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Pasaulio pažinimo struktūra

6. Mokymosi turinys
I klasė

II klasė

6.1.1. Saugus elgesys

6.2.1. Saugus elgesys

6.3.1. Fizinė, socialinė-emocinė
sveikata

6.4.1. Organizmų klasės

6.1.2. Sveikas gyvenimas

6.2.2. Mitybos piramidės

6.3.2. Užkrečiamosios ligos

6.4.2. Dauginimasis ir paveldėjimas

6.1.3. Žmonių įvairovė

6.2.3. Augalai

6.3.3. Gyvūnai

6.4.3. Žmogaus amžiaus tarpsniai

6.1.4. Gyvūnai

6.2.4. Gyvūnai

6.3.4. Prisitaikymas prie aplinkos

6.4.4. Mitybos grandinės

6.1.5. Augalai

6.2.5. Prisitaikymas prie
aplinkos

6.3.5. Medžiagų būsenos

6.4.5. Natūralių buveinių tarša

6.1.6. Bendri gyvų organizmų
požymiai

6.2.6. Daiktai ir medžiagos

6.3.6. Vandens apytakos ratas

6.4.6. Medžiagų naudojimas

6.1.7. Gamtos ištekliai, jų tarša ir
tausojimas

6.2.7. Medžiagų savybių tyrimai

6.3.7. Tirpumas

6.4.7. Mišiniai

6.1.8. Vandens būsenos

6.2.8. Energija

6.3.8. Energijos šaltiniai

6.4.8. Medžiagų kitimai

6.1.9. Judėjimas

6.2.9. Šiluma

6.3.9. Elektros grandinės

6.4.9. Jėgos, inercija

6.3.10. Magnetai

6.4.10. Saulės sistema

6.1.10. Energija

III klasė

IV klasė

6.4.11. Šviesa

Biologijos turinio fragmentas
• 6.1.5. Augalai: Mokomasi skirti medžius, krūmus ir žoles, atpažinti artimiausius aplinkos medžius (klevą, ąžuolą, beržą,
eglę, pušį ir 3−4 kitus iš savo aplinkos). Aptariama augalų nauda žmonėms. Mokomasi atpažinti augalo dalis (šaknys,
stiebas / kamienas, lapai, žiedas, vaisius, sėkla). Stebimas augalų augimas, nagrinėjamas augalo gyvenimo ciklas
(dygimas, augimas, vaisių brandinimas ir sėklų išbarstymas).
• 6.2.3. Augalai: Nagrinėjami pagrindinių augalo dalių funkcijos. Tyrinėjamas augalų augimas, aiškinamasi, kokių aplinkos
sąlygų reikia augalo augimui. Mokomasi atpažinti artimiausius aplinkos krūmus (pvz., lazdyną, alyvą, ievą ir 2−3 kitus iš
savo aplinkos) ir pievų bei dekoratyvines žoles (kiaulpienę, dobilą, žibuoklę, gyslotį, narcizą, tulpę, kardelį, jurginą ir 2−3
kitus iš savo aplinkos).
• 6.3.4. Prisitaikymas prie aplinkos: Nagrinėjamas augalų ir gyvūnų prisitaikymas prie gyvenamosios aplinkos pagal
atskirus kriterijus: aplinkos ypatybes, klimato sąlygas, mitybos būdus, išorinius augalų ir gyvūnų požymius. [...]
• 6.4.2. Dauginamasis ir paveldėjimas: Aptariami augalų skirtingų dauginimosi būdų pavyzdžiai. [...] Palyginami ir
sugretinami žinomų augalų bei gyvūnų gyvenimo ciklai. [...] Nagrinėjant pavyzdžius aiškinamasi, kad augalų, gyvūnų,
žmogaus palikuonių požymiai ir elgsena panašūs į tėvų. Mokomasi atskirti augalų ir gyvūnų savybes atsiradusias dėl
aplinkos sąlygų (pvz., išstypęs gležnas augalas dėl Saulės šviesos trūkumo) nuo paveldimų savybių (pvz., vijokliniai augalai)

• 6.4.4. Mitybos grandinės: Aptariami gamtinių miško, pievos ar vandens telkinio natūralių buveinių panašumai ir
skirtumai. Aiškinamasi, kas yra mitybos grandinės, mokomasi sudaryti paprastas skirtingų natūralių buveinių mitybos
grandines. Aiškinamasi, kokia kryptimi juda energija mitybos grandinėse, koks Saulės šviesos vaidmuo mitybos
grandinėse. Aptariami gyvųjų organizmų vaidmenys (gamintojai, augalėdžiai ir plėšrūnai) paprastose mitybos grandinėse.

