
VIRTUALUS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

KLASĖ: 5–8 

ŽMOGUS UŽ BORTO!

SOS!

Mindaugas Žvirgždys
Lietuvos jūrų muziejaus edukatorius



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

pasitikės savimi (atlieka pats užduotį), gebės įveikti netradicines 
užduotis.

praktiškai taikys žinias, bendraus, gebės keistis informacija ne tik 
žodžiais, bet ir kitomis komunikavimo priemonėmis.

mokysis patirti pažinimo džiaugsmą ir ieškoti informacijos, ją 
nagrinėti, kritiškai mąstys, vertins įvairius informacijos šaltinius, 
pateiks išvadas.

DALYKINĖS: ugdyti vaikų sąmoningumą, atsakomybę, gebėjimą numatyti ir 
vertinti veiksmų pasekmes, praplėsti moksleivių žinias apie 
laivybos istoriją, sužinoti ir mokėti taikyti edukacijos metu įgytas 
žinias, kaip naudotis gelbėjimosi priemonėmis.

ASMENINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

1 Šiuolaikinių priemonių pagalba, susipažinę su Jūrų 
katastrofomis, moksleiviai analizuos ir bandys nustatyti, dėl 
kokių stokojamų bendražmogiškųjų savybių įvyksta laivų 
katastrofos. 
2. Atlikdami užduotis, edukacijos dalyviai nagrinės savo 
pasirinkimų veiksmus, dalyvaus gelbėjimo operacijos 
simuliacijoje, bandys nustatyti savo tikimybę išsigelbėti jūroje.
3. Atlikdami įvairias užduotis, sužinos ir patirs, kokiais būdais ir 
priemonėmis galima išsigelbėti.

SOCIALINĖ ugdys sąmoningumą, atsakingumą, gebėjimą gerbti kitus asmenis, 
mokantis su jais bendrauti ir bendradarbiauti.

MOKĖJIMO 
MOKYTIS

motyvuos save sėkmingam užduoties atlikimui, planuos veiklą, 
vertins užduoties sudėtingumą, savo galimybes.



EDUKACINIO UŽSIĖMIMO TIKSLAS – susipažįstant su jūrų 
katastrofomis ir gelbėjimosi priemonių įvairove, suvokti bendražmogiškųjų vertybių 
ir savo veiksmų pasekmes. 

Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45 min

1 veikla. Gelbėjimo operacija
2 veikla. Taisyklių svarba
3 veikla. Gelbėjimosi priemonės

Įvadas

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

4 veikla. Refleksija

Prieš edukacija mokytojo(s) 
susipažinimas su edukacijos turiniu, 
užduotimis, priemonių pasiruošimas.

EDUKACIJOS VIETA

Edukacija vyksta klasėje
Edukacija vyksta iš namų

,,Jūrų katastrofos ir Lietuva”
Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicija

ĮVADAS

Metodai: darbas individualiai (informacijos, 
pateiktų istorinių faktų tyrinėjimas, analizė ir gautų 
rezultatų pristatymas), lyginimas, atviri/uždari 
klausimai.

Trukmė: 10 min.

Priemonės: pasakojimas, vaizdo medžiaga, garso 
medžiaga. 

Ko siekiama: Per muziejaus ,,Jūrų katastrofos ir 
Lietuva” ekspoziciją ir eksponatus siekiama skatinti 
dalyvių smalsumą pažinti laivybos istoriją, bei 
išsiaiškinti, kokios žmogaus ydos prisidėjo bei 
nulėmė laivų katastrofas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Archyvinė medžiaga, fotografijos, vaizdo 
ir garso įrašas.

MOKYMOSI VEIKLOS

1 veikla. Gelbėjimo operacija
Trukmė: 5 min.
Metodai:  pasakojimas, diskusija, aktyvus 
įsitraukimas, kritinis mąstymas, komandinis 
darbas.
Priemonės: vaizdo medžiaga, peilis buku galu         
šokoladas, kompasas, panirimo kostiumas, jūrinė 
vhr radijo stotis, prožektorius, žvejybinis valas su 
kabliuku, maisto briketas, mobilusis telefonas,  
maišeliai, užklotas, gėlas vanduo, signalinės 
veidrodėlis, irklai, kempinė.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Skaidrės
Priedas: 1 užduotis



Ko siekiama: dalyviams ugdyti kritinį mąstymą, veikiant 
komandoje atkreipti dėmesį į faktorius, kad kiekvienas 
jų pasirinkimas turi įtakos sėkmingai gelbėjimo 
operacijai.

MOKYMOSI VEIKLOS

Trukmė: 15 min.
Metodai:  pasakojimas, aktyvus įsitraukimas, 
tyrinėjimas, lyginimas, komandinis darbas.
Priemonės: vaizdo medžiaga, gelbėjimosi ratas, Morzės 
abėcėlė, Signalinės jūrų vėliavėlės.

Ko siekiama: šia veikla moksleiviai įsigilina į 
gelbėjimosi priemones ir išmoksta jomis naudotis, bei 
patiria, kad žinios apie gelbėjimosi priemones padeda 
mums priimti tam tikrus sprendimus, užtikrinančius 
mūsų saugumą.  

2 veikla. Gelbėjimosi priemonės 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Skaidrės

Priedas: 2, 3, 4 užduotis

Metodai: pasakojimas, kritinis mąstymas, aktyvus 
įsitraukimas, diskusija. 

3 veikla. Taisyklės 
Trukmė: 5 min.

MOKYMOSI VEIKLOS

Priemonės: vaizdo medžiaga, gelbėjimosi liemenė.

