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UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

tinkamai bendraus ir bendradarbiaus vieni su kitais ir su 
suaugusiaisiais; tinkamai reikš mintis ir emocijas; laikysis 
socialinio gyvenimo taisyklių (elgesio taisyklių viešosiose vietose – 
muziejuje, viešajame transporte ir kt.), ugdysis asmeninę 
atsakomybę, pilietiškumą, tautinį ir kultūrinį tapatumą; 

norės ir gebės suprasti kitus, išreikšti savo nuomonę; tinkamai 
vartos gimtąją kalbą (kitakalbiai – ir lietuvių kalbos gebėjimus), 
supras ir naudosis neverbaliniais ženklais (gestais, mimika, 
vaizdais, simboliais ir kt.); bendraudamas vadovausis etikos ir 
etiketo taisyklėmis; supras ir naudosis sakytine ir rašytine 
informacija; 

domėsis ir tyrinės savo aplinką (gamtinę, socialinę, kultūrinę), 
žmonių sukurtas vertybes; ieškos informacijos; naudos įvairius 
būdus pasauliui pažinti ir tyrinėti – stebėjimą, bandymą, 
modeliavimą ir kt.; supras, kaip keičiasi aplinka; susies reiškinius 
priežasties-pasekmės ryšiu, apmąstys ir interpretuos savo 
įspūdžius ir patirtį, kritiškai analizuos informaciją, ją tikslins; 
ugdysis kritinį mąstymą; 

DALYKINĖS: mokiniai ugdysis šiuos pasaulio pažinimo gebėjimus: susipažins su 
vėžlių kūno formomis ir gyvenimo būdu; įsitrauks į grupės darbą; 
išsakys savo požiūrį; laikysis grupės taisyklių; įsipareigos, prisiims 
atsakomybę.

SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

1. Mokiniai pažins savo geografinę aplinką; mokysis joje 
prasmingai ir atsakingai veikti. 
2. Gebės nusakyti ir pristatyti vėžliukų savybes ir jas palyginti su 
savimi. 
3. Atlikdami įvairias užduotis grupėse ir individualiai mokiniai 
pagilins savo žinias apie vėžlius.

pažins savo poreikius ir gebėjimus, savo mokymosi išgales ir 
galimybes; ieškos informacijos; atkakliai sieks tikslo, prisiims 
atsakomybę už savo veiklą; mokysis iš kitų.

MOKĖJIMO 
MOKYTIS



INTEGRUOTOS PAMOKOS TIKSLAS – supažindinti 1–2 klasių 
mokinius su juos supančia geografine aplinka, papildyti žodyną naujų 
žodžių reikšmėmis, išplėsti suvokimą apie vėžlius ir jiems būdingus 
bruožus.

Pirmoje PAMOKOS įvadinėje dalyje mokiniai yra prašomi išsilankstyti popierinį laivelį, kaip 
kelionės simbolį, su kuriuo vyksta į muziejų. Ant laivelio mokiniai užsirašo jiems rūpimą klausimą, 
kurio atsakymą sužinos po „Kelionės į vėžliukų salą“. Taip pat įvadinėje dalyje vaikai bus 
supažindinti su laivelio atsiradimo legenda ir laivų atsiradimo istorija, kuri sužadins jų smalsumą 
tęsti kelionę.

INTEGRUOTOS PAMOKOS SITUACIJA
Ankstesnių pamoku metu mokiniai buvo supažindinti su vėžlių gyvenimu laisvėje, dailės ir 
technologijų pamokoje mokiniai mokėsi lankstyti popierinius laivelius ir piešė vėžliukus. Prieš 
edukaciją mokiniai žino apie bendrus vėžlių bruožus, geba išlankstyti popierinį laivelį.

