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 6.1 Vandens būsenos

Vandens kaitinimas
Stebint kaitinamą vandenį, matyti, kaip jis pradeda maišytis. Po 

kiek laiko, pasiekęs 100 °C temperatūrą, ima kunkuliuoti. Sako-
me: užverda. Verdantis vanduo smarkiai garúoja. Taip iš skysčio 
jis virsta dujomis.

Dujinės būsenos vanduo iš tikrųjų yra nematomas. Tačiau iš puo-
do virstantys garai sudaro mažyčius vandens lašelius, kurie atro-
do lyg rūkas. Buitinėje kalboje šį „karštą“ rūką galime vadinti van-
dens garais.

Vandens garai, patekę ant vėsesnio kūno (lango stiklo, puodo 
dangčio), vėl tampa skysto vandens lašeliais (1 pav.). Sakome: van-
dens garai kondensúojasi.

Vandens šaldymas
Kas nutiks, jei ledo kubelių formą pripilsi vandens ir įdėsi į šal-

dymo kamerą? Ogi vanduo sušals į ledą! Šaldymo kameroje tem-
peratūra žemesnė nei 0 °C. Tokioje temperatūroje vanduo kietja. 
Iš skysčio jis virsta kietuoju kūnu – ledu.

Iš šaldiklio ištraukti ir kambario temperatūroje laikomi ledo ku-
beliai gana greitai pradeda tirpti. Vanduo vėl tampa skystas. Sako-
me: ledas lýdosi (tirpsta).

Trys vandens būsenos
Tu jau žinai: pagal būseną medžiagos skirstomos į kietąsias, skys-

tąsias ir dujines. Įdomu tai, kad vienos temperatūros medžiaga gali 
būti kietoji, kitos – skystoji, o dar kitos temperatūros – dujinė. Tik 
nedaugelio medžiagų visas tris būsenas galime matyti kasdien. Vie-
na iš tokių medžiagų yra vanduo. Ledas – kietoji būsena, vanduo 
ežere ar klane – skystoji, o garai virš puodo – dujinė būsena (2 pav.).

Daugelį medžiagų aplink save matome tik vienos būsenos. Pa-
vyzdžiui, geležis yra kieta, aliejus – skystas, oras – dujinis. Tačiau 
būdama 1500 °C karščio geležis lydosi ir iš kietos virsta skysta, o 
iki –200 °C temperatūros atšaldytas oras kondensuojasi ir tampa 
skysčiu.

Kur dingo vanduo?
3 pav. A matai lėkštelę, pripildytą vandens. Ji buvo padėta ant 

palangės, niekas jos nelietė. 3 pav. B – ta pati lėkštelė po savaitės. 
Ji tuščia. Kur dingo vanduo? Išgaravo. Taigi vanduo garuoja ir bū-
damas kambario temperatūros, tik gerokai lėčiau nei virdamas.

Ar žinai?
Ore esantys vandens garai iš du-
jinės būsenos gali iškart virsti 
kietu ledu. Taip nutinka šaltomis 
žiemos dienomis – automobilių 
stiklus ar namų langus išmargi-
na iš ledo kristalėlių sudaryti šal-
čio raštai.

Vandens būsenos daleliniame modelyje

Ledas (kietoji būsena). 
Dalelės prigludusios viena prie 
kitos, išsidėsčiusios tvarkin-
gai. Jos tik truputį virpa (svy-
ruoja). Dėl to ledo formą sun-
ku pakeisti.

Vanduo (skystoji būsena). 
Dalelės išsidėsčiusios netvar-
kingai, tarp jų yra tarpelių. 
Gali nesunkiai pasislinkti vie-
na kitos atžvilgiu. Dėl to van-
duo takus, įgyja indo, į kurį su-
pilamas, formą.

Vandens garai (dujinė būse-
na). Dalelės labai nutolusios 
viena nuo kitos, gali laisvai ju-
dėti. Dėl to vandens garai ir ki-
tos dujos labai lakios.

