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ĮVADAS
Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą
toliau lavintis be mokytojo pagalbos.
E. G. Chabardas

Mieli Mokytojai,
džiaugiamės, kad domitės leidyklos „Šviesa“ išleistais serijos „Atrask“ vadovėlių
komplektais!
Serija „Atrask“ – vadovėlių komplektai, skirti mokytis tiriant. Jie padės
mokiniams ugdytis mąstymo (kritinio, kūrybinio, probleminio / analitinio,
refleksyviojo) ir praktinės veiklos gebėjimus.
Siekiama, kad mokinys dirbtų kaip tyrėjas, todėl mokymosi medžiaga
atrenkama ir pateikiama taip, kad skatintų savarankiškai mokytis,
bendradarbiauti, naudotis įvairiais informacijos šaltiniais renkant, analizuojant,
interpretuojant duomenis, darant išvadas, keliant klausimus.
Kuo svarbus mokymasis tiriant?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Išmokstama planuoti veiklą, nuosekliai veikti taikant mokslinio darbo metodus, pasirinkti
tinkamas priemones.
Tyrimas / problemų sprendimas padeda plačiau suvokti priežasties ir pasekmės ryšius,
įvertinti kontekstą, pritaikyti įgytą patirtį įvairiose situacijose.
Skatinamas komandinis darbas, bendradarbiavimas, diskusijos – taip formuojami
ir įtvirtinami socialiniai įgūdžiai.
Rezultatų interpretavimas ir pateikimas (pristatymas) ugdo raiškos žodžiu ir raštu,
kritinio, analitinio mąstymo, komunikacinius gebėjimus.
Svarbiausia – ne medžiagos įsiminimas, o analizė, taigi mokomasi plačiau, o išmokstama
tvirčiau.
Atliekama daug praktinių darbų, susijusių su realiu gyvenimu.
Įgyjama daugiau savarankiškumo ir atsakomybės: mokiniai patys išsiaiškina, ką jau žino,
ką dar turėtų sužinoti, mokosi mąstyti, ieškoti atsakymų į probleminius klausimus, atlikti
užduotis, įsivertinti ir įvertinti kitus.
Išmokstama ieškoti informacijos, ją analizuoti, kritiškai vertinti, interpretuoti.
Išsiugdomas supratimas, kad žinios, kaip ir tikrovė, nėra nekintamos, kad mokytis reikia
visą gyvenimą.

Serijos „Atrask“ vadovėlio komplektą sudaro:

•
•
•
•

Vadovėlis
„Jaunojo geografo užrašai“
Interaktyvi mokytojo knyga
Skaitmeniniai ištekliai mokymosi aplinkoje
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Vadovėlis
Vadovėlis – pagrindinė mokymosi priemonė, skirta įgyti bendrojo ugdymo programose
numatytų žinių, ugdytis supratimą ir kritinį mąstymą. Jame pateikiama tikslingai atrinkta,
susisteminta ir mokiniams pritaikyta medžiaga, siūloma įvairių informacijos šaltinių
nuorodų.
Kiekvieno skyriaus įvade pateikiami skyriaus temų mokymosi uždaviniai.
Kiekvienos temos užduotys – trijų sudėtingumo lygių (sudėtingesnės žymimos * arba **).
Siūloma nuorodų į įvairius informacijos šaltinius – skaitmeninę mokymosi aplinką
(http://e.sviesa.lt) ir kitus.
Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami įsivertinimo teiginiai (Pasikartokite
ir įsivertinkite).
Skyriuose siūloma tyrimų nurodant jų atlikimo žingsnius.
Vadovėlio pabaigoje – svarbiausių sąvokų žodynėlis.
Vadovėlis glaudžiai susijęs su užduočių sąsiuviniu ir yra svarbiausias informacijos, reikalingos
užduotims atlikti, šaltinis. Kiekvienoje vadovėlio temoje nurodomi atitinkami užduočių
sąsiuvinio puslapiai. Atkreiptinas dėmesys, kad užduočių sąsiuvinyje vadovėlis vadinamas
mokomąja knyga.

•
•
•
•
•
•

Nuoroda į „Jaunojo
geografo užrašus“

Temos
pavadinimas

Pagrindinis temos
klausimas

Didelė vaizdinga temos iliustracija.
Įsižiūrėkite į ją ir pamąstykite, kodėl ji tokia.

51–53

17. ŽEMĖS DREBĖJIMAI

Kas sukelia cunamį?
Žemės drebėjimai vandenynuose sukelia
didžiules ir galingas bangas, vadinamas
cunamiù (3 pav.).

Kodėl dreba Žemė?

Nuo žemės drebėjimo židinio vandens bangos sklinda 50–1000 km/h greičiu. Atvirame
vandenyne laivai šių bangų beveik nejaučia,
nes jos neaukštos. Artėdamos prie kranto
bangos didėja. Iš pradžių vandenyno vanduo atsitraukia, o tada bangos didžiule jėga
užgriūva sausumą ir padaro didelių nuostolių.

UDK 911(075.3)
Ra-133

Klausimas arba teiginys,
kuris skatins mąstyti,
Metodikos konsultantės
ieškoti
Lina Virozerovienė ir dr. Nelija
Kostinienė sprendimo būdų,
Leidinio vadovė
daryti išvadas
Jurgita Skominienė

Cunamių kyla visuose vandenynuose, tačiau daugiausia – Ramiajame. Dažniausiai
cunamis užgriūva Pietryčių ir Rytų Azijos
pakrantes: Indokinijos pusiasalį, Japonijos, Filipinų, Kurilų, Aleutų salas. Raskite
šiuos objektus žemėlapyje.

2 pav. Ugnies žiedas
Autoriai
Genovaitė Kynė, Gražina Varanavičienė, Laima Railienė, Tomas Ubartas, Akvilė Kamarauskaitė

Epicentras

Redaktorė
Giedra Zokaitytė
Serijos „Atrask“ dailininkai
Jonas Liugaila ir Rūta Ivaškevičiūtė

Židinys

Seisminės bangos

Žemės drebėjimo padariniai
1 pav. Žemės drebėjimo sukeltos seisminės bangos

Žẽmės drebė́jimas – staigių
požeminių smūgių sukeltas
Žemės paviršiaus judėjimas.
Kas sukelia žemės drebėjimus?
Mokslininkai jau seniai įrodė, kad
Žemės plokštės juda viena kitos
atžvilgiu. Plokščių pakraščiuose
susidaro didelė įtampa. Dėl to
pradeda staigiai trūkinėti uolienos
ir į visas puses sklisti seismnės
bañgos (1 pav.). Vieta, kurioje
prasideda požeminiai smūgiai,
vadinama žemės drebėjimo ždiniu.
Virš židinio esanti Žemės paviršiaus
vieta vadinama epicentrù. Žemės
drebėjimus gali sukelti ir kiti gamtos reiškiniai: ugnikalnių išsiveržimai, karstinės įgriuvos, purvo ir
sniego nuošliaužos, taip pat
žmonių veikla: sprogdinimai,
naudingųjų iškasenų gavyba.

Dailininkė ir maketuotoja
Kornelija Buožytė
Žemėlapiai
Airos Dubikaltienės

Pirmasis leidimas
Kodėl žemės drebėjimai pavojingi?
Kuo arčiau paviršiaus yra žemės drebėjimo židinys, tuo seisminės bangos jėga stipresnė. Ties epicentru žemės drebėjimo
padariniai dažnai būna katastrofiški: Žemės paviršiuje veriasi
plyšiai, griūva namai ir kiti statiniai, žūsta žmonės. Nutrūksta
elektros energijos, vandens tiekimas, iš dujotiekių veržiasi
pavojingos žmonių sveikatai ir gyvybei dujos. Ypač pavojingi
žemės drebėjimai tose teritorijose, kuriose veikia branduolinės (atominės) elektrinės. Pamąstykite kodėl.

2015

Cunamio padariniai
Cunamio
banga

Kodėl svarbu tyrinėti Žemės gelmes?
Per stiprius žemės drebėjimus seisminės
bangos nuvilnija per visą planetą. Jas
**Palyginkite
1 ir 3 paveikslėlius, registruoja seismogrãfai – prietaisai,
žemės drebėjimo ir
aptinkantys ir užrašantys Žemės
cunamio padarinių
paviršiuje sklindančių bangų virpenuotraukas. Kuo panasius. Taip mokslininkai gauna žinių
šūs ir kuo skiriasi šie
apie Žemės sandarą. Seismografai
reiškiniai?
tyrinėtojams padeda po truputį kurti
Žemės gelmių paveikslą. Nors tiesiogiai
stebėti Žemės mantijos kol kas neįmanoma, tačiau duomenų apie jos sudėtį,
temperatūrą, slėgį daugėja. Žinodami,
kokie procesai sukelia plokščių judėjimą,
galėtume numatyti stichines nelaimes.
Epicentras

3 pav. Žemės drebėjimas vandenyne sukelia cunamį.

ĮDOMU
Japònija ir Naujóji Zelándija yra vienos iš geriausiai
žemės drebėjimams pasirengusių šalių. Medžiagos, iš
kurių statomi namai, tvirtos ir gana lanksčios. Tokie
Uždaroji akcinė bendrovė leidykla „Šviesa“,
Kur vyksta žemės drebėjimai?
„guminiai“ pastatai svyruoja kartu su žeme. Ant jų stogo
Vytauto pr. 23, LT-44352 Kaunas
Žemės drebėjimai kyla tik plokščių pakraščiuose – seismnėse
El. p. info@sviesa.lt
montuojamas sunkus svorio centras. Kai namas krypsta į
Interneto puslapis http://www.sviesa.lt
júostose. Dauguma žemės drebėjimų įvyksta plokščių susidūkairę, svorio centras krypsta į dešinę – taip namas išlaiko
rimo vietose. Dažniausi ir stipriausi jie – Ramiojo vandenyno
pusiausvyrą.
pakrantėse Azijoje ir Amerikoje, todėl ši Ramiojo vandenyno
Šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo ir mokslo įstaigų bibliotekose, muziejuose
pakrantės sritis vadinama Ugniẽs žedu (2 pav.).

Žmonijos istorijoje būta tūkstančius žmonių gyvybių nusi-Serija „Atrask“
nešusių žemės drebėjimų: Lisabonos (1755), Tòkijo (1923),
GEOGRAFIJA
Vadovėlis VI klasei
Los Andželo (1994), Sumatros (2000).

arba archyvuose, be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto

Panagrinėkite išsamiau, kaip reikia elgtis prieš žemės drebėjimą,
Neramu ir Viduržemio jūros regione, Atlanto vandenyno leidimo ir be autorinio atlyginimo draudžiama
mokslinių
tyrimųrasite
ar asmeninių
per jį ir po
jo. Užduotis
skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
vidurio kalnagūbryje. Raskite šias vietas pasaulio gamtiniame
studijų tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti viešai
prieinamą kompiuterių
(http://e.sviesa.lt).
žemėlapyje.
tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

UŽDUOTYS IR KLAUSIMAI
1. PAAIŠKINKITE. Dėl kokių priežasčių
kyla žemės drebėjimai? Remkitės
1 paveikslėliu.
2.* SUSIPAŽINKITE. Kokius padarinius
sukelia žemės drebėjimai?
3.** ANALIZUOKITE. Remdamiesi
2 paveikslėliu nurodykite priežastis,
kodėl Ramiojo vandenyno pakrantėse susidarė seisminė juosta, vadinama Ugnies žiedu.
4.** APIBENDRINKITE. Kodėl svarbu
tyrinėti Žemės gelmes?

42

Pagrindinės
(naujos) temos
sąvokos

43

Tekstinė temos
informacija,
pateikiama trumpomis
pastraipomis

ISSN 2351-5198
ISBN 978-5-430-06440-2

Papildomų
užduočių
nuoroda

© Genovaitė Kynė, 2015
© Gražina Varanavičienė, 2015
© Laima Railienė, 2015
© Tomas Ubartas, 2015
© Akvilė Kamarauskaitė, 2015
© Leidykla „Šviesa“, 2015

Papildoma informacija,
kuri žadins norą plačiau
pasidomėti temoje
nagrinėjamais klausimais

Užduotys, skirtos aktyviai
veiklai. Nurodoma, kaip
jas atlikti: paaiškinti,
išvardyti, apibendrinti ir kt.
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Užduočių sąsiuvinis („Jaunojo geografo užrašai“)
Užduočių sąsiuvinio paskirtis – padėti mokiniui įgyti numatytų žinių, praktinių
įgūdžių, ugdytis kritinio mąstymo gebėjimus atliekant tyrimus, sprendžiant
problemas, ieškant duomenų įvairiuose šaltiniuose (vadovėlyje, internete ir kt.).
Užduočių sąsiuvinis yra aiškios struktūros – visas temas sudaro tokios pačios dalys:
pagrindinis temos klausimas – įtraukimas į tyrimą;
mokymosi uždaviniai (Ko sieksime?) – pagrindinio klausimo nagrinėjimo etapai;
kompleksinės užduotys – mokymosi uždavinių siekimas;
pagalba – patarimai, ką ir kaip daryti (atliekant sudėtingesnes užduotis), arba
nukreipiamieji klausimai;
įsivertinimo sistema – mokymosi uždavinius atliepiantys teiginiai (atsižvelgdami
į tai, kaip sekėsi, mokiniai nuspalvina vieną, du ar tris prie teiginių pateiktus
skrituliukus).

•
•
•
•
•

Tema ir pagrindinis temos
klausimas, į kurį ieškosite
atsakymų atlikdami įvairias
užduotis.

Atlikdami užduotis ugdysitės
įvairius gebėjimus, plėsite žinias,
tyrinėsite, tobulinsite darbo su
įvairiais šaltiniais įgūdžius.

Prisiminsite, ko šia tema
mokėtės, ką jau žinote.

ŠIOS DIENOS DATA:

36. HIDROSFERA
Kodėl turime saugoti vandenį?

KO SIEKSIME?

II skyrius. Žmogus tiria Žemę • Kuo svarbus vanduo

Paaiškinti, kodėl turime
saugoti vandenį.

1
Kas yra hidrosfera?
1. Skritulinėje diagramoje nuspalvinkite, kiek Žemėje yra
sūraus ir kiek gėlo vandens (viena padala – 5 %).

1. Kartoschemoje raskite upes, prie kurių susikūrė pirmosios civilizacijos.
Pažymėkite upes skaičiais (1. Indas, 2. Gangas, 3. Nilas, 4. Tigras, 5. Eufratas).

Susipažinsite su
konkrečiais mokymosi
uždaviniais – veiklos
žingsniais.

Išsiaiškinti, kas yra hidrosfera.
Įvertinti vandens svarbą
žmogui ir gamtai.

2
Kuo svarbus vanduo?

Prisiminkite ir paaiškinkite, kas yra
vandens apytakos ratas.

ATLIKĘ UŽDUOTIS
ĮSIVERTINKITE
Žinau ir galiu paaiškinti,
kas yra hidrosfera.
Gebu paaiškinti, kuo
vanduo svarbus žmogui
ir gamtai.
Galiu pateikti pavyzdžių,
kaip teršiamas vanduo,
paaiškinti, kodėl vandenį
reikia saugoti ir kaip
galima mažinti jo taršą.

2. Užpildykite minčių žemėlapį įrašydami, kur susikaupęs
hidrosferos vanduo.

L_ _ _N_ _ _e

U_ Ė_e

O_e

HIDROSfeRA

TURĖČIAU DAR
PASIMOKYTI

2. Paaiškinkite, kodėl civilizacijos kūrėsi prie šių upių.

e_ _R_ _ _e

V_ _ _ _ _ _N_ _ _e

PO Ž _ _ e

Įsivertinsite, kaip sekėsi
P_ _K_ _e
įgyvendinti iškeltus uždavinius.
Prie kiekvieno teiginio
pasirinkta
3. Savais žodžiais parašykite, kas yra hidrosfera.
spalva nuspalvinsite vieną, du ar
tris skrituliukus.
4. Senovės graikų poetas Homeras yra pasakęs:
„Upės – dangaus pasiuntinės.“

• Pateikite argumentų, pagrindžiančių poeto žodžius.

3.* Nurodykite jums žinomus miestus, kurie įsikūrę prie upių. Pamąstykite, ar šiandien upės daro įtaką
sprendžiant, kur įkurti miestą.

4. Per metus vienas žmogus išgeria vidutiniškai apie 750 litrų vandens. Apskaičiuokite, kiek tokių indų
su vandeniu reikia vienam žmogui per mėnesį.
5l

Žvaigždutėmis
(* arba **) pažymėtos
užduotys skatins
mąstyti.

Remdamiesi įsivertinimu
38pasižymėsite, ko
turėtumėte dar pasimokyti
ar į ką atkreipti dėmesį.

39

Interaktyvi mokytojo knyga
Mokytojo knyga – rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė mokytojui, padedanti
planuoti ir organizuoti ugdymo procesą. Tikimės, kad šia priemone bus naudojamasi
kūrybiškai. Interaktyvi mokytojo knyga parengta PDF formatu: joje yra aktyvių laukelių,
kuriuose mokytojas atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir pasiekimų lygį gali smulkiai
susiplanuoti pamoką, rašyti savo pastabas, idėjas ir kt.
7

Kaip galima dirbti su serijos „Atrask“ mokymosi komplektu?
I strategija
Pagrindinio temos klausimo, pateikto vadovėlyje, aptarimas
išsiaiškinant, ką mokiniai jau žino ir ką dar turėtų sužinoti.

Veiklos planavimas
(remiantis mokymosi uždaviniais vadovėlio skyrių įvaduose)
vadovėlio teksto ir iliustracijų analizė
Veiklos plano įgyvendinimas
vadovėlio užduočių atlikimas
arba
Veiklos apibendrinimas

papildomų užduočių, pateiktų
skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
, atlikimas
arba

Mokymosi proceso ir pasiekimų įsivertinimas (vadovėlyje,
, JGU)
skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

JGU užduočių atlikimas

II strategija

III strategija

Pagrindinio temos klausimo, pateikto
JGU, aptarimas, išsiaiškinant,
ką mokiniai jau žino ir ką dar
turėtų sužinoti

Mokytojo kuriama situacija

Problemos atpažinimas
ir formulavimas

Veiklos planavimas (remiantis
mokymosi uždaviniais)

Uždavinių kėlimas
ir veiklos planavimas

Veiklos plano įgyvendinimas

Užduočių atlikimas JGU naudojantis
vadovėliu kaip pagrindiniu
informacijos šaltiniu, skaitmenine
ir kitais
mokymosi aplinka
informacijos šaltiniais

Darbas grupėmis

užduočių atlikimas
vadovėlis

JGU

Veiklos rezultatų pristatymas
Veiklos apibendrinimas
Veiklos apibendrinimas
Mokymosi proceso ir pasiekimų
įsivertinimas ( JGU, vadovėlyje)

Mokymosi proceso ir pasiekimų
įsivertinimas
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Pamokų veiklos rekomendacijose siūloma taikyti mokymosi tiriant modelį:
pamoką pradėti pagrindiniu temos klausimu (jį rasite vadovėlyje ir užrašuose);
diskutuojant su mokiniais išsiaiškinti, kaip jie supranta šį klausimą, kokių žinių
ir patirties jau turi, ką dar turėtų sužinoti, kad galėtų į jį atsakyti;
aptarti su mokiniais siūlomus mokymosi uždavinius (juos galima koreguoti,
papildyti atsižvelgiant į mokinių gebėjimus);
pasirinkti ir atlikti užduotis individualiai, poromis arba grupėmis;
papildomos informacijos užduotims atlikti ieškoti vadovėlyje ir kituose
informacijos šaltiniuose.

•
•
•
•
•

Visų užduočių, pateiktų vadovėlyje, užrašuose ir skaitmeninėje mokymosi
, atlikti nebūtina. Mokytojas jas turėtų diferencijuoti
aplinkoje
atsižvelgdamas į individualius mokinių gebėjimus, poreikius. Tam tikras užduotis
mokiniai gali atlikti dirbdami grupėmis.
Tikimės, kad mokiniai aktyviai įsitrauks į siūlomą veiklą, savarankiškai ieškos
problemų sprendimo būdų ir juos atras diskutuodami, tirdami, reflektuodami,
o mokytojas bus pagalbininkas, veiklos organizatorius, vedlys.

KAIP MOKOMASI TIRIANT?

Keliu klausimą.

Svarstau, ką jau
žinau ir ką dar
turėčiau sužinoti.

Formuluoju
hipotezę – spėju.

Tariuosi su draugais,
ieškau informacijos
vadovėlyje, kituose
šaltiniuose, stebiu,
tyrinėju.

Informaciją
nagrinėju, atrenku
tai, kas svarbu,
apibendrinu.

Darau išvadas.

Svarstau, kur
žinias ir patirtį
galėčiau pritaikyti.
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I skyrius. Pažintis su geografija
1. Kaip skaityti geografinę
informaciją
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką.
Jausti atsakomybę atliekant aplinkos tyrimus ir stebėjimus.
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu
kaip informacijos šaltiniu.

2.1. Naudotis mokykliniais
atlasais.
2.12. Mokytojui padedant, rasti tinkamus geografinės informacijos šaltinius, iš jų atrinkti
reikiamą informaciją.

2.12.1. Nurodyti 2–3 rašytinius ir virtualioje
aplinkoje pateikiamus geografinės informacijos
pavyzdžius.
4.1.1. Nurodyti artimiausios aplinkos gamtos,
socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.
4.2.3. Skaityti žemėlapių sutartinius ženklus.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, darbas mažomis grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi įvairiais geografinės informacijos šaltiniais, mokiniai paaiškins šaltinių naudojimo svarbą, nurodys skirtingus
geografinės informacijos šaltinius).

Mokymosi uždaviniai
1. Susipažinti su skirtingais būdais pateikta geografine informacija, mokytis ją atpažinti ir perskaityti.
2. Paaiškinti, kodėl pateikta informacija vadinama geografine.

Priemonės, e. ištekliai
Vaizdo įrašas apie Aukštojo kalną (https://goo.gl/t7qq1z)
Metodai „Geografinė įžvalga“, „Geografiniai akiniai“, t. y. gebėjimas įžvelgti geografinę informaciją objektuose, reiškiniuose,
aplinkoje, įvairiais būdais pateiktoje informacijoje. Plačiau apie metodų taikymą: Rimantas Krupickas. Geografinės aplinkotyros metodikos. Kaunas: Šviesa, 2006. P. 11.
I SKYRIUS. PAŽINTIS SU GEOGRAFIJA
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Pagrindinė idėja
Norėdami suprasti įvairiais būdais pateiktą geografinę informaciją pasitelkite mąstymą, vaizduotę ir logiką. Tai neleis pasiklysti informacijos gausoje.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Vadovėlyje pateikiamas probleminis pamokos klausimas „Kaip atpažinti geografinę informaciją?“ Mokiniai „Jaunojo geografo užrašuose“ mėgina atsakyti ir į kitą klausimą: „Kaip suprantate, kas yra geografinė informacija?“, susipažįsta su pamokos uždaviniais.

		

2. Siūloma veikla

Siūloma užsidėti „geografinius akinius“ (mokytojas išraiškingai užsideda menamus akinius ir paprašo mokinių padaryti tą
patį). Pamokos pabaigoje galima juos „nusiimti“. Organizuojama diskusija. Mokiniams galima pateikti klausimą, ar daiktai
(sąsiuvinis, pieštukas, suolas ir kt.), kuriais mokiniai naudojasi klasėje, jiems gali suteikti geografinės informacijos. Mokinių
mintis reikėtų kreipti į tai, kas iš ko ir kur pagaminta, kaip tai susiję su geografija. Su mokiniais aptariama serija „Atrask“ ir
mokymosi priemonės: vadovėlis, žemėlapiai, „Jaunojo geografo užrašai“ ir e. ištekliai. Susipažįstama su vadovėlio ir „Jaunojo geografo užrašų“ struktūra, aptariama, kaip planuojama dirbti.
Nagrinėjami klausimai:

1. Kaip manote, kokią informaciją galime vadinti geografine?
2. Kokie daiktai klasėje gali suteikti geografinės informacijos?
I veikla. Išsiaiškinama, kaip gali būti pateikiama geografinė informacija.

•
•
•
•
•

Mokiniai išsiaiškina, kad informacija gali būti gaunama žodžiu, skaitant tekstą, analizuojant žemėlapius, nagrinėjant
iliustracijas.
1–3 užrašų užduotys skirtos iliustracijoms analizuoti atkreipiant dėmesį geografinę informaciją. Atliekant šias užduotis
nesiekiama vieno teisingo atsakymo, jos skirtos mokinių mąstymui, supratimui ugdyti, savianalizei.
1 užduotis atliekama individualiai. Šios užduoties atsakymai gali būti labai įvairūs, nereikia siekti, kad jie būtų panašūs ar
vienodi, nes vieni mokiniai pastebės detales, kiti matys bendrą vaizdą. Iš to mokytojas galėtų susidaryti pirminį įspūdį,
kaip mokiniai mąsto.
2 užduotis atliekama poromis. Mokiniai aptaria su suolo draugu savo samprotavimus, papildo juos naujomis mintimis.
Keli mokiniai pakomentuoja savo atsakymus. Gali kilti diskusija. Kiti mokiniai taip pat gali norėti pasisakyti. Mokytojas
turėtų pabrėžti, kad esame skirtingi ir vaizdinę informaciją suvokiame nevienodai.
3 užduotis atliekama individuliai. Mokytojas prieidamas prie mokinių mato jų atsakymus. Rekomenduojama, kad 2–3
mokiniai pakomentuotų, kodėl vieną ar kitą iliustraciją pasirinko. Atsakymai suteikia mokytojui žinių apie tos dienos
mokinių nuotaiką, parodo, ar jie labiau linkę veikti grupėje, ar individuliai. Gali paaiškėti ir mokinių vertybinės nuostatos, kiek jie tolerantiški kitoms tautoms, kultūroms.
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•

4–5 užduotys skirtos žemėlapiui – pagrindiniam geografijos vaizdiniui – analizuoti. Šios užduoties atsakymų gali būti
labai įvairių: vieni mokiniai pastebės jūrą, kiti sausumą; vieni įžvelgs smulkius objektus: gyvenvietes, kelius, kiti stambius: žemyną, Baltijos jūrą, pusiasalius... Galbūt kas nors pastebės, kad tai ta pati vietovė, tik jos masteliai skirtingi. Jei
tokio atsakymo nebus, mokytojas gali paklausti: „Kokia vietovė vaizduojama A, B ir C žemėlapiuose? Ar atpažįstate šią
teritoriją, gal teko šiose vietovėse lankytis? Kuriam žemynui priskirtumėte šią teritoriją?“
5 užduotį rekomenduojama atlikti tiems, kurie dirba greičiau ir siekia aukštesnių mokymosi rezultatų. Tikėtini mokinių
atsakymai:
Panašumai: visuose žemėlapiuose matyti vanduo ir sausuma; Europos žemynas; Baltijos jūra; Lietuvos teritorijos dalis;
Kuršių marios ir pan.
Skirtumai: žemėlapių dydis (detalumas; mastelis).
6 užduotis skirta tekstinei ir vaizdinei informacijai gretinti, geografinei informacijai grožiniuose kūriniuose atpažinti.
Mokiniams rekomenduojama perskaityti šiuos grožinius kūrinius. Užduotis atliekama individualiai. Mokytojas stebi
mokinius, jei kam nors sunkiau sekasi, pataria. Galima paprašyti perskaityti garsiai A ir B šaltinių tekstus. Atliktą užduotį
pristato vienas mokinys, kiti, jei reikia, papildo.
Veiklos apibendrinimas (2 min.). Mokiniai drauge aptaria, kaip jiems sekėsi, nurodo, su kokiais sunkumais susidūrė ir kas
labiausiai patiko.
I veiklos apibendrinimo užduotis:
1. Pateikite kelis pavyzdžius, kaip galima rasti reikiamą geografinę informaciją.
Atsakymai:
1. nagrinėjant iliustracijas;
2. nagrinėjant tekstą;
3. nagrinėjant žemėlapį.

•
•
•

II veikla. Išsiaiškinama, kodėl pateikta informacija yra vadinama geografine.

1 užduotis skirta informaciniam (arba dalykiniam) tekstui analizuoti. Rekomenduojama šį tekstą perskaityti garsiai (skaito
mokiniai arba mokytojas). Reikėtų pasakyti, kad tai informacinio pobūdžio tekstas. Mokinių klausiama, kuo grožinės literatūros tekstai skiriasi nuo šio teksto. Toliau mokiniai užduotį atlieka individualiai. Užduoties tikslas, kad mokiniai suvoktų,
ką skirtinguose tekstuose galima priskirti geografinei informacijai. Galima paminėti, kad yra vietovardžių; nurodytas vietoves galima rasti žemėlapyje; paskutinis tekstas susijęs su visuotinėmis problemomis.
Žinių įtvirtinimas. Mokiniams siūloma individualiai parašyti kelis sakinius (3), kaip jie šiandien ėjo į mokyklą, o tada apsikeisti tekstais su suolo draugu ir pabraukti juose geografinę informaciją.
Veiklos apibendrinimas. Veikla apibendrinama atliekant 2 užduotį. Užrašomos svarbiausios mintys ir išvados apie geografinės informacijos naudą kasdieniame žmonių gyvenime.
Žinioms įtvirtinti mokytojas užduoda klausimų (pvz., „Ar dažnai susiduriate su geografine informacija? Pateikite pavyzdžių.“ „Kokioje jūsų skaitytoje knygoje buvo geografinės informacijos?“). Mokiniai atsako, pateikia savų pavyzdžių, įsivertina veiklą.
Pastaba. Mokytojas gali suplanuoti 2 pamokas. Pirmoje pamokoje nagrinėjamas įvadas ir mokomojo komplekto struktūra.
Rekomenduojama atlikti diagnostinę mokinių apklausą.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas yra taikomas visą pamoką.
Galima visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Gebu atpažinti geografinę informaciją ir ją perskaityti.
Moku atrinkti geografinę informaciją, susieti vaizdą su tekstu.
Gebu paaiškinti, kodėl pateikta informacija vadinama geografine, kaip galima ja naudotis.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis

•
•

Geografinių žinių mokiniai yra įgiję mokydamiesi pasaulio pažinimo ir gamtos mokslų pradinėje mokykloje ir 5 klasėje.
Sąsajos su lietuvių kalba (grožinių ir informacinių tekstų skaitymas ir supratimas).

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

I SKYRIUS. PAŽINTIS SU GEOGRAFIJA
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2. Vandens ir sausumos planeta
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Ugdytis pasitikėjimą
žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.
Puoselėti atvirumą pasauliui, drauge išsaugant
asmenybės savitumą.

1.2. Elementariai orientuotis žemėlapyje ir gaublyje. Žemėlapyje, kaip lokalios vietovės pavyzdį,
parodyti savo gyvenamąją vietovę, o kaip globalios – žemynus ir vandenynus.
2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
2.2. Naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir
žemėlapiais, įvardyti geografinių tyrimų reikšmę.
3.1. Bendrais bruožais apibūdinti žemynus, kaip
stambiausius regionus, nurodyti 2–3 jų ypatumus. Naudotis mokytojo pasiūlytais geografijos
pažinimo būdais.

2.3.3. Nurodyti ir apibūdinti žemynus
ir vandenynus.
3.1.1. Įvairiuose žemėlapiuose parodyti
ir išvardyti žemynus, nurodyti 2–3 jų
ypatumus.
3.1.2. Naudojantis paprasčiausiais
geografinės informacijos šaltiniais ar
nurodytu tinklalapio adresu, rasti su
žemynais ir vandenynais susijusią informaciją.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (susipažįsta su skirtingais mūsų planetos Žemės vaizdavimo būdais, sužino, ką tyrinėja geografija).
Mokėjimo mokytis (atlieka praktines užduotis, analizuoja pateiktus šaltinius, pateikia išvadas, apibendrinimus).
Komunikacinė (diskutuoja, dirba poromis).

Mokymosi uždaviniai
1. Susipažinti su skirtingais mūsų planetos Žemės vaizdais.
2. Pagrįsti teiginį: Žemė – vandens ir sausumos planeta, kurioje klesti gyvybė.
3. Išsiaiškinti, ką tyrinėja geografija.

Priemonės, e. ištekliai
http://www.youtube.com/watch?v=PkSR_Y7x1Hw
Mūsų Visata kviečia virtualiai pakeliauti nuo aukščiausių Himalajų kalnų per atmosferą ir visiškai juodą kosmosą iki tolimiausių Visatos platybių.
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Pagrindinė idėja
Žemė – vandens ir sausumos planeta, kurioje klesti gyvybė.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai atsiverčia „Jaunojo geografo užrašus“, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl svarbu pažinti savo planetą Žemę?“
ir uždaviniais.
Mokinių turimos patirties išsiaiškinimas

Trumpai prisimenama ir aptariama, kaip gali būti pateikiama geografinė informacija. Prisimenama, kas yra gaublys, kokią
informaciją jis teikia. Mokiniai atlieka kartojimo užduotį.