ĮVADAS

Trukmė: 45 min. 
Klasėje mokiniai sužino, kad žemėje yra vienos 
rūšies gyvūnai, kurie gali gyventi vandenyje ir 
sausumoje. Mokytoja supažindina su vėžlių 
gyvenimu laisvėje, iš popieriaus išsilanksto laivelį (1 
priedas), kuris lydės visos edukacijos metu. Ant 
laivelio, žinodami edukacijos temą, užsirašo jiems 
dominantį klausimą, į kurį atsakys po užsiėmimo 
muziejuje. Kuria skanduotę (3 priedas)

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS ERDVĖS MOKYKLOJE

INTEGRACIJA
Teminė
Pasaulio pažinimas. Tema „Vandens ir 
sausumos gyvūnai“. 
Tarpdalykinė
Darbeliai ir technologijos. Origami.
Laivelio lankstymas.

Antroje PAMOKOS muziejuje dalyje komandinio ir grupinio darbo metu mokiniai ieškos 
informacijos II aukšto ekspozicijoje ir dalinsis žiniomis apie naujai sužinotus faktus apie vėžlius. 
Mokykloje nagrinėjant pasaulio pažinimo temą „Sausumos ir vandens gyvūnai“ mokiniams 
pateikiamas klausimas, ar žemėje yra vienos rūšies gyvūnų, kurie gali gyventi vandenyje ir 
sausumoje. Išsiaiškinus, kad tai yra vėžliai, mokiniams kyla labai daug klausimų apie šiuos 
gyvūnus, į kuriuos tikimasi atsakyti šios edukacijos metu. 
Apibendrinimo ir įsivertinimo metu mokiniai užbaigia pamokos ciklą. Jei mokinys sugebėjo rasti 
atsakymą į savo klausimą, kurį užrašė prieš „Kelionę į vėžliukų salą“ – edukacija laikoma sėkminga 
ir mokinys yra paskelbiamas VĖŽLIŲ ŽINOVU.



MOKYMOSI VEIKLOS

Trukmė: 60 min.
1 veikla. Pokalbis „Kas yra „piroga“?“
2 veikla. Edukacija „Laivai“ 1-oje salėje.
3 veikla. Judrioji pertraukėlė „Turiu laivelį“.
4 veikla. Surask vėžliukų salą.
5 veikla. Vėžlių žinovai. Atliktų užduočių 
pristatymas. 
6 veikla. Apibendrinimas, įsivertinimas.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS

Laivo „Piroga“ ekspozicija muziejaus 
kieme.
Laivų ekspozicijos muziejaus 1-oje salėje.
Muziejaus kiemas.

Vėžliukų stendas (II aukštas).
Jūrų kiaulės stendas.

MOKYMOSI VEIKLOS

1 veikla. „Kas yra „piroga“?
Trukmė: 5 min:
Metodai: Pasakojimas
Priemonės: Stendas „Piroga“. 
Mokytojas. Jūrų muziejaus kiemelyje primena 
saugaus elgesio taisykles muziejuje ir pristato 
būsimas veiklas, kurias išbandys visi mokiniai 
individualiai bei grupėse.
Edukatorius. Iš kur atsirado plaustai, valtys bei 
laivai?
Vieną kartą medžiotojas vijosi zuikį. Tas pribėgęs 
upę, tik strykt, užšoko ant pro šalį plaukiančio rąsto 
ir nuplaukė. Tiek medžiotojas jį ir tematė. 
Po šio įvykio žmogelis pradėjo galvoti, jei zuikis gali 
ant rąsto plaukti, tai gal ir man pavyktų. Atsitempė 
žmogus prie upės keletą rąstų, juos sutvirtino ir 
įstūmęs upėn, pats užšoko ant plausto ir nuplaukė. 
Nuo tada žmonės pradėjo statyti plaustus, valtis, o 
dar vėliau ir laivus. 
Mokytojas. Ragina surasti informaciniame lapelyje 
žodžio „Piroga“ paaiškinimą.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS ERDVĖS
 
Muziejaus kiemas.
Stendas „Piroga“. 

INTEGRACIJA
Teminė
Pasaulio pažinimas. Istorija. Kaip ir kada 
atsirado valtys. 
Tarpdalykinė 
Lietuvių kalba. Žodynas (Mokiniai 
susipažįsta su mažiau žinomais žodžiais: 
piroga, plaustas, garlaivis). 

