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Pirmoji pamoka, ką veikėme?

• Atlikome užduotis: ,,Kieno čia sėklos“, ,,Augalo 
dalys“, ,,Fotosintezė“

• Darėme eksperimentus: ,,Augalai sugeria 
vandenį“, ,,Kokios spalvos slepiasi 
flomasteriuose“, ,,Chlorofilo gamyba“.



Antrosios pamokos darbas su mikroskopu
ir chromatografijos eksperimentas

mikroskopo mėginiai: mikroskopas ir kaip matėsi mėginiai:



Chromatografijos ekspermentas

Pagrindinės išvados:

• sutrinti augalai pavirto į žalią tamsią tyrę
ir patapo šviesiai žalia;

• ant filtro išryškėjo chlorofilas.



Kelionė į 
botanikos

sodą (trečioji
pamoka)



Ką veikėme botanikos sode?

Botanikos sode mes dalyvavome edukacijoje
,,Matau, galvoju, kuriu“.

Edukacijos pabaigoje piešėme ateities medžius. 
Po edukacijos vienoje iš Botanikos sodo 
pavėsinių vieni kitus vaišinome iš namų 
atsineštomis vaišėmis, dalijomės įspūdžiais bei 
atlikome refleksiją.



Kelios nuotraukos iš Botanikos sodo



Ketvirtoji pamoka
Tema: Medžių ir krūmų atpažinimas, aukščio bei amžiaus nustatymas



Ką mes daremė šia pamoką? Ir kaip?

Per šia pamoką mes matavome
medžių aukštį, apimtį ir amžių.

Štai kaip: norint sužinoti medžio aukštį reikia trikampinę
liniuotę pridėti prie akies vieną kampą, o kitą prie
medžio viršūnės, tada eiti atgal prie medžio ir skaičiuoti
žingsnius pvz: 23 žingsniai = 23 metrai. Ir pridėti 1,5 
metro, nes tai yra apie akių aukštis pvz: 23 metrai + 1,5 
metro = 24,5 metrų yra medžio aukštis. Medžio amžių yra
gana paprasta apskaičiuoti, nes medžio apimtis apytiksliai
auga 2cm per metus, tai gautą apimtį padalinus
gaunamas amžius pvz: 164 : 2 = 82 metų medis.



Namų darbas

,,Sėklų daiginimas“



Pirmasis bandymas užauginti baziliką

Balandžio 5 dieną pasodinau baziliką laukdamas rezultatų štai kas išėjo
pirmajame bandyme ( vyko nuo 04-05 iki 04-20 ), bet bandymas
nepavyko ir visi daigeliai nuvyto:



Antrasis bandymas užauginti baziliką

Birželio 28 dieną mėginau vėl užsiauginti bazilika, bet ir vėl neišėjo. 
Tik išdygo vienas daigelis.



Paskutinis bandymas su arbūzais

Galiausiai pradėjau stebėti arbūzų augimą. Pradėjau Baladžio 20 
dieną. Pradėjau stebėti nuo daigelių.



Arbūzų nuotraukų pratęsimas



Stebėjimo išvados

Nepavykus užauginti baziliko, arbūzo daigeliai augo
sėkmingai, nekaip bazilikas. Todėl tikiuosi ir toliau
stebėsiu sėkmingą daigų augimą ir
vaisių užmezgimą. Laukiu skanių arbūzų:)



Ačiū už dėmesį


