
Ilgalaikis STEAM projektas „Daržas ant palangės“

Hipotezė:  ar galima patiems užsiauginti svogūnų laiškų, ko reikia, kad svogūnas išleistų laiškus. 
Projekto eiga: Mokytoja su vaikais aptarė, kad jau pavasaris, saulutė pro langą šildo ir jau laikas

sodinti. Lauke dar šalta, tad vaikai svarstė, ar gali užsiauginti daržą ant palangės. Vaikai išvardijo kokias žino
daržoves ir tada visi kartu sprendė, ką gali pasodinti ir užauginti savo darže ant palangės. Jame atsirado
svogūnai. Ugdytiniai iš namų atsineštus svogūnų sėjinukus, svogūnus rūšiavo pagal spalvą, dydį. Įvardijo, kad
turi trijų spalvų svogūnėlių sėjinukus: geltonus, baltus, rausvus. Labiausiai vaikams patiko išmatuoti savo
atsinešto svogūno storį apdedant aplink jį konstruktoriaus detalėmis. Turimas detales išdėliojus vertikaliai,
gavosi diagrama ir paaiškėjo, kieno svogūnas storiausias. Balansinėmis svarstyklėmis vaikai žaismingai svėrė
savo svogūnus ir lygino kieno sunkesnis, kieno lengvesnis. Patys nulupo, supjaustė, bandė suskaičiuoti kiek
gavosi griežinėlių. Padarė išvadą, kad iš mažesnio svogūno gaunas mažiau ir griežinėlių. Ragaudami vaikai
aiškinosi, spėliojo kokios spalvos ragauja. Ugdytiniai pasakė, kad baltas svogūnas saldžiausias, o geltonas-
aštriausias. Vaikai klausėsi pokalbių, kuo naudinga ši daržovė mūsų organizmui. O žinia, kad tai ką ragavo
užsiaugins darže ant palangės, vaikus nudžiugino.



Paragavę, išmatavę nutarė didelius svogūnus pamerkti, mažesnius sodinti. Visi ugdytiniai aktyviai
ėmėsi darbo. Didžiausias svogūno galvas sumerkė į indelius ir laukė pasirodančių laiškų. Patys pylė žemes, jas
išpureno, palaistė ir pasodino svogūnus, kurie taip pat išaugins pirmuosius laiškus. O kad žinotų, kur kieno
pamerkta ar pasodinta ugdytiniai padarė korteles, parašė savo vardą ir nukopijavo pasodinimo datą. Tuo
pačiu ugdytiniai aiškinosi, kokios sąlygos reikalingos ir kaip reikia prižiūrėti pamerktus, pasodintus augalus,
kad jie sėkmingai augtų. Ugdytiniai stebėjo svogūnų augimą, skaičiavo užaugusių laiškų skaičių, matavo
ilgiausią ir trumpiausią šaknį su liniuote. Skaičius patys užrašė. Tyrinėjo augimo tarpsnius, tai fiksavo
stebėjimo lape. Vaikai bandė ne tik nulipdyti kaip galėtų atrodyti jų svogūnai, kiek ir kokio ilgio išleis laiškų,
bet ir juos aplikavo.

Išvada: vaikai nutarė, kad galima ant palangės užsiauginti svogūnų laiškų. Kad svogūnas išleistų
laiškus reikia žemių ir/arba vandens, saulutės šilumos. Vaikai padarė išvadą, kad vandenyje įmerktas svogūnas
laiškus išleidžia po 3-4 dienų, o į žemes pasodinti po maždaug 7 dienų. Iš visų trijų spalvų svogūnėlių (baltų,
geltonų, raudonų) greičiausiai laiškus išleido balti, o vėliausiai raudoni. Lėja pasakė, kad turbūt todėl, „jog per
raudonus kailinukus sunkiau svogūną pasiekia saulytės spinduliai“.
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