Fizikos turinio fragmentas
• 6.1.10. Energija: Aiškinamasi, kokios energijos reikia, kad daiktai ir gyvi organizmai galėtų judėti
(pvz., kuro, vėjo žmogaus, maisto ir pan.). Aiškinamasi, kaip pasikeitė žmonių reikmėms anksčiau
naudoti ir dabar naudojami daiktai susiejant su gamtos mokslų pažanga (pvz., transporto
priemonės, darbo įrankiai, buitiniai prietaisai ir pan.).
• 6.2.8. Energija: Aptariamas elektros ir šilumos naudojimas kasdieniniame gyvenime. Aiškinamasi,
kaip saugiai elgtis su elektros prietaisais, kaip taupyti elektros ir šilumos energijas.
• 6.3.8. Energijos šaltiniai: Nagrinėjant pavyzdžius aptariama elektros energijos svarba žmogaus
gyvenime, aiškinamasi, kaip elektros energija sukuriama ir pasiekia pastatus. Aptariami energijos
virsmų pavyzdžiai (vėjo – elektros, elektros – šilumos ir pan.). Aptariami atsinaujinančių ir
neatsinaujinančių energijos šaltinių pavyzdžiai, jų privalumai ir trūkumai.
• 6.3.9. Elektros grandinės: Mokomasi konstruoti paprasčiausias elektros grandines, įvardyti jos
dalis, aptariama elektros grandinės dalių paskirtis. Aiškinamasi, kad elektros energija grandinėje
gali virsti šviesa, garsu, šiluma ir priversti daiktus judėti. Aptariami elektrai laidžių, nelaidžių
medžiagų ir jų pritaikymo pavyzdžiai.
• 6.4.4. Mitybos grandinės: [...] Aiškinamasi, kokia kryptimi juda energija mitybos grandinėse, koks
Saulės šviesos vaidmuo mitybos grandinėse. [...]

Chemijos turinio fragmentas
• 6.1.8. Vandens būsenos:
• 6.2.6. Daiktai ir medžiagos: Mokomasi atskirti medžiagas, iš kurių pagaminti daiktai. Mokomasi atpažinti ir įvardyti
medžiagas: popierių, molį, medieną, stiklą, metalus (pvz., geležį, aliuminį, sidabrą), plastikus, gumą. Aptariamas
medžiagų panaudojimas daiktams gaminti siejant su jų savybėmis. Aiškinamasi, kaip ir kodėl rūšiuojamos atliekos,
įvardijamos medžiagos, kurios rūšiuojant atskiriamos.
• 6.2.7. Medžiagų savybių tyrimas: Naudojantis pojūčiais tiriamos medžiagų, daiktų savybės (pvz., skaidrumas, paviršiaus
tekstūra, kietumas, trapumas, tamprumas, ir pan.). Mokomasi tirti kasdieniniame gyvenime sutinkamų medžiagų
vandens sugėrimą, tirpumą ir degumą. Aptariamos gaisrų priežastys ir pasekmės, apsaugos būdai siejant su medžiagų
degumu, aiškinamasi, kaip elgtis užsidegus įvairiems aplinkos daiktams.
• 6.3.5. Medžiagų būsenos: Apibūdinamos trys įvairių medžiagų (ne tik vandens) būsenos pagal jų formą (ar kinta
priklausomai nuo indo, ar išvis turi formą), aptariami pavyzdžiai. Aptariami medžiagų būsenos kitimai siejant su
temperatūra, pateikiami pavyzdžiai.
• 6.3.7. Tirpumas: Tiriamas medžiagų tirpumas vandenyje, aptariama, kaip galima paspartinti medžiagų tirpimą.
• 6.4.7. Mišiniai: Aptariami įvairių medžiagų mišinių kasdieniniame gyvenime pavyzdžiai. Siejant su medžiagų savybėmis
aiškinamasi, kokiais būdais galima atskirti mišinio medžiagas. Mokomasi praktiškai atskirti dviejų medžiagų mišinius
pasirenkant tinkamą būdą (pvz., sijojant, filtruojant, garinant, pasitelkiant magnetinę trauką ir pan.).
• 6.4.8. Medžiagų kitimai: Tiriami medžiagų kitimai: puvimas, degimas, rūdijimas, lydymasis, kietėjimas, garavimas,
kondensacija. Aptariami negrįžtamieji medžiagų kitimai siejant su pastebimais medžiagų pokyčiais, nulemtais puvimo,
degimo, rūdijimo procesų, kuriems vykstant susidaro naujos medžiagos, pasižyminčios kitomis savybėmis. Tyrinėjami
grįžtamieji medžiagų pokyčiai susiejant su medžiagų būsenos kitimu joms lydantis, kietėjant, garuojant, kondensuojantis.

