
Šiaulių r. Naisių mokyklos 2020/2021 m.m. 

PROJEKTAS ,,GYVENAMOSIOS APLINKOS TYRIMAI “ 

 

Data: Nuo 2020-06-01 iki 2020-06-18 

Trukmė 14 dienų 

Dalyviai 5-8,10 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai, kaimo bendruomenė. 

Tikslas  1. Skatinti mokinius domėtis savo gimtojo krašto, gyvenamosios vietos istorija, tradicijomis, puoselėti ir saugoti savo aplinką; 

  2. Sudaryti sąlygas mokiniams individualiai ir grupėse dalyvauti dalykiniuose tyrimuose, atlikti numatytas užduotis, analizuoti 

rezultatus ir mokytis juos susisteminus, pristatyti; 

   3. Sudaryti sąlygas mokiniams išsakyti savo nuomonę, organizuoti kūrybines veiklas, per kurias mokinių sukurti darbai skatintų 

pasididžiavimą ir meilę savo gimtajam kraštui, savo gyvenamajai vietovei. 

Bendrosios 

kompetencijos 

1.Mokėjimo mokytis:  

 mokosi pasitikėdamas savo jėgomis, supranta savo mokymosi prasmę; 
  išsikelia realius mokymosi tikslus ir uždavinius, numato sėkmės kriterijus;  
 padedamas planuoja mokymosi laiką sudėtingoms užduotims atlikti;  
 padedamas išbando nurodytas mokymosi strategijas. 

2. Asmeninė:  

 pažįsta save ir remiasi stipriosiomis savybėmis; atsižvelgdamas į situaciją įvertina savo jėgas;  
 siekia numatytų tikslų. 

3. Komunikavimo: 

 randa reikalingos informacijos ir ją atsirenka;  
 naudoja įvairias priemones ir būdus informacijai perteikti; 
  atsižvelgia į temą, tikslą, adresatą ir situaciją;  
 drąsiai išsako ir pagrindžia savo požiūrį nepažeisdamas savo ir kitų orumo. 

3. Iniciatyvumo ir kūrybingumo:  

 kūrybiškai mąsto, drąsiai kelia idėjas;  
 atsirenka idėjas pagal sutartus kriterijus;  
 imasi iniciatyvos idėjoms įgyvendinti;  
 aktyviai ir kūrybiškai veikia, įtraukia kitus. 

4. Socialinė:  

 gerbia kitų teises, atsakingai atlieka pareigas;  
 pozityviai bendrauja su jaunesniais ir vyresniais už save žmonėmis; 
  ieško pagalbos ir noriai ją priima, padeda kitiems. 

 



Rezultatų 

pristatymas ir 

apibendrinimas 

Mokinių grupių ir/ar klasių darbų pristatymas vykdomas 5-8,10 klasių mokinių ir mokytojų video konferencijose (naudojant Zoom platformą) 

2020 m. birželio 15-18 dienomis. 

Įvertinimas Už dalyvavimą ir pristatymą mokinius vertina dalyko mokytojas 1-10 balų sistema. 

Integravimas Visi pagrindinio ugdymo programos dalykai integruojami su informacinėmis technologijomis. 

Projekto etapai Pasirengimas:  Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas, veiklų numatymas. Organizuojami idėjų kūrimo pasitarimai. 

Planavimas Veiklų planavimas: 

 renginių, laiko, atsakomybių, sklaidos numatymas. 

 Mokyklos bendruomenės supažindinimas su planais:  

 mokytojų, klasių vadovų – per mokytojų tarybos posėdį (PROT NR. DATA); 

  5–8 klasių mokinių – per klasės valandėlių metu (atsakingi klasių vadovai);  

stendai, mokyklos bendruomenę informuojantys apie projekto veiklą (Visuotiniame tėvų susirinkime, 2020-05-28 d.). 

Vykdymas Mokytojas/vadovas Dalykas Tema/Pavadinimas Klasė Mokiniai/Dalyviai 
  

D.Remeikienė Lietuvių 

kalba        (64 

val.) 

