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PASAULINĖ VANDENS 

DIENA!

VANDENS DIENOS 

ŽAIDIMAI



TAIKLIAUSIAS VANDENS ŠAUTUVAS

 Kad su šautuvais smagu šaudyti vienas į kitą, žino visi 

vaikai. Tačiau pasiūlykit jiems ir kitokios veiklos, 

pavyzdžiui, sustatyti žaislinius kėglius (arba tuščias 

plastikines stiklines) ir pabandyti vaikams pataikyti į juos 

iš tam tikro atstumo. Arba toliau nuo vaikų išrikiuokite 

butelius, su ant viršaus uždėtais teniso kamuoliukais. 

Tegul jie išsiaiškina, kurio jų šautuvas taikliausias?



STOT, TŪPT!

 Pripilkite puodukus ar stiklines sklidinai vandens. 

Išrikiuokite vaikus ir duokite kiekvienam po vieną. 

 Dabar prasidės linksmybės: paprašykite vaikus 

vykdyti komandas: pakelti vieną koją; nuleisti. Tada 

atsitūpti ir atsistoti. O tada atsitūpus paėjėti „žąsele“. 

Sugalvokite įvairiausių užduočių, ir apdovanokite tą, 

kuris išlies mažiausiai vandens.



BĖGIMAS SU LASTAIS

 Jeigu turite bent dvi poras plaukimo ląstų, galite 

pasiūlyti vaikams palenktyniauti apsimovus juos. Bus 

daug juoko ir linksmybių.



VANDENS BOMBA

 Pripilkite balioną vandens ir užriškite. Vaikai 

išsirikiuoja vorele ir perduoda vienas kitam balioną 

su vandeniu virš galvų. Reikia būti itin atidiems, nes 

vandens bomba gali sprogti kažkam virš galvos.



LENKTYNĖS SU ŠAUKŠTAIS

 Reiks 4 stiklainių ir 2 šaukštų. Pripilkite du 

stiklainius vandens, o kitus – tuščius- pastatykite 

tolėliau. Padalinkite vaikus į dvi komandas ir 

paaiškinkite užduotį: šaukštu kuo greičiau ir 

kokybiškiau (išlaistant kuo mažiau vandens) 

pernešti vandenį iš vienos talpos į kitą.

 Laimėjusių komandą apdovanokite.



VANDENS DIENOS 

EKSPERIMENTAI



EKSPERIMENTAS SU MONETOMIS

Jums reikės: stiklinės, vandens, monetų. 

Prieš atliekant šį bandymą kartu su vaikais galite paspėlioti, 

ar vanduo išsilies iš stiklinės? Kas nutiks metant monetas į 

stiklinę? Kiek jų turėtų tilpti? Į stiklinę pripilkite vandens, kol ji 

bus sklidina. Tada paprašykite vaikų lėtai ir atsargiai mesti 

monetas į vandenį. Stebėkite, kas nutinka – vanduo 

neišsilieja iš stiklinės net ir metant, iš pirmo žvilgsnio, jau per 

daug monetų. vanduo išsigaubia virš jų. 

Taip nutinka dėl vandens savybių: vanduo, kaip ir kiti 

skysčiai sudaryti iš dalelių, kurios pralaidžios ir gali skverbtis į 

kitus daiktus. 



EKSPERIMENTAS „LIETUS MAIŠELYJE“

Jums reikės: polietileninio užspaudžiamo maišelio, vandeniui atsparių markerių, puodelio 

vandens, mėlynų maistinių dažų.

Eiga:

Ant polietileninio maišelio vaikų paprašyti nupiešti saulę ir debesis, jūros bangas (užspaudimas 

viršuje – prie „debesų“). Vandenį indelyje maistiniais dažais nudažome mėlyna spalva. Mėlyną 

vandenį supilame į maišelius (vanduo turi apsemti nupieštas bangas) ir sandariai 

užspaudžiame. Maišelius su „jūra“ pakabiname ant lango saulėtoje vietoje. Stebime, kas 

vyksta (eksperimentas trunka kelias dienas).

Kas atsitinka? Kai saulė pašildo maišelyje vandenį, vanduo garuoja ir kyla į viršų. Susidaro tarsi 

maži debesys. Atšalus orui visi lašeliai vėl sugrįžta į ,,jūrą“. Taip sukuriamas vandens ciklas. 

Vaikai sužino vandens garavimo ir garų virtimo vandeniu paslaptis.



 Išsirinkite pačias įdomiausias ir aplinkai 

pritaikomas veiklas.

 Įamžinkite besilinksminančius vaikus ir atsiųskite 

mums grįžtamąjį ryšį: laura@sveikatiada.lt

Pramuštgalviškai atšvęskim vandens dieną!

mailto:laura@sveikatiada.lt

