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Įžanga 

         Šiandienos viena iš ugdymo aktualijų – kaip išmokyti mokinius teisingai ir tikslingai skaityti 

duotus tekstus. Skaitome nuolat – jei ne spausdintą lape tekstą, tai tekstą kompiuterio ekrane.  Kurį 

geriau, naudingiau, patogiau naudoti?. Mokslininkai teigia, kad didelio skirtumo tame nėra, ir jokios 

šiuolaikinės technologijos negali sumenkinti skaitymo svarbos, o atsižvelgdami į informacijos gausą, 

suvokiame, kad ši kalbinės veiklos rūšis įgyja dar daugiau poreikio lavinti su ja susijusius įgūdžius.  

      Kaip skaitymo strategijų taikymas chemijos pamokose gali padėti mokiniui motyvuotai ir kokybiškai 

mokytis chemijos?  Chemija pradedama mokytis nuo 8 klasės, kai pagrindiniai skaitymo įgūdžiai jau 

susiformavę. Ir nors chemijos medžiagą mokantis nedaug randame vientiso teksto su informacija, tačiau 

gebėjimas tinkamai naudoti skaitymo strategijas palengvina įsiminimą, sutrumpina išmokimo t.y. 

pamokų ruošimo, laiką. Įprastas teksto skaitymas pamokoje ar namuose dažnokai prasideda ir baigiasi 

tiesiog žiūrėjimu į lapą ir bandymu įsiminti viską iš eilės. Tada, kai, žinome, kaip skaityti ir tai darome 

sąmoningai, informacijos įsiminimo rezultatas pagerėja. Glaudūs ryšiai tarp prozos, grafikų, diagramų, 

formulių (alternatyvių konstruktų pateikimas – esminis chemijos tekstų aspektas). 

       Reiškia reikia skaityti kitaip. 

         Dažnas iš mūsų susiduria su iššūkiu, kai reikia pasiruošti paskutinei pamokai prieš Kalėdas ir 

Naujus metus. Žinome, kad mokiniai nepamirš paklausti  - ,, Ar šiandien bus Kalėdinė pamoka?”, 

taigi tenka kiekvienais metais ,,rodyti savo išradingumą”, tačiau nesinori nuklysti nuo savo mokomojo 

dalyko. Todėl šiame darbe pateikiu tokių pamokų scenarijus ir užduotis, akcentuodama galimybę 

lanksčiai taikyti skaitymo strategijas. 

Mokiniai tekstą skaitys individualiai, tačiau užduotis atlieka porose, nes, manau, kad geriau 

pirmenybę teikti bendradarbiavimui, o ne individualiam mokymuisi, tada mokiniai skatinami kalbėtis, 

aptarti. Atlikdamas užduotis  mokinys gali savo supratimą palyginti su kitų, taisyti savo ir kitų klaidas. 

Tekstas apie fejerverkus pateikiamas vienodas visiems mokiniams, Užduotys yra diferencijuotos 

pagal gebėjimus. 

 

 



Pamokos tema:  

Pamokos uždavinys:  Skaitydami iš mokslo populiarinimo leidinio parinktą tekstą, sužinos apie 

cheminius procesus, vykstančius šalia kiekvieno mūsų  švenčių metu ir atliks pagal mokymosi lygius 

diferencijuotas užduotis. 

Pamokos 

etapas 

(struktūrinė 

dalis) 

Mokytojo 

veikla 

Mokinių veikla Tikėtinas rezultatas/tikėtinas 

poveikis mokymuisi 

Įvadas 

(veikla prieš 

skaitymą)   

 

 

 

Pristatoma 

tema, 

uždavinys, 

skaidrėje 

pateikiame 

pamokos planą 

su laiko 

paskirstymu ir 

vertinimą. 

 Nustatomas 

skaitymo 

tikslas 

 

Trumpai pasižymi 

sąsiuviniuose. 

Peržiūrime vaizdo įrašą 

http://www.svenciumiestas.lt/
fejerverkai/ 

 

 

Suaktyvina turimas žinias. 

 

 

Galės tikslingai atlikti užduotį, 

gebės optimaliai paskirstyti 

laiką.  

