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Turinio lentelė 

Bandymas Instrukcija Paaiškinimas 

   

1. Ar vanduo gali sulaikyti orą?  puslapis 7  puslapis 37 

2. Iš vieno puodelio į kitą  puslapis 8  puslapis 38 

3. Vandens rezervuaras.  puslapis 9  puslapis 39 

4. Sifonas  puslapiai 10, 11  puslapis 40 

5. Nardantis varpelis  puslapis 12  puslapis 41 

6. Siurbtukas  puslapis 13  puslapis 42 

7. Švirkšto smūgis  puslapis 14  puslapis 43 

8. Hidraulinis presas  puslapiai 15, 16  puslapis 44 

9. Kamuoliuko iššovimas  puslapis 17  puslapis 45 

10. Dekarto naras  puslapiai 18, 19  puslapis 46 

11.  Kodėl laivai skęsta?  puslapiai 20, 21  puslapis 47 

12.  Plūduriuojanti sąvarţėlė  puslapiai 22, 23  puslapis 48 

13.  Kodėl kamuoliukas atšoka?  puslapis 24  puslapis 49 

14.  Krentanti verţlė  puslapiai 25, 26  puslapis 50 

15.  Trintis  puslapiai 27, 28  puslapis 51 

16.  Švilpukas  puslapiai 29, 30  puslapis 52 

17.  Stebuklingas dangtelis  puslapiai 31, 32  puslapis 53 

18.  Oro burbuliukai  puslapiai 33, 34  puslapis 54 

19.  Didinamasis vandens lašas  puslapis 35  puslapis 55 

20.  Elektros jėga  puslapis 36  puslapis 56 

 

Nuspausk CTRL ir spausk ant nuorodos! 
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Reikmenys: 

  
Vienas plastikinis indelis (1.0.001) Vienas indelio dangtelis (1.0.002) 

  
Plastikinis vamzdelis (1.0.003) Viena plastikinio vamzdelio dalis 

(1.0.004) 

  
Dvi plastikinės stiklinės(1.0.005) Viena pipetė (1.0.006) 
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Vienas plastikinis butelis (1.0.007) Vienas siurbtukas(1.0.008) 

  
Vienas šiaudelis (1.0.009) plastilinas (1.0.010) 

  
Vienas polisterolio kamuoliukas (1.0.011) Viena verţlė (1.0.012) 
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Vienas didelis švirkštas (1.0.013) Vienas maţas švirkštas (1.0.014) 

  
Viena audėklo iškarpa (1.0.015) Medvilnės vata (1.0.016) 

  
Vienas dangtelis (1.0.017) Viena gumytė (1.0.018) 
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Viena plastikinė šakutė (1.0.019) Viena sąvarţėlė (1.0.020) 

  
Viena skaidri plastikinė 

plokštelė(1.0.021) 
siūlas(1.0.022) 
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Bandymas 1.0.1 

AR ORAS GALI SULAIKYTI VANDENĮ?  

Jums reikės: plastikinio indo, vienos plastikinės stiklinės, plastikinės plokštelės.  

 

 
1. Įpilkite pusę stiklinės vandens.  

 
2. Uţdenkite stiklinę plastikine plokštele.. 

 
3. Paimkite plokštele uţdengtą stiklinę ir 
laikykite virš indo. 

 
4. Laikydami prispaustą plokštelę, 
apverskite stiklinę aukštyn, kad lplokštelė 
būtų stiklinės apačioje. Daugiau laikyti 
plokštelės nebereikia. Pamatysite, kad 
vanduo neišsilieja iš stiklinės, stiklinės 
nespauskite! 
 

Paaiškinimas >>  
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Bandymas 1.0.2  

IŠ VIENO PUODELIO Į KITĄ 

Jums reikės: dviejų plastmasinių stiklinių, šiaudelio. 

 

 
1. Įpilkite į vieną stiklinę vandens. 

 
2. Įdėkite šiaudelį į vandenį. 

 
3. Laikykite pirštu uţdengę šiaudelio 
viršų. 

 
4. Iškelkite šiaudelį iš vandens, laikydami 
jo viršų uţdengtą pirštu. Laikykite jį virš 
tuščios stiklinės. 

 
5. Patraukite pirštą. Vanduo tekės į antrą 
stiklinę. Pakartokite procedūrą kelis 
kartus. 
 
 

Paaiškinimas >> 
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Bandymas 1.0.3 

VANDENS REZERVUARAS 

Jums reikės: plastmasinio indo, plastmasinio butelio. 