2. Siūloma veikla
I veikla. Susipažįstama su skirtingais mūsų planetos Žemės vaizdais.

Perskaitomas pagrindinis temos klausimas vadovėlyje. Keli mokiniai pasako savo nuomonę, kodėl svarbu tirti Žemę.
Mokiniams perskaitoma eilėraščio ištrauka (žr. pamokos apibendrinimą). Klausiama, kokią Žemę mato paukštis.
1 užduotis. Vienas mokinys raiškiai perskaito Antuano de Sent Egziuperi „Mažojo princo“ ištrauką. Užduotis atliekama
naudojantis gaubliu (jei jo nėra ant kiekvieno stalo – žemėlapiu). Mokytojas prašo mokinių pateikiant po konkretų
pavyzdį paaiškinti mažajam princui, kokių objektų esama Žemėje. Keli vaikai perskaito savo pavyzdžius garsiai. Stengiamasi tuos objektus rasti žemėlapyje arba gaublyje. Daroma išvada, kad gaublyje (žemėlapyje) matome Žemės vaizdą. Jei jau atliekant šią užduotį buvo naudojamas žemėlapis, mokytojas palygina gaublį su žemėlapiu, prašo vaikų rasti
skirtumų ir panašumų. Svarbu pabrėžti, kad geografai ne tik žino, kur ir kokie yra kalnai, jūros ir kiti objektai, bet ir juos
tyrinėja.
2 užduotis. Aptariama, kokią Žemę mato kosmonautai. Nagrinėjami pateikti Žemės vaizdai, padaromos išvados. Tikslas –
nagrinėjant iš kosmoso matomus Žemės vaizdus parašyti jų skirtumus, nustatyti, kiek mūsų planetoje yra sausumos.
Atlikta užduotis trumpai aptariama.
3 užduotis. Mokytojas paaiškina, kaip sudaroma skritulinė diagrama (kaip skaityti joje pateiktą informaciją). Mokiniai
savarankiškai atlieka užduotį. Mokytojas būtinai patikrina, jei reikia, teikia pagalbą.
4 užduotis. Atliekant šią užduotį naudojamasi vadovėliu ir žemėlapiu. Mokiniai perskaito vadovėlyje žemynų ir vandenynų apibūdinimus. Parodo juos žemėlapyje. Mokytojas paaiškina, kas yra kartoschema, kaip su ja dirbti. Mokiniai
kartoschemoje surašo reikiamus objektus. Dirbdami poromis aptaria, ką reiškia žemėlapyje naudojamos spalvos. Mokytojas apibendrina užduodamas klausimus: „Kokia spalva žemėlapyje žymimas vanduo? Kodėl naudojami nevienodi
atspalviai? Kodėl sausuma vaizduojama skirtingos spalvomis?“
5 užduotis. Mokytojas paaiškina, kaip piešti stulpelinę diagramą (jei yra galimybė, galima parodyti interaktyviojoje lentoje). Patariama žemynų ir vandenynų plotus diagramoje žymėti nuo didžiausio iki mažiausio.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pateikia kelis Žemės vaizdavimo būdų pavyzdžius, nurodo, kas sunkiausia buvo atliekant užduotis, kokių naujų žinių įgijo.

•

•
•
•
•

II veikla. Nagrinėjama, ar visose Žemės vietose egzistuoja gyvybė.

Mokiniai aiškinasi, kas pavaizduota diagramoje, atlieka užduotį, pasitikslina atsakymus poromis, papildo informaciją. Užduotis apibendrinama taikant minčių lietaus metodą.
III veikla. Išsiaiškinama, ką tyrinėja geografija.

Mokiniai savarankiškai bando atpažinti iliustracijoje žemynus (jei abejoja, pavadinimą užrašo pieštuku). Iliustracijos nagrinėjamos žodžiu, stengiamasi pamatyti kuo daugiau detalių.
Atliekant šią veiklą būtina susisteminti žinias apie tai, ką tyrinėja geografija.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai nurodo Žemės pažinimo ir tyrimų svarbą, pagrindines mintis užrašo „Jaunojo geografo
užrašuose“. Aptariama, kur galima pritaikyti pamokoje įgytas žinias.
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Veiklos apibendrinimo užduotys:
1. Įvardykite 3 geografijos mokslo tyrimų sritis.
2. Pasakykite 3 teiginius, kodėl reikia tyrinėti Žemę.
Pamokos apibendrinimas. Galima pasiūlyti mokiniams iš atskirų žodžių sudėti svarbiausią pamokos išvadą ar teiginį, kurį
reikėtų pagrįsti.
Eilėraščio ištrauka
Paukšti, dangaus bičiuli,
Ar Žemė tikrai didžiulė,
Pakilęs aukštai aukštai,
Ar visą tu ją matai?
Zita Gaižauskaitė

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas yra taikomas visą pamoką.
Galima visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau ir galiu įvardyti vandenynus ir žemynus.
Gebu pagrįsti teiginį, kad Žemė – vandens ir sausumos planeta, kurioje klesti gyvybė.
Galiu padaryti išvadas, kodėl svarbu pažinti ir tyrinėti planetą Žemę.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su matematika: diagramų sudarymas. Turima patirtis – žinios apie įvairius Žemės kraštus.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 5 užduoties 3 dalis

Klausimų ir užduočių komentarai
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3. Kur gali gyventi žmogus
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką.
Jausti atsakomybę atliekant aplinkos tyrimus ir
stebėjimus.
Puoselėti atvirumą pasauliui, drauge išsaugant
asmenybės savitumą.

4.1. Pažinti savo aplinkos
gamtinius ir socialinius
objektus, elementariai juos
apibūdinti.

4.1.1. Nurodyti artimiausios aplinkos
gamtos, socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslus, nuotraukas, schemas, kartoschemas, atlikdami praktines užduotis, mokiniai susipažins su skirtingomis žmonių gyvenimo sąlygomis ir paaiškins, kaip žmonės prisitaikę prie
įvairių gyvenimo sąlygų).

Mokymosi uždaviniai
1. Susipažinti su skirtingomis žmonių gyvenamosiomis vietovėmis.
2. Išsiaiškinti, kaip žmonės prisitaiko prie skirtingų gyvenimo sąlygų.
3. Vertinti pasirinktos gyvenamosios vietovės privalumus ir trūkumus.

Priemonės, e. ištekliai
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Pagrindinė idėja
Žmonės gyvena pačiose įvairiausiose Žemės vietose.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai atsiverčia „Jaunojo geografo užrašus“, perskaito pamokos klausimą „Kodėl žmonės gyvena neįprastose vietose?“
ir uždavinius.

2. Siūloma veikla

Mokiniams galima užduoti intriguojantį klausimą: „Ar pakistų mūsų gyvenimo sąlygos, jei klimatas labai atšaltų arba būtų
labai karšta?“ Po trumpos diskusijos galima kartu su mokiniais aptarti, ko jie mokysis ir ką naujo sužinos pamokoje.
I veikla. Išsiaiškinama, kokiose vietovėse gyvena žmonės.

•

Po įžanginės diskusijos mokiniai savarankiškai atlieka 1 užduotį. Mokytojas klausia mokinių, kokius objektus jie pažymėjo vaizduodami savo gyvenamąją vietą (skatinama pamatyti kuo daugiau gamtos ir socialinių objektų). Skiriama laiko piešiniams papildyti. Atlikus užduotį klausiama: „Kaip manote, kodėl būtent tokie namai statomi jūsų gyvenamojoje
vietovėje?“
Aptariama, kodėl statomi tokie gyvenamieji namai, siūloma apibūdinti Lietuvos klimatą atliekant 2 užduotį. Mokytojas
apibendrina.
Analizuodami vadovėlio medžiagą mokiniai išsiaiškina, kad žmonės gyvena įvairiose mūsų planetos vietose. Mokiniai
perskaito vadovėlio informaciją, kokiuose būstuose gyvena žmonės, ir atsako į mokytojo klausimus. Po trumpos diskusijos mokiniai savarankiškai atlieka 3 užduotį. Mokytojas apibendrina prašydamas pakomentuoti kiekvieną paveikslėlį.
Dirbdami poromis mokiniai aiškinasi, kaip jie supranta išvardytus veiksnius. Mokytojo padedami aptaria veiksnius,
pateikia pavyzdžių.
Mokiniai savarankiškai baigia užduotį po kiekvienu paveikslėliu spalvindami reikiamus veiksnius.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojas prašo palyginti savo gyvenamąją vietovę su nagrinėtomis ir rasti vietovę, panašią į
mūsų krašto. Mokiniai padaro išvadas, nurodo, ką nauja sužinojo, kas labiausiai patiko atliekant užduotis.
Momentinė apklausa:
Įvardykite 3 gyvenamosios vietos pasirinkimą lemiančius veiksnius.
Atsakymas: klimatas, statybinės medžiagos, gyventojų skaičius.

•
•

II veikla. Išsiaiškinama, kaip žmonės prisitaiko prie skirtingų gyvenimo sąlygų.

•

Mokiniai savarankiškai perskaito šaltinio tekstą. Tekste pabraukia nežinomus žodžius. Mokytojo padedami išsiaiškina
jų reikšmę. Prašoma atsiversti pasaulio gamtinį žemėlapį, rasti Afrikos žemyną ir Sacharos dykumą. Dykuma nuspalvinama kartoschemoje. Atsiverčiamas pasaulio politinis žemėlapis, atsakoma į mokytojo klausimą: „Kurioje Afrikos
žemyno dalyje ir kokių valstybių teritorijoje yra Sacharos dykuma“?
Mokytojas plačiau paaiškina, kas yra tuaregai. Mokiniai savarankiškai nagrinėja paveikslėlį, atsako žodžiu į mokytojo
klausimą: „Kuo ypatingas tuaregų būstas ir gyvenamoji aplinka?“
Mokiniai savarankiškai atlieka užduotis arba gali aptarti su draugu, kokių sunkumų patiria Afrikoje gyvenantys tuaregai.
Svarbu, kad atlikę užduotį mokiniai suprastų, jog skirtinga aplinka lemia žmonių gyvenimo sąlygas, prie kurių jie turi
prisitaikyti.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kaip sekėsi atlikti užduotis, kas labiausiai įsiminė. Mokinių galima paklausti: „Kodėl
pakito tuaregų gyvenimas šiais laikais?“

•
•

III veikla. Išsiaiškinama, kokie vietovės privalumai ir trūkumai daro įtaką renkantis, kur apsigyventi.

•

1 užduotis reikalauja pasitelkti ne tik jau turimas geografines žinias, asmeninę patirtį, bet ir vaizduotę.
Mokytojas pateikia skirtingų gyvenamųjų vietovių pavyzdžių. Prašoma rasti po vieną jų trūkumą ir privalumą. Mokiniai aptaria atsakymus poromis. Mokytojas organizuoja diskusiją: „Įsivaizduokite, kad gyvenate šiose pasaulio vietose:
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Italijoje prie Vezuvijaus; Nepale Himalajų kalnų slėnyje; Airijoje Atlanto vandenyno pakrantėje; Grenlandijos saloje.
Padiskutuokite apie gyvenimo šiose vietovėse privalumus ir trūkumus, pateikite po pavyzdį.“ Mokiniai naudojasi gamtiniu žemėlapiu. Mokytojas klausosi mokinių, jei reikia, papildo. Baigę diskutuoti mokiniai atlieka 1 užduotį.
Mokiniams siūloma atlikti 2 užduotį. Jei yra mokinių, kuriems užduotis per sunki, savanoriai gali pasidalyti savo mintimis, apibendrinimais ir išvadomis su klasės draugais.
Didaktinis žaidimas. Pamokos pabaigoje galima pažaisti didaktinį žaidimą „Minčių akvariumas“. Mokiniai (3–5) susėda
ant kėdžių prieš klasę ir dalijasi mintimis apie nagrinėtą temą.

•

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas yra taikomas visą pamoką.
Galima visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kad žmonės gyvena įvairiose vietovėse, ir galiu pateikti pavyzdžių.
Gebu paaiškinti, kaip žmonės prisitaiko prie skirtingų gyvenimo sąlygų.
Gebu įvardyti konkrečios vietovės privalumus ir trūkumus.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis iš kelionių su šeima ir iš matytų filmų apie kitų kraštų gyventojus.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
III veiklos 2 užduotis
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Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
1. Sudaryti dešimties klausimų laiptažodį pamokos tema.
2. Kūrybinė užduotis: piešinys (arba rašinys) „Saloje su Robinzonu Kruzu“. (Mokiniai turėtų nupiešti arba aprašyti, kaip

išgyventi negyvenamoje saloje.)
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4. Geografijos mokslo raida
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos ir
visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą
jai.
Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis
pagarbą tų kraštų gamtos ir kultūros
įvairovei.

2.2. Naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir žemėlapiais įvardyti
geografinių tyrimų reikšmę.

2.2.1. Nusakyti, kaip keitėsi supratimas
apie Žemę senovėje.
2.2.2. Įvardyti svarbiausius tyrinėtojus,
mokslininkus, keliautojus ir nurodyti
jų atliktus darbus plečiant pasaulio
pažinimą.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas poromis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami senuosius žemėlapius, paveikslėlius, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi vadovėliu ir kitais geografinės informacijos šaltiniais mokiniai paaiškins, kas paskatino geografijos mokslo raidą, nusakys
senovės geografų nuopelnus, įvardys geografijos mokslo reikšmę žmonijai).
Pažinimo (sužinos apie geografijos mokslo reikšmę žmonijai, geografijos pasiekimus senovėje, Eratosteno ir Klaudijo
Ptolemajo indėlį į geografijos mokslą).

Mokymosi uždaviniai
1. Sužinoti, kodėl atsirado geografijos mokslas.
2. Išsiaiškinti Eratosteno ir Klaudijo Ptolemajo darbų reikšmę geografijos mokslui.
3. Paaiškinti geografijos mokslo reikšmę žmonijai.

Priemonės, e. ištekliai
Vaizdo įrašas apie Lasko urvo piešinius (http://www.lascaux.culture.fr)
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Pagrindinė idėja
Geografija nukeliavo ilgą kelią, kol tapo tokia, kokios mokotės mokykloje šiandien.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia „Jaunojo geografo užrašus“, aptaria pamokos klausimą „Kodėl svarbi geografija?“ ir
uždavinius. Diskutuojant kartu su mokiniais suformuluojama pamokos tema: „Geografijos mokslo raida“.

2. Siūloma veikla
I veikla. Aiškinamasi, kas paskatino geografijos mokslo raidą.

•
•

Mokiniams siūloma individualiai atlikti 1 užduotį. Apibendrinant užduotį keli mokiniai kviečiami pasidalyti savo atsakymais. Užduodamas klausimas: „Kokios geografinės žinios naudingos šiuolaikiniams žmonėms?“
2 užduotis. Mokiniai turi išsiaiškinti, kas vaizduojama paveikslėliuose. Siekiantys aukštesnių rezultatų mokiniai paaiškina pateiktų objektų reikšmę geografijos mokslui.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinant veiklą klausiama, kas mokinius labiausiai sudomino. Galbūt jie yra ką nors skaitę
ir girdėję per istorijos pamokas, pvz., apie Egipto piramides ar finikiečių laivus.
Momentinė apklausa:
1. Kas lėmė, kad senovėje geografijos žinios buvo labai menkos?
Atsakymas: silpna mokslo ir technikos pažanga
2. Nurodykite 2 priežastis, kurios paskatino geografijos mokslo raidą.
Atsakymas: noras atrasti naujų žemių, įvairių prietaisų tobulėjimas
II veikla. Nagrinėjama, kuo geografijos mokslui nusipelnė Eratostenas ir Klaudijas Ptolemajas.

Aptariama, kokia svarbi informacija pateikiama žemėlapiuose. Po trumpos diskusijos mokiniams siūloma atlikti užduotis.
1 užduotį mokiniai gali atlikti poromis. Jie nagrinėja Eratosteno ir K. Ptolemajo žemėlapius, naudojasi dabartiniu atlasu.
Mokinių poros gali apsikeisti atsakymais ir pasitikrinti, ar jie sutampa. Tada keli mokiniai pristato atsakymus visai klasei.
Veiklos apibendrinimas. Veiklai apibendrinti galima taikyti minčių ežio metodą. (Mokytojas lentoje nubrėžia „ežį“,
t. y. užrašo sąvoką „senieji žemėlapiai“ ir keletą pagrindinių „spyglių“ – klausimų: „Kokia yra senųjų žemėlapių reikšmė?
Kuo senieji žemėlapiai skiriasi nuo dabartinių?“ Kiekvienam atsakymui mokiniai brėžia naujus spyglius ir mąsto toliau.
Galima surašyti svarbiausias mintis ir išvadas apie senųjų žemėlapių reikšmę, atsakyti, kuo jie skiriasi nuo dabartinių ir kt.
Momentinė apklausa:
Įvardykite svarbiausius Eratosteno ir K. Ptolemajo nuopelnus geografijai.
Atsakymas: pirmą kartą pavartotas terminas „geografija“, išleista pirmoji knyga pavadinimu „Geografija“, sudarytas pirmasis
atlasas, gana tikslūs, to laikotarpio žiniomis paremti žemėlapiai.
III veikla. Išsiaiškinama geografijos mokslo reikšmė žmonijai.

•

1 užduotį mokiniai gali atlikti individualiai ir pasitikrinti su suolo draugu arba vienas mokinys gali garsiai perskaityti
atsakymus visai klasei. Atlikus 2 ir 3 užduotis mokytojas kviečia kelis mokinius pasidalyti savo mintimis su visa klase.
Siekiantiems aukštesnių rezultatų, smalsiems mokiniams siūloma atlikti 4 užduotį.
5 užduotį mokiniai atlieka individualiai, vėliau mokytojas organizuoja diskusiją.
Diskusijos klausimai:
1. Kur savo aplinkoje susiduriate su geografija?
2. Iš ko atpažįstate, kad tai geografija?
3. Kodėl mums svarbi geografija?

•
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Pamokos apibendrinimas. Didaktinis žaidimas „Nuostabus žodis“. Popieriaus lapeliuose parašyta po vieną žodį, susijusį su

pamokos tema. Lapeliai sudėti į dėžutę. Mokiniai pasiima iš dėžutės po vieną lapelį, sugalvoja klausimą, susijusį su išsitrauktu žodžiu, ir pasirenka, kuris klasės draugas turėtų atsakyti į klausimą. Jei laiko mažai, žaidžiant galima pakartoti ir įtvirtinti
svarbiausius nagrinėtos temos dalykus.

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kaip plėtėsi geografinis pažinimas.
Galiu paaiškinti, kokia Eratosteno ir Klaudijo Ptolemajo darbų reikšmė geografijos mokslui.
Gebu apibendrinti ir padaryti išvadas, kokia geografijos mokslo reikšmė žmonijai.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 2 užduotis: paaiškinti pateiktų objektų svarbą geografijai; II veiklos 1 užduoties 3 ir 7 dalys; III veiklos 4 užduotis.

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Kūrybinė užduotis: popieriaus lape (išdėstant atskirais kadrais) sukurti filmuką apie geografijos mokslo raidą.
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5. Orientavimasis vietovėje
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Įsisąmoninti, kad gebėjimas orientuotis aplinkoje stiprina pasitikėjimą savimi.
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką.
Jausti atsakomybę atliekant aplinkos stebėjimus
ir tyrimus.

1.1. Pagal aplinkos požymius orientuotis vietovėje.
Naudojantis kompasu nustatyti pasaulio kryptis.

1.1.1.Nurodyti pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis. Paaiškinti orientavimosi dieną ir naktį principus,
nurodyti priemones, kaip tai daryti.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi vadovėliu ir kitais geografinės informacijos šaltiniais, mokiniai mokysis nustatyti pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis, paaiškins, kokiais prietaisais nustatomos pasaulio kryptys, kas padeda orientuotis vietovėje, pateiks išvadas,
apibendrinimus).
Pažinimo (sužinos, kokios yra pasaulio kryptys, kokie gamtos požymiai ir kiti objektai padeda orientuotis vietovėje.
Mokiniai diskutuos, nurodys problemas, ieškos atsakymų ir sprendimų būdų).

Mokymosi uždaviniai
1.
2.
3.
4.

Išsiaiškinti, kaip nustatomos pagrindinės ir tarpinės pasaulio kryptys.
Susipažinti su prietaisais, kurie padeda orientuotis vietovėje.
Išsiaiškinti būdus, padedančius orientuotis aplinkoje nesinaudojant specialiais prietaisais.
Praktiškai nustatyti, kuria kryptimi nuo buvimo vietos yra pasirinkti 4–5 objektai, ir juos pavaizduoti.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Gebėdami orientuotis artimiausioje vietovėje geriau suprasite geografinę aplinką, nepasiklysite net tolimiausiuose pasaulio
kraštuose ir jausitės saugiau.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Prisimenant ankstesnės pamokos temą mokinių galima paklausti, kaip senovėje žmonės nepasiklysdavo vietovėje, kas
jiems padėdavo rasti savo namus grįžtant iš medžioklės ar maisto paieškų.
Mokiniai atsiverčia „Jaunojo geografo užrašus“, susipažįsta su pamokos klausimu „Nustatyti pasaulio kryptis ir orientuotis vietovėje galima naudojantis kompasu arba GPS imtuvu. O ką daryti, jei šių prietaisų nėra?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kokios yra pasaulio kryptys.

•
•

Prieš atliekant 1 užduotį mokytojas gali pasiūlyti didaktinį žaidimą, padėsiantį įsiminti pagrindines pasaulio kryptis.
Mokytojas sako pasaulio krypties pavadinimą, o mokiniai pasisukdami į reikiamą pusę ją parodo. Š – pasisukama į klasės priekį, P – pasisukama į klasės galą, V – pasisukama į kairę, R – pasisukama į dešinę. Kartojant pasaulio kryptis, jos
sakomos ne iš eilės.
Baigę žaisti mokiniai atlieka 1 užduotį. Apibendrindamas mokytojas prašo poros mokinių pasidalyti atsakymais su visa klase.

II veikla. Susipažįstama, kokie prietaisai ir kartografinės priemonės padeda orientuotis vietovėje.

•

Mokytojas išdalija mokiniams kompasus (jei nėra kompasų, juos parodyti galima naudojantis multimedija) ir trumpai
papasakoja, koks tai prietaisas, kaip ir kam jis naudojamas. Mokiniai atlieka 1 užduotį. Žvaigždute pažymėta užduoties
dalis skiriama siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams.
1 užduotis apibendrinama, mokytojas klausia, koks dar prietaisas padeda orientuotis vietovėje. Labiausiai tikėtina, kad
mokiniai paminės telefoną, todėl mokytojas gali užsiminti apie GPS ir pasiūlyti remiantis vadovėlio informacija atlikti 2 užduotį. Apibendrinant užduotį mokytojas siūlo keliems mokiniams pasidalyti savo atsakymais su visais ir prašo
padiskutuoti, kokia priemonė, jų nuomone, tinkamiausia rengiantis į žygį: kompasas, žemėlapis ar GPS sistema. Savo
atsakymą mokiniai turi argumentuoti.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys, išsiaiškinama, su kokiais sunkumais mokiniai susidūrė jas atlikdami, kokių naujų žinių įgijo.
Momentinė apklausa:
Nurodykite, kuria raide pažymėtame variante išvardytos pagrindinės pasaulio kryptys.
A. šiaurė, pietūs, rytai, vakarai.
B. pietūs, šiaurės vakarai, pietryčiai, pietvakariai.
Atsakymas: A
III veikla. Išsiaiškinama, kaip orientuotis vietovėje be kompaso ir GPS sistemos.

Prieš pradedant atlikti užduotis, galima su mokiniais aptarti, ar jiems neteko atsidurti situacijoje, kai reikėjo nustatyti reikiamą kryptį aplinkoje be jokių prietaisų (grybaujant, uogaujant ir kt.). Po trumpo pokalbio mokiniai atlieka 1 užduotį ir išsiaiškina, kokie aplinkos požymiai padeda nepasiklysti vietovėje. Darbą mokiniai gali atlikti poromis. Žvaigždute
pažymėta užduoties dalis skiriama siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys, klausiama, kokius aplinkos požymius, kurie padeda orientuotis,
mokiniai jau žinojo. Galima pasidomėti, kokia yra mokinių patirtis orientuojantis nežinomoje vietovėje. Galbūt mokiniai
papasakos kokį nors patirtą nuotykį.
Momentinė apklausa:
Kokie prietaisai padeda orientuotis aplinkoje?
Atsakymas: kompasas, GPS
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IV veikla. Išsiaiškinama, kaip savo gyvenamojoje vietovėje nustatyti pasaulio kryptis. (Darbo lapas ir veiklos aprašas
.)
pateiktas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
Mokiniai dirbdami grupėmis įtvirtina pamokoje įgytas žinias. Svarbu, kad jie sutelktų dėmesį į pateiktą darbo eigos aprašą
ir kuo tiksliau atliktų visas užduoties dalis. Užduotis yra kompleksinė: ne tik nustatoma, kuria pasaulio kryptimi nuo buvimo vietos yra pasirinkti objektai, bet ir pavaizduojama schemoje, kaip jie išsidėstę. Atlikusios užduotis grupės palygina
darbo rezultatus. Gali būti, kad grupės pasirinks skirtingus objektus, todėl atsakymai gali būti skirtingi.
Veiklos apibendrinimas. Aptariami grupių veiklos rezultatai, labiau pasisekę ir mažiau pavykę dalykai, klausiama, kokių
geografinių žinių ir įgūdžių mokiniams prireikė atliekant šią veiklą.

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas yra taikomas visą pamoką.
Visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kaip nustatomos pagrindinės ir tarpinės pasaulio kryptys.
Žinau, kokiais prietaisais galima nustatyti pasaulio kryptis, ir galiu paaiškinti, kaip jais naudotis.
Gebu orientuotis aplinkoje ir nustatyti pasaulio kryptis pagal aplinkos požymius.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 1 užduoties 6 dalis; III veiklos 1 užduoties 6 dalis
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Klausimų ir užduočių komentarai

•
•

Daugelio bažnyčių pagrindinis įėjimas ir bokštai yra vakarų pusėje, o altorius – rytinėje pastato dalyje.
Lietuvoje palydovinės antenos yra nukreiptos į pietų pusę.

Papildoma veikla
Nustatyti, kuria pasaulio kryptimi yra keturi nuo savo namų matomi objektai.
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6. Didieji geografiniai atradimai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu
kaip informacijos šaltiniu.
Geriau pažinti savo krašto gamtos
ir visuomenės įvairovę, ugdytis
pagarbą jai.
Puoselėti atvirumą pasauliui,
drauge išlaikant individualybę.

2.1. Naudotis mokykliniais
atlasais.
2.2. Naudojantis įvairiais
informacijos šaltiniais ir žemėlapiais, pasakyti, kokia yra
geografinių tyrimų reikšmė.

2.2.1. Nusakyti, kaip keitėsi supratimas apie Žemę
senovėje, Didžiųjų geografinių atradimų laikotarpiu ir šiais laikais.
2.2.2. Išvardyti svarbiausius tyrinėtojus, mokslininkus, keliautojus ir nurodyti jų atliktus darbus
plečiant pasaulio pažinimą.
2.2.3. Išvardyti svarbiausius 2–3 šiuolaikinius geografinius tyrimus.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas poromis, grupėmis).
Pažinimo (mokiniai sužinos apie Didžiuosius geografinius atradimus, apie keliautojus ir jų keliones).
Mokėjimo mokytis (mokiniai diskutuos, analizuos vadovėlio ir kitų šaltinių geografinę informaciją, įvardys Didžiųjų
geografinių atradimų laikotarpio reikšmę).

Mokymosi uždaviniai
1. Sužinoti, kas senovėje žmones skatino keliauti.
2. Paaiškinti Kristupo Kolumbo, Vasko da Gamos, Fernando Magelano kelionių reikšmę.
3. Išsiaiškinti teigiamus ir neigiamus Didžiųjų geografinių atradimų padarinius.

Priemonės, e. ištekliai
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Pagrindinė idėja
Didieji geografiniai atradimai turėjo didelę reikšmę visų žemynų raidai.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Mokinių klausiama, ar jiems yra tekę kur nors keliauti. Kokių įspūdžių jie patyrė kelionėse? Kodėl keliavo? Kodėl šiais
laikais žmonės vyksta į kitus kraštus, keliauja po savo gimtąjį kraštą?
Mokiniai atsiverčia „Jaunojo geografo užrašus“, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl žmonės keliauja?“ ir uždaviniais.
Tada mokiniai diskutuodami aptaria skyrelio „Prisiminkite“ užduotis. Mokinių galima klausti:
1. Ką prisimenate apie Didžiuosius geografinius atradimus iš istorijos pamokų?
2. Kokią įtaką jie turėjo viso pasaulio raidai?

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kas skatino žmones keliauti viduramžiais.

Mokiniai, remdamiesi vadovėlio medžiaga, individualiai atlieka 1, 2, 3 užduotis, atsako į pateiktus klausimus. Atsakymai
pakomentuojami ir drauge aptariami.
II veikla. Nagrinėjama, kodėl XV–XVI amžius vadinamas Didžiųjų geografinių atradimų laikotarpiu.

•

Iš pradžių mokiniams siūloma iššifruoti paslėptą frazę „Didieji geografiniai atradimai“ (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas). Reikėtų išsiaiškinti, ką mokiniai apie šį laikotarpį jau žino. Atliekamos 1 ir 2 užduotys. Atsakymai aptariami. Jei yra
galimybė, mokiniai pasitikrina maršrutus naudodamiesi multimedija.
3 užduotis atliekama poromis. Kiekviena pora gali pasirinkti kurio nors keliautojo maršrutą ir jį aprašyti atsakydama į
užduoties klausimus.
Žvaigždute pažymėtą klausimą ir 4 užduotį siūloma atlikti aukštesnių rezultatų siekiantiems mokiniams. Savo atsakymus
ir išvadas mokiniai pristato klasės draugams.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys. Teiraujamasi, kas mokiniams labiausiai patiko, su kokiais sunkumais jie susidūrė atlikdami užduotis. Mokinių galima klausti:
1. Kodėl XV–XVI a. amžius vadinamas Didžiųjų geografinių atradimų laikotarpiu?
2. Kokios svarbiausios to laikotarpio kelionės?

•
•

III veikla. Išsiaiškinama, kokią įtaką Didieji geografiniai atradimai padarė pasaulio pažinimo raidai.

•
•

1 užduotį mokiniai gali atlikti dviem grupėmis. Viena grupė turi nurodyti svarbiausius teigiamus, kita – svarbiausius
neigiamus Didžiųjų geografinių atradimų padarinius. Tada mokytojas gali siūlyti grupėms padiskutuoti.
2 užduotis skirta mokiniams, siekiantiems aukštesnių rezultatų.

Didaktinis žaidimas „Kieno nuopelnai svarbesni?“

Išrenkami mokiniai, kurie taps keliautojais ir atradėjais. Kiti žaidėjai neturi žinoti, kaip jų klasės draugai pasiskirstė vaidmenimis. Keliautojai pristato savo atradimų reikšmę geografijai ir žmonėms. Kiti žaidimo dalyviai turi atpažinti, kuris klasės
draugas kurio keliautojo ir atradėjo vaidmenį atlieka. Remiantis pristatymais siūloma nuspręsti, kieno nuopelnai geografijai
reikšmingesni.
Pastaba. Reikia siekti, kad mokiniai nutartų, jog visų keliautojų nuopelnai yra vienodai reikšmingi.

I SKYRIUS. PAŽINTIS SU GEOGRAFIJA

29

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•

Mokinių įsivertinimas.
Visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą (įskaitant ir ankstesnę pamoką).
Ankstesnės ir dabartinės temos namų darbai vertinami taškais, kurie įtraukiami į kaupiamąjį pažymį.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kas senovėje skatino žmones keliauti.
Galiu žemėlapyje parodyti, kur keliavo trys žinomiausi to meto keliautojai, ir paaiškinti, kokia jų kelionių reikšmė.
Gebu nurodyti teigiamus ir neigiamus Didžiųjų geografinių atradimų padarinius.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su istorija: mokiniai galėtų prisiminti, ką žino apie Didžiuosius geografinius atradimus iš istorijos pamokų.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 4 užduotis; III veiklos 2 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai
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Papildoma veikla
Mokiniai peržiūri filmo „1492: Rojaus užkariavimas“ (1992) ištraukas.
Ištraukų laikas:
1. Kolumbas pamato žemę (nuo 47 iki 48 minutės).
2. Kolumbas susitinka su vietiniais gyventojais (nuo 56 iki 60 minutės).
Peržiūrėję ištraukas mokiniai užpildo užduoties lapą.

UŽDUOTIES LAPAS
1. Peržiūrėję filmo „1492: Rojaus užkariavimas“ ištraukas atlikite užduotį.

Aprašykite
atvykėlius:

Aprašykite
vietinius
gyventojus:

•
•
•
•
•
•

Išvaizda
Elgesys
Ginklai
Išvaizda
Elgesys
Ginklai

2. Atsakykite į klausimą: „Kaip vietiniai gyventojai elgėsi sutikę atvykėlius?“
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7. Žemėlapis. Mastelis
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Noriai ir apdairiai tyrinėti
artimiausią aplinką.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

4.1. Pažinti savo aplinkos gamtinius
ir socialinius objektus.
4.2. Sudaryti elementarų vietovės
planą ir juo naudojantis orientuotis
aplinkoje.

4.2.3. Nustatyti realų atstumą tarp nurodytų
objektų.
4.2.2. Paaiškinti praktinę mastelių reikšmę.
4.3.2. Įvardyti pagrindinius žemėlapio elementus (mastelį, sutartinius ženklus).

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužinos, kas yra mastelis ir kam jis naudojamas, diskutuos, įvardys problemas, ieškos atsakymų ir
sprendimų būdų).
Komunikacinė (diskusija, darbas grupėmis, poromis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlį ir kitus informacijos šaltinius, atlikdami praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje, naudodamiesi masteliu apskaičiuos atstumą, pateiks išvadas ir apibendrinimus).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kas yra mastelis ir kaip juo naudojantis apskaičiuoti atstumą.
2. Paaiškinti, kodėl svarbu gebėti naudotis masteliu kasdieniame gyvenime.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Norint popieriaus lape pavaizduoti visą pasaulį ar jo dalį, reikia sumažinti jo vaizdą.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Vadovėlyje pateikiamas probleminis klausimas „Kaip mastelis padeda apskaičiuoti atstumą?“. „Jaunojo geografo užrašuose“
mokiniai mėgins atsakyti ir į kitą klausimą: „Kaip mastelis padės nuvykti į Kalėdų Senio šalį?“, susipažins su mokymosi
uždaviniais.

2. Siūloma veikla

Mokinių prašoma iššifruoti žodį (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas). Išsiaiškinus, kad paslėptas žodis yra žemėlapis, galima mokinių paklausti, kas yra žemėlapis, kada ir kokiomis aplinkybėmis mokiniams yra tekę juo naudotis.
I veikla. Išsiaiškinama, kas yra mastelis ir kaip juo naudojantis apskaičiuoti atstumą.

