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UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

Skatinamas noras tyrinėti, įgyti naujų žinių, plėsti žodyną ir 
smalsauti.

Mokysis dirbti grupėje, bendrauti ir keistis informacija su kitais 
mokiniais

Skatinamas atsakingumas, aktyvumas. Mokysis gerbti kitus 
asmenis ir jų nuomonę, tinkamai su jais bendrauti ir 
bendradarbiauti, ugdys sąmoningumą.

DALYKINĖS: Gilins žinias apie mus supančią aplinką, apie gamtos ir asmeninį 
unikalumą.

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

EDUKACINIO 
UŽSIĖMIMO 
UŽDAVINIAI: 3. Kūrybinių užduočių pagalba, mokyti atpažinti „perlo unikalumą“ 

savyje ir kituose asmenyse.

1. Išsiaiškinti moliuskų ir jų kriauklių įvairovę bei išskirtinumą.
2. Padėti suvokti perlo susiformavimo kelią taikant technologijų, 
dailės pamokų elementus.

SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

INICIATYVUMO IR 
KŪRYBIŠKUMO

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

ASMENINĖ Labiau pasitikės savimi.

EDUKACINIO 
UŽSIĖMIMO 
TIKSLAS:

Susipažįstant su kriauklių ir moliuskų įvairove bei išskirtinumu, 
suvokti gamtos, savęs ir kito unikalumą. 



Įvadas

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45 min

1 veikla. Kriauklių įvairovė ir gyventojai.

3 veikla. Perlų ir žmonių unikalumas.
2 veikla. Perlų atsiradimas ir jų įvairovė.

4 veikla. Ar mes kaip perlai?

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

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

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

EDUKACIJOS VIETA

Mokytojo(s) susipažinimas su edukacinio 
užsiėmimo eiga, stalų sustumdymas, priemonių 
paruošimas.
Edukacija vyksta iš namų (edukatorius – 
edukacinėje klasėje, kurioje yra vykdoma, 
šiuolaikinių priemonių pagalba, nuotolinė 
edukacija).

Priemonės

Įvadas

Trukmė: 3 min
Priemonės: skaidrių medžiaga (vaizdinė ir garsinė).

Susipažinimas ir prisistatymas. Vyksta jūros garsų 
klausymas, stebimas jūros vaizdas. Atsipalaiduojama, 
mokiniams yra sukuriama draugiška atmosfera.  
Stengiamasi sužadinti vaikų kūrybiškumą, fantaziją, 
smalsumą, norą domėtis. Vyksta įvedimas į nuotolinės 
edukacijos metu vykstančias veiklas.

Metodai: vaizduotė, pasyvus įsitraukimas, klausymas, 
įvairūs potyriai.

Baltijos jūros vaizdo ir garso įrašai.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

MOKYMOSI VEIKLOS

1 veikla. Kriauklių įvairovė ir gyventojai.
Trukmė: 15 min.
Priemonės: skaidrių medžiaga (vaizdinė ir garsinė), 
piešimo priemonės.

Pateikiama informacija apie kriaukles. Stebimas vaizdo 
įrašas ir vaikų reakcija. Stebimos įvairių kriauklių 
nuotraukos. Klausiama vaikų nuomonės apie kriauklių 
išvaizdą. 

Vyksta užduoties aptarimas. 

Kalbama apie moliuskus. Jų tipus, išvaizdą. 

Metodai: informacijos pateikimas per vaizdus, garsus, 
turimų žinių gilinimas, aktyvus įsitraukimas, užduočių 
pagalba skatinamas kritinis mąstymas.

Atliekama užduotis apie moliuskus, kurie gamina perlą. 

Integracija

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

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

Pasaulio pažinimas – susipažinimas 
su kriauklėmis, jų bruožais ir 
moliuskais. 



MOKYMOSI VEIKLOS

Priemonės: skaidrių medžiaga (vaizdinė ir garsinė). 
Metodai: informacijos pateikimas per vaizdus, garsus, 
turimų žinių gilinimas, aktyvus įsitraukimas.

