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Hipotezė arba spėjimas Ar druska greičiau tirpsta šiltame vandenyje, negu šaltame.

Kodėl didesnis druskos kiekis nebetirpsta vandenyje, o piešiant sūriu vandeniu ant juodo popieriaus

po kurio laiko išryškėja paslaptingi vaizdai.

Trumpas eksperimento-bandymo

aprašymas

Priemones: druska, indai su šiltu ir šaltu vandeniu, šaukštelis, teptukai, juodas popierius.

Vaikai pažiūrėjo edukacinį filmuką apie druskos kristalus. Patys tirpdė po šaukštelį druskos

šiltame ir šaltame vandenyje. Spėliojo, kokiame vandenyje greičiau ištirps. Dėjo po šaukštelį

druskos į indelį su šiltu vandeniu, maišė ir stebėjo ar dar tirpsta druska. Šaukštelius su druska vaikai

skaičiavo, lenkė pirštus, ragavo gautą tirpalą. Pradžioje sakė ,,sūru‘‘, vėliau - ,,stipriai aštru‘‘,

,,stiprus skonis‘‘. Druską pylė į vandenį ir maišė tol, kol ji tirpo. Vėliau susiformavę kristalai

nusėdo į stiklinės dugną. Gavosi prisotintas tirpalas ir druska nebetirpo.

Šiuo tirpalu vaikai ant juodo popieriaus piešė paveikslą, druskos tirpalą naudodami vietoje dažų.

Nupieštą šedevrą palikome keletui valandų šiltoje sausoje vietoje. Kai popierius išdžiūvo, atsirado

piešinys. Druskos molekulės neišgaravo ir tapo kristalais, iš kurių piešinį ir pamatėm.

Išanalizuok ir užrašyk gautus rezultatus Šiltame vandenyje druska ištirpo daug greičiau, o šaltame- tirpo pamažu,-pastebėjo Mėta. Druskos 

tirpalas drumstas ir labai ,,aštraus skonio‘‘. Piešinys išryškėjo, kai nuo šilumos vanduo išgaravo, o 

liko druskos kristalai, kurie išryškėjo kaip piešinys.

Jei pasitvirtino, pristatyk gautus rezultatus Vandenyje ištirpo 5-6 šaukšteliai druskos, o daugiau nebetirpo, nusėdo į stiklinės dugną kaip

druskos kristalai. Vanduo tapo drumzlinas, su druskos kristalais dugne. Piešiant sūriu vandeniu ant

tamsaus lapo pradžioje piešinys buvo neryškus, šlapias, o kai sudžiuvo, vanduo išgaravo, liko tik

druskos pėdsakai-kristalai, kurie paryškino piešinį.

Mokytoja Janina Urbutienė



Eksperimentui pasiruošta



Kokiame vandenyje druska tirps greičiau?
šiltame ar šaltame?



Tirpalas paruoštas, tuoj piešime



Jau ryškėja druskos piešiniai



Druskos piešinių stebuklas



Išvados 

• Eksperimento metu vaikai sužinojo, kad šiltame vandenyje druska 
tirpsta greičiau.

• Druska nebetirpsta, kai vanduo prisisotina druskos kristalais.

• Druskos perteklius nusėda į dugną ir kristalizuojasi.

• Piešiniai ryškėja kai išdžiūsta, šilumoje vanduo išgaruoja, ant 
popieriaus lieka druskos kristalai.

• Manome, kad eksperimentas pavyko.

• Eksperimentą atliko mokytoja Janina. 


