
PATVIRTINTA 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

direktoriaus 

2022 m.            mėn.,     d. įsakymu Nr.  

 
 Gamtos ir ekologijos krypties edukacinės programos  

,,Išmanioji misija: pirmyn į gamtą“ 

planas 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė 3-6 metai, 1-4 kl., 5-10 klasės 

Trukmė 35 min./ 45 min. 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Remiantis gamtamokslinėmis žiniomis ir 

gamtos tyrimų metodais siekti programos 

dalyviams atsakyti į iškylančius klausimus, 

ieškoti įrodymais pagrįstų sprendimų bei 

išvadų, skatinti domėtis gamtos mokslais ir 

technologijomis, plėtoti aplinkos pažinimo, 

tyrinėjimo kompetencijas. 

Uždaviniai 1. Perteikti vaikams esmines gamtos mokslų 

žinias, ugdanti jų pagarbą gyvajai ir negyvajai 

gamtai bei atsakomybę už jos išsaugojimą. 

2. Badymų ir eksperimentų pagalba suprasti 

gamtoje vykstančius reiškinius ir cheminius 

procesus. 

3. Didinti mokinių susidomėjimą savo aplinka 

naudojantis išmaniosiomis technologijomis; 

4. Bendraujant ir bendradarbiaujant su savo 

komandos nariais atlikti užduotis. 

Siektini rezultatai Išmokyti naudotis išmaniosiomis 

programėlėmis skirtomis gyvosios gamtos 

pažinimui ir jas taikyti kasdieniniame savo 

gyvenime. 

Vaikai išmoks vertinti, aptarti ir sisteminti 

naują informaciją. 

Ugdys bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas, sieks bendro tikslo. 

 

1. Edukacinės programos tema „Bandymai ir eksperimentai“ 

 

Dalyvių amžius/klasė 3-6 metai, 1-4 kl., 5-6 kl. 

Grupės dydis Iki 27 dalyvių.  

Trukmė 35 min./ 45 min.  

Užsiėmimo vieta Laboratorija (klasė) 

Edukacinės programos temos anotacija Pagrindinis užsiėmimo tikslas – skatinti vaikų 

tiriamąją, mokslinę veiklą, taikant aktyvius  

tiriamosios veiklos metodus. Užsiėmimo metu 

mokiniai susipažins su bandymų ir 

eksperimentų atlikimo būdais, patirs pažinimo 

džiaugsmą. Mokiniai patys atliks įvairius 



gamtamokslinius bandymus ir eksperimentus, 

gebės taikyti mokslinio darbo metodą. 

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susipažinimas su atvykusia grupe. Užsiėmimo tikslo ir 

uždavinių pristatymas. Mokinių lūkesčių išsiaiškinimas. 

5 min. Teorinė dalis Teorinis įvadas, kurio metu supažindinama  kokius 

daiktus galima rasti laboratorijose ir kaip jie vadinasi, su 

bandymų atlikimo saugos tvarka, bandymų sąrašu. 

Išsiaiškiname kokiomis savybėmis pasižymi sausas ledas, 

praktiniu jo panaudojimu. 

5 m – 2 

klasės 

mokiniai 

20 min. 

Praktinė dalis Parodoma ir pakomentuojama apie skirtingus 

gamtamokslinius bandymus ir eksperimentus, vykstančius 

cheminius procesus. 

Atlikinėja bandymus ir eksperimentus:     

Spalvų maišymas 

Piešimas ant pieno  

Lavos lempa  

3 – 4 

klasės 

mokiniai 

30 min. 

 Parodoma ir pakomentuojama apie skirtingus 

gamtamokslinius bandymus ir eksperimentus, vykstančius 

cheminius procesus. 

Atlikinėja bandymus ir eksperimentus:     

Spalvų maišymas 

Ugnikalnio išsiveržimas 

Lavos lempa 

5 – 6 

klasės 

mokiniai 

30 min. 

 Parodoma ir pakomentuojama apie skirtingus 

gamtamokslinius bandymus ir eksperimentus, vykstančius 

cheminius procesus.  

Atlikinėja bandymus ir eksperimentus:     

Spalvų maišymas 

Ugnikalnio išsiveržimas 

Lavos lempa  

Lietaus debesis 

5 min. Pamokos pabaiga Aptaria, įtvirtina naujas žinias, diskutuoja su mokiniais 

 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Kompiuteris, projektorius, matavimo indai, 

mėgintuvėliai, petri lėkštelės, aliejus, pienas, 

maistiniai dažai, pipetės, kolbos, plastilinas, 

sausas ledas, soda, actas. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai - informaciniai metodai 

(pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija)  

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, 

stebėjimas)  

Praktiniai metodai (bandymų ir eksperimentų 

atlikimas).  

