
 1 

  

LAUKO UGDYMAS: 
PRIEMONĖS IR 

METODAI 
 

VADOVAS 
Lietuvių kalba 



 2 
  

Lauko ugdymas – efektyvus lavinimosi būdas, be to, jis prieinamas kiekvienam. Svarbu, kad toks 
ugdymas būtų kokybiškas. Šiam tikslui pasiekti būtina sukurti metodologiją, kuri įkvėptų mokytojus ir 
paskatintų mokinių, vaikų darželių auklėtinių ir suaugusiųjų norą mokytis po atviru dangumi. Mokantis 
lauke tobulinami individualaus ir socialinio komunikavimo gebėjimai ir įgūdžiai, stiprinama fizinė ir psichinė 
sveikata, formuojama psichinė, jutiminė ir estetinė sąmonė, vystomos auklėtinių savikontrolės galimybės ir 
gera asmeninė savijauta. Lauko ugdymo privalumai yra akivaizdūs, tačiau, deja, Latvijoje ir Lietuvoje 
(skirtingai nei Suomijoje) mokymosi lauke metodai nėra planingai įtraukiami į mokymo planą ir naudojami 
gerinant socialinius gebėjimus. Dėl šios priežasties projekto tikslas – palikti įprastą klasės patalpos 
komforto zoną ir sužinoti, patirti ir pasiūlyti taip nesunkiai pasiekiamo, tačiau kuriuo taip mažai 
naudojamasi, mokymosi lauke privalumus.  
 
Apie projektą 
 
Mūsų tikslas – sukurti inovatyvius mokymosi lauke metodus ir priemones, kurie skatintų socialinių 
gebėjimų vystymą ir atitiktų Latvijos, Lietuvos ir Suomijos pradinių mokyklų programas. Kad būtų 
pasiektas minėtasis tikslas, vykdant projektą sukurti 3 moduliai: kiekviename jų buvo numatytas 
metodologijos kiekvienoje mokykloje partnerėje rengimas, jos aprobavimas, vertinimas, svarstymas ir 
keitimasis patirtimi per mobilumo susirinkimus bei jų įgyvendinimas kiekvienoje mokykloje partnerėje. 
Vykdant projektą parengtos ir į vadovą įtrauktos šios modulių temos: „Miškas“, „Vanduo“ ir „Tėvai už 
borto“. 
 
Vadovas nemokamas. Aprašytus metodus galima atskirai išsispausdinti ir naudotis individualiai ar 
mokymo proceso metu. 
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Koordinuojančioji organizacija: 
Preilių laisvoji mokykla [Preilu Brīvā skola], 
nevyriausybinė organizacija „Preiliai 
išsilavinusiai Latvijai“ [„Preiļi izglītotai 
Latvijai“] (Latvija) 
Rengiant vadovą dalyvavo Lienė Vilcanė 
[Liene Vilcāne], Martinis Vilcanas [Mārtiņš 
Vilcāns], Dana Lahtionova. 
 
Pradinė Preilių laisvoji mokykla  – bendrijos 
„Preiliai išsilavinusiai Latvijai“ įsteigta 
mokymo įstaiga – savo veiklą pradėjo 2015–
2016 mokslo metais. Kertiniai Preilių 
laisvosios mokyklos akmenys – laisvė, 
pasirinkimas ir atsakomybė. Mokykloje 
įgyvendinama valstybės patvirtinta programa, 
kurioje akcentuojama vaiko svarba, 
įgyvendiname mokymo metodikas (Lauko 
pedagogika, Valdorfo pedagogika, 
Montessori pedagogika, TRIZ pedagogika, 
humanistinė pedagogika) ir integruojame jas 
į mokymo procesą, kai šis glaudžiai siejasi su 
gamta ir realiu gyvenimu. 
Didelį dėmesį skiriame visų trijų – vaikų, 
tėvų, mokytojų – lygmenų 
bendradarbiavimui. Bendraudami visais 
minėtaisiais lygmenimis įgyvendiname PPP 
(pagirk, paklausk, pasiūlyk) principą.  
Draugija „Preiliai išsilavinusiai Latvijai“ yra 
visuomeniškai aktyvių tėvų ir pedagogų 
bendrija, remianti ir organizuojanti 
alternatyvų švietimo, veiklos ir paslaugų 
kūrimą, užtikrinanti jų ilgalaikį laikymąsi.  
 
www.PreiliLatvijai.lv 
www.facebook.com/PreiliLatvijai 
pilbiedriba@gmail.com 

PARTNERIAI 
Tikkakoski comprehensive school (Suomija) 
Rengiant vadovą dalyvavo Harri Penttinen, Ulla-Maija Hänninen, 
Milja Koskivainio. 
 
Tikkakoskio pagrindinės mokyklos (Tikkakosken yhtenäiskoulu) 
1–9 klasėje mokosi 820 mokinių. Užsiėmimai vyksta trijuose 
skirtinguose korpusuose. Įgyvendinant projektą jame daugiausia 
dalyvavo 4–6 klasių mokiniai. Mokykla apsupta įvairių gamtos 
objektų, todėl įgyvendinti švietimo apie aplinką projektus galima 
organizuojant užsiėmimus gamtoje. Mokymo įstaigoje įdiegta 
IKT įranga, todėl ja galima naudotis mokymo proceso metu.  
Matyti, galvoti ir mokytis už mokyklos ribų buvo kvapą 
gniaužianti patirtis. Neįtikėtina, kiek mokiniai gali padaryti, 
išmokti, sužinoti mokydamiesi ne tik iš knygų, bet ir betarpiškai 
susipažindami su įvairiais gamtos reiškiniais. Raktiniais šio 
projekto žodžiais galima laikyti ne tik lauko ugdymą, bet ir 
mokymąsi veikiant (learning by doing). Buvo labai įdomu 
susipažinti su įvairių kitų valstybių mokyklų mokymosi aplinka ir 
patirtimi. Gavome ir parsivežėme daug naujos patirties. 
 
Aukštakalnio progimnazija (Lietuva) 
Rengiant vadovą dalyvavo Inga Šulcienė, Sabina Eidukynaitė, 
Reda Zarankaitė ir Edita Kazokienė. 
 
Utenos Aukštakalnio gimnazija yra viena didžiausių valstybinių 
mokyklų Utenoje (šiaurrytinėje Lietuvos dalyje). Mokykloje 
mokosi daugiau nei 700 mokinių (1–8 klasė) ir dirba 70 
mokytojų. Pradinėse klasėse per pamokas stengiamasi išsamiau 
supažindinti su menu, nes labai svarbu, kad vaikas mene galėtų 
išreikšti savo nuomonę ir pojūčius. Mokyklos tikslas – 
naudojantis „mokytis veikiant“ principu ir užsiimant veikla ne 
mokyklos patalpose pasiekti geresnio mokymosi proceso 
efektyvumo. Mokykla stovi lauko veikloms ypač tinkamoje 
vietoje: netoliese yra parkas ir poilsio zonos.  
 

Vadovas buvo parengtas vykdant projektą Nordplus Junior, 
suvienijus su lauko ugdymu susijusią Suomijos, Latvijos ir Lietuvos 
patirtį . Projekto Nr. NPJR-2016/10098. 
 
2017 
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MIŠKAS 
 
Miškas prieinamas visiems, miškas – labai įvairialypis, esama daug naudojimosi juo galimybių. Pavyzdžiui, per 
matematikos pamokas galima mokytis skaičiuoti stebint medžius ar paukščius. Per projektų užsiėmimus 
galima tyrinėti miško išteklius, naudojamus maisto pramonėje ar statybose.  
 

SLĖPTUVIŲ ŽEMĖLAPIS 
Dalykas 
 

Matematika (kryptys, figūros), piešimas 
 

Tikslas 
 

Išmokti piešti žemėlapius; išmokti trimatę aplinką pavaizduoti dviem 
matmenimis (popieriuje) ir skaityti žemėlapius 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: popierius, pieštukai, įvairūs daiktai, kurie bus slepiami 
slėptuvėse 
Pasiruošimas: Prieš pamoką mokytojas suranda saugią pamokos vedimo 
vietą; išsirenka gamtos objektus ir paruošia slėptuves, kur paslepia 
įvairių daiktų 

Aprašas 
 

1. Mokytojas paprašo vaikų nupiešti aplinkos žemėlapį ir paaiškina, kad 
jie gali patys pasirinkti, kaip pažymėti medžius, namus ir kitus aplinkos 
objektus. 
2. Mokytojas kartu su vaikais apžiūri ir įvertina nupieštus žemėlapius. 
Svarbu, kad vaikai patys juos suprastų, nes žemėlapis vėliau jiems bus 
būtinas, kad galėtų orientuotis.  
3. Mokytojas kryžiukais vaikų nupieštuose žemėlapiuose pažymi 
slėptuves, kur paslėpti daiktai / brangenybės.  
4. Naudodamiesi savo sudarytais žemėlapiais, vaikai orientuojasi 
aplinkoje ir randa paslėptus objektus.  

Papildomos 
galimybės 
 

Metodu galima naudotis tiek teikiant individualią užduotį, tiek užsiėmimui 
mažoje grupėje (iki 3 dalyvių). 
Pasibaigus užsiėmimui, kai vaikai jau suvokę žemėlapio esmę ir 
orientavimąsi pagal jį, galima jiems parodyti tikrus žemėlapius. 

Komentarai Aplinka, kurioje bus naudojamasi metodu, turi būti saugi ir pažįstama 
vaikams. Jei būtina, užsiėmimo plotą galima atskirti, pvz., virve ar kitomis 
medžiagomis. 
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ORIENTAVIMASIS 
Dalykas 
 

Matematika (kryptys, figūros), socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Išmokti skaityti internetinį (ar kokį kitą, bet ne pačių sudarytą) 
žemėlapį; išmokti žemėlapyje (dvimatė erdvė) atpažinti pažymėtus 
gamtos objektus (trimatė erdvė) ir pagal žemėlapį nustatyti jų buvimo 
vietą. 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: laminuoti / į plastikines įmautes įdėti žemėlapiai; popierius, 
pieštukai, daiktai, kurie bus slepiami slėptuvėse; kontrolinių punktų 
žymėjimui skirtos priemonės. 
Pasiruošimas: Mokytojas paruošia / pažymi užsiėmimo plotą: prieš 
užsiėmimą pasirinktoje vietoje keliose vietų paslepia įvairius daiktus; 
sužymi kontrolinius taškus 

Aprašas 
 

1. Mokytojas pasiruošia ir / ar paruošia vietą (pvz., laužą), kur vaikai 
pradeda veiklą ir kur grįžta įvykdę užduotis. 
2. Dalyviai padalijami į grupes (vienoje grupėje ne daugiau nei 4 
mokiniai). Mokytojas papasakoja apie žemėlapius ir kontrolinius 
taškus. 
3. Grupėms pateikiama užduotis gamtoje surasti žemėlapiuose 
pažymėtus kontrolinius taškus, ir, sekant kontroliniuose punktuose 
rastais nurodymais, rasti paslėptus daiktus, o po to grįžti į pradinį 
punktą pas mokytoją. 
 

