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„Stimulate“ 
Mokinių (14–17 metų amžiaus) ugdymo programa, kurioje propaguojama 
pažangiųjų medžiagų svarba kasdieniame gyvenime. Sąsajos su mokslo, 
menų ir dizaino bei tvarumo disciplinomis. 

 

 
 

Finansuoja:  

 

 

  

Partneriai:  
 

  



2 
  

Apie projektą 
„Stimulate“ yra įdomus ES projektas, kuriuo siekiama atskleisti pažangiųjų medžiagų svarbą 

kasdieniame gyvenime. Pažangiosios medžiagos yra mūsų sąjungininkės siekiant tvarios ateities. 

Tai pagrindinė žinia, kurią norime perduoti 23 Europos kalbomis pasitelkdami savo interneto 

svetainę, dokumentinį filmą ir jo ištraukas, interaktyvų kompiuterinį žaidimą ir mokomąją 

medžiagą. Sužinokite, kokį vaidmenį pažangiosios medžiagos atlieka sveikatos, aplinkos 

apsaugos, technologijų, inovacijų, energijos ir daugelyje kitų sričių. 

 

Pateikdami ugdymo programą vidurinėms mokykloms tikimės sužavėti jaunimą ateitimi ir 

pažangiųjų medžiagų taikymo sritimis. Be to, tikime, kad svarbiausias užduotis atliekančių 

mokslininkų ir konstruktorių aistra įkvėps jaunuolius pasirinkti studijas arba karjerą mokslo ir 

technologijų srityje.  

 

Kaip naudotis šiais ištekliais 
Ši ugdymo programa yra viena iš „Stimulate“ projekto dalių, ją galima naudoti kartu su kitais 

esamais ištekliais. Veiklos pagrindą sudaro dokumentinio filmo „Paslaptingas medžiagų 

gyvenimas“ (angl. „The Secret Life of Materials“) ištraukos ir informacija, pateikiama medžiagų 

ateities interneto svetainėje (www.materialsfuture.eu/lt).  

 
Programa padalyta į tris dalis. Pradedama nuo pažangiųjų medžiagų poreikio išsiaiškinimo 

veiklos, po to pereinama prie įvairių tipų pažangiųjų medžiagų tyrinėjimo ir galiausiai 

nagrinėjama, kuo galėtų prisidėti patys mokiniai. Šios programos skyriai ir veikla aprašyta taip, 

kad juos būtų galima nagrinėti nuosekliai nuo pradžios iki galo arba pasirinkti konkrečią 

dominančią veiklą. Kur reikia, pateikiamos užduotys ir mokytojo užrašai. Programoje remiamasi 

pasakojimu „Makso ir Lilės nuotykiai“ ir žaidimu „Medžiagų medžiotojas“. Abu šie šaltiniai yra 

interneto svetainėje.  

 

Programa skirta 14–17 metų amžiaus mokiniams. Kadangi ji bus pritaikyta naudoti skirtingose 

ES šalyse, nėra specialių sąsajų su ugdymo planais. Nepaisant to, įvairi veikla susijusi su mokslo 

ir technologijų, menų ir dizaino bei tvarumo tyrimų disciplinų temomis. 

 
Atlikę šioje programoje numatytą veiklą moksleiviai: 

 supras, kas yra pažangiosios medžiagos, ir žinos keletą jų tipų; 

 suvoks pažangiųjų medžiagų svarbą ir potencialą kuriant tvarią ateitį; 

 bus ištyrinėję, koks būtų darbas ar studijos šioje mokslo srityje.  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/lt/
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1 dalis. Pažangiųjų medžiagų poreikis 
Ši veikla padės mokiniams suprasti dabartinę planetos išteklių naudojimo būklę ir ribotumus. Be 

to, jiems bus pristatytas pažangiųjų medžiagų pasaulis. 

 

Šios veiklos pabaigoje mokiniai gebės:  

 tyrinėti mūsų planetos išteklių ribotumus ir galimybes; 

 suprasti, ką reiškia tvarumas; 

 paaiškinti, kas yra pažangioji medžiaga. 

 

Ištekliai: 

 1 užduotis 

 Interneto prieiga 

 

I veikla | Diskusija apie tvarumą (20 min.) 

(Temos pristatymas) Tvarumas susijęs su dabarties poreikių tenkinimu nesutrukdant poreikių 

tenkinti ateities kartoms. Jau ilgą laiką naudojame atsinaujinančiąsias augalinės kilmės 

medžiagas – medieną, medvilnę ir gumą. Bet per pastarąjį šimtmetį jas naudojome taip 

intensyviai, kad augalai ar gyvūnai (pvz., dėl besaikio žvejojimo) patys laiku atsinaujinti 

nebeįstengia. Be to, tampame vis labiau priklausomi nuo tokių išteklių kaip akmens anglys, 

dujos, nafta ir juos eikvojame dideliu tempu. Nafta naudojama ne tik kaip kuras, ji yra kitų 

produktų – plastiko, dažų, vaistų ir tekstilės – žaliava. Mokslininkams kyla iššūkis surasti būdų, 

kaip kurti produktus efektyviai naudojant tvarią energiją ir išteklius. Puiki tema diskusijai! 

 

(Veikla) Paklauskite mokinių nuomonės apie toliau pateiktus tris teiginius. Po to paprašykite jų 

išnagrinėti ir aptarti svarstomas problemas grupėse. Jei mokiniai aistringai diskutuotų apie 

svarstomą problemą, būtų galima balsuoti ar net paruošti veiksmų planą.  

1. Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių teikiama nauda nusveria trūkumus. 

2. Reikėtų uždrausti plastikinius maišelius. 

3. Turėtume pakeisti savo gyvenimo būdą, kad išsaugotume planetą ateities 

kartoms. 

 

Paraginkite mokinius apsvarstyti šiuos klausimus: kodėl taip plačiai naudojamas plastikas; kodėl 

tai yra problema; kokie gamybos ir šalinimo metodai naudojami medžiagų gamyboje; koks yra 

poveikis aplinkai ir gyvūnams; kokios yra darbo ir žemės sąnaudos; kokios šiuo metu medžiagos 

ir energijos šaltiniai naudojami ir kokios yra jų alternatyvos. 
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2 veikla | Technologijų kūrimas (40 min.) 

