
„Tyrėjų naktis 2018“ – tvarkaraštis (2018-09-28 d. penktadienis) 

Klasė I pamoka II pamoka III pamoka IV pamoka V pamoka VI pamoka 

5a Tyrinėjimas per 
mikroskopą 

„Nematomas 

pasaulis“  
(E. Vairienė) 

Protmūšis 
(V.Jasiunskienė) 

Kasdienio maisto 
kokybės tyrimas. 

(A. Norkūnaitė) 

Medienos tekstūros 
tyrimas. 

(A. Saikauskas) 

---------------------- ---------------------- 

5b Integruotas lietuvių kalbos, istorijos, biologijos ir dorinio ugdymo tyrimas Panemunių regioniniame parke Sudargo piliakalnių 

komplekse (I.Kaklauskienė, V.Savickienė, E.Antanavičienė) 

6a Integruotas lietuvių kalbos, geografijos, istorijos ir dailės tyrimas „Atrandame Kauno senamiestį“ (V. Jasulaitienė, A.Adomaitytė, 
J.Varnagirienė, O.Kaminskienė) 

6b „Numerologija ir 

mes. Įdomybės ir 

linksmieji 
skaičiavimai“ (G. 

Neverauskienė) 

Fizinio pajėgumo 

testų tyrimas  

(D. Sperskaitienė) 

Tyrinėjimas per 

mikroskopą 

„Nematomas 
pasaulis“  

(E. Vairienė) 

Tyrimas „Mano 

mokymosi stilius“ 

(I.Čimžienė) 

Tyrimas, 

panaudojant Micro 

bit (V.Petrauskienė, 
J. Kraciejienė) 

---------------------- 

6c Integruotas lietuvių kalbos, geografijos, istorijos ir dailės tyrimas „Atrandame Kauno senamiestį“ (V. Jasulaitienė, A.Adomaitytė, 
J.Varnagirienė, O.Kaminskienė) 

7a Tyrimas, 

panaudojant Micro 

bit (V.Petrauskienė, 
J.Kraciejienė) 

Tyrimas „Mano 

mokymosi stilius“ 

(I.Čimžienė) 

Akustinės aplinkos 

tyrimas  

(R. Beitnaraitė,  
D. Sperskaitienė) 

„Faradėjaus 

elektros bandymai“ 

(V. Ambrazaitienė) 

---------------------- --------------------- 

7b „Faradėjaus 

elektros bandymai“ 

(V. Ambrazaitienė) 

Tyrimas, 

panaudojant Micro 

bit (V.Petrauskienė, 
J.Kraciejienė) 

Išvyka į KTU „Tyrėjų naktį“ (D. Sperskaitienė, R. Beitnaraitė) 

7c Integruotas lietuvių kalbos, istorijos, biologijos ir dorinio ugdymo tyrimas Panemunių regioniniame parke Sudargo piliakalnių 

komplekse (I.Kaklauskienė, V.Savickienė, E.Antanavičienė) 

8a Tyrimas „Dalykinio 
stiliaus tekstų 

ypatybės, reikšmė ir 

nauda“ (A. 
Petruševičienė) 

„Faradėjaus 
elektros bandymai“ 

(V. Ambrazaitienė) 

Protmūšis (V. 
Jasiunskienė) 

Tyrinėjimas per 
mikroskopą 

„Nematomas 

pasaulis“  
(E. Vairienė) 

Medienos tekstūros 
tyrimas. 

Kasdienio maisto 

kokybės tyrimas. 
(A. Saikauskas, A. 

Norkūnaitė) 

--------------------- 

 

 

 



„Tyrėjų naktis 2018“ – pradinių klasių tvarkaraštis (2018-09-28 d. penktadienis) 

Klasė I pamoka II pamoka III pamoka IV pamoka V pamoka 

1A 
Valerija 

Magelinskienė 

Kas gamina bičių 

vašką? 

Iš ko gaminami aliejai? Natūralių produktų 

panaudojimas 

gydymui. 

Gaminame lūpų 

balzamą (veda tėvai) 

 

1B 

Birutė 

Simonavičiūtė 

Lapų gyslotumo 

tyrimas 

Mokomės tyrinėti Piešiame medžių lapus Piešiame medžių 

lapus 

 

1C 

Jūratė 

Masionienė 

Lapų gyslotumo 

tyrimas 

Mokomės tyrinėti Piešiame medžių lapus Piešiame medžių 

lapus 

 

2A 
Dalia Butvilienė 

 

Įdomieji bandymai 

(veda botanikos sodo 

darbuotojos) 

Eksperimentas „Ar 

sveria oras?“ 

Bandymas 

„Nematomas raštas“ 

Baseinas Baseinas 

2B 

Dalia 
Versekėnaitė 

Eksperimentas „Ar 

sveria oras?“ 

Įdomieji bandymai 

(veda botanikos sodo 

darbuotojos) 

Bandymas 

„Nematomas raštas“ 

Baseinas Baseinas 

2C 
Gražina 

Hofšteterytė 

Eksperimentas „Ar 

sveria oras?“ 

Bandymas „Nematomas 

raštas“ 

Baseinas Baseinas Vaivorykštės 

spalvos stklinėje 

3A 

Zita 
Kuncevičienė 

Informacinis filmas 

„Augalų tyrinėtojai“, 

„Gamtos linksmybės“ 

Loginiai žaidimai 

„Augalų dalys“, 

„Medžių skirstymas“ 

Žaidimas „Augalas-

daiktas“ 

Kūrybinis darbas 

„Mano augalų 

darželis“ 

 

3B 

Virginija 

Dautartienė 

Filmukas  "Ledo šalis"  Įdomieji bandymai 

(veda botanikos sodo 

darbuotojos) 

Piešiame 

mokskininkus 

 

3C 

Vilma Dailidienė 
Naturalūs produktai. 

Gaminame lūpų 

balzamą (veda tėvai) 

Tyrinėjame bičių 

gyvenimą (veda svečiai) 

 Įdomieji bandymai 

(veda botanikos 

sodo darbuotojos) 

 

4A 
Ženeta 

Miladauskienė 

Bandymas „Sausas 

ledas“ 

Bandymas 

„Stebuklingas butelis“ 

Įdomieji bandymai 

(veda botanikos sodo 

darbuotojos) 

  

4B 

Vita Ragauskienė 

Skaitiniai apie žymius 

išradėjus 

Bandymas „Dideli oro 

burbulai“ 

Žemės pokyčiai Įdomieji bandymai 

(veda botanikos 

sodo darbuotojos) 

 

 


