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Pamokos uždavinys

Atlikdami bandymus, pateiks keletą mišinių 
pavyzdžių ir 1 – 2 būdus, kaip tų mišinių 
sudedamąsias dalis atskirti.



Darbo vertinimo kriterijai

• Atlikti bandymus pagal aprašymus.
• Paruošti tikslų ir kūrybišką bandymo 

pristatymą.
• Pristatyti 1 – 2 būdus, kaip atskirti 

sudedamąsias mišinių dalis.
• Suformuluoti bandymo išvadas.
• Pateikti 3 – 4 įvairių medžiagų mišinių 

pavyzdžius.



Darbas grupėse

• Vyresnysis laborantas(ė)
• Laborantas(ė)
• Fiksuotojas(a)
• Bandymo pristatytojas(a), bandymo 

pristatytojai.











Įsivertinimas



Kiekvieno mokino įsivertinimas



Refleksija





Judrioji pertraukėlė

Skrydis lėktuvu virš mokslinės laboratorijos
teritorijos. Skrendame lėktuvu rankomis ir
balsu imituodami lėktuvo skrydį. Leidžiamės –
imituojame nusileidimą, pašokdami ir
atsisėsdami ant kėdės (puch, puch, puch).
Einame žeme – kojomis trepsime į grindis,
einame per smėlį – rankomis braukiame per
kojas, einame per vandenį – pliaukšime pirštais
ir liežuviu.



Užklupo lietus

Staiga pradėjo lyti baisi liūtis. Laboratorijos
teritorijoje vyksta kasinėjimo darbai, kelio
remontas. Einame per žemių ir vandens mišinį –
purvą (lėtai keliame kojas), per smėlio ir vandens
mišinį (braukiame rankomis per kojas), einame
per cemento ir vandens mišinį ( kojas traukiame
aukštyn). Bėgame per vandenį – pliaukšime
pirštais ir liežuviu.



Didžiulė parduotuvė

Įbėgame į didžiulę parduotuvę.
Užduotis
Nusipirkti po du produktus, pagamintus
sumaišant įvairias medžiagas.
(Duona, dešra, dešrelės, bandelės, mišrainės,
blynų tešla, limonadas, sviestas, grietinė,
koldūnai, padažai, sausainiai, saldainiai, kačių ir
šunų maistas ir t.t.)



Mąstymo žemėlapis. Apskritimas



Dar kartą aptariame





Eksperimentai ir Z kartos mokiniai

Z kartos mokinių tipiškus klausimus „Kas?“, „Kur?“,
„Kada?“ vertėtų pakeisti klausimais „Kaip?“, „Kuo
skiriasi?“, „Kuo panašūs?“ Mokinys – tai jaunasis
tyrėjas, todėl reikia jį motyvuoti, skatinti domėtis
tam tikra problema. Svarbus ne žinių kiekis, o
mokinių mąstymo ugdymas. Tik atliekant praktinius
eksperimentus galima sužadinti vaiko tolesnį
domėjimąsi jį supančiu pasauliu.
Taigi, tyrinėkime ir eksperimentuokime!
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