Trukmė: 15 min. 
2 veikla. Perlų atsiradimas ir jų įvairovė.

Žiūrimas vaizdo įrašas apie perlo susidarymą ir legendas, 
aptariamos kriauklės, kuriose susidaro gražiausi, 
didžiaus perlai. Aptariama perlų įvairovė.

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

Integracija
Pasaulio pažinimas – informacija 
apie perlo susidarymą ir jų įvairovę.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Literatūra – prisimenamos legendos 
ir padavimai.

MOKYMOSI VEIKLOS

Metodai: informacijos pateikimas per vaizdus, garsus, 
darbas individualiai, palyginimas, aktyvus įsitraukimas, 
žinių įgijimas ir pritaikymas.

Trukmė: 5–10 min. 
3 veikla. Perlų ir žmonių unikalumas.

Rodomi įvairių žmonių atvaizdai. Pasakojama apie 
žmonių išskirtinumą. Žmogus lyginamas su perlu. 
Išsiaiškinami perlų ir žmogaus išskirtinumai.
Atliekama užduotis.
Išdalinamos priemonės piešimui ir rašymui kiekvienam 
vaikui. Vaikai įdėmiai klausosi užduoties. Numatytą laiką 
vaikai dirba individualiai. 
Atlikus užduotį vyksta rezultatų aptarimas. 

Priemonės: skaidrių medžiaga (vaizdinė ir garsinė), 
rašymo ir piešimo priemonės.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Skaidrės: fotografijos, archyvinė 
medžiaga, garso įrašas.

Integracija

Dailė – pasaulio ir savęs pažinimo bei 
suvokimo atvaizdavimas.
E t i k a  -  k i e k v i e n o  a s m e n s 
unikalumas, tolerancija.

Pasaulio pažinimas – informacija 
apie perlo susidarymą ir jų įvairovę, 
savęs pažinimas.

Kartu su mokytojo pagalba, vaikai atlieka užduotį. 
Klausiama vaikų nuomonės apie tai, ką nupiešė ir 
išsiaiškinama, ar mes esame panašūs į perlus.

Žinių užtvirtimui edukatorius pristato namų darbus:
Fondiu darymas, perlo ir žmogaus panašumo aptarimas.
Vyksta refleksija. Edukatorius apibendrina edukacinio 
užsiėmimo metu gautas žinias.

Trukmė: 5 min. 

MOKYMOSI VEIKLOS

4 veikla. Ar mes kaip perlai?

Priemonės: skaidrių medžiaga, rašymo ar piešimo 
priemonės.
Metodai: informacijos pateikimas, darbas grupėje, 
aktyvus įsitraukimas, žinių įgijimas ir pritaikymas.

Skaidrės: fotografijos, archyvinė 
medžiaga.

P a s a u l i o  p a ž i n i m a s  – p e r l o 
susidarymas, įvairovę ir savęs 
pažinimas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Integracija

E t i k a  –  k i e k v i e n o  a s m e n s 
unikalumas, tolerancija.



Akcentuojama, jog perlai, kaip ir žmonės, – unikalūs. 
Skatinant smalsumą, natūralų domėjimąsi supančia 
aplinka, vaikai kviečiami tyrinėti gamtos pasaulyje 
vykstančius procesus ir lyginti juos su savo artimiausia 
aplinka.
Vaikai skatinami išreikšti save ir vertinti savo 
unikalumą.

NAMŲ DARBAI

Peržiūrėti vaizdo įrašą „Kaip atsiranda perlas?“ (https://www.youtube.com/watch?v=hTMLjS-
6gKw)

Prisiminkite, kaip ir kur susidaro perlai, aptarkite tai pasidarę fondiu. Išsiaiškinkite, kaip perlas 
yra panašus į vaisiaus gabalėlį, sukamą šokolade. Aptarkite, kuo perlai ir žmonės yra panašūs. 
Susiekite vaisiaus gabalėlį šokolade su vaikais.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