Šildomo ledo dalelės ima virpėti smarkiau. Kuo 
aukštesnė temperatūra, tuo labiau virpa. Po kiek 
laiko ima virpėti taip smarkiai, kad neišsilaiko 
glaudžioje rikiuotėje ir pradeda judėti – ledas ly-
dosi (tirpsta). Kietėjimas vyksta atvirkščiai. Šal-
domo vandens dalelės juda vis lėčiau, išsidėsto 
glaudžiai ir tvarkingai – vanduo kietėja.

2 Vandens būsenų kitimas.

Kaitinamo vandens dalelės juda vis greičiau. 
Virimo temperatūros jos laksto taip energingai, 
kad atitrūksta nuo skysčio paviršiaus – vanduo 
garuoja. Kondensacija vyksta atvirkščiai. Vėsda-
mi vandens garai praranda dalį šiluminės energi-
jos. Dalelės pradeda judėti lėčiau, kaupiasi į ne-
didelius lašelius – vandens garai kondensuojasi.

3 Vanduo garuoja ir kambario temperatūroje.

A

B

Užduotys
1. Kodėl, verdant sriubą, ap-

rasoja virtuvės langas?
2. Palygink vandens skysto-

sios ir kietosios būsenos 
savybes. 

3. Išnagrinėk 2  ir nuro-
dyk tris vandens būsenas. 
Įvardyk procesus, kuriems 
vykstant kinta vandens 
būsena.

4. Naudokis daleliniu mode-
liu ir nurodyk, kurios bū-
senos dalelės:
a) labiausiai nutolusios 
viena nuo kitos;
b) išsidėsčiusios tvarkin-
gai;
c) gali pasislinkti viena ki-
tos atžvilgiu.

1 Aprasojęs langas – kondensacijos 
pavyzdys.

garavimas

kondensacija

lydymasis

kietėjimas
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 8.11 Projektas „Pas ūkininką“

Ką daryti ūkyje?
Pasikalbėkite su ūkininku ir jo šeimos nariais. 

Pateikite iš anksto apgalvotų klausimų. Jeigu žmo-
nės leis, pokalbį galite nufilmuoti. Kitas varian-
tas – atsakymus užsirašyti į bloknotą. Jei pasi-
seks, nufilmuokite šeriamus gyvulius ar dirbančią 
techniką. Nupieškite ūkio (fermos) planą. Pažy-
mėkite pastatų paskirtį: gyvenamasis namas, kar-
vidė, garažas ir kt. Nufotografuokite bendrą fer-
mos vaizdą, ūkio laukus, laikomus galvijus, žemės 
ūkio techniką.

Apie specializaciją
Ūkių specializacija labai įvairi. Vieni ūkinin-

kai laiko karves pienui, kiti – jaučius arba kiaules 
mėsai. Rečiau auginami arkliai, ožkos arba avys. 
Nemažai ūkininkų kultūriniais augalais užsėja di-
delius ariamosios žemės plotus. Šie ūkiai specia-
lizuojasi auginti kviečius, rugius, kukurūzus, cu-
krinius runkelius ar bulves.

Darbo planavimas
Susiskirstykite į grupes po 5–6 mokinius. Pasi-

rinkite netoli mokyklos esantį ūkį. Naudingiausia 
būtų kiekvienai grupei vykti į skirtingos specia-
lizacijos ūkį.

Aptarkite, kokie jūsų apsilankymo ūkyje tikslai, 
ką norite sužinoti. Pasiskirstykite darbus:

• Kuris iš jūsų parengs klausimus?
• Kas kalbėsis su ūkininku ir jo šeimos nariais?
• Kuris fotografuos?
• Kas ruoš plakatą?

Ką reikia turėti?
• Guminius batus – vaikščioti po 

arimus ar fermą.
• Bloknotą ir rašiklį – svarbiai 

informacijai užsirašyti.
• Išmanųjį telefoną – pokalbiams 

su ūkininko šeimos nariais fil-
muoti, ūkiui fotografuoti.