1. Naisiai haiku žanre. 

2. Baltų dievai sakmėse. 

3. Meno kritikė Jolanta 

Marcišauskytė - Jurašienė kviečia 

pasivaikščioti po savo miestą, 

miestelį, gyvenvietę, pasižvalgyti į 

skulptūras ar lentelių užrašus ir 

sužinoti įdomių istorijų. Remdamiesi 

3-4 konkrečiais pavyzdžiais, 

pristatykite Naisių (Pamūšio) 

aplinkos įdomybes. 

 

 

Brigita Survilaitė          Rosija 

Ivaškevičiūtė    Vakarė 

Plaščinskaitė Augustė 

Zikaitė             Skaiva 

Arcišauskaitė     Gabija 

Gvaldaitė           Vakarė 

Matijošiūtė      Edvinas 

Šutkus       Emilis 

Butkus     Danielius 

Šlažikas        A. Ivaškevičius  

R.Stankevičienė Anglų kalba 

 

(39 val.) 

1. Gražiausia vieta mano kaime.  

(The most beautiful place in my 

village.) Tekstas, 2-3 nuotraukos. 

2.Trys įdomiausi objektai turistams.  

(Top 3 tourist attractions in Naisiai(in 

5-6 kl. 

 

 

 

 

7-8 kl. 

Mantas Šutkus       Adris 

Mačiūnas 6 kl 

Kornelija Banytė 5kl. 

Rokas Pšalgauskas 5k 

R. Ivaškevičiūtė 5 kl. 

Nojus Jakavičius 6 kl. 

Mindaugas Kvasas 6kl.  

 



Pamūšis).) Tekstas, 3-6 nuotraukos. 

3.Gyvenimo kaime privalumai ir 

trūkumai. Mano pasiūlymai ir idėjos.  

(Advantages and disadvantages of 

living in a village. My suggestions 

and ideas.)  

Tekstas, videoreportažas, apklausa, 

nuotraukos. 

 

 

 

 

10 kl. 

 

 

 

Daivaras Šauklys 8 kl. 

Laurynas Mikutavičius  

 

 

 

 

Airidas Stonevičius.  Domantas 

Šimkevičius Darius Ragainis 

Matas Kauneckas 

S.Grušienė Rusų kalba (24 

val.) 

,,Aš – gidas“ 

Savo gyvenamosios vietos ir/ar 

lankytinų vietų pristatymas rusų kalba. 

5-10 kl. Gabrielė 

Tamašauskaitė       Karolina 

Šutkutė  Andrėja Jonelytė 

G.Vaitiekūnienė Matematika(11 

val.) 

„Savo kaimo gatvių ilgio matavimas“. 

Susiskirsčius į grupes ar individualiai, 

išmatuoti žingsniais savo gatvės ilgį, 

apskaičiuoti atstumą metrais.  

2. „Išmatuotų ilgių 

apipavidalinimas“.    Pasiskirsčius 

grupėmis, nubraižyti gautų duomenų 

lenteles ir stulpelines diagramas. 

Gautus rezultatus įkelti į „Google“ 

dokumentus.  

 

5 kl. Kajus Grigaitis 

J.Astrauskienė Matematika 

(46 val.) 

1. „Gyvenamosios aplinkos objektų 

skaidymas į erdvines figūras“ 

 ( Duomenų pateikimas naudojant 

matematinius skaičiavimus. Iki 5 

objektų). 

2.„Gyvenamosios aplinkos 

statinių  plokštuminis ir erdvinis kūnų 

10 kl. 

 

 

 

 8 kl. 

 

 



analizavimas“ .  (Paisirinktinai 3 

figūrų: tūris, paviršiaus plotas, 

skaidymas keliomis plokštuminėmis ar 

erdvinėmis figūromis. Fotografavimas 

įvairiais rakursais, pjūviai, 

skaičiavimai įtvirtinant mokymosi 

medžiagą).   

 

3.„Fotografuojame ir skaidome 

gyvenamosios aplinkos plokštumines 

figūras“ ( Pateikiami figūrų perimetrų 

ir plotų skaičiavimai. Iki 10 foto.) 