Mokiniai nagrinėja žemėlapius ir atlieka užrašuose pateiktas užduotis. Remdamiesi vadovėlio medžiaga mokiniai išsiaiškina, kas yra mastelis, analizuoja užrašuose pateiktus žemėlapius, pagal mastelį apskaičiuoja atstumus. 8 užduotį siūloma
atlikti siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams. Atliktos užduotys pristatomos ir aptariamos.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinti veiklą galima remiantis 10 užduotimi. Mokiniams siūloma įsivaizduojama kelionė
oro balionu. Taikydami įgytas žinias mokiniai turi nurodyti, kuriame žemėlapyje pavaizduotas aukščiausias jų pakilimo
taškas. Mokiniai turi pagrįsti savo atsakymus.
Momentinė apklausa:
Kokį mastelį rinktis norint pavaizduoti žemėlapyje kaimo vietovę? Kodėl?
A. Smulkų.
B. Stambų.
C. Vidutinį.
Atsakymas: B.
II veikla. Nagrinėjama, kodėl svarbu gebėti naudotis masteliu kasdieniame gyvenime.

Mokiniai atlieka 1, 2, 3 užduotis. Keli mokiniai perskaito savo atsakymus visiems klasės draugams. Siekiantiems aukštesnių
rezultatų mokiniams siūloma atlikti 4 ir 5 užduotis, o atsakymus pakomentuoti garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Aptariami svarbiausi šios veiklos dalykai. Mokinių prašoma pasakyti po du teigiamus ir neigiamus šios veiklos dalykus, pateikti kelis pavyzdžius, kodėl svarbu mokėti naudotis masteliu kasdieniame gyvenime.

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką. Mokytojui rekomenduojama taikyti dviejų temų (Žemėlapis. Mastelis ir
Sutartiniai ženklai) kaupiamąjį vertinimą.
	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Gebu paaiškinti, kas yra mastelis ir kaip jis žymimas žemėlapyje.
Moku apskaičiuoti atstumą žemėlapyje tarp nurodytų taškų.
*Gebu apibendrinti ir padaryti išvadas, kodėl kasdieniame gyvenime svarbu mokėti naudotis masteliu.
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Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su matematika (mastelis). Turima patirtis: kur ir kokiu tikslu mokiniams yra tekę naudotis žemėlapiu.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 8 užduotis; II veiklos 4 ir 5 užduotys

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
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8. Paviršiaus vaizdavimas
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką. Jausti atsakomybę atliekant aplinkos stebėjimus ir
tyrimus.

Gebėjimai
4.1. Pažinti ir apibūdinti artimiausios
aplinkos gamtos ir socialinius objektus.
4.2. Sudaryti elementarų vietovės planą
ir juo naudojantis orientuotis aplinkoje.
Mokėti pavaizduoti pagrindines paviršiaus formas.

Žinios ir supratimas
4.2.1. Nurodyti 2–3 vietovės vaizdavimo būdus, paaiškinti jų panašumus ir
skirtumus.
4.1.1. Nurodyti artimiausios aplinkos
gamtos, socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužinos, kas yra santykinis ir absoliutusis aukštis, išsiaiškins paviršiaus vaizdavimo būdus plane ir
žemėlapyje. Klaus, įvardys problemas, ieškos atsakymų ir sprendimų).
Mokėjimo mokytis (naudodamiesi vadovėliu atliks praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje, mokysis nustatyti paviršiaus nelygumus, pateiks išvadas, apibendrinimus).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kas yra absoliutusis ir santykinis aukštis.
2. Išnagrinėti Gedimino pilies kalno žemėlapį ir profilį, nustatyti aukštį.
3. Nustatyti pasaulio gamtiniame žemėlapyje paviršiaus aukščių skirtumus.

Priemonės, e. ištekliai
Mokomasis objektas apie paviršiaus nelygumų vaizdavimą (http://goo.gl/nveU3e (3–4 dalys)
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Pagrindinė idėja
Žemės paviršiaus nelygumus galima pavaizduoti žemėlapyje ir apskaičiuoti jų aukštį.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Vadovėlyje pateikiamas probleminis klausimas „Kaip nustatyti paviršiaus nelygumus žemėlapyje?“ Užrašuose mokiniai
mėgins atsakyti į kitą klausimą: „Kodėl svarbu mokėti nustatyti paviršiaus nelygumus žemėlapyje?“ ir susipažins su mokymosi uždaviniais.

2. Siūloma veikla
Mokinių patirties išsiaiškinimas

Prisimenama praeitos pamokos medžiaga. Išsiaiškinama, ką mokiniai jau žino, kaip planuose ir žemėlapiuose žymimi paviršiaus nelygumai.
Kartojimo klausimai:
1. Kokie sutartiniai ženklai naudojami žemėlapyje?
2. Kam žemėlapiuose reikalingas mastelis?
3. Kodėl gamtiniai žemėlapiai nuspalvinti skirtingomis spalvomis?
I veikla. Išsiaiškinama, kas yra santykinis ir absoliutusis aukštis. Naudojantis kalvos schema (profiliu) atliekamos
užduotys.

•

Mokiniai naudodamiesi užduočių sąsiuvinyje pateikta kalvos schema (profiliu) atlieka užduotis – nustato malūno ir
medžio aukštį v. j. l. ir šių objektų vietos aukščių skirtumą (1, 2 užduotys). Atsakymus mokiniai gali pasitikrinti su suolo
draugu. Mokytojo padedami mokiniai išsiaiškina, kas yra absoliutusis ir santykinis aukštis. Atliekama 3 užduotis.
4 užduotis skiriama mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų.
Mokytojas aiškina, kaip kalvos aukštį galima pavaizduoti linijomis. Mokiniai atlieka 5 užduotį, mokytojas stebi darbą; jei
reikia, padeda. 6, 7, 8 užduotis mokiniai gali atlikti poromis. Atliktas užduotis keli mokiniai pristato klasės draugams.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pasikartoja išmoktas sąvokas, nurodo, kuo skiriasi absoliutusis ir santykinis aukštis,
pasako, kas buvo sunkiausia ir įdomiausia.
Mokinių galima paklausti: „Kaip nustatėte santykinį ir absoliutųjį aukštį?“
Momentinė apklausa:
Kas yra absoliutusis aukštis?
A. Žemės paviršiaus taško aukštis nuo kalno papėdės.
B. Žemės paviršiaus taško aukštis v. j. l.
Atsakymas: B.

•
•

II veikla. Nustatoma, kokio aukščio yra Gedimino pilies kalnas.

Su mokiniais trumpai prisimenama, kur yra Gedimino pilies kalnas. Mokiniai atsako į mokytojo klausimus:
1. Kur yra Gedimino pilies kalnas?
2. Kokia upė teka šio kalno papėdėje?
3. Abiejose iliustracijose vaizduojamas Gedimino kalnas. Kuo jos skiriasi?
4. Kaip manote, į kurią pusę žemėja paviršius? Kodėl taip nusprendėte?

•
•
•
•

Mokytojo padedami mokiniai nagrinėja iliustracijas, atsako į mokytojo klausimus. Mokiniai atlieka 1 ir 2 užduotis.
Mokiniai aiškinasi, kaip atlikti 3 ir 4 užduotis. Mokytojas dar kartą pateikia tą patį klausimą, kad mokiniams primintų, į
kurią pusę žemėja paviršius. Atliekamos 3 ir 4 užduotys.
5, 6, 7 užduotis mokiniai atlieka savarankiškai, mokytojas apibendrina.
Su mokiniais trumpai aptariama, kuo Gedimino kalnas svarbus Lietuvai. Atliekama 8 užduotis.
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III veikla. Nustatomi paviršiaus aukščių skirtumai pasaulio gamtiniame žemėlapyje.

Mokiniai dirbdami individualiai atlieka 1 užduotį ir nustato, kaip žemėlapyje žymimi paviršiaus nelygumai. Mokytojo padedami analizuoja pasaulio gamtinį žemėlapį ir naudodamiesi aukščių ir gylių skale atlieka 2 užduotį. Žvaigždute pažymėtos
užduotys yra skiriamos mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų. Jas atlikdami mokiniai turėtų paaiškinti, kur galima
pritaikyti pamokoje įgytas žinias praktiškai.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai nurodo, kuo skiriasi paviršiaus vaizdavimas plane ir gamtiniame žemėlapyje. Paaiškina
žemėlapiuose pateikiamos aukščių ir gylių skalės privalumus. Aptariama, kuo svarbios žinios, įgytos nagrinėjant šią temą.
Galima paklausti:
1. Kuo skiriasi paviršiaus vaizdavimas plane ir žemėlapyje?
2. Kuo naudinga žemėlapyje pateikiama aukščių ir gylių skalė?

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Suprantu, kas yra absoliutusis ir santykinis aukštis, ir gebu juos apskaičiuoti.
Moku nustatyti konkrečios vietovės aukštį ir pavaizduoti jos paviršiaus formas.
Gebu pasaulio gamtiniame žemėlapyje nustatyti paviršiaus aukščių skirtumus.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su matematika: atstumų, aukščio, gylio matavimas. Turima patirtis: žinios apie žemėlapį, vietovės planą.
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Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 4 užduotis, 7 užduoties 2 dalis; III veiklos 1 užduoties 3 dalis, 2 užduotis
Siūlomas praktinis darbas (puikiai tiktų kalvos, supjaustytos sluoksniais, maketas). Mokiniams rekomenduojama nupiešti
horizontales. Jei kalvos maketo nėra, puikiai tinka kriaušė, kurią mokytojas turėtų supjaustyti sluoksniais.

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla

•
•

Padaryti iš popieriaus kalvos maketą ir ją pavaizduoti horizontalėmis popieriaus lape (kalvos aukštį, šlaitų nuolydį mokiniai pasirenka individualiai).
Mokiniai naudoja kietesnį maketo pagrindą (pvz., kartoną). Jo pakraščiuose sužymi pasaulio kryptis. Iš pasirinktos darbo medžiagos padaro atskirus kalvos sluoksnius ir juos sudėlioja ant kartoninio pagrindo. Tada ant atskiro popieriaus
lapo apibrėžia kalvos sluoksnius ir pavaizduoja ją horizontalėmis. Kalvą apibūdina (išmatuoja aukštį, įvardija, kuris
šlaitas yra status, kuris – nuožulnus).
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9. Sutartiniai ženklai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką.

Gebėjimai
4.1. Pažinti ir apibūdinti artimiausios
aplinkos gamtos ir socialinius objektus.
4.2. Sudaryti elementarų vietovės planą
ir juo naudojantis orientuotis aplinkoje.
Mokėti pavaizduoti pagrindines paviršiaus formas.

Žinios ir supratimas
1.2.2. Išvardyti pagrindinius žemėlapio elementus (mastelį, sutartinius
ženklus).
4.2.3. Skaityti kartografijos kūrinių
sutartinius ženklus, nustatyti realų
atstumą tarp nurodytų objektų.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•
•

Pažinimo (mokiniai klaus, įvardys problemas, ieškos atsakymų ir sprendimų; sužinos, kaip vaizduojami objektai planuose, išsiaiškins sutartinių ženklų reikšmę).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Mokėjimo mokytis (planuos žygio maršrutą pagal planą, mokysis orientuotis vietovėje ir pažymėti vietovės objektus
sutartiniais ženklais).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo (keliaudami nurodytu maršrutu pažymės objektus sutartiniais ženklais).

Mokymosi uždaviniai
1. Susipažinti su objektų vaizdavimo būdais planuose ir išsiaiškinti sutartinių ženklų reikšmę.
2. Suplanuoti dienos žygio maršrutą pagal vietovės (miesto) planą.
3. Orientuotis vietovėje pagal planą. Keliaujant suplanuotu ir aprašytu maršrutu plane pažymėti objektus sutartiniais

ženklais.

Priemonės, e. ištekliai
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Pagrindinė idėja
Žemėlapis teikia žinių apie pasaulį: žemynus, salas, šalis. Planas padeda orientuotis ir surasti reikiamą vietovę mieste, gamtoje. Kaip rasti reikiamą informaciją žemėlapiuose?

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai atsiverčia užrašus, susipažįsta su pamokos klausimu „Kaip skaityti vietovės planą, planuoti žygį ir nukeliauti į
reikiamą vietą?“ ir uždaviniais.

		

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kas yra sutartiniai ženklai, kaip jie vaizduojami.

•
•

Aiškinamasi, ar mokiniai žino, kas yra sutartiniai ženklai. Mokinių prašoma įvardyti, kokius ženklus jie mato aplinkoje.
Galima parengti skaidrę ar interaktyviojoje lentoje parodyti 3–5 mokiniams žinomus sutartinius ženklus ir paprašyti juos
įvardyti. Užduodamas klausimas: „Kodėl mes visi vienodai suprantame šių sutartinių ženklų reikšmę?“ (Kiekvienas iš jų
visada reiškia tą patį). Atliekama 1 užduotis. Naudojantis vadovėliu įtvirtinama sutartinių ženklų sąvoka.
Aiškinamasi, kokie sutartiniai ženklai naudojami planuose. Nagrinėjamos vadovėlyje pateiktų planų legendos. Išsiaiškinama, kas yra plano (žemėlapio) legenda. Lyginami vadovėlyje pateikti planai ir išsiaiškinama, kad juose sutartiniais ženklais vaizduojami gamtos ir visuomeniniai objektai. Mokytojas organizuoja trumpą apklausą (apklausos formą pasirenka
pats). Pateikia užduotį: gamtiniame žemėlapyje rasti 3–4 sutartinius ženklus. Aiškinamasi, kokie ženklai naudojami
žemėlapiuose ir kuo jie skiriasi nuo plano sutartinių ženklų. Prisimenama, kas yra kartografas.

II veikla. Nagrinėjamas vietovės planas ir planuojamas žygis.

•

Mokiniai dirba poromis. Mokytojo padedami atlieka 1, 2, 3 užduotis: pradeda planuoti žygį. Prisimenama, kaip pagal
mastelį apskaičiuoti žygio maršruto ilgį. Tada mokiniai jį apskaičiuoja. Be to, jie turi apskaičiuoti laiką, kiek užtruks
žygis, ir nurodytu interneto adresu pasidomėti, kokia orų prognozė.
Mokytojas paklausia mokinių, gal jie yra dalyvavę panašiame žygyje. Mokiniai pasidalija patirtimi, kaip rengėsi žygiui.
Galima pasiteirauti, kokį daiktą, be išvardytų, jie buvo dar pasiėmę ar pasiimtų į žygį ir kodėl?
Svarbu pabrėžti saugaus elgesio žygyje svarbą. 5 užduotyje pateikiama patarimų, padėsiančių išvengti netikėtumų ar
nelaimių žygio metu. Perskaitę kiekvieną patarimą, mokiniai turi argumentuotais atsakymais įrodyti, kodėl išvardyti
patarimai tokie svarbūs. Siūloma pamąstyti, gal mokiniai gali klasės draugams pateikti dar kokių nors patarimų (iš savo
patirties). Tada mokiniai atlieka likusias užduotis.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kodėl svarbu atsakingai pasirengti žygiui.
Momentinė apklausa:
1. Išvardykite, kokie 5 dalykai svarbiausi rengiantis į žygį.
2. Kodėl taip manote?

•
•

III veikla. Išmokstama orientuotis vietovėje pagal planą.

Mokiniai atlikdami užduotis turi pritaikyti įgytas žinias apie mastelį, pasaulio kryptis, paviršiaus vaizdavimo būdus. Jie turi
papildyti vietovės planą sutartiniais ženklais ir ištaisyti kartografo padarytas klaidas. Nuosekliai ir atidžiai atlikdami užduotis mokiniai baigia kurti ir pildyti vietovės planą. Sutartiniai ženklai žymimi legendoje.
Veiklos apibendrinimas. Su mokiniais aptariama, kas jiems labiausiai patiko, kokių sunkumų kilo. Įtvirtinant žinias dar
kartą pabrėžiama sutartinių ženklų svarba. Galima mokiniams skirti užduotį: „Trimis teiginiais įrodykite, kad sutartinių
ženklų žinojimas padeda ne tik žygyje, bet ir kasdieniame gyvenime.“
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Formuluojama išvada: svarbu gebėti perskaityti plano informaciją ir juo naudojantis rasti reikiamą vietovę.
Didaktinis žaidimas „Rask sutartinio ženklo vietą“. Žaidimas skirtas objektų žymėjimui sutartiniais ženklais pasikartoti ir

įtvirtinti. Žaidžiama poromis. Mokinių poroms duodama po popieriaus lapą, padalytą į 8–10 langelių. Kiekviename langelyje įrašytas gamtos ar visuomeninio objekto pavadinimas. Mokiniai gauna 8–10 sukarpytų tuščių kvadratėlių. Vienas mokinys pasako parašyto objekto pavadinimą, kitas tuščiame kvadratėlyje pavaizduoja jį sutartiniu ženklu ir padeda ant reikiamo
objekto. Žaisdami mokiniai keičiasi vaidmenimis.
Pastaba. Jei yra galimybė, žaidimą galima žaisti interaktyviojoje lentoje.

3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Žinau ir suprantu, ką reiškia sutartiniai ženklai.
Gebu planuoti maršrutą ir skaityti geografinę informaciją.
Gebu orientuotis vietovėje pagal planą ir sutartiniais ženklais pažymėti objektus.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su turimomis žiniomis. Mokydamiesi pradinėje mokykloje mokiniai įgijo žinių apie planą, jame naudojamus sutartinius ženklus, patys bandė nupiešti savo klasės arba kambario planą. Mokytojas turi suaktyvinti mokinių gyvenimo patirtį
primindamas, kad su ženklais (nuorodos, įspėjimai ir kt.) susiduriame nuolat.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 2 užduotis
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Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla

•
•

Mokytojas pateikia vietovės, kurioje yra mokykla, planą su jame pažymėtu maršrutu (pvz., iš www.maps.lt arba parengia
pats).
Orientavimosi užduotis. Naudojantis vietovės planu nueiti iki pasirinkto objekto, sužymėti pakeliui matomus gamtos ir
visuomeninius objektus.
Nupiešti popieriaus lape norimą objektą (medį, namą ir kt.) ir jį „aprengti“ sutartiniais ženklais.
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10. Geografinis tinklas
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Įsisąmoninti, kad gebėjimas
orientuotis aplinkoje stiprina pasitikėjimą savimi.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

1.2. Elementariai orientuo- 1.2.1. Nurodyti pagrindinius geografinio tinklo elementus
tis žemėlapyje ir gaublyje. (pusiaują, lygiagretes, dienovidinius, ašigalius, ilgumą ir
platumą), parodyti juos žemėlapyje ir gaublyje.
1.3.2. Įvardyti pagrindinius žemėlapio elementus (geografinį tinklą, mastelį, sutartinius ženklus).

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (susipažinti su geografinio tinklo elementais, mokėti parodyti juos žemėlapyje ir gaublyje, skirti geografinę
platumą nuo geografinės ilgumos).
Mokėjimo mokytis (analizuojant mokomąją medžiagą atlikti praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje, pateikti išvadas,
apibendrinimus).
Komunikacinė (darbas poromis).

Mokymosi uždaviniai
1. Įvardyti geografinio tinklo elementus.
2. Išsiaiškinti, kas yra geografinė platuma ir geografinė ilguma.
3. Nustatyti objektų padėtį žemėlapyje pagal geografinę platumą ir geografinę ilgumą.

Priemonės, e. ištekliai
Mokomasis objektas apie geografinio tinklo elementus (http://goo.gl/AlYFf D (1, 2, 3, 6 dalys)
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Pagrindinė idėja
Geografinis tinklas padeda orientuotis ir nustatyti bet kurio objekto vietą gaublyje ir žemėlapyje.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Pokalbis su mokiniais: prisimenama, ko jie mokėsi praeitą pamoką. Mokiniai nuteikiami aktyviam pamokos darbui.
Mokiniai atsiverčia užrašus, susipažįsta su pamokos klausimu „Kaip geografinis tinklas padeda orientuotis žemėlapyje ir
gaublyje?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla

Galima ekrane rodyti apskritimą, kuriame pažymėtas objektas (arba naudoti dalijamąją medžiagą), ir užduoti klausimą:
„Ar galėtumėte tiksliai pasakyti, kurioje vietoje yra pažymėtas objektas?“ Siekiama, kad mokiniai suprastų, jog reikia tam
tikrų objekto buvimo vietą patikslinančių linijų.
I veikla. Išsiaiškinama, kas sudaro geografinį tinklą.

•

Mokiniai naudojasi vadovėliu. Mokytojas aiškina, kas yra ašigaliai. Primena, kaip rasti Šiaurinę žvaigždę. Braižo schemą ir
parodo Šiaurės ašigalio vietą; jį parodo ir gaublyje. Galima klausti: „*Kaip manote, ar Pietų ašigalį rodo kokia nors žvaigždė ar žvaigždynas?“ Abu ašigalius mokiniai pažymi kartoschemoje. Liniuote išmatuoja atstumą tarp ašigalių ir padalija jį
per pusę. Mokiniai išsiaiškina linijos pavadinimą (pusiaujas). Šią liniją paryškina kartoschemoje. Mokytojas aiškinasi, ar
vaikai supranta, ką reiškia lygiagreti linija. Kelias linijas paryškina kita spalva (panašia į pusiaujo spalvą). Mokiniai randa,
kaip vadinamos šios linijos. Pusiaujo ir lygiagretės pavadinimus galima užrašyti ant linijų kartoschemoje.
Kartoschemoje randama ir paryškinama tiesiausia linija, jungianti abu ašigalius. Mokiniai bando savais žodžiais apibūdinti dienovidinį. Mokytojas paaiškina, kas yra pradinis (nulinis) dienovidinis. Mokiniai naudodamiesi gamtiniu žemėlapiu randa pusiaują ir pradinį (nulinį) dienovidinį. Surandama Didžiosios Britanijos sala. Išsiaiškinama, ką reiškia
geografinis tinklas.
Mokiniai savarankiškai atlieka 1 užduotį.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojas įsitikina, ar mokiniai suprato sąvokas: geografinis tinklas, pusiaujas, lygiagretės, dienovidiniai, ašigaliai, ilguma, platuma.
Didaktinis žaidimas „Geografinis tinklas“. Geografinio tinklo elementai rodomi rankų judesiais: pusiaujas – abi rankos pečių aukštyje ištiestos į šalis; dienovidiniai – rankos sulenktos per alkūnes ir pakeltos prieš save delnais į viršų; lygiagretės –
rankos sulenktos per alkūnes ir sudėtos prieš save viena virš kitos; geografinis tinklas – rankos sukryžiuotos; geografinė
platuma – dešinė ranka pečių aukštyje ištiesta į šalį; geografinė ilguma – kairė ranka pakelta į viršų. Kelis kartus sužaidus
įsitikinama, kad mokiniai skiria geografinio tinklo elementus.
II veikla. Mokomasi nustatyti geografinę platumą ir ilgumą.

Mokiniai atlieka užduotis poromis. Tikslas: taikant žinias, įgytas nagrinėjant I veiklą, nustatyti kartoschemoje nurodytų
objektų geografinę platumą ir ilgumą (1 užduotis); naudojantis vadovėliu įtvirtinti žinias apie geografinę platumą ir ilgumą;
nurodyti, kokia gali būti geografinė platuma ir ilguma (2 ir 3 užduotys). Keli mokiniai perskaito atsakymus garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Atlikę užduotis mokiniai parašo išvadą, nurodydami geografinės platumos ir geografinės ilgumos
skirtumus. Mokytojas stebi mokinių darbą. Sąvokos įtvirtinamos klausiant:
1. Ką reikia nustatyti, norint rasti objektus žemėlapyje ar gaublyje?
2. Ar užtektų žinoti tik objekto geografinę platumą arba ilgumą?
III veikla. Siekiama išsiaiškinti, kaip nustatyti objektų geografinę padėtį.

•

Veiklos pradžioje mokytojas aptaria su mokiniais, ką jie žino apie prietaisus, kuriais nustatoma geografinė objektų padėtis. Nagrinėjami paveikslėliai. Atliekama 1 užduotis.
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•
•

Savarankiškai atliekamos 2 ir 3 užduotys. Mokytojas tikrina rezultatus.
4 ir 5 užduotys skiriamos mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų. 4 užduoties atsakymus mokiniai pasitikrina su
suolo draugu. Atlikę užduotis, mokiniai atsakymus pakomentuoja visai klasei. Sunkesnių užduočių atsakymus galima
parodyti projektoriumi ar interaktyviojoje lentoje.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojas suskirsto klasę į dvi grupes ir pateikia kiekvienai po du objektus, prašydamas nustatyti
jų geografinę padėtį (platumą, ilgumą). Mokiniai įsivertina.

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Atliktas užduotis galima vertinti taikant kaupiamojo vertinimo metodą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Galiu įvardyti geografinio tinklo elementus.
Gebu paaiškinti, kas yra geografinė platuma ir ilguma.
Gebu žemėlapyje nustatyti objektų geografinę platumą ir geografinę ilgumą.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su turimomis žiniomis apie Žemę; sąsajos su matematika (laipsniai). Mokiniai nemažai keliauja su tėvais ir draugais, todėl turi patirties, kaip ieškoti reikiamos vietos.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
III veiklos 4 ir 5 užduotys
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Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Naudojantis pasaulio gamtiniu žemėlapiu nustatyti 4 pasirinktų objektų geografinę platumą ir geografinę ilgumą.
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11. Ką veikia kartografai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Noriai ir apdairiai tyrinėti
artimiausią aplinką.
Jausti atsakomybę atliekant
aplinkos tyrimus ir stebėjimus.
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos
šaltiniu.

2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
2.12. Mokytojui padedant, rasti tinkamus geografinės informacijos šaltinius,
iš jų atrinkti reikiamą informaciją.
4.2. Sudaryti nesudėtingą vietovės planą
ir juo naudojantis orientuotis aplinkoje.
Mokėti pavaizduoti pagrindines paviršiaus formas.

4.2.1. Nurodyti 2–3 vietovės vaizdavimo būdus, paaiškinti jų panašumus ir skirtumus.
2.12.1. Nurodyti 2–3 rašytinius ir virtualioje
aplinkoje pateikiamus geografinės informacijos pavyzdžius.
4.1.1. Nurodyti artimiausios aplinkos gamtos,
socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.
4.2.3. Skaityti žemėlapių sutartinius ženklus.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•
•

Pažinimo (mokiniai kritiškai mąstys, darys pagrįstas išvadas).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo (sukurs vietovės planą).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, atlikdami praktines užduotis paaiškins, kas yra kartografija, ką
veikia kartografai, pagal vietovės planą orientuosis vietovėje, mokysis išsikelti mokymosi tikslus ir planuoti mokymąsi,
stebės ir apmąstys mokymąsi, mokysis iš kitų ir su kitais).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, mažomis grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Apibūdinti ir palyginti senuosius kartografų darbus.
2. Pritaikyti kartografijos žinias modeliuojant situaciją.
3. Perskaityti vietovės planą ir pagal jį orientuosis.
4.* Sudaryti vietovės planą pagal aerofotografinę nuotrauką.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Šiuolaikinė kartografija neatsiejama nuo pačių naujausių technologijų.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai atsiverčia užrašus, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl kartografija svarbi ne tik geografams, bet ir kitų profesijų žmonėms?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla

Pamokos pradžioje mokiniams galima pateikti senųjų ir dabartinių žemėlapių pavyzdžių skaidrėse ar interaktyviojoje lentoje. Klausiama, ar mokiniai pastebi, kuo šie žemėlapiai skiriasi. Prašoma nurodyti kelis skirtumų pavyzdžius.
I veikla. Nagrinėjama, kaip anksčiau atrodė kartografų darbai.

•
•

Analizuodami vadovėlio medžiagą ir užduočių sąsiuvinyje pateiktus žemėlapius mokiniai aiškinasi, kaip buvo vaizduojama Žemė viduramžių žemėlapiuose. Išsiaiškina, kas yra kartografija, atlieka 1 užduotį.
2 užduotį mokiniai gali atlikti poromis. Jie turi taikyti turimas geografijos žinias ir argumentuotai paaiškinti, kodėl senuosiuose žemėlapiuose, palyginti su dabartiniais, yra daugiau piešybos elementų. Visas atliktas užduotis keli mokiniai
pristato žodžiu.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinant veiklą taikomas minčių lietaus metodas. Aptariama, kodėl viduramžių ir dabartiniai žemėlapiai skiriasi ne tik turiniu, bet ir forma:
Kuo skiriasi viduramžių žemėlapių turinys nuo dabartinių žemėlapių turinio?
Kuo skiriasi viduramžių žemėlapių forma nuo dabartinių žemėlapių formos?

•
•

II veikla. Išsiaiškinama, kaip kartografija taikoma praktikoje.

•
•
•

1 užduotį mokiniai gali atlikti dviem grupėmis. Pirmai grupei rekomenduojama atkreipti dėmesį į matomo vaizdo turinį,
antrai – į filmo kūrybiškumą. Mokiniai papasakoja, ką matė, mokytojas apibendrina. Mokiniai atlieka 1 užduotį.
2 užduotį (kas vaizduojama paveikslėliuose) mokiniai atlieka savarankiškai. Kaip pasikeis kartografų darbas po 100
metų, diskutuojama poromis, tada mintys užrašomos. Atliktas užduotis keli mokiniai pakomentuoja visai klasei.
Atlikdami 3 užduotį mokiniai gali praleisti tas jos dalis, kurios atrodo per sunkios. Atsakymai aptariami. Siekiantys aukštesnių rezultatų mokiniai pagrindžia savo nuomonę. Atsakymai papildomi.

III veikla. Išsiaiškinama, kaip skaityti vietovės planą ir pagal jį orientuotis.

Atlikdami užduotis mokiniai dirba poromis.
1 užduotis: mokiniai taiko jau turimas žinias apie planą, žemėlapį, mastelį, sutartinius ženklus. Svarbu atkreipti mokinių
dėmesį į tai, kad pateiktame tekste yra klaidingų teiginių. Norint juos ištaisyti, reikia remtis geografijos žiniomis. Atliekant
žvaigždute pažymėtą užduotį reikia atsakymą pagrįsti argumentais ir pateikti išvadas.
Veiklos apibendrinimas. Pasitikrinamas maršrutas (stengiamasi, kad kalbėtų kiekviena pora). Trumpai aptariama, kokių
geografijos žinių reikėjo atliekant užduotis, kaip sekėsi dirbti poromis.
IV veikla. Nagrinėjama, kaip sukurti vietovės planą ir žemėlapį.

Šią užduotį siūloma atlikti siekiantiems aukštesnių rezultatų, smalsiems mokiniams. Ją galima skirti kaip namų darbų užduotį.
Didaktinis žaidimas. Mokiniai pasirenka patinkantį temos žodį ir jį užšifruoja (pvz., sukeistos, praleistos, neįrašytos raidės
ir kt.) Korteles su užrašytais žodžiais žaidėjai prisisega prie krūtinės. Kiekvienas mokinys turi pasirinktą žodį pakomentuoti. Kiti žaidėjai stengiasi užšifruotą žodį atspėti ir pasakyti, ką jis reiškia. Vieną žodį gali pasirinkti ir mokinių grupė.
Pastaba. Jeigu neliks laiko, šiuo didaktiniu žaidimu galima pradėti kitą pamoką.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas „Jaunojo geografo užrašų“ užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Gebu palyginti ir apibūdinti senuosius kartografijos darbus.
Galiu paaiškinti, kodėl kartografų darbai yra svarbūs.
Gebu naudotis planu ir pagal aerofotografinę nuotrauką sukurti planą.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Matematika (atstumų skaičiavimas). Žinių apie geografinę informaciją mokiniai yra įgiję mokydamiesi V klasėje.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 4 užduotis; III veiklos 1 užduoties 4 dalis.

Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
Atliekamos nebaigtos užduotys. Mokiniai sudaro kartografui būtinų savybių sąrašą; parašo, ko norėtų paklausti kartografo
(3 klausimus). Į mokinių klausimus mokytojas vėliau gali atsakyti pats.
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12. Pasikartokite ir įsivertinkite
(Jaunojo geografo užrašuose: 12. Kartojimas)
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Suprasti, kad gebėjimas orientuotis aplinkoje stiprina pasitikėjimą
savimi.
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu
kaip informacijos šaltiniu.

3.2. Tinkamai vartoti šio koncentro
geografijos sąvokas ir vietovardžius.
4.2. Sudaryti nesudėtingą vietovės
planą ir juo naudojantis orientuotis
aplinkoje. Mokėti pavaizduoti pagrindines paviršiaus formas.

1.1.1. Nurodyti pagrindines ir tarpines
pasaulio kryptis (horizonto kryptis).
4.2.3. Skaityti žemėlapių sutartinius
ženklus.
1.2.2. Išvardyti pagrindinius žemėlapio
elementus (mastelis, sutartiniai ženklai).

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi įvairiais geografinės informacijos šaltiniais mokiniai paaiškins šaltinių naudojimo svarbą, nurodys skirtingus
geografinės informacijos šaltinius).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo (atlikdami skyriaus kartojimo užduotis pritaikys įgytas geografines žinias; kels naujas
idėjas ir jas įgyvendins dirbdami praktiškai).

Mokymosi uždaviniai
1. Prisiminti ir pasikartoti, kaip viduramžiais buvo piešiami žemėlapiai.
2. Sukurti lobio salos žemėlapį pagal mastelį, naudoti sutartinius ženklus.
3. Perskaityti geografinę informaciją žemėlapyje, rasti reikiamą objektą.

Priemonės, e. ištekliai
Kartojimo užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Mokiniai įtvirtins žinias apie kartografiją, pasikartos, kaip remiantis masteliu, sutartiniais ženklais perskaityti informaciją ir
nustatyti objekto vietą plane bei žemėlapyje.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai prisimena, ko mokėsi šiame skyriuje, kokių žinių įgijo. Užduočių sąsiuvinyje pateikti skyriaus kartojimo uždaviniai.