Temos „Vanduo“ turinys pradinėje mokykloje

Vandens apytaka
Gyvybė ir
vanduo

Panaudojimas,
tarša, valymas
Vandens
savybės
Vandens
būsenos

VANDUO

Mokyklos lauko edukacinė aplinka
KOKIA?
• Aplinka kaip geografinė erdvė. Ji skaidoma,
tyrinėjama dalimis (Plungė, 2012; Gibson,
2014).
• Erdvė gali tapti vieta! (Yi-Fu, Tuan, 2003;
Brukštute, 2017).
• Vaikas ir aplinkos dinamika (Creswell, 2004).
• Svarbi aplinkos dalis – gamta.
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Mokyklos lauko edukacinė aplinka
Kiekviena lauko erdvė gali
būti naudojama keliais
būdais:
1) kaip gamtos klasės,
kuriose susipažįstama su
gamtos
objektais,
reiškiniais,
2) kaip namai, kuriuose
ramu, gera bendrauti ir
patogu mokytis,
3) kaip pasaulis kupinas
paslapčių
ir
mįslių,
mokslo tiesų.

Gamtos patirties tipai ir mokymosi būdai vaikystėje
(Kellert, 1996)

Afektinis

Mokymosi
būdai

Vertinamasis

Pažintinis

Gamtos
patirties
tipai

Tiesioginis

Simbolinis
Netiesioginis

„Kuo daugiau naudojame
aukštųjų technologijų, tuo
labiau reikalinga gamta“.
Richardas Louvas
Moko dėmesį
išskaidyti

KAIP RASTI
PUSIAUSVRYRA
TARP
TECHNOLOGIJŲ
IR GAMTOS?

Hibridinis protas
(Skaitmeninis pasaulis
fizinis pasaulis)

Moko sutelkti
dėmesį

Kas sudaro tyrimą?

Gamtamokslinio
tyrimo komponentai

Klausimai
Problema

Tikslas
Pasirengimas tyrimui
Tyrimo žingsniai/eiga

Matavimai/fiksavimai
Interpretavimas
Duomenų pateikimas
Apibendrinimas

Tyrimas
Tai metodas, kai mokiniai dirbdami mažesnėse ar didesnėse grupėse analizuoja tam
tikras problemas, temas, reiškinius siekdami gilesnio supratimo.
Toks mokymosi ir darbo būdas leidžia pasinaudoti visų mokinių turima patirtimi,
gebėjimais, pomėgiais, taip pat ugdytis naujus gebėjimus.
Kritinio mąstymo ugdymo
schema

Sėkmingo tyrimo principai

Žadinimas

Vidinė motyvacija, susidomėjimas
bei emocinis ryšys su tiriama tema

Prasmės suvokimas

Sąveika, t.y. produktyvus
tyrinėjimas, veikimas drauge

Refleksija

Interpretacija - reikšmės
priskyrimas tiriamajai medžiagai

Kai grupėse 4 vaikai,
jie visi dalinasi,
įsitraukia;
kai grupėje dirba 7
vaikai – dalis
nebeįsitraukia į
bendrą veiklą.

Gamtamokslinės spintos mokyklose...

www.vedlys.smm.lt

Žaislų beveik nėra, bet yra metalo,
popieriaus, tikrų įrankių, molio...
Daug veidrodžių, šviesų, šešėlių ir
atspindžių...

