
 

PATVIRTINTA 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

direktoriaus 

2022 m.            mėn.,     d. įsakymu Nr.  

 

 

KRAŠTO PAŽINIMO EDUKACINĖ PROGRAMA ,,POPIETĖ PARKUOSE“  

(bendrojo ugdymo įstaigų 1- 4 klasių, 5- 8 klasių mokiniams) 

Planas 

 

Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų 1- 4 klasių, 5- 8 klasių mokiniams pažintinių, bendravimo 

ir bendradarbiavimo, asmenių  kompetencijų ugdymui, gimtojo krašto pažinimui.  

Tikslas 

Mokinius susipažindinti su Kauno miesto parkais (Panemunės arba Ąžuolyno, Kalniečių, Kleboniškio 

miško parku ) jų gamtine ir kultūrine įvairove, pritaikymu turizmui ir rekreacijai.  

Uždaviniai 

 

Naudojantis žaidimų, kūrybinių užduočių,  informacinių technologijų ir telefonų programomis, 

formuoti gamtosauginį, kultūrinį požiūrį į gimtojo miesto parkus, jų  pritaikymą aktyviam poilsiui.  

Ugdyti socialinių įgūdžių gebėjimus ir įpročius, poreikį pažinti artimąją aplinką, siekiant aktyvios ir 

sveikos gyvenimo kokybės. 

 

Siektini rezultatai 

 

Edukacinės programos dalyviai:  

žaisdami pažins vieną  Kauno miesto  parką (Panemunės arba Ąžuolyno, Kalniečių, Kleboniškio), 

veikdami komandoje atliks kūrybines užduotis,  

geriau orientuosis parko gamtinėje aplinkoje, 

gebės savarankiškai saugiai ir kūrybiškai leisti laiką parke,  

gebės taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje.  

Priemonės: 

Vaizdinė ir dalinamoji medžiaga,  telefonas, nešiojamas kompiuteris.  

Mokymo metodai ir formos: 

Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija) 

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, ekskursija, savarankiškas stebėjimas) 

Praktiniai metodai (užduočių atlikimas) . 

Kūrybiniai (tiriamieji) metodai.  

Informacijos šaltiniai: 

Internetas ( https://www.mzirafos.lt/parkai-kaune/, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Kauno_parkai),  
QR CODE, Achtionbound telefono programėlės.  

 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Kauno_parkai


 
Pamokos-ekskursijos eiga: 

 

 

Laikas Pamokos dalys Mokytojo veikla Vaikų veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susitikimas su atvykusia grupe.  

Mokinių supažindinimas su Kauno miesto parkų 

įvairove.  

Sužinoma kokius Kauno miesto parkus mokiniai pažįsta, 

koks parkas yra arčiausiai jų ugdymo įstaigos, 

gyvenamos vietos.   

Kvietimas keliauti pažintiniais parko (Panemunės arba 

Ąžuolyno, Kalniečių, Kleboniškio) takais.  

Klauso, diskutuoja, 

atsako į klausimus. 

10 

min. 

Teorinė dalis  Pristatoma parko (Panemunės arba Ąžuolyno, Kalniečių, 

Kleboniškio) istorija. Atkreipiamas dėmesys į gamtinę, 

rekreacinę  aplinką. 

Išrenkami parko išskirtiniai bruožai, kaip šis parkas 

įtakoja žmonių gyvenimą, aktyvų poilsį.  

Atkreipiamas dėmesys į gamtą, mokiniai prisimena 

kokius augalus pažįsta: medžius, krūmus, žoles, gėles, 

gyvūnus, kuriuos galima sutikti parke.  

Mokiniai vaizdinių priemonių pagalba pasiskirstomi į  

grupes, komandas.  

Klauso, atsakinėja į 

klausimus, išsako savo 

nuomonę, stebi, 

diskutuoja.  

5 min. Užduočių 

supratimo 

patikrinimas   

Mokiniai sukuria komandos pavadinimą, išsirenka 

kapitoną. 

Aptariama ar visi suprato užduotis, jų atlikimo būdus ir 

metodus.    

Diskutuoja, atsako į 

klausimus. 

20 

min. 

Praktinė dalis Mokinių komandos dalyvauja stotelėse ir atlieka 

praktines užduotis: 

1.Pažinti augalus iš jų vaisių arba žiedų, lapų (kaštono, 

ąžuolo, pušies, eglės, liepos, beržo, klevo, šermukšnio ir 

kt. )  

2. Surasti QR CODE korteles arba eiti pažintiniais takais  

su Achtionbound telefonų programėlėmis ir atlikti 

užduotis (parko pritaikymas turizmui ir rekreacijai, 

paukščių balsų pažinimas ir kt. ). 

3. Komandinis žaidimas ,,Turistinės estafetės“.  

   

Aktyvi mokinių veikla, 

atliekamos užduotys 

stotelėse.  

5 min.  Pamokos 

pabaiga 

Aptariami rezultatai, išsiaiškinama kas patiko 

labiausiai, kas buvo sunku. 

Pasveikinami aktyviausi ir kūrybiškiausi mokiniai.  

Diskutuoja, išsako savo 

nuomonę.  

 

Metodininkė        Laimutė Nakutienė 

Metodininkė       Dalina Galskienė 


