detektoriai, monetos. 

TIKSLAS: suprasti magneto veikimo principą, susipažinti su metalo detektoriais. 

EIGA: vaikas metalo detektoriaus pagalba ieško avižose paslėptų monetų.  

REZULTATAS: vaikai, išgirdę metalo detektoriaus skleidžiamą signalą, pažymėtoje vietoje 

ieško monetų. Rastas monetas rūšiuoja, tobulina skaičiavimo įgūdžius, atlieką sudėties ir atimties 

veiksmus. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

„VANDENS GALIA AUGALAMS” 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ 

Dijana Borisovienė ir „Vyturiukai“ grupės vaikai 
 

PRIEMONĖS: 2 stiklinės, 2 saujos pupelių, vanduo. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, kad visų augalų augimui reikalingas vanduo. Praktiškai pamatyti, kad tos 

pupelės, kurios buvo užpiltos vandeniu, jį sugėrė, išbrinko ir atsirado daigeliai. Sausosios pupelės 

nepakito, nes nebuvo vandens, pažadinančio jų gyvybines galias. 

EIGA: paimame 2 stiklines, į kiekvieną suberiame po saują pupelių. Į vieną stiklinę įpilame vandens, 

kad apsemtų pupeles. Kitą paliekame su sausomis pupelėmis. Pastatome stiklines  ant palangės 

kelioms dienoms. Stebime, kas vyksta. Po kelių dienų stiklinėje su vandeniu pupelės išbrinko, pradėjo 

„kaltis“ daigeliai. Vandens sumažėjo – beveik neliko. Sausojoje stiklinėje pupelės nepasikeitė. Lygiai 

tą patį padarėme su pupomis, tik pupų dėjome po 30. 

 

IŠVADA: taip atsitiko dėl to, kad vanduo „pažadino“ pupelių galią augti. Visiems augalams augimui 

reikalingas vanduo. Tos pupelės ir pupos, kurios buvo užpiltos vandeniu, jį sugėrė, padidėjo ir pradėjo 

augti. Sausosios pupelės ir pupos augti nepradėjo, nes nebuvo vandens, pažadinančio jų gyvybines 

galias. 



 

 

 

 

„KLEVO VAISIAUS (SPARNAVAISIO) SKRYDIS, 

KAIP SRAIGTASPARNIS, BANDYMAS“ 

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“  

Vaida Ričkienė ir „Pelėdžiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: klevo medžio vaisiai (sparnavaisiai). 

TIKSLAS: noras, kad vaikai išbandydami suprastų, kam medžiams reikalingos sėklos ir kaip jos 

sugeba atsirasti toliau nuo medžio. Susipažintų su klevo medžiu, lapais, vaisiais. 

EIGA: šį eksperimentą rekomenduojame atlikti ramią dieną, nes vėjuotą dieną, vėjo gūsiai gali 

pakenki eksperimentui. Susiraskite keletą skirtingų dydžių klevo medžio vaisių (sparnavaisių). 

Leiskime vaikams pasirinkti pasiimant didesnę ir mažesnę vaisių (sparnavaisį), ir leiskime jiems 

spėlioti, kokio dydžio vaisius (sparnavaisis) pirmiausia nukris žemėn, nuo to pačio aukščio. Laikykite 

rankas iškėlę virš galvos, o sėklas laikykite švelniai suspaudę tarp pirštų, kad sparnai būtų nukreipti 

į apačią. Sėklas paleiskite visi drauge ir stebėkite, kaip jie krisdami žemėn pradės suktis lyg 

„sraigtasparnis“. Laimėtojas yra tas, kurio sėkla ilgiausiai sukasi ore. Eksperimentą išbandykite keletą 

kartų su skirtingo dydžio vaisiais (sparnavaisiais), kad išsiaiškintumėte, kokio dydžio sėkla yra 

geriausia skrajūnė. 

REZULTATAS: mes kartu su vaikais pastebėjome, kad sėklos su didžiausiais sparneliais ore išlieka 

ilgiau. Paaiškinkime vaikams, kodėl taip yra? Atsakymas toks: vaisiai (sparnavaisiai) su didesniais 

sparnais pagauna daugiau oro po jais krisdamos, todėl jos sulėtėja ir sukasi kaip „sraigtasparnis“. Taip 

skriedami vaisiai (sparnavaisiai) nuo medžio nukrenta toliau, 

bei pasiskleidžia plačiau, kad nukritusios ant žemės vaisiai 

galėtų sudygti ir išaugtų nauji medžiai. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„LAŠELIO NUOTYKIAI“ 

 Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ 

Roma Padolskienė ir „Lašiukai“ grupės vaikai 

 
PRIEMONĖS: skaidrūs indai, pipetės, vanduo, popieriniai rankšluosčiai, smėlis, padidinamieji 

stiklai, kaladėlės. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, kas atsitinka su vandeniu, kai jis patenka ant įvairių paviršių. 



 

 

 

 

EIGA: iš skaidrių kaladėlių sudedame piramidę. Paruošiami skaidrūs indai: su vandeniu, tuščias, 

su smėliu, su popieriniu rankšluosčiu. Su pipete lašinami vandens lašiukai į skirtingus indus ir 

stebime, kas atsitinka su vandeniu. Rezultatą aptariame, apžiūrime su padidinamaisiais stiklais. 

REZULTATAS: vaikai išsiaiškino, kad vanduo nulašėjęs ant smėlio ir ant popieriaus - susigėrė. Ir 

smėlis, ir popierius tapo šlapi. Lašelis nulašėjęs į vandenį išnyko susiliejęs. Nulašėjęs į tuščią indą 

liko spindėti. Lašinant ant piramidės - riedėjo žemyn. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„KODĖL YRA METŲ LAIKAI“ 

Vilniaus rajono Riešės vaikų darželis 

Jolita Selilienė ir „Ančiukų“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: apelsinas (obuolys) simbolizuoti Žemei, pagaliuko, 15 cm ilgio vielos Žemės ašiai, 

lempos saulei, kartono lapo, pieštuko. 

TIKSLAS: prie pusiaujo šilta ištisus metus. Šiaurės ir Pietų ašigaliuose visada šalta. Daugelyje 

pasaulių šalių metai turi keturis metų laikus. Kodėl? 

EIGA: persmeikite obuolį pagaliuku ar ilga viela. Obuolys simbolizuos Žemę, o pagaliukas-jos ašį. 

Ant kartono nubraižykite maždaug 25 cm diametro elipsę, kuri vaizduos Žemės orbitą. Pažymėkite 

keturias pasaulio šalis: šiaurę, pietus, rytus ir vakarus. Ant kartono centro pastatykite aukštą lempą 

be gaubtuvo, kuri simbolizuos Saulę.  

1. Laikykite pagaliuką su persmeigtu obuoliu vertikaliai ir sukite jį paeiliui nuo vienos pasaulio šalies 

prie kitos. Stebėkite, kuri obuolio pusė bus apšviesta.  

2. Dabar pakreipkite obuolį taip, kad jo ašis pasvirtų nuo vertikalios padėties maždaug 23,5°. 

Pakreipkite pagaliuką, sukite obuolį ta pačia kryptimi paeiliui link visų pasaulio šalių. Stebėkite, kuri 

obuolio dalis būna apšviesta. Visuose keturiuose taškuose įdėmiai apžiūrėkite, kurios obuolio dalys 

apšviestos tiesioginiais, o kurios nuožulniaisiais spinduliais. 

REZULTATAS: jei Žemės ašis būtų vertikali, kaip obuolio pirmajame eksperimente, nebūtų metų 

laikų. Žemės ašis pasvirus į Šiaurės žvaigždę 23,5° kampu. Būtent šis pasvirimas lemia metų laikų 

kaitą, kai Žemė sukasi aplink Saulę. Kai link Saulės pasvirusi ta Žemės pusė, kurioje gyvename, pas 

mus būna vasara, nes į Žemę krenta tiesioginiai Saulės spinduliai. Po šešių mėnesių, kai mūsų Žemės 

pusė būna pasvirus tolyn nuo Saulės, pas mus būna žiema, nes Žemę pasiekia kampu krentantys 

Saulės spinduliai, perduodantys mažiau šilumos.  Ties pusiauju Saulės spinduliai visada krenta 

statmenai, todėl čia nėra metų laikų. Ašigaliuose Saulės spinduliai visada krenta nuožulniai. Dėl šios 

priežasties metų laiką nelemia Žemės atstumas nuo Saulės. Iš tiesų, kai šiauriniame pusrutulyje yra 

sausio mėnuo, Žemė yra arčiau saulės nei birželio mėnesį. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„JŪRA MAIŠELYJE“ 

Vilniaus rajono Rudaminos lopšelis-darželis 

Juliana Šilobrit ir „Drugeliai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: polietileninis maišelis; vandeniui atsparus markeris; puodelis vandens; mėlyni 

maistiniai dažai. 

TIKSLAS: susipažinti su vandens ciklu gamtoje. 

EIGA: ant polietileninio maišelio vaikai  nupiešia  saulę ir debesis, jūros bangas. Vandenį indelyje 

maistiniais dažais nudažome mėlyna spalva. Mėlyną vandenį supilame į maišelius. Maišelius su 

„jūra“ pakabiname ant lango saulėtoje vietoje. Stebime, kas vyksta (eksperimentas trunka kelias 

dienas). 

REZULTATAS: kai saulė pašildo maišelyje vandenį, vanduo garuoja ir kyla į viršų. Susidaro tarsi 

maži debesys. Atšalus orui visi lašeliai vėl sugrįžta į ,,jūrą“. Taip sukuriamas vandens ciklas. Vaikai 

sužino vandens garavimo ir garų virtimo vandeniu paslaptis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KAIP 

RŪGŠTIS VEIKIA KIAUŠINIO LUKŠTĄ“ 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Medynėlis“ 

Dalė Aleksiejūnienė ir ,,Voveriukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklainis, kiaušinis, acto rūgštis (9%). 

TIKSLAS: atliekant eksperimentą, paaiškinti, kaip, kad acto rūgštis veikia kiaušinio lukštą, panašiai 

burnos rūgštys veikia dantų emalį. 

EIGA: 

1. Pasiruošiamos priemonės. 

2. Kiaušinis atsargiai įdedamas į stiklainį. 

3. Į stiklainį įpilama acto rūgšties, kad apsemtų kiaušinį. 