Papildomos 
galimybės 
 

Kad gerėtų socialiniai ir komandinio darbo gebėjimai, kiekvienam 
dalyviui galima duoti papildomą individualią užduotį: vienas grupės 
dalyvis atsako už užduoties atlikimo laiką, kitas – už medžiagas, 
rašymą, padrąsinimą, vadovavimą ir t. t.. Teikiant individualias 
užduotis ir patikint atsakomybę pagal kiekvieno vaiko pajėgumus, 
sukuriamos vystymosi galimybės. 
Atliekant užduotį galima naudotis kompasu. Pavyzdys: kažkas 
paslėpta 10 žingsnių į šiaurę nuo pažymėto kontrolinio punkto. 

Komentarai Pasiekimai: Tai aktyvus metodas. Vaikai susipažįsta su aplinka ir 
mokosi suvokti žemėlapius ir erdvę. Mokiniai atranda naujų vietų. 
Rizikos: Oro sąlygos (lietuje žemėlapiai sušlampa); esama vaikų, 
kuriems sunku skaityti žemėlapį; vaikai gali pradėti nerimauti (jei 
nepajėgia rasti kontrolinių punktų); galima pasiklysti; užduotis gali būti 
per sunki vaikams su specialiaisiais poreikiais. 
Rekomendacijos: Įtraukti tėvus / šeimas. Mokytis pažinti žemėlapį 
reikėtų žingsnis po žingsnio: iš pradžių reikėtų žemėlapį piešti 
patalpoje, tuomet lauke, vėliau – naudoti spausdintą ar iš anksto 
pasiruoštą žemėlapį. Ši veikla gali būti planuojama ir kaip didelis 
mokiniams skirtas projektas, pradedant nuo 6 metų ir taikant jį neriboto 
amžiaus dalyviams. 
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KARTĄ SENIAI SENIAI... 
Dalykas 
 

Kalba, kultūra, muzika, gali būti integruotas bet kuris kitas dalykas 
 

Tikslas 
 

Įgyti klausymo ir reflektavimo įgūdžių; mokytis stebėti aplinką; įgyti 
naujų žinių (priklausomai nuo pasirinkto pasakojimo) 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: pasakojimas, muzikos instrumentai (jei pasakojimui 
akompanuojama muzika), sėdėjimui skirti plastikiniai padėklai / 
maišeliai (jei lauke drėgna).  
Pasiruošimas: Prieš užsiėmimą mokytojas pasirenka ir pasiruošia su 
užsiėmimo tikslu susijusios temos pasakojimą; randa patogią, saugią ir 
pasakojimo turinį atitinkančią vietą.  

Aprašas 
 

1. Kartu su vaikais mokytojas nueina į paruoštą vietą.  
2. Leiskite vaikams patogiai įsikurti ir atsisėsti, kad jie galėtų klausytis. 
Sukurkite malonią, pasakojimą atitinkančią atmosferą.  
3. Papasakokite pasakojimą. Pasakodamas apie mišką, medžius ar 
kitus gamtos reiškinius (dangus, žolė, medžiai, balos ir kt.) paraginkite 
vaikus apsidairyti aplink ir atkreipti į juos dėmesį.  
4. Papasakoję pasakojimą, užduokite klausytojams klausimų.  

Papildomos 
galimybės 
 

Į užsiėmimą galima įtraukti ir vyresnius mokinius ir leisti jiems 
kiekvienam pasirengti ir papasakoti savo pasakojimą. 
Pasakojimą galimą iliustruoti iš anksto pasiruoštais objektais: 
drabužiais, objektais, daiktais ir kt. 
Jei šis užsiėmimas yra didelio projekto dalis, galimos ir papildomos 
užduotys – sukurti ar išmokti dainą, pasiūti drabužių, lėlių ir kt.  
Jei užsiėmimo tema – istorija, tuomet pasakojimas turi būti apie 
konkrečią vietą, aplinką.  

Komentarai Metodu galima pasinaudoti keletą kartų. Į jį galima integruoti bet kokį 
mokymo dalyką, be to, vaikai mėgsta klausytis pasakojimų. Reikia 
atrasti pasakojimą, kuris būtų įdomus įvairaus amžiaus vaikams. Be to, 
reikia surasti tinkamą vietą ir pasakojimą papildančią situaciją, kuri 
papildytų. Jei norima, kad vaikai į užsiėmimą būtų aktyviau įtraukti, 
galima organizuoti teatro vaidinimą, per kurį būtų naudojami įvairūs 
objektai. Galima suteikti vaikams galimybę savaip pakreipti pasakojimo 
eigą, tačiau tokiu atveju mokytojas turi būti pasiruošęs improvizuoti.  
Metodas gali būti didesnio projekto dalis.  
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ĮDOMIOJI GEOMETRIJA 
Dalykas 
 

Matematika, socialiniai gebėjimai, menas 
 

Tikslas 
 

Išmokyti matuoti ilgį; pažinti ir sukurti įvairias figūras; atpažinti gamtos 
spalvas 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: liniuotės, įvairūs paveikslėliai, šakų žirklės 
Pasiruošimas: Prieš pasirinkdami užsiėmimo vietą, įsitikinkite, ar miške 
pakanka išteklių (uogų, sausų šakelių ir kt.) užduočiai atlikti. Paruoškite 
keletą paveikslėlių, sukarpykite juos į keletą fragmentų. 

Aprašas 
 

1. Dalyvius mokytojas, naudodamasis paruoštais atvaizdų fragmentais, 
padalija į mažas grupeles (iki 4 dalyvių). Mokytojas vaikams išdalina 
sumaišytus atvaizdų fragmentus. Vaikai, atradę įvairius vieno atvaizdo 
fragmentus, susiburia į grupę ir sudeda juos teisinga tvarka. 
2. Mokytojas paaiškina, ką kiekviena grupė turi  daryti toliau. 
Pavyzdžiai: reikia rasti ilgesnių nei 20 cm ilgio medžių šakelių 
(patikrinkite matuodami liniuote); suformuoti figūras – kvadratą, 
trikampį, apskritimą ir t. t.  
3. Mokytojas stebi dirbančias grupes, duoda papildomų užduočių. 
Pavyzdys: nuspalvinti / papildyti sudarytas figūras gamtos spalvomis 
(žaliai, raudonai, geltonai ar rudai) pasinaudojus miške randamais 
gamtos objektais  
4. Užduoties variantai: surasti miške uogų ir iš jų sudaryti figūras (nuo 
1 iki 10 linijų, piramidė ir kt.) 

Papildomos 
galimybės 
 

Reikia atkreipti dėmesį, kad užduotys turi būti pritaikytos vaikų amžiui. 
Grupę gali sudaryti nuo 2 iki 5 vaikų  

Komentarai Pasiekimai: Vaikai žaisdami mokosi matematikos. Užsiėmimą lengva 
suorganizuoti, nebūtinos didelės išlaidos. Vaikai mokosi dirbti grupėje. 
Užsiėmimas vyksta sveikoje, nestresinėje aplinkoje.  
Rizikos: Tobulinami darbo grupėje įgūdžiai – kartais tenka padėti 
grupių dalyviams išmokti dirbti kartu. Kai kuriems vaikams užduotis gali 
pasirodyti per daug paprasta ar nuobodi. Gali būti dalyvių, kurie nenori 
mąstyti. 
Rekomendacijos: Prieš užsiėmimą pagalvokite apie dalyvius ir 
suplanuokite tokias užduotis, kurios atitiktų dalyvių amžių ir žinių lygį. 
Paklauskite savęs: ką jie žino, ką jie sugeba, ką jūs norėtumėte, kad jie 
patobulintų. Pakvieskite vaikus įsižiūrėti ir gamtoje atrasti figūrų (kokias 
figūras galite įžiūrėti šiame medyje?) 
Vaikai gali formuoti figūras ir savo kūnais. Matuoti galima ne tik 
liniuote, bet ir kūno dalimis (sprindžiai, pėdos ir kt.). 
Duokite vaikams laiko suformuoti ką nors patiems, leiskite jiems 
pasitelkti fantaziją ir kūrybingumą 
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KIAULPIENĖ 
Dalykas 
 

Biologija, kalba 
 

Tikslas 
 

Sužinoti apie augalo (kiaulpienės) vystymosi ir augimo etapus; atlikti 
stebėjimus gamtoje.  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: kompiuteris (vaizdo įrašui demonstruoti), kontrolinis lapas 
Pasiruošimas: parengti kontrolinį, įrašams skirtą lapą; surasti vaizdo 
įrašą apie kiaulpienės vystymosi etapus; rasti pievą, kurioje auga 
kiaulpienės.  

Aprašas 
 

1. Klasėje aptarkite, kaip auga žydintis augalas. Parodykite vaizdo 
įrašą apie kiaulpienės vystymosi etapus. Kas įvyksta? Kas būtina, kad 
žydintis augalas galėtų augti?  
2. Kai išsiaiškinsite minėtuosius klausimus, išeikite su vaikais į lauką ir 
leiskite jiems priskinti įvairių vystymosi etapų kiaulpienių.  
3. Paprašykite vaikus išdėstyti augalus pagal jų vystymosi etapus.  
4. Vaikai, naudodamiesi kontroliniu lapu, patys pasitikrina, kaip atliko 
užduotį.  

Papildomos 
galimybės 
 

Metodas gali būti naudojamas tiek individualiai, tiek mažose grupėse 
(iki 3 dalyvių). Mokytojas gali iškasti nematomų augalo dalių. 
Naudodamiesi vaizdine priemone (kontroliniu lapu), vaikai gali patys 
rasti ir atpažinti įvairias augalo dalis. Galima vaikams duoti tik augalo 
dalių pavadinimus ir jie patys pagal dalių pavadinimus išdėlioja augalo 
dalis. Padalinkite popieriaus ir pieštukų ir paraginkite vaikus nupiešti 
įvairių augalo dalių ir šalia prirašyti jų pavadinimus. Kad būtų galima 
geriau pamatyti augalo dalis, galima pasinaudoti padidinamuoju stiklu. 
Paprašykite vaikų atsinešti stiklinį indą ir kartu į jį pasodinkite kelias 
augalo sėklas. Kiekvieną dieną vaikai turi pasirūpinti pasodintu augalu 
ir stebėti jo augimą..  

