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   Kai mokiniai supranta kas 

yra procesas, modelis, reiškinys ir naudodamiesi 

modeliais geba reiškinius paaiškinti, o moksliniai 

tyrimai tampa patrauklūs ir įdomūs, mes galime 

teigti, kad jie yra moksliškai raštingi. 

 

 

 

Tarpmolekulinės jėgos tarp vandens molekulių (5m. vaiko piešinys) 
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1. Pirmoji dalis: Tarpmolekulinės jėgos 

1.1. Kasdieninės situacijos 

1.2. Eksperimentavimas  

1.3. Jėgos sąvokos pristatymas 

 Lašo susidarymas 

 Lašo modelio kūrimas 

 Asimiliacijos procesas 

 

1.4. Vandens modelio aprašymas: žinios ir kompetencija 

 Būtinos kompetencijos įgyjimas naudojant sukurtą modelį 

 

1.5. Matai 

1.6. Vandens paviršiaus pokytis 

1.7. Dėmesys skirtas hipotezėms, modeliams ir teorijoms. 

  1.8. Tarpmolekulinių jėgų prigimtis 

2. Antroji dalis: Elektrostatikos istorija 

2.1. Mokslo pradžia 

2.2. Leukipas – senovės graikų filosofas materialistas. Dėl ko egzistuoja 

gamtos mokslai? 

2.3. Vakarų pasaulių atgimimas 

2.4. Francis Bacon išrastas metodas 

 Pirma grupė. Stūmos jėgos atsiradimas 

 Antra grupė. Mokslininkų Gray ir  Desaguliers išradimai: 

- Visi kūnai gali būti įelektrinti; 

- Metalai praleidžia elektros srovę, o izoliatoriai – ne; 
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- Žmogaus kūnas praleidžia elektros srovę. 

 Trečia grupė. Charles François de Cisternay du Fay 

- dvi elektros srovės rūšys 

- tribologijos kryptys 

 Ketvirtoji grupė.: Benjamin Franklin. 

 

2.5. Elektra 18a. viduryje 

A. Poliarizacija indukciniu būdu. 

B. Kodėl įelektrinta lazdelė pritraukia neutralų laidų kūną? 

C. Niccolò Cabeo eksperimentų analizė. Elektrostatikos dėsniai. 

 3. Trečia dalis: Tarpmolekulinių jėgų elektros bruožai 
3.1 Piaget mokymo ir pažinimo raidos teorija. 

3.2 Ką aiškina dėsniai? 

 4. Išvados 

 

ANTRA DALIS. PRAKTINIS MOKYMŲ TAIKYMAS 
 

Įžanga 

Dalis 1. Lentelė, kuri turi būti naudojama atliekant praktines veiklas. 

Dalis 2. Rezultatai ir išvados. 

Dalis 3. Šalių partnerių atlikti eksperimentai. 
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Vandens apytakos ratas. 

  KPCEN, Bydgoszcz, Lenkija. CSIC at School, Ispanija. Iš ko sudarytas 

pasaulis? 

 Przedszkole nr 34 «Mali odkrywcy», Bydgoszcz, Lenkija. Kohezijos ir 

adhezijos jėgos. 

 San Francisco mokykla. Pamplona, Navarre, Ispanija. Kohezijos ir adhezijos 

jėgos. 

 Tallinna Asunduse Lasteaed, Estija. Nuo cukraus iki elektros. 
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Šis mokymų vadovas yra bendras visų projekto šalių dalyvių darbas. 

Bendradarbiavimo ir bendravimo sėkmė priklauso nuo to, kad žmonės domisi 

atradimais, įsitraukia į tyrinėjimų procesus ir panaudoja savo žinias praktiškai. 

Gražu stebėti 4 – 5 metų vaikus tyrinėjančius vandens lašelius. Jie 

susipažįsta su garavimo ir kondensavimo sąvokomis. Išgaravęs vanduo yra 

nematomas, taip pat kaip ir nematomos yra vandens molekulės. 

Šiame darbe nagrinėjome švietimo įvairovės kriterijus, įskaitant lyčių ir 

kultūrinių skirtumų problemas, taip pat vaikų kritiško požiūrio raidą, kai jie 

supažindinami su gamtos mokslais. 

Inovaciniai praktiniai mokymai buvo įgyvendinti "Erasmus +" projekte 

dalyvaujančių šalių įstaigose ir  pagrįsti trimis pagrindiniais elementais: 

1. Mokytojai buvo praktiškai apmokyti kaip pritaikyti gamtos mokslus ir 

eksperimentus savo darbe. 

2. Mokymosi procesų tyrimas, leidžia analizuoti, kaip ikimokyklinis ir 

pradinis ugdymo proceso mokinys konceptualiai apdoroja informaciją ir 

perteikia ją kitiems. 

3. Šis vadovas buvo sukurtas kaip mokymo ir tyrimų proceso gairės, 

palengvinančios šalims partnerėms vesti mokymus savo įstaigose. Jame 

pateikiamas mokslas kaip problemos sprendimo metodas, palengvinantis 

mokinių bendrą vystymąsi, o tai ir yra svarbiausias bendrojo mokslinio 

raštingumo elementas visuomenėje. 
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Projekto apibūdinimas:  

Iš ko sudarytas pasaulis? 

 

 Mes galėjome patyrinėti vaikų gebėjimus vizualizuoti pasaulį, kurio jie 

nemato plika akimi, tai yra panagrinėti skirtumus tarp makro ir mikro pasaulių. 

Mes sužinojome iš ko sudarytas pasaulis – nagrinėjome kietas, skystas, dujines 

būsenas. 

 Tyrinėdami vaikai sužinojo iš ko sudarytas vanduo, kokios jėgos veikia 

vandens lašą kai jis sukimba su kietu paviršiumi, išsiaiškino garavimo ir 

kondensavimo reiškinius. Tokiu būdu jie suvokė, kad pasaulis susideda iš atomų, 

molekulių ir kristalų, kurie yra nematomi, bet tikrai egzistuoja  ir mes turime 

išsiaiškinti, kaip jie veikia. 

 

Patarimai ir mokslinė informacija mokytojams 

 
Vandens tyrinėjimo metu mokiniai pradeda suprasti svarbiausius dalykus, 

kurie lemia vandens elastingumą ir sukibimą su paviršiumi ir geba paaiškinti kodėl 

taip yra. Ši dalis yra apie tarpmolekulines jėgas, kurios atlieka svarbų vaidmenį ir 

yra atsakingos už mežiagos išvaizdą ir tarpusavio sąveiką. 

Žemiau aprašytos mokslinės žinios yra padalintos į tris dalis: 

1. Pirmoji yra susijusi su vandens fizinėmis savybėmis, kurias veikia 

tarpmolekulinės jėgos. Naudojama apklausos technika, siekiant 

išsiaiškinti ir suvokti procesą. Dažnai reikia pasigilinti ir į kitą mokslo 

šaką kaip pvz. nagrinėjant tarpmolekulines jėgas reikia turėti 

informacijos ir apie elektrinius dipolius. 

2. Antroje dalyje mes peržvelgiame elektros energijos istoriją susijusią 

su molekuline teorija ir kuri paaiškina Van der Waalso traukos jėgas, 

kurios pasireiškia tarp molekulių. 

3. Trečioje dalyje yra nagrinėjami elektros energijos dėsniai, kurie 

paaiškina tarpmolekulinių jėgų sąveiką. 
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Galiausiai šis vadovas parodo, kaip mokytojai skirtingose šalyse naudojo 

siūlomus metodus darbui su klase, poto kai jie buvo tinkamai apmokyti. 

Apibendrinant, šis vadovas yra naudingas įrankis bet kuriam ankstyvojo ugdymo 

mokytojui, integruojant gamtos mokslus į savo ugdymo programą. 

 

 
Erasmus+ SciLit projekto partneriai 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

PIRMOJI DALIS.  

VADOVO MOKSLINIS PRISTATYMAS. 
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1. Pirmoji dalis: Tarpmolekulinės jėgos 

 

Egzistuoja tokia sąveikos forma kaip tarpmolekulinės jėgos. Nuo molekules 

veikiančių jėgų priklauso skysčių ir kietųjų medžiagų savybės. Stipriausia 

tarpmolekulinė sąveika – vandenilinis ryšys. Vandenilinis ryšys savo sąvybėmis 

yra panašus į kovalentinį, tik jis 10 – 20 kartų silpnesnis. Kai kuriose molekulėse 

vandenilinis ryšys susidaro tarp atskirų tos pačios molekulės fragmentų. Tada jis 

vadinamas vidiniu, arba intramolekuliniu, vandeniliniu ryšiu (tai lemia baltymų 

sąvybes). 

Norėdami geriau suprasti tarpmolekulinių jėgų sąveiką, mes tyrimus 

atliekame su vandeniu.  Vandens būsenos yra trys: (skystos, kietos, dujinės). Mes 

tyrimui pasirinkome vandenį, nes tik jis kambario temperatūroje gali būti 3 būsenų. 

 

1.1. Kasdieninės situacijos 

Pradedant tyrimus su vandeniu, reikia apsižvalgyti ir paieškoti savo 

aplinkoje vandens pavyzdžių (1 pav. ir 2 pav.). 

 

        Vandens lašeliai ant augalo ( 1 pav.)                      Vandens lašas iš čiaupo (2 pav.) 
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 Vaikai naudoja savo užrašus, nupiešia aptiktus vandens lašus, prideda 

papildomos informacijos, kuri jiems atrodo svarbi. Stebint reiškinį, dėmesį 

atkreipti reikia į lašo formą, svorį prieš jam nukrentant ant kieto paviršiaus. 

 

1.2. Eksperimentavimas 

Po natūralaus reiškinio apžiūrėjimo, darbas persikelia į laboratoriją.  

Pirmasis eksperimentas – vandens lašelis laikomas tarp dviejų rankos pirštų 

(3 pav.). Vanduo elastingas, prilipęs prie pirštų ir turi tendenciją nesidalyti į dvi 

dalis. Tai yra vadinama adhezija ir kohezija. Vandens molekulės pasižymi didele 

kohezija ir adhezija (sukibimu ir prilipimu). Kohezija yra akivaizdi, kai vanduo 

teka - jo molekulės neišsisklaido kas sau. Jas sukibusias laiko vandeniliniai ryšiai. 

Kadangi vandens molekulės poliškos - turi neigiamą ir teigiamą polių - jos limpa 

prie paviršių, ypač prie polinių, taigi turi adhezinių savybių. 

 

3 pav. Vandens lašas tarp nykščio ir rodomojo piršto 
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Eksperimento metu kils klausimai nuo ko priklauso sukibimas ir prilipimas. 

Vaikų atsakymai priklausys nuo jų amžiaus ir raidos ypatumų. Jie gali teigti, kad 

nuo skysčio (grynas vanduo, aliejus), paviršiaus (sugeria vandenį ar ne) ir t.t. 

Lašo susiformavimą yra geriausia stebėti naudojant pincetą (4 pav.) arba 

švirkštą (be adatos). Eksperimento metu galima naudoti ta patį vandenį ir tuomet 

rezultatai jau bus detalesni, bet galime rinktis kitas skystas medžiagas ir jas lyginti. 

 

4 pav. Pipetė 

Kodėl naudojant skirtingas pipetes ir švirkštus susiformuoja įvairaus dydžio 

lašeliai? Galima lašelius išmatuoti ir pasverti.  

Kita eksperimento dalis – padaryti nuožulnų paviršių ir stebėti kaip lašelis 

juo rieda. Pasirinkti keletą skirtingų paviršių (5 pav. ir 6 pav.), kad būtų galima 

įvertinti riedėjimo greitį. Eksperimentuodami turime keisti paviršiaus kampą, 

paleisti riedėti skirtingo dydžio lašus ant to paties paviršiaus ir t.t. Visą informaciją 

ir matomus skirtumus ar panašumus reikia fiksuoti savo užrašuose. Eksperimentus 

gali atlikti pradinukai.  

 

 

                 

                             5 pav. 6 pav. 
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1.3. Laikas pristatyti jėgos sąvoką 

 

Siekiant suprasti procesus, kurie vyksta tarp skysčių ir kietų dalelių yra labai 

svarbu suvokti jėgos sąvoką, kuri atitinka aukštesnio lygio abstrakciją tarp kitų  

naudojamų sąvokų.  

Sąvoka − sąmonės forma, reiškiama žodžiais ir funkcionuojanti 

kaip mąstymo turinio elementas. Nors mąstant sąvokų turinys 

reiškiamas sprendiniais ir samprotavimais, tačiau tik sąvokos suteikia mąstymui 

operavimo bendrybėmis pobūdį (7 pav.) 

Sąvoka − produktas istoriškai besivystančio pažinimo, kuris, kildamas iš 

žemesnės pakopos į aukštesnę, praktikos keliu gautus rezultatus reziumuoja vis 

gilesnėmis sąvokomis, tobulina, tikslina senas ir formuluoja naujas sąvokas. Todėl 

sąvokos yra dinaminės – nuolat vystosi, kinta bei progresuoja tikrovei adekvataus 

atspindėjimo linkme. Kiekviena sąvoka yra abstrakcija. Dėl to atrodo, kad 

sąvokoje atitrūkstama nuo tikrovės, o iš tikrųjų su sąvokos pagalba tikrovė 

pažįstama giliau, skiriant ir ištiriant esmines jos puses. 

Dažnai mokslo sąvokos iš pradžių sudaromos remiantis tik hipotetinėmis 

prielaidomis apie vienų ar kitų objektų egzistavimą ar apie jų prigimtį (pvz., taip 

atsirado atomo sąvoka). Pažįstant vystymosi dėsnius bei tendencijas kai kurių 

objektų sąvokas galima sudaryti dar prieš juos atrandant ar sukuriant. 

 

7 pav. Reikšmė 

https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85mon%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDodis
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%85stymas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprendinys&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Samprotavimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BEinimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Praktika
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezultatas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tikrov%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Abstraktus_m%C4%85stymas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tikrov%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hipotez%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hipotez%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atomas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vystymosi_d%C4%97sniai&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendencija&action=edit&redlink=1


16 
 

Fizikoje yra kalbama apie stūmos ir traukos jėgas (8 pav.) Tarp įvairios 

būsenos medžiagos molekulių veikia traukos jėgos: kiekviena molekulė traukia 

prie savęs kitas molekules ir yra pati jų traukiama. Bet kodėl tada tarp molekulių 

yra tarpai, juk, veikiamos traukos jėgų, jos turėtų sulipti? O nesulimpa jos dėl to, 

kad pernelyg suartėjusios ima stumti viena kitą – tarp molekulių pradeda 

veikti stūmos jėgos. Molekulių stūma reiškiasi, kai norime suspausti kietuosius 

kūnus, ištiesinti sulenktą lazdą ar strypą ir t. t. Nuo molekulių sąveikos jėgų 

pobūdžio priklauso medžiagų būsena.  

 

8 pav. Stūmos ir traukos jėgos 

 

Jėgos rūšys ( 9 pav. ir 10 pav.): 

 Tamprumo jėga, 

 Sunkio jėga, 

 Trinties jėga, 

 Elektromagnetinė jėga 

 Silpnoji jėga 

 Stiprioji jėga ir kt. 

Vaikai gali įvardinti jėgos rūšį, bet kaip ji veikia ir kas įtakojai vieną ar kitą jėgą 

atsirasti – dar vaikams yra neaišku. Reikia atlikti įvairių eksperimentų ir mokytojo 

pagalba išsiaiškinti jėgos veikimo principą.   

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tamprumo_j%C4%97ga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sunkio_j%C4%97ga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Trinties_j%C4%97ga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetin%C4%97_j%C4%97ga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Silpnoji_j%C4%97ga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stiprioji_j%C4%97ga
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9 pav. Elektromagnetinė jėga  

 

 

 

10 pav. Tamprumo jėga  
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 Magnetinės jėgos eksperimentas yra pavaizduotas 11 pav.  

 

11 pav. Kokios jėgos yra pavaizduotos? 

Šiame eksperimente su magnetu ir sąvaržėle yra vaizduojamos 3 jėgos, 

kurios veikia sąvaržėlę. Jėgos veikia abu kūnus. Į magnetinio lauko pokyčius 

reaguoja sąvaržėlė, kadangi ji yra feromagnetikas ir magnetinis laukas ją traukia. 

 

Lašo susiformavimas 

 

Lašo formavimuisi įtakos turi dvi jėgos: pirmiausia jį veikia svorio jėga 

(vertikali ir horizontali), o taip pat sukibimo jėga, kuri neleidžia lašui ištekėt iš 

pipetės ( pav. 12) Kai lašo svoris viršija prisirišimo jėgą, jis atsitraukia nuo pipetės. 

Jei mes atliekame eksperimentus su pipetėmis, kurios turi skirtingo dydžio galus ir 

mes sveriame daug lašų, galime įsitikinti, kad kiekvieno iš jų svoris yra maždaug 

proporcingas galo skersmeniui. 
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12 pav. Adhezijos ir kohezijos jėgos 

Eksperimento metu išsiaiškinamos dvi jėgos. Vandens molekulės pasižymi 

didele kohezija ir adhezija (t.y. sukibimu ir prilipimu). Būtent, vandens lašelio 

sugebėjimas prilipti prie paviršiaus ir molekulių tarpusavio sugebėjimas traukti 

vienas kitą. 

 

Vandens lašo modelio susidarymas 

 

Galima teigti, kad vanduo turi savybę būti lipniu, t.y. prilipti prie kieto 

paviršiaus. ( 13 pav.) 

 

13 pav. 
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Vandens lašas yra apgaubtas apvalkalo. Jis laikosi ir nesubliūkšta arba 

nenukrenta tol kol svoris neviršija sukibimo jėgos (14 pav.) 

 

14 pav. Balionas pilnas vandens. Paviršiaus jėgos pavyzdys. 

 

Asimiliacijos procesas 

 

Šioje dalyje panagrinėsime įvairius vandens paviršiaus pavyzdžius. 

Pirmiausia kalbėsime apie vandens čiuožikus (15 pav.), kurie išsilaiko ant vandens 

ir juo keliauja. Paneigiame mitą, kad neskęstantys kūnai plūduriuoja. Čiuožikų 

kūnas padengtas nešlampančiais sidabriniais plaukeliais. Pirmoji kojų pora skirta 

sučiuptį grobį, o vidurinės ir užpakalinės kojos labai ilgos. Jomis, paviršiaus 

http://proin.ktu.lt/~tomablaz/azina/index.php?akcija=klatsas&tema=9&KL_KODAS=96


21 
 

įtempimo dėka vandens čiuožikai išsilaiko ant vandens paviršiaus ir juo greitai 

čiuožinėja. 

 

15 pav. Vandens čiuožikas 

 

Toliau mes eksperimentuojame su vandens paviršiumi ir dedame skirtingus 

daiktus. Vieni daiktai plūduriuoja ir net panardinus jie vėl išnyra . Kiti daiktai 

greitai nuskęsta. (16 pav. ir 17 pav.) 

  

                          16 pav.                                             17 pav. 

