
INTEGRUOTA GEOGRAFIJOS, BIOLOGIJOS IR 
ISTORIJOS PAMOKA 

(trukmė  60 min.)–

. 

KLASĖ: 9 (I gimnazijos)

BALTIJA YRA 
MŪSŲ NAMAI

ISTORIJA
BIOLOGIJA

GEOGRAFIJA

Irena Alonderienė, biologijos vyresnioji mokytoja 
Palmyra Rameikienė, istorijos mokytoja metodininkė
Rimantė Vasiljeva, geografijos mokytoja metodininkė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

ugdomas atsakingas, tausojantis aplinkos resursus, globojantis 
gyvūniją pilietis;

skatinama bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose komunikacinėse 
aplinkose;

 skatinama kritiškai mąstyti, tyrinėti.

DALYKINĖS: mokysis aktualizuoti ugdymo turinį, pritaikyti jį šiuolaikiniame 
gyvenime.

SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

įvardinti skirtumus tarp stambiausio ir smulkiausio Baltijos jūros 
žinduolio;

surasti Baltijos jūros pagrindines salas, įlankas, sąsiaurius, 
valstybes;

įvardinti svarbiausius Baltijos jūros ir Kuršių marių žuvų išteklius;

įvardinti veiksnius, kurie lemia skirtingą paviršinio vandens 
druskingumą;

suprasti, kokie indikatoriai padeda atkurti Baltijos jūros raidą;

suprasti, kaip evoliucijos metu keitėsi gyvūnų rūšys ir jų sandara; 

paaiškinti gintaro susidarymo raidą ir gavybos vietas;

žinoti vandens paukščių sandaros ypatumus;

nurodyti svarbiausius Baltijos jūros teršėjus, taršias medžiagas. 



INTEGRUOTOS PAMOKOS MUZIEJUJE TIKSLAS – 
tyrinėjant ir analizuojant gamtos reiškinius, ugdyti mokslinę pasaulėvoką, 
kad mokinių įgytos žinios taptų gilesnės ir labiau apibendrintos.

INTEGRUOTOS PAMOKOS SITUACIJA – prieš atvykdami į 
muziejų, mokiniai yra susipažinę su Jūrų muziejaus istorija, ekspozicijų įvairove.

MOKYMOSI VEIKLOS

1 veikla. Gyvybės evoliucija. Č. Darvino evoliucijos 
teorija.

4 veikla. Žuvų rūšys Baltijos jūroje, Kuršių 
mariose. Verslinės žuvys.

5 veikla. Baltijos jūros druskingumą lemiantys 
veiksniai.

6 veikla. Baltijos jūros auksas yra gintaras.
7 veikla. Baltijos jūroje gyvenantys žinduoliai.

3 veikla. Baltijos jūros svarbiausi duomenys, 
valstybių lokacija.

8 veikla. Baltijos jūroje  žiemojantys paukščiai.
9  veikla. Baltijos jūros taršos židiniai.

2 veikla. Baltijos jūros raida.

Įvadas

10 veikla. Apibendrinimas/refleksija.

Trukmė: 60 min.

individualiai nufotografuoti pirmąkart pamatytus 
tris objektus iš ekspozicijų ir drauge su komanda 
sukurti eksponatų nuotraukų koliažą „Baltija yra 
mūsų namai“.

REKOMENDACIJA
Veiklų pradžioje supažindinti su namų darbais:

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Ekspozicija JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS
(II aukštas).

Ekspozicija NUO UPELIO IKI VANDENYNO 
(I aukštas).

Ekspozicija BALTIJOS JŪRA – MŪSŲ 
NAMAI (0 aukštas).

Paaiškina, kaip kiekviena grupė (komanda) atlieka 
1–9 veiklas, pradėdama nuo tos veiklos, kurią grupę 
išsitraukė.  

Mokytojas. Pristato pamokos temą, uždavinius, 
darbo metodus, su mokiniais aptaria užduotis, 
padalija mokinius į grupes po 4–5 mokinius; 
koordinuoja grupių pasikeitimą užduotimis.

2 komanda atlieka veiklas: 2, 5, 8; 
1 komanda atlieka veiklas: 1, 4, 7;

Trukmė: 5 min.
Sužadinimas

Mokiniai pasiskirsto į komandas: 

ĮVADAS

3 komanda atlieka veiklas: 3, 6, 9.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS LIETUVOS JŪRŲ 
MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS DALYS

Lietuvos jūrų muziejaus kiemas.
 



