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Medžiagų savybių tyrimas



Ką mes veikėme?

PRISIMINAME
Prisiminame kokios fizinės 
savybės nustatomos jutimo 
organais, kokie jie, kokiais 
bandymais. Primenamos 

saugaus darbo 
laboratorijoje taisyklės.

TYRINĖJAME
Darėme tyrimus nustatančius 
medžiagų spalvą, kvapą, skonį 

blizgesį, agregatinę būseną, 
magneto poveikį, tirpumą 

vandenyje, kietumą, degumą. 
Skaičiavome tiriamųjų medžiagų 

tankį 

PIEŠIAME, PILDOME
Tyrinėdami medžiagas pildėme 

lentelę. Nupiešėme tiriamųjų 
medžiagų cheminės formulės 
modelį ir užpildėme refleksiją
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Indikatoriai; Rūgštys ir šarmai



Ką naujo sužinojome?
Susipažinome su 
šarminėmis ir rūgštinėmis 
medžiagom, indikatoriais. 
Kalbėjome apie rūgštinę ir 
šarminę organizmo 
pusiausvyrą, apie rūgščiųjų 
kritulių susidarymą ir jų 
žalą. Sužinome kas yra 
antioksidantai ir kaip jodas 
padeda nustatyti 
medžiagų 
krakmolingumą.



1 tyrimas: pH 
nustatymas
Į mėgintuvėlius įpilėme įvairias 
medžiagas su vandeniu ir naudojant 
raudonojo kopūsto nuovirą 
nustatinėjome medžiagų pH(šarmas ar 
rūgštis). Pildėme lapą ir nustatėme 
išvada, kad kopūsto nuovirą gali būti 
naudojama kaip gamtinis indikatorius 
nustatyti medžiagos pH. Jo pagalba 
nustatėme šarmingumą ar rūgštingumą 
pagal gautą tirpalo spalvą.

Skalbimo milteliai  Dantų pasta  Kivio sultys  Indų ploviklis  Vanduo



2 tyrimas: antioksidacinių
savybių  nustatymas

Susipjaustę įvairias daržoves ir 
vaisius vienus palikome , o kitus 
apipylėme citrinos sultimis. Po 
kiek laiko matėsi, kad obuolys ir 
bananas, kurie buvo padengti 
antioksidantu, liko geresnės 
būklės (mažiau oksidavosi), tad 
bulvė liko tokia pati kadangi turi 
pati antioksidantų.

Su antioksidantu:Su antioksidantu:

Be antioksidanto:Be antioksidanto:



3 tyrimas: krakmolingumo
nustatymas

Susipjaustę įvairius produktus 
užlašinome lašelį jodo tirpalo ir 
tie, kurie yra krakmolingi 
nusidažė violetine ar tamsiai 
mėlyna spalva. Padarėme 
išvadą, kad jodo pagalba galima 
nustatyti medžiagos 
krakmolingumą pagal spalvos 
kitimą.   

Prieš:Prieš:

Po:Po:



Pamoka3 Kazeino plastikas



Kaip galima pasidaryti kazeino plastiką?
Į puodą turime įpilti pieno ir laukti kol jis sukais ir 
ims garuoti, paskui turime įpilti atitinkamai acto ir 

maišyti kelias minutes. Po tų kelių minučių leidžiame 
mišiniui pastovėti ,kad atsiskirtų baltymas nuo 

riebalo ir vandens. Kai viskas nusistoja, pasiimame 
sietelį, į kurį įdedama kelis kartus sulankstyta marlė 

ir  įpilame savo mišinį. Leidžiame vandeniui ir 
riebalui nuvarvėti , o kai nuvarva pasausiname 

popieriniu rankšluosčiu (tačiau reikia sausinti 
atsargiai, kadangi galima išsausinti per daug ir taps 

„tešla“ trapi). Kai „tešla“ galutinai išsausinta iškart 
galima imti ir pradėti minkyti ją į savo norimus 

gaminius. Pasidarę sagas ar karoliukus turime palikti 
džiūti kelioms paroms tik po to galima dažyti ir 

dekoruoti.    



1
Ką naujo sužinojau patyriminių veiklų metu?

Sužinojau ir patyriau kaip daromi bandymai, kaip 
viskas atrodo. Išgirdau ir sužinojau apie naujas , 

negirdėtas sąvokas.

2
Kas labiausiai patiko ir kodėl?

Labiausiai patiko paskutinė pamoka kai darėme 
kazeino plastiką. Tai ne kiekvienos dienos reiškinys, 
buvo smagu paminkyti ir susikurti savo unikalią sagą 
ir poto ją pasiimti namo, prisiminti smagų bandymą.

3
Sunkumai su kuriais susidūriau?

Asmeniškai nebuvo jokių didelių sunkumų

Refleksija



AČIŪ UŽ 
DĖMESĮ 