 

http://proin.ktu.lt/~tomablaz/azina/index.php?akcija=klatsas&tema=9&KL_KODAS=96
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17 pav. pavaizduotas laivas. Dalis jo yra paniręs vandenyje. Tuo tarpu 

sąvaržėlė tik liečiasi su vandens paviršiumi. Taigi, vandens molekulės traukia 

paviršiaus molekules į vidų, o viduje nėra vietos - ten molekulė prie molekulės, 

kiekviena traukia viena kitą. (18 pav.) Vadinasi paviršiuje esančios 

molekulės judėti negali ir pasilieka savo vietoje, sudarydamos molekulinį slėgį 

tarsi plėvelę. Kitaip sakant, apačioje esančių molekulių traukos jėga sukuria tam 

tikrą "klijų" efektą, kuris sutvirtina vandens paviršių, paversdamas jį plonute 

plėvele. Būtent šios plėvelės dėka vandeniu gali čiuožti vandens čiuožikas ir kiti 

vandens gyvūnėliai. Ir vis tik vandens įtempimo efekto nepakanka, kad čiuožikas 

galėtų be jokių pastangų stovėti virš vandens. Tam jis turi būti dėkingas savo 

nešlampančioms kojoms. Apatinė čiuožiko kūno dalis apaugusi jautriais, vandeniui 

atspariais plaukeliais – jis niekada nesušlampa. 

 

18 pav. Vandens paviršiaus įtempimo jėga 
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1.4. Vandens modelio aprašymas:  

žinios ir kompetencija 

 

Skysčiuose molekulės išsidėsčiusios arti viena kitos. Todėl skysčiai yra 

mažai spūdūs. Molekulės gali judėti viena kitos atžvilgiu, nors jos dažniau tik 

svyruoja. Kai skystis neteka, jo molekulės peršoka iš vienos pusiausvyros padėties 

į kitą visomis kryptimis vienodai. Veikiamas išorinės jėgos (pavyzdžiui, sunkio), 

skystis ima tekėti išlaikydamas savo tūrį ir įgydamas indo formą. Toks jis yra dėl 

to, kad molekulės peršoka iš vienos padėties į kitą jėgos veikimo kryptimi. Skysčio 

viduje esančią molekulę  gretimos molekulės veikia traukos jėgomis, kurios 

kompensuojasi. Molekulę, kuri yra skysčio paviršiuje, veikia ne tik skysčio, bet ir 

oro molekulės. Kadangi pastarųjų poveikis jai yra silpnesnis negu gretimų skysčio 

molekulių, tai ją veikiančių jėgų atstojamoji  nelygi nuliui. Ji nukreipta žemyn, į 

skystį.  Molekulinis slėgis nepaprastai didelis: vandenyje  jis siekia apie 1,1 GPa. 

Būtent todėl skysčiai nekeičia tūrio slegiami - jie jau yra suslėgti milžiniško savo 

paties molekulinio slėgio. Molekulinis slėgis sudaro skysčio paviršiaus įtempimą. 
Jėga, kuri veikia skysčio paviršiaus liestinės kryptimi statmenai linijai, ribojančiai 

tą paviršių, ir stengiasi sumažinti jį iki minimumo, vadinama paviršiaus įtempties 

jėga. Paviršiaus įtempimas yra jėga, kuria besistengdamas susitraukti paviršius 

veikia jį ribojantį kontūrą (19 pav.)  

 
19 pav. Paviršiaus įsitempimo pavyzdys 
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Būtinų kompetencijų įgijimas ir praktinis panaudojimas  

 

Vaikai, dalyvavę eksperimente su vandeniu ir sąvaržėle, toliau savarankiškai 

atlieka kitą bandymą su vandeniu ir pirštu. Jie turi jau gebėti paaiškinti kokios 

jėgos veikia, kai pirštu priliečiamas vanduo ir jis sukimba su oda (20 pav.). 

 

 
20 pav. 

 

Kitas eksperimentas su moneta leis kokybiškiau įvertinti susikabinimo jėgos 

vertę. Pirmiausiai moneta nuplaunama su muilu ir nuskalaujama su vandeniu. Ant 

nusausintos monetos vakai lašina vandens lašus kol pasidengia monetos paviršius 

(21 pav.). Vandens lašai negali nutekėti nuo monetos paviršiaus. Svarbiausia dalis 

– gebėjimas paaiškinti kokios jėgos veikia monetą ir vandenį ir nusakyti tikslų 

kiekį lašų (22 pav.). 
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21 pav. Lašais dengiamas monetos paviršius 

 

 

22 pav. Eksperimento rezultatas 
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Dabar kyla klausimas: nuo ko priklauso monetos paviršiaus ir vandens 

sukibimas? Vaikai atsakys, kad sukibimas priklauso nuo monetos paviršiaus. 

Norėdami patvirtinti atsakymą, reikia atlikti dar vieną eksperimentą. Monetos 

paviršių ištriname vašku, labai gerai jį nublizginam ir bandom užlašinti tokį pat 

kiekį lašų. Rezultatas – paviršius slidus, vandens sukibimas yra mažesnis. 

Galime išsikelti dar vieną klausimą sau: kas atsitiks, jei vandenį pakeisime 

kitu skysčiu pvz. aliejumi? Toliau eksperimentuojami, ieškome skirtumų ir 

panašumų, diskutuojame, lyginame rezultatus, analizuojame. 

Eksperimentai su vandens lašeliais leidžia vaikams geriau suvokti lašo 

paviršiaus savybes (elastingumą, lipnumą, susikabinimą)  ir identifikuoti 

veikiančias jėgas. 

 

1.5. Matai 

 
Dydis – tai matmuo, didumas (aukštumas, platumas ir t.t.), ir visa kita kas 

gali būti pamatuota, pasverta ir apskaičiuota. Eksperimentuodami su balionu, mes 

galime išmatuoti jo elastingą paviršių. Mes naudosime pačių sukonstruotas 

tikslumo balanso svarstykles ( 23 pav.). 

 

23 pav. Reikalingos priemonės tikslumo balansui įvertinti 
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 Reikalingos priemonės: 1l dvi plastikinės stiklinaitės, siūlas, šiaudeliai, 

sąvaržėlės, kamšteliai, vanduo. Matavimams atlikti galime naudoti ryžius, lęšius, 

vandens lašus. 2 stiklinaites pripildyti vandens (kiekis vienodas), sujungti jas ir 

pritvirtinti per viduriuką šiaudelį. Kad šiaudelis būtų tiesus, ir nekryptų į vieną ar 

kitą šoną, naudojame modeliną (plasteliną), balansui išlyginti. Panardinus vieną 

šiaudelio galą į vandenį stebime kiek lašų vandens ar ryžių gramų reikia pripildyti į 

priešingoje šiaudelio pusėje pakabintą kamštelį. Stebime, matuojame ir 

analizuojame. 

 1883-1947 metais analizuojamų skysčių paviršiaus įtempimas buvo 

matuojamas tensiometru Attension Sigma 702 (Biolin Scientific, Suomija), kuris 

yra skirtas matuoti paviršiaus įtempimą ir sąlyčio paviršiaus įtampimą tarp dviejų 

skysčių dviem metodais: su Du Noüy žiedu ir platinos plokštele. Du Noüy iridžio 

žiedas, lėtai traukiamas per skystį, kol jis atsiskiria nuo paviršiaus. Du Noüy iridžio 

žiedas buvo traukiamas nuo polinio skysčio per nepolinio skysčio paviršių kol 

atitrūksta nuo dviejų skysčių sąlyčio paviršiaus. Šiuo momentu išmatuota jėga 

parodo sąlyčio paviršiaus įtemties vertę.  

 Mes naudosime supaprastintą Du Noüy matavimo priemonę, paviršiaus 

įtempimui apskaičiuoti.  Jei ant stalo papilame vandens ir uždedame kompaktinį 

diską, tai jie labia tvirtai sukimbai vienas su kitu  - veikia kohezijos jėga (24 pav.).  

 

24 pav. Adhezijos jėga tarp kompaktinio disko ir stalo 
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 Norint apskaičiuoti sukibimo jėgą, reikia naudoti dinamometrą (25 pav.) 

 

25 pav. Adhezijos jėgos matavimas 
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1.6. Vandens paviršiaus pokytis 

 

Siekiant ištirti vandens sudėtį, mes turime sutelkti dėmesį į procesus, kai 

vanduo keičia būseną. Šiuose procesuose kinta vandens savybės ir išvaizda, bet 

vanduo lieka vandeniu. Vadinasi mokiniai turi suvokti tokius reiškinius kaip 

garavimas ir kondensacija, sintezė ir kietėjimas. 

Pakabinus šlapiu rūbus - jie išdžiūsta. Kur dingsta vanduo? (26 pav.) 

 

26 pav. Skalbiniai. Garavimo procesas. 

 

Pirmiausiai su vaikais reikėtų padiskutuoti ir išsiaiškinti ką jie žino apie 

garavimą. Poto svarbu parodyti ir kondensavimo pavyzdį su skardine. Išsiimti 

skardinę su skysčiu iš šaldytuvo, nuvalyti su servetėle ir pastatyti kambario 

temperatūroje. Rezultatas – ant skardinės sienelių pradės formuotis lašeliai (27 

pav.). 
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27 pav. Kondensacijos pavyzdys. 

 

Vaikams reikia paaiškinti, kad išgaravęs vanduo yra ore, mes jo nematome, 

kaip ir pvz. kitų abstrakčių dalykų. Mes tai turime suvokti. Molekuliniai modeliai 

ir kitos pagalbinės mokymo priemonės padidina mokymo proceso veiksmingumą 

bei padeda aiškiau išreikšti mokslininkų ir mokytojų idėjas.  

Skirtumas tarp teorijos ir modelio jokiu būdu nėra toks aiškus iš mokslo 

filosofų ar mokymo specialistų aprašytų darbų. Galima būtų paminėti ir standartinį 

modelį. Wikipedia teigia, kad standartinis modelis - tai yra teorija, 

aprašanti stipriąją, silpnąją ir elektromagnetinę sąveikas bei fundamentaliąsias 

daleles, iš kurių sudaryta materija. Tai kvantinė lauko teorija, kuri remiasi kvantine 

mechanika ir specialiąja reliatyvumo teorija. Šiuo metu visi eksperimentai 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Stiprioji_s%C4%85veika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Silpnoji_s%C4%85veika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetizmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kvantin%C4%97_lauko_teorija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kvantin%C4%97_mechanika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kvantin%C4%97_mechanika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Specialioji_reliatyvumo_teorija
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patvirtina, kad Standartinis modelis teisingas. Galima teigti, kad kiekvienas 

modelis turi bruožų būdingų teorijai, o visos teorijos gali būti papildytos modeliu. 

Du modeliai turi būti pateikti kartu: elastingas vandens paviršius ir molekulinis 

modelis. Molekulės yra veikiamos jėgų, kurių metu atsiranda adhezijos, kohezijos 

ir paviršiaus įtempimo jėgos, kurių pagrindinius bruožus galima nuspėti, o 

atsiradimo prigimtį jau reikia ištirti. 

Molekulė (lotyniškai molecula – mažybinė žodžio moles (masė) forma), 

mažiausia medžiagos dalelė, turinti esmines tos medžiagos chemines savybes. 

Susideda iš atomų, susijungusių cheminiu ryšiu (kovalentinis ryšys). Atomų yra du 

ar daugiau, jie būna tokie pat arba skirtingi. Individualios molekulės savybės 

labiausiai išryškėja dujinėje fazėje, nes čia silpniausia sąveika tarp molekulių. 

Pereinant molekulei iš vienos fazės į kitą, gali keistis jos sandara. Tirpaluose 

molekulės dažniausiai būna asocijuotos arba disocijavusios į jonus. (28 pav.) 

 

28 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dalel%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atomas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kovalentinis_ry%C5%A1ys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_(dalel%C4%97)
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1.7. Dėmesys skirtas hipotezėms,  

modeliams ir teorijoms 

 

 

 Vanduo yra sudarytas iš mikroskopinių dalelių. Pagal molekulinę hipotezę 

garai ir skystis transformuojasi vienas su kitu ir daroma prielaida, kad tai yra 

vienas ir tas pats. Tai paaiškina kodėl negalime matyti ir dujinės būsenos. Skystos 

medžiagos tankis yra didesnis už dujinės.  

Mikroskopinių dalelių judesiai vadinami Brauno judesiais. Difuzija – 

savaiminis medžiagų susimaišymas. Molekules veikia stūmos ar traukos jėgos. 

Didžiausias atstumas, kuriame pasireiškia dar molekulių sąveika, vadinamas 

molekulių jėgų veikimo siekiu. Molekulės juda, tai jos turi kinetinės energijos. 

Molekules riša molekulinės jėgos, tai sudaro sistemą, turinčią potencinės energijos.  

 Molekulinės teorijos teiginiai: 

1. Visos medžiagos sudarytos iš molekulių. 

 

2. Molekulės visą laiką chaotiškai juda. 

 

3. Tarp molekulių yra tarpai. 

 

4. Molekulės tarpusavyje sąveikauja. 
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1.8. Tarpmolekulinių jėgų prigimtis 

 

 Pagal molekulinę teoriją, kohezija vyksta tarp vandens molekulių, o 

adhezijos jėga veikia vandens ir monetos paviršių (28 – 29 pav.). 

 

29 pav. Kohezija tarp vandens molekulių; adhezija – tarp vandens molekulių ir monetos 

 

 Vaikai adheziją ir koheziją pavaizdavo vaizdžiai. Paveikslėlyje matome 

vaikus, stovinčius ant salo. Jie glaudžiasi vienas prie kito, yra susikibę. Tai – 

kohezijos pavyzdys. Vaikų padai remiasi į stalo paviršių – tai adhezijos pavyzdys. 

(30 pav.) 

 

30 pav. Mokiniai vaizduoja kohezijos ir adhezijos jėgas 
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 Visi daiktai, paleisti iš rankų, kreta žemyn. Išmestas į viršų kamuolys po 

kiek laiko vis tiek nukris ant žemės. Taip yra todėl, kad Žemė traukia visus kūnus. 

Ši jėga vadinama Žemės traukos jėga arba sunkio jėga. Traukos jėga tarp mažos 

masės kūnų labai silpna. Mes jos nejaučiame ir nepastebime. Jei bent vieno kūno 

masė didelė, tuomet traukos jėga didelė. Žemės masė didelė, todėl visi kūnai 

nukrenta ant Žemės paviršiaus. Šis Niutono atradimas paaiškino, kas „laiko“ 

Mėnulį, Žemę ir kitas planetas. Mėnulis skrieja aplink Žemę todėl, kad jį veikia 

Žemės traukos jėga. Tarpmolekuinės jėgos masė yra maža, todėl  negali būti 

įtakojama gravitacijos jėgos. Magnetinės jėgos gali sukelti koheziją ir adheziją.  

Magnetizmas – fundamentalusis fizikos reiškinys, pasireiškiantis magnetine 

sąveika. Magnetinė sąveika atsiranda tarp judančių elektros krūvių, o 

makroskopinė šio fakto apraiška yra, pvz., magnetų, įmagnetintų medžiagų ir 

laidininkų, kuriais teka elektros srovė, sąveika. Šios sąveikos jėgos 

vadinamos magnetinėmis jėgomis. Magnetinį lauką kuria judantys krūviai. Tačiau 

eksperimentuojant buvo pastebėta, kad magnetinis laukas įvairiose medžiagose 

pakinta, t. y. sustiprėja arba susilpnėja. Šis išorinio magnetinio lauko pasikeitimas 

medžiagos viduje vadinamas tos medžiagos įmagnetėjimu, o medžiagos, galinčios 

įmagnetėti – magnetikais. 

Pagal savo magnetines savybes magnetikai skirstomi į tris pagrindines 

grupes: diamagnetikus, paramagnetikus ir feromagnetikus. Feromagnetikai 

(geležis, nikelis, kobaltas, kai kurie metalų lydiniai ir oksidai) yra plačiai 

naudojami technikoje. Vanduo nėra magnetikas, todėl darant eksperimentą su 

magnetu ir vandens srove matome, kad magnetas neįtakoja srovės krypties 

pasikeitimui (31 pav.) 

 

31 pav. Vanduo nėra magnetikas 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Fizika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Magnetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Magnetikas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gele%C5%BEis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nikelis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kobaltas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Oksidas
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Tuo tarpu įelektrintas baliono paviršius turi įtakos vandens srovės 

pasikeitimui (32 pav.) 

 

32 pav. Įelektrintas balionas 

 Vandens molekulė yra poliarinė - jos valentinis kampas H-O-H lygus 105°, 

todėl molekulė sudaro dipolį: O2 attomas pritraukia 2H elektronus, įgaudamas 2 

neigiamus krūvius. Dėl deguonies “elektroneigiamumo” vandeniliai įgauna dalinį 

teigiamą krūvį. Dėl tokio krūvių skirtumo, elektronai kovalentinėse jungtyse tarp 

vandenilio ir deguonies yra iš dalies patraukti į deguonies pusę. Dėl to vandeniliai 

įgauna dalinį teigimą krūvį. 
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2. Antroji dalis: Elektrostatikos istorija 

2.1 Mokslo atsiradimas 
 

 Psicholingvistinės teorijos šalininkas Chomsky (1968) teigia, kad visi 

žmonės turi įgimtą sugebėjimą išmokti kalbą. Jis pabrėžė, kad viso pasaulio vaikai 

supranta ir naudojasi tam tikrais jų gimtosios kalbos gramatikos ir sintaksės 

principais, pavyzdžiui, normalus kalbantis gimtąja kalba žmogus, norėdamas 

perteikti reikiamą prasmę, žodžius taria tam tikra tvarka. Chomsky (cit. Sidlauskas, 

2005) įsitikinimu, kalbos išmokimas yra atsakas į brendimo vyksmo eigą. Šitaip 

mąstant, pakanka minimalios paskatos, ir vaiko kalba su šimtus taisyklių 

apimančia gramatika tiesiog prasiveržia. 

 Elektrostatika – tai fizikos šaka, kuri nagrinėja nejudančius krūvius ir jų 

sukurtą elektrostatinį lauką (t. y. nekintantį laike elektrinį lauką). Filosofas Talis 

(VI a. per. Kr.) žinojo, kad vilnoniu audiniu patrintas gintaras įsielektrina – traukia 

lengvus pūkelius, dulkes, šiaudus, popieriaus skiautes. Viljamas Gilbertas atlikęs 

daugybę bandymų nustatė, kad įsielektrina ne tik gintaras, bet ir stiklas, derva, 

siera, deimantas, safyras, kalnų krištolas. Talio eksperimentą pabandė padaryti ir 

mokiniai. Jie naudojo šiaudelius ir popieriaus skiautes. Šiaudelius patrynė vilnoniu 

audiniu ir laikė virš suplėšytų popieriaus skiautelų. Rezultatas – šiaudelis traukia 

popieriaus skiautes (33 pav.) 

 

33 pav. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Fizika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_kr%C5%ABvis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrostatinis_laukas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrinis_laukas
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 Elektrinio lauko jėgų linijos išeina iš kūno, turinčio teigiamąjį krūvį, ir 

sueina į kūną, kurio krūvis neigiamas. Kai neigiamai įelektrintą kūną, pavyzdžiui, 

balioną, priartiname prie popieriaus skiaučių, visų medžiagos molekulių 

teigiamasis polius orientuojasi į baliono pusę, neigiamasis – į priešingą.  

 

2.2. Leukipas – senovės graikų filosofas materialistas.  

Dėl ko egzistuoja gamtos mokslai? 

 

  Leukipas (sen. gr. Leukippos; apie 500–440 m. pr. m. e.) – senovės 

graikų filosofas materialistas. Leukipo atomistinė teorija netiesiogiai susijusi su 

Elėjos filosofine tradicija. Žinoma, kad Leukipas klausė aporijų kūrėjo Zenono 

Elėjiečio paskaitų, bet jo sekėju netapo. Išeities iš šio filosofo atskleistų paradoksų, 

nesiekdamas jų išspręsti logiškai, bandė ieškoti Jonijosfilosofinėje tradicijoje. 