4.„Gamtinė aplinka skirtingu  paros 

metu“ (Dangaus kūnų padėtis ryte, 

dieną, vakare, naktį. Kitimų 

priežastys. Laiko skaičiavimas. 5-10 

foto). 

5. Naisių (Pamūšio ir kt.) gyvenvietės 

gatvių perimetras. Matuok, skaičiuok, 

žymėk, 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 kl. 

 

 

 6-7 kl. 

Geografija 

(14 val.) 

1.Gyvenamosios vietovės geografinės 

padėties apibūdinimas (pradinio 

dienovidinio, pusiaujo, ašigalių, 

žemyno, vandenyno, paviršiaus reljefo 

žymių objektų, upių, ežerų atžvilgiu). 

2.Naisių ŠVENEŽERIO pakrantės, 

augalijos ir gyvūnijos įvairovės 

apibūdinimas. 

3. Naisių gyvenvietės gatvių 

perimetras. Matuok,  

skaičiuok, žymėk, žinok. Žemėlapio 

sudarymas. 

4. „Gamtinė aplinka skirtingu  paros 

 6-10 kl. Ugnius Danasas 



metu“ (Dangaus kūnų padėtis ryte, 

dieną, vakare, naktį. Kitimų priežastys. 

Laiko skaičiavimas. 5-10 foto). 

 

Gamta ir 

žmogus 

(5 val.) 

„Ūkininko sodyba“ ( Augalai, sodas, 

daržas, pastatai, darbo priemonės, 

technika ir prietaisai. Pasirinktinai 

vieno ploto užsėjimo ypatumai: sklypo 

dydis, augalo rūšis, paskirtis, augimo 

savybės, kiekis, darbų vertė, 

numatomas derliaus kiekis ir 

panaudojimas). 

 

5 kl. Justinas Stagys 

Ekonomika 

(2 val.) 

POKYČIAI NAISIUOSE: nutarus 

visiems gyventojams pirkti tik 

Lietuvoje ir tik iš lietuviškų žaliavų 

pagamintas prekes. 

Analizė, išvados, apibendrinimas. 

 

10 kl. Augustė Zikaitė 

 

S.Juška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologija 

(12 val.) 

“Rasti gyvenamojoje aplinkoje tris 

daugialąsčius organizmus 

nufotografuoti  ir aprašyti juos”. 

Medžiagą pateikiant skaidrėse. 

“Natūralūs vitaminų ir mineralų 

šaltiniai gyvenamojoje aplinkoje”. 

Surinkti medžiagą apie tris 

pasirinktus augalus, nufotografuoti 

juos, aprašyti jų sudėtį ir sandarą. 

Medžiagą pateikiant skaidrių 

pavidalu. 

“Ekosistemos mano gyvenamojoje 

aplinkoje” Nufotografuoti dvi 

 

10 kl. 

 

 

 

 

8 kl. 

 

 

 

 

7 kl. 

 

Darius Ragainis 10 kl. 

 

 

 

 

 

 

Jokūbas Zdanys 8 kl. 



pasirinktas ekosistemas gyvenamojoje 

aplinkoje įvairiais aspektais ir jas 

aprašyti. Darbas pateikiamas skaidrių 

pavidalu. 
  

 

Chemija    (12 

val.) 

“Remiantis gamtoje randamais 

indikatoriais nustatyti oro užterštumą 

gyvenamojoje aplinkoje” Darbas 

atliekamas fotografuojant ir aprašant 

sukauptus duomenis. 

 

10 kl. 

 

  

 

Fizika        (15 

val.) 

“Gyvenamosios aplinkos fizikinių 

objektų arba reiškinių  fotografavimas 

ir aprašymas”. (Pvz. Svertas, 

nuožulnioji plokštuma, atspindžiai, 

šviesos lūžis). Skaidrės su aprašymų 

apie tris pasirinktus reiškinius. 

Gyvenamojoje aplinkoje naudojami 

paprastieji mechanizmai, 

nufotografuoti juos ir  aprašyti kaip jie 

pasitarnauja žmogaus gyvenime”. 