Dėstymas 

(vyksta 

aktyvus 

skaitymas) 

 

 

 

Paaiškina 

mokiniams 

neaiškias vietas, 

žodžius, atsako 

į kilusius 

klausimus, 

teikia 

individualią 

pagalbą ir 

rekomendacijas. 

1. Peržiūri tekstą, 

susipažįsta su naujais, 

nežinomais žodžiais. 

 

2. Skaito tekstą dar kartą ir 

atlieka pateiktas užduotis. 

 

3. Apmąsto, ką išmoko, ką 

galima daryti su šia 

informacija? 

 

Tobulins gebėjimus remtis 

turimomis žiniomis. 

Mokysis naudotis specializuotu 

žodynu. 

 

Apibendrinimas 

(veikla po 

skaitymo) 

 

 

 

Apibendrinamas 

darbas. 

Dalyvaujame 

vertinime. 

Pristato savo darbus, įvardija 

sėkmes ir sunkumus. 

 Įsivertina ir vertina kitas poras. 

Įvardijus sėkmes ir klaidas, 

ateityje gebės geriau atlikti 

analogiškas veiklas, įsivertins 

savo darbą lyginant su klasės 

draugų darbais. 
Geriau gebės naudoti disciplinai 

būdingą samprotavimą (tai, kas 

laikoma įrodymu) įvertinant 

teiginius. 

 



Apie fejerverkus 

            Pasigirsta duslus sprogimas, ir nakties dangaus skliaute sumirga gausybė spalvotų žvaigždžių, 

įsižiebia, gęsta ir vėl pasirodo ugninės figūros, įmantriai keičiančios spalvas ir formas. Fejerverkus 

beveik prieš 3000 metų išrado Kinijoje. Jie sudaryti iš popieriuje suvyniotų juodų miltelių, kuriuos 

galima uždegti degikliu. Miltelius (juodąjį paraką) dažniausiai sudaro 75% anglies, 15% kalio salietros 

ir 10% sieros. Iš  mišinio susidaro dujų ir susprogdina popierių.  

          Medžiagos dega įvairiomis spalvomis, nes joms užsidegti reikalinga skirtinga ribinė temperatūra. 

Kodėl skirtingos medžiagos sudega tik esant tam tikrai temperatūrai? Tai priklauso nuo atomų ryšio 

stiprumo, atomų ir molekulių dydžio. Tvirtesnėms, kietesnėms medžiagoms sudegti reikia daugiau 

energijos. Baltai liepsnai reikia daugiau šilumos energijos nei raudonai. Baltai dega magnis, o raudona 

spalva būdinga ličiui. Šviesiai raudonai  dega stroncis, žaliai – baris, o vario liepsna mėlyna. Šviesa, 

gaunama medžiagą veikiant šiluma, vadinama įkaitimo šiluma. Būtent karštis lemia tai, kad medžiagos 

pradeda švytėti – iš pradžių ji ima skleisti infraraudonąją šviesą, vėliau, didėjant temperatūrai, iš eilės -  

raudoną, oranžinę, geltoną ir baltą. Oranžine spalva liepsną nudažo kalcis, o geltonai – natris. 

Reguliuojant temperatūrą, galima keisti ir fejerverkų spalvas, kurti jų kombinacijas, kitus specialiuosius 

efektus. Dažnai stebime violetinės spalvos fejerverkus, kuriuos taip dažo stroncio ir vario mišinys, o 

sumaišyti titanas, aliuminis ir magnis – mus džiugina sidabriniu atspalviu. Auksu švyti anglis. 

         Gražias liepsnos spalvas galima gauti, naudojant palyginti nedaug cheminių elementų. Tai 

stroncio, bario, vario, ličio druskos, organiniai dažai. Liepsnos ryškumą nulemia esančios joje kietosios 

dalelės – degimo produktai bei jų įkaitimo laipsnis. Labai ryškią liepsną galima įžiebti, deginant 

mišinius, kuriuose yra magnio, aliuminio, titano ar cirkonio miltelių. Jie dega esant aukštai temperatūrai 

(3000 
o
C) ir spinduliuoja ryškią šviesą. Šie junginiai buvo pradėti naudoti XIX a. ir labai pagerino 

fejerverkų reginius. Magnio ir aliuminio mišiniai su kalio perchloratu duoda ryškų baltos spalvos žybsnį. 