Leukipas teigė, kad egzistuoja begalinis nuolat judančių elementų rūšių 

skaičius ir begalinė šių elementų formų įvairovė. Prieštaraudamas elėjiečiams, 

kurie neigė nebūties realumą, Leukipas teigė, kad nebūtis, visiška tuštuma, yra tiek 

pat reali, kaip ir būtis bei kūnai. Siekdamas išvengti su begaliniu dalumu susijusių 

paradoksų jis postulavo nedalių dalelių – atomų (gr. atomos – neperpjaunamas) – 

egzistavimą. Neigė būties nekintamumą ir tapatumą sau, bet kokį jusliškai 

patiriamų daiktų kitimą aiškino juos sudarančių atomų persigrupavimu į kitas 

konfigūracijas. Tokiam atomų judėjimui užtikrinti postulavo absoliučiai tuščią 

atomų judėjimo terpę – tuštumą (gr. to kenon). Manoma, Leukipo atomizmo 

ištakos yra grynai loginės, ne empirinės (kaip šiuolaikinės atomo fizikos), nors ši 

teorija vėlesnių antikos mąstytojų taikyta empiriškai stebimiems daiktų pokyčiams 

aiškinti.Pasak Leukipo, visa, kas vyksta, vyksta priežastingai, dėl neatšaukiamos 

būtinybės (gr. anagke, heimarmene). Daiktų virsmą lemiantį atomų judėjimą 

suvokė kaip griežtai deterministinį procesą. Manoma, Leukipas pirmasis nustatė 

priežastingumo ir pakankamo pagrindo principus: iš pradžių juos taikė tik tikrovės 

fiziniam lygmeniui, vėliau ir loginiam. Leukipo teigimu, judėjimas atomams 

būdingas savaime. Jų formų ir dydžių begalinė įvairovė lemia skirtingą įvairių 

kryptimis skriejančių įvairių rūšių atomų judėjimo greitį. Judriausi esą rutulio 

formos atomai. Susitelkę į vieną vietą atomai formuoja lokalius atomų sūkurius, iš 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Senov%C4%97s_graik%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/500_m._pr._m._e.
https://lt.wikipedia.org/wiki/440_m._pr._m._e.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Filosofija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Materializmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Graik%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Graik%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Graik%C5%B3_kalba
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kurių atsiranda pasauliai – šių didžiojoje tuštumoje yra be galo daug. Kiekvienas 

atomų sūkurys dėl natūralaus dėsningumo apsisiaučia apvalkalu, kuris neleidžia 

atomams išsprūsti iš sūkurio ribų. Kai kurie atomų telkiniai dėl didelio greičio 

užsiliepsnoja – taip atsiranda regimi dangaus šviesuliai. Manoma, jog Leukipas 

nustatė priežastingumo ir pakankamo pagrindo principus. Leukipas laikomas ne tik 

atomizmo, bet ir determinizmo pradininku. Vienintelė išlikusi jo citata byloja 

būtent apie tai: „Niekas neatsiranda be tikslo. Viskas atsiranda tam tikru pagrindu 

ir iš būtinybės“.  Leukipas perėmė Anaksimandro idėją, kad viskas pasaulyje 

sudaryta iš pojūčiais nesuvokiamų mažyčių materialių dalelyčių, kurias pastarasis 

vadino apeironu (apeiron) arba arche („pradžia“). Jis tvirtino, jog apeirone glūdi 

kiekvieno atsiradimo ir išnykimo priežastis. Iš apeirono nuolat randasi gamta ir 

irdama į jį vėl pavirsta.  Aristotelis teigė, kad Leukipas iš elėjiečių perėmė būties 

idėją, bet būtį traktavo „materialistiškai“ - kaip vakuumą. Pasak Leukipo, jei 

nebūtų vakuumo, judėjimas iš principo būtų neįmanomas. 

 

2.3. Vakarų pasaulių atgimimas 
 

Renesansas – Europos laikotarpis (nuo XIV iki XVII amžiaus), laikomas 

perėjimu iš viduramžių į Naujųjų laikų istoriją. Renesansas prasidėjo kaip 

kultūrinis judėjimas Italijoje vėlyvaisiais viduramžiais, vėliau išplito po visą 

Europą. 

Renesanso intelektualinis pagrindas buvo jo paties 

suformuota humanizmo versija, sukurta iš naujo atradus klasikinę graikų filosofiją, 

pvz., Protagoro, kuris sakė, kad „Žmogus yra visa ko matas“. Renesanso 

humanizmas akcentavo antropocentrizmo, individualizmo, tikėjimo mokslo 

pažangą, kritinio mąstymo vertybes. Kaip kultūrinis judėjimas Renesansas apėmė 

lotynų ir vietinių kalbų literatūros suklestėjimą, klasikinių šaltinių naudojimą 

švietime. Politikoje Renesansas prisidėjo prie diplomatijos konvencijų 

susiformavimo, moksle – prie išaugusio dėmesio stebėjimui ir indukciniam 

mąstymui.  

Buvo suformuotas naujas požiūris į maokslą ir žinias. Toks požiūris padarė 

įtaką mokslinės revoliucijos susiformavimui. Mūsų nuomone, viena iš priežasčių 

https://lt.wikipedia.org/wiki/XIV_am%C5%BEius
https://lt.wikipedia.org/wiki/XVII_am%C5%BEius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Viduram%C5%BEiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujieji_laikai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Renesanso_humanizmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Protagoras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Diplomatija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Indukcija_(metodas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Indukcija_(metodas)
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buvo graikų darbai, atrasti arabų filosofų. Renesanso literatūra pasižymi naujų arba 

atgaivintų, iki tol krikščioniškoje Vakarų civilizacijoje nežinotų arba nepopuliarių 

žanrų įvairove, kurių dauguma suformuoti remiantis antikine raštija. 

Tai novelė, sonetas, epigrama, įvairios romano atmainos, esė. Vėlyvuoju renesansu 

ypač populiari tapo drama. 

16 a. su Amerikos žemyno atradimu mokslas tapo dar svarbesnis. Plaukiant 

iš Europos į Ameriką, laivo kapitonas turėjo turėti pakankamai žinių apie 

astronomiją ir žemės traukos jėgą, kad laimingai įveiktų 20 dienų kelionę. 

Išsimokslinimas ir žinios buvo svarbios laivų kapitonams.  

Gilbert William (Viljamas Glbertas) - anglų fizikas ir medikas. Elektros ir 

magnetizmo mokslo pradininkas. Mokėsi Kembridžo universitete; medicinos 

mokslų daktaras (1569). Keliavo po Europą, lankėsi medicinos centruose, nuo 

1573 dirbo gydytoju Londone, 1599 išrinktas Karališkojo gydytojų koledžo 

rektoriumi, 1601 tapo karalienės Elžbietos I, 1603 karaliaus Jokūbo I gydytoju. 

W. Gilbertas kritiškai vertino scholastinį gamtos mokslą, propagavo M. Koperniko 

heliocentrinę pasaulio sistemą, darė elektros ir magnetizmo bandymus. Nustatė, 

kad gebėjimas traukti lengvus daiktus būdingas ne tik į vilną patrintam gintarui, bet 

ir daugeliui kitų medžiagų, kurias jis pavadino elektringais kūnais. Kūnų 

įelektrinimui tirti naudojo paprastą, bet gana jautrų prietaisą – ant smaigalio 

besisukiojančią lengvą rodyklėlę. Tyrė žinotas ir atrado naujas magneto savybes: 

kad jį perpjovus negalima atskirti magneto polių, dviejų magnetų vienodų polių 

atostūmį ir priešingų trauką, geležies įmagnetinimą, magneto galios silpnėjimą jį 

kaitinant ir kita. Pagaminęs rutulio formos magnetą ir stumdydamas jo paviršiumi 

mažą magnetinę rodyklėlę W. Gilbertas atrado, kad ji orientuojasi taip kaip ir 

kompasas Žemės paviršiuje, t. y. įrodė, kad Žemė yra didelis magnetas. Iškėlė 

idėją, kad planetų sukimosi aplink Saulę priežastis yra jos trauka, panaši į magneto 

trauką. W. Gilberto elektros ir magnetizmo prigimties aiškinimai ir išvada, kad tie 

reiškiniai nėra tarpusavyje susiję, nepasitvirtino. Pagrindinius savo tyrimų 

rezultatus aprašė veikale Apie magnetą – magnetinius kūnus ir didelį magnetą 

Žemę (De Magnete – Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete 

Tellure 1600), kuris ilgą laiką (net iki 18 amžiaus pabaigos) buvo tos srities žinių 

enciklopedija. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Novel%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sonetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Epigrama
https://lt.wikipedia.org/wiki/Romanas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Es%C4%97
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dramaturgija&action=edit&redlink=1
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Viljamas Gilbertas tirdamas elektros reiškinį, įrodė, kad gebėjimas traukti 

lengvus kūnus būdingas ne tik gintarui, bet ir deimantui, kalnų krištolui, stiklui, 

sierai, dervai. Šią kūnų savybę mokslininkas pavadino elektrine. Vėliau, maždaug 

nuo XVIII amžiaus, elektriniai reiškiniai buvo tyrinėjami sistemingai, vieną 

atradimą keitė kitas. 

Elektros evoliucijos raidą galima pradėti skaičiuoti ir nuo 1600 metų. 

Elektros mokslo pradininku tituluojamas Viljamas Gilbertas išleido darbą "Apie 

magnetus", kuriame atskleidė elektros ir magnetizmo skirtumą. Taip pat jis 

pirmasis ėmė vartoti elektrinio ir magentinio lauko sąvokas bei atskyrė žodį elektrą 

nuo graikiškojo žodžio gintaras. V. Gilbertas išrado pirmąjį elektrinio lauko 

matuoklį – elektroskopą.  

Kai įelektrintas kūnas pridedamas prie elektroskopo, krūvis nuteka į 

plokšteles (paveiksle pavaizduotos geltona spalva). Kadangi abi plokštelės 

įsielektrina to paties ženklo krūviu, plokštelės viena kitą pradeda stumti. Plokšteles 

veikia elektrostatinės stūmos jėga ir gravitacinės traukos jėga. 

Kuo didesnis krūvis susikaupia plokštelėse, tuo didesnė stūmos jėga veikia 

plokšteles, todėl plokštelės atsilenkia didesniu kampu.  

Elektroskopas dabar naudojamas tik mokykliniuose bandymuose, kadangi 

yra labai netikslus (34 pav.). Šiuolaikinėje fizikoje paprasčiau naudoti labai 

didelės varžos voltmetrą. 

 

34 pav. Mokyklinis elektroskopas 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_kr%C5%ABvis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_kr%C5%ABvis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrostatika
https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C4%97ga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gravitacija
https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C4%97ga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_kr%C5%ABvis
https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C4%97ga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Fizika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C5%BEa
https://lt.wikipedia.org/wiki/Voltmetras
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2.4. Francis Bacon išrastas metodas 

 
Francis Bacon (1561 m.  – 1626 m. ) – anglų filosofas, istorikas, valstybės 

veikėjas, empirizmo pradininkas. 1620 m. išleidžiama knyga „Naujasis 

organonas“. Tai ne tik vienas reikšmingiausių Francio Bacono, bet ir Renesanso 

epochos filosofijos veikalų, novatoriškai kėlusių naujo mąstymo metodo 

reikalingumą. Veikale siūloma sukurti tokį pasaulio pažinimo įrankį – organoną, 

– kuris indukciniu tyrimu esą geriausiai apvalo žmogaus protą nuo apnašų – 

įvairių suklydimų ir deformacijų, virtusių stabais.  

F.Bacon sako: "Žmogiškasis žinojimas sutampa su žmogiškąja galia, nes jei 

priežastis nežinoma, negali būti gautas efektas. Įsakyti gamtai — tai jai paklusti, 

ir kas kontempliacijoje yra priežastis, tas operacijoje yra taisyklė". Žinojimo 

pagalba žmogus pasidaro gamtos viešpačiu, ir žinojimas yra ne kas kita, kaip 

patirtimi besiremiantis pažinimas, kur bandymai turi lemiamą vaidmenį. 

Bandymai yra svarbūs todėl, kad jie išstumia gamtą iš natūralinės padėties ir taip 

priverčia ją atskleisti savo paslaptis. Jie yra savos rūšies žinių šaltinis. Čia jis 

skiriasi nuo Galileo, kuriam bandymai buvo tik teorijų patikrinimo priemonė. 

Bacon nuolat pabrėždavo, ir tai pastebėjo jo komentatoriai, kad žmogus negali 

pasitenkinti protu ar vien tik pojūčiais. Jis ginčijosi su aristotelinio tipo 

racionalistais ne todėl, kad jie "dezertyruoja pojūčius proto sąskaiton", kaip mano 

R. F. Jones, o todėl, kad jie ignoruoja bandymus. Kaip tik todėl jis nutarė 

Aristotelio "Organum" pakeisti savuoju "Novum Organum". Bet A. C. Crombie 

teisingai pastebi, kad jo paties metodas turi "daugiau panašumo su Aristotelio 

metodu, negu, pavyzdžiui, su Archimedo ar Galileo. Jo metodas rėmėsi 

medžiagos analize, o ne mechanikos idealizacija. Jis nukreiptas į kūno sudėties 

sklaidą, ir reikšminga, kad didelė dalis jo pavyzdžių yra paimta iš chemijos".Nors 

jis teisingai suvokė naujojo mokslo dvasią, t.y. kad mokslinis pažinimas turi 

remtis bandymais, bet jis nežinojo, kaip reikia jais naudotis. 

 

Peržvelgsime 4 svarbiausius istorijos etapus: 

1. Niccolò Cabeo eksperimentas 1629 m. 

2. Mokslininkų Gray ir  Desaguliers išradimai1725 m. 

3. Charles François de Cisternay du Fay darbas 1733 m. 

4. Benjamin Franklin sukūrė elektros krūvio tvermės dėsnį 1741 m.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/1561
https://lt.wikipedia.org/wiki/1626
https://lt.wikipedia.org/wiki/Filosofas
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2.5. Pirma grupė. Stūmos jėgos atsiradimas 

Po Gilbert William (Viljamo  Glberto) mirties 1620m., italų moksininkas 

Niccolò Cabeo atliko elektrostatikos eksperimentas, naudodamas įvairias 

medžiagas. Jis įrodė, kad neutralias įelektrintas medžiagas pritraukia gintaras, jos 

prilimpa prie jo ir lieka įelektrintos, tačiau smulkios metalo dalelės labia greitai 

atšoko nuo gintaro. N.Cabeo įrodė, kad elektros krūvį galima perduoti iš vieno 

kūno į kitą. Jeigu įelektrintu kūnu paliesime kitą kūną, tai dalis elektros krūvio 

pereis į jį. Kūnai, turintys vienodo ženklo elektros krūvius, vienas kitą stumia, o 

kūnai, turintys skirtingo ženklo krūvius, vienas kitą traukia. 

Eksperimentas su folijos lapeliais ir PVC lazdele (35 pav.). Artinant lazdelę 

prie folijos lapelių, jie juda, artėja ir prilimpa prie lazdelės, bet tik trumpam. Mes 

taip pat galime padaryti daugiau įspūdingesnkų eksperimentų, naudojant mažus 

kamuoliukus susuktus iš folijos arba sąvaržėles apsuktas siūlais. 

 

 

35 av. Eksperimentas su folijos lapeliais ir PVC lazdele 
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2 grupė. Mokslininkų Gray ir  Desaguliers išradimai1725 m. 

Visi kūnai gali būti įelektrinti 

 

1729 m. anglas Stephen’as Gray (1666–1736) nustatė, kad elektra gali sklisti 

strypeliu, pagamintu iš kai kurių medžiagų (ypač – iš metalų) ir pakabintu ant 

šilkinių siūlų. Tokiu būdu jis perdavė elektrą net 765 pėdų atstumu. S. Gray padarė 

išvadą, kad yra laidžios ir nelaidžios elektrai medžiagos (pastarąsias J. Desaguliers 

po dešimtmečio pavadins izoliatoriais). S. Gray atliko daugelį bandymų tirdamas 

elektrostatinės indukcijos reiškinį – neutralus kūnas įsielektrindavo vos tik 

priartintas prie įelektrintojo kūno. Pakabinęs vienodu atstumu nuo įelektrintojo 

strypo du vienodo dydžio metalinius kubus – pilnavidurį bei tuščiavidurį – ir 

nustatęs, kad abu kubai vienodai traukia lengvus metalinės folijos lapelius, Gray 

padarė išvadą, kad elektra pasiskirsto kūnų paviršiuje. Tokiu būdu du mokslininkai 

S.Gray ir J.Desaguliers pristatė naują medžiagų klasifikacija: elektros laidininkai 

(atitinkantis tai, ką Thalesas laikė neveiksminga); ir ne laidininkai, žinomi kaip 

izoliatoriai (atitinka elektrifikuojamas medžiagos pagal Thalesą). 

 

 

Žmogaus kūnas praleidžia elektros energiją 

 

 

S.Gray ir J.Desaguliers pabandė įelektrinti pirštus, trindami juos vilnos 

skiaute, medžiagos ir odos gabalėliais. Išvada: žmogaus kūnas, kaip ir metalinė 

lazdelė, yra laidininkai, todėl krūvis pasiskirsto po visą kūną ir perduodamas į 

žemę per pėdas ar avalynę. 

Mokslininkai padarė eksperimentą su žmogumi (36 pav.) Jie pakabino 

žmogų ant šilkinių virvių, prijungė prie elektrostatinės mašinos. 

 
36 pav. Įelektrintas jaunas vyras 
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Išvados: žmogaus kūnas yra elektros laidininkas, nors tai nėra metalas. Taigi 

išvados yra tokios: žmogaus kūnas taip pat laidus elektros srovei, todėl liestis prie 

laidininkų, kuriais ji teka, pavojinga – galima patirti elektros smūgį. Laidumas 

priklauso nuo kūno sąlyčio su elektrine grandine vietos ir būklės – sausa oda yra 

blogesnis laidininkas negu drėgna.  

Eksperimentas su bučiniu (37 pav.). Mergina sėdėjo ant sūpuoklės, kuri 

buvo pritvirtinta ant šilkinių juostų. Ji buvo įelektrinta. Tuo metu kai ji bandė 

pabučiuoti vyriškį (ne laidininkas) žmogaus kūno paviršiuje sukauptas krūvis 

pasiekia  žemę ir žmogus pajunta trumpalaikę elektrinę iškrovą, t. y. elektros šoką. 

 
36 pav. Elektros šokas 

 

 

Trečia dalis. Charles François de Cisternay du Fay veikla 

1733 m. 

Dvi elektros rūšys 

 

1733m. Ch. du Fay įrodė, kad egzistuoja dviejų rūšių elektra: katodas ir 

anodas. Katodas – elektrodas, per kurį elektros srovė išteka iš elektros įrenginio. 

Populiari nuomonė, kad katodas yra neigiamas elektrodas, yra neteisinga. Katodo 

http://https/www.youtube.com/watch?v=_i2zxxGw5u0
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrodas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_srov%C4%97
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poliariškumas priklauso nuo įrenginio tipo. Anodas - polius, per kurį elektros 

srovė įteka į elektros įrenginį. Sutarta srovės tekėjimo kryptis yra priešingametale 

esančių elektronų judėjimo krypčiai, nes elektronų krūvis neigiamas. Todėl jei 

kontaktai metaliniai, anodas yra kontaktas, per kurį elektronai išteka iš įrenginio. 