• Uždaviniai
1. Vienas eglės kankorėžis sveria 33 g. Abu kankorėžiai sveria 72 g. Kiek sveria
antrasis eglės kankorėžis?
2. Vienas pušies kankorėžis sveria 8 g. Abu kankorėžiai sveria 14 g. Kiek sveria
antrasis pušies kankorėžis?

3. Pasverkite 10 sausų, išsiskleidusių pušies kankorėžių. Jų masę užsirašykite.
Paskui kankorėžius suberkite į vandenį. Palaikykite per naktį. Kankorėžius
ištraukite iš vandens, nusausinkite ir pasverkite. Kiek jie sveria dabar?
Raskite masių skirtumą.
4. Pasverkite eglės kankorėžį.... (žr. 3 užd.)

• Pušies ir eglės kankorėžių
palyginimas

• Pušies kamieno apimties
nustatymas

• Pušies spyglio ilgio
matavimas

Empatija

Širin – joku. Japonų miško terapija. Dar vadinama panirimu į mišką.
Vaikai medžiams sako savo norus.

PAUKŠČIAI
Kregždė

Šikšnosparnis

Antis

Driežas

Neturi
plunksnų

Turi
plunksnas

Neturi
sparnų

Plunksnos

Turi
sparnus
Sparnai

Stručio ir vištos kiaušiniai

Palyginimas
Stručio kiaušinis

Požymiai
Lukšto spalva

Aukštis

Vištos kiaušinis

Pagal kokius požymius skiriasi eglės
ir pušies kankorėžiai?
Eglės

Požymiai
Kvapas
Spalva

Plotis

Sėklažvynių
kietumas

Apimtis

Ilgis

Svoris

Svoris

Pušies

Mokinių veiklai:
enciklopedijos, veiklos lapai
(randu informaciją, fiksuoju)

MAŽIESIEMS
Įrašų klausymas / video fragmentų
peržiūra

Nauji faktai apie vabzdžius
DRUGYS
.................................
................................
..................................
..................................
ŽIOGAS
..................................
.................................
..................................
....................................

BORUŽĖ
................................
...............................
...............................
...............................
MUSĖ
.............................
.............................
.............................
..............................

Schema. Kas tai yra vabzdžiai?
• Jie yra gausiausia gyvūnų grupė
Žemėje (90% gyvūnų).
• Jie yra įdomūs ir paslaptingi.
• Jie yra maistas kitiems gyvūnams.
• Jų tarpe yra retų, naudingų ir
kenksmingų.

Vabzdžiai
yra ...

turi...

gali...

• Jie turi kūną, sudarytą iš trijų dalių
(galva, krūtinė ir pilvelis).
• Jie turi 6 kojas (3 poras), 4 sparnus
(2 poras), antenas.
• Jie gali: maitintis, skraidyti, ropoti,
daugintis, įkąsti, apdulkinti augalus.

Turinys

Žiema

Ruduo

Metų
laikai

Pavasaris

Vasara

II dalis

I dalis

Žiema

Ruduo

1 klasė

2 klasė

GAMTA metų laikų kaitos kontekste

Gamtos mokslų pradžiamokslis

Augalo
gyvenimo
ciklas

Pavasaris

Vasara
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Turimos
žinios

Naujos
žinios

Medžiagų
savybės

Pažinimas

Veiklų lauke ir klasėje dialogas

Ugdomas visapusiškas
supratimas. Mokomasi
tikslesnio apibūdinimo
Mokinys dirba kaip
mokslininkas.
Stebėjimas,
Tyrinėjimas,
Veiklos ataskaita
Tokia veikla skatina
mokslinį ir kritinį
mąstymą, padeda
suprasti mokslą
Tyrinėjimas pasitelkus
visus pojūčius
Įtraukus matavimus,
stebėjimas tampa
tikslesnis

Mokytojo knyga
Veiklos vertinimo
kriterijai

Mokymo/si
uždaviniai

Mokslinė
informacija ir
didaktiniai
patarimai

Pasitikrinamieji darbai
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Veiksniai,
lemiantys
GU sėkmę

• Kas?
• Koks?

• Ko?
• Kaip?
• Kodėl?
Remiantis H. Dumont,
D.Istance, F.Benavides, 2010

•Koks?
•Dėl ko?

MOKINYS

MOKYTOJAS

UGDYMO
TURINYS

UGDYMO
APLINKA/
ERDVĖ

•Kur?
•Kodėl?
•Kuo?