2. Siūloma veikla

•
•
•

I skyriaus kartojimo pamokos veikla ir užduotys turėtų skatinti mokinių kūrybiškumą ir išradingumą, geografijos žinių
plėtotę ir įtvirtinimą. Reikėtų stengtis sužadinti teigiamas mokinių emocijas.
Dirbdami poromis mokiniai perskaito vadovėlyje pateiktus I skyriaus temų apibendrinimus ir minčių ežyje 3–4 sakiniais parašo, kokių žinių ir gebėjimų įgijo mokydamiesi šį skyrių.
Dirbdami grupėmis mokiniai atlieka papildomą užduotį (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas): iššifruojamos kelios
pagrindinės išmoktos sąvokos. Jas mokiniai paaiškina. Sąvokų apibrėžtis mokytojas gali parodyti interaktyviojoje lentoje arba naudodamasis multimedija. Atlikę užduotį mokiniai paaiškina kitas vadovėlio kartojimo atlankoje pateiktas
sąvokas.

Pagrindinė pamokos veikla. Lobių salos žemėlapio kūrimas.

•
•
•

Tai kūrybinė veikla geografijos žinioms, įgytoms mokantis šio skyriaus medžiagą, įtvirtinti.
Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1, 2, 3, 4 ,5, 6 užduotis. Atlikdami užduotis mokiniai ne tik ugdosi iniciatyvumo
ir kūrybiškumo kompetencijas, bet ir plečia žinias apie senovinius žemėlapius, pasaulio kryptis, sutartinius ženklus ir jų
svarbą.
Atliekamos 7, 8, 9 užduotys. Mokiniai tobulina gebėjimą skaityti geografinę informaciją, ja remiantis rasti objektą žemėlapyje, prisiminti, kaip matuojamas atstumas žemėlapyje, ir jį išmatuoti.

Veiklos apibendrinimas. Mokinių veiklą galima apibendrinti prašant baigti sakinius. Prašoma, kad keli mokiniai perskaitytų atsakymus garsiai (žr. Papildomos užduotys, 2 priedas).
Momentinė apklausa
1. Pagrįskite teiginį, kad žinant sutartinius ženklus galima perskaityti geografinę informaciją.

I SKYRIUS. PAŽINTIS SU GEOGRAFIJA

51

3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kaip ir kodėl viduramžiais buvo kuriami žemėlapiai.
Galiu sukurti žemėlapį remdamasis masteliu ir naudodamas sutartinius ženklus.
Gebu perskaityti geografinę informaciją žemėlapyje ir rasti reikiamą objektą.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Žinios, įgytos mokantis I skyriaus medžiagą.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Sudaryti 10 klausimų kryžiažodį remiantis skyriaus „Pažintis su geografija“ medžiaga.
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II skyrius. Žmogus tiria Žemę
Kas vyksta Žemės viduje
13. Žemė Saulės sistemoje
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę,
ugdytis pagarbą jai.
Puoselėti atvirumą pasauliui, drauge išsaugant asmenybės
savitumą.

Gebėjimai
2.3. Naudojantis schemomis ir
paveikslais apibūdinti, kaip Žemę
veikia vidinės ir išorinės jėgos, nustatyti jų įtaką gamtai ir žmogaus
gyvenimui.

Žinios ir supratimas
2.3.1. Paaiškinti Žemės kilmės teorijas.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Pažinimo (mokiniai susipažins su Žemės padėties Saulės sistemoje ir kilmės sampratos kaita, Žemės raidos etapais,
nustatys Žemės padėtį Saulės sistemoje).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis, mokysis
rasti svarbiausią informaciją apie Žemės kilmę, įvertinti jos padėtį Saulės sistemoje).

Mokymosi uždaviniai
1. Susipažinti su Žemės kilme.
2. Išsiaiškinti Žemės formavimosi etapus.
3. Nustatyti Žemės padėtį Saulės sistemoje.

Priemonės, e. ištekliai
http://www.youtube.com/watch?v=iauIP8swf BY
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Pagrindinė idėja
Žemė ilgai formavosi, kol tapo tokia, kokia yra dabar.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Diskutuojant bandoma išsiaiškinti, ką mokiniai žino apie Žemę. Galima pateikti klausimą: „Kaip senovėje žmonės įsivaizdavo Žemę?“
Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kuo Žemė išsiskiria iš
kitų planetų?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Susipažįstama, kaip kito Žemės kilmės ir padėties Saulės sistemoje samprata.

•
•
•
•

Mokiniai analizuoja vadovėlio ir mokytojo pateiktą vaizdinę medžiagą.
Mokiniai individualiai atlieka 1, 2, 3, 4, 5 užduotis. Atlikę 1 ir 2 užduotis, keli mokiniai perskaito savo atsakymus arba
tardamiesi su suolo draugu ant lape nupieštos Žemės formos parašo kelias mintis apie mūsų planetos formavimąsi.
3 ir 4 užduočių atsakymus keli mokiniai pakomentuoja garsiai.
5 užduotis skiriama mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojo vadovaujami mokiniai pateikia išvadas, aptaria, kas labiausiai patiko atliekant užduotis,
su kokiais sunkumais susidūrė.
Momentinė apklausa:
Ar sutinkate su teiginiu, kad Žemės padėties Saulės sistemoje samprata kito? Pagrįskite.
II veikla. Išsiaiškinama, kokius raidos etapus išgyveno Žemės planeta.

•

Mokytojas supažindina mokinius su naujausia Žemės kilmės teorija ir rodo vaizdo medžiagą. Mokiniai dirba poromis.
Atliekama 1 užduotis. Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams siūloma atlikti 2 užduotį. Atsakymus mokiniai gali
pasitikrinti skaidrėje ar interaktyviojoje lentoje.
Veiklos apibendrinimas. Atsakydami į mokytojo klausimus mokiniai pateikia apibendrinimus, pasako 2 teigiamus ir 1
neigiamą šios veiklos dalykus.
Momentinė apklausa:
Nurodykite kelis paveikslėliuose matomų Žemės vaizdų skirtumus.
http://www.youtube.com/watch?v=iauIP8swf BY
III veikla. Nustatoma Žemės padėtis Saulės sistemoje.

•
•
•

Mokytojas supažindina mokinius su Saulės sistemos planetomis, jų skaičiumi ir išsidėstymu.
Dirbdami mažomis grupėmis mokiniai atlieka 1, 2 užduotis. Grupių atstovai perskaito atsakymus garsiai. Atsakymai
aptariami.
Atliekama 3 užduotis. Atlikę užduotį mokiniai ne tik pristato savo pasakojimus, bet ir pasidalija mintimis, kaip išsaugoti
mūsų planetą.
Veiklos apibendrinimas. Vieno mokinio prašoma lentoje schemiškai pavaizduoti Žemės judėjimą aplink Saulę. Žinias apie
tai, kuria kryptimi Žemė sukasi apie savo ašį, galima įtvirtinti naudojantis gaubliu. Mokytojas rodydamas vaizdo medžiagą
supažindina mokinius su numatoma Saulės sistemos ateitimi.
Didaktinis žaidimas „Žemė – mūsų planeta“. Mokiniams metamas kamuoliukas ir užduodama su pamokos tema susijusių
klausimų. Mokiniai į juos atsako.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas užrašų užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Žinau, kokie yra Žemės formavimosi etapai ir kaip ji sukasi aplink Saulę ir apie savo ašį.
Gebu paaiškinti, kaip įvairiu laiku buvo suprantama Žemės padėtis Visatoje, ir nustatyti Žemės vietą Saulės sistemoje.
Galiu pasakyti, kuo Žemė išsiskiria iš kitų planetų.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokiniai žino planetų pavadinimus iš V klasės kurso.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 5 užduotis, II veiklos 2 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai
I veiklos 2 užduoties iliustracijose yra vaizduojamos dvi teorijos: 1. Saulė susiformavo iš besisukančių dujų debesies,
2. Planetos susiformavo kitai žvaigždei praskridus pro Saulę.

Papildoma veikla
Mokiniai pasirenka vieną planetą. Ją nupiešia atskirame lape ir po piešiniu nurodo, kuri tai planeta nuo Saulės, iš ko sudaryta, per kiek laiko apskrieja Saulę. Mokiniai pasirengia pristatyti pasirinktą planetą.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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14. Žemės sandara
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip
informacijos šaltiniu.
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Puoselėti atvirumą pasauliui, drauge
išsaugant asmenybės savitumą.

Gebėjimai
2.3. Naudojantis schemomis ir
paveikslais apibūdinti, kaip Žemę
veikia vidinės ir išorinės jėgos, nustatyti jų įtaką gamtai ir žmogaus
gyvenimui.

Žinios ir supratimas
2.3.2. Įvardyti Žemės vidinės sandaros dalis (branduolys, mantija, pluta,
litosfera).

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas ir diskusija poromis, mažomis grupėmis).
Pažinimo (mokiniai sužinos, kokie yra pagrindiniai Žemės gelmių sluoksniai, ir mokės juos įvardyti).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktus paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis, skirs Žemės gelmių
sluoksnius ir nurodys pagrindinius jų skirtumus).

Mokymosi uždaviniai
1. Susipažinti su Žemės sandara ir apibūdinti jos dalis.
2. Pagrįsti geologijos mokslo svarbą Žemės gelmėms tyrinėti.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Žemės gelmės sudarytos iš kelių sluoksnių, kuriuos tiria geologijos mokslas.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl svarbu tyrinėti Žemės gelmes?“ ir
uždaviniais.

			

2. Siūloma veikla
I veikla. Nagrinėjama, kokie sluoksniai sudaro Žemės gelmes.

•

Mokiniams siūloma perskaityti užduočių sąsiuvinyje pateiktą tekstą ir leistis į įsivaizduojamą kelionę. Trumpai aptariamas tekstas, mokiniai suskirstomi į 5 grupes. Atliekamos 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 užduotys. Atkreipiamas mokinių dėmesys į
naujas ir vadovėlyje nagrinėtas sąvokas. Vadovėlio schemoje nurodomas Žemės sluoksnių gylis skaičiuojant nuo paviršiaus, o užrašų schemoje – skaičiuojant nuo kiekvieno sluoksnio gylio pradžios ir pabaigos. Žemės gelmių temperatūrą
nustatyti sunku, todėl įvairiuose šaltiniuose pateikiami duomenys skiriasi.
7 užduotis skiriama mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų.
Atliktos užduotys aptariamos.
Veiklos apibendrinimas. Aptarę grupėmis, mokiniai pateikia trumpas išvadas apie Žemės gelmių sluoksnius, prisimena po
vieną kiekvieno Žemės sluoksnio būdingą bruožą.
Momentinė apklausa:
Kokie yra Žemės sluoksniai?
Atsakymas: vidinis branduolys, išorinis branduolys, mantija, Žemės pluta.

•
•

II veikla. Įvertinama geologijos mokslo svarba.

•
•
•
•

Mokiniai dirba individualiai. Galima paklausti, ar jiems žinomi žodžiai „geologas“, „geologija“, „uoliena“ ir kt. Siūloma
rasti teisingus atsakymus vadovėlyje ir atlikti 1 užduotį.
2 užduotis. Mokiniams siūloma perskaityti ir išnagrinėti pateiktą tekstą. Atliekant užduotį galima naudotis vaizdine
medžiaga (gręžinių paveikslu ir kt.). Jei reikia, mokytojas pataria. Atliktos užduotys aptariamos.
3 užduotį mokiniams siūloma atlikti poromis ir pateikti bendras išvadas.
4 užduotis skiriama mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų. Ji skatina mokinių kūrybiškumą, plečiamos turimos
žinios. Svarbu, kad mokiniai atsakymus pagrįstų.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinti galima dirbant poromis. Mokinių porų prašoma pateikti bendrą atsakymą, kuo
svarbus geologijos mokslas.
Galima klausti:
1. Kuo skiriasi sąvokos „geologija“ ir „geologas“?
2. Kuo svarbus geologijos mokslas?

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas užrašų užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Ankstesnės ir dabartinės temos namų darbus galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį pažymį.
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Žinau, kokie yra pagrindiniai Žemės gelmių sluoksniai ir koks mokslas juos tyrinėja.
Gebu parodyti Žemės sluoksnius Žemės pjūvyje ir juos apibūdinti.
Galiu pagrįsti, kuo svarbus geologijos mokslas Žemės tyrinėjimams.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Galima negausi ir ne visai mokslinė informacija iš matytų vaidybinių fantastinių filmų, pvz., „Kelionė į Žemės centrą“.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 7 užduotis, II veiklos 4 užduotis

Papildoma veikla
Pasidomėti, kokio gylio gręžinių yra išgręžta Lietuvoje ir kokia jų paskirtis.
Informacija. Geologiniai gręžiniai gręžiami iki 12 km gylio. Gręžti giliau trukdo aukšta temperatūra, slėgis. Žemės sandarą
galima pažinti tik naudojantis seisminių bangų tyrimų rezultatais. Geofizikai matuodami šių bangų sklidimo kampą, greitį, įveiktą atstumą nustatė įvairių vidinių Žemės geosferų storį ir tankį. Temperatūra Žemės centre gali siekti iki 7000 o C
ir yra aukštesnė nei Saulės paviršiuje.
Papildoma informacija apie vieną giliausių pasaulio gręžinių, esančių Rusijoje, Kolos pusiasalyje. Jo gylis siekia 12 262 metrus. Nors jo gylis didesnis kaip 12 km, plotis tėra apie 20 cm. Gręžinio svarba: visų pirma pragręžtas trečdalis Žemės
plutos; atrasta, kad seisminis aktyvumas einant iš granito į bazaltą nekinta; sužinotos Žemės gelmių temperatūros; pasiekti Žemės sluoksniai, kuriems 2,5 milijardų metų; po itin storu akmens sluoksniu rasta daug iš vietinių mineralų susidariusio vandens, kuris niekad nepatenka į Žemės paviršių; aptikta daug vandenilio dujų, kurių ten rasti visai nesitikėta.

•
•

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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15. Mineralai ir uolienos
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos
ir visuomenės įvairovę, ugdytis
pagarbą jai.

2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslėliais apibūdinti, kaip veikia vidinės ir
išorinės Žemės jėgos, nustatyti jų įtaką
gamtai ir žmonių gyvenimui.

2.3.2. Nurodyti Žemės vidinės sandaros dalis (branduolį, mantiją, Žemės
plutą, litosferą). Skirti žemyninę ir
vandenyninę Žemės plutą.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (individualus darbas, darbas poromis ir grupėmis).
Pažinimo (mokiniai sužinos, ką vadiname uolienomis ir mineralais, kokie yra uolienų tipai, pateiks po kelis uolienų ir
mineralų pavyzdžius. Susipažins su uolienų tyrinėjimo darbais).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlio medžiagą, kitus informacijos šaltinius, atlikdami praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje, skirs uolienas nuo mineralų. Pateiks išvadas ir apibendrinimus).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti mineralo ir uolienos skirtumus.
2. Palyginti uolienų tipus ir jų susidarymo ypatumus.
3. Ištirti uolieną.

Priemonės, e. ištekliai
Vaizdo įrašas apie uolienų ir mineralų tyrimą (https://goo.gl/t7qq1z)
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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Pagrindinė idėja
Žemės plutą sudarančias skirtingų tipų uolienas galima tirti, aprašyti ir kolekcionuoti.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Mokiniams pateikiama užduotis su užkoduotu žodžiu (gintaras). Iššifravus žodį surengiama trumpa diskusija: mokiniai
atsako į mokytojo klausimus, suformuluojama pamokos tema.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažins su pamokos klausimu „Kaip nustatyti uolienos kilmę?“ ir uždaviniai.
Momentinė apklausa:
1. Koks žodis paslėptas užduotyje?
2. Ar žinote, kaip susidaro gintaras? (Užduotis „Gintaras“, žr. Papildomos užduotys)

2. Siūloma veikla

Darbas poromis. Mokiniams pateikiama (pagal galimybę) uolienų ir mineralų pavyzdžių. Prašoma pasakyti, ar mokiniai
įžvelgia nors kelis jų skirtumus. Po trumpos diskusijos mokiniams siūloma išsamiau susipažinti su uolienomis ir mineralais.
I veikla. Nagrinėjami mineralo ir uolienos skirtumai.

•
•

Mokiniai supažindinami su mineralo ir uolienos sąvokomis. Tam galima naudoti plakatus, paveikslus su mineralų ir
uolienų atvaizdais ar jų nuotraukas.
Mokiniai individualiai atlieka 1 ir 2 užduotis. Tikslas – atskirti mineralą nuo uolienos, pagrįsti pasirinkimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai suskirstomi poromis. Jiems pateikiamas popieriaus lapas, kuriame vienos poros turi
parašyti uolienų, o kitos – mineralų apibrėžtis.
Momentinė apklausa:
1. Pateikite bent po vieną uolienos ir mineralo pavyzdį.
2. Pasakykite, ar klasėje matote mineralų arba uolienų pavyzdžių.
II veikla. Išsiaiškinti, kokie yra uolienų tipai.

•
•
•

Mokiniai atlieka 1 užduotį. Atsakymus aptaria su suolo draugu.
Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams skiriama 2 užduotis.
3 užduotis. Mokiniai paaiškina, kam naudojamos uolienos. Keli mokiniai perskaito atsakymus visai klasei.
Veiklos apibendrinimas. Didaktinis žaidimas. Mokinių poroms pateikiami skirtingų uolienų tipų aprašai (arba skirtingų
uolienų tipų paveikslėliai), o atskiruose lapeliuose – jų pavadinimai. Mokiniai turi rasti atitikmenis ir pagrįsti savo sprendimą.
Momentinė apklausa:
1. Kokie yra uolienų tipai?
2. Kaip susidaro magminės, nuosėdinės ir metamorfinės uolienos?
III veikla. Susipažįstama, kaip tiriamos uolienos.

Mokiniai nagrinėja aprašymą, kaip reikėtų tirti uolieną. Tada siūloma atlikti 1 ir 2 užduotis.
3 užduotis. Mokiniai skatinami atlikti nesudėtingą pasirinktos uolienos tyrimą ir remiantis rezultatais padaryti išvadas. Tyrimui reikiamus duomenis galima surinkti iš anksto. Atlikę visus uolienos tyrimo etapus mokiniai surašo gautus duomenis
darbo lape ir padaro galutinę tyrimo išvadą.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje

60

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas užrašų užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Ankstesnės ir dabartinės temos namų darbus galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kokie yra pagrindiniai uolienų tipai, kuo skiriasi mineralai ir uolienos, kokie pagrindiniai uolienų tyrinėjimo
darbai.
Gebu paaiškinti, kaip susidaro kiekvieno tipo uolienos.
Gebu savarankiškai atlikti paprastus uolienų tyrinėjimo darbus.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 2 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
Savo gyvenamojoje aplinkoje rasti uolieną ir ją ištirti (pagal pateiktą tyrimo planą). Tai gali būti 1–2 savaičių trukmės
projektinis darbas.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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16. Žemynų judėjimas
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Atsiverti pasauliui, drauge
išlaikant savo individualybę.

Gebėjimai
2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslėliais apibūdinti, kaip veikia vidinės ir išorinės Žemės jėgos,
nustatyti jų įtaką gamtai ir žmonių gyvenimui.

Žinios ir supratimas
2.3.3. Nurodyti žemės drebėjimų
ir ugnikalnių išsiveržimų priežastis. Įvardyti galimus šių vidinių
Žemės jėgų veiklos padarinius.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas poromis, grupėmis, diskusija).
Pažinimo (mokiniai sužinos litosferos plokščių pakraščių tipus, kokie procesai juose vyksta, ant kokio pagrindo slūgso
žemynai, kokios jų judėjimo priežastys).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlį, atlikdami praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje išsiaiškins, kas vyksta
litosferos plokščių pakraščiuose ir kodėl juda žemynai. Kritiškai mąstys, darys pagrįstas išvadas).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, ant kokio pagrindo slūgso žemynai.
2. Išsiaiškinti žemynų judėjimo priežastis.
3. Tyrinėti litosferos plokščių pakraščių tipus ir juose vykstančius procesus.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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Pagrindinė idėja
Žemės paviršius sudarytas iš nuolat judančių litosferos plokščių, kurių pakraščiuose formuojasi kalnai, vyksta žemės drebėjimai, išsiveržia ugnikalniai.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Kartojimas ir patirties išsiaiškinimas.
Mokiniams siūloma prisiminti, kuo skiriasi žemyninė ir vandenyninė Žemės pluta, ir apibūdinti Žemės plutos tipus.
Keli mokiniai užrašo atsakymus mokytojo paruoštuose popieriaus lapuose, kuriuos galima pakabinti ant sienos, kad visi
pasitikrintų, ar atsakymai sutampa.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Ar Europos ir Azijos žemynai gali judėti?“ ir
uždaviniais.

•
•

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, ant kokio pagrindo slūgso žemynai.

Mokiniai dirba grupėmis. I grupė atlieka 1 užduotį – pildo schemą. II grupė atlieka 2 užduotį – nagrinėja kartoschemą.
III grupė atlieka 3 užduotį – taip pat nagrinėja kartoschemą. 2 ir 3 užduotys yra sudėtingesnės, todėl reikia į tai atsižvelgti
skirstant mokinius į grupes. Atlikdami užduotis mokiniai tobulina darbo su žemėlapiais ir kartoschemomis įgūdžius.
Veiklos apibendrinimas. Grupės pristato atliktas užduotis. Kelių mokinių prašoma pasakyti, kas buvo sunkiausia ir kas
lengviausia (po du dalykus).
II veikla. Išsiaiškinama, kodėl juda žemynai.

Mokiniai atlieka 1 ir 2 užduotis individualiai ir dirbdami poromis. Pasitarę su suolo draugu pateikia apibendrinimus. Kelių
mokinių porų prašoma apibendrinimus pasakyti garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojas užduodamas klausimų aptaria mokinių veiklą, išsiaiškina, ką nauja mokiniai sužinojo,
paprašo kelių mokinių surašyti į minčių žemėlapį svarbiausius šios veiklos teiginius.
III veikla. Nagrinėjama, kas vyksta litosferos plokščių pakraščiuose.

Užduotis galima atlikti trimis grupėmis. Kiekviena grupė atlieka skirtingas užduotis (1, 2, 3). Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams skiriama 3 užduotis. Atliktos užduotys aptariamos.
Pamokos apibendrinimas. Mokiniams galima pasiūlyti atsakyti į klausimus ir rasti paslėptą žodį „Pangėja“ (žr. Papildomos
užduotys). Taip mokiniai pasikartoja išmoktas sąvokas. Iššifravus žodį galima aptarti, kodėl skilo pirmasis žemynas, prisiminti žemynų judėjimo priežastis, litosferos plokštes ir kt.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Žinau ir suprantu žemės drebėjimų ir cunamių priežastis.
Gebu parodyti žemėlapyje žemės drebėjimų sritis.
Galiu paaiškinti kitiems, kaip reikia elgtis per žemės drebėjimą ir po jo.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 2 užduoties 3 dalis, 3 užduoties 5 dalis, II veiklos 1 užduoties 2 dalis

Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
Kūrybinė užduotis – piešinys „Mūsų planeta po daugelio metų“.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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17. Žemės drebėjimai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip
informacijos šaltiniu.
Geriau pažinti gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.

Gebėjimai
2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslais apibūdinti, kaip Žemę veikia
vidinės ir išorinės jėgos, nustatyti jų
įtaką gamtai ir žmogaus gyvenimui.

Žinios ir supratimas
2.3.3. Paaiškinti žemės drebėjimų ir
ugnikalnių susidarymo priežastis. Pasakyti, kokių pasekmių galima tikėtis
pasireiškus šioms vidinėms jėgoms.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (individualus darbas, darbas poromis, grupėmis, diskusija).
Pažinimo (mokiniai įtvirtins žinias apie litosferos plokščių judėjimo tipus, išsiaiškins žemės drebėjimų priežastis, žemėlapyje nustatys žemės drebėjimų sritis ir nurodys pasekmes).
Mokėjimo mokytis (analizuos paveikslėlius ir žemėlapius, peržiūrėję filmą apie ugnikalnio išsiveržimą įvertins šio reiškinio pasekmes. Kritiškai mąstys, darys pagrįstas išvadas).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti žemės drebėjimų priežastis.
2. Parodyti žemės drebėjimų sritis žemėlapyje, nurodyti žemės drebėjimų pasekmes.
3. Sukurti planą, kaip elgtis žemės drebėjimų srityse (prieš žemės drebėjimą, per žemės drebėjimą, po žemės drebėjimo).

Priemonės, e. ištekliai
http://www.youtube.com/watch?v=f LT_YFleoQo
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

Pagrindinė idėja
Žemės drebėjimai – grėsmingas gamtos reiškinys, rodantis, kad Žemės gelmėse slypi milžiniška jėga.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl dreba Žemė?“ ir uždaviniais.

2. 	Siūloma veikla

Kartojimas ir patirties išsiaiškinimas.
Mokinių prašoma prisiminti litosferos plokščių tipus. Trumpa apklausa.
I veikla. Nagrinėjama, kokios priežastys sukelia žemės drebėjimus.

Mokiniai nagrinėja vadovėlio schemą, kad būtų lengviau atlikti 1 ir 2 užduotis. Teisingus atsakymus mokytojas gali parodyti
skaidrėje ar interaktyviojoje lentoje.
Veiklos apibendrinimas. Pakartojamos pagrindinės sąvokos. Mokiniai pasako, kuri užduotis buvo lengvesnė ar sunkesnė.
Momentinė apklausa:
Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad seisminė banga stipriausia epicentre? A. Taip. B. Ne.
Atsakymas: A.
Kodėl taip manote?
II veikla. Išsiaiškinama, kur vyksta žemės drebėjimai ir kokias pasekmes jie sukelia.

•
•

Mokiniai atlieka 1 užduotį. Tada apsikeičia užrašais su suolo draugu ir patikrina vienas kito darbą. Vienas mokinys perskaito tekstą visai klasei.
2, 3, 4, 5, 6 užduotis mokiniai gali atlikti individualiai, poromis arba grupėmis. Jei mokiniai dirba grupėmis, kiekvienas
grupės narys gauna skirtingą užduotį. Užduotys diferencijuojamos. Vienodas užduotis atlikę mokiniai pereina dirbti į
vieną grupę, kad suderintų atsakymus. Tada kuris nors naujai sudarytos grupės narys pristato atsakymus visiems klasės
draugams.
7 užduotis atliekama poromis. Mokiniai pateikia argumentuotas išvadas.
Jei yra galimybė, mokiniams galima parodyti filmo ištrauką apie žemės drebėjimus. Tada taikant minčių lietaus metodą
mokinių klausiama, kokių minčių jiems sukėlė filmas.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojas pateikdamas klausimų aptaria mokinių veiklą, išsiaiškina, kas jiems labiausiai įsiminė.
Mokiniams galima pasiūlyti išspręsti rebusą, kuriame paslėptas žodis „cunamis“ (žr. papildomas užduotis). Jį išsprendus dar
kartą aptariamos cunamio sukeliamos pasekmės.
Momentinė apklausa:
Ką žinote apie cunamio sukeliamas pasekmes?

•
•

III veikla. Sužinoma, kaip elgtis stichinių nelaimių teritorijose.

•
•
•
•
•

Darbas organizuojamas poromis. Mokiniai atlieka užduotis naudodamiesi veiklos aprašais skaitmeninėje mokymosi
.
aplinkoje
1 užduotis. Mokiniai analizuoja paveikslėliuose matomas situacijas ir pateikia argumentuotus paaiškinimus.
2 ir 3 užduotys reikalauja platesnio mąstymo, todėl jas siūloma atlikti siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams. Keli
mokiniai užduočių atsakymus pakomentuoja klasės draugams.
Grupuoti taisykles, kaip reikia elgtis prieš žemės drebėjimą, per jį ir po jo, mokiniai gali individualiai. Atsakymai pasitikrinami naudojantis multimedija (rodoma lentelė su teisingais atsakymais).
Siekiantys aukštesnių rezultatų mokiniai dirbdami poromis atlieka 4 užduotį. Atliktą užduotį keli mokiniai pakomentuoja visai klasei.
Momentinė apklausa:
Pasakykite po vieną taisyklę, kaip reikia elgtis prieš žemės drebėjimą, per jį ir po jo.
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Pamokos veiklos apibendrinimas. Mokinių grupėms išdalijami kvadratais suskirstyti popieriaus lapai. Kvadratuose (8–
10) surašyti pagrindiniai nagrinėjamos temos klausimai. Reikia parengti ir tiek pat sukarpytų kvadratų su atsakymais. Mokinių grupės turi padėti atsakymų kvadratus ant tinkamų klausimų. Patikrinama, ar teisingai atlikta užduotis. Taip pakartojamos ir įtvirtinamos žinios.

3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Žinau ir suprantu žemės drebėjimų ir cunamių priežastis.
Gebu parodyti žemėlapyje žemės drebėjimų sritis.
Galiu paaiškinti kitiems, kaip reikia elgtis per žemės drebėjimą ir po jo.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Įgytos žinios apie vidines Žemės jėgas. Sukauptos žinios iš žiniasklaidos (radijas, televizija, internetas), gal net turima praktinė patirtis (kelionės), skaityta literatūra.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 5 užduotis, III veikla

papildoma veikla
Pasidomėti naujovėmis ir trumpai aprašyti, kokie pastatai statomi seisminėse srityse.
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18. Ugnikalniai
(Jaunojo geografo užrašuose: 18. Fejerverkai iš Žemės
gelmių)
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip
informacijos šaltiniu.
Geriau pažinti gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.

2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslais apibūdinti, kaip Žemę veikia
vidinės ir išorinės jėgos, nustatyti jų
įtaką gamtai ir žmogaus gyvenimui.

2.3.3. Paaiškinti žemės drebėjimų ir
ugnikalnių susidarymo priežastis. Pasakyti, kokių pasekmių galima tikėtis
pasireiškus šioms vidinėms jėgoms.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužinos, kas lemia ugnikalnių išsiveržimą, kokią įtaką šis reiškinys daro gamtai ir žmogui; klaus,
įvardys problemas, ieškos atsakymų ir sprendimų).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis ir grupėmis).
Mokėjimo mokytis (išsikels mokymosi tikslus, planuos, stebės ir apmąstys mokymąsi. Savarankiškai ieškos informacijos pateiktuose šaltiniuose).

Mokymosi uždaviniai
1. Paaiškinti, kas sukelia ugnikalnių išsiveržimą ir kokie procesai vyksta jiems išsiveržus.
2. Nurodyti veikiančių ugnikalnių sritis, pateikti pavyzdžių apie ugnikalnių išsiveržimus ir paaiškinti jų įtaką gamtai ir

žmogui. Išsiaiškinti, kaip apsisaugoti nuo galimų pavojų ugnikalnių papėdėje.

3. Sukurti pranešimą, kokių pavojų gali kilti Italijoje prie Vezuvijaus, apibendrinti, kaip elgtis išsiveržus ugnikalniui.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė mintis
Vulkanizmas – vidinių Žemės jėgų sukeltas gamtos reiškinys, darantis įtaką Žemės paviršiui ir klimatui.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Mokiniams galima perskaityti Edvardo Bulverio-Litono romano „Paskutinės Pompėjos dienos“ ištrauką (žr. Papildomos užduotys). Trumpai aptariama, koks įvykis aprašomas romane. Aptariama pamokos tema.
Momentinė apklausa:
1. Apie kokį įvykį kalbama perskaitytoje ištraukoje?
2. Ką esate girdėję apie ugnikalnius?
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, kuriame pateiktas pamokos klausimas „Kaip apsisaugoti nuo galimų pavojų
ugnikalnių papėdėje?“ ir pamokos uždaviniai.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kas sukelia ugnikalnių išsiveržimą.

•
•

Mokiniai nagrinėja vadovėlio informaciją apie ugnikalnių išsiveržimą.
Mokiniai dirba 4 grupėmis ir atlieka 1, 3, 4, 5 užduotis. Grupės pristato savo darbą kitoms grupėms, pateikia išvadas.
Toliau mokiniai dirba poromis ir atlieka 2 ir 6 užduotis. Keli mokiniai pakomentuoja atsakymus.
Veiklos apibendrinimas. Galima peržiūrėti filmo apie ugnikalnius ištrauką. Tada mokiniai atsako į mokytojo klausimus,
pasikartoja nagrinėtas sąvokas.
Momentinė apklausa:
Kokios priežastys lemia ugnikalnių išsiveržimą?
II veikla. Nagrinėjama, kur Žemėje veržiasi ugnikalniai, kokios jų išsiveržimo pasekmės, kaip apsisaugoti nuo galimų
pavojų.

•
•
•
•

Mokiniams rekomenduojama dirbti poromis. Atliekamos 1 ir 2 užduotys. Atkreipiamas mokinių dėmesys į tai, kad žemėlapiuose ugnikalniai (veikiantys, užgesę) žymimi skirtingais sutartiniais ženklais.
Atlikę užduotis mokiniai parodo sieniniame žemėlapyje po vieną veikiantį ir užgesusį ugnikalnį.
3 ir 4 užduotys. Analizuojami ir apibendrinami A ir B tekstai.
5 užduotį mokiniai atlieka individualiai. Mokytojas stebi ir, jei reikia, padeda. Atlikę užduotis mokiniai pateikia argumentuotas išvadas, aptaria saugaus elgesio prie ugnikalnio reikalavimus.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinamas mokinių darbas, pakartojama, kur susidaro ugnikalniai. Pagrindines veiklos išvadas ir teiginius mokiniai gali surašyti ant lipnių spalvoto popieriaus lapelių ir juos priklijuoti ant ugnikalnio piešinio ar
plakato.
Momentinė apklausa:
1. Parodykite žemėlapyje kelias vietas, kur vyksta ugnikalnių išsiveržimai.
2. Kaip reikia elgtis prie ugnikalnio?
III veikla. Aptariama, ar saugu Italijoje.