Ch. du Fay eksperimentas klasėje. Paimkime du spalvotus šiaudelius 

(geltonos ir oranžinės spalvos) ir juos sujunkime. (37 pav.) 

 

37 pav. 

 

Paimame popierinę servetėlę ir patriname geltonos spalvos šiaudelį (38 

pav.). Nelieskite pirštais servelės dalies, kuri lietėsi šu šiaudeliu. Poto priartinkite 

patrintą servetėlę prie oranžinio šiaudelio (39 pav.) Išvada: servetėlė pritraukia 

šiaudelius link savęs. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_srov%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_srov%C4%97
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38 – 39 pav. 

Antroji eksperimento dalis: paimame kitą geltoną šiaudelį, jį patriname popierine 

servetėle ir artinam prie 2 sujungtų šiaudelių (40 pav.). Išvada: kai du geltonos 

spalvos šiaudeliai priartėja, jie netrukus atsitraukia vienas nuo kito. 

 

 

 

 

 

40 pav. 
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Mokslininkas Charles François de Cisternay du Fay padarė išvadas po 

atlikto eksperimento su plastikiniais dviem vienodais šiaudeliais ir popierine 

servetėle. Vieno ženklo įelektrinti kūnai vieni kitus stūmia, o skirting – traukia. 

Charles du Fay sukūrė triboelektrinių medžiagų/objektų lentelę (41 pav.) 

+ DIDESNĖ TEIGIAMA ĮKROVA 

Žmogaus oda  

Stiklas  

Nailonas   

Vilna   

Šilkas 

Popierius   

Medvilnė   

Guma   

Polietilenas   

PVC  

Teflonas   

Silikonas  

- DIDESNĖ NEIGIAMA ĮKROVA  

 41 pav. 

Lentelėje pavaizduoti duomenys reiškia, kad trinant dvi medžiagas jų 

teigiamą ir neigiamą krūvį nustatyti galima iš jų vietos lentelėje (į apačią krūvis 
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mažėja, į viršų – didėja). Pvz. jei stiklinis butelis yra trinamas su medvilne, tai 

neigiamas krūvis perduodamas medvilnei (stiklinis butelis – teigiamas krūvis, 

medvilnė – neigiamas). Nepamiršti reikia ir to fakto, kad medžiagos vieta lentelėje 

priklauso ne tik nuo sudėties, bet tam įtakos turi ir paviršiaus specifiniai bruožai 

(poliravimas, lakavimas). 

Klasėje galima atlikti eksperimentą su šiaudeliais ir popierine servetėle. 

Išvados plastikiniai šiaudeliai įgauna neigiamą krūvį, servetėlė – teigiamą (42 pav.) 

 

42 pav. Įelektrinimo pavyzdys. 

 

 

4 grupė. Benjamin Franklin sukūrė elektros krūvio tvermės dėsnį 

1741 m. 

 

 

Žymus JAV politikas Benjamin’as Franklin’as (1706–1790) 1750 m. pasiūlė 

pirmąją elektros teoriją, nes iki tol buvo tik gana naivūs spėliojimai. Jis teigė, kad 

egzistuoja elektrinė substancija, kurią sudaro labai mažos, judrios dalelės. Jos, 

priešingai nei medžiagos dalelės, stumia viena kitą, bet yra traukiamos medžiagos 

dalelių. Todėl kiekviename kūne yra elektrinės substancijos tiek, „kiek jos ten 

telpa“, ir tokiu atveju kūnas yra elektriškai neutralus. Jei jis, trinamas ar suliestas 

su kitu kūnu, įgyja papildomai elektrinės substancijos, tada įsielektrina teigiamai, o 

jei netenka jos – tampa įelektrintas neigiamai. Taigi, anot Franklin’o, elektrinė 
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substancija nėra sukuriama nei sunaikinama, o tik pereina iš vieno kūno į kitą. Čia 

galima įžvelgti elektros krūvio tvermės dėsnį, nors krūvio termino Franklin’as dar 

nevartojo. Mokslininkas pritaikė savo teoriją Leideno stiklinės veikimui paaiškinti. 

Suteikus vidiniam metaliniam apvalkalui tam tikrą krūvį, jis atstumia tokį pat kiekį 

elektrinės substancijos iš išorinio apvalkalo, ir šioji nuteka į žemę (Franklin’as 

eksperimentiškai įrodė, kad stiklinė iš vienos jos pusės būna įelektrinta teigiamai, o 

iš kitos pusės – neigiamai). Per stiklą, kuris yra izoliatorius, teigiama ir neigiama 

elektra negali „panaikinti“ viena kitos, bet sujungus abu Leideno stiklinės 

apvalkalus laidininku, įvyksta elektros iškrova. Remdamasis savo išvadomis, 

Franklin’as sukonstravo pirmą plokščiąjį kondensatorių, kurį sudarė lango stiklo 

gabalėlis su švino plokštelėmis iš abiejų pusių. 

 

 

2.5. Elektra 18a. viduryje 
 

1750m buvo suformuluoti elektros dėsniai: 

1. Yra dvi elekros įkrovos rūšys aplinkoje: teigiama ir neigiama. 

2. Elektros įkrova nei sunaikinams, nei sukuriama – ji perduodama iš vieno 

kūno kitam. 

3. Visos medžiagos gali būti įelektrintos trynimo būdu. Trobelekrinių 

medžiagų lentelėje yra pateikiami duomenys apie didesnį teigiama ar 

neigiamą krūvį turinčias medžiagas. 

4. Medžiagos yra laidinkės ir nelaidininkės. 

Vokiečių fiziko G.S.Omo (Georg Simon Ohm) veikla buvo labai 

reikšminga. Georgas Omas tyrinėjo elektros energiją, optiką, akustiką bei kristalų 

optiką. 

Eksperimento būdu 1826 metais atrado elektros grandies dėsnį, nusakantį 

priklausomybę tarp įtampos, srovės ir laidininkų varžos (Omo dėsnis). 1827 metais 

suformulavo šį dėsnį teoriškai (grandinės daliai ir pilnai grandinei), įvedė savokas 

„elektrovaros jėga“(Evj), „įtampos kritimas“ir „laidumas“. 1830 metais pirmas 

įvykdė srovės šaltinio Evj matavimą. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Optika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Akustika
https://lt.wikipedia.org/wiki/1826
https://lt.wikipedia.org/wiki/Omo_d%C4%97snis
https://lt.wikipedia.org/wiki/1827
https://lt.wikipedia.org/wiki/1830
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Pirmasis teigė, kad garsą sudaro sudėtingos sudedamosios 

dalys. 1843 metais nustatė, kad ausis jaučia kaip paprastą toną tik tą garsą, kuris 

kyla dėl paprasto sinusoidinio virpėjimo, visi kiti garsai suvokiami kaip 

pagrindiniai tonai ir papildomi – obertonai (akustinis Omo dėsnis). 

 

A. Poliarizacija indukciniu būdu 

 

Indukcija – tai toks tikimybinis samprotavimo būdas, kai ištyrus kai kuriuos 

vienos klasės objektus ir nustačius, kad jie turi tam tikrą savybę, padaroma 

apibendrinančio pobūdžio išvada, kad tą savybę turi visi tos klasės objektai. 

 Induktyvinio mokslinio tyrimo procesas: Stebėjimai -> Stebėjimų 

rezultatai -> Teorijos konstravimas. 

 Indukcinis metodas pagrįstas empiriniais tyrimais. Indukcijos išvada yra 

tikėtina; kadangi faktiškai ji gali būti ir teisinga, ir klaidinga. Ji reikalauja 

tikslesnio įrodymo. Induktyvinio tyrimo tipas dažnai siejamas su kokybiniais 

tyrimais. 

Polarizacijos mechanizmas indukcijos būdu iš pradžių nebuvo labai aiškus ir 

nebūtų suprantama kol nebuvo išrastas polinės arba polarizuojančios molekulės 

modelis.  Polinės molekulės turi netolygų krūvių pasiskirtymą skirtinguose 

molekulės galuose, todėl yra linkusios sąveikauti tarpusavyje ir su kitomis 

polinėmis molekulėmis, t. y. tomis, kurios turi elementarų ar dalinį elektros krūvį. 

Dėl šios priežasties 1750 m. buvo teigta, kad vienodos įkrovos dalelės stūmia vieną 

nuo kitos. Jei neigiamą krūvį turinčią PVC lazdelę priartinsime prie popieriukų, tai 

jie perduos teigiamą krūvi, o likęs neigiamas krūvis pasiskirstys ant lazdels galų. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1843
https://lt.wikipedia.org/wiki/Teorija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_kr%C5%ABvis


51 
 

B. Kodėl įelektrinta lazdelė pritraukia neutralų laidų kūną? 

 

PVC lazdelė yra neigiamai įelektrinamas, kai ji trinama su popieriumi. 

 Metalinė skardinė yra laidininkas, taiga neigiami PVC lazdelės 

krūviai stumia nuo savęs skardinės neigiamus krūvius, kurie kaupiais 

lazdos galuose. 

 Kai daiktas turi teigiamus ir neigiamus krūvius, kurie atskirai 

pasiskirstę daikto galuose, tai reiškia, kad daiktas yra elektriškai 

poliarizuotas. 

 Daiktas su teigiamu krūviu yra traukiamas lazdelės. 

 Neigiami krūviai ant skardinės yra pasiskirstę jos šonuose, o per 

vidurį išsidėstę teigiami krūviai. Trauka teigiamų krūvių su 

neigiamais (lazdelės) yra didesnis. 

 Kai skardinė pajuda, polinės molekulės pradeda sąveikauti. Galima 

teigti, kad skardinė išlieka poliarizuota horizontalioje plokštumoje (43 

pav.) 

 
43 pav. Eksperimentas su lazda ir skardine 
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C. Niccolò Cabeo eksperimentų analizė. 

Elektrostatikos dėsniai. 

 

 

N.Cabeo įrodė, kad elektros krūvį galima perduoti iš vieno kūno į kitą. Jeigu 

įelektrintu kūnu paliesime kitą kūną, tai dalis elektros krūvio pereis į jį. Kūnai, 

turintys vienodo ženklo elektros krūvius, vienas kitą stumia, o kūnai, turintys 

skirtingo ženklo krūvius, vienas kitą traukia. 

 Jei PVC lazdelę patrinsime su popierine servetėle, tai lazdelė perims 

neigiamą krūvį, o servetėlė – teigiamą. 

 Kai smulkus daiktas, pvz, sąvaržėlė, artinasi prie lazdos, sąveikauja 

polinėss molekulės. Sąvaržėlė, įtakota poliarizacijos metodo, prisitraukia prie 

neigiamą krūvį turinčios lazdos (44 pav.) Sąvaržėlė perima neigiamą krūvį, 

kadangi ji yra laidininkė (45 pav.) ir veikiant atsitraukimo jėgai, atsitraukia (46 

pav.). 

 

44 pav. 
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45 pav. 

 

 

46 pav 
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Trečia dalis: Tarpmolekulinių jėgų elektros bruožai 
 

 Pirmiausia šiame vadove mes kalbėjome apie vandenį ir kietų daiktų 

sąveiką, kuri buvo įtakojama kohezijos ir adhezijos jėgų. Toliau pristatėme 

garavimą ir kondensaciją, molekulės sandarą, eksperimentavom ir analizavom 

vandens ir dujines molekules. Iškėlėm hipotezę apie vandens ir įelektrinto kūno 

sąveiką ir pateikėme išvadas. Galiausiai pristatėme elektrostatikos mokslą - 

tai fizikos šaka, kuri nagrinėja nejudančius krūvius ir jų sukurtą elektrostatinį 

lauką (t. y. nekintantį laike elektrinį lauką). 

 Kalbant apie vandens molekules, atsiranda mokytojams problema kaip jas 

tiksliai pristatyti vaikams. Atsidarius naršyklę ir įvedus terminą vandens molekulė, 

pasirenkame vaizdus ir pateikiami įvairiausi pavyzdžiai. Visi rasti vaizdai pateikia 

tą pačią informaciją: vandens molekulę H2O sudaro du vandenilio H ir vienas 

deguonies O atomas. Vandens molekulė yra polinė: vandenilio atomas turi tam 

tikrą teigiamą krūvį, o deguonis – neigiamą. Dėl to vienos H2O molekulės 

deguonies atomas gali pritraukti kitos molekulės vandenilio atomą: taip atsiranda 

vandenilinė jungtis ir padidėja bendra jungties energija.  

 Vaizdinis pristatymas yra labai svarbus ir vertingas, nes vaikams yra geriau 

suvokiamas. 47 pav. vaikai vaizduoja vandens molekules – O- (deguonis – ant 

kepuraičių) ir H+ (vendenilis – dvi rankos).   

 

47 pav. Vandenilio atomas turi tam tikrą teigiamą krūvį, o deguonis – neigiamą. Dėl to vienos 

H2O molekulės deguonies atomas gali pritraukti kitos molekulės vandenilio atomą: taip atsiranda 

vandenilinė jungtis ir padidėja bendra jungties energija. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Fizika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_kr%C5%ABvis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrostatinis_laukas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrostatinis_laukas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrinis_laukas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vandenilis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atomas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atomas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
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 Kalbėti apie polines vandens molekules yra būtina, norint geriau suprasti 

elektros veikimo  dėsnius. Toliau naudosime tą patį molekulės modelį pristatant 

adhezijos jėgos veikimą. Mes pradėsime nuo paprasčiausio atvejo, kuriame 

molekulė kontaktuoja su nepralaidžiu paviršiumi, sudaryto iš nepoliarinių 

molekulių, pvz. aliejumi pateptas arba vaškuotas popierius. Kaip matėme pirmoje 

dalyje, lašas vandens neprilimpa prie popieriaus paviršiaus. Tai yra todėl, kad tarp 

vandens ir aliejumi tepto popieriaus paviršiaus nėra sukibimo jėgos, kitaip sakant 

vandens molekulės neranda priešingos įkrovos molekulių. Tokių pavyzdžių galime 

rasti buityje – teflono paviršiaus keptuvės, vandeniui nepralaidūs rūbai. 

 Medžiagų paviršių molekulės yra polinės, pvz. stiklo (sudarytas iš silicio 

dioksido). Deguonies molekulę O2 sudaro du deguonies O atomai. Deguonies 

atomai pasižymi didele trauka, taiga galima daryti išvadą, kad stiklo paviršius yra 

polinis ir sudarytas iš teigiamų silicio atomų ir neigiamų deguonies atomų.Todėl 

vandens molekulės, kurios taip pat yra polinės, suformuos stiprų ryšį tarp teigiamą 

ir neigiamą įkrovą turinčių molekulių. 

 Toliau nagrinėsime adhezijos jėgą (sukibimas) prie metalinių paviršių, pvz. 

aliuminio folijos lapas. Kai neigiamą krūvį turinti deguonies molekulė prisiartina 

prie judrių neigiamo krūvio melekulių ant folijos lapo, tai jos staiga pasitraukia ir 

užleidžia teigiamo krūvio molekules į savo vietas. Išvada: veikia adhezijos jėga t.y. 

priekiba – dviejų skirtingų kietųjų kūnų, kietojo kūno ir skysčio arba nesimaišančių 

skysčių susiliečiančių paviršių sukibimas dėl kūnų dalelių sąveikos.  

 Dabar pakalbėsime apie skysčių paviršiaus įtempties jėgos kilmę. 

Molekulinis slėgis nepaprastai didelis: vandenyje  jis siekia apie 1,1 GPa. Būtent 

todėl skysčiai nekeičia tūrio slegiami - jie jau yra suslėgti milžiniško savo paties 

molekulinio slėgio. Jis veikia tik vidinių skysčio sluoksnių molekules, 

sudarydamas plėvelės įspūdį. Dėl šios plėvelės vandens paviršiumi gali bėgti 

čiuožikas ir kiti vandens gyvūnėliai (48 pav.), ant vandens laikosi adata. 

Molekulinis slėgis sudaro skysčio paviršiaus įtempimą. 

 Kiekviena skysčio paviršiaus sluoksnio molekulė, veikiama molekulinio 

slėgio, turi potencinės energijos. Žinome, kad kiekviena sistema savaime pereina į 

tokią būseną, kurioje jos potencinė energija yra mažiausia. Kuo mažesnis 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Deguonis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skystis
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paviršiaus plotas, tuo mažesnė jo energija ir stabilesnė būsena. Mažiausias yra 

rutulio paviršiaus plotas. Todėl skysčio lašai bei rasa turi rutuliukų formą. 

 

 

48 pav. Skysčio paviršiaus įtempimas 

 

 Jėga, kuri veikia skysčio paviršiaus liestinės kryptimi statmenai linijai, 

ribojančiai tą paviršių, ir stengiasi sumažinti jį iki minimumo, vadinama paviršiaus 

įtempties jėga. Vandens paviršiaus įtemptis  priklauso nuo priemaišų, pavyzdžiui, 

valgomoji druska arba cukrus paviršiaus įtemptį didina, kitos, pavyzdžiui, 

alkoholis, muilas, skalbimo priemonės ir kt. medžiagos – mažina.  

 

3.1 Piaget mokymo ir pažinimo raidos teorija 
 

 Išorinė aplinka nuolat keičiasi, subjektas egzistuoja nepriklausomai nuo 

išorinės aplinkos (objekto), siekiama nustatyti pusiausvyrą su ja. Nustatyti 

pusiausvyrą su aplinka įmanom dviem būdais: arba pritaikant aplinką, arba 

pasikeitus pačiam žmogui. 

  Individas yra aktyvus, žingeidus ir išradingas visą savo gyvenimą.  
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 Pagrindiniais psichiniais procesais, lemiančiais vaiko pažintinę raidą, Piaget 

laikoadaptaciją, asimiliaciją, akomodaciją ir vyraujantį principą –

pusiausvyrą. 

 Žmonės svarbesnes savo mintis atskiria nuo mažiau svarbių, sujungia vienas 

su kitomis. 

 Žmogui reikia tam tikros schemos, kuri sukurtų harmoniją tarp jo minčių ir 

jo patirties. 

 

 Mokslinis tyrimas – mokslo tiriamoji veikla; metodiška naujų žinių, 

atradimų paieška, jų sisteminis dokumentavimas ir mokslinis publikavimas 

(moksliniai darbai, pvz. moksliniai straipsniai). Mokslinio tyrimo objektu gali būti 

daugelis gamtos ir visuomenės gyvenimo objektų bei reiškinių. Konkrečių 

mokslinių tyrimų metu yra vertinami tam tikros srities empiriniai duomenys, 

dėsningumai (įvykiai, kurie kartojasi arba gali būti atkartoti esant tam tikrom 

aplinkybėm), paremtas konkuruojančių hipotezių sudarymu ir atmetimu tų, kurios 

prieštarauja stebėjimams. Todėl tyrinėjimo sąlygos ir eiga turi būti 

dokumentuojama. Gauti rezultatai yra apibendrinami formuluojant teoriją. Mokslo 

istorijoje nereti atvejai, kuomet tuos pačius duomenis skirtingai aiškina dvi ar 

daugiau skirtingų teorijų, tačiau ilgainiui neteisingas alternatyvas paprastai 

paneigia vėlesni tyrimai. 

Teorija – požiūris, paremtas stebėjimo faktais, tyrimas:  

1. tikrovės reiškinių aiškinimas abstrakčia log. forma; 

 2. kurios nors srities tiriamąjį dalyką aiškinančių mokslinių teiginių sistema. 