Ko siekiama: kad dalyviai suprastų ir sužinotų 
taisyklių svarbą ir išmoktų jas kurti.

Skaidrės

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Priedas: 5 užduotis

Trukmė: 10 min.

Priemonės: vaizdo medžiaga.

Ko siekiama: parodyti žmogaus neigiamas savybes, 
atskleisti, kaip puikybės, galios ir turtų troškimas 
atspindi, kokie mes maži viduje prieš bandymą kovoti su 
didžia, galinga ir nenuspėjama jūra. Įsisąmonintas 
žmogaus elgesio normas, vertybes ir siekiama ugdyti 
d o r ą ,  p i l i e t i š k u m ą  b e i  t e i g i a m o m i s 
bendražmogiškosiomis vertybės besivadovaujantį 
pilietį.

Metodai:  klausymas, įsitraukimas, diskusija, 
pasakojimas, matytos vaizdo medžiagos analizė, 
refleksija.

MOKYMOSI VEIKLOS

4 veikla. Refleksija
Archyvinė medžiaga, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA



PRIEDAS. 1 UŽDUOTIS 

Mes išgyvensime jūroje, jeigu turėsime vandens ir maisto, jei išsaugosime šilumą ir būsime matomi.
Mūsų laivas skęsta, pradedame gelbėjimosi operaciją!

Moksleiviams reikia pasiimti 4 būtiniausius daiktus iš pateikto sąrašo:

Peilis buku galu Šokoladas Kompasas

Panirimo kostiumas Jūrinė vhr radijo stotis Prožektorius 

Žvejybinis valas su kabliuku Maisto briketas Mobilusis telefonas

Maišeliai Užklotas Gėlas vanduo

Signalinis veidrodėlis Irklai Kempinė



PRIEDAS. 2 UŽDUOTIS 

Pagalvokite, kas yra  bendro tarp gelbėjimosi rato ir Leonardo da Vinči paveikslo „Mona Liza“?



PRIEDAS. 3 UŽDUOTIS 

Vadovaudamiesi Morzės kodu sukurkite ir užšifruokite užkoduotą žinutę, kurią kitos kodandos 
turės iššifruoti (max. 3 žodžiai).

Raidė Kodas Raidė Kodas 

A ·- N -· 

B -··· O --- 

C -·-· P ·--· 

D -·· Q --·- 

E · R ·-· 

F ··-· S ··· 

G --· T - 

H ···· U ··- 

I ·· V ···- 

J ·--- W ·-- 

K -·- X -··- 

L ·-·· Y -·-- 

M -- Z --·· 

 



PRIEDAS. 4 UŽDUOTIS 

Susipažinkite su Singalinėmis jūrų vėliavėlėmis! Iššifruokite užkoduotą žinutę:

PAVADINIMAS VĖLIAVA REIKŠMĖ

A Alfa Vandenyje dirba naras, plaukite toliau, lėtai

B Bravo Kraunu, iškraunu ar plukdau pavojingą krovinį“ 
(pradžioje naudota kariškių laivuose, 
plukdžiusiuose sprogstančias medžiagas).

C Charlie Taip

D Delta Laivas sunkiai valdomas, plaukite toliau nuo 
manęs.

E Echo Suksiu dešinėn

F Foxtrot Negaliu manevruoti, laikykite ryšį su manimi
Lėktuvnešiuose: Įspėju, išleidžiu ar priimu lėktuvus

G Golf Reikalingas locmanas
Žvejų laivas žvejybos vietoje: Velku tinklus

H Hotel Locmanas laive

I India Suksiu kairėn

J Juliet Laive gaisras ir laive pavojingas krovinys.
Plaukite toliau nuo manęs.
Arba: Iš laivo teka pavojingas krovinys.



K Kilo Noriu su jumis susisiekti.
Su skaitmenį reiškiančia vėliava: Noriu su jumis 
susisiekti, naudodamas…:
1 – vėliavėlių ar rankų mostų semaforu;
2 – megafonu; 3 – šviesiniu semaforu; 4 – garso 
signalais.

L Lima Jūroje: Nedelsiant sustokite!
Uoste: Laive karantinas. 

M Mike Mano laivas stovi ir nejuda vandens atžvilgiu.

N November Ne

O Oscar Žmogus už borto!

P Papa Uoste: Laivas greitai išplauks, visiems būti laive.
Jūroje, žvejų laivas: Mano tinklai užkliuvo už kliūties.

Q Quebec Laive visi sveiki. Galima vykdyti visas krovimo 
operacijas.
(Informuojama, kad laive nėra sergančių 
užkrečiamomis ligomis).

R Romeo Mašinos sustabdytos, dreifuoju.

S Sierra Mano sraigtas(i) dirba atbuline eiga.
Papildomos skaitmenų vėliavos rodo greitį mazgais 

T Tango Porinis tralavimas, laikykitės nuo manęs atokiau
(t.y., du žvejų laivai velka vieną tralą).

U Uniform Jūs plaukiate link pavojaus.

V Victor Man reikalinga pagalba.

W Whiskey Man reikalinga medikų pagalba.

X X-ray Nutraukite savo veiksmus ir stebėkite mano 
signalus.

Y Yankee Manęs nelaiko inkaras.

Z Zulu Man reikalingas buksyras.
Žvejų laivas žvejybos vietoje: „Metu tinklus“.



PRIEDAS. 5 UŽDUOTIS 

Žiūrėdami į liemenę, sukurkite instrukciją, kaip taisyklingai užsidėti gelbėjimosi liemenę. 
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