(Temos pristatymas) Šiuo metu daugiau kaip septyniasdešimt visų techninių naujovių plačiame 

sričių ir taikymo būdų spektre tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso nuo pažangiųjų medžiagų 

sukūrimo. Žmonės nepakankamai vertina pažangiųjų medžiagų svarbą kasdieniame gyvenime, 

nes daugiau dėmesio skiria galutiniams produktams, o ne nekrintančių į akis medžiagų 

technologijų supratimui. Gyventojai nežino, kad daugelis jų naudojamų produktų egzistuoja dėl 

nuolatinio funkcinių medžiagų savybių tobulinimo. 

 

(Veikla) Per šią veiklą paprašykite mokinių išnagrinėti, kaip technologijos ir mokslas patobulino 

kasdienių daiktų gamyboje naudojamas medžiagas. Paprašykite, kad kiekvienas mokinys 

pasirinktų išnagrinėti vieną kasdien naudojamą daiktą (pvz., orkaitę, šaldytuvą, stalą, 

kompiuterį, žaislą ir t. t.). Jie turėtų nustatyti, kaip daiktas atrodė tuomet, kai buvo išrastas, 

kokios medžiagos buvo naudojamos jam gaminti, o paskui apžvelgti, kaip daiktas vystėsi ir 

tobulėjo per tam tikrą laikotarpį – kaip patobulėjo technologijos, kurių reikia jam pagaminti, 

kaip pagerėjo medžiagos. Mokiniai galėtų parašyti trumpą ataskaitą arba pristatyti savo 

atradimus.  

 

3 veikla | Pažangiųjų medžiagų pristatymas (20 min.) 
(Temos pristatymas) Vis dar yra daugybė galimybių padaryti mūsų naudojamus išteklius daug 

tvaresnius ir veiksmingesnius, todėl mokslininkai toliau tyrinėja ir kuria naujas inovatyvias 

medžiagas. „Stimulate“ projekte dėmesys sutelkiamas į pažangiųjų medžiagų svarbos 

kasdieniame gyvenime propagavimą. Kaip sako Maksas ir Lilė, „...visos šios pažangiosios 

medžiagos mūsų pasauliui suteikė naują formą, padarė jį greitesnį, stipresnį, pigesnį ir 

efektyvesnį, taip pat sveikesnį ir tvaresnį“. 

 

Mokinių paklauskite, ar jie galėtų apibrėžti pažangiąsias medžiagas arba ar galėtų kurią nors 

įvardyti. Visus pasiūlymus užrašykite lentoje. Po to pasakykite, kad pažangiosios medžiagos yra 

„supermedžiagos; medžiagos, pasižyminčios ypač geromis charakteristikomis kalbant apie bet 

kurią savybę“. Tai gali būti naujos medžiagos arba jau egzistuojančių medžiagų modifikacijos. 

Pažangiąją medžiagą nurodo tam tikri priešdėliai: ultra-, super- ir nano-. Ultrakietosios 

medžiagos, superlaidžiosios ar superhidrofobinės (smarkiai atstumiančios vandenį), nanodalelės 

arba nanovamzdeliai. Pažangiosiomis laikomos ir medžiagos, kurios pamėgdžioja gamtą 

(biomikrija) arba įsimena tam tikrą formą (formą įsimenantys lydiniai).  

 

(Veikla) Mokiniai išsamiai susipažins su įvairiomis medžiagomis ir jų naudojimu šios programos 

2 dalyje. Kaip įžangą išdalykite mokiniams 1 užduotį ir paprašykite surasti teisingą apibrėžtį 

enciklopedijoje medžiagų ateities svetainėje www.materialsfuture.eu/lt/mokytis/enciklopedija.  

http://www.materialsfuture.eu/lt/mokytis/enciklopedija/
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2 dalis. Pažangiųjų medžiagų vaidmens tyrinėjimas 

Šia programos veikla mokiniams bus pristatyta, kokį vaidmenį pažangiosios medžiagos atlieka 

moderniausiose technologijose, ir suteikta galimybė išnagrinėti kiekvienos medžiagos galimybes 

ir naudojimo sritis.  

 

Šios veiklos pabaigoje mokiniai gebės: 

 išnagrinėti šešių skirtingų tipų pažangiąsias medžiagas ir jų naudojimo sritis; 

 suprasti pažangiųjų medžiagų svarbą tvariai ateičiai; 

 įsivaizduoti, kaip šios medžiagos gali padėti kurti tvarią ateitį. 
 

Ištekliai: 

 2–5 užduotys 

 1–6 filmukai (www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-istraukas)  

 Interneto prieiga 

 

1 | Saulės energija 
 

1 veikla | Saulės energijos tyrinėjimas (40 min.) 

(Temos pristatymas) Lilė pateikia saulės elementų apibrėžtį: „... saulės elementas yra prietaisas, 

sugeriantis saulės šviesą ir paverčiantis ją elektros energija, kurią galima naudoti tiesiogiai 

(pavyzdžiui, įjungiant lemputę) arba kaupti akumuliatoriuose“. 

Makso ir Lilės pasakojimą „Šviesų miestas“ galite skaityti interneto svetainėje. 
 

(Paaiškinimas) Per šią veiklą mokiniai išnagrinės, kaip veikia saulės elementai, ir galės pabandyti 

pagaminti savo saulės elementą. Viena iš technologijų, naudojamų saulės šviesai paversti 

elektra, vadinama saulės fotovoltiniu efektu (angl. photovoltaic). Sąvoka kilo iš graikų kalbos 

žodžio photo, kuris reiškia šviesą, ir voltas, kuris susijęs su italų elektros srities pradininku 

Aleksandru Volta. Saulės elementai – tai juodos saulės elementų plokštės, kurių mokiniai 

tikriausiai yra matę, galbūt jie netgi naudojami jūsų mokykloje. Lentoje galite parodyti 

nuotrauką. Saulės elementai veikia sugerdami fotonus (mažyčius energijos paketus), kuriuos 

spinduliuoja saulė. Fotonus sugeria saulės elementų plokštėje esantys puslaidininkiai. Saulės 

elementų plokštę sudaro skirtingi elementai. Fotonai atsitrenkia į elementus ir sukuria elektros 

srovę, kuri perduodama su elementais sujungtais laidais. Kuo daugiau yra elementų ir kuo jie 

efektyvesni, tuo daugiau galite sukurti elektros.  