Tai vadinami fotoblyksniai ar ,,blyksniai su trenksmu“. Jie plačiai taikomi fejerverkų raketoms gaminti, 

specialiems efektams koncertuose sukurti, momentiniam apšvietimui, fotografuojant naktį. Geležies ir 

akmens anglių dalelės taip stipriai neįkaista, kaip aktyviųjų metalų dalelės – jos įkaista iki 1500 
o
C – ir 

todėl duoda ne tokias ryškias auksines kibirkštis. 

        Raudona liepsna švyti lakūs stroncio junginiai. Degant stengiamasi gauti stroncio chloridą, kuris 

liepsnoje disocijuoja, sudarydamas stroncio monochloridą ir chlorą. Liepsna nusidažo raudonai. 

Analogiškai gaunama žalia liepsna  - liepsną nudažo bario monochloridas. Mėlyna spalva gaunama iš 

vario junginių. Aukštoje temperatūroje vario druskos liepsnai suteikia žalią atspalvį, o mėlyną atspalvį 

galima gauti tik palyginti žemoje temperatūroje -  apie 1000 
o
C. Geriausias tokios spalvos liepsnos 

šaltinis yra vario (I) chloridas ir sulfidas. Fejerverkų metu girdimas šnypštimas, kurį sukelia 

išsiskiriančios dujos, kai mišiny yra kalio perchlorato ir organinių rūgščių druskų, pvz. natrio salicilato 

(aspirino).   

 



Užduotys minimaliam žinių lygiui.  

Taikomos siejamosios ir sisteminančios skaitymo strategijos. 

1. Iš teksto išrašykite iš kokių medžiagų sudarytas parakas.  

Atsakymas  Miltelius dažniausiai sudaro 75 % anglies, 15 % kalio salietros ir 10 % sieros. 

2. Tekste spalvotai  pabraukite metalų pavadinimus ir lapo paraštėje parašykite 

tų metalų simbolius. (galite pasinaudoti periodine elementų lentele).  

Atsakymo pavyzdys: 

 

 
 

 

3. Nupieškite ir nuspalvinkite fejerverką taip, kaip Jūs įsivaizduojate, 

žinodami, kad fejerverko liepsnai spalvą suteikia vario, stroncio ir bario 

junginiai. 

Atsakymo pavyzdys. Vertinant, tikrinamos spalvos. 

 



4. Tekste suraskite ir užrašykite metalų pavadinimus, kurių junginiai naudojami 

vadinamoms ,,fotoblykstėms“ gauti? 

Atsakymas: 

Magnis, aliuminis ir kalis. 

 

5. Apibraukite teksto dalį, kurioje galima rasti atsakymą į klausimą ,,Kuris 

fejerverkas – žalias ar mėlynas  - yra šaltesnis?“ 

Atsakymo pavyzdys: 

 
 

 

6. Sugalvokite skaitytam apie fejerverkus tekstui kitą pavadinimą. Kas lėmė 

tokį jūsų pasirinkimą? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Užduotys motyvuotiems  mokiniams 

1. Naudodami tekste pateiktą informaciją, apskaičiuokite, kiek g kalio salietros reikia atsverti, 

gaminant 0,5 kg juodojo parako. Pateikite nuoseklius skaičiavimus. 

Atsakymo pavyzdys: 

 

Galimas ir kitoks skaičiavimas. 

2. Apveskite tekste jums nežinomų cheminių junginių pavadinimus ir, naudodami chemijos 

terminų žodyną, suraskite jų formules. 

Galimas atsakymo variantas: 

 

 



3. Iš teksto išrinkite metalus ir, naudodami periodinę elementų lentelę, surašykite juos į duotą 

lentelę: 

A grupių metalai B grupių metalai 

  

4. Antroje pastraipoje raskite vietą, kur kalbama apie fejerverko liepsnos spalvų kitimą, 

priklausomai nuo temperatūros ir pagal tą informaciją nuspalvinkite duotą juostos fragmentą, 

surašydami ant spalvos metalų simbolius, kurie ją suteikia. 

 

5. Tekste pabraukite 3 vietas, kur pateikiamos priežastys ir jų padariniai.  

Atsakymo pavyzdys: 

 

 

 

................... 

aukščiausia temperatūra 

................. 

