
KLASĖ: 1–4 

NUOTOLINIS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS 

KUO MES PANAŠŪS?
PINGVINAI. 

Beatričė Butkutė
Lietuvos jūrų muziejaus edukatorė



EDUKACINIO UŽSIĖMIMO TIKSLAS – ugdyti sąmoningumą ir 
kritinį mąstymą, mokant asociatyviai mąstyti, skatinti atsakomybę už save ir 
supančią aplinką.

Įvadas
Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45 min.

Edukacija vyksta klasėje (mokytojo(s) 
susipažinimas su edukacijos eiga, stalų 
sustumdymas, vaikų susiskirstymas grupėmis).

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

Edukacija vyksta iš namų (vaikai suskirstomi į 
ZOOM kambarius grupelėmis).

1 veikla. Kas yra pingvinai? Kiek pasaulyje 
gyvena pingvinų? Kur jie gyvena? 
2 veikla. Pingvinų rūšys.
3 veikla. Kuo mes (ne)panašūs į pingvinus? 
4 veikla. Pingvinų draugai ir priešai.
5 veikla. Ar nori būti pingvinų draugu?

EDUKACINĖ KLASĖ, IŠ KURIOS 
EDUKATORIUS TAM TIKRAI 
MOKINIŲ KLASEI VEDA 
NUOTOLINĘ EDUKACIJĄ 
ŠIUOLAIKINIŲ PRIEMONIŲ 
PAGALBA (vaizdo įrašai, garso įrašai, 
archyvinė medžiaga, fotografijos, gyvas 
planas ir kt.) 

ĮVADAS
Trukmė: 5–10 min.
Priemonės: aktyvus įsitraukimas (žaidimas), 
vaizdinė medžiaga.
Metodai: aktyvus įsitraukimas.

Susipažinimas. Vyksta trumpas žaidimas, kurio 
metu, atskleidžiama pagrindinė edukacijos tema; 
vyksta įvedimas į toliau nuotolinės edukacijos 
metu vyksiančias veiklas. Stengiamasi sužadinti 
vaikų smalsumą, norą domėtis, gilinti turimas 
žinias.

fotografijos, vaizdo įrašas

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA VAIZDINĖ MEDŽIAGA

MOKYMOSI VEIKLOS

Priemonės: skaidrių medžiaga, užduočių lapai, 
rašymo priemonės (3 – 4 kl.).

1 veikla. Kas yra pingvinai? Kiek pasaulyje 
gyvena pingvinų? Kur jie gyvena?
Trukmė: 10 min. 

Pasaulio pažinimas – susipažinimas su 
pingvinais, jų populiacija ir paplitimu.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ MEDŽIAGA
fotografijos, archyvinė medžiaga

Tarpdalykinė
INTEGRACIJA



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

atsakingumas, aktyvumas.

gebėjimas dirbti grupėje, bendradarbiauti, diskutuoti, išsakyti savo 
nuomonę. 

skatinama tyrinėti, įgyti naujų žinių ir vėliau gebėti jas pritaikyti. 

DALYKINĖS: 
Gebėjimų – nagrinėti mokomąją medžiagą, ją apibendrinti, 
grupuoti, lyginti, įvertinti ir daryti išvadas.

ugdyti mokinių sąmoningumą, atsakomybę. 

SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

EDUKACINIO 
UŽSIĖMIMO 
UŽDAVINIAI:

1. Šiuolaikinių priemonių pagalba (vaizdo įrašai, archyvinė 
medžiaga, fotografijos, gyvas planas ir kt.), atskleisti pingvinų 
savitumus, jų gyvenimo ypatumus, rūšių išskirtinumą ir jų 
tykančius pavojus.

3. Užduočių pagalba (jas atliks savo klasėje, mažose grupėse), 
patirti, kaip mūsų elgesys ir gyvenimo būdas tiesiogiai daro įtaką 
mus supančiai aplinkai.

2. Pasitelkus kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, skatinti dalyvius 
asociatyviai mąstyti, analizuoti ir priimti sprendimus, kurie leis 
geriau pažinti ne tik pingvinus, bet ir patį save.

INICIATYVUMO 
IR 
KŪRYBINGUMO

pritaikyti savo kūrybinius sugebėjimus naudojant turimas 
žinias ir interpretuojant naują informaciją.



Vaikai diskutuoja, savo atsakymus žymi užduočių 
lapuose. 
Edukatorius išsamiau papildo informaciją, pateikia 
teisingus pateiktų klausymų atsakymus. Vyksta 
turimų žinių plėtojimas.

Vaikai susėda pagal tai, kaip susiskirstė į  
skirtingas grupeles. 

Vaikams pateikiami klausimai apie pingvinus, jų 
populiaciją ir paplitimą.

Metodai: klausimynas (3–4 kl.), darbas grupėse 
arba individualiai, diskusija, „minčių lietus“, 
informacijos papildymas, turimų žinių gilinimas, 
aktyvus įsitraukimas.

