
PATEIKČIŲ KŪRIMAS IR TVARKYMAS 

(namų darbo užduotis) 

 

Pasinaudodami klasėje atliktu pavyzdžiu, sukurkite kelių skaidrių pateiktį. 
 

VANDUO

H2O

  

Vandens gausa

• Vanduo – labiausiai paplitęs 
Žemėje junginys. Jis sudaro 
daugiau kaip pusę 
kiekvienos gyvosios būtybės 
masės.

• Vanduo dengia apie 70% 
žemės paviršiaus. Dėl to iš 
kosmoso ji atrodo melsva.

 
 

Vandens molekulė

H2O

  

Vandens būsenos

• Garai• Plazma

• Skystis• Kietas kūnas

 
 

Geriamasis vanduo

Kambario temperatūros grynas 
vanduo yra bespalvis, 
neutralus (vandenilio 
potencialas pH = 7) skystis. 
Dažniausiai vanduo nėra 
grynas. Kietame vandenyje yra 
kalcio ir magnio mineralų, 
patekusių iš uolienų, kuriomis 
tekėjo vanduo. Kietą vandenį 
galima suminkštinti virinant 
arba apdorojant vandens 
minkštikliais.

  

Gazuotas vanduo

Tai anglies dioksido tirpalas. 
Tirpale esančias dujas galima 
pamatyti tuomet, kai jos 
išsiskiria ir burbuliukais kyla į 
skysčio paviršių.

 
 



Jūros vanduo

Uolienose, smėlyje ir jūros 
vandenyje yra tų pačių 
medžiagų (putnago, žėručio ir 
kvarco), tik uolienas sudaro jų 
gyslos, smėlį – smulkutės 
smiltelės, o vandenyje jos yra 
plika akimi nematomos 
ištirpusios dalelės. Lietūs ir 
upių vandenys, tekėdami 
uolienomis, tirpina mineralus 
ir plukdo juo į jūrą.

  

Įdomūs faktai apie vandenį (1)

• 97% Žemės vandens yra vandenynuose. Tik 3% jo gali būti 
panaudota gėrimui.

• 75% geriamojo vandens atsargų yra ledyno viršukalnės.

• 25% pasaulio populiacijos neturi švaraus geriamo vandens.

• Mažiau nei 1% geriamojo vandens, kuris tiekiamas miesto 
vandentiekiu, yra suvartojama maistui ir gėrimui

 
 

Įdomūs faktai apie vandenį (2)

• Vanduo sudaro apie 70% žmogaus kūno masės, o pomidoro 
vaisiuje jo yra daugiau kaip 95%.

• Per savo gyvenimą žmogus išgeria apie 70 tonų vandens.

• Žmogus išgyventų be maisto apie 40 parų, tačiau be 
vandens jis mirtų jau 8 parą.  

  

Įdomūs faktai apie vandenį (3)

• Mes geriame tą patį vandenį, kurį prieš milijonus metų gėrė 
dinozaurai. Taip yra dėl vandens apytakos rato. 

• Išgaravusi vandens molekulė ore praleidžia vidutiniškai 10 
dienų, kol vėl iškrenta ant žemės kritulių ar kondensato 
pavidalu. 

• Per vienus metus Saulė išgarina daugiau kaip 500 000 km3

vandens (23 kartus daugiau, nei yra Baltijos jūroje).

• Iš sugedusio čiaupo degtuko srovele per parą nuteka apie 
1500 litrų vandens.  

 
 

Įdomūs faktai apie vandenį (4)

• Kai sušąla į ledą, vanduo išsiplečia 9%. Šaldomo vandens 
tankis mažėja, todėl ledas plaukia vandens paviršiumi.

• Vandens paviršiuje yra nepaprastai didelė molekulių įtampa, 
todėl paviršiumi lengvai bėgioja čiuožikai ir kai kurie kiti 
vabzdžiai. 

  

Šerkšnas

Šerkšną sudaro smailios kieto 
ledo adatėlės. Jei oro 
temperatūra žemesnė nei -9,5o

C, ore esantys vandens garai 
iškart virsta kietu ledu 
aplenkdami skystąją būseną.

 
 

Saulės halas

Saulės spinduliai, pereidami per 
plunksninių debesų 
šešiakampius ledo kristalus, 
lūžta ir susidaro halas (lankas 
apie Saulę). Aureolės taip pat 
gali susiformuoti aplink Mėnulį 
ir kitus ryškius dangaus kūnus, 
pavyzdžiui, Venerą.

  

Lėktuvo pėdsakai

Esant žemai temperatūrai (nuo 
-35 iki -55o C), lėktuvo išmesti į 
orą vandens garai (sudegusio 
skysto kuro atliekos) greitai 
kondensuojasi ar net 
kristalizuojasi, t.y. virsta ledo 
kristalais. 

 