................ 

 

................ 

žemiausia temperatūra 



6. Nors daugumai liepsnos spalvų reikalingi metalai, tačiau fejerverkų gamyboje neapsieinama be 

nemetalų. Pažymėkite tekste minimus nemetalus ir užrašykite jų simbolius. 

Atsakymo variantas: 

 

 

 

ĮSIVERTINIMAS 

 Mokiniai atsako į žemiau pateikiamus klausimus. Galima klausimus parašyti 

lapelyje, galima įsivertinti visiems klasėje, pakeliant rankas. 

1. Niekam negalėčiau šios informacijos paaiškinti.  

2. Be pagalbos galiu pasakyti 5 svarbiausius šio teksto faktus / teiginius.  

3. Galiu detaliai bet kam  perteikti šio teksto  informaciją. 

 

 

Jeigu lieka pamokoje laiko, visi,  žiūrėdami video įrašą 

http://www.delfi.lt/projektai/kaledos/naujienos/pasaulis-pasitinka-2015-uosius-fejerverkai-

sidnejuje-ir-oklende.d?id=66794640 , pabandykite atsiminti ką išmokote iš skaityto teksto: 

• Kokie metalai nudažo fejerverkus tokiomis spalvomis? 

• Ar visų fejerverkų vienoda temperatūra?  

• Ar galima keičiant temperatūrą keisti fejerverkų spalvas? 

 

 

 

 

 

http://www.delfi.lt/projektai/kaledos/naujienos/pasaulis-pasitinka-2015-uosius-fejerverkai-sidnejuje-ir-oklende.d?id=66794640
http://www.delfi.lt/projektai/kaledos/naujienos/pasaulis-pasitinka-2015-uosius-fejerverkai-sidnejuje-ir-oklende.d?id=66794640


Pamokos tema:  

Pamokos uždavinys:  Skaitydami iš mokslo populiarinimo leidinio parinktą tekstą, sužinos apie 

cheminius procesus, vykstančius šalia kiekvieno mūsų  švenčių metu ir atliks užduotis. 

Pamokos 

etapas 

(struktūrinė 

dalis) 

Mokytojo 

veikla 

Mokinių veikla Tikėtinas rezultatas/tikėtinas 

poveikis mokymuisi 

Įvadas 

(veikla prieš 

skaitymą)   

 

 

 

Pristatoma 

tema, 

uždavinys, 

skaidrėje 

pateikiame 

pamokos planą 

su laiko 

paskirstymu ir 

vertinimą. 

 Nustatomas 

skaitymo 

tikslas 

 

Trumpai pasižymi 

sąsiuviniuose. 

Padiskutuoja, ir išsirenka, kokia 

tema skaitys tekstus – gali visi 

skaityti vienodą, arba pasidalija 

į 3 grupes. 

 

Suaktyvina turimas žinias. 

 

 

Galės tikslingai atlikti užduotį, 

gebės optimaliai paskirstyti 

laiką.  

Dėstymas 

(vyksta 

aktyvus 

skaitymas) 

 

 

 

Paaiškina 

mokiniams 

neaiškias vietas, 

žodžius, atsako 

į kilusius 

klausimus, 

teikia 

individualią 

pagalbą ir 

rekomendacijas. 

1. Peržiūri tekstą, 

susipažįsta su naujais, 

nežinomais žodžiais. 

 

2. Skaito tekstą dar kartą ir 

atlieka pateiktas užduotis. 

 

3. Apmąsto, ką išmoko, ką 

galima daryti su šia 

informacija? 

 

Tobulins gebėjimus remtis 

turimomis žiniomis. 

Mokysis naudotis specializuotu 

žodynu. 

 

Apibendrinimas 

(veikla po 

skaitymo) 

 

 

 

Apibendrinamas 

darbas. 

Dalyvaujame 

vertinime. 

Pristato savo darbus, įvardija 

sėkmes ir sunkumus. 

 Įsivertina ir vertina kitas 

grupes. 

 

Įvardijus sėkmes ir klaidas, 

ateityje gebės geriau atlikti 

analogiškas veiklas, įsivertins 

savo darbą lyginant su klasės 

draugų darbais. 
Geriau gebės naudoti disciplinai 

būdingą samprotavimą (tai, kas 

laikoma įrodymu) įvertinant 

teiginius. 

