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GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PROJEKTAS  

„AŠ IR APLINKA“ 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas – skatinti mokinių saviraišką, atsakingumą ir savarankiškumą, norą pažinti ir sistemingai stebėti 

aplinką, supažindinti su saugiu elgesiu vandenyje ir prie vandens, formuoti palankias aplinkai vertybių 

nuostatas. 

2. Uždaviniai: 

• Įgyvendinant iššūkius, skatinti moksleivius susipažinti su saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens 

taisyklėmis, bei galimomis grėsmėmis.  

• Skatinti moksleivius tausoti aplinką ir jos neteršti. 

• Skatinti moksleivius dalintis su aplinkiniais atsakingu požiūriu į augintinių priežiūrą.  

• Skatinti moksleivius domėtis gyvūnų įvairove bei jų auginimo namuose galimybėmis. 

• Skatinti moksleivių bendradarbiavimą, sąmoningumą, atsakingumą bei kūrybiškumą. 

II. PROJEKTO EIGA 

 

3. Projektas vykdomas 2019 m. kovo 30 d. Pradžia 9.00 val., pabaiga 14.00 val. 

 

4. Dalyvauja 1-4 klasių, 5-8 klasių bei Ig - IIIg klasių mokiniai. 

 

5. Gamtamokslinio ugdymo projekto metu bus vykdomos veiklos: 

 
 

VEIKLA  
 

APRAŠYMAS 
 

 

Projektas 

„Nariuotakojai 

mokykloje“ 
 

 

Vienintelis Lietuvoje specializuotas (nariuotakojų) zoologijos sodas (insektariumas), 

esantis Palangoje. Jame eksponuojami vorai paukštėdos, tarantulai, šimtakojai, 

skolopendros, skorpionai, vabalai, maldininkai ir gyvalazdės. Mokiniai 

supažindinami su gyvūnais ir aplinka. 

 

 

Roplių paroda 

 

Gimnazijos darbuotojo Audriaus Jonaičio privati roplių kolekcija. Mokiniai 

supažindinami su gyvūnų ekologija natūralioje gamtoje bei auginimu ir priežiūra 

nelaisvėje namų sąlygomis. 

 

 

Akcija „Prikelk 

daiktą naujam 

gyvenimui“ 

 

 

 Mokinių kūrybiniai darbai iš atsineštų antrinių žaliavų. Pagaminti daiktai bus 

eksponuojami mokyklos fojė. Kiekvienos klasės mokiniai sukurs 1-4 darbus. 

 

 

Pristatymas 

„Mano 

augintinis“ 

 

Mokinių pasakojimai klasės draugams apie savo augintinius. Augintinių istorijos 

pristatomos fotografijomis, filmuota medžiaga, interaktyviomis pateiktimis arba 

kitokiomis formomis. Augintinių istorijas pristato 3-4 mokiniai. 

 



 

Konkursas 

„Mano 

mokykla gali“ 

1) Viktorina 

     

 

 

2) Saugok 

bendruomenę  

 

Dalyviai susipažįsta su minimaliu taisyklių rinkiniu „Saugaus elgesio vandenyje ir 

prie vandens telkinių ABC“ ir atsako į viktorinos klausimus - taip patikrinamos 

komandų teorinės žinios, kurias jie sukaupė susipažinę su taisyklėmis. 

 

Kiekviena komanda turi surasti savo mieste (miestelyje) esantį vandens telkinį, prie 

kurio vasarą maudomasi, patikrinti saugumo ženklus, esančius pakrantėje, pagalvoti 

kokių ženklų šalia telkinio trūksta bei sukurti ir pagaminti labiausiai trūkstamo ženklo 

vizualizaciją/plakatą (komandinė užduotis!) bei nusifotografuoti su juo prie vandens 

telkinio  

 

Projekto „Aš ir 

aplinka“ 

uždarymas 

 

Gimnazijos seimas aktų salėje parodys meninę programą, apibendrins mokinių 

veiklas, įteiks padėkos raštus. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Mokinių veikla projekte „Mano mokykla gali“ bus vertinama remiantis projekto nuostatais. 

7. Mokinių dalyvavimas projekte „Aš ir aplinka“ bus įvertintas padėkos raštais. 

8. Mokinių veiklos bus aptariamos ir vertinamos projekto uždarymo, klasės valandėlių bei gamtos mokslų 

pamokų metu. 

 

________________________________________ 