 

(Veikla) Norėdami padėti mokiniams suprasti, kaip veikia saulės elementų plokštės, leiskite 

jiems paeksperimentuoti patiems. Internete yra daug eksperimentų pavyzdžių ir 2 užduotyje 

bendrais bruožais apibūdinti trys paprasti eksperimentai, kuriuos gali atlikti mokiniai tyrinėdami 

saulės energiją. 

http://www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-i%C5%A1traukas/
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2 veikla | Organiniai saulės elementai (30–60 min.) 

(Veikla) Išdalykite 3 užduotį ir paprašykite mokinių perskaityti klausimus. Jie pažiūrės filmuką 

apie saulės energiją (www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-istraukas) ir pabandys atsakyti į 

klausimus. Tikriausiai filmuką teks pažiūrėti daugiau nei kartą. Atsakymai į klausimus įtraukti į 

1 mokytojo užrašus. 

(Veikla) Internete yra keletas išsamių instrukcijų, kaip pasidaryti Gretcelio elementą naudojant 

buitines medžiagas, pavyzdžiui, avietes arba mėlynes. Keletas gerų eksperimentų aprašyta 

„The Solar Spark“ (saulės žiežirba) svetainėje: www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-

teachers/classroom-experiments. Svetainėje pateikiamos instrukcijos, pastabos mokytojui, 

įrangos sąrašas ir patarimai dėl saugos bei sveikatos. Eksperimentas trunka maždaug 45–60 

minučių. Joje taip pat bendrais bruožais aprašomas eksperimentas, kuriuo nagrinėjamas 

Gretcelio elementuose naudojamų dažų veikimas.  

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-i%C5%A1traukas/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2 | Bioniniai kūnai 
 

1 veikla | Bionika (20 min.) 

(Veikla) Šią temą pradėkite nuo klausimo, ar mokiniai žino, ką reiškia bionika. Išklausykite jų 

minčių ir tada pasakykite, kad bionika vadinamas reiškinys, kai įprasti biologiniai gebėjimai ar 

savybės išplečiami arba atkartojami elektroniniais ar elektromechaniniais prietaisais. Bionika 

yra mokslo sritis, kurioje mokslininkai dirba siekdami padėti neįgaliesiems ir kurdami įmantrias 

bionines žmogaus kūno dalis. Dabar mokiniai turėtų pažiūrėti filmuką (antras filmukas 

svetainėje www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-istraukas). Šiame filmuke aptariama, kaip 

mokslininkai tobulina bioninių rankų veikimą osteointegracijos metodu, kuris reiškia ryšio tarp 

gyvo kaulo ir dirbtinio implanto sukūrimą. Po to, kai mokiniai pažiūrės filmuką, galite aptarti 

šiuos klausimus: 

 

1. Ką reiškia osteointegracijos teikiamos galimybės žmonėms, kuriems amputuotos 

galūnės, ir žmonėms, kurie gauna bionines kūno dalis? (Jie atgauna jutimines galimybes, 

gali jausti, kad kažkas yra rutulys arba kieta ar minkšta.) 

2. Kokių etinių problemų gali kilti vystantis bionikai? (Pavyzdžiui, kas gaus implantus, 

suteikiančius funkcijas, kurių negali atlikti normalus kūnas.) 

 

2 veikla | Jutiminės įvesties potyriai (15 min.) 

(Veikla) Kaip jaustumėtės, jei nieko negalėtumėte justi savo pirštais ar ranka? Tegul mokiniai tai 

patiria patys. Užduokite jiems užduotį, kuriai reikia smulkiosios motorikos įgūdžių, pavyzdžiui, 

surišti batų raištelius ar pakelti smulkius daiktus. Iš pradžių užduotį tegu atlieka įprastai. Po to 

liepkite patepti pirštų galiukus kremu nuo pūslelinės ar saulės nudegimų, kuris sukelia tirpimo 

poveikį. Liepkite pakartoti užduotį. Ar jie pastebi skirtumą?  
 

3 veikla | Bioniniai kūnai laiko skalėje (40 min.) 

(Veikla) Chirurgai tūkstančius metų sėkmingai ir nelabai sėkmingai keitė kūno dalis protezais 

(prisiminkite medines kojas). Per pastarąjį amžių pasiekta didžiulė pažanga bionikos srityje. 

Tegul mokiniai išnagrinėja tai internete ir sudaro laiko skalę. Patarkite jiems panagrinėti ne tik 

akis, ausis, kojas ir rankas (plaštakas), bet ir tokius organus kaip kepenys ir širdis. Galite nurodyti 

pradinę datą arba leisti pasirinkti ją patiems.  

 
4 veikla | Susikurkite bioninę kūno dalį (30 min.) 
(Veikla) Dabar paprašykite mokinių dirbti mažomis grupėmis (po 3–4) ir susikurti bioninę kūno 

dalį. Tegul grupės pasirenka organą ar kūno dalį ir internete išnagrinėja visas pasirinktos dalies 

funkcijas. Ką turėtų atlikti bioninis jų pakaitalas? Galite kiekvienai grupei priskirti dalį ir po to su 

visa klase surinkti visą bioninį žmogaus kūną.  
 

http://www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-i%C5%A1traukas/
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3 | Gamtos pamėgdžiojimas 

 
1 veikla | Spalvų matymas (30 min.) 

(Temos pristatymas) Mūsų akys yra nuostabūs organai, kuriais galime matyti toli ir arti esančius 

daiktus, suvokti gylį ir skirti spalvas. Tačiau kaip matome skirtingas spalvas? Tegul mokiniai 

išnagrinėja šiuos klausimus: 

1. Paaiškinkite, kaip mes suvokiame spalvas. Paraginkite mokinius nusipiešti eskizą.  

2. Ką reiškia „matoma spektro dalis“? Kurias septynias spalvas atskiriame šioje spektro 

dalyje? 

3. Kodėl kai kurie žmonės nemato spalvų? 

4. Suraskite arba sukurkite paprastą eksperimentą, kuriuo iliustruotumėte ar 

suvaidintumėte, kaip atskiriame spalvą. Internete yra daug pavyzdžių. Tegul mokiniai 

išbando vienas kito eksperimentus. 

2 veikla | Struktūrinė spalva (30–40 min.) 