MOKYMOSI VEIKLOS

2 veikla. Edukacija „Laivai“ 1-oje salėje.
Trukmė: 10 min.
Metodai: Pasakojimas, klausimai-atsakymai.
Priemonės: Laivų ekspozicija muziejaus 1-oje 
salėje.
Edukatorius. Trumpa edukacija apie laivus pirmoje 
muziejaus salėje. 
Mokiniai joje išsirenka patį gražiausią laivą, kuriuo 
galėtų pasiekti vėžliukų salą.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS ERDVĖS

Laivų ekspozicijos muziejaus 1-oje salėje.



MOKYMOSI VEIKLOS

3 veikla. Judrioji pertraukėlė „Turiu laivelį“.
Trukmė: 5 min.
Mokiniai kartoja klasėje sukurtą skanduotę „Turiu 
laivelį mažą“ (3 priedas).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Muziejaus kiemas.

MOKYMOSI VEIKLOS

4 veikla. Surask vėžliukų salą.
Trukmė: 20 min. 
Metodai: komandinis darbas, tyrinėjimas, 
lyginimas.
Priemonės: Muziejaus erdvės ir ekspozicijos II 
aukšte.
Mokytojas. Užmena mįslę: „Vėžliukai laisvėje 
vidutiniškai gyvena 120 metų. Sumažinus jų amžių 
60 kartų, sužinosite, kuriame aukšte yra vėžliukų 
sala.“ 
(Atsakymas: vėžliukų sala yra II aukšte) Mokiniai 
randa sprendimą, paaiškina, kaip jį  rado. 
Suskirstomi mokiniai į 3 komandas pagal veiklas: 1 
įvardija vėžlių bruožus; 2 ieško stende skirtumų tarp 
jūrinių ir sausumos vėžlių; 3 stengiasi suprasti, kuo 
vėžliai panašūs į mus, žmones; 4 suranda 3 gyvūnus, 
kurie savo forma bei bruožais būtų panašūs į 
vėžlius. 
Mokiniai kartodami skanduotę žygiuoja link 
akvariumo, kopia į II a.
Mokytojas. Nuteikia grupes darbui. Edukatorius 
trumpai apie vėžlių ekspoziciją (3 min.).
Mokiniai dirba grupėse, tyrinėja ir atrenka 
ekspozicijos medžiagą, ruošia savo užduoties 
pristatymą (15 min.).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Muziejaus kiemas.

Akvariumas. Stendas apie vėžlius (II a.).

MOKYMOSI VEIKLOS

5 veikla. Vėžlių žinovai. Atliktų užduočių 
pristatymas.
Trukmė: 10 min. 
Metodai: Pristatymas, diskusija.
Priemonės: II aukšto stendai. 
Keturios komandos eilės tvarka pristato atliktas 
užduotis. 
Paklausoma, ką mokiniai žino apie vėžlius.
Tikėtina, kad mokiniai pristatys jau žinomus 
faktus apie Kietaodį vėžl į  ir susies su 
ekspozicijos medžiaga:

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

INTEGRACIJA
Teminė
Pasaulio pažinimas. Vandens ir sausumos 
gyvūnai.
 Tarpdalykinė
Lietuvių kalba. Kas yra faktas?



Faktai:
1. Vėžliai verkia.
2. Stambiausias vėžlys vadinamas kietaodžiu. 

Jo kūno masė siekia 900 kg, o ilgis 2,5 m. Jį 
galima sutikti Egipte, tačiau yra nykstanti 
rūšis.

3. Vėžlio kiautas labai tvirtas, o kai kurių 
vėžlių rūšių kiautas gali išlaikyti svorį, 200 
kartų didesnį už patį vėžlio svorį.

4. Vėžlio kiautas yra jo šarvas. Stipriai 
susižeidus, gyvūnas kraujuoja ir jaučia 
skausmą.

5.  Lietuvoje gyvena vienintelė rūšis – balinis 
vėžlys (Emys orbicularis), kuris įrašytas į 
Lietuvos Raudonąją knygą. Aptinkamas 
Lazdijų ir Alytaus rajonuose.