Komentarai Pasiekimai: Šį metodą lengva įgyvendinti, vaikai mokosi pažinti gamtos 
procesus (vieną baigtinį procesą). Gali būti, kad kai kurie šį užsiėmimą 
prisimins visą gyvenimą. Čia didelis dėmesys skiriamas detalėms. Šį 
metodą galima pritaikyti įvairioms temoms, augalams ar kitoms 
biologijos temoms.  
Rizikos: Kai kurie vaikai gali būti alergiški kiaulpienėms. Netoliese gali 
būti nepakankamai reikiamų gėlių / augalų. 
Rekomendacijos: Atliekant užduotį galima naudotis planšetėmis ar 
išmaniaisiais telefonais. Augalus galima fotografuoti ar juos stebėti 
ilgesnį laiką, pažymint ir oro sąlygų poveikį augalui. Tą patį metodą 
galima naudoti stebint gyvūnus, pvz., stebėti kaip kiaušinis virsta 
viščiuku. 
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ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS 
Dalykas 
 

Biologija, ekologija 
 

Tikslas 
 

Sužinoti, kas yra ir kas nėra gamtinės medžiagos, kas yra atliekos; 
išmokti rūšiuoti atliekas.  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: atliekos, atliekų maišeliai, atliekų rūšiavimui skirtos 
pirštinės, atliekų rūšiavimo konteineriai.  
Pasiruošimas: netoliese raskite vietą, kurioje galima rasti įvairių atliekų, 
arba pasirinktoje išdėliokite iš anksto pasiruoštas atliekas. Saugumo 
sumetimais įsitikinkite, ar vieta atliekų rūšiavimui yra atskirta (kad būtų 
išvengta galimybių susipjaustyti, įsidurti ar pan.).  

Aprašas 
 

1. Mokytojas mokiniams nurodo teritoriją, kurioje turi būti rasta atliekų. 
Vaikai turi pamatyti atliekas, bet jų neliesti.  
2. Mokiniai susiburia į vieną vietą ir grupėse pasakoja, ką ir kur jie 
rado, kodėl jų rasti dalykai laikytini atliekomis.  
3. Pasikalbėjęs mokytojas įsitikina, kad vaikai pastebėjo / rado visas 
atliekas. Jei jie visko nepastebėjo, turi vėl grįžti į nustatytą plotą, kol 
užfiksuos visas atliekas. 
4. Mokytojas vaikams papasakoja, kad atliekas reikia teisingai rūšiuoti 
dedant jas į tam skirtus konteinerius. Tuomet visos atliekos 
surenkamos ir išrūšiuojamos.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Mokytojas gali su vaikais aptarti, kokią reikšmė turi atliekų perdirbimas. 
Kur vežamos atliekos? Kas perdirbimo proceso metu įvyksta su stiklo, 
popieriaus, plastiko, organinėmis atliekomis? Kokia atliekų perdirbimo 
reikšmė? Su vyresniais vaikais galima šią temą pagvildenti giliau ir 
išsamiau: kas nutinka pasaulyje, kai jame atsiranda tiek daug atliekų? 
Paaiškinkite plastiko pakuočių, jūros ir ekologinio pėdsako konceptus.  
 

Komentarai Rizikos: Rinkdami šiukšles vaikai gali rasti pavojingų objektų. 
Rekomendacijos: Ruošdamasis mokytojas gali patyrinėti įvairias vietas 
mokyklos ar miesto / kaimo apylinkėse. Jei projektas didelis, 
apimamas didelis atliekų kiekis, reikia įsitikinti, ar visi vaikai turi 
apsauginius drabužius ir pirštines. Į projektą įtraukite tėvus, kad ir jie 
galėtų išmokti, kaip namuose rūšiuoti atliekas. Be to, iš atliekų vaikai 
gali sukurti meno objektų. 
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PAPRASTAS SKAIČIAVIMAS 
Dalykas 
 

Matematika, biologija, socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Užsiimti skaičiavimo ir sudėties praktika  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: skaičiuojami objektai, pvz., kaštonai, lapai ir kt.  
Pasiruošimas: įsitikinkite, kad pasirinktoje užsiėmimo vietoje 
yra pakankamai skaičiuojamų objektų.  

Aprašas 
 

1. Mokytojas kviečia vaikus miške susirasti ir susirinkti 
nustatytų dalykų, pvz., kaštonų, ir jiems nurodo, kokį kiekį jų 
reikia rasti. Kiekvienam vaikui duodama užduotis surasti 
skirtingą objektų skaičių.  
2. Kai vaikai grįžta, galima pradėti žaidimą. Mokytojas 
paragina: susiraskite ką nors, su kuo kartu turėtumėte 8 
kaštonus. Kai vaikai įvykdo užduotį, kartu ateina pas 
mokytoją, kad šis galėtų patikrinti rezultatą. Tada mokytojas 
pasako kitą skaičių ir t. t.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Kiti žaidimai su skaičiais ir kaštonais: 
- raskite dalyvių, su kuriais kartu turėtumėte 15 kaštonų, ir iš 
šių kaštonų ant žemės išdėliokite žodį;  
- jei turite 5 kaštonus, užrašykite žodžių, kuriuos sudaro 5 
raidės; 
- raskite ką nors, kas kartu su jumis turėtų 8 kaštonus, ir 
užrašykite žodžių, kuriuos sudaro 8 raidės; 
- raskite ne tik kaštonų, bet ir po kelis lapus. Kaštonai yra 
„+“, o lapai yra „-“. Pasirinkite kurį nors iš grupės dalyvių ir 
apskaičiuokite sumą. Pavyzdžiui, 6 kaštonai + 3 kaštonai - 
2 lapai - 5 lapai = 2. 
- susiskirstykite poromis, suskaičiuokite, kiek bendrai turite 
kaštonų, sugalvokite tekstinę užduotį, susijusią su jų 
skaičiavimu. Pavyzdžiui, Martinis ir Lienė kartu turi 14 
kaštonų. Eidami namo jie sutiko alkaną arklį ir pavaišino jį 
keliais kaštonais. Grįžę namo jie bendrai teturėjo 3 kaštonus. 
Kiek kaštonų suėdė arklys?  
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SENOLIŲ PAPROČIAI 
Dalykas 
 

Biologija, menas, istorija 
 

Tikslas 
 

Pasistatyti namą iš to, ką teikia gamta; sužinoti, kaip žmonės 
anksčiau gyveno ir su kokiais sunkumais, pvz., gyvenamųjų 
namų statymas, susidurdavo. 
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: gamtos ištekliai, iš kurių bus statomas namas, 
darbo vieta, stalo kilimėlis, klijai.  
Pasiruošimas: panagrinėti informaciją, kaip žmonės gyveno 
anksčiau, parengti atitinkamų iliustracijų.  

Aprašas 
 

1. Šią užduotį galima atlikti per kelis užsiėmimus. 
Papasakokite ir parodykite vaikams, kaip žmonės gyveno 
senovėje. Paklauskite: ką jūs apie tai žinote? Ką norėtumėte 
dar sužinoti?  
2. Kartu su vaikais lauke raskite gamtinių medžiagų, kurios 
būtinos, kad būtų galima pasistatyti senovinį namą.  
3. Grįžę į klasę vaikai žingsnis po žingsnio bando padaryti 
senovinio namo maketą, naudodamiesi panašiais būdais 
kaip senovėje. Mokytojas gali pasiūlyti ir dalijamosios 
medžiagos, kurioje būtų aprašyti darbo žingsniai, kad 
mokiniai galėtų dirbti savarankiškai.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Projektą galima įgyvendinti grupėse. Užduoties sudėtingumo 
laipsnis priklauso nuo amžiaus grupės. Vyresnėje grupėje 
mokytojas gali integruoti meną ir istoriją. Internete ar 
knygose vaikai gali susirasti informacijos apie atitinkamą 
laikotarpį. Jei grupėje pakankamai vaikų, galima sukurti ir 
kaimo su įvairiais pastatais modelį. Vaikus galima išskirstyti į 
„ekspertų grupes“, kurios būtų atsakingos už ta tikrus 
praeities buities klausimus – gyvulių tvartas, pirtis, kaimo 
vadovo namai – tuomet jie susiieško informacijos ir pristato 
klasėje, ką jiems pavyko išsiaiškinti. Galima ir visiems kartu 
sukurti vieną originalaus dydžio namą miške.  
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MIŠKO GĖRYBĖS 
Dalykas 
 

Kalba, matematika, mokslas, muzika, piešimas 
 

Tikslas 
 

Gerinti klausymo ir muzikavimo įgūdžius; sudėties praktika; išbandyti 
įvairias piešimo technikas (frotažo technika, piešimas anglimi); iš gamtinių 
medžiagų pasigaminti muzikos instrumentus; aplankyti lentpjūvę.  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: pasakų knyga, gitara, A3 ir A4 formato popieriaus lapai, 
kreidelės, anglys piešimui, plastikinės dėžutės ir buteliai.  
Pasiruošimas: raskite saugią vietą, kur galėsite organizuoti visą veiklą; 
nepamirškite, kad aplinka ir užduotys turi papildyti viena kitą.  