Mokiniai dirba 2 grupėmis. I grupė atlieka 1 ir 2 užduotis, II grupė – 3 ir 4 užduotis. Mokiniai gerina darbo su žemėlapiu
įgūdžius, sistemina informaciją apie Italiją ir Vezuvijaus ugnikalnį. Aptarus atliktas užduotis pateikiamos argumentuotos
išvados apie šio ugnikalnio keliamus pavojus.
Veiklos apibendrinimas. Jei yra galimybė, mokiniai apžiūri vulkaninių uolienų pavyzdžius, nes visada įdomu pačiam prisiliesti prie „ugningųjų“ uolienų. Galima palyginti vulkaninę uolieną ir mokinių gyvenamoje aplinkoje dažnai matomus
akmenis.
II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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Pasitarus su chemijos mokytoju galima praktiškai parodyti ugnikalnio išsiveržimą.
Didaktinis stalo žaidimas. Mokinių grupės gali atlikti nesudėtingas užduotis ieškodami paslėptų žodžių, susijusių su pamokos tema. Išsiaiškinę žodžius mokiniai paaiškina, ką jie reiškia. Taip galima įtvirtinti pamokoje nagrinėtas sąvokas.
(žr. Papildomos užduotys).

3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•
•

Formuojamasis vertinimas.
Kaupiamasis vertinimas (mokytojo nuožiūra).
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Žinau ir suprantu vulkanizmo ir ugnikalnių susidarymo priežastis.
Gebu paaiškinti, kur yra pavojingos ugnikalnių veržimosi sritys ir kokios ugnikalnių išsiveržimo pasekmės.
Galiu patarti kitiems, kaip elgtis išsiveržus ugnikalniui.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Tema susijusi su Žemės sandaros ir plokščių judėjimo (vidinių Žemės jėgų) temomis. Turima patirtis: žiniasklaidos informacija apie žemės drebėjimus ir ugnikalnių išsiveržimą.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Papildoma veikla
Sudaryti 10 klausimų laiptažodį apie ugnikalnius.
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19. Pasikartokite ir įsivertinkite
(Jaunojo geografo užrašuose: 19. Kartojimas)
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu
kaip informacijos šaltiniu.
Geriau pažinti savo krašto gamtos
ir visuomenės įvairovę, ugdytis
pagarbą jai.
Puoselėti atvirumą pasauliui, drauge išsaugant asmenybės savitumą.

2.3. Naudojantis schemomis ir
paveikslais apibūdinti, kaip Žemę
veikia vidinės ir išorinės jėgos, nustatyti jų įtaką gamtai ir žmogaus
gyvenimui.
3.2. Tinkamai vartoti šio koncentro
geografijos sąvokas ir vietovardžius.

2.3.1. Paaiškinti Žemės kilmės teorijas.
2.3.2. Įvardyti Žemės sandaros dalis (branduolys, mantija, Žemės pluta, litosfera).
2.3.3. Paaiškinti žemės drebėjimų ir ugnikalnių susidarymo priežastis. Pasakyti,
kokių pasekmių galima tikėtis pasireiškus
šioms vidinėms jėgoms.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi įvairiais geografijos šaltiniais mokiniai paaiškins Žemės kilmę ir padėtį Saulės sistemoje, prisimins Žemės sandarą, žemynų judėjimo priežastis, litosferos plokštes ir jose vykstančius procesus).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo (naudodamiesi turimomis žiniomis, geografijos šaltiniais, atlikdami kartojimo užduotis
mokiniai pritaikys įgytas geografines žinias, kels naujas idėjas ir jas įgyvendins atlikdami praktines užduotis).

Mokymosi uždaviniai
1.
2.
3.
4.

Paaiškinti, kaip atsirado Žemė, ir nurodyti jos padėtį Saulės sistemoje.
Įvardyti Žemės gelmių sluoksnius, uolienų tipus, nurodyti žemyninės ir vandenyninės plutos skirtumus.
Apibūdinti litosferos plokštes ir litosferos plokščių pakraščių tipus.
Prisiminti, kokie procesai vyksta litosferos plokščių pakraščiuose.

Priemonės, e. ištekliai
Kartojimo užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Pamokoje mokiniai pasikartos pagrindines poskyrio sąvokas, įtvirtins žinias apie litosferos plokštes ir jose vykstančius
procesus. Prisimins Žemės gelmių sluoksnius ir uolienų tipus, žemyninės ir vandenyninės plutos skirtumus.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, kuriame pateikti uždaviniai.

2. Siūloma veikla

Kartojimo pamoka skiriama ne tik išmoktai medžiagai apibendrinti, žinioms plėsti, bet ir mokinių kūrybiškumui ir išradingumui ugdyti, atsakomybės jausmui už savo ir draugų darbą stiprinti. Mokytojas atsižvelgdamas į klasės mokinių gebėjimus
organizuoja jų veiklą: mokiniai gali dirbti individualiai, poromis ar grupėmis. Veiklos būdus galima keisti bet kuriame darbo
su minčių žemėlapiu etape. Pvz.: kelias minčių žemėlapio dalis mokiniai gali pildyti individualiai, kitame etape dirbti poromis ar grupėmis.
Temų apibendrinimas

•
•

Iš anksto parengiama lentelė (atskirose lentelės skiltyse surašyti vadovėlio kartojimo atlankoje pateiktų sąvokų apibūdinimai) ir kortelės su sąvokų pavadinimais. Kartojant uždengiami sąvokų apibūdinimai. Jei yra interaktyvioji lenta,
užduotį galima atlikti joje.
Mokiniai perskaito vadovėlyje pagrindinius poskyrio kartojimo teiginius, atsako į mokytojo klausimus.
Atsakymai į klausimus ir užduočių atlikimas pagal minčių žemėlapį.
Pirmiausia svarbu tinkamai paaiškinti minčių žemėlapio struktūrą. Mokiniai ne tik atsakys į klausimus ir atliks užduotis,
bet ir prisimins nagrinėtas schemas, kartoschemas ir kitą iliustracinę medžiagą. Atlikdami užduotis mokiniai tobulins
darbo su žemėlapiu, iliustracijomis įgūdžius. Remsis ne tik įgytomis žiniomis, bet ir turimais geografinės informacijos
šaltiniais.

Minčių žemėlapio apibendrinimas

•

Atlikus užduotį, mokiniams galima siūlyti sudėlioti apibendrinamąsias šio poskyrio temų išvadas. Tam reikėtų sunumeruotose popieriaus juostelėse parašyti svarbiausius teiginius. Kiekvienas mokinys gauna po vieną šių teiginių žodį. Visą
tekstą žino mokytojas. Mokiniai kviečiami iš eilės (pagal teksto žodžių eiliškumą). Jie klijuoja savo turimą žodį lentoje
(ar kitoje mokytojo parinktoje vietoje) ir taip dėliojamas visas pagrindinių teiginių tekstas. Atlikus darbą sudėtas tekstas
perskaitomos garsiai.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Žinau, kaip susiformavo Žemė ir kaip ji juda aplink Saulę ir apie savo ašį.
Gebu išvardyti Žemės vidaus sluoksnius ir nurodyti vandenyninės bei žemyninės plutos skirtumus.
Žinau, kas yra uoliena, ir moku apibūdinti visus tris uolienų tipus.
Gebu žemėlapyje parodyti 7 didžiąsias litosferos plokštes ir įvardyti jų pakraščių tipus.
Gebu paaiškinti, kas yra žemės drebėjimai ir vulkanizmas, žinau šių reiškinių priežastis ir padarinius.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Žinios, įgytos nagrinėjant II skyriaus temas apie Žemės kilmę, litosferos plokštes, žemės drebėjimus ir ugnikalnių išsiveržimus.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
1. Pasidomėti (paieškoti informacijos) ir įvardyti tris galingiausius ugnikalnių išsiveržimus (pagal Richterio skalę) per visą

žmonijos istoriją. Nurodyti kiekvieno ugnikalnio išsiveržimo metus ir vietą.
2. Kūrybinė užduotis – piešinys pasirinkta nagrinėto poskyrio tema.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės viduje
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kas vyksta žemės paviršiuje
20. Paviršius. Kalnai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Mielai domėtis kitais kraštais,
ugdytis pagarbą tų kraštų gamtos
ir kultūros įvairovei. Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.

Gebėjimai
2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslėliais apibūdinti, kaip veikia vidinės ir
išorinės Žemės jėgos, nustatyti jų įtaką
gamtai ir žmonių gyvenimui.

Žinios ir supratimas
2.3.4. Paaiškinti, kaip išorinės Žemės
jėgos keičia jos paviršių.
2.3.5. Nurodyti pagrindines paviršiaus
formas (kalnus ir lygumas).

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužinos, kur yra aukščiausi kalnai, išsiaiškins, kodėl kalnų yra ne visose Žemės rutulio vietose, palygins kalnus pagal aukštį).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlio medžiagą, atlikdami praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje mokiniai
skirs kalnus pagal aukštį, parodys žemėlapyje aukščiausius kalnus, pateiks išvadas, apibendrinimus).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).

Mokymosi uždaviniai
1. Nustatyti, kur yra aukščiausi kalnai.
2. Išsiaiškinti, kodėl kalnai formuojasi tik tam tikrose vietose.
3. Palyginti kalnus pagal aukštį ir apibendrinti jų panašumus ir skirtumus.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Žemės paviršius nelygus – vienur driekiasi lygumos, kitur dangų remia aukšti kalnai.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis
Mokinių turimos patirties ir žinių išsiaiškinimas

•
•

Kalbantis su mokiniais bandoma išsiaiškinti, ką jie prisimena iš ankstesnių pamokų, ką žino apie nagrinėjamą temą.
Siekiama, kad mokiniai pasakytų, jog Žemę veikia vidinės ir išorinės jėgos, kurios daro įtaką paviršiaus kaitai. Prisimenama, kokios reljefo formos susidaro judant plokštėms. Perskaitomi ir aptariami Vlado Vitkausko žodžiai apie kalnus
(žr. Papildomos užduotys, 1 priedas).
Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl vidinės Žemės
jėgos svarbios kalnams?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kur Žemės rutulyje yra aukščiausi kalnai.

•
•

Mokiniai dirbdami poromis atlieka 1 ir 2 užduotis, naudojasi pasaulio gamtiniu žemėlapiu. Taigi drauge tobulina ir darbo su žemėlapiu įgūdžius.
Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams skiriama 3 užduotis. Kad sėkmingai atliktų užduotį, mokiniai turi remtis
papildomų šaltinių informacija. Vienas ar du mokiniai pakomentuoja atliktas užduotis visai klasei. Teisingus atsakymus
galima parodyti interaktyviojoje lentoje.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojo vadovaujami mokiniai prisimena svarbiausius pirmos veiklos dalykus, pasako, kas
buvo įdomiausia, apie ką norėtų sužinoti daugiau.
Momentinė apklausa:
Žemynas, kuriame yra Džomolungmos viršukalnė:
A. Afrika
B. Europa
C. Azija
Atsakymas: C
II veikla. Nagrinėjama, kodėl kalnai formuojasi tik tam tikrose vietose.

•
•

Atliekama 1 užduotis. Mokiniai gali dirbti individualiai arba poromis.
Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams siūloma atlikti 2 užduotį: nustatyti Andų ir Himalajų kalnų susidarymo
skirtumą. Atsakymai pasitikrinami. Tada visi mokiniai, padedami mokytojo, apibendrina ir parašo išvadą, kas lemia, kad
kalnai formuojasi ne visose Žemės rutulio vietose (3 užduotis).

III veikla. Išsiaiškinama, kaip skirstomi kalnai pagal aukštį.

•
•
•
•

Mokiniai dirba individualiai. Atliekamos 1 ir 2 užduotys. Pagrindinis mokinių darbas siejamas su gamtinio žemėlapio
analize.
Prieš atliekant 3 užduotį mokiniams galima siūlyti iššifruoti žodžius „Džomolungma“ ir „Aukštojas“ (žr. Papildomos
užduotys, 2 priedas). Tada šie kalnai parodomi sieniniame žemėlapyje.
Platesnio mąstymo reikalaujančią 3 užduoties dalį, kodėl lietuviai kalvas vadina kalnais, reikėtų skirti siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams. Atsakymą mokiniai turi argumentuotai pagrįsti.
Mokytojas pataria ir stebi mokinių darbą. Keli mokiniai atsakymus pakomentuoja garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Diskutuojant pakartojami svarbiausi išsiaiškinti geografiniai teiginiai, aptariami kilę sunkumai,
prisimenama, kas buvo įdomiausia.
Momentinė apklausa:
Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad Lietuvoje kalnų nėra?
A. Ne
B. Taip
Atsakymas: B
Atsakymą pagrįskite.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės paviršiuje

75

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žemėlapyje randu aukščiausius kalnus.
Gebu paaiškinti, kaip susidarė kalnai.
Galiu įrodyti, kad Lietuvoje kalnų nėra.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su matematika: kalnų aukščio nustatymas. Turima patirtis: darbas su žemėlapiu, žinios apie tai, kokios jėgos veikia
Žemės paviršių, kaip juda litosferos plokštės.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 3 užduotis, II veiklos 2 užduotis, III veiklos 3 užduoties 5 dalis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Perskaityti turistų kelionės aprašymą, išrinkti kalno dalių pavadinimus ir jas apibūdinti (žr. Papildomos užduotys, 3 priedas).
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21. Paviršius. Lygumos
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis
pagarbą tų kraštų gamtos ir kultūros
įvairovei. Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.

2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslėliais apibūdinti, kaip veikia vidinės ir išorinės Žemės jėgos, nustatyti jų įtaką gamtai
ir žmonių gyvenimui.

2.3.4. Paaiškinti, kaip išorinės Žemės jėgos keičia jos paviršių.
2.3.5. Nurodyti pagrindines
paviršiaus formas (kalnus ir lygumas).

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužinos, ką vadiname lygumomis ir kaip lygumos skirstomos pagal aukštį virš jūros lygio).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlį, atlikdami praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje mokiniai skirs lygumas
pagal aukštį, parodys žemėlapyje didžiausias lygumas, naudodamiesi geografine informacija apibūdins savo gyvenamosios vietovės paviršių).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Įvardyti lygumų tipus pagal aukštį virš jūros lygio.
2. Išsiaiškinti, kaip susidarė lygumos.
3. Apibūdinti savo gyvenamosios vietovės paviršių.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Lietuva – svaigių lygumų kraštas, ramių upių ir skaidrių ežerų žemė.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, perskaito pamokos klausimą „Kaip gamtiniame žemėlapyje
nustatyti lygumų aukštį virš jūros lygio?“ ir uždavinius.
Mokinių patirties išsiaiškinimas

•
•

Kalbantis su mokiniais prisimenama, ką vadiname reljefu, kalnais, kaip jie skirstomi pagal aukštį v. j. l. ir vaizduojami
žemėlapyje.
Išsiaiškinama, ar mokiniai žino ir yra matę skirtingų paviršiaus formų Lietuvoje. Mokinių prašoma jas įvardyti ir pasakyti, kas, jų nuomone, yra lygumos.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kaip lygumos skirstomos pagal aukštį virš jūros lygio ir vaizduojamos gamtiniame žemėlapyje.

•
•

Atliekama 1 užduotis. Vienas mokinys pakomentuoja savo parašytą lygumų apibrėžtį.
2 ir 3 užduotis mokiniai atlieka poromis. Mokiniams reikėtų priminti aukščių skalės svarbą žemėlapyje ir kaip ji padeda
nustatyti paviršiaus nelygumus. Atliktas užduotis mokiniai gali pasitikrinti poroms: apsikeisti užduočių sąsiuviniais ir
patikrinti vienas kito atsakymus. Teisingus atsakymus galima parodyti interaktyviojoje lentoje ar naudojant multimediją. Keli mokiniai gali pakomentuoti atsakymus garsiai.
4 užduotį mokiniai atlieka individualiai. Pasitikrinti, ar užduotis atlikta teisingai, galima parodant lygumas sieniniame
žemėlapyje ir pažymint jas tinkamos spalvos lipdukais.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojo padedami mokiniai apibendrina ir pateikia išvadas, kaip lygumos skirstomos pagal
aukštį virš jūros lygio ir vaizduojamos gamtiniame žemėlapyje.
Momentinė apklausa:
1. Kaip lygumos skirstomos pagal aukštį v. j. l.?
2. Lygumos plotas, kurio paviršius iškilęs virš jūros lygio daugiau kaip 500 m, yra:
A. Žemuma
B. Pokščiakalnis
C. Aukštuma
Atsakymas: B

•

II veikla. Nagrinėjama, kaip susidarė lygumos.

•
•

Darbas grupėmis. Mokytojo padedami mokiniai atlieka 1 užduotį. Kadangi užduotis skirta labiau pažengusiems mokiniams, mokinių grupes reikėtų sudaryti taip, kad jose būtų skirtingų gebėjimų mokinių. Atlikta užduotis aptariama.
2 užduotis taip pat skirta labiau pažengusiems mokiniams. Ją galima atlikti namuose arba tokiomis pat grupėmis, kaip ir
atliekant 1 užduotį.

III veikla. Nustatoma, koks mokinių gyvenamosios vietovės paviršius.

•
•

Mokiniai individualiai atlieka 1, 2, 3 užduotis ir padaro išvadas. Labiau pažengę mokiniai atliktą užduotį pristato klasės
draugams.
Mokytojas stebi ir vertina mokinių veiklą.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kas buvo sunkiausia atliekant užduotis, kas labiausiai patiko.
Momentinė apklausa:
Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad Lietuvos lygumos yra dviejų tipų – aukštumos ir žemumos?
A. Ne
B. Taip
Atsakymas: B
Kodėl?
Didaktinis žaidimas „Lygumų loto“. Žaidimui reikia pasirengti iš anksto. Mokiniai iš kartono išsikerpa nedidelių skrituliukų ir atsineša juos į pamoką. Mokytojas sako lygumos pavadinimą, o mokiniai skrituliuku ją uždengia savo atlaso gamtiniame žemėlapyje. Taip pakartojama, kur lygumos yra (tokį pat žaidimą galima žaisti ir mokantis kalnus).
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokiniai įsivertina savo veiklą užrašuose. Mokytojui rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau ir suprantu, kaip lygumos skirstomos pagal aukštį virš jūros lygio.
Gebu apibūdinti savo gyvenamosios vietovės paviršiaus formas.
Gebu atlikti tyrimą naudodamasis žemėlapiais ir kitais šaltiniais.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su matematika: lygumų aukščio nustatymas. Turima patirtis: žinios apie žemėlapį ir apie tai, kokios jėgos veikia
Žemės paviršių, kokios yra pagrindinės paviršiaus formos, kalnų skirstymas pagal aukštį.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 1 ir 2 užduotys

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Kūrybinis darbas. Sudaryti laiptažodį iš 6 klausimų. Pagrindinis žodis jo viduryje – LYGUMA.
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22. Išorinės Žemės jėgos
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis
pagarbą tų kraštų gamtos ir kultūros
įvairovei. Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.

2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslėliais
apibūdinti, kaip veikia išorinės Žemės jėgos,
nustatyti jų įtaką gamtai ir žmonių gyvenimui.

2.3.4. Paaiškinti, kaip išorinės Žemės jėgos keičia jos
paviršių.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai įtvirtins žinias apie kalnus ir lygumas, jų skirstymą pagal aukštį, sužinos, kaip Žemės paviršių veikia
išorinės jėgos).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlio ir kitų geografinės informacijos šaltinių medžiagą, atlikdami praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje mokiniai aiškinsis, kaip išorinių jėgų veikiamas kinta Žemės paviršius, tirs išorinių Žemės
jėgų poveikį savo gyvenamojoje vietovėje).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kokios išorinės Žemės jėgos veikia paviršių.
2. Nustatyti išorinių jėgų poveikį Žemės paviršiaus kaitai.
3. Ištirti išorinių Žemės jėgų poveikį savo gyvenamojoje aplinkoje.

Priemonės, e. ištekliai
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80

Pagrindinė idėja
Išorinių jėgų veikiamas Žemės paviršius keičiasi.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Mokiniai prisimena, ko mokėsi apie kalnus ir lygumas, atsako į mokytojo klausimus.
Kartojimo klausimai
1. Ką vadiname kalnais, lygumomis?
2. Kaip susidaro kalnai, lygumos?
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kaip, veikiamas išorinių jėgų, keičiasi Žemės
paviršius?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla

Nagrinėjami A ir B paveikslėliai. Svarbu, kad mokiniai pastebėtų jų skirtumus. Tada išsiaiškinama, kas lėmė kalnų kaitą.
Mokiniai iššifruoja žodį „Dūlėjimas“ (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas). Mokytojui padedant išsiaiškinama, ką šis žodis
reiškia.
I veikla. Išsiaiškinama, kokios išorinės jėgos keičia Žemės paviršių.

Mokiniai individualiai atlieka 1 užduotį. Užduotis aptariama vienam mokiniui skaitant schemoje parašytus atsakymus.
Veiklos apibendrinimas. Dar kartą įvardijamos išorinės Žemės jėgos, mokinių klausiama, kiek jų turima patirtis padėjo
atlikti užduotį.
II veikla. Nagrinėjama, koks išorinių jėgų poveikis Žemės paviršiaus kaitai.

•
•

Mokiniai atlieka užduotis grupėmis: I grupė – 1 užduotį, II grupė – 2 užduotį, III grupė – 3 užduotį. Pastaba: 2 užduoties
C piešinuką piešia mokiniai, kurie siekia aukštesnių rezultatų. Baigusios darbą grupės pristato atliktas užduotis.
4 užduotį mokiniai atlieka poromis. Visi kartu aptaria atsakymus.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai apibendrina, kaip Žemę veikia išorinės jėgos, ir pateikia Žemės paviršiaus apsaugos
pasiūlymų. Jei reikia, mokytojas padeda.
Momentinė apklausa:
1. Kaip temperatūra ir vanduo keičia paviršių?
2. Kokios reljefo formos susidaro dėl vėjo poveikio?
III veikla. Ištiriama, koks išorinių Žemės jėgų (oro, vandens ir žmogaus) poveikis mokinių gyvenamojoje aplinkoje.

•
•
•

Atlikdami 1 užduotį mokiniai mokosi atlikti tyrimą. Svarbu, kad jie gerai suprastų, kas yra hipotezė. Atlikę savo gyvenamosios aplinkos tyrimą mokiniai pateikia išvadas.
2 užduotis skiriama mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų.
Mokytojas stebi mokinių darbą, konsultuoja ir organizuoja atliktų užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kurios užduotys atliekant tyrimą buvo sunkiausios. Galima mokinių paklausti, kokių
tyrimo rezultatų daugiau – patvirtinančių ar paneigiančių pasirinktą hipotezę.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokytojui rekomenduojama per šią pamoką taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kokios išorinės jėgos veikia Žemės paviršių.
Gebu paaiškinti, kaip išorinės jėgos veikia ir keičia Žemės paviršių.
Stebėdamas savo gyvenamąją aplinką galiu nustatyti išorinių Žemės jėgų poveikį jai.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su ekologija: Žemės paviršiaus apsaugos priemonės. Turima patirtis: žinios apie tai, kaip vidinės jėgos keičia Žemės
paviršių, kokios yra pagrindinės reljefo formos, kaip kalnai ir lygumos skirstomi pagal aukštį ir vaizduojami gamtiniame
žemėlapyje.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
III veiklos 2 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
1. Kūrybinis darbas. Nupiešti plakatą, kuriame būtų pavaizduotas bent vienas išorinių Žemės jėgų poveikio padarinys.
2. Apibendrinant informaciją apie žmogaus veiklą į schemos laukelius įrašyti žmogaus neigiamos veiklos sukeltos pavir-

šiaus kaitos pavyzdžių (žr. Papildomos užduotys, 2 priedas).

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta žemės paviršiuje

82

23. Žmogaus gyvenimas kalnuose
ir lygumose
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią
aplinką.
Jausti atsakomybę atliekant aplinkos
tyrimus ir stebėjimus.
Puoselėti atvirumą pasauliui, drauge
išsaugant asmenybės savitumą.

2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
2.2. Naudotis įvairiais informacijos
šaltiniais ir žemėlapiais.
4.1. Pažinti savo aplinkos gamtinius
ir socialinius objektus, elementariai
juos apibūdinti.

2.11.2. Nurodyti pagrindines žmonių
plėtojamas ūkines veiklas.
4.1.1. Nurodyti artimiausios aplinkos
gamtos, socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlio informaciją, paveikslus, nuotraukas, žemėlapius ir schemas, atlikdami
praktines užduotis mokiniai išsiaiškins, kaip Lietuvos ir kiti pasaulio žmonės prisitaikę gyventi įvairaus reljefo vietovėse,
nustatys, kuo Lietuvos reljefas yra palankus žmonių gyvenimui ir veiklai).

Mokymosi uždaviniai

•
•

Išsiaiškinti, kuo Lietuvos reljefas palankus žmogaus gyvenimui ir veiklai.
Palyginti žmonių gyvenimą ir veiklą kalnuotose vietovėse ir lygumose.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Žmonės gali gyventi ir lygumose, ir kalnuose.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•
•

Mokiniai pasaulio gamtiniame žemėlapyje randa po vieną mokytojo nurodytą lygumą ir kalnų masyvą ir juos įvardija.
Prisimenama, kuo kalnai skiriasi nuo lygumų, kaip kalnai ir lygumos žymimi gamtiniame žemėlapyje. Mokinių klausiama, kurioje lygumoje yra Lietuva.
Prisimenamas žmonių gyvenimas įvairiose pasaulio vietose.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kaip žmogus prisitaiko gyventi įvairaus reljefo
vietovėse?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kuo Lietuvos reljefas palankus žmogaus gyvenimui ir veiklai.

•
•
•

Mokiniai dirba dviem grupėmis. I grupė atlieka 1 užduotį, II grupė – 2 užduotį. Mokinius reikėtų paskatinti sutelkti
dėmesį ir prisiminti, ką jie žino apie savo kraštą, kelionių ar poilsio Lietuvoje akimirkas.
Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams skiriamos užduotys, pažymėtos žvaigždute.
Atliktos grupių užduotys pakomentuojamos ir aptariamos.
Veiklos apibendrinimas. Diskutuodami mokiniai pateikia argumentuotas išvadas, kuo Lietuvos reljefas palankus žmonių
gyvenimui ir veiklai. Mokytojas, jei reikia, padeda.
Momentinė apklausa:
Patvirtinkite arba paneikite teiginį: „Lietuvos reljefas yra palankus žmonėms gyventi ir įvairioms veiklos sritims plėtoti“.
II veikla. Lyginama, kaip žmonės gyvena ir kuo verčiasi lygumose ir kalnuotose vietovėse.

•

Užduotis mokiniai atlieka poromis. Skirtingos mokinių poros atlieka skirtingas užduotis. Vienoms poroms skiriama
1 užduotis, kitoms – 2, 3, 4, 5 užduotys. Svarbiausias tikslas – ugdyti mokinių darbo su iliustracijomis gebėjimus, lavinti
darbo su žemėlapiu ir kartoschemomis įgūdžius.
6 ir 7 užduotis mokiniai atlieka individuliai. Visus užduočių atsakymus mokiniai pasitikrina su suolo draugu. Tada keli
mokiniai atsakymus perskaito visai klasei.
Užduotys su žvaigždute skiriamos mokiniams, siekiantiems aukštesnių rezultatų.
Mokytojas konsultuoja ir organizuoja mokinių darbų aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kaip sekėsi atlikti užduotis, kas labiausiai įsiminė. Jei lieka laiko, galima pažaisti:
„5 klausimai ir 5 atsakymai“. Pirmas mokinys užduoda klausimą, susijusį su pamokos tema, ir pasako, kas turi į jį atsakyti.
Atsakęs mokinys užduoda klausimą kitam mokiniui ir t. t.
Momentinė apklausa:
1. Kuo skiriasi žmonių gyvenimas kalnuose ir lygumose?
2. Kokia veikla žmonės verčiasi lygumose ir kalnuotose vietovėse?

•
•
•
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas užrašų užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau ir galiu paaiškinti, kuo Lietuvos reljefas palankus žmogaus gyvenimui ir veiklai.
Gebu perskaityti geografinę iliustracijų informaciją.
Galiu palyginti žmonių gyvenimą ir veiklą kalnuotose vietovėse ir lygumose.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis iš kelionių su šeima po Lietuvą, turima informacija apie kitų šalių kraštovaizdį, gyventojus, jų
veiklą.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 1 užduoties 4 dalis, 2 užduoties 3 dalis, II veiklos 1 užduoties 5 dalis, 6 ir 8 užduotys

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Kūrybinė užduotis. Parašyti trumpą geografinį pasakojimą vartojant reikšminius žodžius: lygumų kraštas, uogavimas miške,
rugių laukai, vandens turizmas, poilsis kalnuose, klajokliai, arbatos laukai, gyvulių auginimas.
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24. Ką veikia geologai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Atsiverti pasauliui, drauge išlai- 2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
kant savo individualybę.
2.2. Naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir
žemėlapiais, įvardyti geografinių tyrimų reikšmę.
2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslėliais apibūdinti, kaip Žemę veikia vidinės ir išorinės jėgos,
nustatyti jų įtaką gamtai ir žmogaus gyvenimui.

Žinios ir supratimas
2.3.2. Išvardyti Žemės vidinės
sandaros dalis (branduolys, mantija, Žemės pluta, litosfera). Skirti
žemyninę ir vandenyninę Žemės
plutą.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai susipažins su geologų darbu, kritiškai mąstys, darys pagrįstas išvadas).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlio informaciją, atlikdami praktines užduotis paaiškins geologų atliekamų tyrimų reikšmę, mokysis planuoti mokymąsi, stebės ir apmąstys mokymąsi, mokysis iš kitų ir su kitais).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).

Mokymosi uždaviniai
1. Paaiškinti, kodėl geologų atliekami tyrimai yra svarbūs.
2. Nurodyti geologų darbo ypatumus.
3. Pagal vaizdo siužetą nustatyti geologinio tyrimo etapus ir ypatumus.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Geologai – mokslininkai, tiriantys, kas vyksta ne tik Žemės paviršiuje, bet ir jos gelmėse.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl geologų atliekami tyrimai naudingi žmonėms?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla

Prisimenama, kas yra geologija. Mokiniams galima siūlyti iššifruoti žodį „geologas“ (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas).
Iššifravus žodį mokinių klausiama, ką jie žino apie geologų darbą.
I veikla. Išsiaiškinama, kodėl geologų atliekami tyrimai yra svarbūs.

Mokiniai poromis atlieka 1 užduotį – analizuoja pateiktą tekstą. Užduotys, pažymėtos žvaigždute, skirtos siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams. Galima mokinių poras sudaryti taip, kad vienas mokinys būtų labiau pažengęs. Tada visas
užduotis galėtų atlikti visi mokiniai. Atlikus užduotis, keli mokiniai atsakymus pakomentuoja garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pateikia išvadas, nurodo, su kokiais sunkumais susidūrė, kas labiausiai patiko, kokių
naujų žinių apie geologijos mokslą ir geologus įgijo.
Momentinė apklausa:
Minčių ežys: mokinių prašoma nurodyti svarbiausius geologų atliekamus tyrimus.
II veikla. Nagrinėjama, kaip dirba geologai.

•
•

Mokiniai 1 užduotį atlieka poromis, o 2 užduotį – individualiai. Svarbu, kad atlikę užduotis mokiniai gebėtų paaiškinti
geologų darbo specifiką, taikytų pamokoje įgytas žinias, gebėtų pasirinkti tyrimo objektą, kelti tyrimo tikslą.
Mokytojas konsultuoja ir organizuoja atlikto tyrimo rezultatų ir tyrimo išvadų aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokinių klausiama, ar įdomu buvo atlikti tyrimą, kokie kriterijai lėmė komandos narių pasirinkimą. Mokiniai nurodo po vieną teigiamą ir neigiamą veiklos aspektą.
Momentinė apklausa:
Įvardykite, kokių charakterio savybių reikia norint rinktis geologo profesiją.

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas užrašų užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
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	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•

Žinau ir suprantu, kodėl geologų tyrinėjimai yra svarbūs.
Gebu sudaryti ekspedicijos planą ir nurodyti geologo darbo ypatumus.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Patirtis, įgyta mokantis temas „Žemės sandara“ ir „Mineralai ir uolienos“.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos užduoties 5, 6 dalys

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Prisiminkite, ką veikia kartografai, ir palyginkite jų darbą su geologų darbu. Kuo jų darbai skiriasi ir kuo panašūs?
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25. Pasikartokite ir įsivertinkite
(Jaunojo geografo užrašuose: 25. Kartojimas)
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Mielai domėtis kitais kraštais,
ugdytis pagarbą tų kraštų
gamtos ir kultūros įvairovei.
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.

2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.
2.3. Naudojantis schemomis ir paveikslėliais, apibūdinti, kaip veikia vidinės ir išorinės Žemės jėgos, nustatyti jų įtaką gamtai ir žmonių gyvenimui.
3.2. Tinkamai vartoti šio koncentro geografijos
sąvokas ir vietovardžius.

Žinios ir supratimas
2.3.4. Paaiškinti, kaip išorinės
Žemės jėgos keičia jos paviršių.
2.3.5. Nurodyti pagrindines
paviršiaus formas (kalnus ir lygumas).

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, schemas, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi įvairiais
geografinės informacijos šaltiniais mokiniai pasikartos, kokios yra Žemės paviršiaus formos, prisimins, kaip išorinės
jėgos keičia Žemės paviršių, paaiškins, kaip žmonių gyvenimo sąlygos ir veikla priklauso nuo reljefo).

Mokymosi uždaviniai
1. Nurodyti pagrindines Žemės paviršiaus formas.
2. Paaiškinti, kaip išorinės jėgos keičia Žemės paviršių.
3. Apibendrinti, kaip žmonės prisitaiko gyventi skirtingo reljefo vietovėse.

