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KOSMOSAS

Ką žinote apie kosmosą? Kosmosas yra toli
ar arti? Kviečiame pasižiūrėti Kitsy filmuką.

KITSY NUKELIAVO Į KOSMOSĄ?! 😲 Saulės sistema,
žvaigždės, paukščių takas ir DAUG EKSPERIMENTŲ! 🔥
by Kitsy

YOUTUBE

Norint tyrinėti kosmosą, reikalingi įvairūs
techniniai prietaisai. Vienas iš jų -
teleskopas. Teleskopas, tai prietaisas, kuris
skirtas stebėti objektus danguje -
žvaigždes, planetas, kometas.

Meteoritai
Kas yra meteoritas? Tai akmuo, iš kosmoso nukritęs ant Žemės
paviršiaus! Tokių meteoritų aplink Žemę skraidžioja milijonai,
tačiau labai retai jie nukrenta ant Žemės paviršiaus.

Pabandykite surasti žodžius.
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MĖNULIS IR RUTULYS

Pažiūrėkite kaip atrodo mėnulio paviršius.

Į ką mėnulis Jums panašus? Gal į blyną ar į
raidę O?

Mėnulis, mėnulio fazės ir saulės užtemimas - Vaikų
enciklopedija
by Lietuviški filmukai vaikams

YOUTUBE

DIENA - NAKTIS
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para,metai www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei .Dirba ir
planšetėse
by Arturas Kareckas

YOUTUBE

Pasigaminkite žaidimą "Diena - naktis".

RAIDĖ P

Suskaičiuokite kiek tekste yra P raidžių,
nurašyk tekstą į sąsiuvinį.
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BANDYMAS "KRATERIAI"

Nukritę ant Žemės paviršiaus kosmoso
akmenys meteoritai palieka duobes, kurios
vadinamos KRATERIAIS. Kviečiame atlikti
bandymą!
Į lėkštę įberkite miltų. Su pipete prisitraukite vandens ir iš
maždaug 30-40 cm aukščio įlašinkite po lašelį į lėkštę.
Pastebėkite, kaip vandens lašeliai išmuša "kraterius". Tyrimo
metu gautą vaizdą, palyginkite su mėnulio paviršiumi. Ar randate
panašumus?

Trys įdomūs faktai apie meteoritus:
Didžiausias Žemėje rastas meteoritas vadinamas HOBOS
meteoritu. Šis didelis geležies gabalas, nukritęs iš
dangaus rastas Namibijoje, Afrikoje. Jis sveria daugiau nei
60 tonų ir niekada nebuvo pakeltas, nes yra labai sunkus!
Mokslininkai teigia, kad prieš milijonus metų gyvenusius
dinozaurus išnaikino milžiniškas meteoritas, kuris nukrito
į Žemės paviršių. Meteorito pakeltos dulkės visame
pasaulyje uždengė saulės šviesą, todėl Žemėje pasidarė
labai šalta, nustojo augti augalai ir dinozaurams pritrūko
maisto.
Didžiausias krateris pasaulyje - Vredeforto krateris
Afrikoje. Jo plotis daugiau nei 300 kilometrų - beveik kaip
visos Lietuvos! Manoma, kad prieš milijonus metų į tą
vietą trenkėsi 10 kilometrų pločio asteroidas, kuris paliko
šią duobę.

Hobos meteoritas: 
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KŪRYBINĖS UŽDUOTYS

Sukurkite savo žiūronus!

Saulės sistemos planetos
Priemonės: modelinas arba plastilinas, dažai, siūlas, medinis
pagaliukas.
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