Kauno ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio
ugdymo vaikų
Edukacinis-kūrybinis projekto

„UGNIS TARP MŪSŲ 2020“

Metodinis aplankas

Kaunas,2020

,,Aš- ugnies tramdytojas “- tai projekto dalyvių, vaikų kartu su mokytojais, patyriminio ir
ugdymo pagrindu veiklos. Vaikai iš prigimties yra smalsūs, žingeidūs, tyrinėtojai. Kaip tikri
mokslininkai, projekto dalyviai, kūrybiškai bei saugiai eksperimentavo, tyrinėjo, atliko bandymus
ugnies tema, atsižvelgdami į projekto tikslą. Vaikai ieškojo atsakymų bei bandė suprasti; kaip saugiai,
kokiomis priemonėmis, per kiek laiko užgesinti ugnį, ar visada ji pavojinga, koks ugnies apetitas,
kokios medžiagos yra degios, kaip išvengti nelaimių-gaisro.
Juk ugnis-visuomet šalia mūsų. Jos šviesos šokis - ne tik gražus, bet ir labai pavojingas.
Vaikai, deja, neįsivaizduoja apie pasekmes. Jų natūralų norą patiems išsiaiškinti, kaip veikia ugnis
liudija liūdna statistika. Kasmet pasaulyje tūkstančiai vaikų žūva pačių sukeltuose gaisruose,
kilusiuose žaidžiant su ugnimi. Labai svarbu, pasinaudoti vaikų domėjimusi ir jiems padėti daugiau
sužinoti įsisąmoninti žinias, įgūdžius apie ugnies savybes kartu veikiant su suaugusiu.
Bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai – tai veikla, kuri patraukia vaikų dėmesį, skatina aktyviai
veikti, bendrauti, bendradarbiauti, įgyti naujos patirties, geriau suprasti saugaus elgesio įgūdžius,
taisykles ir „susidraugauti“ su ugnimi.
Šių veiklų metu projekto dalyviai tobulino savo mąstymo įgūdžius, samprotavo, mokėsi
problemų sprendimo, diskutavo, sutelkė dėmesį, lavino pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą,
klausą, uoslę, stiprino pasitikėjimo savimi jausmą.
STEM

Jie ieško atsakymų ir linkę patys viską išbandyti, įsitikinti ir sužinoti.

Surinkti eksperimentai, tyrinėjimai aplanke - tai geroji mokytojų patirtis. Tekstas aplanke nekeistas.

Visiems projekto dalyviams

Aplanką sudarė-parengė:
Dainora Čižinauskienė, Kauno ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos pirmininkė,
Kauno l/d „Pagrandukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja- metodininkė
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Eksperimentas „UGNIES GESINIMO BŪDAI“

Vaikų amžius: 6-7 metai
Vaikų gebėjimo sritys: tyrinėjimas,
bendradarbiavimas su bendraamžiais ir
suaugusiais.
Priemonės: trys dubenėliai, degtukai,
smėlis, vanduo, audeklas.
EIGA: Į pirmą dubenėlį įpilta vandens. Į
vandenį įmetami degantys degtukai.
Antrame degtukai susmeigiami į smėlį;
trečiame dedantys degtukai užklojami
audeklu. Visais būdais degtukai užgęsta.
KAS ATSITIKO? Degtukams sušlapus
vandenyje, jiems nėra galimybės toliau
degti; smėlyje degtukai dega iki tol, kol
neprisiliečia prie smėlio grūdelių; o
nedegus
audeklas
užgesina
ugnį
neįleisdamas į ertmę deguonies.

Mokytoja Simona Balnytė
KAUNO LOPŠELIS- DARŽELIS „ATŽALĖLĖ“
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Eksperimentas „KODĖL UŽGĘSTA UGNIS“

Vaikų amžius: 5-6 metai
Vaikų gebėjimų sritis:
Gebės suprasti, kad:
a) ugniai degti reikalingas deguonis;
b) norint užgesinti ugnį, reikia pašalinti
deguonį;
c) nuo ugnies įkaista daiktų paviršiai.
Priemonės:
Dvi žvakės, degtukai, skirtingų talpų stiklainiai.
EIGA:
1) Uždegame vienodo dydžio žvakes.
2) Vienu metu žvakes uždengiame
skirtingų talpų stiklainiais.
3) Stebime, kuri žvakė užges pirmoji.
4) Dar kartą uždegame žvakes ir
uždengiame stiklainiais. Kai žvakės
pradeda gesti, stiklainius nuimame.
Kai žvakės įsižiebia, vėl uždedame
stiklainius. Kartojame keletą kartų.
KAS ATSITIKO?
Žvakei
degti
reikalingas
deguonis. Uždengus žvakę stiklainiu,
žvakė dega tol, kol išdega visas
deguonis. Mažesniajame stiklainyje
deguonies yra mažiau, todėl juo
uždengta žvakė dega trumpiau.
Nuėmus stiklainį nuo gęstančios
žvakės, ji vėl įsižiebia, nes gauna
pakankamai deguonies.

Mokytoja Renata Jurgelevičienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „GIRINUKAS“
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Eksperimentas „VANDENINĖ ŽVAKĖ“

Vaikų amžius: 5-6 metai
Vaikų gebėjimų sritis:
Gebės suprasti, kad:
a) aliejus lengvesnis už vandenį, todėl
susitelkia vandens paviršiuje;
b) ugniai degti reikalinga degi medžiaga
(aliejus);
Priemonės:
Žvakės dagtis, plastiko skrituliukas su skylute,
stiklainis su vandeniu, aliejus, degtukai.