4. Stebima reakcija (aplink kiaušinį susidaro daug burbuliukų). 

5. Stiklainis pastatomas saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

6. Kitą dieną kiaušinis išimamas iš acto rūgšties ir nagrinėjama, kaip jis pasikeitė. 

REZULTATAS: kiaušinio lukšto nebelieka, jis ištirpsta acto rūgštyje, kiaušinis tampa beveik 

permatomas.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„KAIP KELIAUJA GARSO 

BANGOS?“ 

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Coliukė“ 

Asta Želionienė ir Ligita Šapienė ir „Bildukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: puodelis, skaidri plėvelė, guminė juostelė, rupi druska, medinis šaukštas, puodas. 

TIKSLAS: atrasti virpesius gamtoje. Sužinoti, kad ausis pajunta garso bangas, kurios keliauja į 

smegenis per ausų būgnelius. 

EIGA: aptempti plėvele puodelį ir užmauti gumytę (plėvelė turi 

būti gerai ištemta ir lygi). Ant plėvelės paberti druskos. Šalia 

puodelio, kad nesiliestų, pastatyti puodą ir suduoti keletą kartų 

mediniu šaukštu. Druska ant plėvelės ima šokinėti. 

REZULTATAS: suduodamas į puodą mediniu šaukštu 

sukeliamas garsas, tai yra garso bangos, kurios virpina aplink esantį 

orą. Tie virpesiai keliauja oru ir atsimuša į dubenį. Šis ima virpėti  

ir ima šokinėti druska. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„VAIVORYKŠTĖ – 

VANDENS KELIONĖ 

KAPILIARAIS“ 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Dobilas“ 

Monika Zaveckienė ir „Vyturiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: maistiniai dažai – raudona, geltona ir mėlyna spalvos, vanduo, popierinis 

rankšluostis, 6 vienkartinės stiklinės, vienkartiniai šaukšteliai. 

TIKSLAS: sužinoti apie vandens savybę kilti kapiliarais aukštyn. 

EIGA: 3 stiklines pripildyti vandens, į kiekvieną įberti po skirtingą spalvą maistinių dažų ir išmaišyti. 

Pasiruošti 6 popierinio rankšluosčio juosteles. Stiklines su vandeniu ir dažais sustatyti ratu, į tarpus 

tarp jų – likusias 3 tuščias stiklines. Vieną popierinio rankšluosčio juosteles galą įmerkti į stiklinę su 

vandeniu, kitą – į tuščią. Taip pakartoti su visomis juostelėmis. Dabar laukia smagioji dalis! Stebėti, 

kaip vanduo keliauja popieriniu rankšluosčiu į tuščią stiklinę. Su vaikais prognozuoti, kas nutiks 



 

 

 

 

vėliau. Aptarti, kodėl tuščiose stiklinėse atsirado vanduo, kas nutiko, kai susimaišė dvi spalvos, kada 

nustoja vanduo keliauti į kitą stiklinę. Galutinis rezultatas matosi po 24 val. 

REZULTATAS: popieriniai rankšluosčiai pakeitė spalvą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„NEGYVOSIOS JŪROS EFEKTAS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Kurpaitė“ 

Kristina Semenovič ir 

„Drugeliai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: druska, vanduo, du 

permatomi kibirėliai, indas 

vandeniui, lėkštelės druskai, 

šaukštai, 2 bulvės. 

TIKSLAS: sužinoti  ir atrasti druskos 

savybes. 

EIGA: pripylėme du permatomus kibirėlius vandens. Į pirmą  kibirėlį vaikai pylė druskos, antras 

kibirėlis liko tik su vandeniu. Į jį įdėjome bulvę. Bulvė nuskendo ant kibirėlio dugno. Pirmame 

kibirėlyje vandenį su druska ilgai maišėme, kad ji ištirptų. Pirštukų galiukais  jos paragavome ir 



 

 

 

 

supratome, kad ji sūri. Paragavome ir gryno vandens iš pirmo kibiriuko. Jis nesūrus. Vėl dėjome 

druskos ir vėl maišėme. Pabandėme įdėti bulvę. Bulvė neskendo ir laikėsi vandens paviršiuje. 

REZULTATAS: išsiaiškinome, kodėl bulvė neskendo. Druska, būdama sūri, padarė vandenį sunkiu 

ir sunkus vanduo išstūmė bulvę į paviršių. Todėl padarėme išvadą, kad sūrus vanduo padeda laikytis 

daiktams paviršiuje. Dėl šios priežasties sūriame jūros vandenyje ir plaukti yra žymiai lengviau. Tokia 

druskos savybė yra vadinama negyvosios jūros efektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„TORNADAS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Medynėlis“ 

Rūta Jakubonytė ir „Bitutės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: aukštas stiklainis su vandeniu, rašalo arba maistinių dažų, šaukšto.  

TIKSLAS: remiantis pavyzdžiu vaikams paaiškinti, kas yra vandens sukūrys – tornadas. Kad oras 

tornade sukasi taip, kaip sūkurys nudažytame vandenyje. 

EIGA:  

1. Pripilti ¾ vandens į stiklainį. 



 

 

 

 

2. Stipriai maišyti šaukštu vandenį taip, kad šis imtų suktis. 

3. Į sukimosi centrą įlašinti dažų ar rašalo. 

REZULTATAS: išryškėja vandens sūkurys, nes tornado straublys prasideda aukštai ore. Oras 

tornade sukasi taip, kaip sūkurys nudažytame vandenyje. 

 

 

 

 

 

 

 
  

„POVANDENINIS 

UGNIKALNIS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Medynėlis“ 

Rūta Jakubonytė ir „Bitutės“ grupės vaikai 



 

 

 

 

PRIEMONĖS: stiklainis arba kitas aukštas stiklinis indas su šaltu vandeniu; mažas stiklinis 

buteliukas su karštu vandeniu; stikliniai rutuliukai; akvarelė arba rašalas; teptukai arba pipetės. 

TIKSLAS: remiantis pavyzdžiu,  paaiškinti vaikams, kas nutinka, kai susimaišo karštas ir šaltas 

vanduo. Tą pavaizduoti padės nudažytas karštas vanduo. 

EIGA: pripilti ¾ buteliuko karšto vandens ir į jį įlašinti dažų arba rašalo. Į buteliuką su karštu 

vandeniu įmesti stiklinių rutuliukų (tam, kad buteliukas neiškiltų į paviršių). Buteliuką greitai 

panardinti į indą su šaltu vandeniu ir stebėti. 

REZULTATAS: nusidažęs karštas vanduo kyla iš buteliuko į šalto vandens paviršių ir atrodo, kaip 

karšta lava iš povandeninio ugnikalnio. Atvėsęs dažytas vanduo leidžiasi ant stiklainio dugno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„TINGI MONETA“ 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Medynėlis“ 

Rūta Jakubonytė ir „Bitutės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklinė, moneta, korta. 

TIKSLAS: remiantis pavyzdžiu, bandyti paaiškinti vaikams, kad bet koks kūnas pajuda iš vietos, kai 

jį išjudina iš išorės veikianti jėga. Supažindinti su nauja sąvoka „Inercija“. 

EIGA: ant tuščios stiklinės uždėti popierinę kortelę, kortelės viduryje – monetą. Tuomet spragtelt 

kortelės kraštą taip, kad ji pajudėtų nepakildama aukštyn. 

REZULTATAS: kortelė pajuda ir nusileidžia ant stalo, o moneta įkrenta į stiklinę. 

 

 

 

 

 

 

 

„MORKOS AUGIMO ISTORIJA“ 

Kauno lopšelis-darželis ,,Aviliukas“ 

Jolanta Steponavičienė ir „Šimtakojis“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: morkų sėklos, kastuvėliai, laistytuvėliai, tarkos. 

TIKSLAS: vaikai išaugins ir sužinos, kaip morka atsiranda ant mūsų stalo. 



 

 

 

 

EIGA: vaikai, gegužės mėnesį, pasėjo morkų sėklytes į lysvę. Stebėjo, kada sudygs - nuolat eidavo 

prie lysvės ir  laukė ar jau „išlindo“. Laistė žemę, kad išdygtų ir toliau augtų. Spalio mėnesį vaikai 

morkas išrovė. Parsinešę į grupę jas nuplovė ir sekančią dieną tarkavo. Sutarkavę ragavo ir jų net 

pritrūko. Nutarėme, kad kitą pavasarį jų pasėsime daugiau. 

REZULTATAS: pačių vaikų užaugintas ir sutarkuotas morkas valgyti skaniau. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

„DAIKTAS TAS PATS, BET KRINTA SKIRTINGAI“ 

Kupiškio lopšelis-darželis ,,Saulutė“ 

Ina Mudurienė ir „Zuikučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: A4 formato popieriaus lapai, kėdės arba suoliukai. 

TIKSLAS: tyrinėti judėjimą, susipažinti su sąvoka „laisvas kritimas“. 

EIGA: pakviesti vaikus pažaisti su popieriaus lapais. Iškėlus aukštai rankas, palipus ant kėdės ar 

suoliuko, paleisti lapą iš rankos, leisti jam laisvai kristi, stebėti kaip jis lėtai krenta, supasi ore. Imti 

kitą tokį patį lapą ir jį sugniaužyti į tvirtą kamuoliuką. Palipti aukščiau ir tuo pat metu iš vienos 

pakeltos rankos paleisti horizontaliai laikomą lapą, iš kitos – sugniaužytą lapą. Stebėti jų skirtingas 

kritimo trajektorijas, nusileidimo ant žemės laiką. 

REZULTATAS: suglamžytas popieriaus lapas nukrito greičiau. Kodėl? Taip yra dėl oro 

pasipriešinimo. Jei nebūtų oro, visi daiktai kristų tiesia linija ir vienodu greičiu. Kuo didesnis 

krintančio daikto plotas (lygus popieriaus lapas didesnis už suglamžytą), tuo jis susiduria su didesniu 

oro pasipriešinimu, tuo lėčiau, t. y. siūbuodamas, jis krenta. 

 

 



 

 

 

 

„DEBESĖLIS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Bitutė“ 

Oksana Kananavičienė, Inga Vičkienė ir  ,,Skruzdėliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: virdulys, vanduo, mėlyni dažai, teptukas, ledo kubeliai, plaukų lakas purškiamas, 

stiklainis (1 l), stiklainio dangtelis užsukamas. 

TIKSLAS: supažindinti su debesimis ir stebėti, kaip jie susidaro. 

EIGA: pripilame maždaug 1/3 stiklainio karšto vandens. Vanduo nudažomas mėlynos spalvos 

dažais. Uždedamas apverstas dangtelis ant stiklainio ir į apverstą dangtelį pridedami ledo kubeliai. 

