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Gamtos ir ekologijos krypties edukacinės programos 

„Smalsučių žalioji enciklopedija“ planas 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė 3-6 metai, 1-4 klasių mokiniai 

Trukmė 35 min., 45 min. 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Sudaryti galimybę kiekvienam vaikui per 

gamtamokslinio ugdymo turinį įgyti 

kompetencijų suteikiant tvirtų ir tvarių 

žinių. Siekiama, kad vaikai įsisavinę 

esmines gamtamokslines sąvokas ir 

sampratas, įgytų gebėjimų, padedančių 

pažinti save ir pasaulį, ugdytis vertybines 

nuostatas ir pasitikėjimą savo galiomis.  

Uždaviniai 1.  Formuoti vaikų palankaus aplinkai elgesio 

nuostatas,  pasaulėvoką, atsakingą požiūrį 

į aplinką, gamtą ir gyvybę, ugdyti 
gamtojautą.  

2.  Išmokyti vaikus atpažinti svarbiausius 

gyvosios ir negyvosios gamtos objektus ir 

reiškinius, suprasti ir taikyti pagrindines 

gamtos mokslų sąvokas, dėsnius ir 

teorijas, spręsti gamtosaugines ir darnaus 

vartojimo problemas.  

3.  Skatinti vaikus domėtis ekologinėmis 

problemomis, suburti bendrai veiklai 

saugant artimiausią aplinką.  

Siektini rezultatai Vaikai įgis gamtamokslinių žinių, 

išsiugdys praktinius įgūdžius,  pažins 

gamtą, išmoks ją saugoti, taps 

visaverčiais socialiai atsakingais 

piliečiais, gebančiais kūrybiškai veikti, 

spręsti darnaus vystymosi problemas. 

 

1. Edukacinės programos tema „Gamtos dėlionė: gyvūnai, medžiai, paukščiai, augalai“ 

 

Dalyvių amžius/klasė 3-6 metai 

Grupės dydis Iki 25 vaikų 

Trukmė 35 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 

Edukacinės programos temos anotacija Pagrindinis užsiėmimo tikslas –  skatinti 

vaikus pažinti gamtą, jos procesus, didinti  

pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją. 

Užsiėmimo metu vaikai aptars gyvūnų, 



medžių, paukščių ir augalų  rūšis  

aptinkamas Lietuvoje. Išsiaiškins, kurie 

gyvūnai, paukščiai, augalai, medžiai yra 

saugomi ir įtraukti į Lietuvos raudonąją 

knygą. Užsiėmimo praktinės dalies metu 

įtvirtins žinias žaisdami žaidimus, 

dalyvaus viktorinose ir pan.  

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

2 min. Įžanginė dalis Pristatoma užsiėmimo eiga, taisyklės, veiklos. 

Vaikai klauso, klausia, analizuoja informaciją. 

5 min. Teorinė dalis Pateikiama informacija apie miške gyvenančius 

gyvūnus,  paukščius, augalus, medžius  jų rūšis ir 

kaip juos atpažinti. Supažindinama su Lietuvos 

Raudonąja knyga. Vaikai išklauso, vertina 

informaciją, mąsto ir diskutuoja. 

25 min. Praktinė dalis Pateikiama metodinė medžiaga reikalinga 

užsiėmimui vykdyti. Koordinuojama mokinių 

veikla. Pateikiama informacija apie gyvūnų, 

paukščių, medžių  ir augalų rūšis bei atpažinimo 

būdus pagal išorinius požymius. Vaikai atlieka 

praktines užduotis – dėliones ir kt.  

3 min. Užsiėmimo refleksija Vedama diskusija apie užsiėmimo metu gautus 

rezultatus. Įtvirtinamos edukacijos metu įgytos 

žinios. Vaikai klauso, dalinasi patirtimi, apibendrina 

edukacijos metu gautą informaciją. 

 

2. Edukacinės programos tema „Nuo sėklos iki augalo“  

 

Dalyvių amžius/klasė 3-6 metai, 1-4 klasės 

Grupės dydis Iki 25 vaikų 

Trukmė 35 min., 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 

Edukacinės programos temos anotacija Pagrindinis užsiėmimo tikslas – ugdyti 

vaikų norą ir gebėjimus pažinti augalus ir 

aplinką. Užsiėmimo metu vaikai supažins 

su pagrindiniais augalų morfologiniais 

požymiais, veiksniais įtakojančius augalų 

augimą. Užsiėmimo praktinės dalies metu  

vaikai pasisės augalų sėklas bei aptars jų 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Kompiuteris, projektorius, padalomoji metodinė medžiaga, 

mokomosios kortelės, žaidimai. 