Trukmė  5–4 valandos (integruotų užsiėmimų serija) 
Aprašas 
 

1. Kai atvykstama į užsiėmimo vietą, mokytojas vaikams papasakoja 
pasakojimą / pasaką. Per pasakojimą / pasaką ar po jos visi dalyviai gali 
kartu muzikuoti / padainuoti kokią nors dainą.  
2. Pasakodamas mokytojas atkreipia vaikų dėmesį į pasakojime minimus 
gamtos objektus ir reiškinius, tačiau tą jis gali padaryti ir vėliau, 
bendraudamas su vaikais apie tai, ką jie sužinojo ar išmoko iš 
pasakojimo.  
3. Mokytojas duoda vaikams su pasakojimu susijusių praktiškų užduočių. 
Pavyzdžiai: 
Matematika. Vaikai ieško pasakojime minimų medžių (pvz., ąžuolo, uosio, 
beržo, epušės). Vaikus galima suskirstyti į nedideles „ekspertų grupes“. 
Kiekviena grupė eina pasivaikščioti ir suskaičiuoja atitinkamus medžius, 
tada kartu A3 popieriaus lape sudaro diagramą .  
Piešimas: Vaikai suranda ir surenka įvairių medžių lapų. Tuomet 
mokytojas pademonstruoja frotažo techniką: medžio lapas padedamas po 
popieriaus lapu, tuomet, kreidelėmis trinant popierių, ant jo atsiranda 
reljefinis lapo atvaizdas. Kokio medžio šitas lapas? Mokytojas vaikams 
pademonstruoja, kad vietoje kreidelių galima naudoti anglį.  
Muzika: Kokius instrumentus galima pasidaryti iš gamtoje randamų 
medžiagų? Kad išgautume garsus, galime naudotis akmenimis, medžių 
šakomis, į plastikinius butelius subertomis sėklomis. Suformuokite 
orkestrą ir sugrokite „miško simfoniją“! Be to, galima išmokti kokio nors 
šokio.  
Mokslas: Ką galima pagaminti iš medžio? Su kokiais įrengimais dirba 
lentpjūvėje?  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Pakvieskite vaikus pačius sukurti savo pasakojimą, jį papasakoti, 
pasakojimui akompanuojant savadarbiais muzikos instrumentais. 
Papildomas užduoties pasunkinimas: per pasakojimą nekalbėti, o 
naudotis tik instrumentų garsiniais efektais.  
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VANDUO 
 
Vanduo, ypač geriamasis (gėlas vanduo), yra išsenkantis išteklius. Nepajuntame, kaip dėl aplinkos taršos, 
pasaulinio atšilimo ir kiti veiksnių šis išteklius nyksta. Tai visose valstybėse aktualus klausimas, todėl jam turi 
būti skiriama dėmesio mokymo programose.  
 

LEDO TAKAS 
Dalykas 
 

Sportas (slidinėjimas), mokslas (orientavimasis, žemėlapio 
skaitymas) 
 

Tikslas 
 

Išmokti ant ledo rasti saugų taką; išmokti ant užšalusio 
vandens telkinio nustatyti pavojingas vietas.  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: apylinkės / ežero žemėlapiai (kelios geros 
kokybės kopijos), pieštukai, slidinėjimo inventorius.  
 

Aprašas 
 

1. Prieš užsiėmimą būtina su vaikais klasėje aptarti 
saugumo ant ledo temą, paaiškinti, kurios vietos pavojingos 
ir per kurias saugu eiti. 
2. Padalinti vaikus į nedideles grupes (3–4 dalyviai). 
3. Kiekviena grupė gauna tiriamos ežero apylinkės žemėlapį 
ir leidžiasi į žygį (slidėmis ar pėsčiomis) aplink ežerą.  
4. Grupės užduotis: rasti visas vietas / objektus, kurie daro 
poveikį saugumui ant ežero ledo (pvz., valčių stovėjimo 
vietos, prieplaukos, nendrynai, ežero sąsiauriai) ir pažymėti 
juos žemėlapyje.  
5. Kai grįžtama į klasę, vaikai su mokiniais aptaria gautus 
rezultatus.  

Komentarai Mokytojas turi užtikrinti, kad vaikai ant ledo būtų saugūs. 
Galima tyrinėti ežerą  nelipant ant ledo. 
Metodą galima naudoti su mokiniais nuo 4 klasės.   
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LEDO PASLAPTYS 
Dalykas 
 

Sportas, mokslas (ledo storis, ledas – vandens agregatinė 
būsena) 
 

Tikslas 
 

Išmokti nustatyti ledo svorį.  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: Dvi plonos medinės lentelės su įkaltais ilgais 
vinimis, ledo grąžtas, ruletė, bloknotai žymėjimui ir pieštukai 
 

Aprašas 
 

1. Mokiniai padalijami į nedideles grupes (iki 4 žmonių). 
2. Grupės nueina ant užšalusio ežero ir atliekame lede 
gręžimus. 
3. Naudodamiesi medinėmis lentelėmis, vaikai nustato ledo 
storį ir rezultatą užsirašo bloknote. 
4. Vaikai pasižymi ir užsirašo kitus stebėjimo rezultatus, 
pvz., ledo spalvą, sluoksnius, storį.  
5. Savo pastabomis grupės dalijasi su kitais dalyviais, pvz., 
paskelbiama internetiniame puslapyje, klasėje paruošiamas 
plakatas ir kt. 

Papildomos 
galimybės 
 

Mokytojas turi galėti užtikrinti, kad mokiniai ant ledo būtų 
saugūs. Užduotį galima atlikti ilgesnį laikotarpį atliekant 
matavimus, pvz., kartą per savaitę, ir tokiu būdu stebint, kaip 
kinta ledo storis.  
Reikia apmąstyti, kuo užimti mokinius tuomet, kai mokytojas 
konsultuos vieną atskirą grupę, nes pirmąjį kartą kiekvienai 
grupei reikės nurodymų ir pagalbos.  
Vykdant projektą, galima organizuoti pokalbius apie 
saugumą ant ledo, atkreipiant mokinių dėmesį į įvairius ledo 
sluoksnius, ledo spalvą ir būklę.  
Grupės gali atlikti nedidelius stebėjimus ir apie rezultatus 
pranešti internetiniame puslapyje. Kiekviena grupė gali 
susikurti savo interneto puslapį ir jame darbuotis.  
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EŽERO GELMĖS 
Dalykas 
 

Sportas, mokslas, matematika (matavimai) 
 

Tikslas 
 

Išmokti nustatyti vandens telkinio gylį.  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: poledinės žūklės meškerė ar vytelė su 
svarmeniu, ledo grąžtas, ruletė, pastabų bloknotai, pieštukai. 
 

Aprašas 
 

1. Mokinius galima suskirstyti į mažesnes grupes (iki 4 
žmonių) 
2. Grupės nueina ant užšalusio ežero ir atlieka lede 
gręžimus. 
3. Naudodamiesi poledinės žūklės meškere ar vytele su valu 
ir svarmeniu, vaikai nustato ežero gylį. Valo ilgis 
išmatuojamas rulete. Mokiniai turi atlikti bent du matavimus 
dviejose skirtingose vietose.  
4. Grupės užsirašo savo matavimų rezultatus ir pasidalija 
savo pastabomis, skelbdami jas interneto puslapyje ar 
parengę šia tema plakatą ir kt. 

Papildomos 
galimybės 
 

Mokytojas turi užtikrinti, kad mokiniai ant ledo būtų saugūs.  
Grupėms reikės papildomų užsiėmimų, nes pirmą kartą 
kiekvienai grupei reikės nurodymų ir pagalbos.  
Grupės gali atlikti nedidelius stebėjimus ir apie rezultatus 
pranešti interneto puslapyje. Kiekviena grupė gali susikurti 
savo interneto puslapį ir jame darbuotis.  
Matuojamas gylis gali viršyti ruletės ilgį, tokiu atveju 
grupėms reikia paaiškinti, kaip elgtis.  
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EKSPERIMENTAS: KURIS LEDAS TVIRTESNIS? 
Dalykas 
 

Mokslas 
 

Tikslas 
 

Per eksperimentą stebėti ir nuspręsti, kuomet ledas 
stipresnis / trapesnis ir kokiomis aplinkybėmis jis tirpsta 
greičiau / lėčiau. 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: tušti pieno pakeliai (tetrapakai) ar kitos 
pakuotės, į kurias galima pripilti vandens; vanduo; nendrės 
ar medžio šakelės; pastabų bloknotai, rašikliai. 
Pasiruošimas: planuojant užsiėmimą reikia numatyti 
papildomo laiko: maždaug 30 minučių pasiruošimui, 1 diena 
šaldymui, 1–5 valandos ledo tirpimui. 

Aprašas 
 

1. Mokiniai išskirstomi mažomis grupėmis (iki 4 asmenų 
kiekvienoje grupėje). Kiekviena grupė pasiruošia po du 
tetrapakus: į vieną įpila tik vandens, į kitą – vandens, 
kuriame yra nendrių ir šakelių. Abu pakeliai įdedami į šaldiklį 
ar padedami lauke (jei temperatūra žemiau 0° C). 
2. Mokiniai aptaria galimus rezultatus ir paspėlioja, kuris ledo 
gabalas greičiau ištirps ir kurį bus galima lengviau sudaužyti.  
3. Kitą dieną vaikai išima vieną sušaldyto ledo dalį (ledo ir 
ledo, sumaišyto su nendrėmis) ir stebi, kuris iš jų greičiau 
ištirps.  
4. Kitą sušaldyto ledo dalį mokiniai bando sudaužyti 
(mėtydami, daužydami plaktuku ar akmeniu), ir taip sužino, 
kuris ledas stipresnis – su priemaišomis ar be. 

Papildomos 
galimybės 
 

Mokiniai gali atlikti papildomų užduočių, susijusių su 
įvairiomis vandens agregatinėmis būsenomis.  
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LEDO FOTO STUDIJA 
Dalykas 
 

Vizualinis metas (fotografavimas, parodos rengimas, dailė) 
 

Tikslas 
 

Atlikti stebėjimus ir pastebėti detales; įžvelgti įvairias ledo 
formas ir spalvas, surengti parodą. 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: planšetės / išmanieji telefonai / fotoaparatai arba 
piešimo popierius ir akvarelės dažai. 
Pasiruošimas: suraskite (žurnaluose ar internete) įvairių 
piešinių ir nuotraukų, vaizduojančių ledą. 
Trukmė: 1–2 užsiėmimai 

Aprašas 
 

1. Parodykite vaikams parengtą atvaizdų, kuriuos matyti 
įvairios ledo formos, spalvos, raštai, galeriją ir pakvieskite 
vaikus pasikalbėti ir aptarti klausimus: Ką matote 
paveikslėliuose? Kokios spalvos gali būti ledas? Kokios 
formos ir pan.?  
2. Vaikams duodama užduotis išeiti į lauką ir nufotografuoti 
įvairių formų, pavidalų ir spalvų ledą.  
3. Lauke mokytojas paskatina vaikus paieškoti įvairių vietų ir 
rakursų, kad nuotraukos būtų kuo įdomesnės.  
4. Grįžę į klasę vaikai išsirenka 3–5 nuotraukas, kurios, jų 
manymu, geriausiai pavyko ir paskelbia jas savo interneto 
puslapyje. Mokiniai taip pat gali išsirinkti vieną nuotrauką ir 
tai, ką joje mato, nupiešti akvarele popieriuje. 
5. Klasėje mokiniai apžiūri nuotraukas ir piešinius bei 
aptaria, ką išmoko.  

