
KLASĖ: 5–7 

NUOTOLINIS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS 

VANDENS GYVENIMO 
LINIJA

Lietuvos jūrų muziejaus edukatorė
Beatričė Butkutė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

tyrinėjant ugdyti žmogiškąsias vertybes, jomis grįsti savo elgesį ir 
veiklą; 

gebėti diskutuoti, viešai išsakyti savo nuomonę; 

skatinti tyrinėti, smalsauti, spręsti problemas, kritiškai bei 
asociatyviai mąstyti; 

DALYKINĖS: siekti, kad mokiniai gebėtų taikyti savo turimas bei edukacijos 
metu įsisavintas naujas žinias ir atliktų įvairaus pobūdžio 
užduotis, susijusias su ruonių gyvenimo būdo ypatybėmis bei 
ruonių populiacijos kaita.

SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

EDUKACINIO 
UŽSIĖMIMO 
UŽDAVINIAI:

3. Diskutuojant ir atliekant užduotis patirti, kaip žmogaus elgesys 
ir gyvenimo būdas neatsiejamai veikia gyvąją gamtą. 

1. Šiuolaikinių priemonių pagalba (skaidrės, vaizdo ir garso įrašai, 
fotografijos ir kt.) atskleisti ruonių tarpusavio ryšių savitumą, 
gyvenimo būdo ypatumus bei veiksnius, darančius įtaką 

2. Pasitelkus asociatyvų mąstymą ir smalsumą, kaip priemones, 
skatinančias vaikus domėtis, jie geriau pažins juos supančią 
aplinką bei patys save.

ruonių populiacijos kaitai.

INICIATYVUMO 
IR 
KŪRYBINGUMO

pritaikyti savo kūrybinius sugebėjimus naudojant turimas žinias ir 
interpretuodami naują informaciją;

ASMENINĖ apmąstyti bendros gerovės principus ir asmeninį indėlį ją kuriant.



EDUKACINIO UŽSIĖMIMO TIKSLAS – pažįstant ruonių 
gyvenimo būdą, suvokti bendražmogiškųjų vertybių: atsakomybės, pasitikėjimo, 
laisvės ir savo veiksmų pasekmes, kaip neatsiejamą svarbą siekiant išsaugoti 
žmogaus harmoniją su jūra ir gamta.  

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45 min.

Įvadas

3 veikla. Žmonių ir ruonių tarpusavio santykis. 
Kokios to pasekmės?

1 veikla. Mano santykis su jūra ir kaip gerai aš ją 
pažįstu.
2 veikla. Ruoniai. Tarpusavio ryšys ir kelionė 
savarankiško gyvenimo link.

4 veikla. Laisvė gyventi – gyventi laisvė.

NAMŲ DARBAI

susipažinimas su edukacinio 
užsiėmimo turiniu ir eiga.

Tarpdalykinė integracija: biologija, 
geografija, lietuvių kalba.

Temos: atsakomybė, laisvė, 
pasitikėjimas, ekologija.

Priemonės:
archyvinė medžiaga, fotografijos, vaizdo 
įrašas, gyvas planas ir kt. 

Prieš edukaciją mokytojo(s)

Edukacija vyksta klasėje arba namuose 
per ZOOM platformą.

NUOTOLINĖ EDUKACIJA:

ĮŽANGINĖ VEIKLA / ĮVADAS

Metodai: aktyvus įsitraukimas.

Trukmė: 3 min.

Susipažinimas su edukacijoje dalyvaujančia klase. 
Kalbama apie du  pasaulius. Virš ir po vandeniu. 
Koks gyvenimas verda virš vandens (jūros) 
paviršiaus ir grimztant gilyn, vandens pursluose.

Priemonės: skaidrių vaizdinė medžiaga.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA VAIZDINĖ MEDŽIAGA

fotografijos, archyvinė medžiaga

Metodai: aktyvus įsitraukimas, „minčių lietus“, 
pasakojimas, asociatyvus mąstymas, diskusija. 

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

Trukmė: 10 min. 
Priemonės: skaidrių vaizdinė ir garsinė 
medžiaga, popieriaus lapai, rašymo priemonės.

1 veikla. Mano santykis su jūra ir kaip gerai aš ją 
pažįstu.

Vaikai kviečiami į bendrą dialogą, kuris lydės visos 
edukacijos metu. 
Vaikams užduodami atviri, žinias gilinantys, 
klausimas apie vaikų santykį su jūra, Baltijos 
jūros ekosistemos pažinimą. Drauge diskutuojama 
iškeltų klausimų temomis. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA 
SKAIDRIŲ MEDŽIAGA

fotografijos, archyvinė medžiaga, garso 
įrašas



Siekiama sužadinti vaikų empatijos jausmą. Paskatinti 
vaikus prisiimti atsakomybę už mažesnius ir silpnesnius 
už save.

Priemonės: skaidrių vaizdinė ir garsinė medžiaga.

2 veikla. Ruoniai. Tarpusavio ryšys ir kelionė 
savarankiško gyvenimo link.
Trukmė: 5–7 min.

Metodai: pasakojimas, aktyvus įsitraukimas, 
asociatyvus mąstymas.

fotografijos, archyvinė medžiaga, 
garso įrašas. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ 
MEDŽIAGA

Trukmė: 15 min.
Priemonės: Skaidrių vaizdinė ir garsinė medžiaga.

3 veikla. Žmonių ir ruonių tarpusavio santykis. Kokios 
to pasekmės? 

Metodai: pasakojimas, asociatyvus mąstymas, kritinis 
mąstymas, aktyvus įsitraukimas.

Vaikai skatinami prisiimti asmeninę atsakomybė už 
savo veiksmus, nes dėl kviekvieno iš mūsų netinkamo 
kasdienio elgesio ir gyvenimo būdo žūsta ruoniai.

fotografijos, archyvinė medžiaga, 
vaizdo įrašai

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ 
MEDŽIAGA

Metodai: aktyvus įsitraukimas, turimų žinių taikymas 
ir naujų žinių įtvirtinimas, kritinis mąstymas, „minčių 
lietus“.

Vyksta refleksija. Turimų ir edukacijos metu įgytų 
žinių  įtvirtinimas. 

4 veikla. Laisvė gyventi – gyventi laisvė.
Trukmė: 10 min.
Priemonės: Skaidrių teorinė ir vaizdinė medžiaga, 
p o p i e r i a u s  l a p a i  i r  r a š y m o  p r i e m o n ė s 
(rekomenduojama).

fotografijos, archyvinė medžiaga.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ 
TEORINĖ IR VAIZDINĖ 
MEDŽIAGA

Audio knygos „Vandens gyvenimo linija“ perklausa.
NAMŲ DARBAI. Edukacijos aptarimas. Refleksija (jausmas. faktas. atradimas). 
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