Taip pat tai gali būti: 

 abstraktus mokslinio reiškinio aiškinimas, atitinkantis moksliškumo kriterijus. 

 mokslo ar jo srities teiginių sistema. 

 idėjų visuma, įgalinanti paaiškinti įvairius reiškinius. Teorija aiškina kaip ir 

kodėl tam tikri faktai tarpusavyje yra susiję. 

Modelis – įvairiose disciplinose, tai realaus reiškinio, proceso, struktūros, 

sistemos abstrakcija. Modelyje paliekamos tik tos savybes, kurios svarbios 

sprendžiamai problemai. Modelis gali būti tiek fizinis, tiek virtualus. Modeliui 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslinis_metodas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDinios
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gamta
https://lt.wikipedia.org/wiki/Visuomen%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Empirizmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Duomenys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hipotez%C4%97
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steb%C4%97jimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Teorija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mokslo_istorija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mokslo_istorija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tikrov%C4%97
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rei%C5%A1kinys&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Logika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Forma
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstrakcija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Id%C4%97ja
https://lt.wikipedia.org/wiki/Faktas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fizinis_modelis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtualus_modelis&action=edit&redlink=1
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kurti gali būti naudojami modeliavimo įrankiai. Modelis visada kuriamas tam tikru 

tikslu. Remiantis modeliais, galima padaryti tam tikrų dėsnių išvadas. 

 

3.2 Ką aiškina dėsniai? 

 

 Dėsnis -  tai trumpai išdėstyta mokslinė tiesa. Dėsniai nieko nepaaiškina, jie 

atskleidžia eksperimento rezultatus. Kartais norint paaiškinti tam tikrą reiškinį, 

reikia taikyti net kelis dėsnius (pvz. eksperimentas su kondeti ir įelektrinta lazdele). 

  

 

4. Išvados 

 

Šio projekto tikslas buvo supažindinti vaikus su macro ir micro pasauliu ir 

per kūrybines veiklas vaizdžiai pavaizduoti tai kas plika akimi nematoma. Mes 

susipažinome su gamtos dėsniais, išsiaiškinome jų veikimo principus, turėjome 

galimybę tyrinėti mus supantį pasaulį, prisiliesti prie kietų, skystų ir dujinių 

vandens būsenų. 

Eksperimentuodami vaikai sužinojo: 

 Iš ko susideda vanduo 

 Kokios jėgos veikia, kai nukritęs lašas laikosi ant šakos 

 Kas yra garavimas, kondensacija 

 Kodėl sąvaržėlė išsilaiko ant vandens paviršiaus 

Eksperimentų metu vaikams buvo paaiškinta, kad mus supantis pasaulis 

susideda iš atomų, molekulių ir kristalų, kurie yra nematomi, bet egzistuoja ir yra 

tikri, o jų savybes, sudėtį ir veikimo principus yra būtina išsiaiškinti ir suprasti. 

 

https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/T/tiesa
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ANTRA DALIS.  

 

PRAKTINIS MOKYMŲ TAIKYMAS 
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Įžanga 

 

Šioje dalyje bus pristatyti projekte dayvaujančių šalių atlikti eksperimentai. 

 

 P34 (Lenkija). Kodėl vanduo prikimba prie kitų daiktų? Kohezijos ir 

adhezijos eksperimentai. Pagrindinis tyrimų tikslas – patyrinėti jėgas, kurios 

yra nematomos.    

 San Francisco School (Ispanija): Vanduo ir jo sąveika su kitais daiktais. 

Pagrindinis tyrimų tikslas – patyrinėti kohezijos ir adhezijos jėgas. 

 Tallina Asunduse (Estija): Pagrindinis tyrimų tikslas – išsiaiškinti kas yra 

molekulės ir elektros krūviai. 

  Zilvitis (Lietuva). Pagrindinis tyrimų tikslas – išsiaiškinti kas yra 

garavimas ir kondensacija, molekulės ir vandens apytakos ratas.  

 CPR schools in Gijón (Ispanija). Pagrindinis tyrimų tikslas – patyrinėti 

kohezijos ir adhezijos jėgas, elektrinimas. 

  KPCEN in Bydgoszcz (Lenkija). Metodinės medžiagos ruošimas 

mokytojams. Tema: Iš ko susideda pasaulis?  

 

 

Pirmoje dalyje, yra pateikta metodinė medžiaga, kuri yra reikalinga ir 

naudinga atliekant eksperimentus su vaikais. Medžiaga, kaip pavyzdys, buvo 

persiųsta visoms projekte dalyvaujančioms šalims partnerėms. 

 

Antroje dalyje mes išsamiai išdėstėme išvadas apie tyrimo rezultatus. 

 

Trečioje dalyje šalys partnerės pateikia savo atliktų projektų rezultatus, 

pristato praktines veiklas. 
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I DALIS 

PAVYZDYS . PRAKTINĖS VEIKLOS APRAŠAS 

 

Veiklos aprašas susideda iš: 

1. Eksperimento pavadinimas 

Pvz: Vandens paviršiaus įtempimas  

2. Veiklų aprašymas  

Reikia nurodyti valandų skaičių, mokyklos pavadinimą, mokytojus, šaltinius, 

metodus, literatūrą, apibūdinti mokinius.  

3. Eksperimento tikslas 

4. Eiga 

Aprašyti veiklas. 

 

4.1 Vaikų žinių įvertinimas prieš pristatant naujus terminus susijusius su 

eksperimentu. 

4.2 Metodų pasirinkimas  

a) pasinaudoti (Novak map) koncepcijų žemėlapiu - naudojama 

grafiniam žinių atvaizdavimui. Sąvokos išdėstomos nuo pačios svarbiausios, 

pagrindinės iki pačių specifiškiausių ir tarpusavyje sujungiamos linijomis 

arba strėlėmis. Grafinis atvaizdavimas padeda lengviau aprėpti, atsiminti ir 

susisteminti žinias. Koncepcijų žemėlapis faktiškai yra grafas – sąvokų 

tinklas, susidedantis iš viršūnių ir briaunų. Viršūnėse (dažniausiai į 

apskritimus ar langelius) surašomos sąvokos, o briaunos (bekryptės, 

vienakryptės arba dvikryptės) parodo ryšius tarp tų sąvokų ir kryptį, kuria 

skaitomas teiginys. Konkreti sąvoka žemėlapyje gali būti pažymėta tik vieną 

kartą ir kuo daugiau ryšių ji turi, tuo yra svarbesnė. Žemėlapyje dvi ar 

daugiau sąvokų yra sujungiamos žodžiu, dažniausiai veiksmažodžiu, kuris 

nurodo jų tarpusavio ryšio pobūdį. Tokiu būdu aiškiai matoma visa 

analizuojamo reiškinio struktūra. Sąvokų žemėlapiai padeda 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDinios
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85voka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Grafas_(matematika)
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besimokantiesiems integruoti naują informaciją į jau egzistuojančią žinių 

struktūrą. Jo pagalba galime lengvai pademonstruoti prasmingus ryšius tarp 

skirtingų sąvokų, taip pat jie yra labai patogūs besimokančiųjų mokymosi 

pasiekimams matuoti, nes besimokantieji kuria žemėlapį ir yra priversti 

pakartoti idėjas savo žodžiais. Neteisingas ryšys ar blogas sujungimas 

signalizuoja mokytojui, ko besimokantysis nesuprato. Koncepcijų žemėlapis 

padeda ir mokiniams stebėti savo mokymą/mokymasi bei diagnozuoti žinių 

spragas. 

b) Minčių lietus - tai metodas, kurio tikslas – paskatinti mokinius 

spontaniškai pateikti kuo daugiau idėjų. Pavyzdžiui, mokytojas pateikia 

problemą arba situaciją iš gyvenimo, mokiniai ją trumpai apmąsto ir po to 

išsako savo mintis – kuo daugiau problemos sprendimo variantų. Idėjos ir 

mintys reiškiamos laisvai, nesistengiant jų vertinti. Pasisakymų esmė 

trumpai užrašoma lentoje arba kitaip fiksuojama. Pabaigoje kiekvienas 

pasisakymas nagrinėjamas, įvertinamas, daromos išvados. 

c) Vaikų užnorinimas. 

Mokytoja turi sudominti vaikus ir užnorinti juos atlikti eksperimentą. Galima 

pasitelkti įv.technologijas, pačiai parodyti eksperimentą ir atkreipti dėmesį į 

rezultatą, paskaityti pasaką, parodyti filmą, nuvesti į muziejų, laboratoriją ir 

t.t. 

Svarbiausia, kad užnorinimo metu vaikai atsakytų į 3 klausimus: 

Kas atsitiko?  

Kaip atsitiko?  

Kodėl atsitiko?  

d) Išsiaiškinti vaikų suvokimą  

Mokytojas turi paklausinėti vaikų apie veiklas atliktas užnorinimo etapu, 

dar kartą paaiškinti naujus terminus ir stebėti ar vaikai tikrai juos supranta. 

Pasitelkti vaizdines priemones naujiems terminams pristatyti. 

e) Eksperimentavimo procesas 

Mokytojas pasitelkia Sokrato metodą. Visas sokratiškų klausimų gudrumas 

– paklausti mokinį taip, kad jis būtų priverstas galvoti pats, o ne laukti 

mokytojo teikiamos informacijos, ir kad jo atsakymas taptų atspirties tašku 

sekančiam mokytojo klausimui. Taip klausimas po klausimo mokinys 

“išmąsto” visa tai, ką tradiciškai dirbantis mokytojas papasakotų pats. Anot 
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Sokrato, tik toks mokymas yra efektyvus, nes tik šitaip dirbant įmanoma 

palaikyti mokinio aktyvumą (tas svarbu pedagogams). Greta aktyvumo 

prisideda dar ir atsakomybė bei motyvacija daryti viską, kas paremtų 

išsakytas mintis: juk aš pats taip pasakiau (tai rūpi vadovams). O psichologai 

itin vertina sokratiškus klausimus dėl to, kad jie, o tiksliau – atsakymai į 

juos, leidžia atsakinėjančiam žmogui susivokti savo paties mintyse, ypač kai 

kalbame apie ne visai aiškiai suvokiamus motyvus. 

5. Veiklos įvertinimas 

Kai vaikai atlieka eksperimentą ir pateikia išvadas, mokytoja vaikus gali 

užnorinti kitam eksperimentui arba pratęsti tą patį, bet naudoti papildomas 

medžiagas.  

6. Apibendrinimas 

Nuotraukos, piešiniai su aprašymais. 

 

Nepamirškite gauti tėvų leidimą fotografuoti vaikus. 
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II DALIS.  IŠVADOS APIE TYRIMO REZULTATUS. 

 

 

1. Mokytojų požiūris pasikeitė į gamtos mokslų mokymą. Tam įtakos padarė 

mokytojams surengti seminarai ir apmokymai. 

2. Vią reikalingą metodinę medžiagą mokytojai gavo projekto pradžioje. Buvo 

pasiūlyti du vadovai : Iš ko sudarytas pasaulis? ir Archeologija klasėje. 

3. Teigiamas požiūris į naują būdą suprasti pasaulį iš mikroskopinės 

perspektyvos; galima sužinoti apie gamtą, atliekant labai paprastus su 

kasdieniu gyvenimu susijusius eksperimentus. 

4. Mokytojai įsitikino, kad eksperimentavimas vaikams labai patinka, jie geba 

tai atlikti ir noriai įsitraukia į veiklas. 

5. Gamtos mokslų integravimas į ankstyvojo ugdymo programas yra būtinas, 

nes maži vaikai yra labia žingeidūs, klausinėja, domisi, bando išsiaiškinti 

patys ir rasti atsakymus į kylančius klausimus. 

6. Projekto eigoje mokytojų požiūris į gamtos mokslus taip pat keitėse. Tai jau 

nėra kažkas neapčiuopiamo ar stebuklingo, bet  tai yra mokslas. 

7. Mitas sugriautas – mokslas yra malonumas. Gamtos mokslai verčia vaikus 

mąstyti, spręsti kylančius klausimus ir problemas, formuoti išvadas. 

8. Eksperimentuose dalyvauja ir mergaitės, ir berniukai. Visi žingeidūs ir noriai 

įsitraukia į veiklas. 

9. Vaikai yra kūrybingi. Jų vaizduotė yra plati. Neapčiuopiamus dalykus, 

reiškinius, jėgas jie sugebėjo pavaizduoti piešiniuose. 

10.  Iš atliktos apklausos rezultatų matosi, kad mokytojai domisi gamtos 

mokslais, bet reikia papildomų seminarų, mokymų, informacijos. 
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Dalis 3. Šalių partnerių atlikti 

eksperimentai 
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CPR Gijón-Oriente, Ispanija 

Elektrostatikos dėsnių atradimas 

 

1. KOORDINATORIAUS ĮŽANGA 

Eksperimente dalyvavo mokytoja su savo grupe mokinių. Mokiniai yra įvairaus 

amžiaus. 

Eksperimento “Nematomos jėgos” metu mokytojos tikslas buvo pristatyti 

elektrostatikos sąvoką, dėsnius, teorijas.  

Mokytoja veiklą pradėjo nuo vaikų užnorinimo – patrynė plastikinį parkerį ir 

pridėjo prie suplėšytų popieriaus skiautelių. Eksperimente pagrindinis dėmesys 

buvo skirtas vaikams, jų veikloms, o mokytojas kaip pagalbininkas, patarėjas. 

 

2. METODAI 

 Novako žemėlapis 

 

3. EKSPERIMENTO EIGA 

 Eksperimentą vykdė mokytojas Miguel Ángel Moreno ir 13 mokinių. Vieta – 

klasė. Trukmė – 1 pusmetis. 

3.1. PRIEMONĖS 

 parkeriai,  

 popieriaus skiatelės, 

  servetėlės,  

 sąvaržėlės,  

 nailoninis siūlas,  

 balionai,  

 gaiviųjų gėrimų skardinės, 

  PVC lazdelės, 

  aliuminio folija 

3.2. PAGRINDINĖS NUORODOS 

 CSIC virtuali aplinka (www.aulavirtual.csic.es) 

http://www.aulavirtual.csic.es/


67 
 

 tinklapiai (www.csicenlaescuela.csic.es) ir KIDS.CSIC.es 

(www.kids.csic.es). 

3.3. TYRIMO TIKSLAS 

Naudojant teorijas, modelius paaiškinti kas yra elektrostatika. 

3.4. EKSPERIMENTO PRADŽIA: UŽNORINIMAS 

Eksperimentavimą prdėjo nuo užnorinimo veiklos. Visi vaikai patrynė 

parkerius į savo megztinius ir, priartinę prie popieriukų, stebėjo kaip jie 

kimba prie parkerio. Veiklos metu vaikai kėlė klausimus kas, kaip čia 

nutiko, kiti teigė, kad veikia elektrostatikos jėga.  

3.5. EKSPERIMENTO NR.1 APRAŠYMAS: IŠSAMIOS UŽNORINIMO 

EKSPERIMENTO IŠVADOS  

Užnorinimo metu atliktą eksperimentą pakartojame iš naujo. Vaikai 

priartina parkerį prie popieriukų: patrintą į srevetėlę, plaukus ar rūbus ir 

neįtrintą.  Užrašo pastebėjimus. Išvada: norint, kad jėga atsirastų, parkeris 

turi būti patrintas servetėle. 

3.6. EKSPERIMENTO NR.2 APRAŠYMAS: AR PARKERIS 

PRITRAUKIA KITUS DAIKTUS? 

Prie sąvaržėlės pririšama nailono siūlą. Įtrintą parkerį artiname prie 

sąvaržėlės. Išvada: sąvaržėlė yra pritraukiama. 

3.7. EKSPERIMENTO NR.3  APRAŠYMAS: BALIONAS IR 

SKARDINĖS 

Ant stalo sustatytos skardinės. Vaikai priartina balionus, bet skardinės 

nejuda. Vaikai patrina balionus į rūbus/ plaukus, priartina juos prie 

skardinių. Skardinės pajuda link balionų. Tą patį eksperimentą su 

balionais ir sąvaržėlėm vaikai atlieka savarankiškai. Kyla klausimas kodėl 

skardinė ar sąvaržėlė pajudėjo arba liko savo vietoje. Vaikai bando 

formuluot atsakymus ir išvadas. 

3.8. SPĖJIMAI 

Vaikams aiškinama, kad įelektrintas daiktas gali pritarukti mažesnius 

daiktus prie savęs. Tai yra natūralus procesas. 

Toliau tęsiamas eksperimentas, bet naudojami kiti daiktai – pieštukai, 

varinės lazdelės ir t.t. 

Kyla klausimai: 

Ką reiškia pritraukti? 

Kokios jėgos veikia du kūnus? 

http://www.kids.csic.es/
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Ar traukos jėga yra matoma? 

Vaikai pateikia savo atsakymus, vyksta diskusija. 

3.9. NAUJŲ IDĖJŲ PRISTATYMAS 

Vaikams paaiškinami terminai įelektrinimas, įkrova, krūvis. Kai neigiamai 

įelektrintą kūną, pavyzdžiui, balioną, priartiname prie popieriaus skiaučių, 

visų medžiagos molekulių teigiamasis polius orientuojasi į baliono pusę, 

neigiamasis – į priešingą.  

Toliau apžvelgiame I.Niutono dėsnius, žemės traukos jėgą. 

3.10. EKSPERIMENTO TĘSINYS 

Toliau tęsiame veiklas. Užduodami klausimai: 

 Kas atsitiko? 

 Kodėl tai atsitiko? 

Vaikų atsakymai: 

 Kadangi perduoda energiją kitam kūnui. 

 Kadangi jis praranda elektros įkrovą. 

 Neutralaus kūno įelektrinimas per atstumą (nepaliečiant kūno) 

vadinamas elektros indukcija. 

 

1 pav. 
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2 pav. 

 

3 pav. 
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4 pav. 

 Eksperimentuodami su įvairiais daiktais, vaikai atrado ir stūmos jėgą. 

3.11.  IŠVADOS 

1. Tarp įelektrintų kūnų veikia elektrinė jėga. 

2. Prie neutralaus laidaus kūno artinant įelektrintą kūną, jo elektrinis 

laukas pradeda veikti elektringasias daleles, iš kurių susideda 

neutralaus kūno atomai. Lauko veikiami kūno atomų teigiami 

branduoliai pajudėti negali, o laisvieji elektronai ima judėti. 

3. Atsiranda traukos ir stūmos jėgos. 

4. Kūną galima įelektrinti trinant, paliečiant kitą įelektrintą kūną arba 

įelektrinant per atstumą  

5. Kūną įelektrinti galime tokiais būdais: 

- Trinant 

- Indukcijos būdu 

- Kontaktuojant su kitu įelektrintu kūnu 

6. Krūviai gali būti teigiami ir neigiami. Įprastai kūnai yra neutralūs: jie 

turi vienodą skaičių teigiamų ir neigiamų krūvių. Įtrinant kūną, jis 

prarandą dalį neigiamo krūvio ir įgauna teigiamo krūvio. 
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KĖDAINIU LOPŠELIS-DARŽELIS ‘ŽILVITIS’ (KĖDAINIAI, 

LIETUVA).  

GARAVIMAS IR KONDENSACIJA: VANDENS 

APYTAKOS RATAS 

 

1. KOORDINATORIAUS ĮŽANGA 

Eksperimentai vuvo vykdomi darželyje. Dalyviai: 2 auklėtojos ir 4 – 6 metų 

vaikai. Auklėtojos koordinavo darbą, padėjo atlikti užduotis, o vaikai buvo 

pagrindiniai vykdytojai. Eksperimentuojant buvo bandoma išsiaiškinti 

garavimo ir kondensacijos principus, vandens apytakos rato veikimą ir 

molekulių sandarą. 

