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Gyvenimiškų situacijų modeliavimas MicroBit kompiuteriais. 

  IT mokytojas Egidijus Urbonas supažindino 7-os klasės mokinius su Microbit 

kompiuteriais ir jų veikimu. Pateikė instrukcijas, kaip juos prijungti prie stacionarių kompiuterių ir 

pradėti programuoti. Mokiniai susipažino su prietaiso ypatybėmis, jo galimybėmis programavime. 

 Prasidėjo darbas. Su nekantrumu septintokai pradėjo praktiškai išbandyti MicroBit’us. 

Užprogramuoti lietuviški žodžiai, tokie kaip: labas, sveiki, sužibėjo mažųjų kompiuterių ekranuose. 

Jaunieji programuotojai turėjo galimybę sukurti ir savo piešinį.  

Vėliau mokiniai kūrė pasaką ,,Apie robotą, kuris nemokėjo šokti, bet išmoko.” Į šią užduotį buvo 

integruota ir lietuvių kalba. Reikėjo sukurti pasakos pradžią, svarbias mintis išdėstyti kuo 

trumpesniais sakiniais, nes MicroBit kompiuterio ekrano galimybės ribotos. Sukurtos pasakos buvo 

įvairios, kiekvienas sukūrė unikalų ir išsiskiriantį pasakojimą, su skirtinga baigtimi ir savais 

niuansais. Robotas išmoko šokti ir laimingai šoko viso užsiėmimo metu. 

  Sekė ir dar viena praktinė užduotis. Jai atlikti prireikė daugiau etapų ir netgi 

matematinių žinių. Septintokai MicroBit kompiuteriuką užprogramavo taip, kad pakračius įrenginį, 

jo ekrane atsirado kaukolė. Pavertus į šonus, priekį ir atgal, atsirado rodyklės. Tikras išmanusis 

kompasas.  

 Buvo atlikta ir dar daugiau kūrybinių užduočių. Sukurtas žingsniamatis, parkavimo 

aikštelės valdymo sistema ir netgi chronometras.  

 Taip pat svarbu paminėti, kad kiekvienas iš kūrybinio darbo 

dalyvių pirmą kartą turėjo galimybę programuoti kitokiomis priemonėmis, 

ne tik stacionariu kompiuteriu. Paklausus mokinių nuomonės apie atliktas 

užduotis ir vykusius darbo procesus, veiduose matėsi šypsenos, o jaunieji 

programuotojai buvo patenkinti savo atliktais 

darbais. Įgytas žinias galės panaudoti ateityje.  

 

 

 

Medžių aukščių nustatymas. 

 Trečiasis ir paskutinis šiandienos užsiėmimas prasidėjo fizikos-matematikos mokytojos 

Aurelijos Kasputytės įžanga ir trumpu darbo eigos pristatymu. 7-os klasės mokiniai prisiminė panašiųjų 

trikampių proporcijas, jų apskaičiavimą, visų šių taisyklių prireiks vėlesniam projekto darbe. Trumpai aptarę 

darbo eigą, vaikai patraukė laukan, kur išsirinkę medį, bandė apskaičiuoti jo aukštį, skersmenį ir apytikslį 

amžių. 

 Darbas prasidėjo tinkamo medžio pasirinkimu. Kad matavimai būtų tikslūs, medis turėjo 

augti lygioje, lengvai prieinamoje vietoje, kamieno padėtis- stati, nepasvirusi. Išsirinkus tinkamą medį, 

mokiniai turėjo nustatyti jo rūšį, užrašyti pavadinimą ir spėjimo būdu nustatyti apytikslį aukštį, storį ir 

amžių. Vėliau šie duomenys bus reikalingi baigiamosioms išvadoms. 

  Kaip ir kituose darbuose- reikalinga hipotezė, darbo tikslas ir uždaviniai. Prisėdę po 

pasirinktu medžiu būsimieji matematikai pradėjo darbus. Būdų kaip nustatyti reikiamus medžio parametrus- 

begalės. Mokiniai turėjo galimybę pasinaudoti dešimčia iš šių būdų. Pats pirmasis- Skautų metodas. 