Papildomos 
galimybės 
 

Jei fotoaparatų nepakanka, užduotis gali būti atliekama 
poromis ar grupėmis.  
Galima padaryti nuotraukas ir surengti nedidelę nuotraukų / 
piešinių parodą, kurios apžiūrėti būtų pakviesti ir kiti 
mokyklos mokiniai.  
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LEDO SKULPTŪROS 
Dalykas 
 

Menas, mokslas 
 

Tikslas 
 

Sužinoti, kaip vyksta vandens užšalimo procesas; sukurti 
ledo skulptūrų; darbo rezultatus pristatyti parodoje.  
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: pieno ar sulčių tetrapakai, vanduo, akvareliniai 
dažai, medžio apdirbimo įrankiai iš technologijų kabineto 
(kaltas, pjūklas ir kt.). 
 

Trukmė Maždaug viena diena skiriama ledo paruošimui; 30 minučių 
vaizdo įrašo stebėjimui ir pasitarimui; 1–2 valandos ledo 
skulptūrų kūrimui. 

Aprašas 
 

1. Laikydamiesi mokytojo nurodymų, vaikai pasiruošia ledą 
(tetrapakuose sušaldomas (šaldiklyje arba lauke) akvarelės 
dažais nudažytas ir švarus vanduo). 
2. Parodykite vaikams įrašą apie vandens užšalimą (time-
lapse) ir paaiškinkite, kaip vanduo virsta ledu. 
3. Per kitą užsiėmimą vaikai iš pasiruoštų ledo gabalų kuria 
ledo skulptūras. Kad dirbant su ledu, galėtumėte jį patirpdyti, 
naudokite šiltą vandenį. 
4. Kai skulptūros baigtos, kartu su vaikais surenkite ledo 
skulptūrų parodą ir nufotografuokite sukurtus meno darbus.  

Papildomos 
galimybės 
 

Ledas yra trapi darbo medžiaga, su juo dirbti reikia itin 
atidžiai, todėl šis užsiėmimas netinka mažiems vaikams.  
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ŽIEMA EŽERE, ŽIEMA MIŠKE 
Dalykas 
 

Mokslas, sportas, matematika (matavimai) 
 

Tikslas 
 

Atlikti stebėjimus miške; nustatyti įvairias vandens 
agregatines būsenas.  
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: dalijamoji medžiaga su instrukcijomis (jei 
būtina), pastabų popierius, kiekvienai grupei po dvi 
plastikines dėžutes sniego pavyzdžiams, matavimo 
priemonės (liniuotė, termometras), lakmuso popierius, 
mikroskopas.  
 

Trukmė 2–4 valandos 
Aprašas 
 

1. Užsiėmimo pradžioje vaikai padalijami į nedideles grupes 
ir gauna nurodymus, ką turi stebėti ir kokius matavimus 
atlikti.  
2. Visi kartu eina iki ežero ar miško. Grupės atlieka 
stebėjimus ir nustato sniego gylį, sniego temperatūrą 
(viršutiniame sluoksnyje ir pusnies viduje), užfiksuoja, kur 
žygio metu randama sniego, vandens ar ledo. Mokiniai gali 
pasiimti ir sniego pavyzdžių į iš anksto pasiruoštas 
plastikines dėžutes: į vieną švaraus, į kitą – nešvaraus 
sniego.  
3. Po žygio surinkti sniego pavyzdžiai ištirpinami, o 
ištirpintas vanduo testuojamas lakmuso popierėliu, 
mikroskopu, taip pat stebint plika akimi.  
4. Užsiėmimo pabaigoje vaikai parengia pranešimą apie 
tyrimo rezultatus, paskelbia juos interneto puslapyje arba 
sukuria plakatą, pristato rezultatus ar palygina juos su 
kitomis grupėmis.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Pasitelkus kitus metodus, galima toliau tirti sniegą .  
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METŲ LAIKAI IŠ ARČIAU 
Dalykas 
 

Menas, mokslas, IKT 
 

Tikslas 
 

Stebėti gamtos objektus įvairiais metų laikais, nuotraukose 
dokumentuoti gamtos kaitą metų laikais; sukurti nuotraukų 
prezentaciją (time-lapse ir pan.) 
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: mokinių išmanieji telefonai ar kitos fotografavimo 
priemonės arba mokyklos / mokytojo fotoaparatas, planšetė 
ar išmanusis telefonas  
  

Trukmė Nuo kelių savaičių ar mėnesių iki metų 
Aprašas 
 

1. Mokiniai kartu su mokytoju leidžiasi į žygį, pasirenka 
vaizdą į ežerą ir pasižymi tašką, iš kurio bus fotografuojama. 
2. Darbuodamiesi poromis mokiniai kasdien ar kas savaitę 
fotografuoja pasirinkto ežero kranto kraštovaizdį.  
3. Mokiniai sukuria nuotraukų prezentaciją arba kartu 
mokosi, kaip sukurti time-lapse efektą.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Vyresnių klasių mokiniai šį projektą gali atlikti savarankiškai, 
bet jaunesnėms klasėms dažniausiai būtina mokytojo 
pagalba.  
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ŽAIDIMAI BALOSE 
Dalykas 
 

Mokslas, gamta, menas 
 

Tikslas 
 

Daugiau sužinoti apie formų kaitą; suvokti skysčio esmę.  
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: nedidelė medžio šakelė; nedideli mediniai, 
popieriniai ar iš graikinio riešuto kevalo pagaminti laiveliai; 
kreida, kaušelis, smėlis.  
Pasiruošimas: surasti tinkamą balotą vietą, perspėti vaikus, kad 
į užsiėmimą jie ateitų tinkamai apsirengę (nepralaidžiais 
vandeniui rūbais) ir apsiavę (guminiais batais).  
 

Trukmė Nuo 10 minučių iki 2 valandų 
Aprašas 
 

Iš anksto pasirinktoje vietoje mokytojas vaikams pasiūlo keletą 
skysčio prigimtį iliustruojančių žaidimų su vandeniu. Pavyzdžiai: 
1) Sūkurys: kiek įmanoma greičiau sukant medžio šakelę 
vandenyje suformuojamas sūkurys; 
2) Šokinėjimas: abiem kojomis, viena koja, nuo balos iki balos, 
skiriant skirtingas užduotis; pvz., įšokti sukeliant kiek galima 
mažiau purslų, įšokti su didžiausiais purslais ir kt.; 
3) Laiveliai: iš medžio žievės, kartono, popieriaus, riešutų 
kevalų ar kitų medžiagų vaikai pasidaro laivelius ir paleidžia 
juos į vandenį. Įdomiausia ši užduotis, kai oras vėjuotas; 
4) Džiūstanti bala: kreida (jei bala ant asfalto) pažymimos balos 
ribos. Po kurio laiko galima atlikti stebėjimus: ar bala džiūsta, ar 
didėja, tuomet dar kartą apibrėžti ribas ir tęsti tai tol, kol bala 
išdžius (šį stebėjimą geriausia atlikti vasarą). Šios užduoties 
vykdymo metu mokytojas gali integruoti temą apie oro sąlygų 
stebėjimus ir analizę; 
5) Taškymasis: taškyti vandenį iš balos tol, kol joje neliks 
vandens; 
6) Pojūčiai: aprašyti vandens kvapą, temperatūrą, spalvą ir t. t.; 
7) Pertekinimas: pertekinti (perkelti) vandenį iš vienos balos į 
kitą su semtuvėliu ar išsemiant su kaušeliu (suskaičiuoti, kiek 
kaušelių); 
8) Cementavimas: sumaišyti vandenį su smėliu ir padaryti 
„cementą“, iš kurio galima statyti namus, kepti smėlinius 
pyragėlius, maišyti, lipdyti pyragus ir kt. 
 

Pastabos Per šį užsiėmimą mokytojas turi pasitelkti fantaziją, nebūtinos 
visos minėtosios medžiagos. 
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SKĘS AR NESKĘS? 
Dalykas 
 

Mokslas, gamta, menas, oro sąlygos 
 

Tikslas 
 

Suvokti, kas yra tankis.  
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: įvairios medžiagos iš gamtos: akmuo, lapai, 
kankorėžis, obuolys, pušies žievė, medžio šaka ir kt.; 
kartoninė strėlė.  
 
Pasiruošimas: užduočiai atlikti geriausia susirasti tiltą ar upę. 
Jei tai neįmanoma, tiks ir kibiras ar dubuo su vandeniu.  
 

Trukmė 20 minučių  
Aprašas 
 

1. Vaikai suskirstomi poromis ar nedidelėmis grupėmis. 
Kiekvienai porai ar grupei duodama kartoninė strėlė. Per 
kiekvieną stebėjimą pora / grupė turi atspėti ir grupėje 
susitarti, ar mokytojo rodomas objektas skęs vandenyje 
(strėlę nukreipti žemyn) ar neskęs (strėlę nukreipti aukštyn). 
Mokytojas mokiniams paaiškina, kad į vandenį galima mesti 
tik tokius dalykus / daiktus, kurie nekenktų gamtai, šiuo 
atveju – gamtines medžiagas.  
2. Mokytojas parodo vaikams vieną daiktą ir jie, padiskutavę 
grupėje, pateikia spėjimą, ar objektas skęs ar neskęs 
(pasukdami strėlę į viršų ar apačią). 
3. Mokytojas įmeta daiktą į vandenį. Vaikai stebi, ar šis 
skęsta, ar neskęsta ir bando paaiškinti, kodėl taip nutinka.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Vaikai gali norėti garsiai išreikšti savo nuomonę dar iki 
susitariant grupėje. Pakvieskite vaikus kartu priimti 
sprendimus, kai išklausytos visos nuomonės.  
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VANDENS INSTALIACIJA 
Dalykas 
 

Mokslas, gamta, menas 
 

Tikslas 
 

Sukurti instaliaciją „Vandens siena“, kurios pagrindinis 
elementas – vanduo 
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: laikikliai, grąžtas, įvairaus dydžio plastikiniai 
vamzdžiai, plastikiniai buteliai, sieteliai, kibirai ir kt. objektai; 
siena iš palečių ar bet kuri kita vertikaliai pastatyta siena, į 
kurią galima sukti varžtus.  
 
Pasiruošimas: vaikai iš namų atsineša būtinas vandeniui 
nelaidžias, naudojimui neskirtas, išmesti numatytas atliekas. 
 