(Temos pristatymas) Pagal Lilės paaiškinimą kai kurie augalai, gyvūnai ir medžiagos atspindi 

šviesą taip, kad mes matome juos spalvotus, nors iš tikrųjų jie nespalvoti, pvz., povo plunksnos. 

Medžiagos paviršių sudaro plonytės linijos, išdėstytos taip, kad atspindėtų tik tam tikro dažnio 

šviesą, pavyzdžiui, tik mėlyną arba raudoną. 

Galite paskaityti Makso ir Lilės pasakojimą „Struktūrinės spalvos“ internete.  

 

(Veikla) Paprašykite mokinių pažiūrėti filmuką apie gamtos pamėgdžiojimą (trečias filmukas 

svetainėje www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-istraukas). Suskirstykite klasę į mažas grupes ir 

išdalykite 4 užduotį. Suteikite mokiniams interneto prieigą, kad jie galėtų išnagrinėti sąvokas, 

susijusias su struktūrinės spalvos efekto teorija. Padrąsinkite juos tai paaiškinti savais žodžiais. 

Jums atsakymai pateikti 2 mokytojo užrašuose.  

(Veikla) Mokiniai atlikdami tyrimą nustatys, kad daugelio paukščių ir drugelių plunksnų ir 

sparnų spalvas sukuria optinis struktūrinės spalvos efektas. Būtų puiku, jei mokiniai galėtų patys 

pamatyti šias spalvas – ir jie tai gali! Struktūrinės spalvos efektas naudojamas hologramose ir 

eurų banknotuose. Paprašykite mokinių išsitraukti banknotą ir ištyrinėti. Ką jie mato skirtingų 

banknotų hologramose? 

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-i%C5%A1traukas/
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4 | Trimatis spausdinimas 

1 veikla | Kas yra trimatis spausdinimas? (15 min.) 

(Namų darbas) Prieš pradėdami šią pamoką paprašykite mokinių internete surasti straipsnių 
apie trimatį spausdinimą. Paskatinkite juos ieškoti straipsnių ne tik apie tai, kas yra trimatis 
spausdinimas, bet ir apie jo taikymo sritis. Paprašykite, kad su klausimais kreiptųsi iš anksto.  
Makso ir Lilės pasakojime taip pat yra istorija apie pažangiąsias medžiagas ir trimatį 
spausdinimą, ją galima perskaityti internete.  
 
(Veikla) Klasėje aptarkite, ką mokiniai rado apie trimatį spausdinimą – kaip jis veikia; kam jį 
galima panaudoti (taikymo sritys); koks jo potencialas ir ribotumai? Išklausykite jų mintis ir 
užrašykite ant lentos. Dabar pažiūrėkite filmuką apie trimatį spausdinimą (penktas filmukas 
svetainėje www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-istraukas). Šiame filmuke smuikų gamintojas 

tyrinėja trimatį smuiko spausdinimą – ar jis galėtų išspausdinti smuiką, kuris skambėtų taip pat 
gerai, kaip rankomis pagamintas medinis smuikas? 

Ar dar yra klausimų, į kuriuos neįmanoma atsakyti turint mokinių surinktą informaciją? Tegul jie 
internete atlieka papildomą tyrimą. Jūs, mokytojas, trimačio spausdinimo apibrėžtį galite rasti 
enciklopedijoje www.materialsfuture.eu/lt/mokytis/enciklopedija. Dažniausiai naudojamos 
spausdinimo medžiagos yra plastikas, keramika, metalai, dervos ir kt. Yra skirtingų trimačio 
spausdinimo tipų ir technologijų. Trimatis spausdinimas kardinaliai pakeitė prototipų kūrimą. Jis 
taikomas medicinoje ir biologijoje, kosmoso technologijose, mene ir gaminant kasdien 
naudojamus gaminius.  

 

2 veikla | Sukurkite savo trimatį spaudinį (laikas gali būti įvairus) 

(Veikla) Per šią veiklą mokiniai sukurs savo trimatį projektą. Jeigu trimatį spausdintuvą turite 

mokykloje ar galite pasinaudoti juo kur nors savo vietovėje, leiskite mokiniams išspausdinti savo 

sukurtą projektą. Jei tokios galimybės nėra, mokiniai gali nupiešti projekto eskizą braižybos lape 

arba sukurti trimatį projektą kompiuteriu. Be to, mokiniai, norėdami sukurti spausdinamo 

trimačio objekto failą, gali naudoti objekto nuotraukas. Internete galima rasti nemokamų 

programų, skirtų trimačio spausdinimo failams kurti. Jūsų mokykla galėtų pasidomėti galimybe 

įsigyti trimatį spausdintuvą, nes jie tampa vis labiau įperkami. Žiniatinklio svetainėse, 

pavyzdžiui, www.myminifactory.com, yra trimačio spausdinimo mokymo priemonių ir 

pavyzdžių. Mokinių sukurti daiktai turi būti pakankamai paprasti, kad juos galėtų išspausdinti, 

taip pat jiems reikia įvertinti prieinamas medžiagas.  

Padrąsinkite mokinius pagalvoti apie tikrai įdomias trimačio spausdinimo galimybes, kurias 

suteikia pažangiosios medžiagos, ir paskatinkite juos sukurti novatoriškus objektus. Ką jie galėtų 

išspausdinti naudodami gyvas ląsteles?  

  

http://www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-i%C5%A1traukas/
http://www.materialsfuture.eu/lt/mokytis/enciklopedija/
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5 | Nanomedžiagos 

 

1 veikla | Nuo nano iki giga  (10 min.) 

(Veikla) Ką reiškia priešdėlis nano? Išdalykite 6 užduotį ir paprašykite mokinių užpildyti tuščius 

lentelės langelius. Kiek sumažėja kiekvienas ilgis pereinant nuo vieno matavimo vieneto prie 

kito? Atsakymas: 1000 kartų. 

2 veikla | Nanodalelės (30 min.) 