EIGA:
1) Žvakės dagtį įveriame į plastiko
skrituliuką.

2) Į stiklainį su vandeniu įpilame aliejaus.
Stebime, kaip aliejus telkiasi vandens
paviršiuje.
3) Į stiklainį su vandeniu ir aliejumi
įdedame skrituliuką su žvakės dagtimi.
4) Uždegame dagtį. Stebime degimo
procesą.
KAS ATSITIKO?
Vandeninės
žvakės
degimui
naudojamas vandens paviršiuje esantis
aliejus. Žvakės dagtį skysčių paviršiuje
stabiliai išlaiko plastikinis skrituliukas.
Žvakė dega tol, kol išdega aliejus arba
sudega dagtis.

Mokytoja Irina Černegienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „GIRINUKAS“
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Eksperimentas „ŽVAKĖ-SŪPUOKLĖS“
Vaikų amžius: 5-6 metai
Vaikų gebėjimų sritis:
Gebės suprasti, kad:
a) ugniai degti reikalingas deguonis;
b) degdamas daiktas lengvėja;
c) nuo ugnies įkaista daiktų paviršiai.
Priemonės:
Žvakė, virbalas, metalinis indas, degtukai.
EIGA:
1) Žvakę perveriame metaliniu virbalu
skersai ir padedame ant metalinio indo taip,
kad ji galėtų laisvai suptis.
2) Uždegame abu žvakės galus.
3) Žvakei įsidegus, ji pradeda savaime
svyruoti. Smilkdama žvakė taip pat svyruoja.
4) Žvakė nustoja svyruoti tik
visiškai užgesus.
KAS ATSITIKO?
Ugnis nudegina nusvertąjį žvakės
galą, kurs palengvėjęs pakyla ir deganti
dagtis pradeda stipriau tirpdyti kitą žvakės
galą. Taip sukuriamos žvakės sūpuoklės.
Sūpuoklės sustoja, kai žvakė visiškai
užgęsta.

Mokytoja Gražina Maliukevičienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „GIRINUKAS“
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Eksperimentas „ŽVAKĖ-VANDENS SIURBLYS“

Vaikų amžius: 5-6 metai
Vaikų gebėjimų sritis:
Gebės suprasti, kad:
a) ugniai degti reikalingas deguonis;
b)
vietoje
išdegusio
deguonies
atsiradusioje tuštumoje kaupiasi kitos
medžiagos (vanduo);
Priemonės:
Žvakė, lėkštelė, nuspalvintas vanduo,
stiklainis, degtukai.
EIGA:
1) Žvakę statome į lėkštelę ir ją
uždegame.

2) Į lėkštelę pilame nuspalvintą vandenį.
3) Žvakę uždengiame stiklainiu.
Stebime procesą.
4) Procesui pasibaigus, stiklainį
nukeliame.
KAS ATSITIKO?
Degančią žvakę uždengus stiklainiu, jo
viduje išdega deguonis ir žvakė užgęsta.
Išdegus deguoniui, atsiradusią stiklainyje
tuštumą užpildo iš lėkštelės sukilęs vanduo.
Stiklainį nukėlus, vanduo vėl subėga į lėkštelę.

Mokytoja Asta Vengraitienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GIRINUKAS“
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Tyrinėjimas „UGNIS – MŪSŲ DRAUGAS IR PRIEŠAS“

Vaikų amžius: 5m.
Vaikų gebėjimo sritys:
meninės raiškos; tyrinėjimo;
aplinkos pažinimo
Priemonės:
klijai PVA; įvairių spalvų smėlis;
smulkūs akmenukai
EIGA:
Kalbėjome apie saugų elgesį su ugnimi, taip pat
paprašėme, kad tėvai su vaikais namuose
aptartų židinio naudojimo ypatumus, kaip tai
daryti yra saugu. Vaikai atliko darbelius: ant
pasirinktų spalvotų popieriaus lapų naudodami
klijus PVA piešė kompozicijas. Jiems nespėjus
sudžiūti, ant pieštų kontūrų bėrė spalvotą smėlį.
KAS ATSITIKO?
Rezultatas gavosi puikus. Luktelėjus klijai
išdžiuvo, vaikai apvertė darbelius ir
neprisiklijavęs smėlis nubyrėjo. Liko tik pieštos
kompozicijos, bet jau spalvotos!

Pedagogė Tatjana Zelenkova
KAUNO A.PUŠKINO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
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Tyrinėjimas „LIEPSNELĖ“

Vaikų amžius: 5m.
Vaikų gebėjimo sritys
meninės raiškos; tyrinėjimo; aplinkos pažinimo
Priemonės:
balto popieriaus lapas; siūlai; guašas; vanduo;
teptukas
EIGA:
Kalbėjome apie saugų elgesį su ugnimi, stebėjome,
kaip dega žvakė, kaip ji skleidžia šviesą.
Vaikai baltus popieriaus lapus perlenkė pusiau.
Siūlus padėję kitoje vietoje, teptukais, nuspalvino
skirtingomis guašo spalvomis. Vėliau pakėlus už
galiukų siūlus perkėlė ant jau minėtų, pusiau sulenktų
balto popieriaus lapų vienos iš pusių, o kita lapo puse
uždengė. Siūlus šiek tiek perlenkto lapo viduje sukėlė
ir, laikant už galų, darė „gyvatėlės“ judesius, vėliau
siūlus ištraukė.
KAS ATSITIKO?
Rezultatas gavosi puikus. Nuspalvinti siūlai ant baltų
popieriaus lapų paliko žymes. Gavosi kompozicijos,
kuriose lyg degančios žvakės liepsnelės, ar jos
atspindžiai.