2. METODAI 

Minčių lietus ir sąvokų žemėlapio formavimas buvo daromi, kad padėtų 

vaikams geriau suvokti pateiktus mokslinius terminus. Vaizdžiai buvo 

pateikta: 

- Kietų skystų medžiagų savybės 

- Vandens savybės 

- Vandens būsenos 

- Kondensacija  

- Garavimas 

- Molekulės  

- Vandens apytakos ratas 

 

3. EKSPERIMENTAS:  “Garavimas ir kondensacija: vandens apytakos 

ratas” 

3.1. 1 VEIKLA.  APRAŠYMAS: KAS ATSITINKA SU BALA? 

 Kas atsitinka su bala? 

Eksperimento dalyviai buvo 5-6 metų darželinukai ir 1 auklėtoja. Veiklos 

truko dvi dienas. 

 Šaltiniai. Priemonės. 

- Kreida  
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- Metras  

-  http://www.kidzone.ws/water/bactivity1.htm 

-  https://www.aulavirtual.csic.es/ 

-  http://www.csicenlaescuela.csic.es/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=FAnDlYRycqs 

- https://www.youtube.com/watch?v=_TwKDuozJC4 

- https://www.youtube.com/watch?v=Vm6HthxtzPw 
 

 

 Tikslas 

Išsiaiškinti garavimo principą gamtoje, stebėti balą ir daryti išvadas kur 

ir per kiek laiko išgaruos vanduo 

 Pasiruošimas ir veiklų atlikimas 

 
1 pav. 

 Vaikai stebėjo balą 2 dienas. Jos kontūrus apibrėžė kreida pirmą dieną. 

Kitą rytą jie išmatavo, kiek cm bala sumažėjo (2 pav.). Auklėtoja fiksavo 

duomenis.  Auklėtoja pasinaudojo Sokrato metodu, norėdama išplėtoti diskusiją su 

vaikais (t.y. kritinės minties raiškos klausinėjimas ir kiekvienas teiginys 

atremiamas konkrečiais argumentais). 

 

 Kas atsitinka su išskalbtais ir padžiautais skalbiniais?  

stebėjimai

klausimai 

hipotezė

eksperimentas

analizė

http://www.kidzone.ws/water/bactivity1.htm
https://www.aulavirtual.csic.es/
http://www.csicenlaescuela.csic.es/
https://www.youtube.com/watch?v=FAnDlYRycqs
https://www.youtube.com/watch?v=_TwKDuozJC4
https://www.youtube.com/watch?v=Vm6HthxtzPw
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 Ką darote kai sušlampate batus?  

 Kur dedate šlapią skėtį?  

 

 

2 pav. 

 Eksperimentuojant auklėtoja parinko įvairių veiklų: lauke vaikai stebėjo 

balą, matavo, šokinėjo, taškėsi, o sugrįžę į grupę žiūrėjo filmą apie lašelio kelionę, 

piešė, aplikavo darbus, kūribiškai pažiūrėjo ir pristatė vandens apytakos ratą. (3 

pav.) 
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3 pav. Piešiniai 

 Įsivertinimas.Išvados 

 Vaikai sugebėjo patys padaryti išvadą: kai daiktas yra šlapias arba 

drėgnas, reikia jį išdžiovinti. Džiūvimo metu vanduo išgaruoja ir patenka į orą, o 

tai ir yra garavimo procesas. Vandens apytakos ratą jie paaiškino paprastais 

žodžiais: vandens lašai, sniegas, kruša krenta iš dangaus į žemę, o saulei džiovinant 

žemę vanduo patenka atgal į orą. 
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3.2. 2 VEIKLA. APRAŠYMAS: Kur dingo vanduo iš skalbinių? 

Toliau buvo tęsiami garavimo eksperimentai. Eksperimentas truko dvi 

dienas. Jame dalyvavo 2 auklėtojos ir 20 vaikų: 11 mergaičių ir 9 

berniukai. 

 

Medžiagos. Šaltiniai. 

 Dubuo 

 vanduo  

  lėlės  

 Rūbai 

  Virvė 

  https://www.youtube.com/watch?v=Y9uOLkivcfw 

 https://www.youtube.com/watch?v=TWb4KlM2vts 

  https://www.delfi.lt/video/laidos/animacija/animacinis-filmas-

vandens-lasas.d?id=62473607 

  https://www.aulavirtual.csic.es/ 

 http://www.csicenlaescuela.csic.es/ 

 

Tikslas 

Išsiaiškinti vandens garavimo principą (naudojant šlapius rūbus) 

 

Pasiruošimas ir veiklų vykdymas 

Po balos stebėjimo ir eksperimentavimo, vaikai toliau tęsė veiklas. 

Užnorinimo metu auklėtoja davė vaikams pipetes, o jie prilašino lašelių 

ant balto popieriaus lapo ir padėjo jį ant palangės. Auklėtoja uždavė 

klausimus: 

Kas atsitiks vandens lašeliams? 

Kodėl popieriaus lapus padėjome ant palangės? 

Vaikai pateikė įvairiausių atsakymų. Auklėtoja pasakė, kad rezultatus 

pamatysime po 1 valandos. Vaikai žiūrėjo filmą apie lašelio istorija, o 

poto rinkso lėlių drabužius. 

 

Veiklų etapai 

1. Vaikai išskalbė lėlių rūbus (4 pav.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9uOLkivcfw
https://www.youtube.com/watch?v=TWb4KlM2vts
https://www.aulavirtual.csic.es/
http://www.csicenlaescuela.csic.es/
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4 pav. 

 

2. Vaikai išgręžė rūbus. Vienus rūbus pakabino ant virvės grupėje šiltoje 

patalpoje, o kitus išnešė padžiauti į lauką. 

3. Per pietus vaikai patikrino rūbus. Jie buvo drėgni. Vaikai paaiškino, 

kad rūbai drėgni, nes: 

-  nėra saulės patalpoje 

- nėra vėjo 

- šalta 

Drėgnus skalbinius išnešė įlauką. Lauke pakabinti rūbai jau buvo 

išdžiūvę. Vaikai sako: 

Saulė išdžiovino rūbus, o vanduo išgaravo. 

Vėjas pradžiovino skalbinius. 

Vanduo dabar yra debesyje. 

Garai yra nematomi. 
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Išvados: 

 Vanduo gali būti dujinės būsenos.  

 Garai yra nematomi. 

 Garai yra ore. 

 Garai susiformuoja kylant temperatūrai. 

 

3.3. 3 VEIKLA. APRAŠYMAS: Molekulių paieška 

Eksperimentas truko dvi dienas. Jame dalyvavo 2 auklėtojos ir 34 vaikai, 

kurių amžius 4 – 6 metai. 

 Priemonės. Šaltiniai 

 Pieštukai 

 Vienkartinės stiklinės 

 Popierius 

 Vanduo 

  https:/www.youtube.com/watch?v=FFbJ8REc9jo 

  https://www.aulavirtual.csic.es/ 

 http://www.csicenlaescuela.csic.es/ 

 

   Tikslas 

 Išsiaiškinti kas yra vandens molekulės ir kaip jos veikia. 

 Pasiruošimas ir veiklų vykdymas 

 Vaikai išėjo į lauką anksti ryte. Nuo stogo lašėjo vanduo. Jie pasiėmė 

stiklines ir gaudė vandens lašelius. Grįžę į grupę vaikai išmatavo kas turėjo 

daugiausiai vandens. Auklėtoja paaiškino, kad vanduo susideda iš vandens 

molekulių. Molekulės yra nematomos. Auklėtoja parodė vaizdinę medžiagą apie 

molekules. Vaikai piešiniuose bandė pavaizduoti molekules. Skystoje vandens 

būsenoje molekulės vienos su kitom sulimpa, maišosi, o garavimo metu jos 

atsiskiria viena nuo kitos. Galiausiai vaikai pasigamino apsiaustus, įsivaizdavo, 

kad jie yra molekulės ir žaidė žaidimą Draugystė (5 pav.) 

https://www.aulavirtual.csic.es/
http://www.csicenlaescuela.csic.es/
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5 pav. 

 

 Išvados 

 Vaikai paaiškino, kad molekulės yra nematomos, bet jos egzistuoja. 

Vienas berniukas pasakė, kad kai molekulės susijungia viena su kit air tuomet  

susidaro dar daugiau molekulių. 

 

3.4. 4 VEIKLA. APRAŠYMAS: Vandens kondensacija 

Eksperimentas truko dvi valandas. Jame dalyvavo 2 auklėtojos ir 35 vaikai, 

kurių amžius 4 – 6 metai. 

 Priemonės. Šaltiniai 

 Atšaldytos gėrimų skardinės 

 Stiklinės 

 Vanduo 

 https//www.youtube.com/watch?v=UbgGbfYVx-E 

 https://www.aulavirtual.csic.es/ 
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  http://www.csicenlaescuela.csic.es/ 

  

 Tikslas 

 Išsiaiškinti kondensacijos procesą. 

 

        Pasiruošimas ir veiklų vykdymas 

 Prieš atliekant eksperimentą, mokytoją uždavė klausimus: 

 
Kas yra eksperimentas? 

Kodėl žmonės eksperimentuoja? 

Kur mes galime eksperimentuoti? 

Kodėl verta eksperimentuoti? 

 

 
6 pav. Tyrimo etapai 

 

 

 

diskusija stebėjimas vykdymas įsivertinimas
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 Eksperimento eiga 

  Iš šaldytuvo auklėtoja išėmė skardinę. Ją padėjo ant stalo grupėje. Vaikai 

stebėjo skardinę ir pamatė atsirandančius lašiukus. Skardinė aprasojo. Auklėtojo 

paklausė vaikų: 

- Iš kur atsirado vandens lašeliai? 

  Vaikai atsakė, kad prie skardinės prikibo daugybė vandens molekulių ir taip 

susiformavo lašeliai (7 pav.) 

 

7 pav. Vandens kondensacijos stebėjimas 

 

1. Kondensacijos procesas buvo pavaizduotas piešiniuose (8 pav.) 

2. Vaikai pabandė kitą eksperimentą su vandeniu ir ledukais. Jie pripylė 

vandens į stiklinę, įdėjo ledukų ir stebėdami išvydo tą patį procesą – 

stiklinės išorė aprasojo. Poto vaikai žaidė žaidimą Šilta Šalta. 
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8 pav. 

 

 Veiklų įsivertinimas 

 Vaikams pristačius terminus garavimas ir kondensacija ne iškart pavyko 

apibrėžti kas tai yra. Bet eksperimentuojant, diskutuojant, stebint sąvokos tapo 

aiškios ir suprantamos. Vaikai suvokė, kad vandens garai yra nematomi.  Garai yra 

iš skysčio išlėkusios molekulės. Garavimui priešingas procesas yra kondensacija. 

Dėl kondensacijos reiškinio gamtoje 

susidaro rasa, rūkas, šerkšnas, debesys, sniegas. Vandens garams virstant vandeniu 

arba ledo kristalais 0 °C temperatūroje išsiskiria šiluma. 

 

 

3.5. 5 VEIKLA.  APRAŠYMAS: Iš kur atsiranda vanduo? 

 

 Eksperimentas truko 3 dienas. Jame dalyvavo 2 auklėtojos ir 38 vaikai, 

kurių amžius 4 – 6 metai. 

 Priemonės. Šaltiniai 

 

- http://www.imandra.lt/project/zydrojo-laselio-kelione-i-zeme/ 

- Knyga vaikams Žydrojo lašelio kelionė 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Molekul%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kondensacija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rasa
https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABkas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0erk%C5%A1nas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Debesys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sniegas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Temperat%C5%ABra
http://www.imandra.lt/project/zydrojo-laselio-kelione-i-zeme/
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-  http://eilerastukaivaikams.blogspot.lt/2014/11/pasaka-apie-

debeseli.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aaQhttp://www.kid

zone.ws/water/bactivity1.htm 

- https://www.youtube.com/watch?v=TWb4KlM2vt 

-  https://www.aulavirtual.csic.es/ 

-  http://www.csicenlaescuela.csic.es/ 

- Stiklainis  

- Verdantis vanduo 

- Lėkštė  

-  Maišelis  

-  Flomasteriai 

-  ledo kūbeliai  

 

 Tikslas 

 Susipažinti su vandens apytakos ratu, suvokti garavimo, kondensacijos 

procesus ir išsiaiškinti kaip susiformuoja krituliai. 

 

 Pasiruošimas ir veiklų vykdymas 

 Vaikų užnorinimas ir diskusija, kurios metu buvo stengiamasi prisiminti 

garavimo ir kondensacijos procesus, paaiškinti savais žodžiais.  

 Auklėtoja perskaitė pasaką Žydrojo lašelio kelionė ir visi pasimokė naują 

eilėraštį Debesėlis. 

 

 

 

 

http://eilerastukaivaikams.blogspot.lt/2014/11/pasaka-apie-debeseli.html
http://eilerastukaivaikams.blogspot.lt/2014/11/pasaka-apie-debeseli.html
https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aaQhttp://www.kidzone.ws/water/bactivity1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aaQhttp://www.kidzone.ws/water/bactivity1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TWb4KlM2vt
https://www.aulavirtual.csic.es/
http://www.csicenlaescuela.csic.es/
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 Eksperimento eiga 

 

 Vaikai atliko eksperimentą, kurį pavadino “Kaip susidaro lietus”. Vaikai 

paėmė stiklainį, pripylė karšto vandens, uždėjo lėkštutę ant viršaus ir pridėjo ledo 

gabaliukų ant lėkštutės. Stebėjo procesą, kurio metu ant stiklainio kraštelių 

formavosi lašai (9 pav.) 

  Poto vaikai paėmė maišelius, pripylė vandnes ir juos sandariai uždarė. 

Maišelyje vanduo buvo nuspalvintas mėlyna spalva. Maišelius pakabino ant langų. 

Šalia kiekvieno maišelio nupiešė saulę, debesis, žemę, o rodyklėmis vaizdavo kaip 

vanduo keliauja į atmosferą, o poto vėl patenka į žemę. 

 

 

9 pav. Eksperimentas su karštu vandeniu ir ledukais. 
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Veiklų įsivertinimas 

1. Vaikai teigia, kad vanduo garuoja pastoviai, bet procesas pagreitėja esant 

aukštesniai temperatūrai, ypač šviečiant saulei. 

2. Kondensacija prasideda kai oras tampa prisotintas, o tai yra susiję su 

temperatūros pažemėjimu arba daug rečiau su vandens garų kiekio 

padidėjimu. 

3. Vandens molekulės ore jungiasi ir taip susiformuoja lašai (10 pav.) 

4. Vanduo, veikiamas Saulės energijos, iš žemės, upių ir kitų vandens telkinių 

garuoja, kyla į atmosferą, vėliau vėsta ir kondensuojasi sudarydamas 

debesis. Susikaupus dideliam kiekiui vandens kondensato, ima lyti arba 

snigti. Lietus ar sniegas krinta į žemę, papildo upes, ežerus, sudrėkina žemę. 

Ši vandens kelionė ratu yra amžina (11 pav.) 

 

10 pav. 
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11 pav. Vandens apytakos ratas. Vaiko spalvintas darbelis. 

 

 

 

 

 



86 
 

KPCEN (BYDGOSZCZ, LENKIJA), CSIC AT SCHOOL 

(ISPANIJA).  

IŠ KO SUDARYTAS PASAULIS? 

 

1. ĮŽANGA 

Šita medžiaga buvo paruošta mokytojams, kurie dirba su ankstyvojo 

amžiaus vaikais. Eksperimento tikslas yra išaiškinti vaikams jėgas, kurios yra 

nematomos, tik turi būti suvokiamos. Pavyzdžiui, vanduo yra labai artimas 

elementas vaikams. Vaikai atras vandens savybes ir sąveiką su kitomis 

medžiagomis eksperimentuodami.  

Mokytojai turi atkreipti dėmesį į tai, kad visus eksperimentus atlieka 

mokiniai, stebėjimus fiksuoja užrašuose, vizualiai perteikia piešiniuose. 

 

2. EKSPERIMENTAI 

2.1.EKSPERIMENTAS NR. 1. VANDUO 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti kohezijos ir adhezijos jėgas. 

PASIRUOŠIMAS  

Eksperimentui atlikti yra reikalinga stiklinė su vandeniu. 
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UŽDUOTIS  

Suspausti šiek tiek vandens tarp pirštų 

 
  

TYRIMO KLAUSIMAI 

— Ką pastebėjote?  

— Ar įmanoma išlaikyti vandenį tarp pirštų?  

— Kodėl vanduo išsilaiko tarp pirštų?  

— Ar veikia vandenį kokia nors jėga?  

STEBĖJIMAS  

Vanduo prilimpa prie pirštų. 

PAAIŠKINIMAS  

Susiformuoja vandens lašas, kuris neskyla į 

mažesnius lašelius tarp piršto ir vandens turi būti 

jėga.Lašo viduje taip pat turi būti jėga. 
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2.2. EKSPERIMENTAS NR. 2. VANDUO IR PLATIKINĖ KORTELĖ 

 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti adhezijos jėgos dydį. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos: 

- Stiklinė su vandeniu 

- Monetos 

- Plastikinė kortelė 
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UŽDUOTIS  

 

1. Ant vandens stiklinės uždėkite plastikinę kortelę. Stiklinė turi būti pilnai 

vandens. 

2. Pirmiausias ant kortelės uždėkite 1 monetą. Poto uždėkite daugiau monetų. 

 
TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Kodėl koretėl prilimpa prie vandens?  

— Kas priverčia kortelę sukibti su vandeniu?  

— Kokia yra sukibimo jėga?  

STEBĖJIMAS  

PAAIŠKINIMAS  

Veikia adhezijos ir kohezijos jėgos:  

• ADHEZIJOS JĖGA – jėga tarp kortelės ir vandens. (One kind of material and 

another kind of material).  

• KOHEZIJOS JĖGA – jėga vandens viduje.  
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2.3. EKSPERIMENTAS NR. 3. VANDUO IR MONETA 

 

 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti kohezijos ir adhezijos jėgas. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos: 

- Pipetė 

- Moneta 

- Vanduo  
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UŽDUOTIS 

Su pipette užlašinti vandens ant monetos. 

TYRIMO KLAUSIMAI 

— Ką pastebėjote? 

— Kiek lašų užlašinote ant monetos, norėdami padengti paviršių? 

— Ar yra kokios nors jėgos tarp monetos ir vandens? 

STEBĖJIMAS 

 

 
 
 
 

PAAIŠKINIMAS 

• Tarp vandnes ir monetos egzistuoja jėga, vandinama adhezijos jėga. (tap pat kaip 

ir pirmame eksperimente – tarp vandnes ir piršto). 

• Vanduo prilimpa prie kito daikto. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

2.4. EKSPERIMENTAS NR. 4 A. NUO LAŠO IKI ĮSIELEKTRINIMO 

 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti elektros jėgas. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos: 

- Medžiagos gabalėlis 

- Lazdelė  

- Vandens stiklinė 
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UŽDUOTIS  
 

 Medžiagos gabalėliu patrinkite lazdą. 

 Paleiskite vandnes srovę ir priartinkite įelektrintą plastikinę lazdą. 

 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Kodėl vandens srovė prisiartina prie lazdos? 

STEBĖJIMAS  
 
 
 

 
 

PAAIŠKINIMAS  

 Lazda yra įelektrinta. 

 Veikia jėga tarp vandens ir įelektrintos lazdos. 