Kaip pateikti projektinio darbo 
rezultatus?

Ūkio planą, fotografijas suklijuokite ant didelio 
popieriaus lapo, užrašykite, nupieškite tyrimo re-
zultatus. Gausite plakatą, kuriame bus sukaupta 
įvairios informacijos apie pasirinktą ūkį (fermą). 
Pakabinkite plakatą klasėje ir supažindinkite ki-
tas grupes su tyrimo rezultatais. Pasakojimą ga-
lite iliustruoti filmuota medžiaga.

• Kokių gyvulių 
ir paukščių laikoma? Kiek jų?

• Kaip laikomi gyvuliai (visus metus tvarte,  
vasarą ganomi)?

• Kuo ir kaip dažnai šeriami gyvuliai?
• Ūkininkas pašarų pasigamina pats ar 

naudoja pirktinius?

• Ar ūkyje 
yra sodas, daržas? Kokių 

čia auginama augalų?

• Kokių kultūrinių 
augalų auginama? Koks plotas 

jais apsėtas?
• Kuo tręšiama dirva?

• Ar naudojama chemikalų kenkėjams 
ir piktžolėms naikinti?• Kur laikomas 

ir parduodamas nuimtas derlius?
• Kiek pieno per dieną primelžiama iš vienos 

karvės?
• Kaip ir kur iš ūkio išvežamas pienas?
• Kur vežami skersti mėsiniai galvijai?

• Kokia technika naudojama lauko darbams 
ir gyvuliams prižiūrėti?

• Kurių maisto 
produktų ūkininko šeima perka 

parduotuvėje, o kurių pasigamina?
• Kokią paramą iš valstybės ar įvairių fondų gauna 

ūkininkas?
• Ar ūkininkas priklauso žemės ūkio 

kooperatyvui?

• Kada įkurtas ūkis?
• Kaip ilgainiui kito ūkis (dirbamosios 

žemės plotas, dirbančių žmonių skaičius, auginami 
kultūriniai augalai, laikomi gyvuliai ir kt.)?

• Kokia ūkio specializacija?
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Metodas

Jei norite turėti sveikus dantis, privalote juos 
nuolat tinkamai prižiūrėti. Valykite dantis dukart 
per dieną: ryte po pusryčių ir vakare prieš mie-
gą. Kai vakare išvalote dantis, daugiau nevalgy-
kite ir negerkite gėrimų, nebent vieną kitą gurkš-
nelį vandens.

Kaip valyti dantis?
Prieš valydami dantis, išskalaukite burną. Taip 

pašalinsite dalį maisto likučių. Dantis valykite 2–3 
minutes. Šepetėlį judinkite įvairiomis kryptimis, 
atlikite sukamuosius judesius (iliustracijose pa-
rodyta rodyklėmis). Itin kruopščiai valykite gi-
liau esančius krūminius dantis. Šepetėlį spauski-
te, bet ne per stipriai.

Valome dantis Mobilioji programėlė – moko ir padeda

Dantų šepetėlis
Įsigykite patogų dantų šepetėlį. Jų būna minkš-

tų, vidutinio kietumo ir kietų. Jums geriausiai tiks 
minkštais arba vidutinio kietumo šereliais. At-
kreipkite dėmesį į šepetėlio galvutę. Jos nugarėlė 
turėtų būti iš minkštos grublėtos medžiagos. Va-
lant dantis, ji švelniai nubrauks apnašas nuo vi-
dinio burnos ertmės paviršiaus. Po 2–3 mėnesių 
naudojimo šepetėlio šereliai išsiskečia. Tai rodo, 
kad laikas jį keisti.

Dantų pasta
Dantų pastų sudėtis labai panaši, dažniausiai 

skiriasi tik skonis. Tačiau reikėtų rinktis pastą su 
fluoru. Ši medžiaga padeda atsinaujinti dantų ema-
liui. Nenaudokite dantis balinančių pastų. Jums ti-
krai jų nereikia.