Priemonės: rašikliai, mokinio užduočių / darbo 
lapas, ekspozicija.

1 veikla. Gyvybės evoliucija. Č. Darvino evoliucijos 
teorija.

Metodai: aktyvus klausymas, savarankiškas 
darbas, tyrinėjimas atrenkant.

2 veikla. Baltijos jūros raida.

Metodai: mini paskaita, aktyvus klausymas, 
savarankiškas darbas, tyrinėjimas atrenkant.

Biologijos mokytojas/edukatorius. Supažindina su 
jūrų muziejaus ekspozicija 2 aukšte. 

Mokytojas parodo moliuskus (Yoldia arctica, Ancylus 
fliuviatilis, Litorina littorea) ir prašo sužinoti, kada 
jie paplito Baltijos jūroje.

MOKYMOSI VEIKLOS

Trukmė: apie 10 min.

Istorijos, biologijos mokytojai/edukatorius. 
Supažindina su jūrų muziejaus ekspozicija 2 aukšte.
Mokiniai, dirbdami komandose, pildo atsakymus 
užduočių lape.

Trukmė: apie 10 min.

Priemonės: rašikliai, mokinio užduočių/darbo 
lapas, ekspozicija.

Mokiniai, dirbdami komandose, savarankiškai ieško 
atsakymų,  pildo atsakymus užduočių lape.

Priemonės: rašikliai, mokinio užduočių/darbo 
lapas, ekspozicija.

Geografijos mokytojas/edukatorius. Supažindina su 
jūrų muziejaus ekspozicija 2 aukšte. Mokiniai dirba 
prie terminalo komandomis ir pildo atsakymus 
užduočių lape. 

Metodai: mini paskaita, aktyvus klausymas, 
savarankiškas darbas, paieška tyrinėjant.

Metodai: mini paskaita, aktyvus klausymas, 
savarankiškas darbas, tyrinėjimas atrenkant.

4 veikla. Žuvų rūšys Baltijos jūroje, Kuršių 
mariose. Verslinės žuvys.

3  veikla. Baltijos jūros svarbiausi duomenys, 
valstybių lokacija.

Trukmė: apie 8–10 min.

Trukmė: apie 8–10 min.

Priemonės: rašikliai, mokinio užduočių/darbo 
lapas, ekspozicija.

(II aukštas).

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Ekspozicija JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS



Geografijos mokytojas/edukatorius. Susipažįsta su 
jūrų muziejaus ekspozicija I aukšte. Mokiniai 
savarankiškai  ieško  atsakymų muzie jaus 
terminaluose, pildo užduočių lapą.

Trukmė: apie 8–10 min.
6 veikla. Baltijos jūros auksas – gintaras.

Supažindina su jūrų muziejaus ekspozicija I aukšte.  
Mokiniai savarankiškai suranda gintaro paplitimo 
vietas Baltijos jūroje, pildo atsakymus užduočių lape.

Biologijos mokytojas/edukatorius. Supažindina su 
jūrų muziejaus ekspozicija I aukšte. Mokytojas 
pateikia užuominą, parodo populiariausių žuvų 
piešinius ir kviečia jas pamatyti gyvai ir išrinkti jas 
užduočių lape.

5 veikla. Baltijos jūros druskingumą lemiantys 
veiksniai.
Trukmė: apie 5–7 min.
Metodai: mini paskaita, aktyvus klausymas, 
savarankiškas darbas, paieška tyrinėjant.
Priemonės: stendas/žemėlapis, rašikliai, mokinio 
užduočių/darbo lapas.

Metodai: mini paskaita, aktyvus klausymas, 
savarankiškas darbas, paieška tyrinėjant.
Priemonės: stendas/žemėlapis, rašikliai, mokinio 
užduočių/darbo lapas.

Istorijos mokytojas/edukatorius.

Biologijos mokytojas/edukatorius. 
Supažindina su jūrų muziejaus ekspozicija I aukšte. 
Komanda mėgina nupiešti žinduolius ir palyginti jų 
formas, o tada išrenka teisingus atsakymus 
užduočių lape.

 8 veikla. Baltijos jūroje žiemojantys paukščiai.
Trukmė: apie 5–7 min.

Priemonės: stendas/žemėlapis, rašikliai, mokinio 
užduočių/darbo lapas.

7 veikla. Baltijos jūroje gyvenantys žinduoliai.  
(Keturios rūšys žinduolių: Baltijos pilkasis, Rytų 
Atlanto paprastasis, Baltijos žieduotasis ruonis ir  
paprastoji jūrų kiaulė).