Kelias sekundes palaikome ledo kubelius, tada dangtelis nuimamas ir į stiklainį įpurškiama plaukų 

lako. Vėl uždedamas dangtelis su ledukais. Stebi ir mato, kaip stiklainyje  formuojasi baltas debesėlis. 

Kai debesis užpildo stiklainį iki viršaus, dangtelis nuimamas. Stebime iš stiklainio besiveržiantį 

debesėlį. Vaikai jį paliečia. 

REZULTATAS: paaiškinus ir praktiškai išbandę, vaikai sužinojo, kad debesų susidarymui reikia 

drėgno oro, šalčio, mažyčių ore sklandančių dalelių, kurios skatina garų kondensaciją, t. y. lašelių 

susidarymą. Vaikai palietę besiveržiantį debesį iš stiklainio įsitikino, jog jis yra neapčiuopiamas, 

lengvas, garų pavidalo. 

 

 

„KOPŪSTAS IR SPALVOS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ 



 

 

 

 

Virginija Sauliūtė-Darvydė, Jolita Vilčinskaitė-Druskienė ir 

„Bitutės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: vienkartinės skaidrios stiklinės, pipetės, raudonojo kopūsto sultys, actas, cukrus, 

valgomoji soda, vanduo, citrinos sultys. 

TIKSLAS: ištirti raudonojo kopūsto sulčių savybes, akcentuojant natūralios gamtos spalvos „galią“. 

EIGA: į 5 vienkartines stiklines įpilkite vandens, tuomet į vieną stiklinę su vandeniu įpilkite cukraus 

tirpalą (cukrų ištirpintą šiltame vandenyje), į antrą – citrinos sulčių, į trečią – acto, į ketvirtą 

valgomosios sodos tirpalą (valgomąją sodą ištirpintą šiltame vandenyje), penktą stiklinę palikite 

tiesiog su vandeniu. Į paruoštus tirpalus su pipete lašinkite raudono kopūsto sultis, stebėkite kas 

vyksta. 

REZULTATAS: bespalviai tirpalai įlašinus raudonojo kopūsto sulčių įgyja spalvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„VANDUO BURTININKAS“ 

Vilniaus lopšelis – darželis „Pagrandukas“ 

Virginija Sauliūtė-Darvydė, Jolita Vilčinskaitė-Druskienė ir 

 „Bitutės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklinė (stiklainis), popieriaus lapas, markeris, spalvotas popierius. 

TIKSLAS: supažindinti vaikus su gamtoje vykstančiais optininiais reiškiniais ir fizikos dėsniais, 

naudojant vandenį. 

EIGA: ant popieriaus lapo nupieškite rodyklę, į stiklinę įpilkite vandens (tiek, kad būtų „apsemta“ 

rodyklė). Popieriaus lapą laikykite priešais stiklinę, stebėkite kas vyksta. Šiems burtams įtakos turi 

nupieštos rodyklės proporcija ir stiklinės atstumas iki popieriaus lapo su rodykle. Arba du skirtingų 

spalvų popieriaus lapus laikykite priešais tusčią stiklinę. Pro ją matysite įprastą vaizdą, tačiau įpylus 

vandens į stiklinę popieriaus spalvos pasikeis vietomis. 

REZULTATAS: neįtikėtina, bet rodyklė pakeis kryptį į kitą pusę, arba popieriaus spalvos pasikeis 

vietomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums neįtikėtini jos stebuklai. 

 Č. Darvinas 

 

  



 

 

 

 

„VANDENS IR ŠILUMOS ĮTAKA AUGALAMS“ 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ 

Dijana Borisovienė ir„Vyturiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: 3 stiklinės, 3  vienodo dydžio kankorėžiai, vanduo. 

TIKSLAS: parodyti vaikams, kokią galią turi vanduo ir šiluma. 

EIGA: pasivaikščiojimo su vaikais metu prisirinkome pušies kankorėžių. Tada paėmėme 3 stiklines 

ir 3 vienodo dydžio pušies kankorėžius. Vieną stiklinę pripylėme šalto, kitą karšto vandens, o trečią 

palikome tuščią. Įdėjome  visur po vieną kankorėžį ir stebėjome, kaip jie keičiasi. Šaltame vandenyje 

kankorėžis susitraukė ir suskleidė savo „žiedlapius“, šiltame -  tiesiog  dvigubai padidėjo ir 

prasiskleidė, o sausas kankorėžis nepakito. Vaikai pamatė, kaip skleidžiasi ir susiskleidžia pušies 

kankorėžiai. 

IŠVADA: vaikai pamatė ir įsitikino, kad visiems reikalingas ne tik vanduo, bet ir šiluma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„VIOLETINIO KOPŪSTO BURTAI“ 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ 

Dijana Borisovienė ir „Vyturiukai“ priešmokyklinė grupė 

PRIEMONĖS: violetinis kopūstas, sulčiaspaudė, vanduo, actas, soda, 3 stiklinės. 

TIKSLAS: parodyti vaikams,  kaip padaryti neutralų, rūgštų ar šarminį tirpalą ir kaip, pilant 

violetinio kopūsto sultis, keičiasi spalva. Išsiaiškinti, kodėl taip vyksta. 

EIGA: su sulčiaspaude išspaudžiame kopūsto sultis. Paimame 3 stiklines, į kiekvieną stiklinę įpilame 

vandens. Į pirmą stiklinę įdedame druskos, išmaišome ir gauname neutralųjį tirpalą.  Į antrą stiklinę 

įpilame acto, išmaišome ir gauname rūgštųjį tirpalą. Į trečią stiklinę įdedame 3-5 šaukštelius sodos, 

išmaišome ir gauname šarminį tirpalą. Kaip atskirti, koks yra tirpalas kiekvienoje stiklinėje? 

(stiklinėje tirpalai nesiskiria). Koks yra tirpalas-rūgštusis, šarminis ar neutralusis-mokslininkai 

nustato indikatoriumi. Ši medžiaga tirpaluose pakeičia savo spalvą. Kaip indikatorių mes naudojome 

raudonojo gūžinio kopūsto sultis. Į visas stiklines įpylėme po 1-2 šaukštelius violetinio gūžinio 

kopūsto sulčių. Visose stiklinėse pasikeitė spalva. Rūgštusis tirpalas nusidažė raudonai, šarminis 

tirpalas nusidažė mėlynai, neutralusis tirpalas nusidažė violetine spalva. Kas pasidarys, sumaišius 

rūgštųjį tirpalą su šarminiu? Gausiai burbuliavo ir putojo. 

 

IŠVADA: violetinis kopūstas turi pigmento molekulę, kuri vadinama antocianinu. Labai rūgščiuose 

tirpaluose antocianinas turi ryškiai raudoną spalvą, neutraliuose – violetinę, o šarminiuose – mėlyną, 

žalią ar netgi geltoną spalvas. Taigi vaikai sužinojo, kaip padaryti neutralų, rūgštų ar šarminį tirpalą 

ir kaip, pilant kopūsto sultis, keičiasi spalva.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„CUKRAUS SUGĖRIMAS 

IR TIRPINIMAS“ 

Radviliškio lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

Edita Butnorienė, Aiva Gilvickienė ir 

„Drugeliai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: cukraus kubeliai, maistiniai dažai, lėkštės, pipetės. 

TIKSLAS: paskatinti vaikus tyrinėti cukraus savybes, skatinti mąstymą, pastabumą, palyginimą. 

EIGA: pirmiausia vaikai sumaišo indeliuose maistinius dažus su vandeniu ir pasigamina įvairių 

spalvų tirpalus. Į lėkštutes iš cukraus gabalėlių pastato bokštus ir su pipete sulašina 10 spalvoto 

vandens lašelių į viršutinį kubelį ir stebi, ar vanduo pasiekė apatinį kubelį. Nepasiekus dar sulašina 

10 lašelių ir stebi, ar jaus pasiekė apatinį kubelį. 

Kita užduotis – iš cukraus gabalėlių pastatyti tiltą ir pradėti lašinti į apatinį tilto kubelį. Ir vaikai 

stebėjo, ar tai įtakoja sugėrimo procesą. Ar cukraus kubeliai sugeria vandenį tiek į viršų, o gal ir į 

šoną. Vėliau vaikams buvo pasiūlyta vieno cukraus gabalėlio galą panardinti į vieną spalvą, o kitą 

galą – į kitą. Ir vaikai stebėjo, kas atsitiks. Cukraus kubelis tapo dviejų kontrastingų spalvų. 

REZULTATAS: cukraus kubeliai yra puikūs pagalbininkai tyrinėti tokias mokslo sąvokas, kaip 

absorbcija (sugėrimas) ir tirpinimas, naudojant spalvotą vandenį. Lašindami su pipete lašelius vaikai 

lavino rankų judesių koordinavimą ir kontrolę, mokėsi skaičiuoti. Taip pat mokėsi suvokti priežasties 

ir pasekmės rezultatus. Atlikdami bandymus vaikai tyrinėjo, kaip cukrus sugeria vandenį, kada 

cukraus kubeliai pradeda byrėti ir tirpsta. Suskaičiavo ir suprato, kad 20 lašelių spalvoto vandens 

pilnai sugėrė 4-5 kubelių bokštą. O įlašinus dar šiek tiek vandens apatinis kubelis ištirpo ir bokštas 

nugriuvo.  Eksperimentuodami vaikai suprato, kad cukraus kubeliai sugėrė vandenį ne tik į apačią, 

bet ir į viršų bei šoną. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„KODĖL PUČIA 

VĖJAS“ 

Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

Daiva Jasiūnienė ir „Kiškiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: balionai, plaukų džiovintuvas, vienkartinės stiklinės, smulkintas popierius, 

plunksnos, plastikiniai maišeliai, oro ventiliatorius, didelis plastikinis maišas. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, kaip juda oras, kodėl pučia vėjas, kas atsitinka kai vėjas stiprėja. 

EIGA: su vaikais atlikome eksperimentą grupėje. Prisikarpėme daug smulkų popieriaus skiaučių ir 

sudėjome juos į mažus maišelius ir nesandariai užrišome. Pro nedidelį tarpelį burna į vidų pūtėme 

orą. Pamatėme, jog popieriaus skiautės maiše sukasi ratu. Tada visi supylėme popieriaus skiautes į 

didelį plastikinį maišą. Palikome taip pat nedidelį tarpą, pro kurį pūtėme orą į vidų oro ventiliatoriaus 

pagalba. Pastebėjome, kad maiše kilo didelė „audra“. Popieriaus skiautės skraidė po visą maišą.  