 

 



GvAZDIKĖLIAI SAUGO SVEIKATĄ 

 

 
 

Eugenolis 

Gvazdikėlių prieskoniai kilę iš Indonezijos salų, tačiau daugiausiai jų užauginama ir 

importuojama rytinėje Afrikos pakrantėje esančiame Zanzibare. Gvazdikėliai – labai senas prieskonis, 

dėl itin stipraus aromato vertinamas Europos, Šiaurės Afrikos ir didelės dalies Azijos virtuvėse. Senovės 

Kinijoje prieš susitikdami su imperatoriumi pavaldiniai ir svečiai gaudavo pakramtyti gvazdikėlio – kad 

būtų geras burnos kvapas. Į Europą gvazdikėlius atgabeno arabų pirkliai. Pačioje gvazdikėlių tėvynėje 

Indonezijoje maistui gvazdikėliai beveik nenaudojami. Pumpurai surūkomi! Daug vyrų Indonezijoje su 

malonumu rūko aromatingas cigaretes, salsvas gvazdikėlių kvapas gaubia restoranus, autobusus, turgus 

ir įstaigas. 

Lietuvoje labiausiai žinomas kaip kompotų ir saldžiųjų patiekalų prieskonis gvazdikėliais 

tolimose salose įprasta gardinti mėsą ir verdamus ryžius. Etiopijoje kartu su kavos pupelėmis mėgstama 

paskrudinti ir porą gvazdikėlių. 

Džiovintuose gvazdikmedžių žiedpumpuriuose yra eterinio aliejaus eugenolio, efektyviai 

kovojančio su nedideliais ligas sukeliančiais organizmais. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad eugenolis 

gali apsaugoti nuo kenksmingų aplinkos teršalų, tokių kaip anglies tetrachloridas.  Gvazdikėliuose gausu 

naudingų medžiagų: mangano, seleno, magnio, omega 3 riebiųjų rūgščių, vitamino K, dietinių skaidulų 

ir vitamino C. Pagrindinė veiklioji gvazdikėlių veiklioji medžiaga yra eugenolis, taip pat terpenas 

kariofilenas, taip pat alfa-humulenas ir beta- karofilenas. Grybeliams, bakterijoms ir virusams nepatinka 

gvazdikėlių kvapas, tad jie naudingi ne tik Kalėdų laikotarpiu, bet ir visą gripo sezoną. 



Užduotys tekstui GvAZDIKĖLIAI SAUGO SVEIKATĄ: 

 

1. Pabraukite  2 (pasirinktinai) tekste minimas chemines medžiagas ir užrašykite, kokiai 

junginių klasei jos priklauso. 

2. Užrašykite cinamaldehido ir gliukozės molekulines formules. 

3. Tekste apibraukite dar vieną (be prieskonio) gvazdikėlių pritaikymo sritį. Paraštėje 

parašykite kokias gvazdikėlių panaudojimo sritis Jūs žinote. 

4. Tekste pažymėkite, kuri iš paminėtų medžiagų sutinkama ir gvazdikėliuose ir cinamone? 

5. Naudodami teksto faktus,  palyginkite gvazdikėlių panaudojimo įvairovę įvairiose pasaulio 

šalyse. 

6. Naudodamiesi chemijos terminų aiškinamuoju žodynu, parašykite vitaminų C ir K 

sisteminius pavadinimus ir molekulines formules. 

7. Gvazdikėliams savitą kvapą suteikia kvapioji medžiaga – eugenolis. Nustatyta, kad šio 

junginio molinė masė 164 g/mol.  Anglis sudaro 73,14, o vandenilis – 7,37 eugenolio 

masės. Likusi masė tenka deguoniui. Sudarykite eugenolio empirinę ir molekulinę formules. 