1–2 klasėms:
Pastabos ir patarimai mokytojui

3–4 klasėms:

Prieš pradedant vykti nuotoliniam edukaciniam 
užsiėmimui sustumdyti suolus, kad vaikai galėtų 
susėsti 3 grupelėmis. Vaikai suskirstomi į 3 
grupeles. Kiekviena iš grupelių turi būti sugalvojusi 
savo grupės pavadinimą. Ant stalų sudedami 
užduočių lapai ir rašymo priemonės.

Jei vaikai sutinka su edukatoriaus užduodamu 
klausimu kelia ranką, jei ne ramiai sėdi.

Pastabos ir patarimai mokytojui

Kiekvienai iš grupelių pateikiami keli uždari 
klausimai, tikrinamos vaikų turimos įgytos žinios 
apie pingvinus. 

MOKYMOSI VEIKLOS

Trukmė: 15–20 min.
2 veikla. Pingvinų rūšys.

Priemonės: užduočių lapai (1 PRIEDAS (1–2 kl.) 
arba 1 PRIEDAS (3–4 kl.)), rašymo priemonės, 
skaidrių vaizdinė medžiaga.
Metodai: informacijos pateikimas, darbas grupėse 
(mokymasis bendradarbiaujant, diskutuoti, priimti 
sprendimus), asociatyvus mąstymas, informacijos 
rinkimas, naujų žinių įgijimas ir jų pritaikymas.

Pastabos ir patarimai mokytojui
Po edukatoriaus pateiktos informacijos apie 
pingvinų rūšis, išdėlioti kiekvienai iš grupelių 
užduočiai atlikti reikalingas priemones (rašymo 
priemonės, užduočių lapai).

INTEGRACIJA

Pasaulio pažinimas – informacija apie 
pingvinus, jų rūšis ir turimas ypatybes. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ MEDŽIAGA
Fotografijos, vaizdo įrašas, garso įrašas (1 
min.), archyvinė medžiaga. 

Tarpdalykinė



Edukatorius papildomai pateikia informaciją apie 
tam tikras pingvinų rūšis, jų ypatybes. 
Mokiniai įdėmiai klausosi, reaguoja, prireikus, 
pasižymi tam tikrą informaciją.

Užduotis 1–2 klasėms pateikta 1 PRIEDAS (1–2 
kl.): Prisiminti edukatoriaus pasakojimą apie 
pingvinų rūšis ir kas joms būdinga. Pagal lentelės 
skiltyse vaizduojamus daiktus nustatyti, kokios 3 
pingvinų rūšys yra užšifruotos. Ant punktyrinių 
linijų reikia užrašyti pingvinų rūšių pavadinimus.

Užduotis 3–4 klasėms pateikta 1 PRIEDAS (3–4 
kl.): Prisiminti edukatoriaus pasakojimą apie 
pingvinų rūšis ir kas joms būdinga. Pavaizduotus 
daiktus ir žodžius priskirti tam tikrai pingvinų 
rūšiai (Adelės pingvinas, Mažasis pingvinas, 
Karališkasis pingvinas).

Mokiniams išdalijami užduočių lapai. Per duotą 
laiką vaikai, dirbdami grupelėse, užpildo lapus, 
taikydami turimas ir naujai įgytas žinias: 

Vyksta užduočių rezultatų aptarimas. Įgytų žinių 
įtvirtinimas. 

Edukatorius paleidžia garso įrašą, kuriame 
pingvinas, vardu Martynas, pasakoja apie savo 
draugus pingvinus.

Priemonės: Skaidrių vaizdinė medžiaga.
Metodai: aktyvus įsitraukimas, asociatyvus 
mąstymas, lyginimas.

Trukmė: 5 min.

Edukatorius, naudodamasis skaidrių vaizdine 
medžiaga, mokiniams pristato, kuo pingvinai 
(ne)panašūs į žmones. Kokios išvaizdos, elgesio 
savybes sieja (skiria) pingvinus ir žmones.  

MOKYMOSI VEIKLOS

3 veikla. Kuo mes (ne)panašūs į pingvinus?

Tarpdalykinė

Fotografijos

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ MEDŽIAGA

INTEGRACIJA

Pasaulio pažinimas – savęs pažinimas. 
Pingvinai, jų ypatybės.

4 veikla. Pingvinų draugai ir priešai.

MOKYMOSI VEIKLOS

Trukmė: 10–15 min.
Priemonės: Skaidrių teorinė ir vaizdinė 
(fotografijos, vaizdo įrašas) medžiaga.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ TEORINĖ IR 
VAIZDINĖ MEDŽIAGA
Fotografijos, vaizdo įrašas.



Jei vaikai mano, kad rodomas objektas yra pingvino 
draugas tupiasi, jei priešas – stovi.

Metodai: informacijos pateikimas, aktyvus 
įsitraukimas, asociatyvus mąstymas, turimų žinių 
taikymas, tyrinėjimas, kritinis mąstymas.

Vaikų paprašoma atsistoti ir pasilikti tiek vietos, 
kad galėtų laisvai judėti.
Edukatorius, naudodamasis skaidrių vaizdine 
medžiaga, mokiniams demonstruoja įvairius objektus. 