Užduotys ir atsakymai 
1. Kokie yra bendrieji vėžlių bruožai? 
(Atsakymas: maža galva, dvi akys, burna, didelis ir 
kietas kiautas, keturios kojos: dvi ilgos ir dvi 
trumpos.)
2. Kuo skiriasi jūrinis ir sausumos vėžliai? (2 
priedas)
Žiūrėdami į ekspozicijas vaikai turi surasti 
skirtumus tarp jūrinių ir sausumos vėžlių.
(Atsakymas: Sausumos vėžlio šarvas aukštas ir 
kupoliškas, jūros vėžlio šarvas aptakus lašo 
formos, gėlavandenių vėžlių šarvas žemas, 
plokščias ir glotnus.)
3. Raskite kelis panašumus tarp vėžlio ir žmogaus. 
(Atsakymas: 1. Vėžliai kaip ir žmonės turi apsaugą 
– vėžliai turi šarvą, o žmogus odą; 2. Vėžliai ir 
žmonės jaučia skausmą; 3. Vėžliai ir žmonės yra 
ilgaamžiai;4. Turi burną, akis, kojas.) 

Papildomi klausimai: 
Kokį vėžlį pavadintumėte lėčiausiu? Kodėl? 
(Atsakymas: Lėčiausi yra didžiausi vėžliai, nes kuo 
didesnis vėžlys, tuo sunkiau judėti.)
2. Daugelis vėžlių rūšių įtrauktos į Tarptautinę 
Raudonąją knygą. Kodėl? (Atsakymas: Pagrindinė 
išnykimo priežastis – tai žmogaus ir kitų gyvūnų 
medžioklė, taip pat gyvenamos aplinkos teršimas.)
 
Mokytojas. Papildoma informacija: 
Vėžliai yra taikūs ir plėšrūs. Viena tokia rūšis - 
grifinis vėžlys. Jo ilgis gali siekti 1,5 m., o masė iki 
60 kg. Jo stiprus žandikaulis, kumpa nosis, 
didžiuliai lokiški nagai ir stipri uodega. Savo aukas 
jis įsivilioja judindamas liežuvį, kuris labai 
primena didelį slieką.



MOKYMOSI VEIKLOS

6 veikla: apibendrinimas, REFLEKSIJA, 
įsivertinimas
Trukmė: 10 min.
Nuėję į ekspoziciją prie jūros kiaulių (skanduodami), 
mokiniai aptaria edukacijos veiklas, įsivertina savo 
sėkmę, pasitikrina, ar ant išlankstyto laivelio jiems 
rūpimas klausimas buvo atsakytas, ar jie sužinojo, 
ką buvo užsirašę. 
Pasidžiaugiama, kad visi edukacijos dalyviai nuo 
šios dienos tapo VĖŽLIŲ ŽINOVAIS. 
Mokiniai supras, kad yra gyvūnų, kurie gali gyventi 
tiek sausumoje, tiek vandenyje; kad skirtingos 
rūšies gyvūnai gali būti panašūs savo gyvenimo 
būdu bei kitais išoriniais bruožais. Supras, kad 
vėžliukų gyvenimo trukmė ir kokybė priklauso nuo 
mūsų, t. y. žmogaus, ir kad kiekvienas iš mūsų 
esame labai panašūs į vėžliukus, kurie įskaudinti 
sulenda į savo kiautą.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Stendas „Jūros kiaulės“ I a.

VERTINIMAS/ĮSIVERTINIMAS

Mokiniai vertinami už įgytas žinias apie bendrus 
vėžlių gyvenimo bruožus, už įsimintus faktus apie 
juos. 
Savo žinias mokiniai įvertina pasakydami, su kuriuo 
vėžliu jie per šią edukaciją susidraugavo:

· upinis (šiek tiek susidraugavo);
· sausumos (dar  trūksta la iko i r  ž inių 
draugystei);

· jūrinis (yra tikras vėžlio draugas).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Stendas „Jūros kiaulės“ I a.



Priedas 1 



Priedas 2



Priedas 3

Skanduotė „Turiu laivelį mažą“

Viens, du, trys,
Turiu laivelį mažą!

Viens, du, trys,
Nuplauksiu aš į salą!

Viens, du, trys,
Vėžliukai ten gyvena

Ir su visais draugauja!