8. Tekste pateiktame rutuliniame strypiniame modelyje surašykite ant rutuliukų cheminių 

elementų simbolius ir užrašykite sutrumpintą struktūrinę eugenolio formulę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DĖL BALTOSIOS CHEMIJOS SAUSAINIAI DIDESNI 

  
  

          Kai močiutė kepa kalėdinius meduolius, į tešlą ji deda sodos – prasideda cheminė reakcija, 

dėl kurios nedideli sausainiai padidėja. Sodos, esančios kepimo milteliuose, dažnai dedama į 

kalėdinius pyragus ir duoną. Sodai susimaišius su sausainių tešlos skysčiu, išsiskiria anglies 

dioksidas – susidaro oro burbuliukai, nuo kurių tešla plečiasi. Kepimo milteliuose soda veikia 

efektyviau nei atskirai, nes milteliuose yra ir silpnos rūgšties. Sodos virsmas anglies dioksidu ir 

vandeniu sukuria bazę, vadinamą natrio karbonatu (etiketėse jis žymimas E500), kuriam 

būdingas nemalonus skonis ir kurį reikia neutralizuoti, būtent tai ir daro kepimo milteliuose 

esanti rūgštis. Jei ne  kepimo milteliai ir soda  tešlai būtų sunku pakilti, tapti oria. Kartais, jei 

kepinyje jau yra rūgšties, pavyzdžiui – citrinų, apelsinių sultys ar jogurtas, geriau naudoti ne 

kepimo miltelius, bet sodą, nes rūgšties jau yra ir dar sodos šaukštelio kėlimas yra didenis, nei 

kepimo miltelių. Jei rinksitės kepimo miltelius, galėsite būti garantuoti, kad nesijaus poskonio. 

Kartais receptuose yra ir sodos, ir kepimo miltelių, – taip yra todėl, kad soda padeda kai kuriems 

ingredientams, pavyzdžiui, morkoms, suminkštėti ir susilieti į bendrą masę. 

            Kai kuriems kepiniams dažnai naudojamas purinimo mikroorganizmas yra mielės 

Saccharomyces, paprastai – alaus mieliagrybis (Saccharomyces cerevisiae). Norėdamas paruošti 

duonos tešlą, kepėjas sumaišo miltus, vandenį, druską ir mieles. Tada tešla kelias valandas 

palaikoma, kad įvyktų fermentacija. Fermentacijos metu tešloje vyksta cheminis procesas: mielės 

miltuose esantį krakmolą ir cukrų paverčia anglies dioksidu ir alkoholiu.  

             Biologinis purinimas trunka ilgiau negu cheminis, nes mielių tešloje turi prisidauginti, ir 

tik tada pasireiškia purinamasis jų poveikis.  



Užduotys tekstui DĖL BALTOSIOS CHEMIJOS SAUSAINIAI DIDESNI 

 

1. Pabraukite  2 (pasirinktinai) tekste minimas chemines medžiagas ir užrašykite, kokiai 

junginių klasei jos priklauso. 

2. Užrašykite tekste minimų natrio karbonato  ir etilo alkoholio formules. 

3. Tekste apibraukite vieną sodos pritaikymo sritį. Paraštėje parašykite kokias sodos 

panaudojimo sritis Jūs žinote. 

4. Tekste pabraukite medžiagas,  kurios dėl išskiriamų anglies dioksido dujų, iškildina 

kepinius. 

5. Naudodami teksto faktus,  palyginkite cheminių ir biologinių tešlos puriklių veikimo 

pliusus ir minusus. 

6. Naudodamiesi chemijos terminų aiškinamuoju žodynu, parašykite citrinų rūgšties 

sisteminį pavadinimą ir formulę.  

7. Nubrėžkite schemą pagal tekste pateiktą informaciją, kurioje atsispindėtų kokia seka 

vyksta cheminiai kitimai nuo puriklio įdėjimo į tešlą iki gaminio iškilimo. Scemos etapuose 

surašykite cheminius junginius. 

8. Greta ruošėsi kepti pyragą pagal pateiktą receptą: 

 

Kiek daugiausiai pyragų galės iškepti Greta pagal turimus produktus ir laikantis recepto? 



Atsakymai teksto DĖL BALTOSIOS CHEMIJOS SAUSAINIAI DIDESNI 7 ir 8 užduotims. 

7.  

 

 
 

8.  

