
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO AMŽIAUS VAIKŲ 
INTEGRUOTA VEIKLA

(trukmė 60 min.)

KAIP ŽUVIS VANDENY
AŠ TARP VAIKŲ  – 

Dagna Volkovaitė, neformaliojo ugdymo mokytoja ekspertė
Santa Neniškytė-Belkinienė, neformaliojo ugdymo mokytoja ekspertė

Giedrė Kontrimienė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

mokės laisvai jaustis naujoje aplinkoje, stebės muziejaus 
ekspozicijas, gebės tinkamai elgtis įvairiose situacijose: autobuse, 
kelte, muziejuje. Vaikai domėsis ir greitai perims naują informaciją, 
gebės panaudoti ką atrado, pajautė, patyrė muziejuje.

gebės bendrauti ir kalbėdami išreikšti save bei pažinti pasaulį, 
supras ir naudosis neverbaliniais ženklais: imitacija, mimika, 
gestais, vaizdais, simboliais. Bendradarbiaudamas su kitais, 
laikysis bendrų susitarimų ir taisyklių.

domėsis ir tyrinės Jūrų muziejaus ekspoziciją (gamtinę, socialinę, 
kultūrinę), mokysis sutelkti dėmesį, suvokti, samprotauti, kritiškai 
mąstyti, pažinti pasaulį įvairiais būdais - stebėdami, klausinėdami, 
diskutuodami, modeliuodami, lygindami ir taip įgydami 
elementarų supratimą apie jūros pasaulį. Praturtins savo kalbą ir 
žodyną.

SOCIALINĖS

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

2. Vaikai susipažins su Jūrų muziejaus ekspozicijomis, pagilins 
žinias apie jūros gyvąjį pasaulį.

4. Tobulins dalykines (integruotų dailės, teatro, fizinio ugdymo) 
kompetencijas:

teatro – tobulins saviraiškos ir pasitikėjimo savimi įgūdžius;

dailės – meninės raiškos priemonėmis vaikai lavins 
kūrybiškumą, praplės kultūrinį akiratį;

1. Vaikai per asmeninę patirtį ir išgyvenimus sieks suprasti save ir 
kitus, gerai jaustis naujoje aplinkoje, stebės ir tyrinės. 

fizinio ugdymo – stiprins fizines galias, kaups fizinės veiklos 
patirtį.

3. Per patyriminius žaidimus, komandines užduotis, pokalbius 
vaikai mokysis bendradarbiauti, toleruoti vienas kitą, padėti vienas 
kitam, įveikti baimes, reflektuoti savo jausmus ir emocijas.

kaups potyrius ir įspūdžius, jautrumą gamtos grožiui, semsis 
įkvėpimo kūrybai.  Savo pastebėjimus, išgyvenimus, mintis, 
jausmus, nuotaikas išreikš meninės raiškos priemonėmis. Patirs 
pažinimo ir kūrybos džiaugsmą.

 KŪRYBIŠKUMO



V E I K L O S  M U Z I E J U J E  T I K S L A S  –  s i e k t i  v a i k ų 
bendruomeniškumo, draugiškumo, pagarbos ir pagalbos vienas 
kitam įgūdžių, kaupiant patirtį ir įspūdžius Lietuvos jūrų 
muziejuje. 

VEIKLOS SITUACIJA 
Vaikai ugdymo įstaigoje peržiūrėjo ir aptarė animacinį filmuką ,,Žuviukas Nemo“. Plėtojama 
pokalbiu draugystės tema, atkreiptas dėmesys į rūpinimąsi vienas kitu, pagalbą. Pabrėžtina tai, kad 
būdami skirtingi, galime ir turime būti kartu – gyventi, žaisti, tartis, mokytis, keliauti, kurti, svajoti 
ir draugauti. Pristatyta ekskursija į Jūrų muziejų.

Refleksija.

MOKYKLOS VEIKLOS

2 veikla. Didžiojo akvariumo stebėjimas iš 2 aukšto.

5 veikla. Pingvinų, ruonių, delfinų, pelikanų 
stebėjimas.

Trukmė: 60 min. 
1 veikla. Didysis akvariumas: tunelis ir žuvų 
stebėjimas.

3 veikla. Žuvų įvairovė su muziejaus edukatoriumi.
4 veikla. patyriminis stebėjimas: žuvų stebėjimas – 
pelekų ir uodegos judesių pamėgdžiojimas, žuvies 
kalba (žiopčiojimas), stebėjimas per pasidarytą iš 
popieriaus „žiūroną“, stebėjimas iš įvairių taškų ir 
vietų (arti, toli, užsimerkus, atsimerkus), atradimas 
,,mano žuvytė“.

Tunelis
Akvariumas

Ekspozicija NUO UPELIO IKI VANDENYNO

JŪRŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

Muziejaus prieigos  pingvinų, ruonių,  –
delfinų, pelikanų stebėjimo aikštelės.

ĮŽANGINĖ VEIKLA (SUŽADINIMAS)
Trukmė: 10 min.
1. Saugaus elgesio taisyklių įtvirtinimas (autobuse).
2. Kalbos lavinimo ir dėmesio žaidimas ,,Gražių 
žodžių pynė“.
3. Komandinis žaidimas „Neprarask kamuolio“.
4. Dėmesio ir rikiuotės žaidimas ,,Sustok po 6“.

