SVETIMŠALIS

AR SAVAS?
NUOTOLINIS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

KLASĖ: 5–7

Gintas Pociūnas
Lietuvos jūrų muziejaus edukatorius

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS:
SOCIALINĖPILIETINĖ

Mokysis pagarbos vienas kitam, saugoti ir tausoti gamtą, elgtis
atsakingai su gyvūnais ir mus supančia aplinka.

KOMUNIKAVIMO

Mokysis dirbti grupėje, diskutuoti, rasti bendrus sprendimus.

PAŽINIMO

Skatinti pažinti, ieškoti reikiamos informacijos.

INICIATYVUMO
IR
KŪRYBINGUMO

Puiki galimybė pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę.

ASMENINĖ

Lavinamas analitinis, kritinis mąstymas, skatinama atsakomybė.

DALYKINĖS:

Biologinių žinių gilinimas. Susipažins su vėžių gyvenimo
sąlygomis, rūšimis. Aptarsime invazinio gyvūno sąvoka.

EDUKACINIO
UŽSIĖMIMO
UŽDAVINIAI:

1. Susipažinti su artimiausia gamtine aplinka.
2. Supažindinti su invazinėmis rūšimis, parodyti invazinių rūšių
pavyzdžių, padėti suprasti invazinių rūšių daromą žalą ir naudą vietinei
gamtai.
3. Pažįstant 4 vėžių rūšis parodyti kokią įtaką invazinės rūšys turi vietinei
gamtai, prisidėti prie vietinių rūšių išsaugojimo.

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO TIKSLAS – mokytis atsakingo elgesio
su gyvūnais ir šalia mūsų esančia aplinka, susipažįstant su vietinėmis ir invazines
gyvūnų rūšimis, jų daroma žala ir nauda, geriau pažįstant artimiausią aplinką ir joje
esančius gyvūnus.

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

EDUKACIJOS VIETA

Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45min

Edukacija vyksta klasėje esantiems
dalyviams.
Edukacija vyksta namuose esantiems
dalyviams.
Prieš edukaciją mokytojo(s)
susipažinimas su edukacinio užsiėmimo
turiniu ir pačia edukacija, priemonių
sąrašu ir jų pateikimu.

Įvadas
1 veikla. Gamtinės aplinkos analizavimas.
2 veikla. Invazinio gyvūno sąvoka ir poveikis
vietinei aplinkai.
3 veikla. Lietuvoje gyvenantys vėžiai, vietinių ir
invazinių rūšių tarpusavio ryšiai ir mūsų elgesys
nekenkiant aplinkai.

Priemonės
Vaizdo ir garso įrašai, archyvinė
medžiaga, fotograﬁjos ir kitos edukacijos
metu naudojamos priemonės.

Įvadas
Trukmė: apie 5 min
Priemonės: skaidrių medžiaga
Metodai: vaizduotė, pasyvus klausymas,
atsakingo elgesio vaizdai.
Siekiama pažadinti moksleivių smalsumą
supažindinat su skirtingomis gyvūnų aplinkomis
per muziejaus ekspozicijas.

MOKYMOSI VEIKLOS

VEIKLAI ĮGYVENDINTI
NAUDOJAMA MEDŽIAGA
Muziejaus archyvinės nuotraukos.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA
MEDŽIAGA

1 veikla. Gamtinės aplinkos pažinimas.
Trukmė: 7min.
Archyvinės nuotraukos.
Priemonės: vaizdinė medžiaga, popieriaus lapas ir
rašiklis.
Metodai: Diskusija su dalyviais.
Ko sieksime: Atkreiptį dėmesį į pačių dalyvių
artimiausią ir šalia esančią gamtinę aplinką.

MOKYMOSI VEIKLOS
2 veikla. Invaziniai gyvūnai ir jų poveikis aplinkai.
Trukmė: 10min
Priemonės: vaizdinė medžiaga.
Metodai: Pasitelkus gamtinių nuotraukų pavyzdžiais
atskleisime invazinius augalus ir gyvūnus ir
apžvelgsime jų daromą žalą ir naudą vietinei aplinkai.
Ko sieksime: Kad dalyviai suprastų kas yra invazinis
gyvūnas ir kokia jo įtaka gamtoje.

MOKYMOSI VEIKLOS

VEIKLAI ĮGYVENDINTI
NAUDOJAMA MEDŽIAGA
Invazinių rūšių pavyzdžiai.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

3 veikla. Pažintis su Lietuvoje gyvenančiais vėžiais,
vietinių ir invazinių vėžių rūšių identiﬁkavimas ir Vaizdinė medžiaga, eksponatai.
tarpusavio ryšiai, taip pat mūsų veiksmai gamtoje.
Trukmė: 23 min.
Priemonės: vaizdinė medžiaga, ekspoziciniai vėžiai.
Metodai: Teorinės medžiagos išdėstymas ir darbas
grupėse, analizuojant ir nustatant vėžių rūšis.
Reﬂeksija: Siekiama dalyvius paskatinti atsakingai
elgtis gamtoje.
Ko siekiama: Pasitelkus archyvine medžiaga
supažindinti su Lietuvoje gyvenančiais vėžiais.
Raginsime suprasti, kokią žalą galime padaryti gamtai
neatsakingai elgdamiesi su augalais ir gyvūnais.

NAMŲ DARBAI
Peržiūrėti vaizdo įrašą ,,Šarvuoti kareivėliai''.
(Virtuali pamoka ,,ŠARVUOTI KAREIVĖLIAI'' - YouTube).

