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Vanduo



Tyras, skaidrus, reikalingas, kiekvienam jis mums reikalingas. Kas? Tai vanduo! 
1 B klasės mokiniai “plaukė” į vandens pažinimo pasaulį. Pažintį pradėjo 

filmukų peržiūra apie vandens apytakos ratą, vandens įvairias būsenas, apie 
vandens taršą. Daugelis mokinių pasidalino mintimis ne tik matytais vaizdais, 

bet ir rėmėsi asmenine patirtimi.



Pirmokai atliko matematinius laboratorinius tyrimus. Dabar vaikai turi 
supratimą, kiek arbatinių šaukštelių telpa į didelį šaukštą, kiek stiklinių telpa į 
1 litrą ir kt. Išmoko lašelius suskaičiuoti pipete. Kai kuriems mokiniams pipetė 
į rankas “pakliuvo” pirmą kartą. Reikėjo pasimokyti prileisti vandens ir 
atsargiai lašinti ir skaičiuoti.



Vaikai praturtino gimtosios kalbos žodyną. Ieškojo, galvojo įvairius vandens 
telkiniui įvardinti pavadinimus ir atliko kūrybinį darbą “Vandens gyvenamoji 
vieta”. Skaitė ir aiškino lietuvių liaudies patarles, minė mįsles, inscenizavo 
V.Palčinskaitės eilėraštį “Lietučio pasaka” siužetiniais pratimais. 



Pirmokai kūrė dailės piešinį “Lašelio kelionė”, “Delfinas”, iš popieriaus  -
“Krabą”.



Teko paplušėti su Lietuvos žemėlapiu. Reikėjo jame surasti marias, upes, 
ežerus, jūrą ir surašyti į lentelę. Poilsiui pirmokai naudojo žaidimą – masažą 
“Prie upelio”. Skambėjo daug skanaus juoko ir teigiamų emocijų!  



Su muzikos mokytoja Diana vaikai sužinojo kaip muzika veikia vandenį, 
klausydami K. Sen. Sanso muzikos kūrinį „Akvariumas“, popieriaus lape 
spalvomis vaikai perteikė savo emocijas. 



Didžiausią dėmesį patyriminėje veikloje skirta eksperimentams ir bandy-
mams. Tai pati mėgstamiausia vaikų veikla. Tyrimas – tai savikritiška, paieš-
komis ir smalsumu pagrįsta praktinė veikla. Čia pasirodė vaikų kritinis, kūry-
biškas ir rūpestingas mąstymas.



Pirmokai iš viso atliko 12 eksperimentų ir bandymų. Sužinojo apie šilto ir šalto 
vandens skirtumus, įsitikino, kad augalai irgi geria vandenį, kaip vanduo 
susigeria į skirtingus gruntus, “sukūrė” gamtos stichinį reiškinį – tornadą.



Vaikai šias patyriminės veiklos dienas įvertino, kaip pačias įdomiausias dienas 
mokykloje.



Aptariant veiklą, pirmokai dalyvavo viktorinoje “Vandens kelionė”. Prisiminė 
įdomius faktus apie vandenį,  kad be vandens neegzistuotų gyvybė, aktyviai 

atsakė į pateiktus klausimus.



Kiekvienas vaikas klasės draugams atnešė ir pristatė vandens dovaną. 
Dovanos įvairios: didelės ir mažos kriauklės, koralai, gintaro nemažas gabalas 
ir mažyčiai gintarėliai, jūros ir vandenynų nušlifuoti akmenukai. Įdomu buvo 
klausytis trumpų pasakojimų apie vandens dovanas. 



Vaikai dalyvavo smagiame garsų atpažinimo žaidime “Atspėk vandens garsą”. 
Klausos pagalba pažino upelio čiurlenimą, upelio tekėjimą miške, jūros 
šniokštimą, krioklio gausmą, lietų su perkūnija. O pūgos įspėti nepavyko.



Noriai atliko kūrybinį dailės darbelį  su šiaudeliu. Sukurtas vaizdas suteikė 
peno fantazijai ir kūrybai. Patyriminės veiklos kelionė baigėsi smagia pramoga 
kieme “Burbulų puota”.



1 B klasės mokiniai patyriminės veiklos organizuotose dienose patyrė nekasdienius 
išgyvenimus, teigiamas emocijas, įgijo praktinių žinių, požiūrį į aplinką, gamtos 
reiškinius.


