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Tikslas – plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją stebint, tyrinėjant, atliekant laboratorinius 

bandymus ir formuoti informacinę bei žinių sistemą apie augalų (pupos, svogūno, prieskoninių 

augalų) sandarą, gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, jų svarbą ir naudą žmogui. 

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti domėtis augalais, padėti suvokti jų svarbą gyviems organizmams. 

2. Sudominti tiriamojo pobūdžio veikla. 

2. Mokyti ieškoti reikalingos informacijos ir ją sisteminti. 

3. Ugdyti ekologinį mąstymą, atsakomybės jausmą. 

4. Lavinti kūrybiškumą. 

 

Ugdomos kompetencijos: bendravimo ir bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis, pažinimo, 

kūrybingumo, komunikavimo, socialinė. 

 

Numatomas rezultatas: mokiniai aktyviai dalyvaus praktinėje-tiriamojoje veikloje, susipažins su 

augalo sandara, išsiaiškins, kokios sąlygos tinkamiausios augalo augimui ir vystymuisi, pateiks 

pavyzdžių apie augalo svarbą mitybos grandinėje. Aptars tyrinėtų augalų maistines ir gydomąsias 

savybes. Stebės, rinks, dominančią informaciją ir bendraudami, bendradarbiaudami ją sistemins, 

mokysis apibendrinti bei paruoš pristatymą. Patobulins pažinimo, socialinę, mokėjimo mokytis 

kompetencija, domėsis ekologija ir aplinkosauga. 

 

Veiklų lentelė: 

 

Data Veikla Val. sk. Pastabos 

2022-03-15 • Susipažįsta su programa, išsako savo lūkesčius. 

• Vaizdinės medžiagos (filmuko, plakatų, 

interaktyvių pateikčių) apie augalų vystymąsi 

stebėjimas, tiriamosios veiklos plano aptarimas, 

analizavimas, dalijimasis turimomis žiniomis apie 

augalų svarbą mtybos grandinėje. Išsiaiškinama, 

kaip reikia prižiūrėti augalus, kodėl svarbu 

rūpintis ekologija. 

• Eksperimentai ir užduotys su augalais. ,,Kieno čia 

sėklos?, ,,Sėklų daiginimas“, ,,Kodėl augalas 

žalias?“ ir kt. 

• Apibendrinimas. Refleksija. Pildo darbo lapą, 

pristato savo darbo grupės mokiniams. 

4 val. Priemonės: 2 

skaidrūs 

plastikiniai 

puodeliai, 

žemės sėjimui, 

pupelės, baltai 

žydinčių gėlių, 

dažų (rašalo, 

guašo, 

akvarelės) 

Prieš 

susitikimą 

priemonių 

sąrašas bus 

patikslintas 

2022-04-06 • Augalų įvairovė. Naudodamiesi mokyklos kieme 

esančia ,,Medžių alėja“ susipažįsta su augalų 

įvairove. 

• Atlieka praktines užduotis: mokosi atpažinti bei 

įvardinti medžių ir krūmų rūšis, nustatyti lapų 

sandarą, medžių amžių, daro medžių lapų 

atspaudus (kūrybinė užduotis). 

• Medžio paso ruošimas (herbariumas). 

• Apibendrinimas. Refleksija. Pildo darbo lapą, 

pristato savo darbo grupės mokiniams. 

4 val.   

2022-05-26 • Darbas su mikroskopu. Instruktažas dirbant su 

mikroskopu. 

• Svogūno ląstelės tyrimas. Mokiniai stebi ir 

4 val.  Plastilinas, 

piešimo 

popierius, 



nagrinėja pro mikroskopą pasigamintą svogūno 

mėginį bei įvairias augalų dalis. 

• Įvairi kūrybinė veikla. Mokiniai lipdo, piešia arba 

daro darbelius iš sėklų. 

• 3. Apibendrinimas. Refleksija. Pildo darbo lapą, 

pristato savo darbo grupės mokiniams. 

dažai, klijai 

Prieš 

susitikimą 

priemonių 

sąrašas bus 

patikslintas 

2022-06-06 • Sukauptos tyrimų medžiagos ruošimas 

pristatymui. 

• Darbas grupėse. Atrenka, sistemina sukauptą 

informaciją. 

• Kuria pristatymus, konsultuojasi, koreguoja. 
• Apibendrinimas. Refleksija. Aptaria sėkmes ir 

nesėkmes savo darbą grupės mokiniams. 

4 val.   

2022-06-08 • Patyriminių darbų pristatymo tvarka. Mokiniai 

susipžįsta su patyriminių veiklų pristatymo 

tvarka.  

• Patyriminių veiklų pristatymas. Penktų ir šeštų 

klasių mokiniai pristato savo darbus, komentuoja, 

atsako į klausmus. 

• Apibendrinimas. Refleksija. Aptaria sėkmes ir 

nesėkmes savo darbą grupės mokiniams. 

4 val.   

    

    

 