Pedagogė Valentina Ostaševskaja
KAUNO A.PUŠKINO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
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Eksperimentas „KURI ŽVAKĖ UŽGES PIRMOJI?“
Vaikų amžius: 5 - 6 m
Vaikų gebėjimų sritis: Kasdieniniai gyvenimo
įgūdžiai, aplinkos pažinimas, tyrinėjimas,
problemų sprendimas.
Priemonės: 4 žvakės, 4 skirtingo dydžio indai,
degtukai.
EIGA: Žvakės uždegamos ir uždengiamos
skirtingo dydžio indais. Stebėti kuri žvakė
užges pirmoji, o kuri degs ilgiausiai.
KAS ATSITIKO? Žvakė kuri buvo uždengta
mažiausiu indu, užgeso pirmoji, o uždengta
didžiausiu degė ilgiausiai.
Uždengtos žvakės degimo laikas priklauso nuo
deguonies kiekio esančio inde.

Mokytoja Audronė Krukauskienė
KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „LAKŠTUTĖ“

10

Eksperimentas „O, KĄ PAMATEI?“
Vaikų amžius: 5 m.
Vaikų
gebėjimų
sritis:
Kasdieniniai
gyvenimo įgūdžiai, aplinkos pažinimas,
tyrinėjimas, mokėjimas mokytis.
Priemonės: Žvakės, indai su šaltu vandeniu,
degtukai.
EIGA. Paimame žvakę, ją uždegame, ir
laikome pavertę horizontaliai virš indo su
vandeniu. Vaškas laša į vandenį.
KAS ATSITIKO? Vaškas lašėdamas į šaltą
vandenį greitai stingsta ir taip galima įžiūrėti
įvairias vaško figūras
Lina Steponaitienė
KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „LAKŠTUTĖ“

Eksperimentas „PASLAPTINGAS PAVEIKSLĖLIS“

Vaikų amžius: 5 m.
Vaikų gebėjimų sritis: Kasdieniniai
gyvenimo įgūdžiai, aplinkos pažinimas,
tyrinėjimas.
Priemonės: 1 žvakė, indas su vandeniu, A4
popieriaus lapai, degtukai.
EIGA. Uždegame žvakę, paimame baltą
popieriaus lapą ir prilaikydami rankomis
„vedžiojame“ virš žvakės liepsnos.
KAS ATSITIKO?
Popieriaus lapas
aprūksta dūmais, gaunasi paveikslėlis.

Palmira Jankauskienė

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „LAKŠTUTĖ“
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Eksperimentas „ACTO IR SODOS GESINTUVAS“

Vaikų amžius: 6m.
Vaikų gebėjimų sritis: ugdysis meniniai
gebėjimai,
bendradarbiavimas
ruošiant
priemones, pažintinė kompetencija. Vaikai
patirs džiugių emocijų.
Priemonės: plastilinas, žvakutė, dubenėlis,
geriamoji soda, degtukai, actas.
EIGA: Žvakę įdedame į dubenį ( jeigu reikia,
žvakės apačią pritvirtiname plastilinu). Aplink
žvakę
pabarstome truputį sodos. Uždegame žvakutę
ir aplink degančią
žvakę ant sodos pašlakstome truputį acto.
KAS ATSITIKO? Soda pradeda šnypšti,
putos pasiekia žvakės
liepsną ir ji užgesta. Bandant degti dar kartą,
jau nebepavyksta

Mokytoja Jurgita Bloveščiūnienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS
„PAGRANDUKAS“
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Eksperimentas „EFEKTYVUS GESINTUVAS“

Vaikų amžius: 6m.
Vaikų
gebėjimų
sritis:
informacijos
apdorojimas, Jutimai, mąstymas, vaizduotė.
Priemonės:
Vienkartinės
lėkštės,
stiklainio, degtukų.

smėlio,

žvakės,

EIGA:
Į vienkartinę lėkštę įpilame smėlio
(dėl saugumo) ir įstatome žvakę.
Suaugęs uždega žvakę.
Ant degančios žvakės atsargiai uždedame
stiklainį.
Liepsna kurį laiką dega, o po to užgesta.
KAS ATSITIKO?
Stiklainis - gaubtas. Jis neprileidžia
degimui reikalingo deguonies. O esančia
deguonį ugnis degdama greit sunaudoja.
Išskirtas anglies dvideginis užgesina ugnį

.\
Vaikų mintys:
Žiūrėk, užgeso. Kaip įdomu. Tai stiklainis
trukdo jai degti. Ugnius
Oho. Užgeso. Bet aš nesuprantu kodėl. Negi ten
oro nėra. Mes tai grupėje kvėpuojam. Rusnė
Labai įdomu. Ir kodėl ji gesta. A, žinau. Kai ką
nors nedegančio užmeti ant ugnies ji taip pat
užgesta. Ignas
Mokytoja Nijolė Bekampienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „PAGRANDUKAS“
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Eksperimentas ,,AR LIEPSNA GALI PATI UŽGESTI?‘‘