Darbą atlikti skaidrių pavidalu. 

“Fizikiniai kūnai, reiškiniai ir 

medžiagos gyvenamojoje aplinkoje”. 

Nufotografuoti ir aprašyti pasirinktus 

reiškinius, fizikinius kūnus jų 

sandarą. Darbą pristatyti skaidrių 

pavidalu. 

10 kl. 

 

 

 

 

8 kl. 

 

 

7 kl. 

 

  

 

L.Lukoševičiūtė 

 

Istorija    (27 

val.) 

1. Kolūkinis kaimo kraštovaizdis. 

(Kaimo kolūkinio kraštovaizdžio 

analizė, kaimo raida sovietmečiu).   

 2. Paminklai pasakoja apie praeitį. 

(Laisvės kovų analizė gyvenamojoje 

vietovėje.) 

 3. Gyvenamosios vietovės šimtmetis 

 

Rokas Pšalgauskas  

Kajus Grigaitis   Deividas 

Matulas 

 

 



nuotraukose. 

(Gyvenamosios vietovės 

kraštovaizdžio tyrimas.) 

 4. Gyvenamosios vietovės seniausio 

objekto praeitis ir dabartis. 

 

 

Karolis Kuokštis 

 

 

 

 

 

 

Povilas Vaitiekūnas 
  

Pilietiškumo 

ugdymas     (3 

val.) 

1. Paminklai pasakoja apie praeitį. 

(Laisvės kovų analizė gyvenamojoje 

vietovėje.) 

10 kl. 
 

   

1. Gyvenu bendruomenėje. 

(Gyvenamosios vietovės 

bendruomenės pristatymas: veikla, 

papročiai ir tradicijos). 

5-8, 

10 kl. 

 

  

A.Treinauskienė Muzika 

(8 val.) 

Projektas " Mano kraštas" dainų 

ir muzikos kūrinių apie gamtą, 

metų laikus, juos pristatant: 

dainuoti, parengti skaidres arba 

kaip muzikinį foną. 

5-8, 

10 kl. 

Jokūbas Zdanys 

Daivaras Šauklys 

  

A.Klumbys Kūno 

kultūra  (18 

val.) 

Naisių gyvenvietės gatvės: Įveikiant 

atstumą, mobiliomis priemonėmis 

užfiksuoti dvi pačias įsimintiniausias 

gatvės vietas 

5-8, 

10 kl. 

Brigita Survilaitė Andrėja 

Jonelytė  Mantas 

Šutkus          Ema 

Latakaitė               Skaiva 

Arcišauskaitė 
  

Žmogaus 

sauga            (3 

val.) 

  

L. Mikutavičius 

Justinas Krasauskas 

  

R.Šimkuvienė Dailė        (9 „Gamtinė aplinka skirtingu paros 

metu (rytas, diena, vakaras, 

5-8, Domantas Šimkevičius     Povilas 

Vaitiekūnas Kornelija 



val.) naktis)“ 10 foto. 10 kl. Banytė       Vakarė 

Plaščinskaitė  Nojus 

Jakavičius     Adris 

Mačiūnas    Ugnius 

Danasas    Gabija 

Gvaldaitė          Vakarė 

Matijošiūtė     Justinas 

Stagys         Ema Latakaitė 

Mindaugas Kvasas Justinas 

Krasauskas Karolis 

Kuokštis    Emilis 

Butkus           Airidas Stonevičius 

Matas Kauneckas Deividas 

Matulas 

  Technologijos (21 

val.) 

Gyvenamosios aplinkos objektų 

skaidymas į geometrines figūras.  

Ūkininko sodyba. 

7,8,10 

kl. 

5, 6 kl. 

Aleksas Ivaškevičius Edvinas 

Šutkus Danielius Šlažikas 

  

L.Balčiūnienė Specialioji 

pedagogė 

(12 val.) 

Pagalba mokiniams. 
  

Mokiniai renkasi 2 projektus (pageidautina iš tiksliųjų, kalbos ar socialinių mokslų ir meninio ar sportinio  ugdymo).  
 