Po to vaikai susėda į vietas ir gali pasitikrinti savo 
pasirinkimus. Edukatorius pateikia vaizdo įrašą, 
kuriame galima pamatyti, kas gi iš tikrųjų esti 
pingvinų draugai ir kas priešai.
Vaikai kviečiami nelikti abejingais, susimąstyti. 
Edukatorius papildo vaizdinę medžiagą teorija apie 
aplinkos veiksnius, įtakojančius pingvinų populiaciją.

INTEGRACIJA

Pasaulio pažinimas – aplinkos veiksniai, 
įtakojantys pingvinų populiaciją.

Tarpdalykinė

Etika – ekologinė etika, geros ir blogos 
elgsenos normos.

5 veikla. Ar nori būti pingvinų draugu?

Po garso įrašo edukatorius kviečia susimąstyti ir 
pagalvoti, ką vaikai galėtų pažadėti pingvinui 
Martynui, kad jis ir jo draugai išsaugotų savo 
ledus. Ką kiekvienas galėtų padaryti kitaip savo 
kasdienėje veikloje, kad pingvinų mylimi ledai, o 
taip pat ir namai neišnyktų. Ir kad vaikai ir 
pingvinai amžinai būtų geriausi draugai.

Trukmė: 5 min.

Kad pažadai neliktų tik pažadais edukatorius 
užduoda NAMŲ DARBUS. Savo apmąstymus apie 
pingvinus ir pagalbą jiems edukatorius kviečia 
įamžinti:
1–2 klasėms nupiešti;

Vyksta refleksija. Edukatorius apibendrina 
edukacinio užsiėmimo metu gautas žinias. 
Akcentuoja, kad pingvinų populiacijos dydis 
visiškai priklauso nuo žmogaus harmonijos su 
gamta.

Užduotis (1–2 kl. ir 3–4 kl.): Edukatorius kviečia 
vaikus įdėmiai pasiklausyti. Paleidžiamas garso 
įrašą, kuriame pingvinas Martynas pasakoja apie 
save ir savo gyvenamąją vieta, o taip pat pakviečia 
tapti jo ir kitų pingvinu geriausiu draugu. 

Priemonės: Popieriaus lapai, rašikliai, piešimo 
priemonės.

3–4 klasėms nupiešti arba parašyti 
pasižadėjimą pingvinams. 

Metodai: Aktyvus įsitraukimas, kritinis 
mąstymas, diskusija.

Vaikai skatinami susimąstyti apie silpnesnės už 
save gyvybės išsaugojimo galimybes. „Siunčiama" 
ekologinė žinutė.

MOKYMOSI VEIKLOS

Fotografijos, garso įrašai.

Dailė – pasaulio pažinimo ir suvokimo 
atvaizdavimas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA 
SKAIDRIŲ MEDŽIAGA

INTEGRACIJA
Tarpdalykinė 
Etika – pareiga ir atsakomybė rūpintis 
silpnesniais už save. Ekologinė etika.



NAMŲ DARBAI

1–2 klasėms. Prisiminti, ką pingvinas Martynas pasakojo apie savo mėgstamiausius ledus ir 
savo namus. Pagalvoti ir nupiešti tema: „Ką galėčiau pakeisti ir palinkėti kitiems pakeisti savo 
kasdienėje veikloje, kad pingvinas Martynas ir jo draugai galėtų išsaugoti savo ledus? Kokiais 
darbais pingvinams savo meilę ir rūpestį parodyčiau?“

3–4 klasėms. Prisiminti, ką pingvinas Martynas pasakojo apie savo mėgstamiausius ledus ir 
savo namus. Pagalvoti ir nupiešti arba parašyti laišką tema: „Ką galėčiau pakeisti ir palinkėti 
kitiems pakeisti savo kasdienėje veikloje, kad pingvinas Martynas ir jo draugai galėtų išsaugoti 
savo ledus? Kokiais darbais pingvinams savo meilę ir rūpestį parodyčiau?“



1 PRIEDAS (1–2 KL.)

Užduotis. Pagal lentelės skiltyse vaizduojamus daiktus nustatyti, kokios 3 pingvinų rūšys yra 
užšifruotos. Ant punktyrinių linijų reikia užrašyti pingvinų rūšių pavadinimus.  
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Dainininkė AdelėAkmenysPingvinas

LėkštėKarūnaPingvinas

Knyga „Mažasis 
princas“

Šokolado plytelėPingvinas



1 PRIEDAS (3–4 KL.)

Užduotis. Pavaizduotus daiktus ir žodžius priskirti tam tikrai pingvinų rūšiai (Adelės pingvinas, 
Mažasis pingvinas, Karališkasis pingvinas).

ADELĖS 
PINGVINAS

MAŽASIS 
PINGVINAS

KARALIŠKASIS
PINGVINAS

TRIUKŠMINGAS

ŠEIMYNIŠKAS

NEIŠTIKIMAS

Šokolado plytelė 
(70g.)
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