Metodai: mini paskaita, aktyvus klausymas, 
savarankiškas darbas, paieška tyrinėjant.

Trukmė: apie 8–10 min.

Metodai: mini paskaita, aktyvus klausymas, 
savarankiškas darbas, paieška tyrinėjant.

Ekspozicija II aukšte prie skaitmeninio 
Baltijos jūros žemėlapio KELIONĖ APLINK 
BALTIJĄ.

(I aukštas).
Ekspozicija NUO UPELIO IKI VANDENYNO 

Geografija. Baltijos jūros raida, ypatumų 
pažinimas, Baltijos gintaras (9 kl . 
programa).

Biologija. Baltijos jūros žuvys, žinduoliai, 
kt.

Teminė

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS LIETUVOS JŪRŲ 
MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS DALYS 

INTEGRACIJA

Istorija. Č. Darvino evoliucijos teorija.
Va l s t y b i ų  l o k a c i j a  p r i e  B a l t i j o s , 
pagrindiniai  duomenys apie Baltiją.



Trukmė: 3 min.
Mokiniai dalijasi, kaip sekėsi surinkti medžiagą, 
mokytojas primena namų darbų terminą, kitos 
pamokos uždavinius ir veiklas.

Priemonės: stendas/žemėlapis, rašikliai, 
mokinio užduočių/darbo lapas.

9 veikla. Baltijos jūros taršos židiniai.
Trukmė: apie 5–7 min.

Supažindina su jūrų muziejaus ekspozicija 0 aukšte.
Biologijos mokytojas/edukatorius. 

Metodai: mini paskaita, aktyvus klausymas, 
savarankiškas darbas, paieška tyrinėjant.
Priemonės:  stendas ,  raš ik l is ,  mokinio 
užduočių/darbo lapas.

Istorijos mokytojas supažindina su stendo 
informacija apie tanklaivio „Globe Asimi“ 
katastrofą Klaipėdos uoste, jūrų muziejaus 
ekspozicija 0 aukšte.
Komanda  d i skus i j o s  metu  ap ibendr ina 
pagrindinius teršėjus ir taršias medžiagas.

10 veikla. REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS.

Komanda savarankiškai analizuoja paukščių 
išrorės ypatumus, pildo atsakymus užduočių lape.

Ekspozicija BALTIJOS JŪRA – MŪSŲ 
NAMAI (0 aukštas).



SITUACIJA PO PAMOKOS MUZIEJUJE

Tikimybė, kad po pamokų mokiniai gebės dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, apibūdins naujas 
sąvokas (druskingumas, invazinės žuvys, eutrofikacija), gebės paaiškinti gamtinių išteklių įvairovę, 
ekologines problemas, naudingumą ir tausojimo svarbą.

Veikla tęsiama mokykloje. 2 pamoka – paskutinė ciklo pamoka – istorijos, biologijos, geografijos 
žinių įtvirtinimo pamoka, reflektuojant patyrimų muziejuje metu įgytą patirtį. 

Mokiniai komentuoja ir geba apibendrinti informaciją, daryti išvadas. Dalijasi sava patirtimi, 
emocijomis, vertina ir įsivertina savo ir draugų patirtį, rengia darbų parodą, susijusią su patyrimu 
Lietuvos jūrų muziejuje (nuotraukomis, eskizais) ir pristato ugdymo įstaigoje.

3 veikla. Refleksija/diskusija.

1veikla. Refleksija, įsivertinimas.

2 veikla. Kūrybinis darbas. 

Baltija yra sena ar jauna jūra?  
Kiek Lietuvos valstybių tilptų į Baltijos jūros plotą?

Trukmė: 45 min.

Kodėl Baltijos jūros vanduo yra nugėlintas?

Sužinome iš komandos narių, kuris narys buvo 
aktyviausias (už tai skiriame papildomą balą 
vertinime). Kiekvienas mokinys  savo aktyvumą 
komandoje gali įsivertinti penkių balų sistema.

MOKYMOSI VEIKLOS

Aptariama kartu su mokiniais, kaip komandoms 
sekėsi atlikti užduotis „Kas pavyko? Kas buvo 
sunku?“, kaip sekėsi dirbti kartu, kaip sekėsi atlikti 
laiku užduotį. 

Komandos pristato sukurtą nuotraukų koliažą 
„Baltija yra mūsų namai“, pasidžiaugia savo 
atradimais, pirmąkart pamatytais objektais.