Trukmė 30+ minučių  
Aprašas 
 

1. Vaikai klasėje apžiūri atsineštas medžiagas (plastikinius 
butelius, vamzdžius ir kt.) ir sugalvoja, kaip juos galėtų 
įtvirtinti ant vertikalaus paviršiaus (nuolydis, matmenys, 
atstumas, išdėstymas). 
2. Mokytojas padeda gręžti ir įsukti varžtus tose vietose, 
kurias nurodo mokiniai.  
3. Vandens siena išbandoma iš viršaus į konstrukciją pilant 
vandenį ir stebint, kaip jis bėga. Jei būtina, vaikai ir toliau 
tobulina „skulptūros“ dizainą ir konstrukciją.  
  

Papildomos 
galimybės 
 

Naudokite nereikalingus dalykus, kiek įmanoma mažiau ką 
nors pirkite parduotuvėje. Leiskite vaikams patiems atrasti, 
kada vanduo bėga greičiau, kada – lėčiau ir t. t. 
Vaikams gali būti sunku tarpusavyje susitarti, kokį daiktą 
naudoti ir kaip jį pritvirtinti prie sienos – padėkite jiems 
tobulinti grupinio darbo ir sprendimų priėmimo grupėje 
įgūdžius.  
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GEOGRAFIJA SMĖLIO DĖŽĖJE 
Dalykas 
 

Mokslas, gamta, menas 
 

Tikslas 
 

Įsisavinti sąvokas – užtvanka, krioklys, sala, pusiasalis, 
archipelagas, fjordas ir kt. 
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: vanduo, smėlis, kastuvėlis.  
 

Trukmė 30+ minučių  
Aprašas 
 

1. Mokytojo padedam vaikai grupėje pasiskirsto pareigomis, 
kas bus vandens nešėjai, dizaineriai, išradėjai, sprendimų 
priėmėjai. 
2. Vaikai iš smėlio pastato užtvanką, krioklį, salą, pusiasalį ir 
kt.  
  

Papildomos 
galimybės 
 

Užsiėmimą galima papildyti vaizdo įrašu atitinkamomis 
temomis.  

Pastabos Leiskite vaikams dirbti patiems, paaiškinkite ir paminėkite 
pavyzdžių.  
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ŽEMĖS SLUOKSNIAI  
Dalykas 
 

Mokslas, gamta, menas 
 

Tikslas 
 

Atlikti tyrimą, kuris parodytų, kad žemė nėra vienalytė, ji 
susideda iš įvairių skirtingų sluoksnių. 
 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: plastikinis butelis (1,5 l) su kamščiu, popieriaus 
pjaustymo peilis arba žirklės  
 

Trukmė 30+ minučių  
Aprašas 
 

1. Mokytojas žirklėmis perkerpa plastikinį butelį pusiau 
Toliau bus naudojama dalis su kamščiu.  
2. Įbriskite į vandenį (ežerą), butelio dalį neužsuktu kamščiu 
vertikaliai įdėkite į vandenį ir kiek galima giliau įspauskite į 
žemę. Tada užsukite dangtį (butelis vis dar vandenyje), 
ištraukite butelį ir nukreipkite užsuktu kamščiu žemyn.  
3. Po kurio laiko stebėkite, kaip smėlis butelyje 
išsisluoksniuoja.  
4. Pakvieskite vaikus tokiu pat būdu gauti žemės pavyzdžių 
arčiau ir toliau nuo kranto, kad būtų matyti skirtumas. 
 

Pastabos Geriau pasirinkti kietesnio plastiko butelį, nes jį lengviau 
įspausti į žemę (nelinksta kraštai).  
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KAIP VADINASI ŠIS EŽERAS? 
Dalykas 
 

Gimtoji kalba, mokslas, mokymasis dirbti, socialiniai 
gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Išmokti savo savivaldybės (regiono, valstybės) ežerų 
pavadinimų.  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: valstybės (savivaldybės, regiono) žemėlapis, 
vokai, raidžių kortelės.  
 

Aprašas 
 

1. Vaikai suskirstomi į nedideles grupes.  
2. Kiekviena grupė gauna po voką, į kurį sudėtos kortelės su 
abėcėlės raidėmis.  
3. Per nurodytą laiką kiekviena grupė iš raidžių kortelių turi 
sudėti kiek galima daugiau ežerų pavadinimų.  
4. Mokytojo padedami vaikai suranda šiuos ežerus 
žemėlapyje. 
 

Papildomos 
galimybės 
 

Galima surengti vardų suteikimo žaidimą – išgalvoti ežerų 
vardus, prieš tai vaikams papasakojus padavimų, iš kur 
atsirado ežerai ir kaip jie gavę savo vardus. Panašiai galima 
žaisti su miestų, kalnų pavadinimais ir kitais žemėlapiuose 
randamais vietovardžiais.  
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SUKURK PADAVIMĄ! 
Dalykas 
 

Gimtoji kalba, mokslas, mokymasis dirbti, socialiniai 
gebėjimai, istorija 
 

Tikslas 
 

Daugiau sužinoti apie gimtojo krašto (savivaldybės, regiono) 
padavimus ir sakmes; suprasti, kaip kuriamos istorijos. 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: padavimai, ežerų pavadinimai. 
Pasiruošimas: vaikai turi turėti pakankamos padavimų 
skaitymo patirties. Prieš užsiėmimą vaikai turi būti padarę 
namų darbus (arba juos padarę per praėjusį užsiėmimą) – 
išmokę papasakoti padavimus, kaip ežerai gavę savo 
vardus.  
 

Aprašas 
 

1. Vaikai papasakoja savo žinomus padavimus apie ežerų 
atsiradimą.  
2. Mokytojas padalija vaikams korteles su kai kurių ežerų 
pavadinimais ir prašo per nustatytą laiką sugalvoti istoriją 
arba padavimą apie šių ežerų atsiradimą.  
3. Po nustatyto laiko vaikai pasidalija savo darbo rezultatas 
ir papasakoja pasakojimą visai klasei.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Galima vaikus supažindinti su kitų tautų legendomis ir 
padavimais. Tai puikus vaizduotę ir kūrybingumą skatinantis 
metodas. Šis būdas gali būti ir individuali užduotis, ir 
užduotis, kurią galima atlikti poromis ir grupėmis. Galima 
palyginti sukurtus padavimus, konstatuoti, kas juose bendro, 
o kas skiriasi; aptarti dėl ko taip galėjo nuvykti. Svarbu 
nepamiršti, kad ši užduotis – kūrybinė, todėl čia negali būti 
teisingų ar neteisingų atsakymų.  
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EKSPERIMENTAS: MEDŽIAGŲ TIRPUMAS 
Dalykas 
 

Gimtoji kalba, mokslas, menas, mokymasis dirbti, socialiniai 
gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Sužinoti apie įvairių medžiagų tirpumo savybes 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: indai, rašalas, smėlis, kreida ir kt. 
  

Aprašas 
 

1. Vaikai suskirstomi į nedideles grupes. Mokytojas prašo 
grupėse padiskutuoti klausimu: kurios medžiagos tirpsta 
vandenyje ir kurios ne.  
2. Kiekvienai grupei paduodami trys indeliai ir trys skirtingos 
medžiagos (pvz., rašalas, smėlis, kreida).  
3. Vaikai sumaišo medžiagas su vandeniu ir stebi, kaip jos 
tirpsta. Po to mokytojas pakviečia papasakoti apie 
eksperimento rezultatus.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Galimas ir toks labai spalvingas eksperimento variantas: 
Nudažykite vandenį ir į jį įmerkite į jį baltų gėlių, stebėkite, 
kas vyksta dažams susimaišius su vandeniu ir kaip keičiasi 
gėlės, sugerdamos spalvotą vandenį.  
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EKSPERIMENTAS: ABSORBAVIMAS (SUGĖRIMAS) 
Dalykas 
 

Gimtoji kalba, mokslas, menas, mokymasis dirbti, socialiniai 
gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Sužinoti apie įvairių medžiagų absorbavimo savybes 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: įvairių medžiagų pavyzdžiai (vilna, medvilnė, 
džinsas, šilkas, popierius ir kt.) 
 
Pasiruošimas: prieš pamoką įvairių medžiagų pavyzdžius 
sukarpyti juostelėmis ir pritvirtinti jas prie plastikinių šiaudelių 
ar pagaliukų galo.  

Aprašas 
 

1. Vaikai suskirstomi į nedideles grupes. Mokytojas prašo 
grupėse padiskutuoti klausimu: kurios medžiagos sugeria 
vandenį ir kurios ne.  
2. Kiekvienai grupei paduodami paruošti įvairių medžiagų 
pavyzdžiai (medžiagų, popieriaus juostelės)  
3. Vaikai įmerkia atmatuotą pavyzdžio dalį į vandenį ir 
palieka jį 1 minutei. Po to palygina drėgnąsias pavyzdžių 
dalis.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Metodą galima paversti į linksmą gimtadienio žaidimą.  
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VANDENS LAŠO LABIRINTAS 
Dalykas 
 

Mokslas, menas, mokymasis dirbti, socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Tobulinti gebėjimą bendrauti 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: plastikiniai šiaudeliai, darbo lapai (įmautėse ar 
laminuoti), kuriuose iš anksto parengtas piešinys (labirintas 
arba tikslas).  
 
Pasiruošimas: mokytojas iš anksto turi pasiruošti ir 
išsispausdinti atvaizdų, kuriuose būtų vaizduojamas arba 
labirintas, arba į sektorius padalintas ir centrą turintis 
taikinys.  

