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Tikslas – plėsti akiratį ir, susipažinus su Kuršių nerijos nacionaliniu parku, jo lankytinomis vietomis, jo fauna bei 
flora, sukurti potencialiems turistams lankytinų vietų informacinį žemėlapį. 
Uždaviniai: 
1. Susipažinti su Kuršių nerijos geografine padėtimi, gyvenvietėmis, flora ir fauna. 
2. Aplankyti Kuršių nerijos nacionalinio parko išskirtines- pažintines vietas. 
3. Naudojantis turimomis matematikos žiniomis, orientuotis vietovėje, praktiškai matuoti atstumą, jį užfiksuoti, 
pažymėti žemėlapyje. 
Ugdomos kompetencijos: 

1. Darbas ir bendradarbiavimas grupėse. 
2. Informacijos paieška ir sisteminimas. 
3. Pažinimo kompetencija. 

 
Numatomas rezultatas:  

1. Susipažins su Kuršių nerijos nacionaliniu parku, jo vietovėmis, jo augalija ir gyvūnija. 
2. Sukurti pažintinių vietų aprašus (pasirinktinai: mini video, prezentacija, lankstinukas ir t.t.)  
3. Sukurti informacinį žemėlapį. 

 

Veiklų lentelė: 
 

Data Veikla Val. sk. Pastabos 
2023-03-15  Susipažįsta su programa, išsako savo lūkesčius. 

 Paskirstomos ir aptariamos patyriminio darbo 
užduotys.  

 Susipažįsta su Kuršių nerijos geografine padėtimi, 
gyvenvietėmis. 

 Dienos refleksija. 

4 val. Dienoraštis. 

2023-04-06  Ekskursija į Kuršių nerijos nacionalinį parką: 
 Susipažįsta su kormoranų, pilkųjų garnių 

perimvietėmis. 
 Aplanko Raganų kalną 
 Aplanko  gintaro muziejų 
 Aplanko Saulės laikrodį Nidoje 
 Dienos refleksija. 

4 val. KELIONĖ, 
GINTARO 
MUZIEJUS  
(autobusas, 
keltas, 
ekologinis 
mokestis) 
(kaina 
sutartinė, bus 
patikslinta 
vėliau) 
Dienoraštis 

2023-05-12 

 

 

 Dalyvauja edukaciniame užsiėmime Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcijoje. 

 Ieškome ir susipažįstame su Kuršių nerijos augalais. 
 Dienos refleksija. 

 
 

4 val. Užsiėmimas 
Kuršių nerijos 
nacionaliniame 
parke. 
 (autobuso 
bilietas, kelto 
bilietas, 
edukacinio 
užsiėmimo 
kaina). 
(kaina 
sutartinė, bus 
patikslinta 
vėliau) 



2023-05-22  Tarpinis grupių sukurtų darbų aptarimas, 
konsultavimasis ir papildymas. 
 Aptariamas galutinis programos rezultatas, ruošiamas 
visų grupių darbų bendras projektas. 
 Dienos refleksija. 

4 val. Dienoraštis 

2023-06-13  Pristato patyriminį darbą apie Kuršių nerijos 
nacionalinį parko lankytinas vietas. 
 Dienos refleksija. 

4 val. Refleksija 

 
 


