
NUOTOLINIS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS 

KLASĖ: 5–7 

SVETIMŠALIS  
AR SAVAS?

Gintas Pociūnas
Lietuvos jūrų muziejaus edukatorius



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

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

Mokysis dirbti grupėje, diskutuoti, rasti bendrus sprendimus. 

Skatinti pažinti, ieškoti reikiamos informacijos. 

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

SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

EDUKACINIO 
UŽSIĖMIMO 
UŽDAVINIAI:

1. Susipažinti su artimiausia gamtine aplinka ir jos objektais. 

2.Išsiaiškinti invazinių gyvūnų sampratą, rūšis, jų daromą žalą ir naudą 

vietinei gamtai.  

3. Užduočių pagalba, parodyti, kaip invazinės vėžių rūšys turi įtakos 

vietinės gamtos žalojimui ir kas gali prisidėti prie vietinių rūšių 

išsaugojimo. 

INICIATYVUMO 
IR 
KŪRYBINGUMO

Skatinamas nuomonės išreiškimas ir iniciatyvumas.

ASMENINĖ Lavinamas analitinis, kritinis mąstymas, skatinama atsakomybė.



EDUKACINIO UŽSIĖMIMO TIKSLAS – mokantis atsakingo 
elgesio su gyvūnais, esančiais artimoje aplinkoje, išsiaiškinti vietinių ir invazinių 
gyvūnų rūšis, jų daromą žalą ir naudą.  

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45 min.

Įvadas
1 veikla. Gamtinės aplinkos analizė.
2 veikla. Invazinių gyvūnų sąvoka ir rūšys.
3 veikla. Lietuvos invazinių vėžių ir mūsų 
santykiai su aplinka.

Edukacija vyksta klasėje esantiems 
dalyviams. 

EDUKACIJOS VIETA

Edukacija vyksta namuose esantiems 
dalyviams. 

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

Prieš edukaciją mokytojo(s) 
susipažinimas su edukacinio užsiėmimo 
turiniu ir pačia edukacija, priemonių 
sąrašu ir jų pateikimu.

Trukmė: 5 min. 

Ko siekiama: susipažįstant su skirtingomis 
žmonių ir gyvūnų aplinkomis, sužadinti jų 
smalsumą. 

Įvadas

Priemonės: skaidrių medžiaga (vaizdinė). 
Metodai: vaizduotė, pasyvus klausymas, teorija.

Muziejaus archyvinės nuotraukos.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

MOKYMOSI VEIKLOS

Metodai: diskusija, teorija.

1 veikla. Gamtinės aplinkos analizė.

Priemonės: vaizdinė medžiaga, popieriaus lapas ir 
rašiklis.

Ko siekiama: aptariant artimą aplinką, atkreipti 
dėmesį, ką joje galime aptikti. 

Trukmė: 7 min.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA 
MEDŽIAGA

Archyvinės nuotraukos.



Trukmė: 10 min.

Metodai: teorija.

MOKYMOSI VEIKLOS

Ko siekiama: pasitelkus gyvūnų ir augalų pavyzdžius, 
skatinti invazinio gyvūno ir jo daromos įtakos gamtai 
suvokimą. 

2 veikla. Invazinių gyvūnų sąvoka ir rūšys.  

Priemonės: vaizdinė medžiaga.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Invazinių rūšių pavyzdžiai.

3 veikla. Lietuvos invazinių vėžių ir mūsų santykiai su 
aplinka. 
Trukmė: 23 min.

MOKYMOSI VEIKLOS

Priemonės: vaizdinė medžiaga, užduotys.

Ko siekiama: pasitelkus archyvinę medžiagą ir 
užduotis, išsiaiškinti, kokią žalą galime padaryti gamtai 
neatsakingai elgdamiesi su augalais ir gyvūnais. 

Metodai: teorija, drbas grupėse, analizė, refleksija.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA MEDŽIAGA

Vaizdinė medžiaga, eksponatai.

NAMŲ DARBAI

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