Aprašas 
 

Klasė padalijama į dvi grupes. Mokytojas pateikia su 
užduoties atlikimu susijusius nurodymus. Esama dviejų 
užduoties atlikimo variantų: 
1) Labirintas. Mokytojas labirinto pradiniame taške užlašina 
vandens lašą. Duodamas startas. Kiekvienas kiekvienos 
komandos dalyvis iš eilės pūsdamas orą į šiaudelį 
nukreipinėja vandens lašą iki finišo. 
2) Taikinys. Ant taikinio kraštų užlašinama tiek vandens lašų, 
kiek vaikų yra komandoje. Kiekvienas komandos dalyvis 
pūsdamas į plastikinį šiaudelį turi nukreipti vandens lašą iki 
taikinio centro, kol jie visi kartu visus lašus supūs į vieną 
didelį lašą. Nugali pirmoji užduotį atlikusi grupė! 
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SVAJONIŲ LAIVELIAI 
Dalykas 
 

Mokslas, menas, mokymasis dirbti, socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Išmokti daryti laivelius iš įvairių medžiagų; paaiškinti, kurios 
medžiagos neskęsta ir kodėl 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: įvairios medžiagos iš gamtos (šakelės, žievės, 
kankorėžiai ir kt.) 
Pasiruošimas: kad ši užduotis būtų įdomesnė, mokytojas 
apylinkėse turi rasti upę ar upelį  

Aprašas 
 

1. Mokytojas pakviečia vaikus pasinaudoti gamtoje 
randamomis medžiagomis ir sukurti svajonių laivelius.  
2. Prieš paleidžiant laivelius plaukti vandeniu mokytojas 
pasiūlo vaikams sugalvoti linkėjimus (ežerui, upei).  
3. Vaikai garsiai pasako savo palinkėjimus ir paleidžia 
laivelius plaukti.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Sužinokite ir papasakokite apie kitų valstybių tradicijas. Pvz., 
Indijoje žmonės paleidžia vandeniu plaukti didelius augalų 
lapus, papuoštus gėlėmis ir žvakėmis. Kodėl jie taip daro? 
Aptarkite su vaikais šiuos klausimus: Kodėl laiveliai 
neskęsta? Kodėl vanduo teka? 
Prieš užsiėmimą mokytojas turi įsitikinti krantų saugumu ir 
imtis visų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta 
nelaimingų atsitikimų.  
  

 
  



 33 

TĖVAI UŽ BORTO 
 
Modulį „Tėvai už borto“ sudaro metodai, kurie leidžia į užsiėmimus įtraukti tėvus arba kuriais tėvai gali naudotis 
ir patys. Įtraukdamos šį modulį į vadovą, projekto partnerės mokyklos siūlo tėvams būdus, leidžiančius 
įsitraukti į mokymo procesą tiek mokyklų sistemoje, tiek dirbant už mokyklos ribų, kokybiškai praleidžiant laiką 
su vaikais gamtoje ir paverčiant kartu praleidžiamą laiką turiningu mokymosi procesu.  
 

STOČIŲ ŽAIDIMAS 
Dalykas 
 

Gimtoji kalba, mokslas, menas, mokymasis dirbti, socialiniai 
gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Tobulinti socialinius gebėjimus ir grupinio darbo įgūdžius, 
pasikartoti įvairių dalykų žinias. 

Pasirengimas 
 

Prieš renginį būtiną paruošti žaidimų lauką / aplinką, joje turi 
būti įrengta keletas „stočių“ arba stotelių – kiekvienoje iš jų 
komandos turės atlikti kokią nors užduotį. Atitinkamai reikia 
paruošti šioms užduotims būtiną medžiagą. Kiekvienoje 
stotyje turi būti po vieną suaugusįjį (mokytojas, kuris iš tėvų ar 
vyresnių klasių moksleivis), kuris atsako už tai, kas vyksta 
stotyje, vadovauja ir koordinuoja joje vykstančią veiklą. 
Apgalvoti grupių startavimo ir judėjimo nuo stoties į stotį seką.  

Aprašas 
 

1. Visi dalyviai (tėvai ir vaikai) suskirstomi į grupes / 
komandas (po 4–10 žmonių, priklausomai nuo dalyvių ir 
stočių skaičiaus).  
2. Kiekviena grupė gauna po informacinį paketą, kurį sudaro 
aplinkos / erdvės žemėlapis su pažymėtomis stotimis, 
kiekvienoje stotyje atliekamų užduočių sąrašas.  
3. Vadovas duoda signalą ir grupės, besivadovaudamos 
žemėlapiu, vyksta nuo vienos stoties iki kitos ir atlieka 
užduotis. Kad visi galėtų pradėti kartu, kiekvienos grupės 
stočių eiliškumas skirsis – kiekviena komanda pradeda savo 
stotyje, o žaidimo metu visos komandos turi aplankyti visas 
stotis. Visos komandos veikia tuo pačiu metu, bet skirtingose 
stotyse. 
4. Stotyse atliekamų užduočių atlikimo laikas turi būti 
panašus, kad komandos vienu metu galėtų keisti veiklos 
punktus. Praėjus nustatytam laikui, vadovas duoda garsų 
signalą, taip pranešdamas, kad grupėms laikas keisti stotis.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Žaidime galima pakviesti dalyvauti tėvus ar kitų mokyklų 
mokinius. Vis dėlto bendras dalyvių skaičius neturėtų viršyti 
100 žmonių ir kiekvienoje stotyje nereikėtų praleisti ilgiau nei 
5–8 minutes. Renginio pabaigoje suorganizuokite bendras 
vaišes ar kartu išgerkite arbatos.   



 34 
 
 

LABIRINTO VIKTORINA 
Dalykas 
 

Kalba, mokslas, socialiniai gebėjimai, sportas 
 

Tikslas 
 

Tobulinti socialinius gebėjimus ir grupinio darbo įgūdžius, 
pasikartoti įvairių dalykų žinias.  

Pasirengimas 
 

Medžiagos: labirinto schema (išsispausdinkite iš interneto ar 
pasiruoškite patys); lynas arba virvė, labirinto takelių 
žymėjimui skirti kuoliukai (nedideliam labirintui reikės 
mažiausiai 50 (aukštis 1,20 m) kuoliukų); kortelės su 
atvaizdais, kortelės su pavadinimais (pvz., medžio lapo 
atvaizdas ir medžio pavadinimas). 
Pasiruošimas: miške ar aikštelėje pastatykite labirintą pagal 
pasiruoštą / išspausdintą schemą. Labirinte numatykite 
„kontrolinių punktų“, kuriuose bus kortelės su teisingais 
atsakymais (kortelės su pavadinimais), vietą.  
 

Aprašas 
 

1. Dalyviai (grupėje ne daugiau nei 10 žmonių) susirenka 
prie labirinto įėjimo, žaidimo vadovas jiems paaiškina 
taisykles. 
2. Dalyviai, surinkdami kiek galima daugiau taškų, turi rasti 
išėjimą iš labirinto. Tačiau prieš gaudami padėsiantį 
orientuotis labirinto planą, pirmiausia jie turi atsakyti į vadovo 
klausimus. 
3. Vadovas grupei duoda 10 kortelių su atvaizdais (pvz., 
įvairių medžių lapai). Dalyviai bando atspėti, kokio medžio 
lapai pateikti kortelėse ir už kiekvieną teisingą atsakymą 
gauna po 1 tašką.  
4. Tuomet grupė gauna labirinto planą ir patenka į jį.  
5. Labirinte yra kontrolinių punktų su atvaizdus atitinkančių 
žodžių kortelėmis. Jei grupė iš pradžių neatsakė teisingai, ji 
gali gauti papildomą 1 tašką radusi kontrolinį punktą ir 
perskaičiusi teisingą atsakymą.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Kuo labirintas didesnis – tuo pagaviau ir įdomiau žaisti. 
Statydami labirintą pasikvieskite į pagalbą tėvus.  
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MIŠKO NAMELIS 
Dalykas 
 

Kalba, mokslas, menas, mokymasis dirbti, socialiniai 
gebėjimai, sportas 
 

Tikslas 
 

Kartu su tėvais įgyvendinti statybų projektą 

Pasirengimas 
 

Pasirinkite dažnai vaikų lankomą vietą. Pasiruoškite namelio 
statybai reikiamas medžiagas. Susitarkite su tėvais dėl laiko, 
kai jie gali dalyvauti projekte ir kiek laiko jie tam gali skirti.  

Aprašas 
 

Vaikai susirenka kartu su tėvais ir nutaria, ką jie iš prieinamų 
medžiagų numatytoje vietoje galėtų pastatyti. Planuojant 
būtina numatyti, kad statinys turi būti saugus, juo ilgai bus 
naudojamasi ir ateityje. Pavyzdys: medyje galėtų būti 
pastatytas namelis iš palečių.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Susitarkite dėl kito susitikimo, per kurį dekoruotumėte ir 
nudažytumėte namelį. Taigi tai galėtų būti ilgesnio laiko 
projektas.  

 
 

GAMTOS SPALVOS 
Dalykas 
 

Mokslas, menas, mokymasis dirbti, socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Išmokti pažinti gamtą ir pamatyti joje įvairių spalvų 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: įvairių spalvų kortelės (geriausia – laminuotos) 
ar spausdinta spalvų paletė; krepšys ar dėžė, skirti gamtinių 
medžiagų rinkimui (po vieną kiekvienai grupei).  
 
Pasiruošimas:  

Aprašas 
 

1. Mokytojas vaikams išdalija spalvų korteles ar spalvų 
paletes ir duoda užduotį rasti įvairių spalvų gamtinių 
medžiagų.  
2. Kai mokiniai grįžta atlikę užduotį, surenkite parodą iš 
gamtinių medžiagų sukurdami spalvų paletę.  

Papildomos 
galimybės 
 

Užduotį vaikai gali atlikti pavieniui ar grupėje. Šis 
užsiėmimas suteikia progą praleisti daugiau laiko su tėvais, 
o tėvai gali motyvuoti vaikus ir raginti juos geriau įsižiūrėti į 
gamtą, pastebėti spalvas.  
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KONKURSAS: KAS KITAS? 
Dalykas 
 

Kalba, mokslas, menas, mokymasis dirbti, socialiniai 
gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Tobulinti socialinius gebėjimus ir darbo grupėje įgūdžius, kad 
būtų pasiektas reikiamas tikslas 

Pasirengimas 
 

Pasiruošimas: konkursui sugalvokite įdomių užduočių; 
pasirinkite vietą užsiėmimui; pabandykite konkurso eigą 

Aprašas 
 

1. Vaikai ir tėvai pasidalija į grupes (grupėje 3–6 žmonės).  
2. Grupės gauna pirmą užduotį / klausimą. Užduoties 
pavyzdys: „Apsižvalgykite aplink, raskite aukščiausią medį ir 
nueikite prie jo“.  
3. Prie medžio komandos laukia kita užduotis – grupė turi 
atlikti kokį nors darbą, bet jį galima atlikti skirtingu būdu, 
viskas priklauso nuo grupės sprendimo.  
4. Tuomet gali būti pasiūlyta sukurti eilėraštį, o rimas nusako 
kitą žingsnį.  
 
Užsiėmimas gali užimti daug laiko, bet patiks visiems 
dalyvaujantiems.  