Atsistojus nuo medžio tokiu atstumu, kad tiriantysis matytų medį nuo pagrindo iki viršūnės. Šalia medžio 

atsistojo ir kitas komandos draugas. Su kumštyje suspaustu pieštuku ištiesiama ranka, užmerkiama viena 

akis ir žvilgsnis vedamas pieštuko galu į medžio viršūnę. Kumštį pasukus 90 laipsnių kampu, kad pieštukas 



būtų lygiagretus žemei. Padėjėjas, stovintis prie medžio, statmena linija, kurią su medžio kamienu sudarė 

tiriantysis. Kai draugas pasiekė tašką, nurodytą pieštuko smaigaliu, pieštuką laikantysis duoda ženklą, kad 

statmena linija judantis komandos draugas sustotų. Paskutinis žingsnis- išmatuoti atstumą nuo kamieno ir 

vietos, kur padėjėjas sustojo. Jis buvo lygus medžio aukščiui. Matavimo rezultatai turėjo būti užpildyti  

lentelėje. Sekė ir dar 9 bandymai, kurių principas buvo panašus, kaip ir pirmojo. Tik sekantys- truputėlį 

sudėtingesni. Reikalingos formulės, trikampių proporcijų apskaičiavimo taisyklės. 

Vieno iš variantų atlikti nepavyko, nes jam buvo reikalingas medžio šešėlis, bet deja, saulė  iškrėtė pokštą - 

pasislėpė.  

 Po intensyvių skaičiavimų, formulių pritaikymo atėjo laikas rezultatų suvestinei ir trumpam 

apibendrinimui. Tik šį kartą apibendrinimas kitoks- prieš kameros objektyvą. Mokiniai pasidalijo įspūdžiais, 

patyrimais ir nutikimais. 

 

 

 

Simetrija tiesės atžvilgiu gamtoje..  

 Užsiėmimo pradžioje dailės mokytoja Inga Šilinskaitė aštuntokus supažindino su simetrijos 

sąvoka, jos panaudojimu dailėje. Aptarė skirtumus tarp asimetrijos ir disimetrijos, vėliau pristatė kūrybinio 

darbo temą ir jos atlikimo etapus. Kitas etapas- pasiruošimas kūrybiniam darbui. Mokiniai patraukė į lauką, 

kur ieškojo gėlių ir augalų, kurie bus naudojami kaip pavyzdžiai. Vieni rinkosi medžių lapus, kiti- augalų 

žiedus. Aštuntokai radę pavyzdžius, bandė juos perkelti ant popieriaus lapo. Iš pasigamintų eskizų karpė, 

pjaustė karpinius, kuriuos galima panaudoti buities puošyboje. Darbas buvo tikrai nelengvas, prireikė daug 

kantrybės, nes detalės karpiniuose- labai smulkios. Kiekvienas karpinys buvo unikalus, pagamintas 

atsižvelgiant į žmogaus nuotaiką, jausmus ir mintis. 

 

 

 

Dirvožemio substrato pH nustatymas.  

 Tik įžengus į klasę mokinių laukė paruoštos priemonės: vaisiai, matavimo kolbos ir 

chalatai, tokie, kokius mokslininkai dėvi eksperimentų metu. Apsivilkę chalatus 7-os ir 8-os klasės 

mokiniai pasijautė tikrais mokslininkais.  

 Pamokos pradžioje chemijos ir biologijos mokytojos supažindinosu kitokios pamokos 

tema ir tikslais. Mokytojos priminė ir saugaus darbo taisykles, kurios yra svarbiausia viso 

užsiėmimo dalis. Jaunieji mokslininkai prisiminė, ką reiškia sąvokos DNR, nitritai, nitratai, pH. 