Vaikų amžius: 5-6 m.
Vaikų
gebėjimų
sritis:
Kasdieniniai
gyvenimo įgūdžiai, aplinkos pažinimas,
tyrinėjimas, mokėjimas mokytis.
Priemonės: laužo degtukai, indas su vandeniu.
EIGA. Uždegamas degtukas, stebime kaip
liepsna dega ir skaičiuojame kiek laiko ji degs.
Įpusėjus degtukui degti, atsargiai perimame
pirštais degtuko nudegusią pusę, toliau
stebime. Liepsna priartėjus prie degtuko
pabaigos, pati savaime užgęsta. Medinis
degtukas sudegė.
KAS ATSITIKO? Trinant degtuko galvutę į
degtuko dėžutėje esantį šoninį paviršių, degi
medžiaga, esanti degtuko galvutėje, nuo
trinties užsidega, tada toliau dega medinis
degtuko pagaliukas. Liepsna užgęsta taip ir
nespėjusi įsidegti visu pajėgumu, nes medinis
pagaliukas sudegė, o liepsna daugiau negavo
,,maisto“. Iš degtuko liko pelenai. Degtukas
sudegė suskaičiavus iki 45.
Mokytoja Rolanda Dagilienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „PAGRANDUKAS“
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Eksperimentas „AR LIEPSNAI DEGANT ATSIRANDA DŪMAI?“
Vaikų amžius: 5 m.
Vaikų gebėjimų sritis: Aplinkos pažinimas,
tyrinėjimas, savireguliacija ir savikontrolė,
kūrybiškumas.
Priemonės: indas su vandeniu,
degtukai, A4 popieriaus lapai.

žvakė,

EIGA. Uždegame žvakę, stebime, kaip dega
žvakės liepsna. Paimame baltą popieriaus lapą
ir prilaikydami rankomis „vedžiojame“ virš
žvakės liepsnos.
KAS ATSITIKO? Stebint degančią žvakę
nesimato
kylančių
dūmų.
Palaikius
,,vedžiojant‘‘ popieriaus lapą virš žvakės
liepsnos lieka pilkos spalvos juostos. Tai
dūmai, kurie degant liepsnai išsiskiria ir kyla
į viršų, palikdami pėdsaką popieriaus lape.
Mokytoja Egidija Stonienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „PAGRANDUKAS“
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Eksperimentas ,, KAIP GREIČIAU UŽDESINTI DEGTUKO LIEPSNĄ?‘‘
Vaikų amžius: 5-6 m.
Vaikų
gebėjimų
sritis:
Kasdieniniai
gyvenimo įgūdžiai, bendradarbiavimas su
bendraamžiais ir suaugusiais, aplinkos
pažinimas,
tyrinėjimas,
informacijos
apdorojimas.
Priemonės: laužo degtukai, dubuo, puodelis
su vandeniu, nedegus audeklas.
EIGA. Uždegamas degtukas, stebime kaip
dega . Įkvepiame oro ir pučiame į degtuką.
Skaičiuojame. Jis tuoj pat užgęsta. Degantis
degtukas merkiamas į vandenį. Skaičiuojama.
Ant degančio degtuko užpilamas vanduo.
Skaičiuojama.
Degantis
degtukas
uždengiamas nedegiu audeklu.
KAS ATSITIKO? Trinant degtuko galvutę į
degtuko dėžutėje esantį šoninį paviršių, degi
medžiaga, esanti degtuko galvutėje, nuo
trinties užsidega, tada toliau dega medinis
degtuko pagaliukas. Pūstelėjus į degtuką oro
sukeliam vėją ir jis tuo pat užgęsta, pasklinda
baltas dūmas ir kvapas. Suskaičiavom iki 3.
Degantį degtuką įmerkus į vandenį, pasigirsta
šnypštimas, liepsna nuo vandens užgęsta.
Suskaičiavom iki 8.Užpylus vandens iš
puodelio ant degtuko, didelis kiekis vandens
liepsną užgesino greitai. Suskaičiavom iki 2 .
Uždengus nedegiu audeklu degantį degtuką,
jis greit užgeso - negavo deguonies.
Suskaičiavom iki 2.

Mokytojos Dainora Čižinauskienė,
Rolanda Dagilienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „PAGRANDUKAS“
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Eksperimentas „AR LIEPSNOS GERAS APETITAS?“

Vaikų amžius: 5-6 m.
Vaikų gebėjimų sritis: socialine, sveikatos,
pažinimo kompetencija.
Priemonės:
žvakė, degtukai, popieriaus
lapai, dubuo su vandeniu.
EIGA. Uždegame žvakę. Paimame baltą
popieriaus lapą ir prilaikydami rankomis
„vedžiojame“ virš žvakės liepsnos. Palaikius
popieriaus lapą virš liepsnos nejudinant jo,
lapas užsidega.
KAS ATSITIKO? ,,Vedžiojant‘‘ popieriaus
lapą virš žvakės liepsnos, popieriaus lapas
aprūksta dūmais. Palaikius jį truputį
nejudinant, liepsna greitai pagauna popierių ir
uždega-popierius degus, o liepsnos geras
,,apetitas“. Ji greitai ,,maitinasi“ augdama ir
paversdama popieriaus lapą pelenais. Skubiai
įmestas į vandenį degantis popieriaus lapas
užgęsta , užkertamas kelias liepsnos augimuigaisrui.