REZULTATAS: išsiaiškinome ir pastebėjome, kad kuo stipriau juda oras, tuo stipriau pučia vėjas. 

Kad pučiant vėjui visi lengvi daiktai pradeda skraidyti ore, t. y. juos pradeda nešioti vėjas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DRUSKOS KRISTALŲ AUGINIMAS“ 

Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Neringa Mikaločienė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: druska, vanduo, siūlai, mediniai pagaliukai, stiklainis, didinamieji stiklai. 

TIKSLAS: siekti, kad vaikai, augindami druskos kristalus, ugdytųsi smalsumą, norą tyrinėti, sužinoti 

gamtoje vykstančius procesus (garavimą, kristalizavimąsi), patirtų atradimo džiaugsmą. 

EIGA: aptarėme tyrinėjimui pasirinktas medžiagas. Padidinamaisiais stiklais vaikai apžiūrėjo 

druską, ją apibūdino, kaip atrodo, ką primena. Aptarėme vandenį, kodėl jis svarbus, kam reikalingas. 

Paklausiau vaikų, kaip jie mano, kam naudosime šias medžiagas, ką galima veikti su jomis. 

Išklausiusi visų nuomonių, pasakiau, kad auginsime druskos kristalus. Paaiškinau, kas yra kristalai, 

parodžiau, kaip atrodo. Susiformulavome hipotezę, kad mums pavyks išsiauginti druskos kristalų iš 

turimų medžiagų. Vaikai svėrė druską svarstyklėmis, matavo vandenį mililitrais. Aiškinomės 

matematinius dydžius (gramai, mililitrai). Vaikai tirpdė druską šaltame ir karštame vandenyje. 

Aiškinomės, kokiame vandenyje druska ištirpsta greičiau (aptarėme tirpumo procesą), išsiaiškinome 

kodėl. Vaikai pagamino labai koncentruotą druskos tirpalą (druską bėrė į vandenį, kol ji nebetirpo). 



 

 

 

 

Siūlus pririšo vaikai prie medinių pagaliukų ir įmerkė į stiklainį, kuriame buvo supiltas koncentruotas 

druskos ir vandens tirpalas. Nuotrauka užfiksavome, kaip stiklainis atrodo pirmą bandymo dieną. 

Mėnesį laiko stebėjome, kaip keičiasi siūlai stiklainyje su druskos tirpalu, kas atsiranda ant siūlų, 

atkreipdavom dėmesį, kad stiklainyje mažėja vandens (aiškinomės, kad druska kristalizuojasi, kai 

garuoja vanduo, aptarėme kristalizacijos  (druskos perteklius nusėda ant siūlo) ir garavimo (vanduo 

garuoja, kai  jį veikia šiluma) procesus). Po mėnesio apibendrinome tyrinėjimą „Druskos kristalų 

auginimas“. Matavome, kokio ilgio siūlą kristaliukai apaugo, taip pat padidinamaisiais stiklais 

apžiūrėjome susidariusius druskos kristaliukus, palygino juos su paprastos druskos kristaliukais.  

REZULTATAS: iš vandens ir druskos išaugo druskos kristalai, buvo aptarti tirpumo, 

kristalizavimosi ir garavimo procesai. Vaikai buvo smalsūs, noriai dalyvavo edukacinėje veikloje: 

klausinėjo veiklos metu apie druską, vandenį, svėrė, matavo, išsakė savo nuomonę, taip pat džiaugėsi 

pamatę veiklos rezultatą, užaugintais druskos kristaliukais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„OBUOLIŲ LABORATORIJA“ 

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“ 

Edita Butnorienė, Aiva Gilvickienė ir „Drugeliai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: lėkštutės, pipetės, obuoliai, stiklinės vandeniui, limonadas „Coca-cola“, druska, 

soda, citrinų sultys, pienas, vitamino C tabletės. 

TIKSLAS: sužinoti, ar mes galime sustabdyti obuolių rudavimą. 

EIGA: su vaikais valgydami obuolius pastebėjome, kad atkandus obuolį jis paruduoja. Todėl 

nutarėme atlikti bandymus ir nustatyti, kas gali apsaugoti obuolius nuo rudavimo (oksidacijos). 

Pasigaminome 6 tirpalus su vandeniu iš sodos, druskos, cukraus, citrinų sulčių, pieno, vitamino C 

tabletės. Į lėkštutę atkandome 7 kąsnelius obuolio ir ant kiekvieno kąsnelio lašinome skirtingus 

tirpalus ir keletą minučių stebėjome, ar keičiasi obuolio kąsnelio spalva. 

REZULTATAS: atlikus bandymus su obuoliais vaikai pastebėjo ir suprato, kad obuolius nuo 

rudavimo apsaugo vandens ir citrinos tirpalas, vandens ir vitamino C tirpalas bei sodos ir vandens 

tirpalas. Obuolių kąsneliai, kuriuos vaikai aplašino pieno, cukraus bei druskos tirpalu parudavo. 

Išvada, kad obuolius nuo rudavimo apsaugo rūgštelė. Obuolių laboratorijos metu vaikai suprato, kad 

obuoliai ruduoja dėl proceso, kurį mokslininkai vadina oksidacija. Kuomet mes atkandame obuolį, 

deguonis, kuris yra ore susijungia su geležimi, kuri yra obuoliuose ir suformuoja geležies oksidą. 



 

 

 

 

„PIEŠIMAS DRUSKA“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ 

Rima Mačiulienė ir „Kačiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: druska, didelis dubuo, šiltas vanduo, teptukai, indukai vandeniui, tamsus popierius. 

TIKSLAS: sužadinti smalsumą, mąstymą, kūrybiškumą. 

EIGA: druską tirpinome šiltame vandenyje, kol gavosi  prisotintas tirpalas (druska nebetirpo). Piešė 

sūriu vandeniu  ant tamsaus popieriaus.  

REZULTATAS: kai piešiniai išdžiūvo ir vaikai džiaugėsi darbeliais, išsiaiškinome, kad vanduo 

išgaravo, ant popieriaus liko tik druska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„SPALVOTŲ PUTŲ ŠOU“ 

Carrickmacross Lituanistinė Mokykla „Saulės Zuikučiai“ (Airija) 

Kristina Jankaitienė ir mokiniai 

PRIEMONĖS: 150 ml vandens, 1 šaukštelis indų ploviklio ar skysto muilo, 2 šaukštai sodos, 0.5 – 

1 šaukšto citrinos rūgšties, 6 lašai maistinių dažų. 

TIKSLAS: skatinti kūrybiškumą, smalsumą, chemijos žinias. 

EIGA: indelius, kuriuose rengsime spalvotų putų šou, pastatykime ant padėklo ar neperšlampama 

medžiaga dengto stalo – nes gali sušlapti. Kiekviename indelyje sumaišėme vandenį su muilu ar 

plovikliu ir pasiūlome jį vaikams nuspalvinti įlašinant kelis lašus maistinių dažų. Vaikai išmaišo, 

patys įberia  sodos, vėl išmaišo. Imame citrinos rūgšties ir pradedame linksmybes – beriame rūgštį į 

kiekvieną indelį ir stebime, kaip spalvos suputoja ir liejasi per kraštus. 

REZULTATAS: sumaišius sodą su citrinos rūgštimi vyksta cheminė reakcija, kurios metu susidaro 

putos. Jos pakankamai stipria srove išteka iš indelių. Kadangi buvo suberti maistiniai dažai, srovė 

veržiasi spalvota, tai vaikams suteikė dar daugiau džiaugsmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„SPALVOTI LEDO KAMUOLIUKAI“ 

Oshmiany kindergarten No. 6, Baltarusija (Belarus) 

PRIEMONĖS: spalvoti balionai, vanduo, guašas. 

TIKSLAS: tyrinėti vandens bei ledo savybes, suteikiant vaikams emocinio džiaugsmo. 

EIGA: kiekvienas vaikas į balioną pripylė vandens ir įlašino į jį norimą guašo spalvą. Vandens pylė 

tiek, kokio dydžio ledo gabalėlį norėjo gauti. Užrišę balionus įdėjome į kamerą šaldyti.  

REZULTATAS: gavome nuostabius ledo kristalėlius. Vieni buvo tarsi ledo kamuoliukai, kiti buvo 

panašūs į stiklines žvakides. Vaikai domėjosi kristalėlių dydžiu, forma  bei struktūra. Vaikai džiaugėsi 

gautu rezultatu. Kadangi spalvų buvo įvairių,  bandė sudėti iš jų vaivorykštę. Tyrinėjo ledo savybes, 

aptarinėjo  kaip viskas buvo daroma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„BEORĖ ERDVĖ STIKLAINYJE“ 

The Polish School Joachim Lelewel  

PRIEMONĖS: žvakė, stiklainis, degtukai. 

TIKSLAS: parodyti vaikams norint, kad degtų ugnis, yra reikalingas deguonis. 

EIGA: uždekite žvakę ir ant jos uždėkite stiklainį. 

REZULTATAS:  kartu su vaikais stebėkite, kaip žvakė užgęsta pati savaime, neužpučiama. Galite 

naudoti kelis skirtingo dydžio stiklainius. Stebėkite, kuriame stiklainyje žvakė degs ilgiausiai. 

 

„AR KVĖPUOJA AUGALAS?“ 

Vilniaus lopšelis-darželis„Aušrelė“ 

Danguolė Dubinienė, Audinga Bučienė ir „Pasakiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: vazone auganti mėta ir polietileno maišelis.  

TIKSLAS: sužinoti, ar augalai kvėpuoja. 

EIGA: ant augalo uždėti polietileno maišelį ir sandariai užrišti. Po 4 dienų pažiūrėti ar yra pokyčių. 

REZULTATAS: polietileno maišelis aprasojo. Taigi augalas kvėpuoja. 



 

 

 

 

 

 

„AUGALINIAI DAŽAI“ 

Vilniaus lopšelis-darželis„Aušrelė“ 

Danguolė Dubinienė, Audinga Bučienė ir „Pasakiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: pusė raudono kopūsto, 4 permatomi indai, puodas su vandeniu, sietelis ir dubuo. 

Citrinos rūgštis, geriama soda, baliklis, ausų krapštukai. 

TIKSLAS: domėtis, kaip galima pasigaminti įvairių augalinės kilmės dažų. 