1. Kalbos lavinimo ir dėmesio žaidimas ,,Gražių 
žodžių pynė“, skirta draugams: vaikai stovi ratu ir 
kiekvienas, sakydamas gerą žodį draugui (būdvardį, 
pvz., gražus, mielas, nuoširdus ir pan.), duoda ranką 
draugui. Taip visi susikimba į ratą.
2. Komandinis žaidimas „Neprarask kamuolio“ 
.Vaikai sustoja į skirtingus ratus, laiko kamuolį, po 
signalo „ratai“ juda į nurodytą vietą, vaikai 
perdavinėja kojomis ratu vienas kitam kamuolį, 
laikydamiesi rate ir neišleisdami kamuolio iš rato.  

Muziejaus prieigos erdvė – muziejaus 
aikštelė.
 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 



3. Dėmesio ir rikiuotės žaidimas ,,Sustok po 6“. 
Va ika i  imi tuodami  žuv i s  „p lauk ia “  ra tu 
skanduodami: „Plaukiam plaukiam rateliu, 
plaukiam plaukiam rateliu…“. Po mokytojo signalo 
„Po šešis“ vaikai pasiskirsto į grupeles. Grupelės 
pažymimos skirtingų spalvų juostelėmis, užrišant 
jas ant rankų.

MOKYMOSI VEIKLOS 

1 veikla. Didysis akvariumas.
Trukmė: 15 min.
Prie didžiojo akvariumo stebimos žuvys. 
Stebėjimas tunelyje. Vaikai susėda ant sėdmaišių ir 
ramiai stebi žuvų judėjimą. 
Mokytojas/Edukatorius. Atkreipiamas dėmesys į 
žuvų judėjimą: gebėjimą plaukti po vieną ir būriais, 
gebėjimą saugiai  prasilenkti ,  nesusidurti . 
Rekomenduojama vaikams po varpelio signalo 
pabūti tyloje (30/60 s).
Einama stebėti didžiojo akvariumo iš 2 aukšto. 
Mokytojas / Edukatorius. Atkreipiamas dėmesys, 
kad keičiantis stebėjimo erdvei keičiasi ir žuvų 
vaizdas.

0 aukštas – tunelis su eršketais. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

1 aukšto fojė prie didžiojo akvariumo. 

Trukmė: 15 min.

2 veik la .  Ekspoz i c i j a  NUO UPELIO  IK I 
VANDENYNO:

Keliaujame į 1 aukšto ekspoziciją NUO UPELIO IKI 
VANDENYNO. 
Muziejaus edukatorius. Pasakojimas apie žuvų 
įvairovę (plekšnės, rajos, jūrinės žuvys ir kita).
Vaikai klausydami stebi.

1 aukšto ekspozicija NUO UPELIO IKI 
VANDENYNO. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Mokytojas. Stebėkime žuvis, kaip juda pelekai, 
uodegos, atlikime šiuos judesius.

3 veikla. Patyriminis stebėjimas.

Vaikai stebi spalvotas žuvis iš įvairių taškų ir vietų 
(arti, toli, užsimerkus, atsimerkus), ,,Mano žuvytė“ 
atradimas.

Vaikai mėgdžioja pelekų ir uodegos judesius, 
žuvies kalbą – žiopčioja. 

Trukmė: 10 min.
Pagal rankų žymeklius-spalvotas juosteles vaikai 
susiskirsto į 3 pogrupius. 

Mokytojas. Siūlo susiaurinti matymo lauką, 
panaudojant iš popieriaus lapo susuktą ,,žiūroną“. 
Rekomenduoja vaikams išsirinkti 1 savo žuvelę, 
gerai įsižiūrėti (spalvą, formą, dydį).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

1 aukšto ekspozicija NUO UPELIO IKI 
VANDENYNO. 



Trukmė: 10 min.

4 veikla. Pingvinų, ruonių, delfinų, pelikanų 
stebėjimas.

Pingvinų, ruonių, pelikanų, delfinų stebėjimas. 
Mokytojas/Edukatorius. Atkreipiamas dėmesys, 
kad Jūrų muziejaus gyventojai skirtingi spalva, 
dydžiu, judėjimo greičiu, gyvenimo būdu, bet 
gražiai gyvena savo bendruomenėje.
Vaikai stebi: pingvinai susiporavę po du kedenasi 
plunksnas, nardo; ruoniai – laukia aplodismentų, 
kad parodytų savo aktorinius sugebėjimus. 
Delfinai užburia savo lengvu, gracingu plaukiojimu 
ir šypsena, pelikanai – gebėjimu visa laiką būti 
kartu, būryje.

Delfinariumo fojė. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Pingvinų, ruonių, pelikanų ekspozicija 
muziejaus kieme.  

VEIKLŲ REFLEKSIJA 

Pokalbis 3 grupelėse, pateikiant klausimus: 
Mokytojas. Kaip jautiesi? Ką pamatei ir įsiminei? 
Ar suradai draugą muziejuje? Koks jis?

Mokytojas. Siūloma nusipiešti savo šiandienos 
emociją (šypseną, liūdesį, ar nuostabą) ir 
prisiklijuoti prie krūtinės ir pasidžiaugti puikia 
diena Jūrų muziejuje.

Trukmė: 5 min.

Vaikai svarsto.

Muziejaus kiemas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Dailės kambarėlyje vaikai piešia savo išsirinktą žuvytę (priemonės – pasirinktos vaikų).

Sporto salėje vaikai žaidžia judrius ir komandinius žaidimus „Neprarask kamuolio“, „Išgelbėk 
draugą“.

SITUACIJA PO VEIKLOS JŪRŲ MUZIEJUJE

Veikla darželyje tęsiama darželyje.

Teatro kambarėlyje vaikai improvizuoja žuvis, žaidžia su lėlėmis-žuvimis.

REZULTATAS 

Vaikų piešiniai ir istorijos susegamos į vieną knygą. 
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