Mokytoja Dainora Čižinauskienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „PAGRANDUKAS“
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Eksperimentas „AUKŠTYN KOJOM“

Vaikų amžius: 5 m.
Vaikų gebėjimų
matavimas

sritis:

Skaičiavimas

ir

Priemonės: žvakės, vanduo, padėklas, kolbos.
EIGA: Į padėklą pripilame vandens. Uždegame
žvakes jas padedame ant padėklo su vandeniu. Ant
žvakių uždedame kolbas ir stebime.
KAS ATSITIKO? Žvakėms užgesus vanduo
pakilo į kolbų vidų.
Mokytojos Agnė Liščiukaitytė,
Stasė Saliamonienė
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“

Eksperimentas „NORIU GERTI!“
Vaikų amžius: 5 m.
Vaikų gebėjimų sritis: Aplinkos pažinimas
Priemonės: žvakės, įvairaus dydžio stikliniai
indai.
EIGA: Ant stalo išdėliojame ir uždegame
žvakes, jas uždengiame įvairaus dydžio
stikliniais indais. Stebime ir diskutuojame,
kuri žvakė užges pirmoji.
Žvakėms išdeginus visą orą esantį po gaubtu,
ji užgesta.

Mokytojos Agnė Liščiukaitytė,
Stasė Saliamonienė
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“
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Eksperimentas arba tyrinėjimo „SŪPUOKLĖS“

Vaikų amžius: 5 m.
Vaikų gebėjimų sritis: Aplinkos pažinimas,
skaičiavimas ir matavimas
Priemonės: žvakė, adata, du puodeliai.
EIGA: Žvakę per vidurį perveriame adata.
Uždegame žvakės knatą iš abiejų galų ir
pakabiname ant puodelių.
KAS ATSITIKO? Žvakei degant iš abiejų
galų ji supasi.

Mokytojos Agnė Liščiukaitytė,
Stasė Saliamonienė
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“

Eksperimentas „IŠDYKĖLIS KIAUŠINIS“
Vaikų amžius: 5 m.
Vaikų gebėjimų sritis: Aplinkos pažinimas
Priemonės: Kolba plačius kaklu, kietai virtas
kiaušinis, degtukai, popieriaus skiautė.
EIGA: Kietai virtą kiaušinį nulupame,
uždegame popieriaus skiautę ir įmetame į
kolbos vidurį ant viršaus uždedame kiaušinį
smailiąją puse žemyn.
KAS ATSITIKO? Susidarius
kiaušinis įslydo į kolbos vidurį.

vakuumui

Mokytojos Agnė Liščiukaitytė,
Vaida Stankevičiūtė,
Stasė Saliamonienė
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“
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Eksperimentas „SPROGS AR NE“
Vaikų amžius: 4 metai („Peliukų“ grupė)
Vaikų gebėjimų sritis: tyrinėjimo
Priemonės: balionas, vanduo, žvakė, degtukai
EIGA: Įpils į balioną truputį vandens, pripūs.
Uždegs žvakę ir vedžios balioną virš jos.
Stebės, kodėl nesprogsta balionas, o tik
atsiranda stebuklingi raštai.
KAS ATSITIKO? Vedžiojant balioną su
vandeniu virš ugnies, atsirado juodi raštai, bet
jis nesprogo. Ilgiau palaikius susprogo.

Mokytoja Vaida Stankevičiūtė
Ikimok.ugd.mokytojos padėjėja
Galina Krylova
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“
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Eksperimentas „IŠIMK MONETĄ NESUŠLAPĘS RANKŲ“
Vaikų amžius: 4 metai („Peliukų“ grupė)
Vaikų gebėjimų sritis: tyrinėjimo
Priemonės: stiklainis,
degtukai, moneta, lėkštė.

vanduo,

žvakė,

EIGA: Įpils į lėkštę vandens. Į lėkštės kraštą
įdės monetą. Į lėkštės vidurį įstatys dugnu į
viršų apverstą stiklainį. Bandys išimti monetą
iš lėkštės nesušlapus rankų. Kai visi bandymai
pasirodys nesėkmingi, atliks eksperimentą.
Uždegs žvakę ir uždengs ją stiklainiu.
Susidaręs vakuumas vandenį susiurbs į
stiklainio vidų ir monetą galės paimti
nesušlapę pirštų.
KAS ATSITIKO? Dėl išdegusio deguonies
stiklainyje susidaro vakuumas, kurio dėka
savo fizikinių savybių susiurbia vandenį į
stiklainį. Lėkštė išsausėja ir monetą galima
paimti
nesušlapus
pirštų.
Vaikams
paaiškinama, kad vakuumas – erdvės dalis,
kurioje nėra oro. Taip pat papasakojama, kad
vakuumas puikiausiai apsaugo įvarius
produktus nuo aplinkos veiksnių, galinčių
padaryti neigiamą įtaką ir pakenkti jų kvapui
ar skoniui. Susidaręs vakuumas panaudojamas
lempų gamybai, dekoratyvinėms dangoms
gaminti.