 Jėga pritraukia vandenį.  
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2.5. EKSPERIMENTAS NR. 4 B. NUO LAŠO IKI ĮSIELEKTRINIMO 

 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti elektros jėgas. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Vanduo 

- Magnetas  
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UŽDUOTIS  

Priartinkite magnetą prie vandens srovės.  

 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Kodėl vandens srovė neprisiartina prie magneto?  

 

STEBĖJIMAS  

 

 

  
 

 

 

 

 

PAAIŠKINIMAS  

• Magnetas nedaro įtakos vandeniui.  
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2.6. EKSPERIMENTAS NR. 5A. PLASTIKINĖ LAZDA IR POPIERIUS 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti elektros jėgas. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Plastikinė lazda 

- Popieriaus skiautelės 

- Medžiagos gabalėlis 
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UŽDUOTIS  

 Įtrinkite gerai plastikinę lazdą su medžiagos skiaute. 

 Priartinkite lazdą prie popieriaus skiautelių. 

 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Ar yra kokia jėga tarp plastikinės lazdos ir popieriaus?  

STEBĖJIMAS  

 

 
 

 

 

PAAIŠKINIMAS  

 Jėga egzistuoja tarp įelektrintos lazdos ir popieriaus skiautelių.  

 Elektra.  
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2.7. EKSPERIMENTAS NR. 5B. PLASTIKINĖ LAZDA IR POPIERIUS 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti elektros jėgas. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Magnetas 

- Popieriaus skiautelės 

  

 

 

 

UŽDUOTIS  

Priartinkite magnetą prie popieriaus skiautelių.  

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Ar yra kokia jėga tarp magneto ir popieriaus gabalėlių?  

STEBĖJIMAS  

 
PAAIŠKINIMAS  

• Niekas nevyksta, neveikia jokios jėgos.  
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2.8. EKSPERIMENTAS NR. 6 A. ĮELEKTRINTI PLASTIKINIAI 

ŠIAUDELIAI 

 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti elektros veikimo dėsnius. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Markeris  

- Plastikiniai šiaudeliai 

- Siūlas  

- Popierinė servetėlė ar medžiagos gabalėlis 
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UŽDUOTIS  

 Pririškite ploną siūlą per vidurį šiaudelio. Su markeriu pasižymėkite šiaudelio 

galą. 

 Vieną šiaudelio galą patrinkite su maedžiaga ar popierium. 

 Priartinkite kitą šiaudelį prie kabančio šiaudelio. 

 Markeriu pažymėtą šiaudelio dalį ištrinkite su medžiaga.  

 Kitą šiaudelį ištrinkite su medžiaga. 

 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Kodėl du tokie patys šiaudeliai veikia vienas kitą?  

STEBĖJIMAS  

Du plastikiniai šiaudeliai traukia ir stūmia vienas ktą.  

PAAIŠKINIMAS  

 Tarp dviejų šiaudelių yra jėga. 

 Jėga yra neigiama.  
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1.2. EKSPERIMENTAS NR. 6 B. ĮELEKTRINTI PLASTIKINIAI 

ŠIAUDELIAI 

 

TIKSLAS 

Išsiaiškinti elektros veikimo dėsnius. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Plastikiniai šiaudeliai 

- Siūlas  

- Popierinė servetėlė ar medžiagos gabalėlis 

   

 

 

 

UŽDUOTIS  

Pririškite ploną siūlą per vidurį šiaudelio. Su markeriu pasižymėkite šiaudelio galą. 

Priartinkite popierinio rankšluosčio gabalėlį prie kabančio šiaudelio. 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Ar yra kokia jėga tarp popierinio rankšluosčio ir šiaudelio?  

STEBĖJIMAS  

PAAIŠKINIMAS  

Veikia traukos jėga.  
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2.9. EKSPERIMENTAS NR. 7A. PLASTIKINIAI ŠIAUDELIAI IR 

MUILO BURBULAI 

     TIKSLAS 

Patikrinti, ar vanduo reaguoja su elektrine jėga. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Indų plovimo skystis. 

- Šiaudeliai 

- Medžiagos skiautė 

 

 

 
 

UŽDUOTIS  

 Ant stalo papilkite vandens ir indų plovimo skysčio. 

 Padarykite keletą burbulų. 

 Plastikinį šiaudelį patrinkite medžiagos skiaute. 

 Priartinkite šiaudelį prie muilo burbulų. 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Ar yra kokios jėgos tarp įelektrinto šiaudelio ir muilo burbulų?  

STEBĖJIMAS  
 

 
 
 

PAAIŠKINIMAS  

 Tarp įelektrinto šiaudelio ir muilo burbulų yra traukos jėga. 
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2.10. EKSPERIMENTAS NR. 7B. PLASTIKINIAI ŠIAUDELIAI IR 

MAGNETAS 

     TIKSLAS 

Patikrinti, ar vanduo reaguoja su elektrine jėga. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Indų plovimo skystis. 

- Šiaudeliai 

- Magnetas  

 

UŽDUOTIS  

 Ant stalo papilkite vandens ir indų plovimo skysčio. 

 Padarykite keletą burbulų. 

 Priartinkite magnetą prie muilo burbulų. 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Ar yra kokios jėgos tarp magneto ir muilo burbulų?  

STEBĖJIMAS  
 

 
 
 

PAAIŠKINIMAS  

 Tarp magneto ir muilo burbulo nėra jokios jėgos. 
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2.11. EKSPERIMENTAS NR. 8 A. PLASTIKINĖ LAZDA IR 

SKARDINĖ 

     TIKSLAS 

Patikrinti kaip kitos medžiagos (ne vanduo) reaguoja su įelektrintais kūnais 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Medžiagos gabalėlis 

- Skardinė 

- Plastikinė lazda 
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UŽDUOTIS  

 Plastikinę lazdelę patrinkite su medžiagos skiautele. 

 Priartinkite įelektrintą lazdelę prie skardinės. 

 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Ar yra kokios jėgos tarp įelektrintos lazdos ir metalinės skardinės?  

 

STEBĖJIMAS  

 
 

Skardinė sukasi, ridenasi.  

 

PAAIŠKINIMAS  

 Tarp įelektrintos lazdos ir metalinės skardinės yra traukos jėga. 
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2.12. EKSPERIMENTAS NR. 9. ĮELEKTRINTI BALIONAI. 

 

Tikslas 

Patikrinti kokios jėgos veikia įelektrintus kūnus 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Du balionai 

- Siūlas  

- Medžiagos gabalėlis 

 

    

 
 

 

UŽDUOTIS  

 Pripūskite 2 balionus.  

 Suriškite balionus su siūlu.  

 Patrinkite vieną balioną su medžiaga ar savo ranka.  

 Priartinkite vieną balioną prie kito.  

 

 

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Kodėl balionai veikia vienas kitą?  
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STEBĖJIMAS  

 
 

 

Bakionai pritraukia arba stūmia vienas kitą.  

 

PAAIŠKINIMAS  

 Tarp balionų yra stūmos jėga.  

 Tarp įelektrino baliono ir kitos baliono egzistuoja traukos jėga. 
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2.13. EKSPERIMENTAS NR. 10. JUDANTYS ELEMENTAI. 

 

Tikslas 

Išsiaiškinti kokios jėgos veikia įelektrintus kūnus kartu su neįelektrintais 

kūnais. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Plastikinis šiaudelis 

- Sąvaržėlėl su siūlu 

- Medžiagos gabalėlis 

   

 

 

UŽDUOTIS 

 Plastikinę lazdelę patrinkite su medžiagos skiaute.  

 Priartinkite lazdelę prie sąvaržėlės.  

  

TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebite?  

— Kodėl sąvaržėlė juda?  
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STEBĖJIMAS 

 

 
 
 
 
 

PAAIŠKINIMAS 

Metalinė sąvaržėlėl – neutralus kūnas. Kai įelektrinta plastikinė lazdelė (turinti 

neigiamos jėgos elektronus) prisiartina prie sąvaržėlės, tai neigiami elektronai 

pereina ant metalinio sąvaržėlės paviršiaus. Susiformuoja traukos jėga. Priežastis 

yra ta, kad elektronai (neigiamo krūvio) metaliniuose kūnuose turi tendencija 

laisvai judėti metalo viduje. 
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2.14. EKSPERIMENTAS NR. 11. SKARDINĖ, PLASTIKINĖ LAZDA 

IR SĄVARŽĖLĖ. 

 

Tikslas 

Išsiaiškinti kokios jėgos veikia įelektrintą kūną kartu su neįelektrintu kūnu. 

 

PASIRUOŠIMAS  

Medžiagos  

- Plastikinis šiaudelis 

- Sąvaržėlėl su siūlu 

- Medžiagos gabalėlis 

- Skardinė  

  

  

 
can.  
 

UŽDUOTIS  

 Plastikinę lazdelę patrinkite su medžiagos skiaute.  

 Priartinkite lazdelę prie sąvaržėlės.  

 Priartinkite lazdelę prie skardinės.  
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TYRIMO KLAUSIMAI  

— Ką pastebėjote?  

— Kodėl sąvaržėlė juda?  

— Kodėl skardinė juda?  

STEBĖJIMAS  

 
 

PAAIŠKINIMAS  

Kai įelektrinta plastikinė lazdelė (turinti neigiamos jėgos elektronus) prisiartina prie 

skardinės, tai neigiami elektronai pereina ant metalinio skardinės paviršiaus. 

Susiformuoja traukos jėga. Priežastis yra ta, kad elektronai (neigiamo krūvio) 

metaliniuose kūnuose turi tendencijos laisvai judėti metalo viduje. 
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2.15. EKSPERIMENTAS NR. 12. EKSPERIMENTO NR. 4A 

KARTOJIMAS 

 

Kodėl įelektrinta lazda traukia vandens srovę link savęs? Ar tas pats 

atsitinka ir su kitom medžiagom tokiom kaip sąvaržėlės, skardinės, popierius? 

Žinoma ne. Priežastis yra ta, kad vandens molekulės yra polinės. Dėl didelio 

deguonies elektrinio neigiamumo vandeniliai molekulėje įgauna dalinį teigiamą 

(δ+), o deguonis – dalinį neigiamą (δ-) krūvį. Dėl to vandens molekulė yra polinė. 

Ji savo savybėmis panaši į magnetėlį: polinės molekulės traukia viena kitą – 

atsiranda vandenilinis ryšys. Būtent vandeniliniai ryšiai ir lemia vandens savybes.  

Įsivaizduokite vieną lašą vandens. Dabar įsivaizduok tai, kad lašas suskyla į 

daugybę kitų nedidelių lašų, ir tie mažesni lašai į dar mažesnius...Kai mažytis lašas 

jau skilti nebegali, mes gauname vandens molekulę. 
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PRESCHOOL P34 (BYDGOSZCZ, LENKIJA). 

ADHEZIJOS IR KOHEZIJOS JĖGŲ ATRADIMAS 

1. KOORDINATORIAUS ĮŽANGA 

Mali Odkrywcy savo lopšelyje atliko eksperimentus, kurių tikslas buvo 

atrasti egzistuojančias jėgas, kurios nemato plika akimis, bet kurios egzistuoja 

gamtoje: adhezijos ir kohezijos jėgos. Norėdami tai padaryti, jie atliko keletą 

eksperimentų, kuriuose aiškinosi vandens savybes, vėliau eksperimentavo ir 

sužinojo, kaip vanduo sąveikauja su kitomis medžiagomis (laikant vandenį tarp 

dviejų pirštų ir kortelės eksperimentas), taip pat kaip vanduo jo skystoje būsenoje 

išlieka kartu dėl kohezijos jėgos (lašai ant monetos). Šie faktai palankiai įvertino 

vandens molekulės koncepcijos įvedimą, leidžiantį vaikams atrasti egzistuojantį 

natūralų reiškinį: paviršiaus įtempimą (santechnikos sąvaržos ir vandens 

eksperimentas). 

Šis mokytojų pasirinktas kelias žymi mokslinio vandens modelio atradimo 

pradžią: vandens molekulės susijungia dėl kohezijos jėgos ir jungiasi prie kitų 

medžiagų dėl adhezijos jėgos. 

2. EKSPERIMENTŲ METODOLOGIJA: NOVAKO ŽEMĖLAPIS 

 



114 
 

3. EKSPERIMENTAVIMAS: KOHEZIJOS, ADHEZIJOS IR VANDENS 

PAVIRŠIAUS ĮTEMPIMO JĖGOS 

3.1. Veikla Nr.1: Vandens savybės 

Eksperimento pavadinimas – “Žaidimas su vandeniu”. Eksperimentas truko 

24 val. 1, 2 ir 3 veiklos buvo atliktos darželyje  Kindergarten 34 “Little 

Explorers” Bydgoszcz mieste, Lenkijoje. Eksperimentui vadovavo  Beata Zawada 

ir Barbara Krakowska. Dalyviai:  25 vaikai: 11 mergaičių ir 14 berniukų, kurių 

amžius 5-6 metai. 

Mokytojos naudojo Sokrato metodą pokalbiuose su vaikais. 

Medžiagos: 

- ąsočiai su vandeniu, 

- apelsinų sultys skaidriuose puodeliuose, 

-  2 skirtingos formos talpos, 

-  2 puodeliai (vienas su actu, kitas su vandeniu), 

-  lenta skirta užrašams, 

-  monetos, 

- pipetė,  

- magnetinė kortelė,  

- liniuotė,  

- lėkštutė. 

 

 

Šaltiniai 

 

1. S.Elbanowska. Jak zadziwić przedszkolaka. Tym, co świeci, pływa, lata. W- 

wa 1994. 

2. G.Walter. Woda – żywioły w przedszkolu. Kielce 2004. 

3. S.Hewitt. Przygoda z przyrodą – zabawy i eksperymenty. Wyd.Podsiedlik – 
Kaniowski i Spółka 2000. 

4. https://www.aulavirtual.csic.es. 

5. http://www.csicenlaescuela.csic.es. 
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Tikslas 

Supažindinti vaikus su vandens savybėmis, jo sąveika su kitomis 

medžiagomis. 

 

Veiklų vykdymas ir įgyvendinimas 

 

Pirmiausiai mokytojos kruopščiai suplanavo eksperimentus: diskutavo su 

kitais mokytojais, ieškojo informacijos, parašė detalų planą. Likus vienai dienai iki 

eksperimentų pradžios, mokytojos pasiteiravo vaikų ką jie žino apie vandenį. 

Vaikai pateikė įvairių atsakymų: vanduo gali būti ir mėlynos, ir baltos spalvos; jo 

skonis kaip sriubos; jis beskonis; vanduo gali būti sūrus ir t.t. 

 

Eksperimentų eiga 

Vaikai supylė vandenį į permatomus puodelius. Piešinukus dėjo prie 

puodelių ir stebėjo ar jie matosi. Vaikai ragavo vandenį – išsiaiškino, kad jis 

beskonis. Poto vaikai pylė vandenį į skirtingos formos ir talpos indus. (1 ir 2 pav.) 

 

1 pav. 
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2 pav. 

 

 Mokytojos išpylė vandenį ant grindų – vaikai pamatė, kad vanduo gali 

turėti ir tam tikrą formą. Vaikai atliko matavimus. 

Galutinis įsivertinimas 

 Vaikai išsiaiškino vandens savybės, formą, būsenas. Informaciją surašė 

lentoje (3 pav.) 

 

3 pav. 
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VEIKLA NR. 2: KOHEZIJA IR ADHEZIJA 

Medžiagos 

 vanduo 

 pipetė 

 magnetinė kortelė 

 moneta 

 stiklinės 

 liniuotė 

Šaltiniai 

 

1. S.Elbanowska. Jak zadziwić przedszkolaka. Tym, co świeci, pływa, lata. W- wa 

1994. 

2. G.Walter. Woda – żywioły w przedszkolu. Kielce 2004 

3. S.Hewitt. Przygoda z przyrodą – zabawy i eksperymenty. Wyd.Podsiedlik – 

Kaniowski i Spółka 2000. 

4. https://www.aulavirtual.csic.es. 

5. http://www.csicenlaescuela.csic.es. 

 

Tikslas 

 Eksperimentuodami vaikai išsiaiškins vandens savybes, adhezijos ir 

kohezijos jėgas ir susipažins su molekulinės teorijos pradmenimis. 
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Veiklų įgyvendinimas 

 Mokytojos ruošėsi eksperimentams, daug informacijos gavo susitikimų 

metu Madride ir Lenkijoje. Užnorinimo veiklos metu, mokytojos norėjo išsiaiškinti 

ką vaikai žino apie vandenį ir jo savybes – kodėl vanduo sukimba tarp pirštų? 

Kodėl vandens lašas nenukrenta nuo magnetinės kortelės? (4 pav.) 

 

4 pav. 

Vaikų atsakymai į klausimus:  

— Pirštai laiko vandenį 

— Lašelis užstrigo tarp pirštų. 

— Kortelė prisiklijavo prie stiklinės. 

. 

Eksperimentų eiga 

 Mokytoja dar kartą užduoda klausimą vaikams kodėl vanduo prilimpa prie 

pirštų. Tam, kad patvirtintų faktą, kad vanduo yra lipnus, pasiūlo atlikti dar vieną 

eksperimentą su kortele ir vandeniu. Kortelė uždėta ant stiklinės su vandeniu taip 

pat nenunkrenta. Tai reiškai, kad dvi medžiagas veikia adhezijos jėga. 
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Įsivertinimas 

 Vaikai išsiaiškino 2 jėgų (adhezijos ir kohezijos) veikimo principus.  

 

VEIKLOS 3.1 APRAŠYMAS: VANDENS PAVIRŠIAUS ĮTEMPIMAS 

 

Medžiagos 

- menzūrėlės 

- pipetės 

- vandens dubenėliai 

- pipirai 

- sąvaržėlės 

- adatos 

- balionai 

- indų plovimo skystis 

Šaltiniai 

 

1. S. Parker. Woda. Eksperymenty i doświadczenia. Warszawa 2006 

2. P. Ashbrook. Nauka jest prosta. Kielce 2003 

3. U. Berger. Księga eksperymentów. Kielce 2008 

4. https://www.aulavirtual.csic.es. 

5. http://www.csicenlaescuela.csic.es. 

 

Tikslas 

Supažindinti vaikus su vandens savybėmis ir įrodyti, kad vanduo turi 

paviršių, kuriuo kai kurie vandens vabzdžiai gali čiuožti. 
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Veiklų vykdymas 

Eksperimentai vyko pagal iš anksto suplanuotą planą. Mokytoja paklausė 

vaikų ar jie žino atsakymus į tokius klausimus: “Ar adata išsilaikys ant vandens 

paviršiaus?”, “Ar sąvaržėlė gali plaukti?”, “Kodėl vandens čiuožikas gali čiuožti 

vandens paviršiumi?” 

Vaikai pateikė įvairių atsakymų į pateiktus klausimus. 

Eksperimentai: 

Vaikai įdėjo adatą į vandenį ir stebėjo kaip ji juda, ar skęsta. Vaikai padarė 

išvadą – adata yra lengva, todėl ji neskęsta. 

Mokytoja paaiškino, kad vanduo turi paviršių, ploną plėvelę ir parodė 

vaizdus kaip vandeniu čiuožia vandens čiuožikas. 

Vaikai eksperimentavo su sąvaržėle ir vandeniu (5 – 6 pav.) 

 

5 pav. 
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6 pav. 