(Temos pristatymas) Nanomedžiagos apibrėžiamos kaip medžiagos, kurių bent vieno matmens 

(aukščio, pločio, ilgio, storio, skersmens) dydis yra maždaug 1–100 nanometrų. Nanodalelės per 

mažos, kad būtų matomos per optinį mikroskopą. Jų elgsena nėra tokia pati kaip daugumos 

medžiagų (dėl to sidabro nanodalelių savybės skiriasi nuo sidabro savybių). Mažas dydis reiškia, 

kad santykinis paviršiaus plotas yra didesnis už kitų medžiagų ir dėl to gali pakisti ar pagerėti 

tokios savybės kaip tvirtumas ir elektrinės charakteristikos arba reakcingumas. Nanomedžiagų 

pavyzdžiai yra vulkaniniai pelenai, kvantiniai taškai, metalų ir metalų oksidų nanodalelės, 

anglies nanovamzdeliai, fulerenai ir t. t.  

(Veikla) Per šią veiklą mokiniai ištirs, kur ir kaip jau naudojamos nanomedžiagos. Jie turėtų rasti 

nanomedžiagų taikymo tekstilės, elektronikos, apsaugos nuo saulės spinduliuotės, dangos, 

įrankių gamybos, medicinos ir kt. srityse pavyzdžių. Štai keletas variantų: antibakterinė kojinių 

danga, kietesni įrankiai ir apsauga nuo UV spindulių. Be to, nanomedžiagų naudojimas yra šiek 

tiek prieštaringas – paprašykite mokinių surasti, kodėl. 
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3 veikla | Grafenas (20 min.) 

(Temos pristatymas) Grafenas yra nanomedžiagos, konkrečiai – nanolapo, pavyzdys; tai 

ploniausia medžiaga pasaulyje – vieno atomo storio (maždaug 0,34 nm). Šios medžiagos 

pagrindą sudaro anglies atomai; iš esmės tai nepaprastai plonas įprastos anglies žvynelis. 

Aukštos kokybės grafenas yra stipri, lengva, beveik skaidri, puikiai praleidžianti šilumą ir elektrą 

medžiaga. Unikalios jo savybės gali padėti pasiekti įspūdingą pažangą elektronikoje ir kitose 

technologijų srityse. Pavyzdžiui, įsivaizduojamas 1 m2 dydžio iš grafeno padarytas lopšys svertų 

mažiau kaip vieną miligramą, bet išlaikytų ką tik gimusį kūdikį. 

Mokiniai gali daugiau paskaityti apie grafeną Makso ir Lilės pasakojime internete.  

 

Grafenas yra:  

 10 kartų laidesnis šilumai už varį; 

 100 kartų tvirtesnis už plieną, bet labai lankstus; 

 1000 kilometrų per valandą greičiu jame juda elektronai, dėl to jis – puikus laidininkas; 

 10 000 kartų plonesnis už žmogaus plauką; 

 100 000 kartų lengvesnis už standartinį spausdinimo popierių; 

 98 % pralaidus šviesai, bet toks tankus, kad nepraleidžia nieko kito. 

 

(Veikla) Grafeno savybes ir potencialą mokslininkai vis dar tyrinėja, pavyzdžiui, orlaivių ir 

erdvėlaivių bei transportavimo srityse. Suskirstykite mokinius poromis ir užduokite internete 

ištirti, ką galėtų reikšti grafenas (pvz., superlengvos medžiagos) ateities transportui ir aviacijos 

bei kosmoso technikai. Paraginkite juos pagalvoti, kaip galėtų atrodyti orlaiviai ir kitų rūšių 

transportas ir kokios funkcijos būtų įmanomos. Kokią tai turėtų įtaką kainai ir poveikiui aplinkai?  

Pastaba. Jei norėtumėte išplėsti šią veiklą, galite užduoti mokiniams ištyrinėti ir pavaizduoti visą 

transporto istoriją nuo pirmųjų dviračių, automobilių, traukinių ir orlaivių iki šiuolaikinių 

transportavimo būdų. Kokia mokslinė pažanga pasiekta ir (arba) kokios reikėjo kiekvienam 

etapui?  
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6 | Prisitaikančiosios medžiagos 
 

1 veikla | Prisitaikančiosios medžiagos (15 min.) 

(Veikla) Paprašykite mokinių pažiūrėti filmuką apie prisitaikančiąsias medžiagas (ketvirtas 

filmukas svetainėje www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-istraukas). Prieš tai lentoje užrašykite 

šiuos klausimus.  

1. Kokie yra filmuke pavaizduotų trijų žmonių darbo pavadinimai? 

2. Kam jie skiria daugiausiai dėmesio savo darbe? Ką jie bando pasiekti? 

3. Kokia mokslo vizija pateikiama šiame filmuke? 

 

Pažiūrėjus filmuką (galbūt mokiniams reikės peržiūrėti jį du kartus) patarkite klasei padiskutuoti 

trimis išvardytais klausimais. Trys pranešėjai filmuke susirūpinę dėl to, ar mokslas ir 

technologijos atliepia poreikius ir turi prasmę, tai yra padeda mums gyventi geresnį ir tvaresnį 

gyvenimą. Ką apie tai mano mokiniai? Kokią problemą turi išspręsti kedai, sukurti Šeimes Aden? 

 

2 veikla | Ateities vizijos (30 min.) 

(Veikla) Filmuke Martinas Hanšikas kalba apie viziją ateities, kurioje gyvų medžiagų galimybės 

galėtų reikšti, kad turėsime savaime susitaisančių, savaime augančių ir savaime atsinaujinančių 

struktūrų. Tai atveria kelią mąstymui apie tai, kokių rūšių technologijos galėtų būti taikomos ir 

siūlomos ateityje. Per šią veiklą paraginkite mokinius poromis ar mažomis grupėmis įsivaizduoti 

prisitaikančiųjų medžiagų naudojimo būdus (panašiai į Šeimes prisitaikančiuosius kedus). Šie 

būdai gali būti futuristiniai ir susiję su medžiagų, kurios gali savaime susitaisyti, savaime augti ir 

savaime atsinaujinti, ypatybėmis.  

 

Kiekviena grupė turėtų pristatyti savo idėją likusiai klasės daliai. Mokiniai turėtų pagalvoti ir 

apie poreikį, kurį jie tenkintų, ką medžiaga turėtų atlikti ir kaip ji turėtų veikti. Nagrinėdami 

idėjas ir kurdami eskizus mokiniai gali naudotis internetu.  

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/lt/filmas/6-i%C5%A1traukas/
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3 dalis. Tapimas mokslininkais 
Veikla trečiojoje programos dalyje skatina mokinius mąstyti taip, lyg jie būtų mokslininkai, ir 
įkvepia pasirinkti studijas ar karjerą šioje srityje.  
 