Priemonės, e. ištekliai
Kartojimo užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Pamokoje mokiniai įtvirtins žinias apie Žemės paviršiaus formas, išorinių Žemės jėgų poveikį paviršiui. Prisimins, kaip
reljefas daro įtaką žmonių gyvenimui ir veiklai.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•
•

Mokiniai paaiškina vadovėlyje išvardytas sąvokas, pateikia su jomis susijusių pavyzdžių (pvz., kalnas – kalno pavadinimas).
Mokiniai susiskirsto į 5 grupes, analizuoja vadovėlyje pateiktus pagrindinius poskyrio teiginius, pristato juos kitoms
grupėms.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su kartojimo pamokos uždaviniais.

2. Siūloma veikla
1 užduotis. Pasikartojama paviršiaus formų įvairovė.

1 užduotį mokiniai atlieka individualiai: pasikartoja ir praplečia žinias apie skirtingas Žemės paviršiaus formas, tobulina
darbo su žemėlapiu įgūdžius, prisimena, kaip pagal aukščių skalę nustatyti paviršiaus formas žemėlapyje. Atlikę užduotis
mokiniai apsikeičia užrašais su suolo draugu ir patikrina vieni kitų atsakymus. Mokytojas kelių mokinių paprašo juos pakomentuoti garsiai.
2 užduotis. Lyginamos teritorijų, esančių tarp III ir IV bei tarp V ir VI poilsio vietų, reljefo formos.

2 užduotį mokiniai atlieka poromis. Kaip vaizduojamos tokios reljefo formos žemėlapyje, mokiniai gali pasitikrinti atlasuose. Taigi kartu tobulinami ir darbo su atlasu įgūdžiai. Atliktą užduotį kelios mokinių poros pristato klasės draugams:
pasitikrinama, ar atsakymai sutampa.
3 užduotis. Lyginamos vietovių, esančių tarp kelionės pradžios taško ir I poilsio vietos bei tarp IV ir V poilsio vietų,
reljefo formos.

3 užduotį mokiniai atlieka individualiai. Jie taiko teorines geografijos žinias ir praktinius įgūdžius, įgytus nagrinėjant šį
poskyrį ir ankstesnes temas, remiasi asmenine patirtimi.
Mokytojas organizuoja trumpą diskusiją: aptariama atlikta užduotis, pateikiami apibendrinimai ir išvados.
Pamokos apibendrinimas. Didaktinis žaidimas „Bum“. Mokiniams paaiškinamos žaidimo taisyklės: visi žaidėjai turi būti

labai atidūs ir žiūrėti į žaidimo vadovą. Juo gali būti mokytojas ar mokinys. Žaidimo vadovas nukreipia lazdelę į vieną iš
žaidėjų. Pastarasis turi greitai pasakyti žodį, susijusį su kartojama tema. Tada vadovas pasirenka antrą žaidėją, kuris taip pat
turi pasakyti temos žodį. Trečias žaidėjas, į kurį nukreipiama lazdelė, turi ištarti „bum“. Bet kuris suklydęs žaidėjas duoda
fantą. Žaidimo pabaigoje kviečiamas vienas žaidėjas tapti veidrodžiu. Fantai atgaunami atliekant su kartojimo tema susijusias užduotis. Pvz., parodyti kokį nors objektą žemėlapyje, atsakyti į klausimą ir kt. Žaidžiama greitai.
Pastaba. Veidrodžio vaidmenį reikėtų patikėti mokiniui, turinčiam pakankamai geografinių žinių.
Momentinė apklausa:
1. Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad Žemės reljefas yra skirtingas? Atsakymą pagrįskite.
2. Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad Žemės paviršiaus kaitą lemia išorinės Žemės jėgos? Atsakymą pagrįskite.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau pagrindines Žemės paviršiaus formas ir galiu parodyti žemėlapyje jų pavyzdžių.
Moku paaiškinti, kaip išorinės jėgos keičia Žemės paviršių.
Gebu palyginti, kaip žmonės prisitaiko gyventi skirtingo reljefo vietovėse.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Žinios, įgytos mokantis II skyrių.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
1. Pateiktoje lentelėje išbraukti kalnų pavadinimus (Papildomos užduotys, 1 priedas).
*2. Naudojantis vadovėlio, atlaso ir kitų šaltinių informacija užpildyti schemą, susijusią su reljefu (Papildomos užduotys,

2 priedas).
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kas vyksta atmosferoje
26. Atmosfera
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią
aplinką.
Jausti atsakomybę atliekant aplinkos
stebėjimus ir tyrimus.

Gebėjimai
4.3. Dirbant individualiai ir grupėmis, klasėje ir artimiausioje savo aplinkoje, atlikti
nesudėtingą tyrimą, pateikti jo rezultatus.
Apmąstyti tyrimo sėkmes ir nesėkmes.

Žinios ir supratimas
4.3.1. Paaiškinti, kas yra tyrimų
rezultatas ir kas yra išvada.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi vadovėliu ir kitais geografinės informacijos šaltiniais, mokiniai išsiaiškina atmosferos sandarą; nurodo pagrindinius atmosferos taršos šaltinius, pateikia išvadas, apibendrinimus).
Pažinimo (sužino, kas yra atmosfera, kokia atmosferos sudėtis, svarba, pagrindiniai taršos šaltiniai; diskutuoja, įvardija
problemas, ieško atsakymų ir sprendimų būdų).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kuo Mėnulis skiriasi nuo Žemės.
2. Išsiaiškinti, kas yra atmosfera, kokia jos sudėtis.
3. Įvertinti, kuo svarbi atmosfera ir kokias pasekmes sukelia tarša.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Atmosfera yra dujinis Žemės apvalkalas, gyvybiškai svarbus visiems planetos organizmams.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta atmosferoje
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•
•

Mokiniams išdalijami lapeliai su užduotimi: atsakyti į klausimus ir sudėti žodį ,,oras“. Mokinių paprašoma pasidalyti
mintimis, kas, jų nuomone, yra oras.
Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su probleminiu pamokos klausimu „Kuo atmosfera svarbi gamtai ir žmogui?“ ir uždaviniais. 			
Užduotis ,,Oras“ (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas)

2. Siūloma veikla
I veikla. Aptariama, kuo Mėnulis skiriasi nuo Žemės.

Mokiniai dirba dviem grupėmis. Atlikdami užduotį naudojasi vadovėlio informacija. Žemės ir Mėnulio skirtumus galima
rašyti ant mokytojo parengtų Žemės ir Mėnulio atvaizdų. Surašyti skirtumai aptariami.
II veikla. Išsiaiškinama, kas yra atmosfera ir kokia jos sudėtis.

•
•
•
•
•
•

Atliekamos 1, 2, 3 užduotys. Mokiniai dirba poromis, remiasi vadovėlio informacija ir turimomis matematikos žiniomis.
Atlikę 1 užduotį keli mokiniai perskaito atsakymą, pasitikrinama, ar mokinių atsakymai apie tai, kas yra atmosfera, sutampa.
2, 3 užduočių teisingi atsakymai, jei yra galimybė, parodomi interaktyviojoje lentoje arba naudojant multimediją. Svarbu, kad mokiniai savo atsakymus argumentuotai paaiškintų.
4 užduotį mokiniai gali atlikti dirbdami mažomis grupėmis. Visos grupės atlieka tą patį darbą. Paskui po vieną grupės
narį pereina į kitą grupę, kad palygintų ir pasitikrintų atsakymus. Viena iš grupių pristato atsakymus klasei.
5 užduotį mokiniai atlieka individualiai taikydami per pamoką įgytas žinias. Atsakymus pasitikrina su suolo draugu ir
įsivertina pagal mokytojo nurodytus kriterijus. Keli mokiniai pristato užpildytą minčių žemėlapį klasei.
Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams siūloma atlikti 6 užduotį. Savo atsakymus mokiniai pakomentuoja klasės
draugams. Galima paklausti, ar mokiniams teko matyti tokį reiškinį ar skaityti apie jį (filmuose, knygose ir kt.). Kokį
įspūdį padarė reginys?
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys, išsiaiškinama, kokių sunkumų mokiniams kilo, kokių naujų žinių
jie įgijo, kuri užduotis buvo įdomiausia.
Momentinė apklausa:
Kuris teiginys teisingas?
A. Pagrindinės orą sudarančios dujos yra azotas ir deguonis.
B. Orą sudaro deguonis.
Atsakymas: A.
III veikla. Išsiaiškinama, kuo svarbi atmosfera ir kokias pasekmes sukelia tarša.

•
•
•

Iš pradžių galima aptarti, ką mokiniai yra girdėję apie atmosferos taršą, ir paprašyti išvardyti žinomus taršos šaltinius.
Mokiniai suskirstomi į 4 grupes. Kiekvienai grupei skiriama po vieną šios veiklos užduotį (1, 2, 3, 4). 4 užduotį reikėtų
skirti mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų.
Mokytojas stebi ir vertina mokinių veiklą, organizuoja užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys, klausiama, kaip mokiniai ir jų šeimos nariai prisideda prie atmosferos tausojimo.
Momentinė apklausa:
Paaiškinkite, kas lemia šiltnamio efekto susidarymą.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau ir galiu paaiškinti, kuo skiriasi Žemė ir Mėnulis.
Gebu paaiškinti, kas yra atmosfera ir kokia jos sudėtis.
Suprantu atmosferos svarbą ir gebu pateikti pasiūlymų, kaip sumažinti atmosferos taršą.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių patirtis, žinios apie orą, jo taršą.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 4 užduoties 4 dalis, 6 užduotis; III veiklos 4 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla

•
•
•

•

Atlikti bandymą ,,Šiltnamio efektas“, paaiškinti rezultatus ir padaryti išvadas. Reikia: permatomo plastikinio maišelio, 2
termometrų, saulės šviesos.
Įdėkite termometrą į permatomą plastikinį maišelį, užriškite ir palikite ant saulėtos palangės. Greta padėkite dar vieną
termometrą. Po penkių ar dešimties minučių patikrinkite termometrų rodmenis.
Paaiškinimas. Termometras uždarame maišelyje rodo keliais laipsniais aukštesnę nei kitas termometras temperatūrą.
Saulės spinduliai lengvai prasiskverbia pro maišelį. Patekę į vidų jie virsta šiluma, kuriai išsilaisvinti iš maišelio yra kur kas
sunkiau. Dėl šios priežasties maišelio viduje pakyla temperatūra. Maišelis sušyla tarsi šiltnamis, kuriame sodininkai augina
šilumą mėgstančius augalus. Lygiai taip pat saulės spinduliai prasiskverbia pro atmosferą. Kai jie pavirsta šiluma, jai sunkiau
ištrūkti atgal. Ją sugeria žemės paviršius ir įšyla tarsi didžiuliame šiltnamyje. (Muriel Mandell. Orų prognozės: eksperimentai
paprastomis priemonėmis. Vertė Veronika Žilienė. Kaunas: „Smaltijos“ leidykla, 2002. P. 34–35)
Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.
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27. Orai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir
visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką.
Jausti atsakomybę atliekant aplinkos
stebėjimus ir tyrimus.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

2.5. Naudojantis schemomis ir klimato že2.5.3. Paaiškinti sąvokas klimatas
mėlapiais, mokėti apibūdinti paros, mėnesio ir orai.
ir metų orus. Skaityti meteorologijoje naudojamų prietaisų rodmenis.
2.12. Mokytojui padedant, rasti tinkamus geografinės informacijos šaltinius, iš jų atrinkti
reikiamą informaciją.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir lenteles, žemėlapius, atlikdami praktines
užduotis, naudodamiesi vadovėliu ir kitais geografinės informacijos šaltiniais, mokiniai skiria orą nuo orų, mokosi apskaičiuoti vidutinę temperatūrą ir temperatūros amplitudę, išsiaiškina, kokiais meteorologiniais elementais apibūdinami
orai, įvardija, kokiais prietaisais nustatoma vėjo kryptis ir greitis, matuojamas kritulių kiekis, mokosi skaityti orų žemėlapį, pateikia išvadas, apibendrinimus).
Pažinimo (sužino, kas yra oras ir orai, kokie yra orų rodikliai, orų stebėjimo prietaisai, kur ieškoti informacijos apie orus;
diskutuoja, įvardija problemas, ieško atsakymų ir sprendimų būdų).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kuo oras skiriasi nuo orų.
2. Susipažinti su meteorologiniais elementais ir meteorologiniais prietaisais, apskaičiuoti temperatūrų amplitudę ir vidu-

tinę oro temperatūrą.

3. Apibūdinti orus pagal orų žemėlapį.

Priemonės, e. ištekliai
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Pagrindinė idėja
Orai – atmosferos būsena, kurią nusako tam tikri rodikliai.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Mokiniai perskaito vadovėlyje su liaudies meteorologija susijusius pavyzdžius ir pateikia savo pavyzdžių, kaip pagal
gamtos požymius numatomi orai. Atsako, kodėl žmonės senovėje orus spėdavo remdamiesi daugiausia gamtos požymiais.
Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl verta stebėti orus?“
ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kuo oras skiriasi nuo orų.

•

Mokiniai individualiai atlieka 1–4 užduotis. Atlikdami 1 užduotį remiasi savo patirtimi ir užduotyje pateiktais žodžiais.
Atlikdami 2–4 užduotis naudojasi vadovėlio informacija ir įgytomis žiniomis apie atmosferą. Atsakymus pasitikrina su
suolo draugu, keli mokiniai gali juos pakomentuoti garsiai.
Mokytojas motyvuoja mokinius, vadovauja jų veiklai ir konsultuoja.
Veiklos apibendrinimas. Atskiruose popieriaus lapeliuose rašomi žodžiai, kuriais apibūdinamas oras ir orai. Lapeliai sumaišomi ir paduodami mokiniams. Mokiniai turi atrinkti žodžius, kuriais apibūdinamas oras ir kuriais apibūdinami orai.
Atrinktas sąvokas keli mokiniai perskaito garsiai.

•

II veikla. Nagrinėjama, kokiais meteorologiniais elementais apibūdinami orai.

•

Mokiniai dirbdami grupėmis atlieka 1–4 užduotis. Grupės nariai atlieka skirtingas užduotis. Svarbu atkreipti mokinių dėmesį į tai, kad čia nagrinėjami keli meteorologiniai elementai: temperatūra, vėjas ir krituliai. Mokiniai mokosi
naudotis interneto informacija, analizuoti medžiagą, susijusią su šia tema. Užduotys, pažymėtos žvaigždute, skiriamos
aukštesnių rezultatų siekiantiems mokiniams.
Atlikę 1 užduotį mokiniai susiburia į vieną grupę ir pasitikrina atsakymus, tada atlieka ir pasitikrina 2 užduotį ir t. t. Aptarę užduočių atsakymus mokiniai juos pristato kitoms grupėms. Mokytojas organizuoja užduočių pristatymo ir aptarimo
veiklą.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys, išsiaiškinama, kokių sunkumų mokiniams kilo, kokių naujų žinių
jie įgijo.
Momentinė apklausa:
Kaip vadinamas prietaisas, kuriuo matuojamas kritulių kiekis?
A. Anemometras
B. Barometras
C. Kritulmatis
Atsakymas: C
Kam naudojami kiti išvardyti prietaisai?

•

III veikla. Išsiaiškinama, kaip skaityti orų žemėlapio informaciją.

•
•

Atliekamos 1 ir 2 užduotys. Mokiniai dirba poromis, remiasi nurodytos interneto svetainės informacija, pagrindžia savo
išvadas.
Sudėtingesnė užduotis yra numatyti savo gyvenamosios vietovės orų kaitą. Ją galima pasiūlyti atlikti mokiniams, kurie
siekia aukštesnių rezultatų.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys, klausiama, kuri užduotis buvo sunkiausia, kurią užduotį atliekant
prireikė asmeninės patirties.
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Momentinė apklausa:
Ką reiškia „skaityti orų žemėlapį?“

3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

• Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
• Visas užrašų užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

• Žinau ir moku paaiškinti, kuo oras skiriasi nuo orų.
• Gebu analizuoti meteorologinius elementus, pažįstu prietaisus, kuriais jie matuojami.
• Gebu skaityti orų žemėlapį ir moku paaiškinti, kokia orų įtaka žmogui.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su matematika (temperatūrų skirtumo ir vidutinės temperatūros skaičiavimas), asmeninė patirtis ir turimos žinios
apie orą, jo kaitą atskirais metų laikais, žinios iš V klasės gamtos mokslų pamokų.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 1 užduoties 3 ir 7 dalys; 4 užduoties 3 dalis; III veiklos 2 užduoties 2 dalis

Klausimų ir užduočių komentarai
Vokiečių fizikas Gabrielis Farenheitas 1714 m. išrado pirmąją plačiai naudojamą temperatūros matavimo skalę. Maždaug po trisdešimties metų švedų astronomas Andersas Celsijus sudarė šimto laipsnių skalę, vadinamą Celsijaus skale. Termometrą 1593 m.
išrado italų fizikas G. Galilėjus. (Muriel Mandell. Orų prognozės: eksperimentai paprastomis priemonėmis. Vertė Veronika
Žilienė. Kaunas: „Smaltijos“ leidykla, 2002. P. 84–85)
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Papildoma veikla
1. Kūrybinis darbas: parašyti neįtikėtiną orų prognozę (tegul mokiniai fantazuoja ir remdamiesi oficialių orų prognozių

pavyzdžiu parašo savo orų prognozę).

2. Naudojantis paaiškinimu perskaičiuoti oro temperatūras iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

Jei norite perskaičiuoti iš ºF į ºC: atimkite 32º ir padauginkite iš 5, o rezultatą padalykite iš 9.
Jei norite perskaičiuoti iš ºC į ºF: padauginkite iš 9, o rezultatą padalykite iš 5. Paskui pridėkite 32º.
(Muriel Mandell. Orų prognozės: eksperimentai paprastomis priemonėmis. Vertė Veronika Žilienė. Kaunas: „Smaltijos“
leidykla, 2002. P. 86)
Farenheito laipsniai
+212

Celsijaus laipsniai
+50

+140
+80
Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.
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28. šiluma ir šviesa Žemėje
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos
ir visuomenės įvairovę, ugdytis
pagarbą jai.

2.5. Naudojantis schemomis ir
klimato žemėlapiais, mokėti apibūdinti paros, mėnesio ir metų orus.
Skaityti meteorologijoje naudojamų prietaisų rodmenis.

2.5.1. Paaiškinti, kodėl Saulės šiluma ir šviesa Žemės paviršiuje pasiskirsto netolygiai.
Paaiškinti oro temperatūros kitimo per parą
priežastis. Analizuoti temperatūros ir slėgio
kitimą kylant į kalnus ir leidžiantis nuo jų.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas poromis, grupėmis).
Pažinimo (mokiniai sužino, kodėl šviesa ir šiluma Žemėje pasiskirsto nevienodai ir kokios priežastys tai lemia; susipažįsta su Žemėje esančiomis šilumos juostomis, sužino, kuo jos skiriasi).
Mokėjimo mokytis (diskutuoja, analizuoja vadovėlio ir kitų šaltinių informaciją, nustato nevienodo šviesos ir šilumos
pasiskirstymo Žemėje priežastis, aiškinasi, kaip susidarė šiluminės juostos, įvardija jų požymius ir parodo, kur jos yra
Žemėje).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kodėl Žemėje yra diena ir naktis.
2. Nurodyti priežastis, kodėl Žemėje vasara keičia žiemą.
3. Išsiaiškinti šiluminių juostų požymius.

Priemonės, e. ištekliai
http://www.youtube.com/watch?v=taHTA7S_JGk&list=PL6C8FCD182E4668B9
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Žemei skriejant aplink Saulę labiau šildomas tai Pietų, tai Šiaurės pusrutulis.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, kuriame susipažįsta su klausimu „Kodėl Afrikoje karšta, o Antarktidoje šalta?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kodėl Žemėje yra diena ir naktis.

Dirbdami individualiai mokiniai analizuoja papildomo šaltinio tekstą, atlieka 1 ir 2 užduotis. Atsakymai aptariami garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinant nagrinėtą medžiagą įtvirtinamos įgytos žinios, mokiniai pateikia išvadas, kas
lemia dienos ir nakties kaitą.
Momentinė apklausa:
Kodėl Saulė tuo pat metu nevienodai apšviečia Žemę?
A. Žemė yra didelė.
B. Žemė yra apvali ir sukasi apie savo ašį.
Atsakymas: B
II veikla. Nagrinėjama, kodėl Žemėje vasara keičia žiemą.

•

Peržiūrimas vaizdo įrašas apie Žemės sukimąsi aplink Saulę. Siužetas aptariamas. Mokiniai poromis atlieka 1, 2, 3 užduotis. Svarbu, kad jie atkreiptų dėmesį į vaizdinę medžiagą ir prisimindami peržiūrėto siužeto informaciją, remdamiesi
vadovėlio medžiaga atliktų užduotį.
Užduočių atsakymai pasitikrinami ir aptariami.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kas mokiniams labiausiai patiko, su kokiais sunkumais jie susidūrė, kuri užduotis
buvo įdomiausia.
Momentinė apklausa:
Ar pritariate, kad metų laikų kaitą lemia Žemės ašies pasvirimas? Atsakymą pagrįskite.

•

III veikla. Išsiaiškinama, kodėl Žemė įšyla skirtingai.

•
•
•

Mokiniai individualiai atlieka 1 užduotį ir padaro išvadą, kodėl Žemė įšyla skirtingai.
2 užduotis – darbas su kartoschema ir iliustracijų analizė.
Mokytojas organizuoja veiklos aptarimą, užduočių apibendrinimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai remdamiesi mokytojo pateiktais reikšminiais žodžiais parašo pagrindinę šios veiklos
mintį.
Momentinė apklausa
1. Išvardykite Žemės šilumines juostas.
2. Kurioje šiluminėje juostoje yra jūsų gyvenamoji vietovė?

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta atmosferoje

100

3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•

Mokinių įsivertinimas.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą (įskaitant ir ankstesnę pamoką).
Ankstesnės ir šios temos namų darbus galima vertinti taškais ir įtraukti juos į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau ir suprantu, kodėl keičiasi diena ir naktis.
Gebu paaiškinti, kokios priežastys lemia metų laikų kaitą.
Galiu paaiškinti, kodėl Žemėje šiluma pasiskirsto nevienodai, ir nurodyti šiluminių juostų požymius.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
V klasės kurso žinios apie Žemės judėjimą aplink Saulę, asmeninė mokinių patirtis

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Remiantis žemėlapiu nustatyti, kuriose šiluminėse juostose yra Italija, Norvegija, Australija.
Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta atmosferoje

101

29. Slėgis ir vėjas
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką.
Jausti atsakomybę, atliekant aplinkos tyrimus ir
stebėjimus.
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės
įvairovę, ugdytis pagarbą jai.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

2.5. Skaityti meteorologijoje
2.5.2. Paaiškinti vėjo susidarymo
naudojamų prietaisų rodmenis. priežastis.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas poromis).
Pažinimo (mokiniai sužino, kas yra atmosferos slėgis ir kaip jis nustatomas; išsiaiškina, kodėl pučia vėjas, kaip vėjai
skirstomi pagal stiprumą, kokie jie prie vandens telkinių, kokią įtaką vėjas daro žmogui ir gamtai).
Mokėjimo mokytis (diskutuoja, analizuoja vadovėlio ir kitų šaltinių informaciją, atlieka praktines užduotis, aiškinasi,
kokia atmosferos slėgio įtaka orams, kaip susidaro vėjas, koks jo poveikis, pateikia išvadas).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti atmosferos slėgio įtaką orams.
2. Paaiškinti, kodėl susidaro vėjas.
3. Išsiaiškinti, kokią įtaką vėjas daro gamtai ir žmogaus veiklai.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

Pagrindinė idėja
Orą verčia judėti jo temperatūros ir slėgio skirtumai.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•

•

Prieš pradedant nagrinėti naują temą prisimenama, kas lemia nevienodą šilumos pasiskirstymą Žemėje, kodėl keičiasi
diena ir naktis, išvardijamos šiluminės juostos ir parodoma jų vieta žemėlapyje.
Kartojimo klausimai:
1. Kas lemia dienos ir nakties kaitą?
2. Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad pagal gaunamą šilumos ir šviesos kiekį yra skiriamos penkios šiluminės juostos? Atsakymą pagrįskite.
Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl kyla vėjas?“ ir uždaviniais. 		

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kaip atmosferos slėgis veikia orus.

Mokiniai remdamiesi vadovėlio informacija individuliai atlieka 1, 2, 3 užduotis. Įdomu išsiaiškinti, ar yra mokinių, kurių
savijauta nepriklauso nuo atmosferos slėgio pokyčių. Atliktos užduotys apibendrinamos, padaromos išvados, keli mokiniai
atsakymus pakomentuoja garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Galima greitai patikrinti, kaip mokiniai įsiminė pirmos veiklos informaciją. Mokytojas sako nagrinėtos medžiagos teiginius, o mokiniai keldami spalvotą kortelę patvirtina arba paneigia teiginio teisingumą (mėlyna
kortelė – teiginys teisingas, raudona – teiginys neteisingas).
Momentinė apklausa:
Kuris teiginys teisingas?
A. Žemės paviršiuje ties pusiauju susidaro aukštas slėgis.
B. Žemės paviršiuje ties pusiauju susidaro žemas slėgis.
Atsakymą paaiškinkite.
Atsakymas: B.
II veikla. Išsiaiškinama, kaip susidaro vėjas.

•

Mokiniai nagrinėja vadovėlio ir kitų šaltinių informaciją apie vėją. Dirbdami poromis skaito šaltinio tekstą ir atlieka 1,
2, 3 užduotis. Plečia žinias analizuodami šaltinių tekstus ir schemas. Atlikdami 4 užduotį naudojasi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
pateiktu darbo lapu, sužino, kad ne visada vėjai vadinti dabartiniais pavadinimais.
Užduotys, pažymėtos žvaigždute, skirtos mokiniams, siekiantiems aukštesnių rezultatų. Jas atlikę mokiniai savo atsakymus pristato visai klasei. Galima paskatinti kitus mokinius užduoti jiems klausimų.
Mokytojas organizuoja visų atliktų užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai parašo išvadas, kodėl pučia vėjas. Aptariama, kas mokiniams labiausiai patiko, su kokiais
sunkumais jie susidūrė atlikdami užduotis.
Momentinė apklausa:
1. Ar pritariate, kad vėjas pučia iš žemesnio slėgio srities į aukštesnio slėgio sritį? Atsakymą pagrįskite.
2. Pateikite pavyzdžių, kuo pavojingi smarkūs vėjai.

•
•

III veikla. Išsiaiškinama, kokią įtaką vėjas daro gamtai ir žmogaus veiklai.

•

Dirbdami individualiai mokiniai analizuoja pateiktus šaltinių tekstus ir pildo lentelę (1 užduotis). Atsakymus mokiniai
gali žymėti sutartomis spalvomis ir pasitikrinti su suolo draugu suskaičiuodami, ar sutampa pažymėtų teigiamo ir neigiamo poveikio bei poveikio gamtai ir žmogui atsakymų skaičius. Svarbu, kad mokiniai argumentuotai paaiškintų savo
atsakymus.
Mokytojas prašo kelių mokinių atsakymus perskaityti garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai iš savo patirties gali pateikti daugiau pavyzdžių apie vėjo sukeliamus padarinius ne tik
Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose.
Momentinė apklausa:
1. Pasakykite po vieną teigiamą ir neigiamą (neminėtą užduočių sąsiuvinyje) vėjo įtakos gamtai ir žmogui pavyzdį.
2. Ar žinote, kaip reikėtų elgtis kilus viesului ar uraganui?

•
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Mokinių įsivertinimas.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą (įskaitant ir ankstesnę pamoką).

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau ir suprantu, kas yra atmosferos slėgis ir kaip jis keičia orus.
Gebu paaiškinti, kodėl pučia vėjas.
Galiu pateikti teigiamų ir neigiamų vėjo įtakos gamtai ir žmogui pavyzdžių.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis, gamtos stebėjimas, žinios, įgytos nagrinėjant kitas šio skyriaus temas.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 3 užduoties 4 ir 5 dalys

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Pagalvoti, paieškoti informacijos ir kitą pamoką pateikti buitinių pavyzdžių apie oro judėjimą.
Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.
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30. Kodėl kalnuose šalta
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką.
Jausti atsakomybę, atliekant aplinkos tyrimus
ir stebėjimus.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

2.5. Skaityti meteorologijoje
2.5.1. Analizuoti temperatūros ir slėnaudojamų prietaisų rodmenis. gio kitimą kylant į kalnus ir leidžiantis nuo jų.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas ir diskusija poromis, mažomis grupėmis).
Pažinimo (mokiniai sužino, kaip kinta oro temperatūra ir atmosferos slėgis kylant į kalnus ir leidžiantis nuo jų; susipažįsta su žymiausių Lietuvos ir pasaulio alpinistų patirtimi, savybėmis, kurių reikia kopiant į aukščiausias kalnų viršūnes).
Mokėjimo mokytis (analizuodami geografinę informaciją, pateiktus paveikslėlius ir schemas, alpinistų interviu, atlikdami praktines užduotis mokiniai nustato priežastis, lemiančias oro temperatūros ir atmosferos slėgio kaitą kintant paviršiaus aukščiui; diskutuoja, apibendrina, pateikia išvadas; mokosi dirbti komandoje, atsakyti už savo ir draugų atliktą
darbą).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kaip keičiasi orai kopiant į Džomolungmą.
2. Apibendrinti, kaip pasiruošti atšiauriems Džomolungmos orams.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Kylant į kalnus kinta oro temperatūra ir slėgis.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Prieš pradėdami nagrinėti šią temą mokiniai turėtų iš anksto pasiruošti: paieškoti informacijos apie lietuvius ir jų ekspedicijas į aukščiausią Himalajų kalnų viršūnę, pasidomėti, kaip dar vadinama Džomolungmos viršukalnė. Galima paklausti, kur mokiniai ieškojo informacijos, kurie iš jų domisi kopimu į kalnus, ar teko juose pabuvoti.
Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį. Jame pateiktas pamokos klausimas „Kodėl ne kiekvienas gali
įkopti į Džomolungmą?“ ir uždaviniai.

2. Siūloma veikla
I veikla. Nagrinėjama, kaip keičiasi orai kopiant į Džomolungmą.

•
•

Mokiniai remiasi vadovėlio ir kita geografine informacija ir išsiaiškina, kas lemia atmosferos slėgio ir oro temperatūros
kaitą kylant į kalnus ir leidžiantis nuo jų.
Mokiniai dirba trimis grupėmis: I grupė atlieka 1 ir 2 užduotis; II grupė – 3 užduotį. Atkreipiamas dėmesys, kad atliekant 3 užduotį reikės ne tik geografijos, bet ir matematikos žinių, pasikartoti darbo su schemomis įgūdžius. Svarbu, kad
mokiniai pagrįstų savo atsakymus. III grupė, kurią turėtų sudaryti siekiantys aukštesnių rezultatų mokiniai, atlieka 4
užduotį. Baigusios darbą grupės apsikeičia darbais. Mokiniai patikrina vieni kitų užduotis. Tada grupių atstovai visiems
pakomentuoja atsakymus.
Mokytojas konsultuoja, stebi, vertina mokinių veiklą.
Veiklos apibendrinimas. Aptarę grupėmis mokiniai pasidalija nuomonėmis apie užduotis, nurodo, kas buvo sunkiausia,
kas labiausiai sudomino. Visi kartu suformuluoja bendrą išvadą apie oro temperatūros ir atmosferos slėgio kaitą kintant
aukščiui v. j. l.
Momentinė apklausa:
Dėl kokių priežasčių ties pusiauju kalnų viršūnes dengia sniegas?

•

II veikla. Išsiaiškinama, kaip reikėtų pasiruošti atšiauriems Džomolungmos orams.

•
•

Su mokiniais galima prisiminti, kas pirmasis iš Lietuvos įkopė į aukščiausią Žemės viršukalnę, ir aptarti, kokių sunkumų,
jų nuomone, patyrė alpinistas.
Mokiniai individualiai atlieka 1 ir 2 užduotis. 2 užduotis yra sudėtingesnė, reikalauja papildomos informacijos ir per
pamoką įgytų žinių. Ją galima skirti mokiniams, siekiantiems aukštesnių rezultatų, arba mišrioms mokinių grupėms.
Atliktos užduotys aptariamos.
3 ir 4 užduotys atliekamos poromis. Analizuojamas šaltinio tekstas, pateikiamos išvados.
5 ir 6 užduotis mokiniai atlieka grupėmis. Svarbu, kad jie užpildę pasirengimo kelionei minčių žemėlapį gebėtų pagrįsti
numatomus veiksmus ir savo pasirinkimą, pateiktų argumentuotas išvadas.
Veiklos apibendrinimas. Galima mokinių prašyti parašyti svarbiausias šios veiklos mintis. Klausiama, ar mokiniai yra girdėję apie Himalajų gyventojus šerpus ir jų su alpinizmu susijusio darbo svarbą.
Momentinė apklausa:
1. Įvardykite kelias savybes, kurių reikia žmogui kopiant į aukščiausių kalnų viršūnes.
2. Ar užaugę norėtumėte tapti alpinistais? Kodėl?

•
•

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•

Moku paaiškinti, kaip ir kodėl keičiasi orai (oro temperatūra ir slėgis) kylant į kalnus.
Gebu padaryti išvadą, kokių savybių ir kokio pasirengimo reikia kopiant į kalnus.
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Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė kelionių į kalnus su šeima patirtis, žinios iš matytų filmų apie alpinistus ir įgytos nagrinėjant temas apie kalnus,
vėją ir slėgį.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 4 užduotis; II veiklos 2 užduotis

Papildoma veikla

•
•

Pasidomėti, kas pirmieji įkopė į Džomolungmą ir kada buvo minimas pirmojo įkopimo jubiliejus.
Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.
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31. Debesuotumas ir krituliai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką.
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę,
ugdytis pagarbą jai.
Jausti atsakomybę, atliekant aplinkos tyrimus ir stebėjimus.