 

 
1. Pripildykite pusę indo vandens.

 
2. Pripilkite į butelį vandens. 

 
3. Apverskite butelį su vandeniu aukštyn 
ir panardinkite butelio kaklą 
plasmasiniame inde, uţpildytame 
vandeniu, kaip parodyta paveikslėlyje. 
Galite matyti, kad vanduo neišteka iš 
butelio 
 
 

Paaiškinimas >> 
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Bandymas 1.0.4 

SIFONAS 

Jums reikės: plastikinės stiklinės, plastikinio butelio, plastikinio vamzdelio, didelio 

švirkšto. 

 

 
1. Apverskite plastikinį indą dugnu į viršų 
ir šalia jo pastatykite plastikinę stiklinę.. 

 
2. Pripilkite plastikinį butelį vandens ir 
pastatykite jį ant indo. 
 

 
3. Uţmaukite vieną plastikinio vamzdelio 
galą and didelio švirkšto antgalio. 

 
4. Antrą plastikinio vamzdelio galą įdėkite 
į butelį ir nuleiskite iki pat dugno. 
Uţpildykite plastikinį vamzdelį vandeniu 
traukdami stūmoklį. Vamzdelis turi būti 
visiškai uţpildytas vandeniu. 
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5. Vamzdelio galą, uţmautą ant švirkšto 
antgalio, laikykite viršstiklinės. 

 
6. Nuimkite plastikinį vamzdelį nuo 
antgalio ir greitai įdėkite jį į stiklinę.į. 
Plastikinio vamzdelio nekilnokite.  

 
7. Jūs pamatysite, kaip vanduo teka iš 
butelio į stiklinę.į. Šis įrenginys yra 
vadinamas sifonu. 
 
 

Paaiškinimas >> 
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Bandymas 1.0.5 

NARDYMO VARPAS 

 

Jums reikės: plastmasinio indo, vieno plastmasinės stiklinės, putų polistirolo 

kamuoliuko. 

 

 
1.pripilkite  plastmasinį indą vandens ir 
įdėkite į jį kamuoliuką. 

 
2. Uţdenkite kamuoliuką plastmasine 
stikline. 

 
3. Įleiskite stiklinę į indo dugną lėtai ir 
atsargiai. Galite matyti, kad vanduo 
nepatenka į puodelį, nes kamuoliukas 
pasilieka indo apačioje. 
 
 

Paaiškinimas >>  
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Paaiškinimas 1.0.1 

AR ORAS GALI SULAIKYTI VANDENĮ? 

 

Paaiškinimas 1: 

Virš mūsų esantis oro sluoksnis yra maţdaug 100 kilometrų storio. Vanduo turėtų 

stumti virš mūsų esantį 100 kilometrų storio oro sluoksnį, norint, kad jis ištekėtų iš 

stiklinės. Oras gali atrodyti lengvas, tačiau pakelti 100 kilometrų aukščio oro stulpą 

virš stiklinės yra gana sunku. Vanduo stiklinėje to padaryti negali.  

 

Paaiškinimas 2: 

Norėdami paaiškinti eksperimentą, paţiūrėkime į plastikinį lapą. Jį veikia dvi ţemyn 

veikiančios jėgos: vandens jėga, kuri lygi vandens svoriui, ir plastikinio lapo svoris. 

Jei šį lapą veiktų tik šios dvi jėgos, jis nukristų ir vanduo išsilietų. Kadangi tai 

nevyksta, manoma,kad yra dar viena jėga, kuri veikia lapą priešinga kryptimi. Ši jėga 

veikia lapą todėl, kad virš mūsų esantis oras taip pat turi savo svorį. Mes ţinome, kad 

Ţemės paviršiuje oro sluoksnis yra 100 kilometrų storio ir jis veikia kiekvieną Ţemėje 

esantį daiktą visomis kryptimis. Todėl po puodeliu esantis oras taip pat stumia 

plastikinį lapą aukštyn. Ši jėga yra vadinama oro slėgio jėga.  

 

Atgal į bandymą >> 
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Paaiškinimas 1.0.2 

IŠ VIENO PUODELIO Į KITĄ 

 

Paaiškinimas 1: 

Oro sluoksnis virš mūsų yra maţdaug 100 kilometrų storio. Vanduo turėtų išstumti 
virš mūsų esantį 100 kilometrų storio oro sluoksnį, norint, kad jis ištekėtų iš šiaudelio. 
Oras gali atrodyti lengvas, bet  pakelti 100 kilometrų aukščio oro stulpą yra 

sudėtinga. Vanduo šiaudelyje to padaryti negali, jei oro slėgis neveiktų iš viršaus. Tai 

vyksta, kai pirštas yra patraukiamas nuo viršutinės šiaudelio dalies. 