Mokymo(si) metodai ir 

formos 

Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, 

pokalbis, diskusija). Vaizdiniai metodai (demonstravimas, 

stebėjimas). Praktiniai metodai (žaidimai, dėlionės).  

Informaciniai šaltiniai ir 

literatūra 

https://www.vle.lt/, 

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

enciklopedija vaikams, Lietuvos Raudonoji knyga. 

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


auginimo sąlygas.  

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

2 min. 

 

Įžanginė dalis Susipažinimas su atvykusia grupe, tikslo ir uždavinių 

pristatymas, vaikų lūkesčių išsiaiškinimas, hipotezės 

išsikėlimas. 

10 min. 

 

Teorinė dalis Supažindinama su pagrindiniais augalų sodinimo ir 

auginimo principais, kuo augalai naudingi žemei, 

kokios augalo morfologinės dalys, sėklos. Filmuko 

žiūrėjimas. 

20 min. – 

3-6 metų 

vaikai. 
 

30 min. – 

1-4 klasių 

mokiniai. 

Praktinė dalis Augalų sodinimas kartu su vaikais, aptariant  

sodinimo ir auginimo ypatumus. 

3 min. 

 

Užsiėmimo refleksija Aptariamos, įtvirtinamos naujos žinios, vertinimui ir 

įsivertinimui taikomi įvairūs būdai: struktūruoti 

klausimai, diskusija ir pan.   

 

3. Edukacinės programos tema „Rūšiuokime atliekas“ 

 

Dalyvių amžius/klasė 3-6 metai, 1-4 klasės 

Grupės dydis Iki 25 vaikų 

Trukmė 35 min., 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 

Edukacinės programos temos anotacija Užsiėmimo metu siekiama skatinti vaikus 

mylėti gamtą, prisidėti prie švarios ir 

gražios aplinkos išsaugojimo, gamtinių 

išteklių taupymo, ugdyti atliekų rūšiavimo 

įgūdžius. Vaikai aptars vykstančius 

klimato kaitos reiškinius, jų priežastis, 

sprendimo būdus. Užsiėmimo praktinės 

dalies metu išmoks teisingai rūšiuoti 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Kompiuteris, projektorius, žemės  

substratas, vazonėliai, augalai/augalų 

sėklos, didaktinės kortelės. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai - informaciniai metodai 

(pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, 

diskusija). Vaizdiniai metodai 

(demonstravimas, stebėjimas). Praktiniai 

metodai (augalo sodinimas). Kūrybiniai 

(probleminiai, tiriamieji). 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra (www.zak.lt), (www.seklos.lt), 

(www.sodinu.lt),  (www.ugdykim.lt) 



atliekas, įgytas žinias pritaikyti 

kasdieninėse veiklose.  

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

2 min.  

 

Įžanginė dalis Susipažinimas su grupe. Užsiėmimo tikslo ir 

uždavinių pristatymas. Vaikų lūkesčių 

išsiaiškinimas, hipotezės išsikėlimas. 

10 min. 

 

Teorinė dalis Vaikų supažindinimas su tvariu vartojimu, atliekų 

rūšiavimo svarba, atliekų rūšiavimo galimybėmis ir 

būdais. Formuojamas vaiko teisingas požiūrį į save, 

aplinką, gamtą bei suvokimą apie ekologinės 

kultūros pradmenis ir tvarų vartojimą. 

20 min. – 

3-6 metų 

vaikai. 
 

30 min. – 

1-4 klasių 

mokiniai. 

Praktinė dalis Vaikai žaidžia atliekų rūšiavimo žaidimus, mokosi 

rūšiuoti antrines žaliavas, sprendžia ekologines 

problemas atlikdami praktines užduotis. 

3 min. 

 

 Užsiėmimo refleksija Aptariamos, įtvirtinamos naujos žinios, vertinimui ir 

įsivertinimui taikomi įvairūs būdai: struktūruoti 

klausimai ir pan.   

 

 

  

       Metodininkė                                                 Nijolė Forman 

                                                                      (parašas)   (vardas pavardė) 

  

 
 

 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Kompiuteris, projektorius, mokomasis 

plakatas, didaktinės kortelės, žaidimai. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai – informaciniai metodai 

(pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, 

diskusija). Vaizdiniai metodai 

(demonstravimas, stebėjimas). Praktiniai 

metodai (žaidimas – atliekų rūšiavimas) 

Kūrybiniai (probleminiai, tiriamieji).  

Informaciniai šaltiniai ir literatūra www.svara.lt, http://rusiuojigalvoji.lt, 

http://www.vvsb.lt, www.ugdykim.lt, 

www.ikimokyklinis.lt 

http://www.vvsb.lt/

