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UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

Bus skatinamas atsakingumas,  aktyvumas,  ugdomas 
sąmoningumas.

Mokysis dirbti grupėje, bendrauti, diskutuoti ir išsakyti savo 
nuomonę.

Bus skatinami tyrinėti ir įgyti naujų žinių, plėsti žodyną, smalsauti.

DALYKINĖS: Gilins žinias apie mus supančią aplinką: Baltijos jūros gyvūniją, 
Baltijos regiono gyventojus, ugdys vaikų sąmoningumą ir 
atsakomybę. 

SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

EDUKACINIO 
UŽSIĖMIMO 
UŽDAVINIAI:

1. Šiuolaikinių priemonių pagalba (vaizdo įrašai, archyvinė 
medžiaga, fotografijos), susipažinti su Baltijos jūros gyvūnų 
įvairove, ypatumais.

3. Užduočių pagalba patirti, kaip mūsų elgesys ir mūsų gyvenimo 
būdas daro įtaką mus supančiai aplinkai.

2. Išsiaiškinti, kas lemia Baltijos jūros gyvūnų skaičiaus 
mažėjimą. 

INICIATYVUMO 
IR 
KŪRYBINGUMO

Pritaikys savo kūrybinius sugebėjimus naudodami turimas žinias 
ir interpretuodami naują informaciją, darys išvadas.



EDUKACINIO UŽSIĖMIMO TIKSLAS – susipažįstant su Baltijos 
jūros gyventojais, ugdyti savo atsakomybę ir veiksmų pasekmes prieš mus supančią 
gamtą. 

Edukacinio užsiėmimo veiklos

2 veikla. Baltijos jūros šalys.

Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45 min

Įvadas
1 veikla. Baltijos jūros gyvūnai ir jų ypatumai.

3 veikla. Baltijos jūros gyventojai ir jų sąveika.
4 veikla. Baltijos jūra – mano ar mūsų namai?

Edukacija vyksta klasėje (edukatorius  
edukacinėje klasėje, kurioje šiuolaikinių 
priemonių pagalba vykdoma nuotolinė 
edukacija). 

Edukacijos vieta 

Vaizdo įrašai, archyvinė medžiaga, 
fotografijos, gyvas planas ir kt.

Edukacija vyksta iš namų (edukatorius 
edukacinėje klasėje, kurioje šiuolaikinių 
priemonių pagalba vykdoma nuotolinė 
edukacija).
Mokytojo(s) susipažinimas su edukacijos 
eiga, priemonių paruošimas.

Priemonės

Mokytojo(s) susipažinimas su edukacijos 
eiga, stalų sustumdymas, priemonių 
paruošimas.

Įvadas

Priemonės: vaizdinė skaidrių medžiaga, rašymo 
priemonės.

Trukmė: 5 min

Metodai: aktyvus įsitraukimas, turimų žinių 
gilinimas.

Siekiama: išsiaiškinti vaikų turimas žinias apie 
Baltijos jūros gyventojus. 

Veiklai įgyvendinti naudojama 
medžiaga

Skaidrės: fotografijos, archyvinė medžiaga.

Siekiama: pagilinti vaikų žinias apie Baltijos jūros 
gyvūnus ir jų ypatumus, plėsti žodyną. Atlikus 
užduotį, siekiama išryškinti gyvūnų populiacijos 
mažėjimą. 

1 veikla. Baltijos jūros gyvūnai ir jų ypatumai.

Priemonės: vaizdinė skaidrių medžiaga, rašymo 
priemonės.
Metodai:  turimų žinių gilinimas, aktyvus 
įsitraukimas. 

Mokymosi veiklos

Trukmė: 10 min.

Integracija
Pasaulio pažinimas – susipažinimas su 
Baltijos jūros gyvūnais ir jų ypatumais.   

Veiklai įgyvendinti naudojama 
medžiaga

Skaidrės: fotografijos, vaizdo įrašai (1 
min.), archyvinė medžiaga.



Siekiama: supažindinti su Baltijos regiono 
valstybėmis, jų savybėmis, pakrančių unikalumu. 
Atlikus užduotį, vaikai supras, kad jų veiksmai daro 
įtaką Baltijos gamtai. 

Mokymosi veiklos

2 veikla. Baltijos jūros šalys.

Priemonės: vaizdinė skaidrių medžiaga. 
Metodai: informacijos pateikimas vaizdais, turimų 
žinių gilinimas, aktyvus įsitraukimas.  

Trukmė: 10 min. 

Veiklai įgyvendinti naudojama 
medžiaga

Pasaulio pažinimas – informacija 
Baltijos regiono šalis.

Integracija

Skaidrės: fotografijos, archyvinė 
medžiaga.

Siekiama: parodyti bei pajusti, kaip žmonių (vaikų) 
elgesys tiesiogiai susijęs su gamta ir kokios tų veiksmų 
pasekmės. 

Mokymosi veiklos

Metodai: informacijos pateikimas vaizdais, aktyvus 
įsitraukimas, žinių įgijimas ir pritaikymas.

3 veikla. Baltijos jūros gyventojai ir jų sąveika.
Trukmė: 10 min. 
Priemonės: vaizdinė skaidrių medžiaga, rašymo 
priemonės. 

 

Veiklai įgyvendinti naudojama 
medžiaga

Skaidrės: fotografijos, archyvinė 
medžiaga. 

Pasaulio pažinimas – informacija apie 
Baltijos jūros gyventojus ir jų sąveiką.

Integracija

Etika – ekologinė etika, geros ir blogos 
elgsenos normos.

svajonių Baltijos jūros vaizdavimas, vaizdo įrašo 
peržiūra ir eksperimento atlikimas.

Trukmė: 5 min. 
Priemonės: vaizdinė skaidrių medžiaga. 
Metodai :  informaci jos  pate ik imas ,  aktyvus 
įsitraukimas, žinių įgijimas ir pritaikymas.

Vyksta refleksija. 

  

Siekiama: išsiaiškinti, ką vaikai edukacijos metu 
sužinojo naujo. Siekti, kad vaikai suprastų savo 
veiksmus bei jų pasekmes sąveikoje su Baltijos jūra. 

Žinių sutvirtinimui, nebaigtų darbų pabaigimui 
edukatorius pristato namų darbus:

4 veikla. Baltijos jūra – mano ar mūsų namai?

Mokymosi veiklos

Skaidrės: fotografijos, archyvinė 
medžiaga.

Etika – pareiga ir atsakomybė rūpintis 
aplinka, būti atsakingam už savo 
sprendimus. Ekologinė etika. 

Veiklai įgyvendinti naudojama 
medžiaga

Integracija

Namų darbai

Nupiešti, kaip atrodo vaikų svajonių Baltijos jūra. Peržiūrėti vaizdo įrašą „Baltijos jūra - mūsų 
namai“ (https://www.youtube.com/watch?v=7QJsXemSxp0)
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