Tarpdančius valykite mediniu dantų krapštuku. 
Galite naudoti ir specialų siūlą. Jo galus apvynio-
kite ant abiejų rankų rodomųjų pirštų, įsprauskite 
į tarpdantį, prispauskite nykščiais ir švelniai trau-
kite palei danties kraštą.

Nuvalykite priekinį 
dantų paviršių.

Nuvalykite kramtomąjį kaplių 
ir krūminių dantų paviršių.

Nuvalykite vidinį kaplių ir 
krūminių dantų paviršių.

Nuvalykite kandžių ir iltinių 
dantų vidinį paviršių. Gerai 
išskalaukite burną.

Dantų priežiūra yra gana nuobodi veikla. Ne-
nuostabu, kad vaikams neretai pritrūksta kantry-
bės ir jie prastai išsivalo dantis. Kartais tai daro 
netaisyklingai arba nereguliariai ir niekas jiems 
nepasako, kas blogai. Dėl to vaikų dantys prade-
da gesti anksčiau negu galėtų, jei būtų tinkamai 
prižiūrimi.

Išmaniajame amžiuje galite rasti daugybę šalti-
nių, kurie padės tinkamai rūpintis dantimis. Vie-
nas iš tokių pagalbininkų – mobiliosios programė-
lės. Jas galite įdiegti savo mobiliajame įrenginyje 
parsisiuntę iš Google Play, App Store, Windows 
Phone Store ir kitų parduotuvių. Žemiau aprašy-
tos kelios naudingos programėlės. Aišku, jų yra 
daugiau ir nuolatos sukuriama naujų. Parsisiųski-
te ir naudokitės!

Let‘s Brush Free
Nemokama progra-

mėlė skirta iOS įren-
giniams. Turi taip pat 
grotuvą, kuris ima mu-
zikinius kūrinius iš bylų 
talpyklos. Programėlė 
leidžia pasirinkti įprastą 
2 minučių dantų valy-
mo laiką arba jį pailgin-
ti iki 3 minučių (tiems, 
kas nori stropiau išsiva-
lyti dantis). Galima re-
guliuoti garsą. Valan-
tis dantis, programėlė 
rodo viršutinio ir apati-
nio žandikaulio vaizdą. 
Burna padalyta į ketvirčius, kiekviename iš jų 
dar skiriama vidinė, išorinė ir viršutinė (kram-
tomoji) dantų dalis. Programėlė specialiu signa-
lu primena, kada nuo vienos vietos valymo rei-
kia pereiti prie kitos. Galima pasirinkti garsinį, 
šviesinį, vibracinį signalą arba bet kurį šių si-
gnalų derinį.

Cavity Free 3D
Nemokama programėlė skirta iOS ir Android 

įrenginiams. Ji vaizdžiai rodo, kaip reikia taisy-
klingai valyti dantis šepetėliu, siūlu, kaip prižiū-
rimi dantys su kabėmis.

Brush DJ
Nemokama programėlė skirta iOS ir Android 

įrenginiams. Ji turi grotuvą, kuris ima muzikinius 
kūrinius iš bylų talpyklos. Klausydamiesi mėgs-
tamų dainų, galėsite valyti dantis tiek laiko, kiek 
siūlo odontologai. Mat grotuvas visus kūrinius 
groja lygiai 2 minutes ir dar primena, kad reikia 
išsivalyti tarpdančius ir išsiskalauti burną. Įvedę 
atitinkamus duomenis, sulauksite ir daugiau pri-
minimų. Pavyzdžiui, programėlė paragins keisti 
šepetėlį arba pasiūlys apsilankyti pas odontolo-
gą. Rasite taip pat informacinių bylų, kuriose pa-
teikiama daug naudingos informacijos apie dan-
tų priežiūrą.