Šios veiklos pabaigoje mokiniai bus:  

 patys atlikę mokslinį tyrimą; 

 susipažinę su mokslininkų darbo pasauliu ekskursijose ar per kviestinių pranešėjų 
pristatymus. 

 
Ištekliai: 

 6 užduotis 

 Žaidimas „Medžiagų medžiotojas“ (www.materialsfuture.eu/en/game)  

 Interneto prieiga 

 

1 veikla | Būkite tyrinėtojais (laikas gali būti įvairus) 

(Veikla) Šiuo projektu siekiama propaguoti pažangiųjų medžiagų svarbą kasdieniame gyvenime. 

Be to, juo siekiama sužavėti jaunuolius karjera mokslo, technologijų ir dizaino srityse. Svarbu, 

kad mokiniai mokytųsi mokslo kurdami patys ir atlikdami savo tyrimus. Tai padės paruošti juos 

realiam darbo pasauliui. Dėl to čia įtraukta veikla, per kurią mokiniai patys renkasi tyrinėjamą 

problemą ir mąsto apie galimus sprendimus.  

 

Suskirstykite mokinius poromis ir paaiškinkite, kad kiekviena pora nagrinės problemą ar reikmę 

ir pateiks savo projektinius sprendimus. Galima nagrinėti problemą, su kuria susiduriama 

mokykloje, namie ar savo aplinkoje. Mokiniai turėtų atsižvelgti į pažangiąsias medžiagas, apie 

kurias sužinojo šioje programoje, tad jų sprendimai gali būti futuristiniai ir hipotetiniai. 

Pavyzdys: reikia perdažyti mokyklos tvorą, nes išbluko ir atsilupo dažai – kaip galima išspręsti šią 

problemą naudojant pažangiąsias medžiagas? 

 

Mokiniai turėtų laikytis projektavimo proceso etapų, bet kadangi jie gali savaip įsivaizduoti 

ateities galimybes, tai ir teliks projektavimo etapas. Išsamiau tai paaiškinta 6 užduotyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/game
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2 veikla | „Medžiagų medžiotojas“  

(Veikla) Duokite mokiniams laiko pažaisti žaidimą „Medžiagų medžiotojas“, kurį galima žaisti 

internete adresu www.materialsfuture.eu/lt/zaidimas arba atsisiuntus į išmaniuosius telefonus 

ar planšetes.  

Žaidime mokiniai naudos pažangiąsias medžiagas, kad padėtų sukurti tvarią ateitį ir geresnį 

gyvenimą. Jie sužinos viską apie mokslą, kuris mūsų pasauliui suteikia naują formą. „Medžiagų 

medžiotojas“ yra nemokamas paprastas dėlionės tipo žaidimas, kuriame žaidėjai keliauja per 

istorijos laikotarpius su dviem draugais Maksu ir Lile ir padeda mažai bendruomenei vystytis iš 

įvairių medžiagų kurdami naujas technologijas. Stebėkite, ar mokiniams žaidžiant visuomenė 

patobulės, ar visiškai sugrius – gyventojų aplinka priklauso nuo jų pasirinkimo.  

Žaidimo aprašą skaitykite adresu www.materialsfuture.eu/lt/zaidimas.  

 

3 veikla | Patarimai, kaip paskatinti tapti mokslininku  

Kuo daugiau mokiniams atskleidžiamas mokslo pasaulis, tuo labiau jie žavisi mintimi apie 

karjeros siekimą šioje srityje. Toliau pateikiama keletas patarimų, kaip sužadinti susižavėjimą 

mokslu: 

 Suorganizuokite išvyką į vietos mokslo ar projektavimo muziejų. 

 Susitarkite dėl apsilankymo vietinėje mokslo laboratorijoje. 

 Pakvieskite į klasę pakalbėti mokslininką ar mokslo srities studentą; žemėlapyje galite 

rasti vietas, kuriose tyrinėjamos pažangiosios medžiagos visoje Europoje: 

www.materialsfuture.eu/en/community/  

 Sekite, kada vyksta mokslo pagerbimo renginiai, pavyzdžiui, mokslo savaitė ar mokslo 

festivaliai. Organizatoriai dažnai siūlo programas mokykloms, organizuoja dirbtuves ar 

specialią veiklą. 

 Organizuokite mokslo mugę (sutelkite dėmesį į pažangiąsias medžiagas). 

 Leiskite mokiniams atlikti pavyzdinius vaidmenis – jie galėtų išnagrinėti ir pristatyti 

įžymaus mokslininko veiklą (per visą istoriją). 

 

http://www.materialsfuture.eu/lt/%C5%BEaidimas/
http://www.materialsfuture.eu/lt/%C5%BEaidimas/
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1 užduotis | Pažangiųjų medžiagų pristatymas 

 

Kuro elementai 
 

 
 

 

Stentai 
 

 
 

 

Nanomedžiagos 
 

 
 

 

Formą 
įsimenantys 

lydiniai 
 

 
 

 

Superhidrofobinės 
medžiagos 

 

 
 

 

Grafenas 
 

 
 

 

Elektrochrominės 
medžiagos 

 

 
 

 

Nanovamzdeliai 
 

 
 

 

Tikslinis vaistų 
pristatymas 

 

 
 

 

Fotoelementai 
 

 
 

 

Puslaidininkiai 
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2 užduotis | Saulės energijos tyrinėjimas 

 
1. Kokia spalva geriausiai tinka saulės elementų plokštei? 
Priemonės grupei: ledo kubeliai, spalvotas kartonas, įskaitant baltą ir juodą spalvas. 

 

Per šį eksperimentą mokiniai nagrinės, kaip spalva veikia saulės šilumos sugerties greitį. 

Eksperimentą įmanoma atlikti tik saulėtą dieną.  

Suskirstykite klasę į grupes. Kiekvienai grupei duokite skirtingos spalvos kartono lapus ir ledo 

kubelių. Ledo kubeliai turi būti maždaug tokio pat dydžio. Svarbiausios spalvos yra juoda ir 

balta, kitos spalvos gali būti įvairios.  

Paprašykite mokinių supjaustyti kartoną į maždaug 10 cm dydžio kvadratus. Kvadratus paklokite 

saulėkaitoje ir jų viduryje padėkite po ledo kubelį. Stebėkite, kaip greitai jie ištirps. Kuris 

ištirpsta greičiausiai ir kuris lėčiausiai? 