Mokytoja Vaida Stankevičiūtė
Ikimok.ugd.mokytojos padėjėja
Galina Krylova
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“
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Eksperimentas „SKRAIDANTIS VAIDUOKLIUKAS“
Vaikų amžius: 4 metai („Peliukų“ grupė)
Vaikų gebėjimų sritis: tyrinėjimo, aplinkos
pažinimo, skaičiavimas ir matavimas
Priemonės: arbatos pakeliai, žirklės, degtukai
EIGA: Paims arbatos pakelį (su siūleliu),
nukirps viršutinę dalį, iškratys arbatžoles ir jį
pastatys. Prieš atliekant eksperimentą nupieš
ant arbatos pakelio vaiduoklišką. Veiklą
pabaigs mokytoja - uždegs pastatytą arbatos
maišelį.
Uždegus,
bebaigiant
sudegti
vaiduoklis pakils ir baigs degti ore, pamažu
leisis tik pelenai.
KAS ATSITIKO?
Bebaigiant sudegti
žibintas-vaiduoklis pakyla ir baigia degti ore ir
tada pamažu pradeda leistis jau tik pelenai.

Mokytoja Vaida Stankevičiūtė
Ikimok.ugd.mokytojos padėjėja
Galina Krylova
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“
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Eksperimentas „UŽAUGINK FARAONO GYVATĘ“
Vaikų amžius: 5 metai („Kiškučių“ grupė)
Vaikų
gebėjimų
kūrybiškumas

sritis:

tyrinėjimas,

Priemonės: smėlis, cukrus, soda, degus
skystis, degtukai
EIGA: Stiklinėje sumaišys arbatinį šaukštelį
cukraus ir valgomosios sodos. Įbers į dubenį
smėlio, viduryje padarys duobutę supils sodos
ir cukraus mišinį. Sudrėkins smėlį aplink
mišinį medicininiu spiritu ir padegs. Spiritui
sudegus stebės pokyčius. Susidarys juodos
spalvos "Faraono gyvatė".
KAS ATSITIKO? Išsiaiškino, kad veikiamos
temperatūros, medžiagos keičia savo spalvas,
formą ir tūrį. Ugdytiniai stebėjo, darė išvadas,
ugdėsi atsakomybės jausmą, atsargumą.

Mokytoja Vaida Stankevičiūtė
Ikimok.ugd.mokytojos padėjėja
Stasė Saliamonienė
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“
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Eksperimentas „JUODOJI GYVATĖ“
Vaikų amžius: 4 metai („Peliukų“ grupė)
Vaikų
gebėjimų
kūrybiškumas

sritis:

tyrinėjimas,

Priemonės: cukraus 1 a.š.
valgomosios sodos ¼ a.š.
spirito 4a.š.
indas su smėliu (kad ugnis neišplistų)
EIGA: padaryti duobutę smėlio viduryje, ten
įpilti cukraus ir sodos mišinį, apšlakstyti
spiritu, uždegti ir laukti, kol iš degančio
mišinio išlįs ,,juodoji gyvatė“.
KAS ATSITIKO? Cukrus degdamas
skyla į dvi medžiagas – vandenį ir anglies
dioksidą. Anglies dioksido dujos išstumia
į išorę anglį ir pasimato ,,juodoji gyvatė”.

Mokytoja Irena Žibėnienė
Ikimok.ugd.mokytojos padėjėja
Galina Krylova
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“
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Eksperimentas ,,KURI ŽVAKUTĖ DEGS ILGIAU?“
Vaikų amžius: 4m. („Peliukų“ grupė)
Vaikų gebėjimų sritis: tyrinėjimo, aplinkos
pažinimas
Priemonės: 3 įvairaus dydžio stiklainiai,
3 arbatinės žvakutės
Eiga: uždegti visas žvakutes ir vienu metu jas
uždengti stiklainiais. Stebėti , po kurio dydžio
stiklainiu žvakutė ilgiausiai degs.
Kas atsitiko? Žvakutės viena po kitos visos
užgeso, bet ne vienu metu. Degimui
reikalingas oras. Žvakutė, esanti po mažiausiu
indu užgeso pirmiausia. Paskutinė užgeso
esanti po didžiausiu indu, nes ten buvo
didesnis oro tūris.

Mokytoja Irena Žibėnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Galina Krylova
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „RASYTĖ“
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Eksperimentas „ŽVAKĖ STIKLAINYJE“

Vaikų amžius: 6 m.
Vaikų gebėjimų sritis: pažinimo
Priemonės: žvakės, skirtingo dydžio stiklainiai,
degtukai.
EIGA:
uždegamos
žvakės,
vėliau
uždengiamos
skirtingo dydžio stiklainiais, stebime.

jos

KAS ATSITIKO?
Žvakės užgeso skirtingu metu. Po
mažu stiklainiu (0,3 l) degė 7 sekundes, o po
didesniu (0,7 l) degė 21 sekundę.
Mokytojos Aida Žalimienė, Gražina Urbienė
KAUNO LOPŠELIS–DARŽELIS „SVIRNELIS“
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Eksperimentas: „KODĖL UŽGESO ŽVAKĖ?“

Vaikų amžius – 6 m.
Vaikų gebėjimų sritis:
tyrinėjimas
pažinimo kompetencija
Priemonės: lėkštė, vanduo,
žvakė, stiklainis, degtukai.
EIGA: Į lėkštę su vandeniu
įstatėme žvakę. Apverstą stiklainį
užvožėm ant žvakės.
Liepsna užgeso, o į stiklainį
pradėjo kauptis vanduo.
KAS ATSITIKO?
Oras stengiasi patekti į vidų ir stumia
vandenį į stiklainį.