EIGA: kopūstą supjaustyti ir pavirti 5 minutes. Nuovirą išpilti per sietelį į dubenį, kad atvėstų. Po to 

skystį supilstyti į 4 permatomus indus. Į 1-ąjį indą nieko nedėti, į 2-ąjį indą dėti citrinos rūgštį tol, kol 

pakeis spalvą. Į 3-ąjį indą dėti geriamą sodą, kol pasikeis spalva, o į 4-ąjį pilame baliklį, kol pasikeičia 

spalva. Į gautas spalvas pamerkite ausų krapštukus. 

REZULTATAS: iš natūralios kopūsto violetinės spalvos gavome: raudoną, mėlyną ir geltoną 

spalvas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„PEKINO KOPŪSTAS IR SPALVOS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis„Aušrelė“ 

Danguolė Dubinienė, Audinga Bučienė ir „Pasakiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: trys indai su spalvomis (geltona, mėlyna, raudona). Trys lapai Pekino kopūsto.  

TIKSLAS: stebėti, ar lapai pakeis savo spalvą. 

EIGA: pamerkti lapus į skirtingų spalvų indus ir stebėti 4-5 dienas. 

REZULTATAS:  kopūsto lapai nusidažė atitinkamomis spalvomis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KADA 

MANDARINAS SKĘSTA?“ 

Vilniaus lopšelis- darželis„Aušrelė“ 

Danguolė Dubinienė, Audinga Bučienė ir „Pasakiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: 3 indai su vandeniu ir 3 mandarinai. 

TIKSLAS: ištirti, kuris mandarinas skęsta. 

EIGA: į 3 indus įpilame vienodą vandens kiekį. Į pirmą indą dedame nenuluptą mandariną. Į antrą - 

beveik nuluptą, o į trečią - pilnai nuluptą mandariną. 

REZULTATAS: skęsta pilnai nuluptas mandarinas. 

 

 



 

 

 

 

 

„UGNIKALNIO IŠSIVERŽIMAS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Ąžuolas“ 

Ugnė Stančiauskaitė ir „Voveriukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: popierius, plastilinas, raudoni maistiniai dažai, soda, actas. 

TIKSLAS: supažindinti vaikus su ugnikalniais, sužinoti kokių ugnikalnių yra, dėl kokių priežasčių 

magma išsiveržia iš ugnikalnių ir kaip tai atrodo. 

EIGA: vaikai supažindinami su ugnikalniais, aptariamos jų savybės. Iš popieriaus ir plastilino 

pagaminamas ugnikalnis su krateriu, iš kurio išsilies magma. Į actą ir sodą įlašinama raudonų 

maistinių dažų, taip sukuriant raudoną magmos spalvą. Soda sudedama į kraterį, kaip viena iš 

magmos sudedamųjų dalių. Actas – antroji sudedamoji magmos dalis, jis įpilamas į sodą, taip 

sudarant rekciją ir magmos išsiliejimą iš ugnikalnio.  

REZULTATAS: soda sureagavusi su actu sukūrė magmos išsiveržimą iš ugikalnio. Taip vaikai 

pamatė kaip atrodo magma besiveržianti iš ugnikalnio bei kas atsitinka jai išsiveržus. 

 



 

 

 

 

 

„VANDENS MUZIKA“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Ąžuolas“ 

Žana Ivanauskienė, Jūratė Tarutienė ir „Giliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: 8 vienodo dydžio stiklinės, vanduo, pieštukas. 

TIKSLAS: sužinoti, ar galima išgauti muzikos garsus netradiciniu būdu (naudojant vandenį ir stiklą). 

EIGA: į stiklines įpilame skirtingą kiekį vandens ir išrikiuojame ant stalo. Pieštuku lengvai 

stuktelėjame kiekvienos stiklinės kraštą. 

REZULTATAS: kiekvienas stiklainis skamba skirtngai. Kuo mažiau stiklinėje vandens, tuo 

aukštesnis garsas. Stuktelėtas stiklas ima vibruoti. Kuo mažiau stiklinėje vandens, tuo didesniu dažniu 

ji vibruoja ir tuo aukštesnis yra garsas. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

„CUKRAUS ŠOKIS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Ąžuolas“ 

Žana Ivanauskienė, Jūratė Tarutienė ir „Giliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: plokščias dubenėlis su vandeniu, 8 dantų krapštukai, kubelis gabalinio cukraus. 

TIKSLAS: patikrinti, ar cukrus traukia dantų krapštukus ir dėl to jie juda. 

EIGA: ant vandens paviršiaus padedame atsargiai gabalinio cukraus gabalėlį, o aplink jį ratu išdėstyti 

dantų krapštukus. 

REZULTATAS: cukrus traukia dantų krapštukus ir atrodo, tarsi jie judėtų jo link. Cukrui pamažu 

tirpstant tirpalas ima skęsti, nes jis sunkesnis už vandenį. Dėl to susidaro srovė. Ji traukia dantų 

krapštukus į vidurį. 

 

 

 

 
 
 

„ATSKIRK PIPIRUS NUO DRUSKOS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Ąžuolas“ 

Žana Ivanauskienė, Jūratė Tarutienė ir „Giliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: plastikinis šaukštas, druska, pipirai, vilnonis šalikas. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, ar galima sumaišius druską ir pipirus, vėl juos atskirti (druską nuo maltų 

pipirų). 



 

 

 

 

EIGA: paberti ant stalo šiek tiek pipirų, druskos ir išmaišyti. Plastikinį šaukštą stipriai patrink į vilną 

ir lėtai, lėtai priartinti iš viršaus prie druskos ir pipirų mišinio. 

REZULTATAS: plastikinis šaukštas, patrintas į vilną, įelektrinamas. Pipirų grūdelius pritraukia 

elektros krūviai. Kadangi jie lengvesni už druskos grūdelius, net būdami toliau nuo šaukšto įveikia 

savo sunkio jėgą (pipirų grūdeliai turi būti labai smulkiai sumalti). 

 
 
 

 
 
 
 

„POVANDENINIS MAGNETAS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Ąžuolas“ 

Žana Ivanauskienė, Jūratė Tarutienė ir „Giliukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: magnetas, sąvaržėlės, stiklinės su vandeniu. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, ar magnetas pritraukia metalinius daiktus, kurie yra po vandeniu, ar šie 

keliauja kartu su juo iki vandens paviršiaus. 

EIGA:  į stiklines su vandeniu įmetame sąvaržėles. Prie stiklinės sienelės laikome iš išorės magnetą 

toje vietoje, kur yra metalinis daiktas. Judiname magnetą išilgai stiklinės. 



 

 

 

 

REZULTATAS: magnetas pritraukia sąvaržėles ir šie keliauja kartu su juo iki vandens paviršiaus. 

Magneto traukos jėga veikia per stiklą ir vandenį. 

 

 

 



 

 

 

 

„KASINĖDAMAS ŽEMĘ RANDU“ 

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

Vilma Juodienė ir „Ežiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS:  padidinimo stiklai (lūpos), svarstyklės, stikliniai  ir plastikiniai indai, kastuvėliai, 

šaukštai, šaukšteliai, kibirėliai, vanduo, durpės, molis, žvyras, smėlis. 

TIKSLAS: padėti vaikams užsiėmimų metu geriau pažinti aplinką ir jos reiškinius, stebint, 

tyrinėjant, bandant ir atrandant pačiam. 

EIGA: vaikai tyrinėjo dirvožemį – viršutinį žemės sluoksnį, kuriame auga augalai, nagrinėjo jo 

sandarą. Kasinėdami ir tyrinėdami žemės plotelius namuose į darželį atgabeno įvairių dirvožemio 

rūšių, tyrinėti stebėti ir eksperimentuoti pasirinkom durpes, molį, juodžemį, smėlį.Vaikai tyrinėjo 

dirvožemio rūšis, stebėjo dirvožemius pro didinamąjį stiklą, svėrė, lietė, tikrino,  kuris dirvožemis 

daugiau, mažiau pralaidus vandeniui, stebėjo pokyčius (sausas, šlapias). Buvo atliekami dirvožemio 

tirpinimo vandenyje eksperimentai, stebimi gauti rezultatai, daromos išvados. 

REZULTATAS: vaikai drąsiai eksperimentavo, stebėjo, mąstė, pasakojo, ką jaučia liesdami 

skirtingų rūšių dirvožemius. Tyrinėdami, eksperimentuodami, dalyvaudami, stebėdami, patys 

veikdami ir atrasdami išgyveno pažinimo, atradimo džiaugsmą. Gebėjo analitiškai mąstyti darydami 

išvadas. 

 



 

 

 

 

 

 

„SAULYTĖS SPINDULIAI“ 

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ 

Vilma Gabalienė, „Nykštukai“ grupė 

PRIEMONĖS: permatomas indas, pagaliukas maišymui, vanduo, pienas, žibintuvėlis. 

TIKSLAS: stebėti, kaip keičiasi saulė, jos skleidžiama šviesa nuo ryto ligi vakaro. 

EIGA: pripilti į permatomą indą vandens. Iš vienos pusės pridėti žibintuvėlį, o iš kitos pusės vaikai 

stebi, kokia ryški šviesa šviečia. Į indą su vandeniu įpilti šlakelį pieno, stebėti kaip pienas mašosi su 

vandeniu. Su pagaliuku išmaišyti pieną. Iš vienos pusės pridėti žibintuvėlį, o iš kitos pusės vaikai 

stebi, kad šviesa pasidarė blanki panaši į saulėlydžio saulę. 

REZULTATAS: vaikai gali palyginti, kad dieną, kai nėra debesų saulė šviečia labai ryškiai, o 

vakarėjant leidžiantis saulei, ji pasidaro blankesnė ir šviečia nebe taip ryškiai. 

 



 

 

 

 

 

 

 

„SNIEGO PASAKOJIMAS“ Nr. 1 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ 

Dalia Ostanevičienė ir „Gandriukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: keturios lėkštės, indas su sniegu, vanduo, guašas, teptukas. 

TIKSLAS: ugdyti vaikų kūrybiškumą netradicinėmis priemonėmis, turtinti vaikų supratimą apie 

sniego savybes lauko sąlygomis bei  šiltoje patalpoje. 

EIGA: iš kiemo vaikai atsinešė sniego. Sniego įdėjo į 4 lėkštes. Pirmoje  lėkštėje sniegą nudažė 

raudona spalva, antroje mėlyna, trečioje žalia spalva. Pirmiausia sniegą lietė, aptarė, kad sniegas 

šaltas, šlampa rankos. Buvo noras paragauti tiek baltą, tiek spalvotą sniegą. Vaikams buvo smalsu 

stebėti, kaip nusidažo sniegas skirtingomis spalvomis ir tampa panašus į valgomuosius vaisinius 

ledus. Vaikai diskutavo, reiškė teigiamas emocijas stebėdami eksperimento eigą. Sudėjo lėkštes ant 

stalo ir po pietų miego stebėjo, kas nutiko sniegui. Ketvirtoje lėkštėje sniegą paliko tokios spalvos 

kokios jis yra sekančiam eksperimentui (Nr. 2). 