Ledo kubelis ant juodo kartono turėtų ištirpti greičiausiai, nes jis efektyviausiai sugeria saulės 

šilumą, o ant balto kartono padėtas ledo kubelis turėtų tirpti lėčiausiai, nes jis atspindi daug 

energijos. Štai kodėl saulės elementų plokštės dažniausiai dažomos matine juoda spalva. Kuri 

spalva būtų antroje vietoje pagal tinkamumą šioms plokštėms? 

 

2. Alternatyvus eksperimentas su saulės energija ir spalva 

Priemonės grupei: baltas ir juodas kartonas, 4 plastikiniai puodeliai 

 

Iškirpkite du skritulius iš balto kartono ir du iš juodo. Padėkite po vieną skritulį po keturių 

vienodo dydžio plastikinių puodelių dugnu. Pripildykite ¼ kiekvieno puodelio ir užsirašykite 

temperatūrą. Dabar vieną puodelį uždenkite juodu skrituliu ir vieną baltu skrituliu (pritvirtinkite 

juos lipniąja juosta ar guminėmis juostelėmis) ir visus keturis puodelius padėkite saulėkaitoje. 

Spėkite, kuriame puodelyje temperatūra bus didžiausia. Išmatuokite po 5 ir po 10 minučių. 

 

3. Pagaminkite saulės orkaitę 

Priemonės grupei: kartoninė picos pakuotė, aliuminio folija, pakavimo plėvelė, juodas 

popierius, laikraščiai, žirklės ir lipnioji juosta. 

 

Pakuotės dangtyje suformuokite atlanką, įpjaudami du ilguosius kraštus ir vieną trumpąjį kraštą. 

Atlenkite atlanką per neįpjautą kraštą ir išlyginkite sulenkimo vietos briauną. Vidinę atlanko 

pusę padenkite aliuminio folija ir pritvirtinkite ją lipniąja juosta. Atidarykite picos pakuotę ir jos 

dugną uždenkite juodu popieriumi. Apkamšydami laikraščiais vidinį pakuotės kraštą 

suformuokite izoliacijos sluoksnį. Pakuotės dangčio viduje įtempkite pakavimo plėvelę (ant 

angos, susidariusios išpjovus atlanką). Į pakuotę įdėkite maisto produktą, kurį norite pašildyti 

(ką nors panašaus į zefyrą), uždenkite dangtį, bet palikite atidengtą atlanką ir aliuminio folijos 

puse pasukite į saulę. Paremkite atlenktą atlanką lazdele ir palaukite apie 30 minučių.  
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3 užduotis | Filmukas apie saulės energiją 
 

1. Kas yra filmuke rodomas mokslininkas? 
 
 
 
2. Su kuo susijęs jo darbas? 
 
 
 
3. Kas jį įkvepia? 
 
 
 
4. Ką jis sukūrė? 
 
 
 
 
5. Kaip tai veikia? Į ką panašūs elementai? Nupieškite elementą ir 
sužymėkite dalis. 
 
 
 
 
 
 
6. Kokie šio elemento privalumai, palyginti su šiuo metu plačiai 
naudojamais silicio elementais? 

1.  
2.  
3.  
4.  

 
 
7. Kokias medžiagas galima naudoti gaminant organinį saulės 
elementą? 
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4 užduotis | Struktūrinė spalva 

 

1. Kurie mokslininkai pirmieji pastebėjo struktūrinės spalvos efektą? 
 
 
 
2. Kokio gyvūno plunksną jie tyrinėjo? Kokia buvo jų išvada? 

 
 
 
 

3. Struktūrinės spalvos efektas susidaro dėl optinio įspūdžio, o ne dėl 
pigmentacijos. Šis optinis įspūdis yra interferencija, refrakcija ir difrakcija. 
Išnagrinėkite ir savais žodžiais paaiškinkite, ką reiškia šie žodžiai. 

a) Bangų interferencija 
 
 

b) Refrakcija 
 

 
c) Difrakcija 

 
 
4. Kaip vadinama filmuke paminėta uoga? Kuo ji tokia ypatinga? 
 
 
 
5. Medžiagos, kurios turi spalvą dėl struktūrinės spalvos efekto, dažnai yra 

iridescencinės (kaitančios spalvas, vaivorykštinės). Kas yra iridescencija ir 
kokie gyvūnai, augalai ar medžiagos pasižymi šia savybe? 

 
 
 
6. Kokios gali būti struktūrinės spalvos efekto taikymo sritys? Išvardykite tris.  
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5 užduotis | Nuo nano iki giga 

 

Matavimo vieneto pavadinimas Matavimo vieneto simbolis Reikšm 

 
Gigametras 
 

 
Gm 

 
Vienas milijardas metrų 

 
__________metras 

 
___________ 

 
Vienas milijonas metrų 
 

 
Kilometras 

 
km 

 
Vienas ______________ metrų 
 

 
Metras 
 

 
_________ 

 
Vienas metras 

 
_____________metras 
 

 
mm 

 
Viena ___________ metro dalis 

 
Mikrometras 
 

 
µm 

 
Viena milijoninė metro dalis 

 
_____________metras 
 

 
nm 

 
Viena ___________ metro dalis 
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6 užduotis | Projektavimo procesas 

 
Norėdami struktūrizuoti savo projektavimo procesą naudokite šią schemą 

 

Patarimai 

 Išnagrinėkite, ką padarė kiti. 

 Pagalvokite, kokias medžiagas galite naudoti. 

 Pasitelkdami kūrybiškumą ir žinias raskite skirtingų sprendimų, tada pasirinkite nagrinėti 

vieną iš jų. 

 Apibūdinkite iššūkį – įtraukite suvaržymus ir ribotumus. 

 Jei galite realiai sukurti savo projektą, jį patikrinkite. Ir patobulinkite.  
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1 mokytojo užrašai | Filmukas apie saulės energiją 

1. Kas yra filme rodomas mokslininkas? 
Michaelis Gretcelis – mokiniai gali daugiau sužinoti apie jo karjerą, darbą ir laimėtus 
apdovanojimus internete.  
 
2. Su kuo susijęs jo darbas? 
Sistemų, kuriose imituojamas fotosintezės procesas, kūrimas siekiant gaminti degalus ir energiją 
iš saulės šviesos. 
 