Kūrybiniai (probleminiai, tiriamieji) 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra (www.chemijajums.emokykla.lt), 

(www.chemija.lt), (www.ugdykim.lt). 

http://www.chemijajums.emokykla.lt/
http://www.chemija.lt/
http://www.ugdykim.lt/


2. Edukacinės programos tema „Išmaniosios technologijos gamtoje“ 

 

3. Dalyvių amžius/klasė 5-10 kl. 

Grupės dydis Neribojamas  

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos kiemas/klasė 

Edukacinės programos temos anotacija Didinti mokinių susidomėjimą savo aplinka 

naudojantis išmaniosiomis technologijomis; 

Supažindinti mokinius su juos supančia 

augalija ir gyvūnija bei skatinti ją tyrinėti; 

Išmokyti naudotis išmaniosiomis 

programėlėmis skirtomis gyvosios gamtos 

pažinimui ir jas taikyti kasdieniniame savo 

gyvenime. 

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis  Susipažinimas su atvykusia grupe. Edukacijos tikslo ir 

uždavinių pristatymas. Mokinių lūkesčių išsiaiškinimas. 

10 min. Teorinė dalis Pateikiama informacija apie mieste augančius augalus, 

gyvūnus bei paukščius, kokiomis savybėmis pasižymi ir 

koks paplitimas Lietuvoje.  

Pristatoma programėlė, kuria naudojantis mokiniai atliks 

praktinę dalį. 

25 min. Praktinė dalis Pateikiama metodinė medžiaga reikalinga užsiėmimui 

vykdyti. Mokiniais įsidiegia išmaniąją programėlę, 

mokosi ja naudotis, ją išbando. Ieško objektų ir atsakinėja 

į klausymus bei atlieka kitas užduotis. 

Koordinuojama mokinių veikla edukacinėje erdvėje 

atliekant darbą.  
 

5 min. Pamokos pabaiga Vedama diskusija apie edukacinio užsiėmimo metu 

gautus rezultatus. Įtvirtinamos pamokos metu įgytos 

žinios. 
 

 

 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Kompiuteris, asmeniniai išmanieji telefonai, 

metodinė medžiaga, actionbound programėlė, 

racijos. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai – informaciniai metodai 

(pasakojimas, pokalbis, diskusija); 

Praktiniai – operaciniai metodai (užduočių 

lauke atlikimas su išmaniaisiais telefonais); 

Kūrybiniai (euristiniai, tiriamieji, 

probleminiai); 

Vaizdiniai metodai (pristatymas, vaizdinės 

medžiagos demonstravimas). 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra https://lt.wikipedia.org/, https://www.vle.lt/, 

https://actionbound.com.  

https://lt.wikipedia.org/
https://www.vle.lt/
https://actionbound.com/


3. Edukacinės programos tema „Miško enciklopedija“ 

 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 kl. 

Grupės dydis Iki 30 dalyvių 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos kiemas/klasė 

Edukacinės programos temos anotacija Edukacinė programa skirta susipažinti su 

augalų rūšimis  aptinkamomis Lietuvos 

miškuose. Sužinoti kokios augalų rūšys yra 

nykstančios ir saugomos Lietuvos įstatymų. 

Mokiniai išmoks atlikti aplinkos stebėjimo ir 

klasifikavimo tyrimus. 

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis  Susipažinimas su atvykusia grupe. Edukacijos tikslo ir 

uždavinių pristatymas. Mokinių lūkesčių išsiaiškinimas.. 

10 min. Teorinė dalis Pateikiama informacija apie miške augančius augalus, jų 

rūšis ir kaip juos atpažinti. Supažindinama su 

nykstančiais ir saugomais augalais.  

25 min. Praktinė dalis Pateikiama metodinė medžiaga reikalinga užsiėmimui 

vykdyti. Koordinuojama mokinių veikla. Pateikiama 

informacija apie augalus ir galimus skirtingų augalų rūšių 

atpažinimo būdus, mokiniai mokosi pažinti augalus pagal 

išorinius požymius. Atlieka praktines užduotis iš 

užduočių lapų – aplinkos stebėjimo ir klasifikavimo 

tyrimus. 

5 min. Pamokos pabaiga Vedama diskusija apie edukacinio užsiėmimo metu 

gautus rezultatus. Įtvirtinamos edukacijos metu įgytos 

žinios. 

 

 

 

 

    Metodininkė                                                                                                           Vaida Lataitė 

         (Parašas)     

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Padalomoji metodinė medžiaga, mokomosios 

kortelės, užduočių lapai. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai – informaciniai metodai (pasakojimas, 

pokalbis, diskusija); 

Praktiniai – operaciniai metodai (užduočių lauke 

atlikimas); 

Kūrybiniai (tiriamieji, probleminiai). 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra https://www.vle.lt/, 

https://lietuvai.lt/wiki/Lietuvos_med%C5%BEiai  

https://www.vle.lt/
https://lietuvai.lt/wiki/Lietuvos_med%C5%BEiai

