
VIRTUALI EDUKACIJA 

UOSTAS
VĖJŲ 

Mindaugas Žvirgždys
Lietuvos jūrų muziejaus edukatorius



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

ieškos informacijos, ją nagrinės, kritiškai mąstys, vertins įvairius 
informacijos šaltinius, pateiks išvadas; 

praktiškai taikys žinias, bendraus;

motyvuos save sėkmingai atlikti užduotį, planuos veiklą, vertins 
užduoties sudėtingumą, savo galimybes;

DALYKINĖS: 

Išanalizuoti ir susisteminti pateiktą faktinę informaciją.

Klausantis muziką interpretuoti matomus vaizdus.

Skaitymo, rašymo ir komunikavimo gimtąja kalba kompetencijos.

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

1. Kūrybinių metodų pagalba susipažindami su vienu iš gamtos 
reiškinių – vėju, kuris labai svarbus ne tik mus supančiai 
aplinkai, klimatui, bet ir jūreiviams.

Naudodamiesi Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijomis ir 
šiuolaikinėmis priemonėmis mokiniai:

3. Atlikdami įvairias užduotis gilinsis, kokias būdais ir prietaisais 
galima nustatyti vėjo greitį bei kryptį. 

2. Nagrinėdami nuotraukose pateiktus gamtos reiškinius, 
edukacijos dalyviai tyrinės vėją, bandys nustatyti jo daromą 
įtaką ir naudą mus supančiai aplinkai.

4. Klausydamiesi garso įrašo bandys identifikuoti vėjo kuriamą 
muziką, patys imituos vėją.  

MOKYMOSI 
MOKYTIS

KŪRYBIŠKUMO pasitelks vaizduotę, kūrybišką mąstymą;

ASMENINĖ pasitikės savimi (atlieka užduotį pats), gebės įveikti netradicines 
užduotis.



EDUKACIJOS TIKSLAS - ugdyti mokinių sąmoningumą, kritinį ir 
kūrybišką mąstymą, norą domėtis ir tyrinėti vieną iš gamtos reiškinių – vėją, kuris 
neatsiejamai veikia gyvosios gamtos ir žmogaus gyvenimą.

2 veikla. Vėjo įtaka ir nauda

MOKYMOSI VEIKLOS

1 veikla. Kas yra vėjas?

3 veikla. Kaip išmatuoti vėją?
4 veikla. Vėjo kryptys
5 veikla. Vėjas – muzikantas

Ekspozicija FRAGMENTAI IŠ JŪROS GELMIŲ 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Ekspozicija NUO PLAUSTO IKI ATOMLAIVIO
Ekspozicija KLAIPĖDOS BURINIS LAIVYNAS

Trukmė: 5 min.

Priemonės: bocmano švilpukas, drabužių 
segtukas, balionas, vėliavėlė, muilo burbulai, 
vėjo malūnėlis.

Iš pateiktų priemonių moksleiviai turi 
nustatyti ir nuspręsti, kuo šie daiktai vieni su 
kitais susiję, t.y. kas juos sieja (tiesiogiai ar 
netiesiogiai). Edukatorius apibendrina 
atsakymus.  

MOKYMOSI VEIKLOS

1veikla. Kas yra vėjas?

Metodai: individualus darbas (informacijos, 
pateiktų daiktų tyrinėjimas, analizė ir gautų 
rezultatų pristatymas), lyginimas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA 
JŪRŲ MUZIEJAUS EDUKACINĖS 
PRIEMONĖS



Trukmė: 15 min.
Metodai: pasakojimas, diskusija, aktyvus įsitraukimas, 
kritinis mąstymas, kūrybiškas mąstymas, tyrinėjimas.

MOKYMOSI VEIKLOS

2 veikla. Vėjo įtaka ir nauda

Priemonės: skaidrės. 
Remdamiesi pateikta informacija skaidrėse, mokiniai 
atlieka užduotis.

Edukatorius užduoda gilinantį žinias klausimą, kuriuo 
siekiama pakviesti moksleivius diskusijai. Edukatorius 
toliau teikia informaciją, vyksta tolimesnis temos 
plėtojimas pasitelkiant vaizdinę medžiagą bei teoriją. 
Vėjas tampa priemone tautų kultūriniam kontekstui 
pažinti ir kūrybiškumui lavinti.

Šia užduotimi siekiama ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų 
bei sprendimų. Bandoma suprasti žmogaus veiklos 
sukeltus gamtos pokyčius ir skatinama prisiimti asmeninę 
atsakomybę už aplinkos išsaugojimą, tausojant žemės 
resursus. Taip pat bandoma atkreipti dėmesį į vėjo 
teikiamą naudą.  

 

UŽDUOTIS: žiūrėti priedą Nr. 1. Naudodamiesi 
edukatoriaus pateiktomis skaidrėmis moksleiviai turi 
identifikuoti tam tikrus gamtos reiškinius, sukeltus vėjo, 
bei vėjo daromą įtaką gamtoje. Atlikę pateiktą užduotį, 
moksleiviai bendrauja vienoje erdvėje (zoom), kur 
apibendrina gautus užduoties rezultatus, įvertina ir 
diskutuoja dėl savo asmeninių įžvalgų ir pasirinkimų. 
Edukatorius apibendrina atsakymus.

Tarpdalykinė 
Istorija. Padėti mokiniams formuotis 
istorinę sąmonę, supratimą, kad 
šiandienos pasaulis, jo tvarka ir 
vertybės yra istoriškai sąlygotos ir 
kintančios.

