
Būsiu tyrėjas. Būreliai 5, 6, 7, 8 klasių 
mokiniams 2022-2023 m. m.



. 

• Jeigu XX a. buvo vadinamas informacinių 
technologijų amžiumi,

tai XXI a. yra moderniųjų 
biotechnologijų amžius .



Ar esate pasiruošę nuotykių, 
mokslo, atradimų, savęs ir pasaulio 

pažinimo kelionei?

• Tuomet kviečiu jus į  būrelius:

• 5, 6, 7, 8  klasių mokiniams „Jaunasis tyrėjas“



Ko mes

Išmok

sime?



• Stebėti mus supančią aplinką,
• Dirbti pagal 6 mokslininko žingsnius,
• Atlikti įvairius bandymus, mokslinius eksperimentus tyrinėjimus, 

hipotezes ir atradimus.
• Dirbsime kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose konstruosite įvairius  

žaislus, padedančius atskleisti gamtos mokslų dėsnius,
• susipažinsime su mokslo, pasaulio pažinimo, atradimų, kūrybos ir 

savęs pažinimo temomis.
• Bendrausite , atsipalaiduosite nuo įtampos bendraminčių būryje.  

Pagilinsite gamtamokslinines kompetencijas ,  eksperimentinio, 
tiriamojo darbo įgūdžius,

• Ir sau bei kitiems įrodysime, kad chemija  gali būti
• ne tik baubas , bet ir įdomus mokslas.

Stebėti mus supančią aplinką.
Dirbti pagal 6 mokslininko žingsnius.
Atlikti įvairius bandymus, mokslinius eksperimentus tyrinėjimus. 
hipotezes ir atradimus.
Dirbsime kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose konstruosite įvairius  žaislus, 
padedančius atskleisti gamtos mokslų dėsnius.
susipažinsime su mokslo, pasaulio pažinimo, atradimų, kūrybos ir savęs 
pažinimo temomis.
Bendrausite , atsipalaiduosite nuo įtampos bendraminčių būryje.  
Pagilinsite gamtamokslinines kompetencijas ,  eksperimentinio, 
tiriamojo darbo įgūdžius,
Ir sau bei kitiems įrodysime, kad chemija  gali būti ne tik baubas , bet ir 
įdomus mokslas.



Akimirkos iš praėjusių  mokslo metų 
būrelių veiklos, apsilankymų Marijampolės 

STEAM centre, Kauno 7 forte:



• https://photos.google.com/share/AF1QipOIVq
GOlzmGOiVeRJuVwbe7sGA21ROvY9eaKBm4h
w4VM-GW-
u1W7iX5IMwPrXFJew/photo/AF1QipOeFE0gO
KSoiHI9U7WsIM8dD6suSrLvQMYLQj_X?key=c
G0tU3h3d0gzUU9DRnJCZncwTmU3dE9qX3ZX
RFN3

https://photos.google.com/share/AF1QipOIVqGOlzmGOiVeRJuVwbe7sGA21ROvY9eaKBm4hw4VM-GW-u1W7iX5IMwPrXFJew/photo/AF1QipOeFE0gOKSoiHI9U7WsIM8dD6suSrLvQMYLQj_X?key=cG0tU3h3d0gzUU9DRnJCZncwTmU3dE9qX3ZXRFN3


• https://photos.google.com/share/AF1QipOIVq
GOlzmGOiVeRJuVwbe7sGA21ROvY9eaKBm4h
w4VM-GW-
u1W7iX5IMwPrXFJew/photo/AF1QipM6wPhV
dG8hU99z8Tur94UbH31UojrY6KXUN-
QD?key=cG0tU3h3d0gzUU9DRnJCZncwTmU3
dE9qX3ZXRFN3

https://photos.google.com/share/AF1QipOIVqGOlzmGOiVeRJuVwbe7sGA21ROvY9eaKBm4hw4VM-GW-u1W7iX5IMwPrXFJew/photo/AF1QipM6wPhVdG8hU99z8Tur94UbH31UojrY6KXUN-QD?key=cG0tU3h3d0gzUU9DRnJCZncwTmU3dE9qX3ZXRFN3












UV apšviesti pinigai fluorescuoja
Taip galima patikrinti ar jie tikri.









Supylus medžiagas, tamsoje švyti.









Auginome kristalus,apžiūrėjome per 
mikroskopą:







Būrelius ves chemijos mokytoja 
metodininkė Kornelija Baldauskienė

• Užsirašyti į būrelius galite:

• atsiųsdami žinutę man į elektroninį dienyną,

• skambinti telefonu 862854136,

• trečiadieniais ketvirtadieniais gimnazijoje.

• Vietų skaičius ribotas. Viename būrelyje gali 
dalyvauti 12 mokinių.

• Paskubėkite.


