
 

Praktikos darbų aprašas 

Tyrėjo vardas:........................................ 

Data:.............................. 

1. Vandens savybių tyrimas  (individualus darbas) 
Darbo eiga: 

1. Ant popieriaus nupieškime storą rodyklę iš kairės į dešinę. 

2. Pastatykime kortelę už stiklinės. 

3. Į stiklinę pilkime vandenį. 

4. Žiūrėkime į kortelę pro stiklinę su vandeniu. 

Ką pastebėjote?..................................................................................... 

 

2. Triukas su vandeniu (darbas atliekamas grupėje). 
Darbo eiga: 

1. Įstatykime stiklinę į plastmasinę dėžutę, pripilkime sklidiną  vandens. 

2. Uždenkime stiklinę kartono lapu, prispauskime ir apverskime, laikydami 

virš dėžutės. 

Ką pastebėjote?.................................................................................................... 

 

3. Molekulių judėjimo greičio tyrimas (darbas atliekamas grupėje). 

Tikslas – nustatyti, šaltame ar karštame vandenyje greičiau judės rašalo dalelės 

Hipotezė......................................................................................................................

....................................................................................................................................
Darbo eiga: 

1. Ant stiklinės žymikliu užrašome „šaltas“ , ant kitos „karštas“. 

2. Stiklines pilnas pripilame atitinkamo vandens.  

3. Iš rašalo kapsulės įlašiname po 2 lašus rašalo. 

Išvada:........................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4. Vandens paviršiaus įtempimo tyrimas (individualus darbas). 

Tikslai : 

1. Ištirti ar vandens paviršius išlaikys pipirus. 

2. Išardyti vandens paviršiaus plėvelę su indų plovikliu. 

Hipotezė: 1........................................................................................................ 

2....................................................................................................... 

Darbo eiga: 



1. Pripilti stiklinę (Petri)  lėkštelę vandens ir užberti pipirų. 

2. Į lėkštelės vidurį panardinti vieną galą ausų krapštuko ir stebėti, kaip elgiasi 

pipirai. 

3.  Kitą ausų krapštuko galą pamirkyti į indų ploviklį it vėl panardinti į lėkštės 

vidurį. 

Išvados:........................................................................................................ 

...................................................................................................................... 

 

5. Šilumos laidininkai (darbas atliekamas grupėje). 

Tikslas – nustatyti geriausią šilumos laidininką iš 3 – plieninis, plastmasinis 

šaukštelis ir stiklinė lazdelė. 

Hipotezė........................................................................................................... 

Darbo eiga: 

1. Prilipdyti sviestu prie šaukštelių vidurio ir lazdelės po žirnį vienodame 

aukštyje, sudėti į tuščią stiklinę. 

2. Pripilti stiklinę karšto vandens. 

Išvada............................................................................................. 

 

6. Anglies dioksido gavimas ir savybių tyrimas. (Individualus darbas) 

Tikslas – užgesinti žvakę pagamintomis CO2 dujomis. 

Hipotezė......................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Darbo eiga: 

1. Į stiklinę įpilame 3 šaukštelius sodos ir užpilame acto. Vykstant reakcijai, 

susidaro anglies dioksidas. Jis sunkesnis už orą, todėl lieka kolboje. (Kokia 

anglies dioksido spalva?). 

2. Žvakę įstatome į gilesnį indą (jogurto indelį) ir uždegame. 

3. Stiklinę palenkiame virš žvakės lyg pildami skystį, o pilame anglies dioksidą. 

4. Dar kartą uždegame žvakę, bandome užgesinti vėl. Ar pavyko, kodėl? 

Išvada:...................................................................................................................

............................................................................................................................... 

7. Užgesinti žvakę kitaip  (Individualus darbas) 

Darbo eiga; 

1. Uždekite žvakę ir pastatykite ją už stiklinės 10-15 cm atstumu. 

2. Pūskite į stiklinę. 

Ką pastebėjote?............................................................................................. 

Ar pavyktų užgesinti žvakę, stovinčią už dviejų stiklinių?............................ 

 



8. Medžiagų tankio tyrimas (darbas atliekamas grupėje). 

Tikslas – supilti skysčius pagal tankį – nuo didžiausio (tai sunkiausias, 

apačioje)-(pilame pirmą) iki mažiausio (tai lengviausias, viršutinis)-pilame 

paskutinį. 

Naudojamų skysčių tankiai g/cm
3
: aliejus 0,92; dažytas rašalu vanduo – 1; 

dažytas rausvai etilo alkoholis – 0,79; indų ploviklis 1,1;  sirupas – 1,2. 

Hipotezė......................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Išvada:........................................................................................................................

............................................................................................................................... 

9. Razinų šokis (grupinis darbas) 

Darbo eiga: 

1. Įpilkime į stiklines  mineralinio vandens ir įmeskime keletą razinų. 

Pastebėjau, kad............................................................................................ 
 

10. Piešinys ant pieno (Individualus darbas) 

Darbo eiga: 

1. Į Petri lėkštelę pilame pieno ir viduryje užlašiname 3-5 lašus skirtingų 

spalvų dažų. 

2. Pamirkome ausų krapštuką indų ploviklyje ir liečiame pieno paviršių, kol 

gauname norimą piešinį. 

3. Ant piešinio trumpam uždedame  filtrinį popierių. Ant išimto popieriaus 

lieka jūsų piešinys. 
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