Ekspozicija KAIPĖDOS BURINIS 
LAIVYNAS

Ekspozicija NUO PLAUSTO IKI 
ATOMLAIVIO

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS/STENDAI

INTEGRACIJA 
(bendra visoms veikloms)

Teminė
Geografija. Plėtoti mokinių geografinį 
pasaulėvaizdį, skatinti domėtis savo 
ir kitų šalių gamtos įvairove, plėsti 
geografijos žinias ir supratimą, padėti 
ugdytis socialinę kompetenciją.

Trukmė: 15 min.

UŽDUOTIS: žiūrėti priedą Nr. 2. 

Priemonės: skaidrės, anemometras, Boforto skalė. 

Metodai: pasakojimas, kritinis mąstymas, aktyvus 
įsitraukimas, diskusija. 

MOKYMOSI VEIKLOS

3 veikla. Kaip išmatuoti vėją?

Moksleiviai yra supažindinami su vėjo stiprumo 
rodikliais, susipažįstama su vėjo greičio sąvoka, 
pagrindiniais vėjo greičio matavimo vienetais,  
prietaisais ir jų veikimu. Atkreipiamas dėmesys į 
skirtingą vėjo stiprumo matavimą sausumoje ir jūroje 
(Boforto skalės balais).  

Šia užduotimi dalyviai patiria, ką reiškia atidžiai stebėti 
aplinką, kaip nesinaudojant jokiais matavimo prietaisais, 
nustatyti vėjo greitį ir stiprumą.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA 

Ekspozicija KLAIPĖDOS BURINIS 
LAIVYNAS



MOKYMOSI VEIKLOS

4 veikla. Vėjo kryptys

Metodai: pasakojimas, aktyvus įsitraukimas, 
tyrinėjimas, lyginimas.

Trukmė: 5 min.

Priemonės: vėtrungė, vėjo kojinė, vaizdo medžiaga, 
vėjų rožė.

Moksleiviams pateikiama vaizdo medžiaga, 
peržiūrėjus siužetą, atliekama užduotis.  

Atlikdami šią užduotį moksleiviai įsigilina į vėjo 
matavimo prietaisus bei patiria, kad žinios apie vėją 
žmogui padeda tobulėti bei priimti tam tikrus 
sprendimus, užtikrinančius saugumą.  

Žiūrėti priedą Nr. 3.   

Ekspozicija KLAIPĖDOS BURINIS 
LAIVYNAS

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA

MOKYMOSI VEIKLOS

Trukmė: 5 min.
Metodai: klausymas, įsitraukimas, diskusija.

UŽDUOTIS: Edukatorius moksleiviams  paleidžia 
garso įrašą, kurį išklausę moksleiviai turi 
i dent ifikuot i ,  a t spė t i ,  koks  ta i  muz ikos 
instrumentas. Moksleiviai pateikia savo spėjimus, 
vyksta aptarimas. 

5 veikla. Vėjas – muzikantas

Kūrybinė užduotis vaikams padeda per garsus 
nustatyti tai, ką jie girdi. Patiriamas kūrybinis 
procesas.

Priemonės: garso įrašas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EDUKACINĖS PRIEMONĖS



Priedas 1 

Iš pateiktų nuotraukų identifikuokite tam tikrus gamtos reiškinius, kuriuos sukelia 
vėjas, bei vėjo daromą įtaka gamtoje. Nustatykite vėjo teigiamas ir neigiamas 
savybes ir pagrįskite savo pasirinkimą.

1. 

2. 

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.



Priedas 2

Sunumeruokite teiginius pagal Boforto skalės balų lentelės vėjo stiprumą nuo 
silpniausio iki stipriausio jūrinėmis ir sausumos sąlygomis.

SĄLYGOS JŪROJE

Ypač aukštos bangos.

Plokščia.

Mažos bangos.

Jūros putos pradeda sliuogti nuo bangų keterų.

Raibuliavimas be keterų.

Mažos bangelės. Keteros lygios, nėra lūžimo.

Milžiniškos bangos. Oras pilnas purslų ir putų. Jūra 
visiškai balta. Matomumas visiškai mažas.

Labai aukštos bangos. Jūros paviršius baltas. Sumažėjęs 
matomumas.

Vidutinės (1,2 m) bangos. Susidaro putos ir purslai.

Aukštos, gausiai putotos bangos (2,75 m). Bangų keteros 
pradeda ritinėtis. Žymūs purslai.

Vidutiniškai didelės bangos su lūžtančiomis keteromis. 
Putų ruožai.

Didelės bangos su putotomis keteromis ir purslais.

Didelės bangelės. Keteros pradeda lūžti, padrikos 
pabalusios viršūnės.



SĄLYGOS SAUSUMOJE

Ramu. Dūmai kyla vertikaliai.

Medžiai išraunami su šaknimis. Žymūs statinių 
pažeidimai.

Lengvi statinių pažeidimai.

Dulkės ir popierius pakeliami. Pradeda judėti mažos 
šakelės.

Išplitę statinių pažeidimai.

Juda didelės šakos. Girdimas laidų švilpimas. Naudoti 
skėtį darosi sunku.

Vėjo judėjimas pastebimas dūmuose.

Lūžta šakelės. Mašinas kelyje sunku vairuoti.

Visi medžiai juda. Reikia pastangų eiti prieš vėją.

Lapai ir mažos šakelės nuolatos juda.

Maži medžiai siūbuoja.

Vėjas juntamas nepridegtu odos paviršiumi.

Žymūs ir paplitę pastatų pažeidimai.



Priedas 3

Vadovaujantis Boforto skale pažiūrėkite pro langą ir nustatykite, koks šiuo metu 
lauke yra vėjo greitis ir kiek jį įvertintumėte balais pagal Boforto skalę?



Priedas 4

Vadovaujantis vėjų kojinės lentele nustatykite, kokio stiprumo vėjas šiuo metu pučia 
ir kurios krypties? Vaizdo siužete pateikiama užuomina, orientyras yra jūrą.
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