2.4. Pagal paveikslėlius ir schemas nagrinėti vandens apytakos ratą, nurodyti jo veiksnius.
2.5. Naudojantis schemomis ir klimato žemėlapiais, mokėti apibūdinti paros, mėnesio ir metų orus. Skaityti meteorologijoje naudojamų prietaisų rodmenis.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas poromis, grupėmis).
Pažinimo (mokiniai sužino apie vandens apytakos ratą, išsiaiškins, kaip skirstomi debesys pagal aukštį ir formą, kas yra
krituliai ir kokios yra jų rūšys).
Mokėjimo mokytis (diskutuoja, analizuoja vadovėlio ir kitų šaltinių informaciją, mokosi paaiškinti vandens apytakos
ratą, atlikdami praktines užduotis išsiaiškina, kaip susidaro skirtingų rūšių debesys ir krituliai; daro apibendrinimus,
pateikia išvadas).

Mokymosi uždaviniai
1. Nurodyti, kokios priežastys lemia vandens judėjimą ratu Žemėje.
2. Paaiškinti, kaip susidaro debesys ir kokių rūšių jie būna.
3. Išsiaiškinti, kodėl krituliai būna skirtingų rūšių.

Priemonės, e. ištekliai
Orų kalendoriaus šablonas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Garuojant vandeniui ir kondensuojantis garams susidaro debesys ir krituliai.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl lyja?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kokios priežastys lemia vandens judėjimą ratu Žemėje.

•
•

Mokiniai dirbdami poromis atlieka 1, 2, 3 užduotis. Reikėtų skatinti mokinius savo atsakymus pagrįsti remiantis vadovėlio medžiaga. Atlikę užduotis keli mokiniai atsakymus pakomentuoja garsiai.
Įtvirtinant veiklą galima peržiūrėti mokomąją medžiagą apie vandens apytakos ratą
(http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/ ).
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinant veiklą galima pažaisti didaktinį žaidimą: remdamiesi reikšminiais žodžiais mokiniai paaiškina vandens judėjimą ratu ir taip dar kartą prisimena, kas yra vandens apytakos ratas (žr. Papildomos užduotys,
1 priedas).
Momentinė apklausa:
Kuo svarbus vandens apytakos ratas?
II veikla. Išsiaiškinama, kaip susidaro debesys ir kokių rūšių jie būna.

•
•
•
•

Mokiniai atlieka 1 užduotį individualiai. Paskui apsikeičia darbais su suolo draugu ir juose kitos spalvos rašikliu pabraukia pavartotus temos žodžius. Palygina, kiek tinkamų žodžių apie debesų susidarymą pavartojo.
2 užduotis. Keli mokiniai perskaito atsakymus garsiai.
3 užduotis skiriama mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų. Mokiniai gali paieškoti papildomos informacijos ir
atlikti šią užduotį namie.
4 užduotį mokiniai atlieka dirbdami poromis. Baigus darbą, rezultatai aptariami. Mokytojas pateikia klausimų, susijusių
su užduotimi.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kas mokiniams labiausiai patiko, su kokiais sunkumais jie susidūrė atlikdami užduotis,
kuri užduotis buvo įdomiausia.
III veikla. Nagrinėjama, kodėl krituliai būna skirtingų rūšių.

•
•
•
•

Dirbdami dviem grupėmis mokiniai atlieka 1 ir 2 užduotis. Paskui pagal mokytojo nurodytus kriterijus grupės įvertina
viena kitos darbą.
3 užduotis sudėtingesnė, reikalaujanti išsamesnės kritulių analizės, todėl ją galima skirti mokiniams, kurie siekia aukštesnių rezultatų.
Mokytojas konsultuoja, vertina ir organizuoja darbo aptarimą.
4 užduotis. Padedami mokytojo mokiniai pasirenka orų stebėjimo laikotarpį, stebi orus ir pildo orų stebėjimo kalendorių.
Pamokos apibendrinimas. Mokiniams galima pasiūlyti minčių ežyje parašyti, ką nauja jie sužinojo, kas buvo įdomiausia,
ką dar norėtų sužinoti nagrinėta tema (žr. Papildomos užduotys, 2 priedas).
Momentinė apklausa:
Kokie debesys siejami su artėjančiomis orų permainomis?
A. Kamuoliniai
B. Sluoksniniai
C. Plunksniniai
Atsakymas: C
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3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•
•
•

Mokinių įsivertinimas.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą (įskaitant ir ankstesnę pamoką).
Ankstesnės ir šios temos namų darbus galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Gebu paaiškinti, kas lemia vandens apytakos ratą Žemėje.
Žinau debesų ir kritulių rūšis.
Galiu atpažinti debesų rūšis dangaus skliaute ir paaiškinti, kaip susidaro skirtingų rūšių krituliai.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Siejama su mokinių asmenine patirtimi ir ankstesnėmis šio skyriaus temomis.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 3 užduotis, III veiklos 3 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas vyksta atmosferoje

110

Papildoma veikla
1. Sudaryti kryžiažodį, kurio pagrindinis žodis būtų „Debesuotumas“ arba „Krituliai“.
2. Bandymas „Padarykite lietų!“. Reikia: didelio ir mažo puodo, vandens, ledo kubelių. Darbo eiga: Įpilkite į didįjį puodą

•
•

vandens ir užvirinkite. Į mažąjį puodą įpilkite šalto vandens, įdėkite ledo kubelių ir palaikykite jį virš verdančio vandens <...>
Tik pažvelkite – lyja!
Šaltas viršutinio puodo dugnas atvėsina verdančio vandens garus. Garai vėl virsta į vandenį ir kaupiasi į vandens lašelius. Kai
lašeliai padidėja ir pasunkėja, pradeda „lyti“.
Verdantis vanduo – tai tarsi saulės šildomas vanduo. Garai – tai tarsi nuo vandens paviršiaus garuojantis vanduo. Kildami
aukštyn vandens garai vėsta, o kai susiformuoja vandens lašeliai, jūs matote debesis. Kai šie smulkučiai lašeliai sukaupia
daugiau drėgmės, pasunkėja ir iškrenta į žemę lietaus lašais.
(Muriel Mandell. Orų prognozės: eksperimentai paprastomis priemonėmis.
Vertė Veronika Žilienė. Kaunas: „Smaltijos“ leidykla, 2002. P. 71)

Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.
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32. Orai ir klimatas
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos ir
visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą
jai.
Puoselėti atvirumą pasauliui, drauge
išsaugant asmenybės savitumą.

2.5. Naudojantis schemomis ir
klimato žemėlapiais, mokėti apibūdinti paros, mėnesio ir metų
orus. Skaityti meteorologijoje
naudojamų prietaisų rodmenis.

2.5.1. Paaiškinti, kodėl Saulės šiluma ir
šviesa Žemės paviršiuje pasiskirsto netolygiai. Paaiškinti oro temperatūros kitimo
per parą priežastis.
2.5.3. Paaiškinti sąvokas klimatas ir orai.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino, kas yra klimatas, kuo orai skiriasi nuo klimato, įvardija pagrindinius klimatą lemiančius
veiksnius, susipažįsta su klimatogramos sandara).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlio informaciją, atlikdami praktines užduotis užduočių sąsiuvinyje mokiniai
nurodo orų ir klimato skirtumus, paaiškina klimatą lemiančius veiksnius, skaito klimatogramos duomenis, pateikia išvadas, apibendrinimus).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Palyginti, kuo klimatas skiriasi nuo orų.
2. Išsiaiškinti klimatą lemiančius veiksnius.
3. Sužinoti, kas padeda apibūdinti klimatą.

Priemonės, e. ištekliai
Iliustruotasis mokslas. 2013, Nr. 7, p. 40–41
Iliustruotasis mokslas. 2012, Nr. 11, p. 51
Iliustruotasis mokslas. 2012, Nr. 12, p. 12
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Pagrindinė idėja
Klimatas priklauso nuo daugybės veiksnių, todėl įvairiose Žemės vietose jis yra skirtingas.

Veiklos rekomendacijos

•
•
•

Išsiaiškinama, ką mokiniai prisimena iš ankstesnių temų, ar pakanka turimos informacijos pradedant nagrinėti naują temą.
Kartojimo klausimai:
1. Kaip vyksta vandens apytaka Žemėje?
2. Kaip nustatomas debesuotumas?
3. Kuri šiluminė juosta yra ties pusiauju?
Pamokos pradžioje su mokiniais reikia susitarti, kad jie pradėtų stebėti orus ir stebėjimų duomenis rašytų užduočių
sąsiuvinio lentelėje.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kur žiemą šilčiau – Klaipėdoje ar Vilniuje?“ ir
uždaviniais.

2. Siūloma veikla

Mokiniai susipažįsta su vadovėlyje pateikta informacija apie skirtingą įvairių Žemės vietų klimatą. Keli mokiniai šią informaciją perskaito garsiai.
I veikla. Išsiaiškinama, kuo klimatas skiriasi nuo orų.

•

Iš pradžių mokiniai gali dirbti poromis. Naudojantis vadovėlio informacija atliekamos 1, 2, 3 ir 4 užduotys. Atlikdami
užduotis mokiniai turi remtis ne tik vadovėlio informacija, turimomis žiniomis, bet ir savo patirtimi, nes metų laikų
požymius kiekvienas mato ir jaučia asmeniškai. Atliktų užduočių atsakymus keli mokiniai pakomentuoja visai klasei
garsiai.
Kūrybinę 5 užduotį remdamiesi asmenine patirtimi mokiniai atlieka individualiai. Suolo draugai gali apsikeisti darbais,
panagrinėti ir padiskutuoti, ar vienodus metų laikų požymius pavaizdavo piešiniuose.
6 užduotis sudėtingesnė, todėl ją galima skirti siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams arba mokinius suskirstyti į
mišrias pagal gebėjimus poras – tada ši užduotis bus įveikiama didesnei daliai mokinių.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinant veiklą galima pažaisti didaktinį žaidimą, kuriuo dar kartą įtvirtinamos žinios apie
orus ir klimatą, jų skirtumus ir sąsajas.
Didaktinis žaidimas. Mokytojas sako žodį „klimatas“ arba „orai“ prašydamas kurio nors mokinio išvardyti orams ar klimatui būdingus meteorologinius elementus. Suklydęs mokinys duoda fantą. Jį galima atgauti atsakius į analizuojamos temos
klausimą.

•
•

II veikla. Nagrinėjama, kas lemia vietovės klimatą.

Mokiniai dirba individualiai arba grupėmis po tris. Dirbant grupėmis kiekvienas mokinys atlieka skirtingą užduotį (1, 2, 3).
Vienodas užduotis atlikę mokiniai pasitikrina atsakymus ir pristato rezultatus klasei.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojo konsultuojami mokiniai apibendrina temą ir padaro išvadas. Pasako po 2 teigiamus ir
neigiamus šios veiklos dalykus. Apibendrinant žinias peržiūrima mokomoji medžiaga „Orai ir klimatas“ (e-mokykla).
Momentinė apklausa:
1. Kas netinka?
Klimatą lemiantys veiksniai:
reljefas, aukštis virš jūros lygio, debesuotumas, vyraujantys vėjai, vandenynų ir jūrų artumas.
Atsakymas: debesuotumas
2. Nurodykite kelis savo gyvenamosios vietovės klimatui būdingus požymius.
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III veikla. Išsiaiškinama, kas padeda apibūdinti klimatą.

•
•

Mokiniams siūloma iššifruoti žodį (žr Papildomos užduotys, 1 priedas). Iššifravę žodį „klimatograma“ mokiniai nagrinėja užrašų informaciją ir išsiaiškina, ką šis žodis reiškia.
1, 2, 3 užduotis mokiniai atlieka individuliai. Teisingus atsakymus mokytojas gali parodyti skaidrėje ar interaktyviojoje
lentoje. Svarbu, kad mokiniai padarytų argumentuotą išvadą, kodėl naudinga mokėti skaityti klimatogramą.
Veiklos apibendrinimas. Diskutuojant aptariama, ar sunku buvo nagrinėti klimatogramą, ar mokiniai žino, kokiuose informacijos šaltiniuose klimatograma pateikiama.
Momentinė apklausa:
1. Kuo orai skiriasi nuo klimato?
2. O kas juos sieja?

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Ankstesnės ir šios temos namų darbus galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Gebu palyginti ir paaiškinti, kuo klimatas skiriasi nuo orų.
Gebu įvardyti ir paaiškinti veiksnius, lemiančius klimatą.
Gebu skaityti klimatogramą ir paaiškinti, kuo ji naudinga.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su matematika (klimatogramos duomenų apskaičiavimas), žinios iš ankstesnių temų, asmeninė mokinių patirtis,
susijusi su orų pokyčiais, metų laikų kaita.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
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Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
1. Kompiuteriu ar ranka nupiešti piešinį, kuriame būtų pavaizduota po vieną klimato kaitos priežastį ir priemonę, kaip šios

priežasties sukeliamo padarinio būtų galima išvengti.

2. Sugalvoti ir parašyti kovos su klimato kaita šūkį. Pakomentuoti, kodėl būtent toks šūkis pasirinktas.

Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.
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33. Klimatas ir žmogus
Pamokų skaičius: viena
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis pagarbą tų kraštų gamtos ir kultūros įvairovei.

Gebėjimai
2.5. Naudojantis schemomis
ir klimato žemėlapiais, mokėti apibūdinti paros, mėnesio
ir metų orus.

Žinios ir supratimas
2.5.1. Paaiškinti, kodėl Saulės šiluma
ir šviesa Žemės paviršiuje pasiskirsto
netolygiai.
2.5.3. Paaiškinti sąvokas klimatas ir orai.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

• Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
• Pažinimo (mokiniai sužino, kaip žmogus prisitaiko gyventi skirtingo klimato sąlygomis).
• Mokėjimo mokytis (diskutuoja, analizuoja vadovėlio ir kitų šaltinių informaciją, nustato, kaip nuo klimato priklauso
žmonių buitis, veikla, charakteris, išvaizda).
• Iniciatyvumo ir kūrybingumo (įgytas žinias apie klimatą mokiniai mokosi pritaikyti nagrinėdami žmonių gyvenimą
skirtingo klimato sąlygomis, ugdosi atsakomybę už savo ir grupės darbą).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kodėl žmonės įvairiose Žemės vietovėse renkasi skirtingus gyvenamuosius būstus.
2. Palyginti, kaip žmonės gyvena įvairiomis klimato sąlygomis.
3. Nustatyti, kaip klimatas veikia žmonių išvaizdą, charakterį, buitį, verslus.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

Pagrindinė idėja
Nuo klimato priklauso žmonių odos spalva, mityba, apranga, gyvenimo būdas.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Kalbantis su mokiniais išsiaiškinama, ką jie prisimena iš ankstesnės pamokos, pakartojamos sąvokos „orai“, „klimatas“.
Kartojimo užduotys:
1. Nurodykite kelis orų ir klimato skirtumus.
2. Ką reiškia „skaityti klimatogramą“?
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kaip klimatas veikia žmogų?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kodėl žmonės įvairiose Žemės vietovėse renkasi skirtingus gyvenamuosius būstus.

•

Organizuojama trumpa konferencija. Mokiniai suskirstomi į keturias grupes. Jų užduotis – pristatyti po vieną 1 ir 2
užduoties klausimą. Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams skiriamas žvaigždute pažymėtas klausimas arba jį gali
pristatyti grupė, sudaryta iš įvairių gebėjimų mokinių.
Pasibaigus pasirengimo laikui grupėms išdalijami lapeliai su vertinimo kriterijais. Taip mokiniai mokosi vertinti kitų
grupių darbą, reikšti savo mintis, išsakyti pastebėtus trūkumus. Pristatę atliktas užduotis mokiniai kartu apibendrina,
kas lemia žmonių būstų skirtumus įvairiose vietovėse.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kaip sekėsi dirbti grupėmis, kas labiausiai patiko, ką mokiniai norėtų daryti kitaip, ar
visi buvo tolerantiški išsakytai kritikai.

•

II veikla. Nagrinėjama, kaip žmonės prisitaiko gyventi įvairiomis klimato sąlygomis.

Mokiniai dirba poromis. Poroms skiriamos skirtingos užduotys. Atlikus užduotis apsikeičiama darbais ir patikrinami kitų
porų atsakymai. Juos mokiniai gali įvertinti pagal mokytojo nurodytus kriterijus (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas). Keli
skirtingų porų mokiniai perskaito atsakymus garsiai.
Veiklos apibendrinimas. 3 užduotis – atliktų užduočių apibendrinimas. Galima skirti papildomą užduotį: įrašyti trūkstamas raides ir perskaityti teiginį (žr. Papildomos užduotys, 2 priedas). Aptariama, ar mokiniai iš anksto ką nors žinojo apie
nagrinėjamą temą, ar yra keliavę ir matę kitokių nei mūsų būstų, kitaip nei mes apsirengusių žmonių.
III veikla. Išsiaiškinama, kaip klimatas veikia žmogaus išvaizdą, charakterį, buitį, verslą.

•
•
•
•

Mokiniai dirba individualiai. Taikydami įgytas žinias ir dirbdami kūrybiškai mokiniai atlieka 1, 2, 3 ir 4 užduotis. Svarbu
skatinti mokinius sutelkti dėmesį į iliustracijose pavaizduotiems žmonėms būdingą aprangą.
5 užduotis – per pamoką įgytų žinių apibendrinimas.
Atlikus visas užduotis kelių mokinių prašoma atsakymus perskaityti visai klasei.
Mokytojas vertina mokinių veiklą, organizuoja užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos užduotys, išsiaiškinama, kokių sunkumų mokiniams kilo jas atliekant, kokių naujų
žinių jie įgijo.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

• Mokinių įsivertinimas.
• Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą (įskaitant ir ankstesnę pamoką).
	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):
• Žinau, kodėl žmonių būstas įvairiose vietovėse skiriasi.
• Gebu palyginti žmonių gyvenimą skirtingomis klimato sąlygomis.
• Galiu argumentuoti, kaip klimatas veikia žmonių išvaizdą, charakterį, buitį, verslus.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių kelionės su šeima; matyti filmai apie kitus kraštus; žinios, įgytos per ankstesnes pamokas.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 1 užduoties 3 dalis; III veiklos 1 užduoties 3 dalis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla

•
•

Naudojantis geografinės informacijos šaltiniais parašyti pagrindinius teiginius apie žmonių gyvenimą skirtingo klimato
sąlygomis (žr. Papildomos užduotys, 3 priedas).
Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.
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34. Ką veikia atmosferos tyrinėtojai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis
pagarbą tų kraštų gamtos ir kultūros
įvairovei.

2.5. Naudojantis schemomis ir
klimato žemėlapiais, mokėti apibūdinti paros, mėnesio ir metų
orus. Skaityti meteorologijoje
naudojamų prietaisų rodmenis.

2.5.1. Paaiškinti, kodėl Saulės šiluma ir
šviesa Žemės paviršiuje pasiskirsto netolygiai. Paaiškinti oro temperatūros kitimo
per parą priežastis.
2.5.3.Paaiškinti sąvokas klimatas ir orai.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

• Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
• Pažinimo (mokiniai sužino, kokį darbą atlieka atmosferos tyrinėtojai, kokios yra jų veiklos sritys).
• Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, orų žemėlapius, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi

vadovėliu ir kitais geografinės informacijos šaltiniais mokosi skaityti orų žemėlapį, diskutuoja, įvardija problemas, ieško
atsakymų ir sprendimų būdų, pateikia išvadas, apibendrinimus).

Mokymosi uždaviniai
1. Išskirti atmosferos tyrinėtojų veiklos sritis.
2. Skaityti orų žemėlapius ir sudaryti orų prognozę.
3. Paaiškinti atmosferos tyrinėtojų darbo svarbą.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Atmosferos tyrimai padeda numatyti orus ir fiksuoti klimato kaitą.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Problemos kėlimas. Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl atmosferos tyrinėtojų
veikla yra svarbi visuomenei?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
Žinių patikrinimas

Mokiniams siūloma atlikti užduotį: sudaryti žodį „atmosfera“ (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas), taip pat pakartoti
žinias, įgytas mokantis atmosferos poskyrį. Mokiniai paaiškina, kas yra atmosfera, kuo ji svarbi.
I veikla. Išsiaiškinama, kokia atmosferos tyrinėtojų veikla.

•

Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1 užduotį. Atsakymus argumentuoja nurodydami, kokia informacija padėjo atlikti užduotį. Atsakymus galima pasitikrinti interaktyviojoje lentoje (sujungiant atitikmenis) arba kuris nors mokinys
pasako juos garsiai.
2 užduotis skirta įgytoms žinioms apie atmosferos tyrinėtojų darbą įtvirtinti. Mokiniai pasitikrina su suolo draugais, ar
jų atsakymai sutampa, keli pakomentuoja atsakymus garsiai.
3 užduotis – paveikslėlio analizė. Mokiniai dirba individualiai. Pateikia argumentuotas išvadas, trumpai padiskutuoja.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojo konsultuojami mokiniai apibendrina atliktas užduotis. Pasako, kuri užduotis sekėsi
sunkiau.
Momentinė apklausa:
Kas apibendrina ilgalaikius stebėjimus ir analizuoja, kaip kinta klimatas?
A. Meteorologas
B. Sinoptikas
C. Klimatologas
Atsakymas: C

•
•

II veikla. Nagrinėjama, kaip skaityti orų žemėlapius ir sudaryti orų prognozę.

•

Dirbdami grupėmis mokiniai atlieka 1 ir 2 užduotis. 3 užduotis atliekama poromis. Šia veikla įtvirtinami darbo su žemėlapiu, sutartinių ženklų skaitymo įgūdžiai. Mokinių grupės apsikeičia sudarytomis orų prognozėmis ir patikrina vieni
kitų darbus. Darbus galima vertinti pagal mokytojo nurodytus kriterijus arba savo sugalvotais ir sutartais simboliais.
Mokytojas organizuoja užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Išsiaiškinama, kokių sunkumų mokiniams kilo atliekant užduotis, kokių naujų žinių jie įgijo,
kokios turimos žinios ir gebėjimai padėjo atlikti šias užduotis.

•

III veikla. Išsiaiškinama, kodėl atmosferos tyrinėtojų darbas yra svarbus.

•
•

Iš pradžių galima su mokiniais aptarti, ar jiems yra tekę domėtis, koks bus oras: karšta ar šalta, lis ar švies saulė ir kt.
Mokiniai išsako savo mintis, galbūt papasakoja patirtą nuotykį.
1 užduotį mokiniai atlieka poromis: analizuoja paveikslėliuose matomas situacijas ir atsako į užduoties klausimus. Kelios
mokinių poros pristato atsakymus visai klasei.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinant veiklą atliekama 2 užduotis ir padaroma išvada, kuo svarbus meteorologų ir
sinoptikų darbas.
Momentinė apklausa:
Pateikite kelis pavyzdžius, kuo svarbus atmosferos tyrinėtojų darbas.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau ir suprantu, kad atmosferą tyrinėja skirtingų sričių specialistai.
Gebu perskaityti orų žemėlapį ir pagal jį sudaryti orų prognozę.
Gebu papasakoti, kaip dirba atmosferos tyrinėtojai ir kodėl jų darbas yra svarbus.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis ir žinios, įgytos mokantis poskyrį „Atmosfera“.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
III veiklos 1 užduoties 6 dalis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Sudaryti 10 klausimų kryžiažodį remiantis poskyriu „Kas vyksta atmosferoje“.
Tyrimų („Jaunojo geografo užrašai“ 6 klasei, 2 dalis, p. 34–35) atsakymus žr. kartojimo pamokos plane.
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35. Pasikartokite ir įsivertinkite
(Jaunojo geografo užrašuose: 35. Kartojimas)
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos
ir visuomenės įvairovę, ugdytis
pagarbą jai.
Mielai domėtis kitais kraštais,
ugdytis pagarbą tų kraštų gamtos
ir kultūros įvairovei. Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.

2.5. Naudojantis schemomis ir klimato
žemėlapiais, mokėti apibūdinti paros,
mėnesio ir metų orus. Skaityti meteorologijoje naudojamų prietaisų rodmenis.
2.12. Mokytojui padedant, rasti tinkamus geografinės informacijos šaltinius, iš
jų atrinkti reikiamą informaciją.
3.2. Tinkamai vartoti šio koncentro geografijos sąvokas ir vietovardžius.

2.5.1. Paaiškinti, kodėl Saulės šiluma
ir šviesa Žemės paviršiuje pasiskirsto
netolygiai. Paaiškinti oro temperatūros
kitimo per parą priežastis. Analizuoti
temperatūros ir slėgio kitimą kylant į
kalnus ir leidžiantis nuo jų.
2.5.2. Paaiškinti vėjo susidarymo priežastis.
2.5.3. Paaiškinti sąvokas klimatas ir orai.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi įvairiais geografinės informacijos šaltiniais mokiniai pasikartos atmosferoje vykstančius reiškinius, prisimins pagrindines sąvokas ir
meteorologinius elementus, apibūdins stebėtų dienų orus).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo (atlikdami poskyrio kartojimo užduotis mokiniai pritaikys įgytas geografijos žinias; kels
naujas idėjas ir jas įgyvendins dirbdami praktiškai).

Mokymosi uždaviniai
1. Išanalizuoti ir apibūdinti savaitės orus.
2. Pasikartoti atmosferos temas, atlikti kartojimo užduotis.

Priemonės, e. ištekliai
Kartojimo užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Mokiniai pasikartos įgytas teorines žinias apie atmosferą, taikydami įgytus įgūdžius atliks praktines užduotis.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•
•

Mokiniai perskaito vadovėlyje pateiktas pagrindines poskyrio sąvokas ir prie kiekvienos sąvokos pažymi sutartinį ženklą, pvz., gerai moku, reikia pasikartoti, nemoku paaiškinti. Atlikus darbą aptariama, kurias sąvokas mokiniai moka,
kurias dar reikia pasikartoti.
Keli mokiniai garsiai perskaito po vieną pasirinktą kiekvieno poskyrio temos teiginį ir pateikia jį iliustruojančių pavyzdžių.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį ir susipažįsta su uždaviniais.

2. Siūloma veikla

•
•

1 užduotis. Orų stebėjimo lentelės pildymas. Šią užduotį mokiniai jau turi būti iš dalies atlikę: 5 dienas stebėdami orus
plėtė žinias apie meteorologinius elementus, stebėjo orų kaitą, rašė stebėjimų duomenis lentelėje.
Individualiai atlikdami 2, 3 ir 4 užduotis mokiniai analizuoja orų stebėjimo lentelės duomenis. Patariama su mokiniais
aptarti, kokia informacija turėtų būti pateikiama. Svarbu, kad jie vartotų naujai išmoktas sąvokas, pateiktų stebėjimų apibendrinimus ir išvadas. Atlikę užduotis mokiniai gali dirbti poromis ir diskutuodami palyginti savo atsakymus, aptarti,
kurie duomenys sutampa, kurie skiriasi.
Stebėjimų duomenys gali skirtis, jei nebuvo numatytas bendras stebėjimo laikas. Todėl mokiniai pristatydami savo darbus turėtų nurodyti, kada jie stebėjo orus. Darbo rezultatus pristato keli mokiniai. Kiti mokiniai gali papildyti jų pristatymus.
Momentinė apklausa:
1. Kokiais meteorologiniais elementais apibūdinami orai?
2. Ar galima išsamiai apibūdinti orus nenurodant kurio nors meteorologinio elemento? Atsakymą pagrįskite.
Veiklos apibendrinimas. Galima padaryti bendrą darbo išvadą, kuri turėtų atspindėti svarbiausius atlikto stebėjimo rezultatus. Mokinių mintis (sunkumai, emocijos stebint orus) galima surašyti atskirame popieriaus lape ir pakabinti klasėje ant
sienos arba lentos.
5 užduotis. Tai kompleksinė užduotis, apimanti visą atmosferos poskyrį. Mokiniai gali dirbti individualiai ar poromis.
Atlikdami užduotis mokiniai naudojasi vadovėlio ir kitų geografinių šaltinių informacija.
Jei užduotis mokiniai atliko individualiai, atsakymus (ar jie sutampa) gali pasitikrinti su suolo draugu. Jei mokiniai dirbo
poromis, apsikeičiama darbo partneriais. Paskui keli mokiniai perskaito atsakymus garsiai.
Momentinė apklausa:
1. Įvardykite savo gyvenamojoje vietovėje vyraujančius vasaros ir žiemos orus.
2. Kas lemia nevienodą šilumos pasiskirstymą Žemėje?

•

•
•

Pamokos apibendrinimas. Aptariama, kas buvo sunkiausia. Pasidomima, ką dar mokiniai norėtų sužinoti šia tema.
Didaktinis žaidimas. Priemones šiam žaidimui gali pasidaryti patys mokiniai. Jie pasigamina korteles, kuriose piešinukais,

aprašymais, aplikacijomis ir kt. pavaizduoja, surašo skirtingų orų būdingus požymius. Žaidžiant mokytojas, pvz., sako: „Parodykite kortelę, kurioje pavaizduoti (parašyti) šios dienos orų požymiai.“ Mokiniai parodo arba padeda ant stalo reikiamą
kortelę. Kurio nors mokinio prašoma paaiškinti, kodėl jis pasirinko tokią kortelę, ir apibūdinti dienos orą.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•

Gebu savarankiškai stebėti orus ir juos apibūdinti.
Gebu analizuoti grafikus, klimatogramas ir paaiškinti atmosferoje vykstančius reiškinius.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis ir žinios, įgytos nagrinėjant poskyrį Kas vyksta atmosferoje.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Paieškoti papildomos informacijos ir parašyti 5 mįsles apie kelis meteorologinius elementus (pvz., vėją, lietų, debesis ir kt.).
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Tyrimų atsakymai
1. Kodėl į vienas Žemės vietas pavasaris ateina anksčiau, o į kitas vėliau?

Šviesus smėlis atspindi šviesą. Tamsi žemė sugeria šviesą ir paverčia ją šiluma. Tas pats nutinka, kai Saulės spinduliai
pasiekia Žemę. Oras virš tamsios žemės plotų šiltesnis nei virš smėlynų ar snieguotų kalnų. Štai kodėl pavasaris vėliau
ateina į sniego apklotas šalis.

2. Kas labiau įšyla – sausuma ar vanduo?

Saulės apšviesta žemė ar smėlis sušyla greičiau nei vanduo. Taip yra ne vien todėl, kad žemė tamsesnė už vandenį ir sugeria daugiau šviesos. Vandenyje šiluma sklinda į gilesnius sluoksnius. Žemė kaupia šilumą paviršiuje. Vandens temperatūrai padidinti vienu laipsniu reikia daugiau šilumos nei tokiam pat kiekiui žemės ar smėlio. Dėl šių priežasčių saulėtą
dieną sausuma sušyla labiau nei vanduo.

3. Kodėl vandenyno pakrantėje vasaros šiltesnės, o žiemos švelnesnės, palyginti su žemynu?

Stiklinėje yra oro. Tiek oras, tiek stiklas netenka šilumos kur kas greičiau nei vanduo. Vanduo neįleidžia į vidų šalto oro,
todėl ilgiau išlaiko šilumą. Štai kodėl žiemą vandenynai vėsta lėčiau nei žemynai, o vandenyno pakrantėje įsikūrusiuose
miestuose būna šilčiau nei žemyno gilumoje. Vasarą vandenynai įšyla kur kas lėčiau, todėl pajūrio miestuose vasaros
būna švelnesnės.

4. Kodėl vasarą šilčiau nei žiemą?

Vasarą Saulės spinduliai krinta į Žemę statesniu kampu nei žiemą. Štai kodėl vasarą oras šiltesnis.

5. Kodėl ties pusiauju karšta, o Šiaurės ašigalyje šalta?

Ovalas yra didesnis, todėl šviesa labiau išsisklaido. Taip pat ir nuožulnūs Saulės spinduliai Žemės paviršiuje išsisklaido
labiau nei statmeni. Taigi ties pusiauju, kur Saulės spinduliai į Žemę krinta beveik statmenai, būna 2,5 karto šilčiau nei
Šiaurės ir Pietų ašigaliuose, kur Žemę visada pasiekia tik nuožulnūs Saulės spinduliai.

6. Iš kur žinome, kad mus supa oras?

„Tuščias“ butelis yra sklidinas oro. Butelis prisipildo oro, kuris neleidžia į vidų patekti vandeniui. Jei nuo butelio kaklelio
pašalinsite lipnią juostelę, vanduo tekės į butelį, nes oras pro tarpelį, esantį tarp butelio kaklelio ir piltuvėlio, išeis į lauką.

7. Ar oras turi svorį?

Pripūstas balionas yra sunkesnis už tuščią, nes oras sveria.

8. 	Oro srovės ir vėjas

Nuo degančios lempos sušilęs oras kyla į viršų ir kelia talko miltelius. Tankesnis, vėsesnis oras leidžiasi žemyn.

9. Oro slėgis

Siurbdami ištraukiate orą iš piltuvėlio. Tuo metu oro slėgis piltuvėlio išorėje yra didesnis nei viduje, net kai keičiate
piltuvėlio padėtį. Išorės oro slėgis lieka nepakitęs.
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Kuo svarbus vanduo
36. Hidrosfera
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos
ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.

2.4. Skirti žemėlapiuose Pasaulio
vandenyno vandenis nuo sausumos
vandenų. Pagal paveikslėlius ir schemas nagrinėti vandens apytakos ratą,
nurodyti jo veiksnius.

2.4.1. Nurodyti Pasaulio vandenyno
sudedamąsias dalis (jūra, įlanka, sąsiauriai), pateikti keletą jų pavyzdžių.
2.4.2. Išvardyti sausumos vandenų sudedamąsias dalis.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino, kas sudaro hidrosferą, išsiaiškina, kuo vanduo svarbus Žemei ir jos gyventojams ir kodėl
vandenį reikia tausoti).
Mokėjimo mokytis (naudodamiesi vadovėliu ir kitais informacijos šaltiniais sudaro hidrosferos sandaros žemėlapį, pildo diagramą, kartoschemoje randa upes ir jas įvardija. Nurodo kuo daugiau vandens naudojimo būdų ir jo taršos šaltinių. Pateikia išvadas, apibendrinimus).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kas yra hidrosfera.
2. Įvertinti vandens svarbą žmogui ir gamtai.
3. Paaiškinti, kodėl turime saugoti vandenį.