Papildomos 
galimybės 
 

Šį žaidimą galima žaisti ir be tėvų.  
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NAMŲ DARBAI SU TĖVAIS 
Dalykas 
 

Mokslas, kūno kultūra 
 

Tikslas 
 

Atlikti namų darbus, į juos įtraukiant ir tėvus; kartu mokytis; 
praleisti laiką gamtoje su šeima 

Pasirengimas 
 

Paruoškite namų darbų užduotį, susijusią su kuria nors iš 
mokykloje mokomų temų 

Aprašas 
 

Mokytojas duoda vaikams užduotį, kurią reikia atlikti ne 
mokykloje, o gamtoje ir kuri turi būti atliekama su tėvais ar 
kuo nors iš šeimos narių. 
Pavyzdžiai: 
Miško žygis. Kartu su tėvais patraukti į miško žygį. Suraskite 
augalų, medžių, uogų ar grybų, juos nufotografuokite, 
nupieškite ar sudarykite diagramą. 
Sportas. Nužingsniuokite 5 km; atlikite 100 pratimų, 
suorganizuokite atsispaudimų ar pritūpimų varžybas (kuris iš 
šeimos narių gali daugiau). 
Herbariumas. Nufotografuokite 20–50 miško augalų, 
suraskite jų pavadinimus ir informaciją apie juos. Šeimos 
nariai gali padėti surasti augalus ar suieškoti informacijos.  
Metų laikai. Kartu su tėvais pasirinkite kurią nors miško ar 
kiemo dalį arba atskirą medį. Jį nufotografuokite ar 
nupieškite. Kartu stebėkite, kaip jis keičiasi rudenį, žiemą, 
pavasarį, vasarą. Parenkite su šiais pokyčiais susijusias 
nedideles ataskaitas. 
 

Pastabos Namų darbų sudėtingumas priklauso nuo vaikų amžiaus.  
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MOKSLO VAKARAS 
Dalykas 
 

Mokslas, sportas 
 

Tikslas 
 

Praleisti laiką kartu su šeima mokykloje ir mokyklos kieme; 
mokytis bendradarbiaujant; gerinti socialinius gebėjimus ir 
įgūdžius; stebėti gamtą. 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: blankas, kuriame fiksuojami grupės darbo rezultatai; įvairūs 
atvaizdai (sukarpyti į 4–5 fragmentus); matavimo priemonės 
(termometras, liniuotė, ruletė, lakmuso popierėliai); plastmasinės 
dėžutės skirtingos spalvos dangteliais (baltas ir juodas); malkos laužui; 
kiti būtini rekvizitai.  
 
Pasiruošimas: parenkite kvietimą ir išsiųskite jį šeimoms, 
pakvietę jas atvykti su reikiamomis medžiagomis. Paruoškite 
vietą ugniakurui.  

Trukmė 2–3 valandos 
Aprašas 
 

1. Vakare šeimos kartu su vaikais atvyksta į mokyklą. Visiems 
susirinkus, mokytojas papasakoja apie renginio tikslus ir 
vakaro eigą. 
2. Šeimos pasiskirsto nedidelėmis grupelėmis arba jas išskirsto 
mokytojas. Pavyzdžiui, parengto sukarpyto atvaizdo fragmentai 
išmaišomi ir išdalijami visiems dalyviams; dalyviai turi susirasti 
vieno paveikslo fragmentus. Taip jie suburiami į vieną darbo 
grupę.  
3. Grupėms mokytojas pateikia įvairių užduočių.  
Užduočių pavyzdžiai: 
- Nueikite prie ežero ir išmatuokite jo ir oro temperatūrą. 
Apskaičiuokite skirtumą. 
- Nustatykite, kiek giliai galite matyti per vandenį. Naudokite 
plastikines dėžutes su spalvotais (baltais ir juodais) dangteliais 
(smėlio pripildytos dėžutės, surištos virvele, nugramzdinamos į 
vandenį). Naudokite liniuotę ar ruletę. Ar vanduo skaidrus ar 
drumstas? 
- Lakmuso popierėliu išmatuokite ežero, pelkės ar upės 
vandens pH. Ką reiškia pH? Koks turi būti geriamo vandens 
pH? 
4. Sukurkite laužą ir prie jo surenkite vaišes.  
5. Po jų mokyklos aikštelėje galima organizuoti žaidimus ar 
sporto varžybas. 

Papildomos 
galimybės 

Vaikai ir šeimos gali iš anksto parengti savo užduočių, susijusių 
su tyrimais ar žaidimais.  

Pastabos Gamtos stebėjimo užduotys gali priklausyti nuo vaikų amžiaus.  
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DAŽOME KARTU 
Dalykas 
 

Menas ir mokymasis dirbti, socialiniai gebėjimai  
 

Tikslas 
 

Įgyti dažymo įpročių; dirbti kartu su draugais ir tėvais 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: dažai (įvairūs), teptukai; muzikos transliavimo 
įrenginys su stiprintuvu 
  

Trukmė 4 valandos 
Aprašas 
 

1. Vakare šeimos kartu su vaikais susirenka mokyklos 
kieme. 
2. Mokytojas parodo numatytą dažyti sieną ar sienos 
fragmentą. 
3. Vaikai ir tėvai ima dažus, teptukus ir pradeda dažyti pagal 
numatytą planą / idėją.  
4. Kad dirbti būtų maloniau, skamba muzika.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Šį projektą gali įgyvendinti viena ar kelios atskiros grupės 
(klasės). Sieną galima dekoruoti vaizduojant įvairius 
objektus (pastatus, grindinio ornamentus ir kt.) 
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DVIRAČIŲ ŽYGIS 
Dalykas 
 

Sportas, socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Pasikartoti kelių eismo taisykles; kartu su klasės draugais ir 
tėvais surengti pikniką 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: dviračiai, šalmai, šviesą atspindinčios liemenės; 
pikniko užkandžiai ir gėrimai 
 

Trukmė 3–4 valandos 
Aprašas 
 

1. Ryte šeimos kartu su tėvais renkasi mokyklos kieme ir 
mokytojo vadovaujami pasikartoja svarbiausias eismo 
taisykles.  
2. Mokytojas praveda ryto mankštą / apšilimą (maždaug 10 
min.). 
3. Šeimos gauna maršruto nuorodas (nuo taško A iki taško 
B) ir dviračiais išvažiuoja į žygį.  
4. Galutiniame taške (punkte B) visi kartu dalyvauja piknike 
(maždaug 1 val.), tuomet dviratininkai tuo pačiu (ar kitu) 
maršrutu grįžta į mokyklą.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Galima suplanuoti įvairius maršrutus. Dviračių žygį galima 
papildyti viktorinomis ir žaidimais.  
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SPORTO DIENA 
Dalykas 
 

Sportas, socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Tobulinti socialinius gebėjimus ir įgūdžius; pagerinti fizinę 
formą; paskatinti vaikų, tėvų, klasės draugų bendrystę 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: kamuoliai, lankai, virvės, pagalvėlės ir kt., kas 
susiję su sportu, pikniko patiesalai, užkandžiai; muziką 
transliuojanti įranga 
  
Pasiruošimas: Mokytojas turi turėti padėjėjų (moderatorių), 
kurie vadovautų paraleliai vykstančioms varžyboms ir 
žaidimams; suplanuoti ir parengti vietą baigiamajam piknikui.  

Trukmė 2–3 valandos 
Aprašas 
 

1. Ryte šeimos kartu su vaikais susirenka mokyklos sporto 
aikštelėje. 
2. Mokytojas praveda ryto mankštą / apšilimą (maždaug 20 
min.) ir padeda suformuoti komandas. 
3. Moderatoriai padeda vadovauti įvairiai veiklai ir 
varžyboms: virvės traukimas, šokinėjimas į lankus, pagalvių 
mūšiai ir kt. Įvairiose varžybose, vykstančiose tuo pat metu, 
dalyvauja įvairios komandos. 
4. Varžybų pabaigoje surengiamas piknikas.  
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MANO GITARAI ŠILTA 
Dalykas 
 

Muzika, menas ir mokymasis dirbti, socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Pagaminti muzikos instrumentų įdėklus; išmokti rūpestingai 
elgtis su muzikos instrumentais / mokyklos inventoriumi; 
vystyti kūrybingumą ir amatininkystę 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: įvairūs audiniai, sagos, adatos, siūlai, vąšeliai, 
virbalai ir kt.; pavyzdžiai  
  

Trukmė 1 mėnuo 
Aprašas 
 

1. Mokytojas vaikams parodo pavyzdžius, pasitelkus 
paprastas medžiagas ir kūrybingumą, galima pagaminti 
įvairių dalykų įdėklus. Vaikai pasirenka, kurių daiktų ir 
instrumentų įdėklus gamins.  
2. Vaikai kartu su tėvais sugalvoja, suplanuoja ir pagamina 
įdėklus. Šie gali būti įvairios formos ir pavidalo (pvz., naminių 
gyvulių, miško žvėrių, transporto priemonių, lėlių ir klounų). 
3. Kai įdėklai pagaminti, mokykloje surengiama meno 
paroda. 
4. Atidarymo proga vaikai gali surengti koncertą.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Galima gaminti, pvz., rašiklių / pieštukų penalus.  
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KALĖDINIAI PAPUOŠIMAI 
Dalykas 
 

Menas ir mokymasis dirbti, socialiniai gebėjimai 
 

Tikslas 
 

Pagaminti kalėdinių papuošimų; išmokti dekoravimui naudoti 
gamtines medžiagas; išmokti naujų dekoravimo technikų 

Pasirengimas 
 

Medžiagos: gamtinės medžiagos (šakos, kankorėžiai, 
riešutai ir kt.); klijų pistoletai; įvairių spalvų siūlai.  
  
Pasiruošimas: šeimos į mokyklą atsineša įvairių gamtinių 
medžiagų 

Trukmė 2 valandos 
Aprašas 
 

1. Vaikai su tėvais vakare susirenka klasėje. Mokytojas visus 
padalija į nedideles grupes.  
2. Mokytojas užsiėmimo dalyviams parodo įvairių papuošimų 
gaminimo technikų. 
3. Vaikai darbuojasi kartu su tėvais ir gamina papuošimus. 
4. Kai darbas baigiasi, visi kartu dekoruoja klasės patalpą.  
 

Papildomos 
galimybės 
 

Papuošimus galima gaminti ne tik šv. Kalėdoms, bet ir šv. 
Velykoms, Užgavėnėms ar bet kokiai kitai šventei 
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