REZULTATAS: vaikai suprato, kad galima piešti ne tik ant popieriaus, bet ir ant sniego. Po pietų 

miego vaikai stebėjo, kas nutiko sniegui. Pastebėjo, kad iš sniego liko spalvotas vanduo. Visi 

diskutavo, kodėl taip įvyko. Vaikai suprato, kad sniegas šiltoje patalpoje ištirpo ir pavirto vandeniu. 

Vienas po kito kišo pirštus į vandenį ir pasakojo, kad vanduo šaltas. Raudonos spalvos ištirpusio 

sniego vanduo vaikams priminė coca-colą. Vienas po kito prieidavo prie ištirpusio sniego ir pasakojo 

papildydami vienas kitą. Vaikams veikla buvo įdomi, nes prašė dar daugiau atlikti eksperimentų 

naudojant kitas guašo spalvas. 



 

 

 

 

 

 

„SNIEGO PASAKOJIMAS“ Nr. 2 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ 

Dalia Ostanevičienė ir „Gandriukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS:  lėkštė, indas su sniegu. 

TIKSLAS: turtinti vaikų supratimą apie sveikatos saugojimą. 

EIGA: iš kiemo vaikai atsinešė sniego. Į lėkštę įdėjo gniūžtę sniego. Vyko pokalbis apie tai ar galima 

valgyti sniegą. Užvirė diskusija. Vaikų nuomonė buvo įvairi. Vieni teigė, kad galima valgyti sniegą, 

nes sniegas baltas ir švarus, kiti teigė, kad sniego valgyti negalima ir tvirtai gynė savo nuomonę 

paaiškindami, kodėl sniego nevalgome.  

REZULTATAS: po pietų miego vaikai stebėjo ištirpusį sniegą. Vandenyje matėsi plaukiojančios 

medžio žievės drožlės. Didesnė dalis vaikų nusprendė, kad sniego valgyti negalima. Jis nešvarus. 

Pavalgius sniego gali skaudėti gerklę arba pilvą. 

 



 

 

 

 

 

 

„KANKORĖŽIAI - ORŲ PRANAŠAI“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“ 

Svetlana Bystronovskaja ir „Pelėdžiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: kankorėžiai, vanduo, indas (sudėti  kankorėžius).  

TIKSLAS: tirti ir stebėti vykstančius pokyčius gamtoje. Plėsti  žinias apie gamtos reiškinius, kaupti  

patirtį. 

EIGA: einant su vaikučiais pasivaikščioti pušyne, atkreipėme dėmesį į kankorėžius. Jie buvo visi 

susiglaudę, o grupėje mes turėjome sausų, išdžiovintų ir jie buvo išsiskleidę. Mes pririnkome  

kankorėžių ir juos sudėjome į kibirą su vandeniu ir pradėjome stebėti, po 1,5 valandos daugiau negu 

pusė kankorėžių  buvo susiglaudę. Tapo įdomu, ar vandens temperatūra turi įtakos ir kaip greitai 

susiglaus ir išsiskleis kankorėžiai. Padarėme dar vieną eksperimentą: sudėjome sausus kankorėžius į 

du dubenėlius ir į vieną pripylėme šalto vandens, į kitą  karšto. Tie kurie buvo šaltame vandenyje 

susiglaudė labai lėtai, o tie, kurie buvo karštame  vandenyje, tai jau po 15 minučių buvo susiglaudę. 

REZULTATAS: kankorėžiai susiglaudė lietaus metu. Taip yra todėl, kad esant aukštai drėgmei 

mediena sugeria drėgmę išsipučia ir pakeičia formą. Po eksperimentų mes padarėme išvadą, kad 

greitis priklauso nuo vandens temperatūros, kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau kankorėžis 

susiglaudžia. Ir iš tikrųjų stebėjome  gamtoje  pušies kankorėžius,  kai  vasarą  lyja lietus, kankorėžiai  

susiglaudžia greičiau nei rudenį, nes vasarą lietus šiltas, o rudenį – šaltas. Atliekant eksperimentus su 

pušies kankorėžiais priėjome prie išvados, kad aplinkos drėgmė veikia kankorėžių būklę. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ORAS UŽIMA ERDVĘ“ 

Molėtų lopšelis-darželis „Saulutės“ 

Lina Pakštienė ir ,,Šnekučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklinė, vanduo, gilus dubenėlis, laikraščio puslapis. 

TIKSLAS: suprasti, kad aplink mus visur yra oras. Įsitikinti, kad oras yra bespalvis ir lengvas. 

Įtvirtinti žinias, kad žemė apsupta oro sluoksniu, kuris vadinamas atmosfera. Siekti, kad vaikai 

suprastų, kad visiems žmonėms ir gyvūnams, ir augalams reikia oro, kad galėtų išgyventi. 

EIGA: paimti gilų dubenėlį. Pripilti į jį vandens. Suglamžyti laikraštį ir įgrūsti į stiklinės dugną, kad 

neiškristų. Apversti stiklinę. Panardinkite stiklinę į dubenėlį su vandeniu. Jei stiklinė lengvai 

nepanyra, stumtelti stipriau, kad visa būtų po vandeniu. Ištraukti stiklinę ir apžiūrėti buvusį laikraštį. 

REZULTATAS: laikraštis nesušlampa, nes į stiklinę nepatenka vandens. Kodėl taip atsitinka? 

Stiklinė, nors ir atrodo tuščia, iš tiesų tokia nėra. Ji pripildyta oro ir joje nebėra vietos vandeniui. Štai 

dėl to vanduo nepatenka į stiklinę ir laikraštis liks sausas. Tai įrodo, kad visur apie mus oras užima 

erdvę. 



 

 

 

 

 

„PLŪDURIAVIMAS IR SKENDIMAS VANDENYJE“ 

Molėtų lopšelis-darželis „Saulutės“ 

Lina Pakštienė ir ,,Šnekučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: kamštukas, akmenukas, stiklinės, vanduo, plastikinis butelis. 

TIKSLAS: siekti, kad vaikai suprastų, kad vanduo neturi savo formos – jis įgauna formą indo, 

kuriame yra. Suprasti, kad sunkūs daiktai skęsta vandenyje. 

EIGA: pripilti į stiklines vandens. Paimti kamštuką ir akmenuką ir juos abu paleisti į vandenį. 

REZULTATAS: kas atsitinka? Kamštelis plūduriuoja vandenyje, o akmenukas nuskęsta. Kodėl taip 

atsitinka? Kamštelis plūduriavo vandenyje, kai užimtas vandens plotas  buvo didesnis. Taip yra todėl, 

kad kuo didesnį vandens kiekį kūnas išstumia, tuo didesnį spaudimą iš apačios patiria. Tai yra 

žymusis Archimedo dėsnis, kuris sako, kad skystyje panardintą kūną veikia aukštyn nukreipta jėga, 

kuri lygi kūno išstumto skysčio masei. Daiktai plūduriavo, kai išstumto vandens kiekis buvo didesnis 

ir skendo, kai išstumto skysčio masė buvo mažesnė. 



 

 

 

 

 

„VANDENS JĖGA“ 

Molėtų  lopšelis-darželis „Saulutės“ 

Lina Pakštienė ir ,,Šnekučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: dvi plastikinės stiklinės, dubenėlis, smeigtukas (plastikinėms stiklinėms pradurti), 

vanduo, plastikinis butelis, lipni juosta. 

TIKSLAS: suprasti, kas yra vandens jėga ir kaip ją galima pastebėti. 

EIGA: vienoje stiklinėje smeigtuku išbadykime vertikalią skylučių eilę. Kitoje stiklinėje horizontalią 

eilę skylučių. Skylutes užklijuoti lipnia juosta. Pripilti vandens. Nuplėšti lipnią juostą, stebėti, kaip 

bėga vanduo. 

REZULTATAS: iš pirmos stiklinės vanduo čiurškia skirtingais atstumais (matuojant nuo stiklinės 

sienelės. Galima net pastebėti dėsningumą: srovė iš aukščiausios skylės krenta mažiausiu atstumu, o 

iš apatinės siekia toliausiai. Vanduo iš antros stiklinės bėga vienodais atstumais (matuojant nuo 

stiklinės sienelės). Kodėl taip atsitiko?  Vandens jėga yra didesnė stiklinės apačioje. Taip yra todėl, 

kad vanduo savo svoriu slegia stiklinę iš vidaus, tad apačioje sukuria didesnį spaudimą ir radęs plyšelį 

trykšteli su didesne jėga. Kuo arčiau stiklinės viršaus, tuo vandens spaudimas mažėja. Mažėja ir 

vandens jėga, todėl bėgantis vanduo įveikia mažesnį atstumą. 



 

 

 

 

 

 

„VANDENS PAVIRŠIAUS ĮTEMPIMAS“ 

Molėtų lopšelis-darželis „Saulutės“ 

Pedagogė Lina Pakštienė ir ,,Šnekučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: medžiagos atraiža, guminė juosta, stklainis, vanduo, dubenėlis. 

TIKSLAS: sekti, kad vaikai suprastų, kaip vanduo prasiskverbia į audinio tarpus. 

EIGA: pripilti stiklainį vandens. Audinio atraižą sušlapinti ir išgręžti. Stiklainį uždengti audeklu ir 

ištempti. Apvynioti gumine juosta, kad audeklas tvirtai laikytųsi. Virš dubenio apversti stiklinę 

aukštyn. 

REZULTATAS: vanduo nesisunkia per audinį. Jis lieka stiklainyje. Kodėl taip atsitiko? Sudrėkinus 

audinį, vanduo prasisunkė į tarpus tarp siūlų, suformuodamas savotišką plėvelę. Plėvelė audinio 

paviršiuje susidaro iš vandens molekulių, kurios labai priartėja viena prie kitos dėl paviršiaus 

įtempimo. Paviršiaus įtempimas atsiranda dėl didelės traukos tarp molekulių. Dėl to vanduo negali 

prasisunkti per audinio tarpus. 



 

 

 

 

 

 

 

„LIETUS“ 

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ 

Janina Globienė ir specialiųjų poreikių „Ežiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: vanduo, ledukų formelės, stiklainis, lėkštė, virdulys, šaldyklis. 