Perskaitę darbo lapus ir susipažinę su tyrimo atlikimo etapais tyrėjai pradėjo darbą. 

 Pirmasis bandymas- dirvožemio reakcijos (pH) nustatymas. Biologijos mokytoja 

supažindino mokinius su pH sąvoka, jo nustatymu. Aptarė ir jo buvimą mūsų organizmuose. 



  Pirmasis darbo etapas- pasiruošti matavimo kolbas, svarstykles, dirvožemį ir kitas 

priemones, kurios bus naudojamos viso tyrimo metu. Pasiruošę priemones jaunieji tyrėjai turėjo 

pasverti tam tikrą nurodytą dirvožemio kiekį, ir kolbose jį išmaišyti 30-tyje mililitrų distiliuoto 

vandens ir palaukti, kol jis vėl nusės. Nusėdus dirvožemiui, jį išfiltravo ir gautame vandenyje, 

įmerkę indikatorinę juostelę nustatė savo tiriamo dirvožemio pH. Liko paskutinis žingsnis- gautų 

rezultatų palyginimas, tyrimo išvados ir atlikto darbo įsivertinimas. Eksperimentas pavyko, visoms 

grupėms pavyko išpildyti užsibrėžtus tikslus, nustatyti dirvožemio rūgštingumą.  

Išmoktus naujus procesus, pritaikytas žinias jaunieji tyrėjai galės panaudoti kitais metais chemijos 

pamokų ir bandymų metu. 
 

 

 

Vitamino  C nustatymas vaisiuose ir daržovėse. 

 Prasideda antrasis tyrimas. Dabar mokiniai tirs vitamino C kiekį vaisiuose ir 

daržovėse. Pirmas etapas- suformuluoti hipotezę, užrašyti tyrimo tikslą ir tyrimo priemones. Kitas 

žingsnis - iš turimų vaisių ir daržovių įvairių vietų paimti ėminius (iš centrinės dalies, galų, po 

odelėmis esančių dalių). Ėminiai buvo trinami, iš jų susidariusios sultys- pagrindinė tiriamoji dalis. 

Svarbu paminėti, kad tyrimui tinka tik tie vaisiai ir daržovės, kurių sultys yra bespalvės( agurkai, 

ridikai, salotos, obuoliai ir t.t.).  

 Tyrėjai į sultis pamerkė indikatorines juosteles. Išėmus jas iš sulčių nukratė perteklių, 

palaukė 45 sekundes, kad įvyktų spalvinė reakcija. Gautos spalvos juostelėje buvo lyginamos su 

spalva, pateikta spalvinėje skalėje ir taip mokiniai nustatė vitamino “C”(mg/l) kiekį tiriamajame 

mėginyje. Tyrimui einant į pabaigą, kiekviena grupė parengė plakatą apie vitamino “C” naudą 

žmogui, reikiamą jo kiekį organizme. Galutinis žingsnis- rezultatų apibendrinimas, jų analizė, 

trumpas plakatų pristatymas. Kiekviena darbo grupė pakalbėjo apie vitamino “C” naudą žmogui, 

paminėjo ir keletą įdomių faktų. 



Nitratų vaisiuose ir daržovėse tyrimas. 

 Trečiasis šiandienos darbas - nitratų ir nitritų tyrimas vaisiuose ir daržovėse. Iš turimų 

vaisių ir daržovių įvairių vietų paimti mėginiai( iš centrinės dalies, galų, po odele esančios dalies). 

Mėginiai sutrinti,  iš jų išspaustos sultys naudotos kaip pagrindinė tiriamojo darbo dalis. Svarbu 

paminėti, kad tyrimui tinka tik tie vaisiai ir daržovės, kurių sultys yra bespalvės( agurkai, ridikai, 

salotos, obuoliai ir t.t.). Po sulčių paruošimo į jas įmerktos nitratų testo indikatorinės juostelės 

sultyse palaikomos tik 2 sekundes. Ištraukus juostelę jaunieji mokslininkai laukė 2-3 minutes, kad 

įvyktų spalvinė reakcija: viršutinis testo juostelės langelis rodė nitratų, o apatinis- nitritų 

koncentraciją. Šis tyrimas veikia tokiu pačiu principu kaip ir pastarasis apie vitaminą “C”.  