Mokytojos – priešmokyklinio ugdymo mokytojos
Daiva Bisigirskienė ir Gina Jurevičienė.
KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
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Eksperimentas „LIEPSNA STIKLAINYJE“

Vaikų amžius – 6 m.
Vaikų gebėjimų sritis –
tyrinėjimas.
pažinimo kompetencija.
Priemonės: stiklainis, popieriaus
skiautė, žvakė, balionas, degtukai.
EIGA: Į tuščią stiklainį įmetėme
degančią popieriaus skiautę.
Ant stiklainio įtempėme baliono
plėvelę. Po akimirkas guma įlindo
į stiklainį, o liepsna tuoj pat užgeso.
KAS ATSITIKO?
Sumažėjus orui stiklainyje, liepsna
užgesta. Praretėjusios dujos stiklainyje
atvėsta ir išorinio slėgio suspaudžiamos.

Mokytojas – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kristina Sakalė
KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Eksperimentas „KAIP SUTRAMDYTI UGNIES LIEPSNAS?
28

Vaikų amžius – 6 m.
Vaikų gebėjimų sritis:
tyrinėjimas
pažinimo kompetencija
Priemonės: žvakės, smėlis, degtukai.
EIGA: Uždegėme daug žvakučių ir
bandėme saugiai užgesinti liepsnas su
smėliu.
Kad su vandeniu galima gesinti ugnį jau
žinojome. O kaip ugnį užgesinti miške,
kur nėra vandens???
KAS ATSITIKO? Smėlio pagalba
sutramdėme liepsnas. Ugnį galima gesinti
smėliu ar žemėmis.

Mokytojos – priešmokyklinio ugdymo
mokytojos Audronė Butkevičienė ir Vilma
Juškonienė.
KAUNO ŠANČIŲ LOŠELIS-DARŽELIS
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Eksperimentas – tyrinėjimas „BEORĖ ERDVĖ STIKLAINIUOSE“
Vaikų amžius: 6 metai
Vaikų gebėjimų sritys: kasdienio gyvenimo
įgūdžiai, sakytinė kalba, aplinkos pažinimas,
tyrinėjimas
Priemonės: 3 žvakutės, 3 skirtingo dydžio
stiklainiai, degtukai.
EIGA: Imame 3, skirtingų dydžio,
stiklainius. Uždegame 3 žvakutes. Pirmą
žvakutę uždengiame mažu stiklainiu, antrą
– didesniu, o trečią – didžiausiu. Stebime,
kuriame stiklainyje žvakutė degs ilgiausiai.
Trukmę galima nustatyti chronometru.
KAS ATSITIKO? Pirma žvakutė , uždengta
mažu stiklainiu, užgeso greičiausiai ( per 14 s
), antra žvakutė, uždengta didesniu stiklainiu –
per 19 s, o trečia žvakutė, uždengta didžiausiu
stiklainiu, degė ilgiausiai – 1 min. 2 s . Kad
degtų ugnis yra reikalinga deguonis.
Daugiausiai deguonies buvo didžiausiame
stiklainyje, todėl žvakutė degė ilgiausiai.

Mokytoja Jurgita Kuktienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠILELIS“
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Eksperimentas „SAUSAS LEDAS“

Vaikų amžius: 6 metai
Vaikų gebėjimų sritis: tyrinėjimas ir aplinkos
pažinimas
Priemonės: sausas ledas, karštas vanduo, indų
ploviklis, medžiaginė skarelė
EIGA: Mega burbulas eksperimento metu į
indą su sausu ledu įpylėme indų ploviklio ir
karšto vandens ir per indą braukėme su skarele.
Vulkano eksperimento metu į karštą vandenį
įpylėme indų ploviklio ir pridėjome sauso
ledo.
Dūminės arbatos eksperimento metu į puodelį
įpylėme karšto vandens, sauso ledo ir sirupo.

\

KAS ATSITIKO?
Pirmame eksperimente išgavome
įspūdingą burbulą, antrame - nustebino
vulkanas, iš kurio ne tik “lava” liejosi per
kraštus, bet ir pasklido tiršti dūmai, na, o
dūminė arbata visus nustebino ir sužavėjo.

Mokytoja Eugenija Baušienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS,,ŠILELIS“
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Eksperimentas ,,UGNIES TRAMDYMAS VANDENIU”

Vaikų amžius: 5-6 metai
Vaikų gebėjimų sritis: Pažinimo
kompetencijos ugdymas.
Priemonės: žvakė, degtukai, indas su
vandeniu, pipetės.
EIGA: Uždegame žvakę, į pipetes
įtraukiame vandens ir lašiname vandenį ant
žvakės liepsnos.
KAS ATSITIKO? Iš pipetės nulašėję
vandens lašai užgesino žvakės liepsną.

Mokytoja Reda Žukauskaitė.
KAUNO VAIKŲ L/D “VAIVORYKŠTĖ“
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Eksperimentas ,,BEORĖ ERDVĖ STIKLINIAME GAUBTE”

Vaikų amžius: 5-6m
Vaikų gebėjimų sritis: Pažinimo kompetencijos
ugdymas.
Priemonės: žvakė, degtukai, stiklinis indas.
EIGA: Uždegame žvakę, ant jos užvožiame
stiklinį indą. Stebime, kaip žvakė pamažu užgęsta
pati savaime.
KAS VYKSTA?: Kad degtų ugnis yra reikalingas
deguonis. Uždengus žvakę, pamažu deguonis
išdega ir žvakė pati savaime užgęsta.