TIKSLAS: vaikams  vizualiai pademonstruoti vandens būvius ir iš kur atsiranda lietus. 

EIGA: pripilame vandens į formeles ir padedame į šaldyklį. Kitą dieną išimame formeles iš 

šaldytuvo. Pastebime, kad sušalęs vanduo virto ledu. Išsiaiškiname, kad ledas yra kieta vandens 

būsena. Įpilame vandens į arbatinuką ir užverdame. Stebime, kaip karštas vanduo garuoja, 

kondensuojasi ir vėl virsta vandeniu. Karštą vandenį įpilame į stiklainį, maždaug iki pusės stiklainio. 

Jį uždengiame lėkšte, į kurią sudedame ledukus. Stebime, kaip ledas vėl virsta vandeniu. Aiškinamės 

kodėl? Palaukę išvystame, kaip stiklainyje pradeda formuotis lietus. 



 

 

 

 

REZULTATAS: vaikai sužinojo, kad vanduo gali būti įvairių būsenų (vanduo, ledas, garai). 

Eksperimentuodami  akivaizdžiai įsitikino iš kur atsiranda lietus. Suaugusiojo prižiūrimi geba saugiai 

elgtis su karštu vandeniu, vengia rizikingo elgesio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„VANDENS VALYMO ĮRENGINYS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“ 

Vaida Bureikienė, Daiva Saladžiuvienė ir „Pelėdžiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: mineralinio vandens buteliukas, tankus audinys arba kavos filtras, smėlis, žvyras, 

stiklainis, žemės, rašalo kapsulė. 

TIKSLAS: ugdyti ekologinės kultūros pradmenis, kad dabar ir ateityje, vaikai rūpintųsi gamtos 

apsauga. 

EIGA: 

1. Nupjauname butelio dugną. 

2. Butelio kakliuką aprišame filtro medžiaga. 

3. Į buteliuką pilame smėlį, ant jo sluoksnį smulkaus žvyro, akmenukų. 



 

 

 

 

4. Į vandens stiklinę įpilame žemių, įlašiname kelis lašus rašalo, viską išmaišome. 

5. Valymo įrenginį (buteliuką su smėliu ir žvyru) įstatome į tuščią stiklainį (jame rinksis išvalytas 

vanduo). 

6. Į valymo įrenginį pilame nešvarų vandenį ir stebime, kas atsitinka: iš butelio kaklelio bėga švarus 

vanduo. 

REZULTATAS: smėlis ir filtro popierius sulaiko vandenyje esančius nešvarumus, todėl išbėga 

švarus vanduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽAUGINK „FARAONO GYVATĘ“ (temperatūros 

poveikis medžiagoms) 

Vilniaus „Viršuliškių“progimnazija  

Karolina Alfavickaitė, Virginija Spundzevičienė ir „Jaunųjų tyrinėtojų akademijos“ 

būrelis 

PRIEMONĖS: sacharozė, maistinė soda, medicininis spiritas, smėlis, stiklinė, šaukštas, šaukštelis, 

keraminė lėkštutė, degtukai. 



 

 

 

 

TIKSLAS: įrodyti, kad veikiamos temperatūros, medžiagos keičia savo spalvą, formą ir tūrį bei 

sudominti vaikus chemijos pradžiamoksliu. 

EIGA: stiklinėje sumaišome arbatinį šaukštelį sacharozės ir ketvirtį šaukštelio valgomosios sodos. Į 

lėkštelę įberiame 5/6 šaukštus smėlio, jo viduryje padarome duobutę (smėlis turi būti visiškai 

sausas). Į duobutę supilame sacharozės ir sodos mišinį. Papurškiame ar sudrėkiname smėlį aplink 

mišinį medicininiu spiritu ir padegame. Spiritui sudegus stebime sacharozės mišinio pokyčius. 

REZULTATAS: susidaro juodos spalvos „Faraono gyvatė“. Pasikeičia spalva (balta tampa juoda), 

tūris ir forma (iš šaukštelio mišinio susidaro kelių dešimčių cm. ilgio medžiaga, primenanti gyvatę). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SMĖLIO TYRINĖJIMAS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Karusėlė“ 

Tatjana Burinskienė, Olga Tulkevič ir „Saulutės“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: sausas smėlis, šlapias smėlis, spalvotas smėlis, stiklinė, lėkštė, grėbliukai, 

pagaliukai, teptukas, klijai.  

TIKSLAS: supažindinti vaikus su smėlio savybėmis bei jo ypatumais, lavinti kūrybiškumą, 

saviraišką. 

EIGA: vaikai tyrinėjo sauso smėlio savybes, po to šlapio smėlio ypatumus. Lygino sauso bei šlapio 

smėlio struktūrą. Pabaigoje bandė kurti piešinius, naudojant klijus ir sausą smėlį. Buvo nuėję į svečius 

į kitą grupę, kur auklėtoja pristatė Japonišką sodą „ DZEN“ bei parodė vaikams, iš kokių elementų 

susidaro sodas. Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, galėdami pirštais ir grėbliukais nupiešti savo 

piešinį. 

REZULTATAS: 

 Vaikai susipažino su sauso ir šlapio smėlio ypatumais.  

 Sužinojo daug naujos, įdomios ir naudingos informacijos apie Japonišką sodą. 

 Patyrė daug teigiamų emocijų, kurdami savo piešinius. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PIEŠIMAS ANT PIENO“ 

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

Simona Igaunienė ir „Drugeliai“ grupės 
vaikai 

PRIEMONĖS:  

 

 

ploviklio 

 

 

TIKSLAS: stebėti kaip reaguoja riebalas-pienas su indu plovikliu, ieškoti vaivorykštės spalvų. 

EIGA: pieną pilame į dubenėlį. Tuomet lašiname į jį maistinius dažus. Kosmetinį pagaliuką 

suvilgome indų ploviklyje. Indų ploviklyje suvilgytu pagaliuku paliečiame pieno paviršių ir juo 

baksnojame į  dažus piene. Galima baksnoti trumpais judesiais įvairiose vietose arba tiesiog įbesti į 

vidurį ir laikyti - gaunasi kiek kitoks, bet abiem atvejais nuostabus rezultatas. 



 

 

 

 

REZULTATAS: ir rezultatas yra gan ilgas - vieną kartą pabaksnojus indų plovikliu ir nieko nedarant 

dažai skirstosi ilgai sudarydami vis kitokius raštus ir įspūdį tarsi pienas virtų ir kunkuliuotų. Piešti 

ant pieno galima indų ploviklyje suvilgytu kosmetiniu pagaliuku prilietus pieno paviršių stumiami 

pieno riebalai, o kartu su jais ir dažai. Jie ima skirstytis ir judėti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„VANDUO – LEDAS, LEDAS – VANDUO“ 

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“ 

Roberta Tkačuk, Mileta Dočkienė ir „Kiškučiai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: vanduo, balionai, kaštonai, smulkūs žaisliukai, šalto ir šilto vandens indeliai su 

purškimo mechanizmais, maistiniai dažai, pipetės.  

TIKSLAS: tenkinti vaikų poreikį tyrinėti, atrasi bei suvokti vandens virsmą ledu ir atvirkščiai.  

EIGA: paimami balionai ir į vidų įdedama po kaštoną, įpilama vandens ir pastatoma į šaldiklį 

sustingti. Vandeniui virtus ledu, ištraukiama iš balionų ledo gabaliukai. Vaikai turimomis 

priemonėmis: purkštuvais, šaltu, šiltu vandeniu purškia, lašinant spalvotą vandenį, stebi tirpimo 

procesą bei įvertina, kokiu būdu greičiausiai ledas tirpsta. Siekia, kuo  greičiau ištraukti kaštoną. Taip 

pat stebėta, kaip ledas tirpsta lauke.  

REZULTATAS: greičiausiai ledas tirpo naudojant purkštuvą su šiltu vandeniu. Lauke, esant 6 

laipsnių temperatūrai, ledas tirpo lėčiausiai.  

 



 

 

 

 

„SLIEKŲ VIEŠBUTIS“ 

Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ 

Daina Kinienė ir „Rudnosiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklinis skaidrus indas, žemė, smėlis, tamsus dangtis, sliekai. 

TIKSLAS: stebėti sliekų gyvenimą. 

EIGA: su auklėtojos pagalba vaikai lauke prisikasė sliekų, parsinešė žemių ir smėlio. Smėlį ir 

žemes supylė sluoksniais į stiklinį indą, sudėjo sliekus. Visas indas buvo apdengtas juodu dangčiu. 

Norėdami pažiūrėti, dangtį nuimdavo ir stebėdavo sliekų gyvenimą. Po savaitės nunešė sliekus į 

daržą ir paleido laisvai gyventi. 

REZULTATAS: vaikai suprato, kaip sliekai juda, pasidaro savo takus. 



 

 

 

 

„MEDIS KVĖPUOJA“ 

Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ 

Silva Masionienė  ir „Rudnosiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: polietileninis maišelis, raištelis užrišimui. 

TIKSLAS: suprasti, kad ir medis „kvėpuoja“. 

EIGA: su auklėtojos pagalba buvo užrištas maišelis ant medžio šakos, kuri buvo su lapais. Sekančią 

dieną apžiūrejome, pamatėme, kad maišelis buvo šlapias, prirasojęs. Nuėmus maišelį, lapai taip pat 

buvo šlapi. 

REZULTATAS:  vaikai suprato, kad medis kvėpuoja, pamatė akivaizdžiai. Fotosintezė įvyko. 



 

 

 

 

„KUR DINGTA  VANDUO ARBA KAIP ATSIRANDA 

LIETUS“ 

Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ 

Rasa Stankevičienė, Dalia Čepanonienė ir „Pasakėlė“, „Bitutės“ grupių vaikai 

PRIEMONĖS: puodas arba virdulys su vandeniu, kaitinimo elementas, šaltas dangtis. 

TIKSLAS: sužinoti kur dingsta vanduo arba kaip atsiranda lietus. 

EIGA: Paimti virdulį su vandeniu ir įjungti, kad vanduo šiltų. Vandeniui užvirus jis ima garuoti. Po 

tam tikro laiko vanduo išgaruoja ir virdulyje jo sumažėja arba nelieka. Prie garų pridėti šaltą dangtį 

(garus sugauti) ant dangčio atsiranda lašeliai. Daug lašelių susikaupus ima ,,lyti“. 

