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Šv. Velykos, su margučiais, nurideno dar vieną mūsų bendro darbo

savaitę. Džiaugiuosi matydama tiek daug nuveiktų veiklų per šią

savaitę 

Kadangi jų buvo įvairiausių, tai nusprendžiau juos truputuką atskirti.

Šios savaitės atgarsiuose pasidžiaugsime Jūsų atliktais eksperimentais,

bandymais.

Matydama vaikų emocijas, švytinčias akis, suprantu, kad ši veikla      

vaikams labai patinka, o kad įrodyčiau, jog ji yra ir labai naudinga       

įkeliu šiek tiek informacijos apie tyrinėjimų, bandymų bei                        

eksperimentavimo naudą ikimokyklinukui ;)



Tyrinėjimai, bandymai, eksperimentavimas – tai 

kelias į stebuklingą pasaulio pažinimą

Ikimokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja,

kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus, stebi, eksperimentuoja

su aplinkoje esančiais daiktais. Norėdami suvokti dalyko esmę, vaikai

turi veikti patys - išsiaiškinti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį. Per

įgautą patirtį jie patiria įvairių išgyvenimų ir plėtoja pažintinę patirtį.

Tyrinėjimų bei eksperimentavimo dėka vaikai lavina savo pojūčius:

regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėja akies - rankos koordinacija, išmoksta

ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdosi sumanumą, lavina reakciją, kaupia patirtį,

diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, išmoksta spręsti

problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį.



Tyrinėjimams, eksperimentams tinkamos visos priemonės, svarbu               

atkreipti dėmesį į vaiko amžių. Mažieji gali eksperimentuoti su vandeniu, 

smėliu, balionais, augalais, meninės raiškos priemonėmis, - svarbu, kad 

tyrinėjimo procese vaikas galėtų veikti pats,jam būtų įdomu ir nesudėtinga

. Eksperimentai gali būti atliekami tiek uždarose patalpose, tiek lauke: 

stebint dangaus kūnus, meteorologinius procesus, augalus, gyvąją gamtą –

visa, kas juda, kinta.

Atliekant bandymus, eksperimentus visada laukiama galutinio rezultato, 

vienų eksperimentų rezultatai gaunami iš karto ir vadinami momentiniais, 

o kitų eksperimentų rezultatai yra gaunami po tam tikro laiko, jie vadinami 

ilgalaikiais eksperimentais, pvz.: iš sėklų auginamas augalas, auginami 

druskos kristalai ir t.t. Atliekant ilgalaikius eksperimentus, būtina juos 

fiksuoti: fotografuoti, žymėti popieriaus lape savo pastebėjimus, pokyčius, 

tai padeda vaikui geriau įtvirtinti gautas žinias, jas analizuoti, daryti 

išvadas.
http://www.ugdykim.lt/Tyrinejimai_bandymai_eksperimentavimas-tai_raktas_i_stebuklinga_pasaulio_pazinima

http://www.ugdykim.lt/Tyrinejimai_bandymai_eksperimentavimas-tai_raktas_i_stebuklinga_pasaulio_pazinima


Mažasis tyrinėtojas

Šiam margam pasauly, man viskas įdomu.

- Kodėl dienelę keičia naktis pilna žvaigždžių?

- Kodėl gėlytės žydi? Kodėl žolė žalia?

- Kodėl toks ledas šaltas? Ugnis tokia karšta?

- Iš kur kalnai ,,išdygsta“? Iš kur danguj lietus?

- Kodėl pienelis baltas? Saldainis toks saldus?

Stebėsiu, tyrinėsiu ir žaisdamas dainuosiu.

Apie pasaulį margą aš viską sužinosiu.

Pasidžiaukime Jūsų atliktais eksperimentais...

Eitvydas eksperimentams pasiruošęs 



„Nuogas kiaušinis“

Prisiminkime kaip buvo atliekamas eksperimentas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=D6gqy67ioRM&feature=emb_title

Ema 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=D6gqy67ioRM&feature=emb_title


Džiugas 

Kamilė 



Nojus ir Eva





„Kiaušinis ant vandens“

Šis eksperimentas taip pat sukėlė daug susidomėjimo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=SanVNmvXmm0&feature=emb_title

Danielė ir Domantas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=SanVNmvXmm0&feature=emb_title


Ieva



Barbora



„Apversta stiklinė“
Kai pradedi eksperimentuoti, tai ir sustoti sunku. Eksperimentas be kiaušinio ;)

https://www.youtube.com/watch?v=3YYDUtSLfzA

Benas Danielė ir Dominykas

https://www.youtube.com/watch?v=3YYDUtSLfzA


Jokūbas



Lukas

Ieva



Džiugas



„Pradurk taip, kad neišbėgtų vanduo“

Jokūbas parodė mums eksperimentą, kuriam reikėjo: maišelio su vande

niu, smailių pieštukų ir daug jėgų bei drąsos ;) 



„Gyvas degtukas“
Ievutė „gaivino“ arba privertė judėti degtuką ;) 

Eksperimentui reikėjo degtuko (perlaužto), adatos, šaukšto ir vandens. 



Ačiū visiems už puikias akimirkas,                 

iniciatyvą ir bendradarbiavimą.                        

Pasidžiaukime nuveiktais darbais ir                  

ruoškimės naujiems


