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Gamtos ir ekologijos srities edukacinės programos ,,Bandymai ir eksperimentai” 

(ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams ir bendrojo ugdymo įstaigų 1 

– 4 kl. mokiniams) 

Planas  

 

 

Edukacinis užsiėmimas skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams ir bendrojo 

lavinimo 1-4 klasių mokiniams ugdyti gamtamokslines kompetencijas 

 

Tikslas  

Remiantis gamtamokslinėmis žiniomis ir gamtos tyrimų metodais siekti programos dalyviams 

atsakyti į iškylančius klausimus, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų, skatinti domėtis 

gamtos mokslais ir technologijomis, plėtoti aplinkos pažinimo, tyrinėjimo kompetencijas. 

 

Uždaviniai 

Supažindinti programos dalyvius su mokslininko profesija ir laboratorijoje esančiais prietaisais. 

Pabandyti atlikti skirtingus eksperimentus padėsiančius suprasti gamtoje vykstančius reiškinius ir 

cheminius procesus. 

Išmokti kelti hipotezę ir daryti išvadas. 

Siektini rezultatai 

Programos dalyviai įgytas žinias gebės taikyti praktinėje veikloje, sužinos mokslininko-tyrėjo 

profesijos specifiką: 

-  patys atliks bandymus ir eksperimentus; 

- vertins, aptars ir sistemins naują informaciją; 

- gebės aptarti gautus rezultatus bei paaiškinti bandymų ir eksperimentų atlikimo galimybes. 

 

Priemonės: kompiuteris, projektorius, matavimo indai, mėgintuvėliai, petri lėkštelės, aliejus, 

pienas, maistiniai dažai, pipetės, kolbos, plastilinas, sausas ledas, soda, actas.  

 

Mokymo metodai ir formos:  

Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija)  

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, stebėjimas)  



Praktiniai metodai (bandymų ir eksperimentų atlikimas).  

Kūrybiniai (probleminiai, tiriamieji) 

Informacijos šaltiniai: 

Internetas (www.chemijajums.emokykla.lt), (www.chemija.lt), (www.ugdykim.lt). 

Edukacijos eiga: 

Laikas 

 
Pamokos dalys Mokytojo veikla Vaikų veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susipažinimas su 

atvykusia grupe. 

Edukacijos tikslo ir 

uždavinių pristatymas. 

Mokinių lūkesčių 

išsiaiškinimas. 

Klauso, prisistato. 

10 min. Teorinė dalis Teorinis įvadas, kurio 

metu supažindinama  

kokius daiktus galima 

rasti laboratorijose ir 

kaip jie vadinasi, su 

bandymų atlikimo 

saugos tvarka, 

bandymų sąrašu. 

Išsiaiškiname 

kokiomis savybėmis 

pasižymi sausas ledas, 

praktiniu jo 

panaudojimu. 

Klauso, diskutuoja, 

atsako į klausimus 

5 m – 2 klasės 

mokiniai 

25 min. 

Praktinė dalis Parodoma ir 

pakomentuojama apie 

skirtingus 

gamtamokslinius 

bandymus ir 

eksperimentus, 

vykstančius cheminius 

procesus. 

Atlikinėja bandymus 

ir eksperimentus:    

Spalvų maišymas 

Piešimas ant pieno  

Lavos lempa  

 

 

 

3 – 4 klasės mokiniai 

25 min. 

 Parodoma ir 

pakomentuojama apie 

skirtingus 

gamtamokslinius 

bandymus ir 

eksperimentus, 

vykstančius cheminius 

procesus. 

Atlikinėja bandymus 

ir eksperimentus:    

Spalvų maišymas 

Ugnikalnio 

išsiveržimas 

Lavos lempa  

5 – 6 klasės mokiniai 

25 min. 

 Parodoma ir 

pakomentuojama apie 

skirtingus 

gamtamokslinius 

bandymus ir 

eksperimentus, 

vykstančius cheminius 

procesus. 

Atlikinėja bandymus 

ir eksperimentus:    

Spalvų maišymas 

Ugnikalnio 

išsiveržimas 

Lavos lempa  

Lietaus debesis 

http://www.chemijajums.emokykla.lt/
http://www.chemija.lt/
http://www.ugdykim.lt/


 

 

Metodininkė                                                                                                        Vaida Lataitė 

5 min. Pamokos pabaiga Aptaria, įtvirtina 

naujas žinias, 

diskutuoja su 

mokiniais 

Diskutuoja, aptaria, 

vertina rezultatus, 

daro išvadas 