REZULTATAS: kaitinant vandenį jis pavirsta garais ir kyla į viršų. Kaip ir gamtoje saulei kaitinant 

vanduo garuoja ir kylą į dangų. Tvenkiniuose ir ežeruose vanduo nusenka (sumažėja). Kai garai 

susiduria su šaltu dangčiu vėl pavirsta vandeniu, kaip gamtoje garai pakilę į dangų sudaro debesis, o 

susidūrę su šaltomis oro srovėmis pavirsta lietumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EKSPERIMENTAS „KAIP SUGERIA VANDENĮ 

ĮVAIRŪS PAVIRŠIAI“ 

Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ 

Rasa Stankevičienė, Dalia Čepanonienė ir „Pasakėlės“, „Bitutės“ grupių vaikai 

PRIEMONĖS: dėžutė su žemėmis, folija, popierinės servetėlės, laistytuvas su vandeniu, indelis su 

nudažytu mėlynai vandeniu, pipetės. Galima naudoti ir kitas priemones – smėlį, medžiagą, akmenis, 

plastmasę ir t. t. 

TIKSLAS: sužinoti, kaip vanduo susigeria į įvairius paviršius. 

EIGA:  pilti vandenį iš laistytuvo ant žemės, folijos. Su pipetėmis lašelius lašinti ant popierinių 

servetėlių. 

REZULTATAS:  kai pilame vandenį ant žemės, vanduo susigeria ir dingsta. Žemė tampa šlapia. 

Papylus vandens ant suglamžytos folijos vanduo subėga į duobutes, griovelius ir susidaro balutės. Su 

pipete lašinant vandenį ant popierinės servetėlės, vanduo susigeria į servetėlę ir išsiplečia. Servetėlė 

sušlampa. Vaikai sužino, kad skirtingi paviršiai skirtingai sugeria vandenį. 

 



 

 

 

 

„ORO SLĖGIS VIENODAS VISOMIS KRYPTIMIS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 

Laimutė Jaruševičienė ir „Ožkiukai“ grupės vaikai 

PRIEMONĖS: stiklinė, vanduo, tvirta kortelė. 

TIKSLAS: supažindinti vaikus su vandens ir oro savybėmis ir suteikti teigiamų emocijų. 

EIGA: 

1. Pripildykite stiklinę vandens. 

2. Uždenkite stiklinę kortele. 

3. Tvirtai prispauskite kortelę. 

4. Apverskite stiklinę prilaikydami kortelę ranka. 

5. Patraukite ranką. 

REZULTATAS: kortelė nenukrenta ir prilimpa prie stiklinės. Ir stiklinę, ir kortelę iš visų pusių 

slegia oras. Kadangi oro slėgis visomis kryptimis vienodas, kortelė lieka prilipusi prie stiklinės ir 

nenukrenta. 

 



 

 

 

 

„AR ORAS SVERIA?“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 

Vida Pranaitienė ir „Uodeliai“ grupės vaikai 

 

PRIEMONĖS: du vienodi balionai, dvi virvutės (vienodo ilgio), svarstyklės, smeigtukas. 

TIKSLAS: įsitikinti, kad oras sveria. 

EIGA: paimti du vienodo dydžio balionus, abu vienodai pripūsti ir užrišti virvutėmis. Vieną balioną 

prikabinti prie vienos pusės,  kitą prie kitos. Svarstyklės rodys, kad balionai sveria vienodai. Tada 

vieną balioną pradurti smeigtuku. 

REZULTATAS: svarstyklės pakrypo žemyn su tuo balionu, kuris liko nesusprogdintas. Vadinasi, 

oro pilnas balionas sunkesnis už tuščią. Štai kodėl svarstyklių strypelis nusviro žemyn. Tai įrodo, kad 

oras irgi sveria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„AR KIETAS VANDUO UŽIMA DAUG VIETOS?“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 

Vida Pranaitienė ir „Uodelės“ grupės vaikai 



 

 

 

 

PRIEMONĖS: plastikinis indas su dangčiu, kambario temperatūros vanduo, šaldiklis. 

TIKSLAS: išsiaiškinti ar kietas vanduo tikrai užima daugiau vietos. 

EIGA: plastikinį indą pripilti vandens (pilną). Uždengti dangčiu, bet neužsukti. Dėti į šaldiklį ir 

palaikyti keletą valandų, kad sušaltų. 

REZULTATAS: Sukietėjęs vanduo pakels dangtelį. Vadinasi, kietėdamas vanduo išsiplėtė ir netilpo 

į indą. Ledas užima daugiau vietos nei skystas vanduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PLŪDURIAVIMAS VANDENS PAVIRŠIUJE“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 

Aldona Kamandulienė ir „Vištytės“ grupės vaikai 

 



 

 

 

 

PRIEMONĖS: adata, permatomas indas, gabalėlis popierinio rankšluosčio, vanduo. 

TIKSLAS: išsiaiškinti, kodėl adata plūduriuoja vandens paviršiuje.  

EIGA: pripilame indą vandens ir atsargiai ant vandens paviršiaus uždedame popierių su adata.  

Palengva popieriaus lapelis nugrimzta, o adata plaukia vandens paviršiumi. Sujudinus indą, adata 

nuskęsta. 

REZULTATAS: vandens molekulės sudaro savotišką ploną nematomą plėvelę, elastinę membraną, 

galinčią išlaikyti lengvus daiktus. Jėga, laikanti šias molekules sukibusias tarpusavyje, vadinama 

paviršiaus įtempimu. Plona plėvelė ant vandens paviršiaus neleidžia adatai nuskęsti, tačiau sujudinus 

indą, adatos horizontali padėtis keičiasi į vertikalią ir adata grimzta gilyn. Gamtoje (dėl šios 

priežasties) galime stebėti vandens paviršiumi plaukiojančius vabzdžius. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„GUMINUKAI MONSTRIUKAI“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 

Aldona Kamandulienė ir „Vištytės“ grupės vaikai 



 

 

 

 

 

PRIEMONĖS: saldainiai - guminukai, permatomas indas, vanduo, kantrybė, baltas popieriaus lapas. 

TIKSLAS: patirti vaikams atradimo džiaugsmą ir įsitikinti, kad želatinas vandenyje brinksta. 

EIGA: pripilame indą vandens ir į jį įmetame keturis saldainiukus -  guminukus. Kantriai laukiame 

rytojaus ryto. Ryte ištraukiame iš indo mirkusius guminukus ir padedame ant balto popieriaus lapo.  

Palyginame  mirkusius vandenyje guminukus su likusias sausais saldainiukais -  guminukais. 

REZULTATAS: maži guminukai užaugo ir tapo guminukais-monstriukais. Per naktį išbuvę 

vandenyje saldainiai išpampo kaip kempinės. Jų sudėtyje esančios medžiagos sugeria vandenį: 

padidėjo medžiagų, prisigėrusių vandens, svoris ir dydis. Vaikai nustebę bei linksmi stebėjo 

mažučiukų guminukų virsmą dideliais „monstrais“. 

 

„VAISTAŽOLIŲ LABARATORIJA“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

Nijolė-Klara Avlasavič, Julija Goriajeva ir „Nykštukas“, „Braškytės“ grupių vaikai 

 
PRIEMONĖS: džiovintos vaistažolės indeliuose, mikroskopas, karštas vanduo, stikliniai ąsočiai, 

puodeliai. 

TIKSLAS: supažindinti vaikus su vaistiniais augalais ir jų savybėmis, įsitikinti, kad iš džiovintų 

vaistažolių galima pagaminti arbatą ir pagerinti savijautą.  

EIGA: pedagogas rodo vaikams indelius su vaistažolėmis (mėta, čiobrelis, ramunė, avietė, 

šaltalankis, mėlynė t. t.), prašo juos pauostyti, pačiupinėti, atpažinti augalų pavadinimus. Siūlo 

įsiminti apibūdinanti žodį – vaistažolės. Paaiškiną šio žodžio prasmę, pasakoja apie vaistažolių 

arbatos naudą žmogaus sveikatai, kaip galima tinkamai panaudoti vaistažoles. Pedagogas kviečia 



 

 

 

 

vaikus atlikti tyrimą ir atskleisti vaistažolių savybes, stebėti kokios vaistažolės būna džiovintos ir kaip 

keičiasi jų savybės karštame vandenyje, kas atsitinka.Vaikai kartu su pedagogo pagalba apžiūri 

džiovintas vaistažoles per mikroskopą, lentelėse fiksuoja savybes: kietas, trapus, kvepiantis, spalva, 

skonis. Toliau vaikai skirtinguose ąsočiuose užpila vaistažoles karštu vandeniu, stebi kas atsitinka, 

ragauja arbatą, uosto, stebi, kaip keičiasi vandens spalva, kas nutinka džiovintam augalui, maišo 

skirtingas vaistažoles tarpusavyje, atskleidžia naują arbatos skonį. Apžiūri šlapią augalą per 

mikroskopą, savybes taip pat fiksuoja lentelėje, lygina tarpusavyje sausą ir šlapią augalą.  

REZULTATAS: vaikai sužinojo apie džiovinto augalo savybes, vaistažolių naudą, kaip keitėsi 

džiovintas augalas vandenyje. Išmoko pasigaminti vaistažolių arbatos, stebėjo kaip keitėsi vandens 

spalva nuo tam tikrų vaistažolių. Išmoko naudotis mikroskopu. 

 

 

„LOTOSO GĖLĖS“ 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

Nijolė-Klara Avlasavič, Julija Goriajeva ir „Nykštukas“, „Braškytės“ grupių vaikai 

 

PRIEMONĖS:  iš balto popieriaus iškirpti žiedlapiai, kartoninis rutuliukas – pagrindas gėlėms, 

lėkštės su vandeniu, klijai, žirklės. 

TIKSLAS: skatinti vaiką  kurti, bendradarbiauti, stebėti, tyrinėti, atrasti. 

EIGA: pedagogė  siūlo vaikams suklijuoti gėlytę. Vaikai klijuoja žiedlapius ant kartoninio rutuliuko. 

Pedagogė susuka žirklėmis žiedlapius į vidų ir pasiūlo vaikams paleisti gėlytes į vandenį ir stebėti.  

Kas vyksta?  Popierius  sušlampa, tampa sunkesnis ir gėlės išsiskleidžia. 



 

 

 

 

REZULTATAS: vaikai  atlikdami bandymus ugdo kūrybiškumo įgūdžius,  pratinasi stebėti,  

džiaugiasi atradimais ir savo darbo rezultatais, praplečia savo žinias apie juos supantį pasaulį, mokosi 

bendradarbiauti. 

 