 
Paaiškinimas 2: 

Stebėkime vandenį šiaudelyje, kad paaiškintumėm bandymą. Vandenį šiaudelyje 

veikia sunkio jėga , nukreipta ţemyn. Jei vandenį šiaudelyje veiktų tik ši jėga, vanduo 

tekėtų iš šiaudelio ţemyn. Darome prielaidą, kad yra dar viena jėga, veikianti vandenį 

į viršų ir neleidţianti ištekėti iš šiaudelio.  Tai yra atmosferos oro  slėgio jėga. Oro 

sluoksnis virš mūsų yra 100 km storio ir veikia kiekvieną kūną , esantį Ţemėje. Tas 

slėgis persiduoda kūnams visomis kryptimis. Todėl oras taip pat stumia vandenį, 

esantį šiaudelyje, aukštyn, kai mes atitraukiame pirštą nuo šiaudelio, slėgio jėga 

pradeda veikti vandenį, esantį  šiaudelio viršuje, ţemyn. Kai šios  dvi jėgos, 

veikiančios vandenį iš viršaus ţemyn  ir iš apačios į viršų susilygina, jos kompensuoja 

viena kitą, tada vandenį šiaudelyje veikia tik viena sunkio jėga,nukreipta ţemyn.    

 

Atgal į bandymą >> 
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Paaiškinimas 1.0.3 

VANDENS REZERVUARAS 

 

Paaiškinimas 1 

Virš mūsų esantis oro sluoksnis yra maţdaug 100 kilometrų storio. Vanduo turėtų 
išstumti viršuje esantį 100 kilometrų storio oro sluoksnį, norint, kad jis ištekėtų iš 
butelio.  Oras gali atrodyti lengvas, tačiau pakelti 100 kilometrų aukščio oro stulpą yra 
gana sunku. Vanduo butelyje negali to padaryti, nebent padėtų oras, esantis butelio 
viršuje, kuris patenka į butelį burbuliukų forma. Taip nutinka, kai  šiek tiek pakeliame 
butelį iš vandens. 
 

Paaiškinimas 2: 

Stebėkime vandenį butelyje, norėdami paaiškinti bandymą. Dvi jėgos veikia vandenį 

butelyje –sunkio jėga ir oro slėgio jėga.. Kai  iš butelio išteka šiek tiek , oro slėgis 

viduje pasidaro maţesnis uţ oro slėgį išorėje. Oro slėgio jėga išorėje trukdo 

vandeniui ištekėti iš butelio. Bitininkai naudoja apibūdintą metodą aviliuose, 

maitindami bites cukriniu sirupu ţiemos metu. 

 

Atgal į bandymą >> 
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Paaiškinimas 1.0.4 

SIFONAS 

 

Paaiškinimas 1: 

Tikriausiai nenustebote pamatę, kad vanduo teka plastikiniu vamzdeliu ţemyn. Tai 

vyksta dėl vandens svorio. Tačiau jūs galite nustebti matydami, kad vanduo butelyje 

taip pat gali kilti aukštyn plastikiniu vamzdeliu. Tai vyksta todėl, kad vanduo, tekantis 

plastikiniu vamzdeliu, kartu su savimi traukia vandenį iš butelio. Prietaisai, kurie 

veikia panašiu principu, yra vadinami sifonais. 

 

Paaiškinimas 2: 

Vandenį, esantį plastikiniame vamzdelyje, gravitacinė jėga traukia ţemyn ir jis teka į 

puodelį. Todėl spaudimas plastikiniame vamzdelyje sumaţėja ir sukelia „vandens 

siurbimą“ iš butelio. Prietaisai, kurie veikia panašiu principu, yra vadinami sifonais. 

 

 

Atgal į bandymą >> 
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 Paaiškinimas 1.0.5 

NARDYMO VARPAS 

 

 

Oras stiklinėje neleidţia vandeniui patekti į vidų.Oras tik šiek tiek susispaudţia 

stumiant stiklinę.Nardymo varpas – tai kamera panaši į didelę stiklinę, kuri yra 

panardinama į vandenį. Ţmonės gali dirbti po vandeniu, kadangi kameroje yra oro. 

 

 

Paaiškinimas 2: 

Vanduo patektų į stiklinę tik tuo atveju, jei iš pradţių jis išstumtų orą iš stiklinės. Tai 

nevyksta todėl, kad oras neturi kur išeiti. Vandenyje oras patenka į spąstus stiklinėje 

.Nardymo varpas yra kamera, panaši į didelę stiklinę, panardintą į vandenį. Ţmonės 

gali dirbti po vandeniu, kadangi kameroje yra oro. 

Atgal į bandymą >> 

 

 

 

 

 

 

 


