PLĖŠRŪS IR PAVOJINGI.

MITAI AR REALYBĖ?
NUOTOLINIS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

KLASĖ: 5–7

Gintas Pociūnas
Lietuvos jūrų muziejaus edukatorius

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS:
SOCIALINĖPILIETINĖ

mokysis pagarbos vienas kitam, ugdysis kritinis mąstymas.

KOMUNIKAVIMO

mokysis dirbti grupėje, diskutuoti, rasti bendrus sprendimus.

PAŽINIMO

mokysis pažinti, ieškoti reikiamos informacijos.

INICIATYVUMO
IR
KŪRYBINGUMO

mokysis pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę.

ASMENINĖ

mokysis formuoti asmeninę nuomonę, lavins analitinį mąstymą,
mėgins pažvelgti giliau atsisakant stereotipinio mąstymo.

DALYKINĖS:

Praplės žinias apie vandenyne tykančius pavojus, sužinos kaip jų
išvengti, susipažins su gyvūnų unikalumu.

EDUKACINIO
UŽSIĖMIMO
UŽDAVINIAI:

1. Atskleisti išskirtines plėšrūnų savybes asociatyvinio mąstymo
pagalba.
2. Komandinių užduočių pagalba išsiaiškinti pagrindines savybes,
kodėl gyvūnai suskirstyti į kategorijas NELIESK, SAUGOKIS,
NEIŠSIGĄSK.
3. Remiantis skirtingais šaltiniais analizuoti, kas yra plėšrūnų
didžiausias priešas ir kaip stereotipai veikia, kaip ir kada jie
reiškiasi ir kokią įtaką jie turi mums, mūsų santykiui su aplinka.

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO TIKSLAS

– kritiškai pažvelgti į
plėšrūnų ,,veidus''. Naujai įgytų žinių pagalba keisti išankstines nuostatas, kas yra
plėšrūs ir kas pavojingi iš tikrųjų?

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

EDUKACIJOS VIETA

Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45min

Edukacija vyksta klasėje.
Edukacija vyksta namuose.
Prieš edukaciją mokytojo(s)
Įvadas
1 veikla. Asociatyvinio mąstymo pagalba susipažinimas su edukacinio užsiėmimo
turiniu, priemonių sąrašu ir jų pateikimu.
identiﬁkuoti gyvūnus.
2 veikla. Klasiﬁkuoti plėšrūnus pagal tam tikras
savybes, remiantis įgytomis žiniomis ir asmenine Priemonės
patirtimi.
Vaizdo ir garso įrašai, archyvinė
3 veikla. Kritiškai pažvelgti į sąvoką „didžiausias medžiaga, fotograﬁjos ir kitos edukacijos
plėšrūnas“. Suteikti įgytoms žinioms kontekstą ir metu naudojamos priemonės.
prasmę.

ĮVADAS

VEIKLAI ĮGYVENDINTI
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Trukmė: apie 5 min
Priemonės: skaidrių medžiaga (nuotraukos, vaizdo Ekspozicijos ,,Plėšrūs ir pavojingi'' vaizdai.
įrašas)
Metodai: atviri uždari klausimai,
Ko siekiama: Per muziejaus “Plėšrūs ir pavojingi„
ekspoziciją ir eksponatus siekiama pažadinti
dalyvių smalsumą pažinti mus supančią aplinką.
Supažindinti su muziejaus ekspozicija.

MOKYMOSI VEIKLOS

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA
MEDŽIAGA

1 veikla. Identiﬁkuoti gyvūnus asociatyvinio
mąstymo pagalba.
Archyvinės nuotraukos, asociatyvūs
Trukmė: 10 min: 5 min. darbas grupėse, 5 min. daiktai.
teorinė medžiaga
Priemonės: vaizdinė medžiaga, asociatyvūs daiktai
(elektros laidas, beisbolo lazda, surūdijęs vinis)
Metodai: Asociatyvus mąstymas ir jo pritaikymas
pamokoje.
Ko sieksime: Supažindinant edukacijos dalyvius
su plėšrūnų išskirtinėmis savybėmis per asociatyvų
mąstymą ir vaizduotę.

MOKYMOSI VEIKLOS

VEIKLAI ĮGYVENDINTI
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

2 veikla. Klasiﬁkuoti vandens plėšrūnus pagal tam
tikras išskirtines, unikalias savybes.
Archyvinės nuotraukos, popieriaus
Trukmė: 20 min.: 10min darbas grupėje, 10 min. teorinė lapai, rašikliai.
medžiaga
Priemonės: vaizdinė medžiaga, popieriaus lapai,
rašikliai.
Metodai: pateiktos teorijos pagalba aptariamos 3
plėšrūnų savybės, kurios leidžia juos klasiﬁkuoti į
kategorijas NELIESK, SAUGOKIS, NEIŠSIGĄSK.
Užduočių pagalba dalyviai išskiria kiekvienai kategorijai
būdingas savybes.
Ko sieksime: kad dalyviai suprastų, kaip atskirų
gyvūnų elgesys susijęs su jų gyvenimo sąlygomis ir
instinktais.

MOKYMOSI VEIKLOS

VEIKLAI ĮGYVENDINTI
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

3 veikla. Vaizdo įrašų peržiūra ir jų aptarimas.
Trukmė: 10 min.
Vaizdinė ﬁlmuota medžiaga.
Priemonės: vaizdinė medžiaga (ﬁlmų ištrauka).
Metodai: matytos vaizdinės medžiagos analizė ir jos de
konstravimas. Reﬂeksija.
Ko siekiama: Suteikti įgytoms žinioms kontekstą,
prasmę ir kritiškai pažvelgti į ,,piešiamus plėšrių gyvūnų
veidus“.