 

 

 

Iškeps 2 pyragus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CINAMONAS PADEDA SULIEKNĖTI 

 

 
 

 

Cinamono aldehidas 

             

 Cinamono istorija yra šiek tiek mėtyta ir vėtyta. XVI-XVIII a. cinamoną auginančioms 

teritorijoms įtaką darė skirtingos Europos šalys: Portugalija, Olandija, Anglija. Nuo jų priklausydavo, 

kur ir kaip bus šiuo prieskoniu prekiaujama. Atradę šį aromatingą prieskonį, europiečiai labai jį pamėgo, 

pvz., cinamonas labai tiko paskaninti tuo metu į Europą atvežtai arbatai, kavai, kakavai, šokoladui.  

             Moksliniai tyrimai įrodė, jog žmonės, vartojantys daugiau cinamono, yra budresni, lengviau 

susikaupia, sukoncentruoja dėmesį ir turi geresnę atmintį. Cinamonas yra stiprus antioksidantas – stabdo 

laisvųjų radikalų susidarymą. Jei skundžiatės viršsvoriu, cinamonas turėtų būti jūsų draugas, nes jis 

skatina kraujotaką ir gerina medžiagų apykaitą bei neleidžia kauptis riebalams. 

               Jau tūkstančius metų cinamonas naudojamas kaip prieskonis ir vaistas. Biblijoje minimas 

cinamonas kaip sudėtinė aliejaus, kuriuo buvo pateptas Mozė, dalis bei kaip draugystės atminimo 

dovana. 

               Žmogaus smegenys ypač teigiamai reaguoja į eterinį cinamono žievės aliejų, kuriame 

pagrindinė medžiaga cinamaldehidas, tad jo dedama į kvepalus ir kitą kosmetiką. Be to, šis aliejus gali 

reguliuoti gliukozės kiekį kraujuje. Eksperimentai su gyvūnais liudija, kad cinamaldehidas veikia 

medžiagų apykaitą, todėl sunkiau priaugti svorio. Būdingą cinamono kvapą suteikia eteriniai aliejai,  

sudarantys 0,5–1 % žievės sandaros. Šiame aliejuje yra cinamoninio aldehido, etilo cinamato, eugenolio, 

beta -  karofileno ir kt. Paties cinamono skonis yra kartokas. 

 



Užduotys tekstui CINAMONAS PADEDA SULIEKNĖTI 

1. Pabraukite  2 (pasirinktinai) tekste minimas chemines medžiagas ir užrašykite, kokiai 

junginių klasei jos priklauso. 

2. Užrašykite cinamaldehido ir gliukozės molekulines formules. 

3. Tekste apibraukite dar vieną (be kvepalų ir kosmetikos) cinamaldehido pritaikymo 

sritį. Paraštėje parašykite kokias cinamono panaudojimo sritis Jūs žinote. 

4. Tekste pažymėkite, kuri iš paminėtų medžiagų sutinkama ir gvazdikėliuose ir 

cinamone? 

5.  

 

6. Naudodami Venno diagramą, palyginkite ir apskritimų susikirtimo vietoje surašykite 

bendrus konkrečius dalykus (savybes, sudėtį, pritaikymą) cinamaldehidui  ir eugenoliui.  

 

7.  

 
 



Atsakymai teksto CINAMONAS PADEDA SULIEKNĖTI užduotims. 

 
1. Gali būti tokios medžiagos: 

 
2. Gliukozė – C6H12O6, cinamaldehidas – C9H8O. 

3. Galimas atsakymas: 

 
4. Atsakymo pavyzdys: 

 

5. Nepilno atsakymo pavyzdys: 

 



6. Atsakymas: 

 

 

7. Atsakymas: 

 

 

 

ĮSIVERTINIMAS 

 Mokiniai atsako į žemiau pateikiamus klausimus. Galima klausimus parašyti 

lapelyje, galima įsivertinti visiems klasėje, pakeliant rankas. 

1. Niekam negalėčiau šios informacijos paaiškinti.  

2. Be pagalbos galiu pasakyti 5 svarbiausius šio teksto faktus / teiginius.  

3. Galiu detaliai bet kam  perteikti šio teksto  informaciją. 

 

Namų darbai 

 

• Galima norintiems mokiniams pasiūlyti sudaryti pagal duotus tekstus kryžiažodį. Tai leistų gerai 

pritaikyti savikontrolės ir savireguliacijos strategijas, kelti su disciplina susijusius 

klausimus, teisingai vartoti cheminę kalbą. 
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