3. Kas jį įkvėpė? 
1970 metų naftos krizė privertė mokslininką suvokti, kad naftos liko visai nedaug, ir tai jį įkvėpė 
aistringai ieškoti alternatyvių sistemų, kuriose degalams gaminti naudojama šviesa.  
 
4. Ką jis sukūrė? 
Jis sukūrė dažikliais jautrinamus saulės elementus, kuriuose pamėgdžiojama natūrali augalų 
fotosintezės sistema. Molekuliniai dažikliai sugeria saulės šviesą, o ši paverčiama elektros 
energija.  
 
5. Kaip tai veikia? Į ką panašūs elementai? Nupieškite elementą ir sužymėkite dalis. 

 
6. Kokie šio elemento privalumai, palyginti su šiuo metu plačiai naudojamais silicio 

elementais? 
1. Gretcelio saulės elementai surenka saulės šviesą abiejose pusėse; tai ypač svarbu 

dykumoje, kur šviesa atsispindi. 
2. Gretcelio saulės elementai surenka išsklaidytąją spinduliuotę. 
3. Juos galima naudoti patalpoje. 
4. Dėl estetiškos išvaizdos jie puikiai tinka integruoti į pastatus; spalvotas stiklas atrodo 

meniškai. 
 
Tarp kitų dažikliais jautrinamų saulės elementų privalumų yra tai, kad masiškai gaminami jie 
būtų pigesni už konkurencinius gaminius, pasižymi dideliu aplinkosauginiu pranašumu, nes 
juose nenaudojami jokie daug energijos reikalaujantys elementai, didelio vakuumo metodai ar 
toksiški elementai1.  
                                                 
1Šaltinis: 2010 m. liepos 4 d. Jakobo Arono straipsnis „Mano šviesi idėja: Michaelis Gretcelis“ leidinyje 
„The Guardian“: http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
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1. Kurie mokslininkai pirmieji pastebėjo struktūrinės spalvos efektą? 
Izaokas Niutonas ir Robertas Hukas. Tomas Jangas pirmasis paaiškino bangų interferenciją.  
 

2. Kokio gyvūno plunksną jie tyrinėjo? Kokia buvo jų išvada? 
Jie nustatė, kad povo plunksnų spalvą mes suvokiame kaip mėlyną ir žalią dėl jų struktūros, o iš 
tikrųjų jos pigmentuotos rudai melaninu. Melaninas yra sudėtingas polimeras, lemiantis odos ir 
plaukų spalvą. Plunksnų paviršiaus morfologija atspindi šviesą taip, kad mes jas matome 
spalvotas.  

 

3. Struktūrinės spalvos efektas susidaro dėl optinio įspūdžio, o ne dėl pigmentacijos. 
Išnagrinėkite ir savo žodžiais paaiškinkite, kas yra optinis efektas ir kaip jis veikia. 

Lilė pasakė, kad „šiuo atveju šviesa elgiasi kaip banga“, ir į fontaną įmetė akmenėlį. Akmenėlis 
sukėlė sklindančias apskritimines bangas. Po to Lilė įmetė iškart tris akmenėlius. Jie sukėlė 
tarpusavyje sąveikaujančias bangas. Kai kuriuose taškuose bangos susiliejo ir viena kitą stiprino, 
o kai kuriuose kituose taškuose bangos viena kitą slopino. Bangų interferencija pasireiškia tada, 
kai sąveikauja atskiras bangas sudarantys elektromagnetiniai laukai. Mikroskopinė medžiagos 
struktūra veikia kaip prizmė, padalydama šviesą į sodrias sudėtines spalvas. Priklausomai nuo 
šviesos, atspindėtos nuo objekto paviršiaus, dažnio laužiama šviesa matoma mirguliuojančiame 
vaivorykštės spalvomis vaizde. 
 

4. Kaip vadinasi filmuke paminėta uoga? Kuo ji tokia ypatinga? 
Ši uoga vadinama Polliacondensata, ji pasižymi žvilgiausia mėlyna spalva, kokią tik galime matyti 
bet kuriame gyvame audinyje. Šių uogų galima rasti miškinguose Afrikos regionuose. Augalas, 
kurio uogos panaudotos filme, yra 100 metų senumo, bet spalva visiškai neišblukusi. Tai 
nuostabi struktūrinės spalvos efekto ypatybė.  
 

5. Medžiagos, kurios turi spalvą dėl struktūrinės spalvos efekto, dažnai yra iridescencinės 
(kaitančios spalvas, vaivorykštinės). Kas yra iridescencija ir kokie gyvūnai, augalai ar 
medžiagos pasižymi šia savybe? 

Iridescencija yra interferencijos tarp atspindžių nuo dviejų ar daugiau plonų plėvelių paviršių 
rezultatas, susimaišęs su refrakcija, kai į tokias plėveles patenka ir iš jų išeina šviesa. Kai šviesa 
krenta į paviršių tam tikru kampu, nuo plonų plėvelių atspindėta šviesa sumuojasi, o krentant 
kitais kampais atspindėta šviesa slopinama. Šviesos dalis atsispindi nuo viršutinio paviršiaus, o 
likusi šviesos dalis sklinda toliau žemyn. Kai šviesa atsispindi, tai reiškia, kad kažkuri šviesos dalis 
sklido šiek tiek toliau. Dėl to žiūrint skirtingais kampais spalva atrodo skirtinga. Pavyzdžiai gali 
būti kai kurių paukščių plunksnos, drugelių sparnai, žuvų žvynai, muilo burbulai, alyvos plėvelė, 
vabalų kiautai ir perlamutras.  
 

6. Kokios galimos struktūrinės spalvos efekto taikymo sritys? Išvardykite tris.  
Struktūrinės spalvos efektas turi potencialą daugelyje taikymo sričių, pavyzdžiui, madingų 
medžiagų (tekstilės), prisitaikomojo kamufliažo, mažo atspindžio koeficiento stiklo, efektyvių 
optinių jungiklių ir neatspindinčiųjų paviršių srityse. Ši technologija jau naudojama kuriant 
kreditinių kortelių ir banknotų apsaugines hologramas. Tokias hologramas labai sunku padirbti, 
nes jų paviršiaus morfologija sumodeliuota nanolygiu. 