2 PAMOKA 

Klausimai visiems mokiniams:

Kokia  grėsmė ruoniams ir jūros kiaulėms Baltijos 
jūroje?  

Kokios yra pagrindinės pamario žuvys?

Kokiai  gyvūnų rūšiai priskiriama paprastoji jūrų 
kiaulė?

Kodėl Baltijoje įvairovė yra palyginti maža?

Kaip invazinės žuvys (grundalas) prisideda prie 
taršos jūroje? 
Kuo ypatingas Baltijos gintaras (skiriasi nuo kitų 
gintaro rūšių)? 
Kokių rūšių ruonius galima pamatyti Jūrų  
muziejuje?   

Kokios yra didžiausios žuvys Baltijos jūroje?

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA 
UGDYMO ĮSTAIGA 

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo 
centras.



Priedas 1 

MOKINIŲ KOMANDOS UŽDUOČIŲ LAPAS

Komandos nariai:

Komandos pavadinimas:

1. Gyvybės evoliucija. 

Išklausę istorijos ir biologijos mokytojų pasakojimų apie evoliucijos teorijos genealogiją, 
suformuluokite ir užrašykite išvadas.

2. Baltijos jūros raida.

Baltijos jūros raida Laikotarpis Vanduo Indikatorius

Baltijos ledyninis 
ežeras

Prieš 10-12 tūkst. m.

Joldijos jūra Moliuskas Yoldia 
arctica

Anciliaus ežeras

Litorinos jūra Prieš 7500-7000 m.



3. Baltijos jūros svarbiausi duomenys, lokacija.

Valstybės Gyventojų 
skaičius

Uostai Didžiausios 
salos

Įlankos Sąsiauriai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4. Žuvų rūšys Baltijos jūroje, Kuršių mariose. Verslinės žuvys.

Išvardinkite populiariausias

Baltijoje gyvena 50–60 rūšių žuvų. 

Pabraukite tas žuvis, kurios yra žvejojamos 
pramoniniu būdu.

Išvardinkite populiariausias.

Kuršių marių žuvys.

Pabraukite tas žuvis, kurios per marias plaukia 
neršti.

KARŠIS               LAŠIŠA              BUILIS

BRETLINGIS       STRIMĖLĖ         PLAKIS

UOTAS                GRUNDALAS     STARKIS

PLEKŠNĖ            MENKĖ              CIEGORIUS



5. Baltijos jūros druskingumą lemiantys veiksniai.

Kodėl Baltijos jūroje vanduo nugėlintas? 

Parašykite, kas lemia  ne vienodą Baltijos jūros druskingumo pasiskirstymą.

1.

2.

3.

6. Baltijos jūros auksas – gintaras.

Gintaro gavybos metai Baltijos jūroje Įvykis, susijęs su gintaro gavyba

1781 m.

1875 m. Pavalninkuose

1921 ir 1927 m.

*Informacija renkama iš stendo, mokytojo pasakojimo.

7. Baltijos jūroje gyvenantys žinduoliai

7.1.

Fiziologija/Ypatumai Pilkasis ruonis
(atsakymą pabraukti)

Paprastoji jūrų kiaulė 
(atsakymą pabraukti)

Patino svoris iki 50 kg      iki 150 kg     ki 300 kg iki  50kg    iki 150 kg   iki 300 kg

Ilgis iki 2 m        iki 2,5m       iki 3m iki 0,6 m        iki 1m       iki1,6 m

Gyvenimo trukmė Iki 20metų               iki 40  metų 
               iki  60  metų

iki 4 metų                  iki 10metų
              iki 24metų

Populiacija 30000 500

*Informacija renkama iš stendo, mokytojo pasakojimo

7.2. Kokios kyla grėsmės paprastosios jūrų kiaulės populiacijai?



8 veikla. Baltijos jūroje žiemojantys paukščiai.

Paukščių akių ypatumai Paukščių plunksnų 
ypatumai

Paukščių uodegos 
ypatumai

*Informacija renkama iš stendo

9 veikla. Baltijos jūros taršos židiniai, taršios medžiagos.

9.1. Įvardinkite taršos židinius

9.2. Įvardinkite taršias medžiagas

10. veikla. Refleksija.

10.1. Su kokiomis kliūtimis susidūrė komanda dirbdama kartu? 

Įvardinkite svarbiausią faktą, kodėl renkatės taip vertinti:

10.2. Įvertinkite savo komandos darbo efektyvumą apibraukdami skaičių  6 7 8 9 10;
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