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Į kokius klausimus vaikui sukuriamos sąlygos ieškoti atsakymo? 

Kas yra vaivorykštė? 

Kaip ji susidaro? 

Kokios spalvos būna? 

Ar galima pamatyti dvi vaivorykštes vienu metu?  

Ar galima pamatyti vaivorykštę naktį? 

Kaip susidaro debesys? 

Kokių rūšių debesys būna? 

Ką reiškia dulksna? 

Kaip galima apsisaugoti nuo lietaus? 

 

IDĖJA VAIKŲ VEIKLAI (VISA GRUPE,GRUPELĖMIS)  

 

Veikla visai grupei: 

Minčių lietus “Vaivorykštė. Kas tai?” 

Informacijos ieškojimas, diskusija 

Stebėti debesis, nusakyti/pavaizduoti jų formas, fotografuoti 

Aiškintis, kaip debesys susidaro (ieškoti informacijos enciklopedijose, internete,  

klausti suaugusiųjų ir pan.), kaip vadinasi tam tikrų formų debesys  

(plunksniniai, kamuoliniai, sluoksniniai) 

 

Veikla grupelėmis: 

Meninė veikla „Debesys ant žemės“ (dėlioti iš gamtinių priemonių debesų 

atvaizdus) 

Stebėti susidarančias balas (jei lyja), plukdyti įvairius gamtinius objektus 

(šakeles, konkorėžius, lapus ir kt.), stebėti, kas plaukia, o kas skęsta; sudaryti 

diagramą. 

Lietus, dulksna, vaivorykštė, debesys 

PASIEKIMŲ SRITYS (žingsneliai, gebėjimai) 

Aplinkos pažinimas: Domisi gamtos reiškiniais (5 ž.) 

Meninė raiška: Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, atrasdamas spalvų, linijų, formų, faktūrų įvairovę. Kuria koliažus (4 ž.) 

Iniciatyvumas, atkaklumas: Kviečiant, sudominant įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą jam, vaikų grupelei ar visai vaikų grupei (4 ž.) 

Tyrinėjimas: Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus bei medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta) 4 ž.  

Problemų sprendimas: Ieško tinkamų sprendimų, tariasi su kitais (5 ž.) 

Kūrybiškumas: Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų veikimo būdų. (4 ž.) 

 

 
 
 
 
 

VIETA, KONTEKSTAS 

Vingio parkas  

Priemonės: Knyga 

S.Paltanavičius, M.Vaitkevičiūtė 

„Kas ir kodėl gamtoje? Apie 

Lietuvą ir ne tik“, Vilnius, 2018. 

Gamtinės priemonės 
 

 

 
 
 
 
 



INFORMACIJA. Lietus - kai iš debesų į Žemės paviršių krinta atskiri vandens lašai (paprastai 0,6–3 mm dydžio). 

Lietus, kurio lašeliai mažesni nei 0,5 mm vadinamas dulksna. Drėgmė iš vandenynų garuoja, formuojasi į debesis 

ir krinta atgal į Žemę, iš kur upeliais ir upėmis grįžta į vandenynus. Lietaus lašų dydis skiriasi, vidutiniškai lašai 

būna 1-2 mm skersmens. Krintantys lašai dažnai vaizduojami ašaros formos – užapvalinta apačia ir smailu 

viršum, nors krisdami lašai stengiasi išlaikyti sferos formą, bet dėl didelio oro pasipriešinimo lašo apačioje ir labai 

mažo lašo viršuje, lašo viršus yra ištempiamas. Tam tikromis temperatūrinėmis ir drėgnumo sąlygomis lietaus 

lašai gali išgaruoti prieš pasiekdami Žemės paviršių, o jei žemutiniuose oro sluoksniuose yra ypač žema 

temperatūra, lietaus lašai gali vėl sušalti ir virsti kruša. Lietus valo orą. Lietaus lašai pritraukia ir sugeria ne tik 

dulkes, bet ir deguonį, azotą, anglies rūgštį, sieros rūgštį. 

 

 

                                                                                                                                         

  

 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

  

  
                                                                                                                                                              

KĄ STEBĖTI IR VERTINTI? (pagal pasirinktus 

ugdyti gebėjimus) 

Ką įdomaus sau surado įvairiuose šaltiniuose apie gamtos 

reiškinius)? Kaip pasakoja apie tai? 

Kokia vaikų patirtis? 

Ar įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą? 

Ar ieško sprendimų, tariasi su kitais? 

 

 

-  

IDĖJOS TOLIMESNIAM VEIKLOS PLĖTOJIMUI 

Eksperimentas „Debesys ir vaivorykštė“ 

Koliažas 

Menas iš geometrijos (gamtiniai motyvai) 

Žaidimai su šešėliais (komandomis) 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Debesis
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dulksna
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vandenynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Up%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sfera
https://lt.wikipedia.org/wiki/Temperat%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%97gnumas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garavimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1a
https://lt.wikipedia.org/wiki/Deguonis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Azotas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Anglies_r%C5%ABg%C5%A1tis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sieros_r%C5%ABg%C5%A1tis
https://www.pinterest.com/pin/453526624976680675/


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


