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STEAM VEIKLA ,, SKIRTINGI VULKANAI‘‘

TIKSLAS: supažindinti vaikus su skirtingų medžiagų susijungimo reakcijomis, lavinti smalsumą ir gamtos mokslų

žinias.

HIPOTEZĖ: ar gali vykti panaši reakcija sąveikaujant actui ar citrinos rūgščiai su soda.

EIGA: vaikai išsiaiškino žodžio ,,vulkanas‘‘ reikšmę. Vieni sakė, kad tai kalnas, kiti-, kad tai kalnas, iš kurio teka lava.

Susipažino su medžiagomis, reikalingomis bandymui atlikti, perskaitė jų pavadinimus. Ieškojo acto ir citrinos panašumų. Uostant,

ragaujant nustatė, kad abu produktai yra rūgštūs. Spėliojo, ar citrinoje gali vykti panaši reakcija kaip ir acto su soda.

Pradžioje vaikai gamino vulkaną stikliniame inde. Matavo kiekį; acto - stiklinėmis, indų ploviklio- lašais, sodos -

šaukšteliais. Viską fiksavo, žymėjo skaitmenimis. Suformavo vulkaną iš folijos ir subėrę sodą laukė reakcijos. Pastebėję besiveržiančias

spalvotas putas, jas lygino su mažais burbuliukais, su galingu ir pamažu silpstančiu vulkanu. Nuėmę foliją nuo vulkano, leido ,,lavai ‘‘

tekėti į vieną pusę.

Atliekant vulkaną citrinoje, vaikai į išskobtą citrinos vidų įbėrė mėlynų dažų, įspaudė daugiau citrinos sulčių ir įbėrė

sodos. Visų nuostabai iš citrinos ėmė veržtis mėlyni burbuliukai. Spalva pasiskirstė juostelėmis. Citrinos vulkanas kaip zebras,-sakė

vaikai. Paklausus, kodėl citrinoje atsirado vulkanas, vaikai aiškino, kad įpylus sodos, sultys ima putoti, kaip ir su actu. Juk tai rūgštis, tik

skanesnė,- sakė jie.

IŠVADA: actą ar citrinos rūgštį sumaišius su soda vyksta cheminė reakcija. Jos metu išsiskiria dujos-anglies dvideginis.

Dėl šios reakcijos ima veržtis skystis ir pūstis maži burbuliukai, kaip lava. Vadinasi, bet kokie rūgštūs skysčiai gali reaguoti su soda ir

kils vulkanai,- padarė išvadą vaikai. Hipotezė pasitvirtino.



Prie bandymų stalo aptaria priemones



Suranda ir pažymi indo pusę



Ieško acto ir citrinos panašumo



Pila ir matuoja actą



Skaičiuoja indų ploviklio lašus



Pažymi kiek ir kokių medžiagų įdėjo 



Formuoja vulkaną ir įberia sodos



Lava veržiasi per kraštus



Vulkanas citrinoje



Vulkanas tuoj išsikvėps



Bandymai pavyko. Valio!
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