 

VEIKLOS 3.2 APIBŪDINIMAS: VANDENS PAVIRŠIAUS LŪŽIS 

 

Medžiagos 

 indų plovimo skystis 

 balionas 

 pipirai 

Šaltiniai 

 

1. S.Elbanowska. Jak zadziwić przedszkolaka. Tym, co świeci, pływa, lata. W- 

wa 1994. 
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2. G.Walter. Woda – żywioły w przedszkolu. Kielce 2004. 

 

3. S.Hewitt.Przygoda z przyrodą – zabawy i eksperymenty. Wyd.Podsiedlik 

Kaniowski i Spółka 2000. 

4. S. Parker. Woda. Eksperymenty i doświadczenia. Warszawa 2006. 

5. P. Ashbrook. Nauka jest prosta. Kielce 2003. 

6. U. Berger. Księga eksperymentów. Kielce 2008. 

7. https://www.aulavirtual.csic.es. 

8. http://www.csicenlaescuela.csic.es. 

 

Tikslas 

Eksperimentų metu dar kartą išsiaiškinti vandens paviršiaus elastingumą, 

kuris yra labai gležnas, plonas. 

Veiklų vykdymas 

Mokytojos ruošėsi eksperimentams, daug informacijos gavo susitikimų metu 

Madride ir Lenkijoje. Mokytoja klausė vaikų apie vandens paviršių, prašė jį 

apibūdinti. 

Eksperimentai: 

1. Vanduo ir pipirai. (7 – 9 pav.) 

2. Vanduo ir monetos. 
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7 pav. 

 

8 pav. 
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9 pav. 

Įsivertinimas ir apžvalga 

Vaikai padarė išvadas dėl paviršiaus elastingumo. Dar viena eksperimento 

dalis – vandens persipildymas stiklinėje pridėjus monetų.  

4. IŠVADOS 

Mokiniai padrė išvadą, kad  vandens paviršius, nėra labai stiprus, o sunkūs 

daiktai nuskęsta. Kai kuriuos lengvus daiktus galima padėti ant vandens, 

nesulaužant paviršiaus įtempio. Atsiranda adhezijos ir kohezijos jėgos. 
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SAN FRANCISCO PUBLIC SCHOOL (PAMPLONA, ISPANIJA). 

ADHEZIJOS IR KOHEZIJOS JĖGŲ ATRADIMAS 

 

1. KOORDINATORIAUS ĮŽANGA 

San Francisco mokykla Pamplonoje yra dvikalbė mokyklą, kurioje vaikai 

mokosi ispanų ir baskų kalbų, o anglų kalba yra antroji užsienio kalba. 

Eksperimentavimą pradėjo konceptualizuojant jėgos sąvoką eksperimentuojant su 

sąvaržėle ir magnetu. Jie tęsė tyrimo procesą, laikydami vandens lašą tarp pirštų ir 

suvokė adhezijos ir kohezijos jėgas. Vėliau, naudojant dinamometrą, jie nustatė 

stiklo skaidrės ir kompaktinio disko su stalu laikymosi jėgą, tokiu būdu perėjo nuo 

stebėjimo iki matavimo. Taip pat eksperimentavo su vandeniu, išsiaiškino vandens 

savybes, būsenas. 

2. METODAI 

Sąvokų žemėlapio kūrimas 

3. EKSPERIMENTO APIBŪDINIMAS 

Tyrimo dalyviai: 95 vaikai iš pradinės mokyklos (pasirinktos 4 klasės). 

Vaikų amžius – 7 – 12 metai. Jokių lyčių skirtumų nebuvo pastebėta, atliekant 

eksperimentus. Vaikai buvo aktyvūs ir motyvuoti. Vyresnio amžiaus vaikai 

pagelbėjo jauniesniems. 

Eksperimentavimo tikslas 

Mokytoja iškėlė kelis klausimus, o atsakymus į juos norės gauti atlikus 

eksperimentus. 

 Kas įtakoja kohezijos ir adhezijos jėgų susiformavimą? 

  Kokiuose dar procesuose šios jėgos veikia? 
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 Ar yra kokie dėsniai, kuriuos galima būtų taikyti kalbant apie vandenį ir jį 

veikiančias jėgas? 

 

Medžiagos. Šaltiniai 

 

 Pipetės 

  Vanduo 

  Kortelės 

  Sąvaržėlės 

  Moneta  

 Magnetas  

  Skardinės  

  Dinamometras 

 Stiklinės  

 CD diskai 

 www.csicenlaescuela.csic.es 

 www.aulavirtual.csic.es  

 

Iš ko sudarytas pasaulis? Adhezijos ir kohezijos jėgų apibūdinimas 

sąveikaujant su vandeniu, molekulių teorija 

 

Pirma dalis: natūralių procesų stebėjimas 

Lietaus lašų stebėjimas ant lango. Mokytoja uždavė klasimus: 

 

 Į ką yra panašūs lietaus lašai?  

 Kodėl jie yra rutulio pavidalo? 

 Kaip jie prilimpa prie stiklo?  

 Kodėl jie rieda žemyn? 

 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/
http://www.aulavirtual.csic.es/
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Savo pastebėjimus vaikai fiksavo užrašuose. 

 

EKSPERIMENTA NR.1.  MAGNETAS IR SĄVARŽĖLĖ 

Vaikai pririšo siūlą prie sąvaržėlės ir laikė rankose.Kai magnetą priartino 

prie sąvaržėlės, jis pritraukė ją prie savęs. Magnetą vaikai patraukė toliau – 

sąvaržėlė nukrito ant žemės, nes buvo paveikta gravitacijos jėgos. Kai mokytoja 

vaikų paklausė kas čia vyksta ir kodėl taip nutiko – ne visi pateikė teisingus 

atsakymus. Tikrovė yra ta, kad veikia dvi jėgos: gravitacija ir magnetizmas. Abi 

yra jėgos, veikiančios per atstumą, nes nei Žemė, nei magnetas nekontaktuoja 

tiesiogiai su sąvaržėle. Tik siūlas ir pirštai yra tiesiogiai susiję su sąvaržėle. Jokios 

jėgos sąvaržėlės neveikia kai ji nejuda. Čia jau galima kalbėti apie vektoriaus dydį, 

kuris sukelia judesį (pagreitį) kūnuose. 

 

EKSPERIMENTA NR.2.  ŽINIŲ ĮTVIRTINIMAS. VANDENS LAŠO 

LAIKYMAS TARP NYKŠČIO IR RODOMOJO PIRŠTŲ. 

Vaikai pirmiausia atliko eksperimentą, kurio metu padarė išvadą:  

1. vandens lašas prilipo prie pirštų;  

2. vandens lašas – elastingas.  

Tada mokytoja įvedė du naujus terminus ir paaiškino jų reikšmę, 

pasiremdama eksperimento išvadomis: 

 Adhezija (priekiba) – dviejų skirtingų kietųjų kūnų, kietojo kūno 

ir skysčio arba nesimaišančių skysčių susiliečiančių paviršių 

sukibimas dėl kūnų dalelių sąveikos.  

 Kohezija ('surištas') – vandens molekulių savybė būti susijungusioms 

tarpusavyje. 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Skystis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vanduo
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EKSPERIMENTA NR.3.  KOHEZIJOS IR ADHEZIJOS JĖGŲ 

LYGINIMAS 

Vaikai turi suvokti, kad adhezijos jėga yra priešinga kohezijos jėgai. 

Didėjant tarpui tarp pirštų, didėja ir lašelis, o tai reiškia, kad sukibimo jėga yra 

didesnė, nei surišimo ir tada lašas skyla į dvi dalis. 

Pirmas dėsnis: veikiant adhezijos jėgai vandens lašas turi tendenciją prikibti 

prie kieto paviršiaus. 

 Antras dėsnis: kohezijos jėga įtakoja lašelių sukibimą tarpusavyje. 

EKSPERIMENTA NR. 4.  LAŠELIS ANT PIPETĖS GALIUKO 

Vaikai pripildo pipetę vandeniu ir pradeda lašinti. Jie stebi kokio dydžio ir 

formos lašai susiformuoja. Diskutuojama ar rezultatas būtų toks pats, jei vandenį 

pakeistume kitu skysčiu. Eksperimente stebimos dvi jėgos: adhezijos – laikanti 

lašelį prie pipetės galo ir gravitacijos – traukianti lašelį prie žemės. 

 

EKSPERIMENTA NR. 5.  JĖGOS TARP MEDŽIAGOS IR SKYSČIAUS 

PAVIRŠIŲ 

Mokytoja uždavė klausimą: „Nuo ko priklauso kohezijos ir adhezijos 

jėgos?“ Vaikams buvo pasiūlyta atlikti kelis eksperimentus naudojant skystį ir 

skirtingus medžiagų paviršius. Išvada: lašų forma priklauso nuo medžiagos 

paviršiaus. 

 

EKSPERIMENTA NR. 6.  KOHEZIJOS IR ADHEZIJOS JĖGŲ 

DYDŽIAI 
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Šio eksperimento metu buvo stebimas lašas, keičiant medžiagos paviršiaus 

kampą ir pobūdį. Jei  lašas plokščias, tai tiek adhezijos, tiek kohezijos jėgų 

veikimas turi vienodą reikšmę, kad jis nenukristų ant žemės.  

EKSPERIMENTA NR. 7.  LAŠAS ANT MONETOS PAVIRŠIAUS 

Vaikai pasirinko vienodo dydžio monetas, jas nuplovė su muilu ir nusausino. 

Vaikai lašino lašus ir stebėjo procesą. Lašus skaičiavo ir fiksavo jų kiekį. Išvada: 

lašai telkiasi vienas prie kito, bet per didelis jų kiekis išsiveržia už monetos kraštų. 

(1 – 4 pav.) 

 

1 pav. 

 

 

2 pav. 
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3 pav. 

 

4 pav. 

 

Vaikai tyrinėjo lašus per padidinimo stiklą (5 pav.) 
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EKSPERIMENTA NR. 8.  PAVIRŠIAUS ĮTEMPIMAS. KORTELĖ ANT 

STIKLINĖS SU VANDENIU. 

Vaikai pripylė vandens į stiklinę ir uždėjo kortelę. Viena dalis kortelės 

sukibo suvandenu, o kita liko išsikyšusi į išorę (6 pav.) 

 

6 pav. 

 Vaikai dėjo kamštelius ir stebėjo kaip vanduo, prilipęs prie kortelės, 

išsitempia. Jie skaičiavo kiek kamšelių galima sudėti ant kortelės, nepersveriant 

jos. (7 – 8 pav.) 

 

7pav. 
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8 pav. 

Išvada: 1.kiekybinis matavimas buvo įvestas eksperimento metu; 2. Vandens 

paviršius yra elastingas. 

EKSPERIMENTA NR. 9.  JĖGA TARP STALO PAVIRŠIAUS IR 

STIKLO 

Ant stalo papylėme vandens ir ant jo padėjome stiklo juostelę (9 pav.) 

 

 

9 pav. 
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Pabandėme pakelti juostelę nuo stalo. Išvada: atsirado traukos jėga, 

neleidžianti lengvai stiklo juostelei atsiplėšti nuo stalo paviršiaus. 

Jėgos dydį išmatavome dinamometro pagalba (10 pav.) 

 

10 pav. 

Antra dalis: Vandens sąveika su kietais paviršiais. Molekulinė teorija. 

 

Tyrinėdami vandenį, mes atlikome įvairių eksperimentų: stebėjome lietaus lašus 

ant lango, lašinome lašus į indą ir formavom lašelių baseiną, stebėjome šaltą 

skardinę, kuri kambario temperatūroje aprasojo. Su vaikais padarėm išvadą: 

vanduo yra sudarytas iš mikroskopinių dalelyčių, kurių mes nematome plika akimi. 

Tos dalelytės vieną kitą traukia (kohezijos jėga) ir geba sukibti su kieto kūno 

paviršiumi (adhezijos jėga). (11 pav.) 

 

 

11 pav. 
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ASUNDUSE LASTEAED PRESCHOOL (TALLIN, ESTIJA). 

NUO CUKRAUS IKI ELEKTROS 

 

1.  KOORDINATORIAUS ĮŽANGA 

Estai eksperimentavo su vandeniu, bandė išsiaiškinti vandens savybes, jo sąveiką 

su kitomis medžiagomis, tyrinėjo elektrostatikos dėsnius ir jų veikimo principus. 

Eksperimente dalyvavo 5 – 7 metų vaikai. 

2. METODŲ NAUDOJIMAS 

Sąvokų žemėlapis (1 – 2 pav.) 

 

 

1 pav. 
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2 pav. 

 

3. EKSPERIMENTAS NR. 1: KUR DINGO CUKRUS? 

Dalyviai 

Eksperimentai buvo vykdomi Talino darželyje "Asunduse". Eksperimentus 

koordinavo mokytojos Eneli & Kristel. Dalyviai: 11 vaikų, 6 berniukai and 5 

mergaitės, kurių amžius yra 5 – 7 metai.  

Medžiagos. Šaltiniai. 

 Cukraus gabalėliai 
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  Šaltas ir karštas vanduo 

  Stiklinis ąsotis 

  Šaukštas 

  Plastikiniai puodeliai 

  2 skirtingų spalvų indeliai 

 Murulaid, R., Piirsalu, E., Vacht, P., Vaino, K.; Loodusõpetus 7. klassile; 

[2016]; Estonia. 

 Available online: 

http://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/21#/section/8604 

 Tännan, M.; Loodusõpetus 7. klassile. Sissejuhatus füüsikasse ja 

keemiasse; [2010]; Estonia. 

 CSIC Virtual Classroom: https://www.aulavirtual.csic.es. 

 CSIC at School: http://www.csicenlaescuela.csic.es. 

 

Tikslas 

Išsiaiškinti kas yra molekulės, jų sandarą ir veikimo principus (3 pav.) 

 

3 pav. 

http://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/21#/section/8604
https://www.aulavirtual.csic.es/
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Pasiruošimas veikloms ir jų įgyvendinimas 

Mokytoja kruopščiai ruošėsi veiklom, planavo viską iš anksto, sudarė darbo 

planą. Pirmiausiai vaikus užnorino – sudomino būsima veikla. Vaikai nieko 

nežinojo apie molekules. 

 

1. Stebėjimas. Diskusija:  Kas atsitiks, jei įdėsime cukraus gabaliukų į ąsotį su 

vandeniu?  

Vaikai: 

- Cukrus ištirps. 

- Vanduo ištirpins cukrų. 

- Cukrus dings. 

- Skirtumas yra į kokį vandenį dėsime – šiltą ar šaltą. 

- Vanduo pasidarys saldus. 

 

2. Eksperimentavimas. Vaikai įdėjo cukraus gabaliukų į šaltą vandenį. Vieni 

teigė, kad reikės labia ilgai laukti kol cukrus ištirps, o kiti maišė ir diskutavo, kad 

cukrus jau pradeda tirpti. Vaikai stebėjo mažus cukraus gabaliukus (4 – 6 pav.) 

 

 

4 pav. 
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5 pav. 

 

6 pav. 
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3. Rezultatų apibendrinimas (7 pav.) 
 

o Vanduo yra sudarytas iš molekulių, kurios yra labia mažos. 

o Karštame vandenyje molekulės juda greičiau. 

o Cukrus yra mažiau tankus nei vanduo. 

o Vanduo yra tirpiklis. 

 

7 pav. 
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Eksperimentavimas tęsiasi. Mokytoja klausia: „Kaip molekulės juda 

vandenyje?  Kaip jos atrodys, jeigu mes įdėsime cukraus į vandenį?“ 

4. Hipotezė 

Vaikai: įdėjus cukrų į vandenį, jis neišgaruoja, nedingsta, jis yra vandenyje. 

5. Hipotezės tikrinimas laboratorijoje 

Vaikai ragauja saldintą vandenį ir paprastą. Jį uosto, aptaria skonio 

skirtumus (8-10  pav.) 

 

8 pav. 
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9 pav. Cukraus gabaliukai 

 

10 pav. Ragavimas 
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6. Hipotezės paaiškinimas 

 

Cukrus niekur nedingo, nes: 

- Iš kietos būsenos pavirto į skystą. 

- Cukrus ištirpo ir padengė vandens paviršių. 

- Cukrus yra vandenyje. 

- Cukraus dalelės yra tokios mažos, kad plika akimi net neįžiūrimos. 

 

Eksperimento išvados 

150ml ąsotėlis su vandeniu ir jame ištirpintais 12 kūbelių cukraus buvo 

pastatytas ant lentynos (11 pav.) Vaikai stebėjo vandens garavimą, žymėjo 

nuorodas. 

 

11 pav. 
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 Mokytoja paprašė vaikų apibūdinti vaizdžiai kas yra molekulė ir tai 

pavaizduoti piešinyje. Vaikai suvokė, kad molekulės yra labai mažytės dalelės, 

kurios juda ir jungiasi (12-13 pav.) 

  

12 – 13 pav. Molekulės 

 

 

4. EKSPERIMENTAS NR.2: STATIŠKOS ELEKTROS ENERGIJOS 

ATRADIMAS 

Tikslas 

Supažindinti vaikus su statiška elektros energija praktinių užsiėmimų metu. 

Medžiagos.Šaltiniai.Dalyviai. Metodai. 

Eksperimentui atlikti reikia balionų ir kortelių su + ir – ženklais. Visas 

eksperimentas užtruko 24 val. Eksperimentai buvo vykdomi Talino darželyje 

"Asunduse". Eksperimentus koordinavo mokytojos Eneli & Kristel. Dalyviai: 13 

vaikų, 8 berniukai and 5 mergaitės, kurių amžius yra 5 – 7 metai.  

Mokytojos naudojosi Sokrato metodu. 

http://failid.koolibri.ee/koduleht/lehitseja/fyysika_9_1/files/assets/basic-

html/page4.html 

http://failid.koolibri.ee/koduleht/lehitseja/fyysika_9_1/files/assets/basic-html/page4.html
http://failid.koolibri.ee/koduleht/lehitseja/fyysika_9_1/files/assets/basic-html/page4.html
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Pasiruošimas veikloms ir jų įgyvendinimas 

Veikloms buvo pasiruošta iš anksto. Mokytojos turėjo detalų planą, 

informacijos pasieškojo internete ir kituose šaltiniuose. Užnorinimo veiklos metu 

vaikai trynė balionus į savo ar draugo plaukus, stebėjo kas vyksta ir tai pavaizdavo 

piešiniuose. 

 

14 pav. 
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1. Stebėjimas 
Patrynus balioną į plaukus, jis yra įelektrinamas ir įgauna elektros krūvį. 

 

2. Eksperimentavimas 
Buvo atlikti keletas eksperimentų, kurių metu buvo stebima traukos jėga (tarp 

baliono ir plaukų). 

3. Hipotezės tikrinimas 
Vaikai eksperimentavo su krūviais. Vieni gavo teigiamus krūvius +, o kiti – 

neigiamus -. Vaikai su skirtingomis kortelėmis būrėsi į vieną krūvą, nes skirting 

elektros krūviai vienas kitą traukia, o vaikai su vienodom kortelėm stovėjo 

vienas nuo kito toliau (15 – 16 pav.) 

 

 
15 pav. 
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16 pav. 

 

Patrynę balioną į plaukus, jį lengvai pridėjo prie sienos ir jis nekrito (17 pav.) 

 
17 pav. 
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4. Veiklų įvertinimas 
Išvados: 

1.  Elektros krūviai yra dviejų rūšių: teigiamieji ir neigiamieji.  

2. Elektros krūviai yra nemtomi. 

3. Toliau reikia tęsti eksperimentus, norint suvokti geriau kas yra polinės 

molekulės. 

 

 

 




