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Klaipėda 

2022 



Tikslas – plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją atliekant inžinierinius tyrimus ir formuoti 

mokinių kalbinius gebėjimus sisteminant ir parengiant mokslinio pobūdžio tekstus vokiečių kalba. 

 

Uždaviniai: 

1. Mokyti ieškoti reikalingos informacijos. 

2. Gebėti pasinaudoti fizikos žiniomis aiškinant paprastųjų mechanizmų inžinierinę sandarą ir 

braižant šių mechanizmų veikimo schemas. 

3. Gebėti operuoti vokiečių kalbos terminija rengiant mokslinio pobūdžio pristatymus. 

 

Ugdomos kompetencijos: mokėjimo mokytis, kūrybingumo, komunikavimo. 

 

Numatomas rezultatas: mokiniai aktyviai dalyvaus praktinėje-tiriamojoje veikloje, aiškins 

paprastųjų mechanizmų inžinierinę sandarą, taikys grafinius metodus empirinių duomenų 

apibendrinimui, konstruos paprastųjų mechanizmų modelius, gilins informacijos sisteminimo ir 

analizavimo kompetenciją rengiant pristatymus apie žymius vokiečių fizikus, bendradarbiaudami 

mokysis apibendrinti surinktus duomenis bei parengs pristatymus. 

 

Veiklų lentelė: 

Data Veikla Val. 

sk. 

Pastabos  

2023-03-15 

ANTRADIENIS 

(fizika) 

• Darbo grupės nariai prisistato. 

• Susipažįsta su programa, išsako savo lūkesčius. 

• Surenka informaciją apie vėjo ir vandens malūnų 

inžinierinę sandarą, išsiaiškina vandens ir vėjo 

energijos virsmų į mechaninę energiją fizikinius 

procesus.  

• Nubraižo vandens malūno ir/ar vėjo malūno 

inžinierinę schemą.  

• Pildo refleksijos dienoraštį.  

4 

val. 

Turėti 

išmanųjį 

telefoną, 

planšetę, 

sąsiuvinį  

2023-04-06 

TREČIADIENIS 

(vokiečių kalba) 

• Surenka informaciją apie Saksonijos vėjo malūnus. 

• Surenka informaciją apie Lietuvos vandens 

malūnus. 

• Vokiečių kalba parengia pristatymus „Saksonijos 

vėjo malūnai“ ir/ar „Lietuvos vandens malūnai“. 

• Pildo refleksijos dienoraštį. 

4 

val. 

Turėti 

išmanųjį 

telefoną, 

planšetę, 

sąsiuvinį 

2023-05-12 

PENKTADIENIS 

(fizika) 

• Surenka informaciją apie nekilnojamojo ir/ar 

kilnojamojo skridinio, sverto, skrysčių inžinierinę 

sandarą, išsiaiškina šių paprastųjų mechanizmų 

pagalba laimimos jėgos fizikinę esmę.  

• Pagamina nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo 

skridinio, sverto, skrysčių demonstracinius 

modelius. 

• Pildo refleksijos dienoraštį. 

4 

val. 

Turėti 

išmanųjį 

telefoną, 

planšetę, 

sąsiuvinį 

2023-05-22 

PIRMADIENIS 

(vokiečių kalba) 

• Surenka informaciją apie garsiausius vokiečių 

fizikus ir parengia pristatymus. 

• Pildo refleksijos dienoraštį. 

4 

val. 

Turėti 

išmanųjį 

telefoną, 

planšetę, 

sąsiuvinį 

2023-06-13 

ANTRADIENIS 
• Tyrimų apibendrinimas ir refleksija. 

• Įgyvendintų veiklų pristatymas. 

4 

val. 

 

 