Mokytoja Aušra Lagunavičienė
KAUNO VAIKŲ L/D ,,VAIVORYKŠTĖ“
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Eksperimentas „LIEPSNA GAUBTE“

Vaikų amžius: 5-6 m.
Vaikų gebėjimų sritis: pažintinė, tiriamoji.
Priemonės: trys skirtingo dydžio stikliniai indai,
trys žvakutės, degtukai.
EIGA: Uždegame visas tris žvakutes ir
uždengiame skirtingo dydžio stikliniais (indais)
gaubtais. Stebime po kuriuo gaubtu žvakutė
užges pirmiausiai.
KAS ATSITIKO? Pirmoji užgeso žvakutė
uždengta mažiausiu gaubtu, nes mažame inde
greičiausiai neliko deguonies.

Mokytoja Laima Motiejūnienė
KAUNO VAIKŲ L/D ,,VAIVORYKŠTĖ“
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Eksperimentas „KURIAME LAUŽĄ“
Vaikų amžius: 5-6 m.
Vaikų gebėjimų sritis: aplinkos pažinimas
Priemonės: šakelės, medžių lapai, kibirėlis su
vandeniu.
EIGA: Vaikai patys inicijavo laužo kūrimą ir
gesinimą.
KAS ATSITIKO? Įtvirtino įgytas žinias.

Mokytoja Stanislava Karpienė
KAUNO VAIKŲ L/D ,,VAIVORYKŠTĖ“
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,,Eksperimentas su žvakėmis‘‘

Vaikų amžius: 5 metai.
Vaikų gebėjimų sritis: pažintinė – stebėjimas,
tyrinėjimas, atradimas.
Priemonės: 5 skirtingo dydžio indai, 6
žvakutės.
EIGA: Norėjom sužinoti, kodėl uždegta ir
uždengta žvakė užgęsta savaime.
Vienu metu, buvo uždegtos 6 žvakutes. Jas
užvožėm skirtingo dydžio stikliniais indais,
vieną žvakutę palikom neuždengtą. Tuomet
stebėjom per kiek laiko jos užges. Vaikai
pamatė, kad trumpiausiai degė žvakė po
mažiausiu indu, spėjo suskaičiuoti iki 5, o
po dideliu indu žvakė degė ilgiausiai.
Vaikai suskaičiavo iki 42. Žvakutė, kuri
buvo visai neuždegta degė tol, kol jos
neužpūtėm.
KAS ATSITIKO? Vaikai sužinojo, kad
degimo procesui reikalingas deguonis,
kurio yra ore ir padarė išvadą, kad
didžiausiame inde deguonies buvo
daugiausiai, todėl ten žvakė degė ilgiausiai,
o grupėje, deguonies dar daugiau, todėl ji
net neužgeso pati.
Augustas: ,,Kai deguonis išdegė iš indų,
žvakutės ,,užsigesino“, bet viena degė labai
ilgai- iki 42“.

Mokytoja Virginija Šalčienė
KAUNO VAIKŲ L/D ,,VAIVORYKŠTĖ“
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Eksperimentas „UŽGESINK, LAUŽĄ“
Vaikų amžius: 6 metai
Vaikų gebėjimų sritis: Iniciatyvumas,
atkaklumas, problemų sprendimas, meninė
raiška.
Priemonės: Įvairi gamtinė medžiaga
EIGA: Iš lapų, šakelių, akmenukų vaikai
pastatė namelį pelytei.
KAS ATSITIKO? Gyveno pelytė namelyje
sau ramiai, kol vieną kartą atėjo du ežiukai ir
žaisdami su degtukais, uždegė namelį. Vaikai
užgesino gaisrą su smėliu.

Mokytoja Daiva Kriaučiūnienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VOLUNGĖLĖ‘‘
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Eksperimentas „GAISRAS“
Vaikų amžius: 6metai
Vaikų gebėjimų sritis: Kasdieninio gyvenimo
įgūdžiai.
Priemonės: Įvairūs žaislai.
EIGA: Vaikai žaidė vaidmeninį žaidimą, kurio
siužetas buvo apie močiutę, kuri ant įkaitusios
viryklės paliko puodą ir išėjo į kitą kambarį.
KAS ATSITIKO? Užsidegė namas, gyvūnų
tvartelis, atbėgo kaimynai padėti gesinti ugnį,
o vėliau atvyko gaisrininkai ir greitoji pagalba.
Mokytoja Vida Žemaitienė
KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „VOLUNGĖLĖ“
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Eksperimentas „ĮŽIEBKIM UGNELĘ“

Vaikų amžius: 5-6 m.
Vaikų gebėjimų sritis: Tyrinėjimas
Priemonės: Šakelės, popierius, degtukai.
EIGA: Vaikai iš šakelių sukrovė laužą, įdėjo
popieriaus gabaliukų. Mokytoja uždegė laužą.
KAS ATSITIKO? Vaikai stebėjo procesą,
kaip dega laužas, diskutavo, kaip saugiai reikia
uždegti laužą.

Mokytojos Rima Milčiuvienė,
Daiva Kilikevičienė
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS,,ŽEMYNA“
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