Atlikus visus darbo procesus, liko tik duomenų analizė ir nitratų bei nitritų skaičiaus palyginimas 

skirtingose daržovėse. 

DNR iš vaisių ir daržovių išskyrimas. 

  Turbūt pats sudėtingiausias, bet kartu ir įdomiausias šiandienos tyrimas - DNR 

išskyrimas iš vaisių.  

 Kaip ir kiekvienas, šis tyrimas prasidėjo hipotezės iškėlimu. Tyrime naudojamas 

stiprus alkoholis, todėl jaunieji mokslininkai kartu su mokytojomis pakartojo saugaus darbo 

taisykles. 

 Keliaujame prie praktinės dalies. Pirmas tyrimo etapas- druskos svėrimas. Jos prireiks apytiksliai 

10-ies gramų. Sėkmingam tyrimui reikalinga pasigaminti ardymo tirpalą, kuris susidaro iš 3g NaCl, 

užpilto 10ml. indų ploviklio ir atskiesto distiliuotu vandeniu. Pasigaminus ardymo tirpalą, seka 

kitas žingsnis- vaisių perkėlimas į trynimo indą. Perkelti vaisiai užpilami 20ml vandeniu ir gerai 

sutrinami iki vienalytės masės. Visas susmulkintas mišinys perkošiamas per kelis kartus perlenktą 

tvarstį arba specialų filtrą. Tolesniems veiksmams naudojamas tik skaidrus skystis (filtratas). Į 

mėgintuvėlį įpylus 5ml. filtrato, jis užpilamas izopropanolio tirpali. Tirpalai negali susimaišyti, 

izopropanolis turi išlikti virš vaisių ir ardymo tirpalo mišinio. 2-3 minutes mėgintuvėlių judinti 

negalima, kad tirpalų sąlyčio riboje atsirastų balkšvų siūlo arba debesėlio pavidalo drumzlių Tai- 

genominė DNR, aplipusi baltymais ir kitomis priemaišomis.  

  

Paskutinis šios dienos darbas- matomo vaizdo vaizdavimas popieriaus lape ir tyrimo rezultatų 

analizė. Hipotezės teiginio tvirtinimas arba paneigimas ir darbo grupėje įsivertinimas. 



Ugnikalniai kunkuliuoja. 

 

Elektra iš vaisių ir daržovių 

 

 

 

 

 

 

 



Energijos virsmai elektros grandinėje 

 

 

 

 

 

 

Lapų variacinės kreivės braižymas. 

 

Širdies sandaros tyrimas. 

 Ketvirtoji ir paskutinė tyrimų 

diena. Šiandienos tikslas- ištirti širdies sandarą 

praktiniu būdu. Jaunieji  mokslininkai darbą 

pradėjo 3D klasėje, kur prisiminė širdies 

sandarą, kraujotakos sistemą ir jos atliekamą 

darbą. Vėliau tyrimas vyko praktiškai. Jaunieji 

biologai turėjo galimybę tyrinėti tikrą kiaulės 

širdį, kuri pagal išsikeltą hipotezę yra artimiausia žmogaus širdžiai savo sandara. 

Vyko detalus organo tyrimas jį pjaustant, lyginant su duotomis schemomis.  

  Atlikus visus pateiktus tyrimo etapus rezultatai buvo susisteminti ir 

patvirtinta hipotezė, kad kiaulės širdis- panašiausia į žmogaus. 

Informaciją parengė 

 Kotryna Drabavičiūtė Ig klasės mokinė; 

Fotografavo – Rugilė Stirbavičiūtė Ig klasės mokinė. 