Priemonės, e. ištekliai
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Pagrindinė idėja
Vanduo yra Žemės gyvybės šaltinis, todėl privalome jį saugoti ir tausoti.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Perskaitoma teksto ištrauka apie vandenį, aptariamos svarbiausios mintys (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas).
Kartojimo užduotys:
1. Įvardykite vandens apytakos rato sudedamąsias dalis.
2. Paaiškinkite, kuo svarbi vandens apytaka.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su probleminiu klausimu „Kodėl turime saugoti vandenį?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kas yra hidrosfera.

•
•

Mokiniai dirba individualiai ir poromis. Individualiai atliekamos 1 ir 3 užduotys, o poromis – 2 ir 4 užduotys.
Dirbdami mokiniai remiasi geografinių šaltinių informacija, taiko matematikos žinias. Individualiai atliktos užduotys
pirmiausia aptariamos su suolo draugu, tada keli mokiniai atsakymus pakomentuoja garsiai. Poromis užpildyto minčių
žemėlapio atsakymus galima parodyti naudojantis projektoriumi ar kt. arba pakomentuoti garsiai.
Atlikus 4 užduotį kelios mokinių poros pateikia savo argumentus, pagrindžiančius filosofo posakį, kiti mokiniai papildo.
Mokytojas stebi ir vertina mokinių veiklą, organizuoja užduočių atlikimą ir aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai prisimena svarbiausius veiklos dalykus, aptaria, ką nauja sužinojo apie vandenį, ką dar
norėtų sužinoti.
Momentinė apklausa:
Ištaisykite hidrosferos apibrėžtį:
Visi Žemės paviršiaus vandenys sudaro hidrosferą. Atsakymą pagrįskite.
Atsakymas. Visi Žemės vandenys sudaro hidrosferą.

•
•

II veikla. Nagrinėjama, kuo svarbus vanduo.
III veikla. Aiškinamasi, kodėl ir kaip turime saugoti vandenį.

•
•
•
•

II ir III veiklos užduotys atliekamos mokiniams dirbant grupėmis. I grupė atlieka II veiklos užduotis, II grupė – III veiklos užduotis.
I grupės mokiniams prireiks istorijos, matematikos žinių. Dirbdami mokiniai tobulina darbo su žemėlapiu įgūdžius,
remiasi savo patirtimi.
II mokinių grupė tobulina geografinės informacijos (įvairių šaltinių, iliustracijų) analizės įgūdžius. Remdamiesi savo
patirtimi atsako į pateiktus klausimus ir atlieka užduotis.
Atlikusios užduotis grupės apsikeičia darbais. Mokytojui konsultuojant patikrinami atsakymai. Mokiniai gali įvertinti
vieni kitų atliktas užduotis pagal mokytojo nurodytus kriterijus. Taip mokiniai skatinami kritiškai vertinti kitų atliktą
darbą, pasitikrinti turimas ir įgytas geografijos žinias.
Mokytojas stebi ir vertina mokinių darbą, konsultuoja. Atliktos užduotys aptariamos.
Užduotys, pažymėtos žvaigždute, skiriamos mokiniams, siekiantiems aukštesnių rezultatų, arba atliekamos namie naudojantis papildoma informacija.
Veiklos apibendrinimas. Pakartojami svarbiausi išsiaiškinti geografiniai teiginiai, prisimenama hidrosferos sąvoka, išsiaiškinama, kokia informacija padėjo atlikti užduotis, aptariama, kas buvo įdomu.

•
•
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Momentinė apklausa:
Nurodykite vandens taršos šaltinius:
atliekos, maisto gaminimas, trąšos, chemikalai, maudymasis, upių užtvankos, gamyklos, vandens gėrimas.
2. Kaip su vandeniu susiję kiti žodžiai?

3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokytojui rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau ir galiu paaiškinti, kas yra hidrosfera.
Gebu paaiškinti, kuo vanduo svarbus žmogui ir gamtai.
Galiu pateikti pavyzdžių, kaip teršiamas vanduo, paaiškinti, kodėl vandenį reikia saugoti ir kaip galima mažinti jo taršą.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Sąsajos su istorija (senosios civilizacijos), matematika (diagramų sudarymas), gamtos mokslais (V klasės kursas: vanduo, jo
savybės, apytaka); asmeninė patirtis

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 3 ir 6 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Skrituline diagrama pavaizduoti sausumos ir vandenynų vandens santykį; stulpeline – gėlo ir sūraus vandens santykį.
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37. Jūros ir vandenynai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip
informacijos šaltiniu.
Atsiverti pasauliui, drauge išlaikant
savo individualybę.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

1.2. Elementariai orientuotis žemėla- 2.4.1. Nurodyti Pasaulio vandenyno
pyje ir gaublyje.
sudedamąsias dalis (jūra, įlanka, są2.4. Skirti žemėlapiuose Pasaulio
siauris), pateikti keletą jų pavyzdžių.
vandenyno ir sausumos vandenis.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino, kas yra Pasaulio vandenynas, kokios yra jo dalys, kuo jis svarbus gamtai ir žmogui).
Mokėjimo mokytis (analizuodami vadovėlio informaciją, atlikdami praktines užrašų užduotis mokiniai išsiaiškina, kas yra
Pasaulio vandenynas, skiria jo dalis ir moka rasti jų pavyzdžių gamtiniame žemėlapyje; pateikia argumentuotas išvadas).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kas yra Pasaulio vandenynas.
2. Sužinoti, kokios yra Pasaulio vandenyno dalys.
3. Išnagrinėti, kuo Pasaulio vandenynas svarbus.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Pasaulio vandenynas – žemynus supantis vientisas vandens plotas.
Nagrinėdami šią temą mokiniai sužinos, kas sudaro Pasaulio vandenyną, mokės apibūdinti jo sudedamąsias dalis. Išsiaiškins
Pasaulio vandenyno svarbą, sužinos naujų faktų apie šį vandenyną ir jo tyrinėjimus.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Pamokos pradžioje mokiniai remdamiesi turimomis žiniomis ir geografine informacija užpildo hidrosferos sandaros
schemą (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas). Atlikta užduotis aptariama.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, perskaito klausimą „Kodėl vandenynas nuo seno traukia žmones?“ ir uždavinius.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kas yra Pasaulio vandenynas.

•
•

Mokiniai dirbdami individualiai ir poromis atlieka 1, 2, 3 ir 4 užduotis. Mokiniai įtvirtina darbo su kartoschema, paveikslu ir gamtiniu žemėlapiu įgūdžius. Atlikę 4 užduotį padaro išvadą, kas yra Pasaulio vandenynas.
Mokytojas organizuoja mokinių veiklą, konsultuoja ir taiko kaupiamąjį vertinimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai atsako į mokytojo klausimus. Taikydami minčių lietaus metodą pasako, kas buvo įdomiausia.
Momentinė apklausa:
Ar teisingas teiginys, kad Pasaulio vandenyną sudaro atskiri vandens plotai? Savo atsakymą pagrįskite.
II veikla. Nagrinėjama, kas sudaro Pasaulio vandenyną.

1, 2, 3, 4 užduotis mokiniai atlieka poromis. Naudodamiesi kartoschemomis (1, 2, 3 užduotys), gamtiniu žemėlapiu ir analizuodami pateiktus šaltinius (4 užduotis) pateikia argumentuotus atsakymus ir išvadas. Mokytojas konsultuoja mokinius ir
organizuoja atliktų užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai sprendžia kryžiažodį, kuriuo įtvirtinamos žinios apie Pasaulio vandenyno sudedamąsias dalis (žr. Papildomos užduotys, 2 priedas); pakartojamos sąvokos, apibendrinama veikla ir padaromos išvados.
III veikla. Išsiaiškinama, kuo svarbus Pasaulio vandenynas.

•
•

Mokiniai dirba poromis ir pasitardami atlieka 1 ir 2 užduotis. Mokiniai naudojasi vadovėlio ir kita geografine informacija, taiko turimas žinias.
Mokytojas stebi mokinių veiklą, konsultuoja, padeda atlikti užduotis. Aptariant 1 užduotį galima pildyti minčių žemėlapį lentoje, o 2 užduoties atsakymus mokiniai pakomentuoja garsiai (perskaito aprašymą ar apibūdina piešinį).
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kas buvo sunkiausia, ar sutapo mokinių nuomonės, kas labiausiai patiko.
Įtvirtinant žinias apie Pasaulio vandenyno dalis ir gebėjimą parodyti jas žemėlapyje siūlomas didaktinis žaidimas „Pasaulio
vandenyno dalių loto“. Mokytojas vardija Pasaulio vandenyno dalių pavadinimus, mokiniai eina prie sieninio pasaulio gamtinio žemėlapio ir uždengia tas dalis lipniaisiais lapeliais.
Momentinė apklausa:
Pateikite kelis argumentus, kuo Pasaulio vandenynas svarbus gamtai ir žmogui.

3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokiniai įsivertina veiklą. Mokytojui rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kas yra Pasaulio vandenynas ir kas jį sudaro.
Gebu išvardyti vandenyno dalis ir parodyti jas žemėlapyje.
Galiu pateikti argumentų, kad Pasaulio vandenynas labai svarbus.
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Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis; V klasės žinios apie vandenynus

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
1. Naudodamiesi pasaulio gamtiniu žemėlapiu nustatykite, kurios iš nurodytų jūrų yra vidinės, kurios – pakraštinės (Kari-

bų jūra, Baltijos jūra, Arabijos jūra, Viduržemio jūra, Raudonoji jūra, Šiaurės jūra, Barenco jūra, Ochotsko jūra, Laptevų jūra,
Geltonoji jūra).
Vidinės

Pakraštinės

2.* Naudodamiesi pasaulio gamtiniu žemėlapiu keliaukite aplink pasaulį. Kelionę pradėkite nuo Raudonosios jūros. Para-

šykite, kuriuos vandenynus, jūras, įlankas, sąsiaurius ir kanalus teks perplaukti.
Vandenynai:
Jūros:
Įlankos:
Sąsiauriai:
Kanalai:
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38. Sausumos vandenys
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.

Gebėjimai
2.4. Skirti žemėlapiuose
Pasaulio vandenyno ir sausumos vandenis.

Žinios ir supratimas
2.4.2. Išvardyti sausumos vandenų sudedamąsias dalis.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino, kas yra sausumos vandenys, kaip jie skirstomi ir kuo svarbūs; skiria požeminius vandenis
nuo paviršinių vandenų; įvardija požeminio vandens tipus).
Mokėjimo mokytis (naudodamiesi vadovėliu aiškinasi sausumos vandenų sudėtį, nustato jų svarbą gamtai ir žmogui;
analizuoja kartoschemas ir atlieka užduotis, pateikia apibendrinimus ir išvadas).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kaip skirstomi sausumos vandenys.
2. Sužinoti, kuo svarbūs paviršiniai vandenys.
3. Susipažinti su požeminių vandenų tipais ir svarba.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Sausumos vandenys – Žemės gelmėse ir paviršiuje susitelkęs vanduo.
Mokiniai sužino, kas yra sausumos vandenys ir kaip jie skirstomi. Aiškinasi paviršinių ir požeminių vandenų ypatumus. Sužino, kokie yra požeminio vandens tipai, jo svarba. Atlieka praktines užduotis žemėlapyje, tobulina darbo su iliustracijomis
įgūdžius. Mokosi daryti apibendrinimus ir išvadas.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•

•

Prisimenama, ko mokytasi praeitą pamoką. Mokinių prašoma parodyti po vieną Pasaulio vandenyno dalies pavyzdį
sieniniame žemėlapyje. Mokiniai skatinami aktyviai įsitraukti į pamokos veiklą.
Kartojimo klausimai:
1. Kas yra Pasaulio vandenynas?
2. Kas nėra Pasaulio vandenyno dalis?
A. Ledynas
B. Sąsiauris
C. Įlanka
Atsakymas: A
Atsiverčiamas užduočių sąsiuvinis, perskaitomas pamokos klausimas „Kodėl sausumos vandenys vadinami mėlynosiomis gyvybės arterijomis“? ir uždaviniai.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kaip skirstomi sausumos vandenys.

1 užduotį mokiniai atlieka individualiai, 2 – dirbdami poromis. Pildydami 1 užduoties schemą mokosi išskirti svarbiausią
informaciją. Atlikdami 2 užduotį tariasi su suolo draugu, tobulina darbo su iliustracijomis ir informacijos paieškos įgūdžius.
Keli mokiniai perskaito atsakymus garsiai. Mokytojas konsultuoja mokinius ir vertina jų darbą.
Veiklos apibendrinimas. Prisimenama, kaip skirstomi sausumos vandenys. Aptariama, kuri užduotis ir kodėl buvo sudėtingesnė. Įtvirtindami žinias apie vandenų skirstymą mokiniai gali atlikti papildomą užduotį (žr. Papildomos užduotys,
1 priedas).
Momentinė apklausa:
1. Kaip skirstomi sausumos vandenys?
2. Kas sudaro paviršinius vandenis?
II veikla. Išsiaiškinama, kuo svarbūs paviršiniai vandenys.

•

Mokiniai dirba individualiai. Mokytojo konsultuojami analizuoja paveikslėlius, Lietuvos gamtinį žemėlapį, atlieka
1 ir 2 užduotis. Pasitikrina atsakymus su suolo draugu; keli mokiniai perskaito atsakymus garsiai. Žvaigždute pažymėtas
užduotis atlieka siekiantys aukštesnių rezultatų mokiniai; atsakymai pristatomi visai klasei. Užduotis, prašanti išsiaiškinti vandenų pavadinimų kilmę, atliekama namie.
Mokytojas stebi ir vertina mokinių veiklą, taiko kaupiamąjį vertinimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai apibendrina atliktas užduotis, pateikia paviršinių vandenų svarbos pavyzdžių.

•

III veikla. Nagrinėjama, kokie yra požeminio vandens tipai.

Mokiniai dirba poromis. Nagrinėja kartoschemą ir Lietuvos gamtinių išteklių žemėlapį (1, 2 užduotys). 3 užduotį atlieka
mokiniai, siekiantys aukštesnių rezultatų. Užduočių atsakymai pakomentuojami garsiai.
Veiklos apibendrinimas. Kartu su mokytoju aptariama, kurios užduotys buvo sunkesnės. Keli mokiniai nurodo po vieną
teigiamą ir po vieną neigiamą šios veiklos aspektą.
Momentinė apklausa:
1. Kokie yra požeminio vandens tipai?
2. Pateikite požeminio vandens svarbos žmogui ir gamtai pavyzdžių.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokytojui rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kaip skirstomi sausumos vandenys.
Gebu paaiškinti, kuo žmogui svarbus paviršinis vanduo.
Skiriu požeminių vandenų tipus ir galiu paaiškinti, kuo kiekvieno tipo vanduo svarbus žmogui.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis; žinios apie vandens taršą iš gamtos mokslų pamokų.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 2 užduoties 2 dalis; II veiklos 2 užduoties 2 dalies 4 punktas; II veiklos 2 užduoties 6 ir 7 dalys; III veiklos 3 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
1. Išsiaiškinti užduočių sąsiuvinyje nurodytų vandenų pavadinimų kilmę.
2. Pasidomėti, kaip karštas požeminis vanduo naudojamas Lietuvoje.
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39. Ežerai. Pelkės
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.
Atsiverti pasauliui, drauge išlaikant savo
individualybę.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

2.4. Skirti žemėlapiuose
Pasaulio vandenyno ir sausumos vandenis.

2.4.2. Išvardyti sausumos vandenų sudedamąsias dalis.
2.4.3. Paaiškinti, kas yra ežeras, nurodyti
3–5 didžiausius Lietuvos ir pasaulio ežerus.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino, kas yra ežeras, kaip ežerai skirstomi pagal kilmę; kaip susidaro pelkės, kuo jos svarbios).
Mokėjimo mokytis (skiria ežerus pagal kilmę, išsiaiškina, kad ežerai skiriasi gyliu, plotu, vandens sudėtimi; parodo didžiausius pasaulio ir Lietuvos ežerus žemėlapyje; pateikia išvadas, apibendrinimus).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kaip susidaro ežerai.
2. Suprasti, kuo ežerai skiriasi vieni nuo kitų.
3. Sužinoti, kaip susidaro pelkės ir kuo jos svarbios.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Ežerai susidaro sausumos įdubose, yra skirtingos kilmės ir gali virsti pelkėmis.
Mokiniai įgyja žinių apie ežerus, jų susidarymą, skirtumus. Randa didžiausius pasaulio ir Lietuvos ežerus žemėlapyje. Išsiaiškina, kaip ežeras virsta pelke, kuo pelkės svarbios.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis
Mokinių turimos patirties ir žinių patikrinimas. Kalbantis su mokiniais išsiaiškinama, ką jie prisimena iš praėjusių pamo-

kų, kokių nagrinėjamos temos žinių jau turi.
Kartojimo klausimai:
1. Kas sudaro sausumos vandenis?
2. Kokius žinote paviršinius vandenis?
Mokiniai iššifruoja žodžius ir išsiaiškina, kad pamokoje bus kalbama apie ežerus ir pelkes (žr. Papildomos užduotys,
1 priedas). Tada atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kodėl ežerai sensta ir gali virsti pelkėmis?“
ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kaip susidaro ežerai.

•
•
•
•

1 ir 2 užduotis mokiniai atlieka individualiai. Jie skatinami ieškoti informacijos vadovėlyje ar kituose informacijos šaltiniuose.
3 užduotis. Dirbdami poromis mokiniai ieško informacijos pasaulio gamtiniame žemėlapyje.
Užduotį su žvaigždute atlieka siekiantys aukštesnių rezultatų mokiniai.
Mokytojas stebi mokinių veiklą, konsultuoja ir organizuoja užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Prisimenami svarbiausi I veiklos dalykai, aptariama, kas buvo įdomiausia, ką dar mokiniai norėtų
sužinoti. Atliekama apibendrinamoji užduotis apie ežerų kilmę (žr. Papildomos užduotys, 2 priedas).
Momentinė apklausa:
Ežerai, susidarę užgesusių ugnikalnių krateriuose, yra:
A. dirbtiniai
B. vulkaniniai
C. tektoniniai
Atsakymas: B
Pateikite pavyzdį.
II veikla. Nagrinėjami pasaulio ežerų požymiai.

•

Mokiniai dirba trimis grupėmis. Mokytojas paskirsto užduotis grupėms pagal individualius mokinių poreikius. Analizuojamas žemėlapis, kartoschema. Taikydami matematikos žinias mokiniai skaičiuoja ir išsiaiškina reikiamą informaciją. Baigusios darbą grupės apsikeičia atsakymais.
Dirbdami poromis mokiniai atlieka 4 užduotį. Naudodamiesi veiklos aprašu (
) vyksta į tariamą kelionę ir susipažįsta su Šiaurės Amerikos ežerais.
Veiklos apibendrinimas. Mokinių grupės pasako atlikto darbo išvadas. Drauge atliekama 5 užduotis.
Momentinė apklausa:
Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad ežerai skiriasi gyliu ir plotu?
A. Taip
B. Ne
Atsakymas: B
Atsakymą pagrįskite.

•
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III veikla. Išsiaiškinama, kaip susidaro pelkės ir kuo jos svarbios.

Dirbdami poromis mokiniai atlieka 1–5 užduotis. Darbas siejamas su mokomosios medžiagos, schemų, kartoschemų, iliustracijų analize. Mokiniai tobulina darbo su žemėlapiu įgūdžius, yra skatinami atsakymus ir užduočių sąsiuvinio teiginius pagrįsti.
Veiklos apibendrinimas. Pakartojami svarbiausi geografiniai teiginiai. Mokiniai sudėlioja iš atskirų žodžių (parengtų mokytojo) pagrindinę šios veiklos išvadą ir ją pakabina ant lentos.
Momentinė apklausa:
1. Kaip susidaro pelkės?
2. Pateikite pavyzdžių, kuo pelkės yra svarbios.

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokytojui rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kas yra ežerai, ir gebu paaiškinti, kaip jie susidaro.
Gebu išvardyti ežerų skiriamuosius požymius ir pateikti pavyzdžių.
Žinau, kaip susidaro pelkės, ir galiu paaiškinti, kuo jos svarbios.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis (jie jau turi žinių apie jūrą, ežerus), matematikos žinios (gylio skaičiavimas), biologijos žinios
(pelkių augalija).

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 2 užduoties 2, 4 ir 5 dalys; 3 užduoties 2 dalis; III veiklos 3 užduoties 3 dalis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Parašyti išvadas, kas yra ežeras ir pelkė.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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40. Upės
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.
Atsiverti pasauliui, drauge išlaikant savo
individualybę.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

2.4. Skirti žemėlapiuose
Pasaulio vandenyno ir sausumos vandenis.

2.4.2. Išvardyti sausumos vandenų sudedamąsias dalis.
2.4.4. Nurodyti upės dalis (ištaka, žiotys,
vaga, slėnis). Nurodyti po 3–5 ilgiausias Lietuvos ir pasaulio upes.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino, kas yra upė, kokios jos dalys, kaip upės veikia Žemės paviršiaus kaitą, kokia upių svarba
gamtai ir žmogui).
Mokėjimo mokytis (atlikdami užduotis mokiniai aiškinasi, kas yra upė, iš kokių dalių ji sudaryta, kokia upės svarba ir
poveikis gamtai).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kokios dalys sudaro upę.
2. Paaiškinti, kaip ir kodėl upės keičia Žemės paviršių.
3. Rasti atsakymą, kuo svarbios upės.

Priemonės, e. ištekliai
Papildomos užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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Pagrindinė idėja
Upės – tekantys gėlo vandens telkiniai, nuolat keičiantys Žemės veidą.
Mokiniai konsultuodamiesi su mokytoju, atlikdami praktines užduotis ir nagrinėdami geografinę informaciją sieks patvirtinti šį teiginį. Tobulins darbo su žemėlapiu ir iliustracijomis įgūdžius, ugdysis dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Prisimenama praeitos pamokos medžiaga, mokiniai atsako į mokytojo klausimus.
Kartojimo klausimai:
1. Kaip skirstomi ežerai pagal kilmę?
2. Kuo dar, be kilmės, gali skirtis ežerai?
3. Pateikite po vieną pavyzdį.
Aptariama šios pamokos tema. Išsprendę rebusą mokiniai išsiaiškina pamokos temą „Upės“ (žr. Papildomos užduotys,
1 priedas). Tada atsiverčia užduočių sąsiuvinį, perskaito pamokos klausimą „Ar Lietuvoje gali susidaryti krioklių?“ ir
uždavinius.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kur prasideda upės ir kokios dalys jas sudaro.

•
•
•

Mokiniai atlieka 1–7 užduotis individualiai remdamiesi vadovėlio ir kitų šaltinių informacija, taikydami turimas geografijos žinias.
8 užduotis skiriama mokiniams, siekiantiems aukštesnių rezultatų (darbo lapas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
).
Atlikę užduotis mokiniai apsikeičia sąsiuviniais su suolo draugu ir pagal nurodytus mokytojo kriterijus patikrina ir įvertina klasės draugo darbą. Vienas mokinys atsakymus skaito garsiai. Mokytojas organizuoja užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Taikydami minčių lietaus metodą mokiniai pasako, kas patiko ir kas buvo sunku, kokių žinių
trūko.
II veikla. Nagrinėjama, kaip ir kodėl upės keičia Žemės paviršių.

Dirbdami poromis mokiniai atlieka 1–3 užduotis. Darbas siejamas su jau turimų geografinių žinių taikymu, ugdomas mokinių dėmesingumas, komunikacinė kompetencija. Mokytojas konsultuoja ir stebi mokinių veiklą. Užduočių atsakymai
aptariami.
Veiklos apibendrinimas. Minčių žemėlapyje parašomi svarbiausi šios veiklos teiginiai, aptariama, kaip sekėsi dirbti poromis.
Momentinė apklausa:
Pateikite pavyzdžių, kaip upės keičia Žemės paviršių.
III veikla. Išsiaiškinama, kuo svarbios upės.

Mokiniai dirbdami individualiai arba dviem grupėmis atlieka vandenų tinklo tyrimą (1 užduotis). Dirbdami individualiai
mokiniai pasirenka vieną iš pateiktų hipotezių. Dirbdami grupėmis patvirtina ar paneigia abi hipotezes. Atlikdami tyrimą
remiasi įgytomis žiniomis ir įgūdžiais. Tyrimas aptariamas.
Veiklos apibendrinimas. Kartu su mokytoju aptariama, kas atliekant tyrimą buvo sunkiausia. Išsiaiškinama, kurių tyrimų
rezultatų daugiau – patvirtinančių ar paneigiančių pasirinktą hipotezę.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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3.	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokytojui rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kokios dalys sudaro upę, ir gebu jas apibūdinti.
Moku paaiškinti, kaip upės keičia Žemės paviršių.
Galiu pateikti pavyzdžių, kuo svarbios upės.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis stebint gamtą (jie žino, kaip atrodo upė, yra buvę prie jos, gali ją apibūdinti), matematikos žinios
(aukščio skirtumų skaičiavimas), literatūros žinios (patarlės pritaikymas).

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 7 užduoties 3 dalis, 8 užduotis; II veiklos 1 užduoties 5 ir 10 dalys, 2 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Parašyti trumpą geografinį pasakojimą vartojant žodžius kelionė, upė, krioklys, delta, slenksčiai, išsigelbėjimas, baidarė, kalnai.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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41. Ką veikia vandenų tyrinėtojai
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis pagarbą tų kraštų
gamtos ir kultūros įvairovei. Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.
Atsiverti pasauliui, drauge išlaikant savo individualybę.

Gebėjimai
2.1. Naudotis mokykliniais atlasais.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino apie hidrologų darbą, aiškinasi, kodėl svarbu tyrinėti vandenį).
Mokėjimo mokytis (mokosi ir plečia žinias atlikdami upelio tyrimą, pateikia išvadas, apibendrinimus).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo (geba pritaikyti turimą informaciją apie tyrimus, kelia naujas idėjas ir stengiasi jas įgyvendinti).

Mokymosi uždaviniai
1. Susipažinti su vandens tyrinėtojų veikla ir įvertinti jos svarbą.
2. Išnagrinėti atliktą upelio tyrimą, aptarti tyrimo etapus ir įvertinti rezultatus.
3. Suplanuoti artimiausio vandens telkinio tyrimą.

Priemonės, e. ištekliai
Upelio tyrimo vaizdo įrašas (https://goo.gl/t7qq1z)
www.maps.lt (virtualus upelio tyrimas)

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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Pagrindinė idėja
Hidrologai tiria Žemės paviršiaus ir gelmių vandenis.
Mokiniai įgis žinių apie specialistų, atliekančių vandens tyrimus, darbą. Remdamiesi vadovėlyje pateiktais interviu, vaizdo
įrašu, kita informacija mokiniai atliks užduotis, plės savo žinias, patys atliks upelio tyrimą.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

• Prisimenamos per praeitas pamokas įgytos žinios, išsiaiškinama, kokių nagrinėjamos temos žinių mokiniai jau turi.
•
•

Kartojimo užduotys:
1. Kuo ežeras skiriasi nuo upės?
2. Pateikite pavyzdžių, įrodančių vandens svarbą.
Didaktinis žaidimas „Paslėpti klausimai“. Mokytojas sieniniame gamtiniame žemėlapyje lipniaisiais lapeliais (kitoje jų
pusėje paslėptas klausimas ar užduotis) uždengia kelis ežerus ir upes. Mokiniams pasakomas ežero ar upės pavadinimas.
Mokinys parodo nurodytą objektą žemėlapyje ir atsako į paslėptą klausimą ar užduotį.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, perskaito pamokos klausimą „Kodėl svarbu tirti vandens telkinius?“ ir uždavinius.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kokius darbus atlieka vandenų tyrinėtojai ir kuo šie darbai svarbūs.

• 1, 2, 4 užduotis mokiniai atlieka individualiai. Prisimena, kaip skirstomi vandenys, nurodo priežastis, kodėl reikia tirti
vandenis, remdamiesi vadovėlio informacija atsako į klausimus.
• 3 užduotis. Mokiniai dirbdami poromis analizuoja pateiktą informaciją, mokosi atrinkti svarbiausius duomenis ir už-

pildyti lentelę. Savo atsakymus keli mokiniai perskaito garsiai. Atsakymai, nuomonės, pvz., dėl atliekamų tyrimų, gali
skirtis, todėl aptariant užduotį atsakymai papildomi.
Mokytojas įvertina visas arba pasirinktas užduotis taikydamas kaupiamąjį vertinimą.
Veiklos apibendrinimas. Aptariami svarbiausi veiklos dalykai. Klausiama, ar mokiniai turi daugiau informacijos apie vandens tyrimus.

•

II veikla. Išsiaiškinama, kaip atlikti upelio tyrimą.

Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1 užduotį: peržiūrėję vaizdo siužetą atsako į užduočių sąsiuvinyje pateiktus klausimus – atliekama vaizdo įraše matyto vandens telkinio tyrimo analizė.
III veikla. Pasirengiama atlikti vandens telkinio tyrimą.

•
•

Mokiniai dirbdami grupėmis atlieka 1, 2, 3 užduotis. Rengdamos vandens telkinio tyrimo planą mokinių grupės diskutuoja, teikia pasiūlymus, numato tyrimo tikslą, kelia hipotezę, pasiskirsto darbus.
Mokytojas konsultuoja, primena, kas yra hipotezė, padeda numatyti tyrimo tikslus ir pasirinkti darbų pristatymo būdus, vertina mokinių veiklą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai aptaria, kaip sekėsi analizuoti vaizdo siužetą, kas buvo sunkiausia planuojant tyrimą.
Mokiniai gali pasiūlyti savo minčių, kaip papildyti vandens telkinio tyrimo planą.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokytojui rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, ką veikia hidrologai, ir gebu paaiškinti, kuo svarbi jų veikla.
Galiu įvertinti kitų tyrėjų atliktą tyrimą.
Gebu savarankiškai suplanuoti tyrimą.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis, sąsajos su matematika (tiriamo vandens telkinio ilgio, gylio, pločio apskaičiavimas) ir biologija
(augalai, jų rūšys).

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 3 užduoties 5 ir 6 dalys

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Pasidomėti netoli savo gyvenamosios vietos esančių vandens telkinių taršos šaltiniais, aprašyti juos ir pateikti pasiūlymų,
kaip sumažinti taršą.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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42. Pasikartokite ir įsivertinkite
(Jaunojo geografo užrašuose: 42. Kartojimas)
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Atsiverti pasauliui, drauge išlaikant savo individualybę.
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.

Gebėjimai
3.2. Tinkamai vartoti šio koncentro
geografijos sąvokas ir vietovardžius.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo (mokiniai, atlikdami skyriaus kartojimo užduotis, pritaiko įgytas geografijos žinias, kelia
ir įgyvendina naujas idėjas dirbdami praktiškai).

Mokymosi uždaviniai
1. Pasikartoti išmoktas sąvokas.
2. Aptarti, kaip vanduo pasiskirstęs Žemėje.

Priemonės, e. ištekliai
Kartojimo užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

Pagrindinė idėja
Mokiniai, atlikdami praktines užduotis, pakartoja žinias, įgytas nagrinėjant poskyrį „Kuo svarbus vanduo“. Dirbdami individualiai ir poromis ugdosi dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•
•

Pamokos pradžioje prisimenama, ko mokytasi šiame skyriuje. Mokiniai atlieka užduotį: iššifruoja ir aptaria teiginį apie
hidrosferą (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas).
Mokiniai motyvuojami aktyviai pamokos veiklai. Užduočių sąsiuvinyje pateikti poskyrio kartojimo uždaviniai.
Dirbdami individualiai mokiniai perskaito vadovėlyje pateiktus pagrindinius poskyrio temų teiginius. Keli mokiniai
žemėlapyje parodo vandenynus, po vieną pakraštinę ir vidinę jūrą, įlanką, sąsiaurį, kanalą, ežerą, pelkę, upę.

2. Siūloma veikla
I veikla. Pakartojama, iš kokių dalių sudaryti sausumos vandenys ir vandenynai.

Mokiniai dirba individualiai.
1 užduotis. Spręsdami kryžiažodį mokiniai taiko įgytas žinias, naudojasi vadovėlio medžiaga, atlasu, žemėlapiais ir kitais
geografinės informacijos šaltiniais.
Mokytojas stebi mokinių darbą, konsultuoja juos, organizuoja veiklos aptarimą.
Mokiniai apsikeičia užduočių sąsiuviniais su suolo draugu. Mokytojas skaito teisingus kryžiažodžio atsakymus, mokiniai tikrina suolo draugų darbą ir pagal nurodytus kriterijus vertina. Vadovėlyje randa sąvokas, kurių nebuvo kryžiažodyje, ir jas paaiškina.
Didaktinis žaidimas „Kelionė vandenynais ir jūromis“. Priemonės: atlasas, kartotiniai rutuliukai (iš objektų loto), kelionės vandenynais ir jūromis maršrutas (jį parengia mokytojas). Mokytojas skaito kelionės maršrutą, o mokiniai rutuliukais
uždengia minimus objektus (pvz., vandenynus, įlankas, sąsiaurius, upes, ežerus ir kt.). Taip pakartojama, kur yra šie objektai.

•
•
•

II veikla. Pakartojama, kaip Žemėje pasiskirstęs vanduo.

•
•

Mokiniai dirba poromis.
1 užduotis. Mokiniai nagrinėja paveikslėlį ir atlieka užduotis. Taikomos įgytos žinios, naudojamasi geografinės informacijos šaltiniais. Išanalizuoti paveikslėlį padės ir I veiklos užduotis, per didaktinį žaidimą pakartoti objektai. Svarbu
skatinti mokinius argumentuotai paaiškinti pasirinktus atsakymus. Mokytojas stebi mokinių veiklą, pataria, į ką svarbu
atkreipti dėmesį analizuojant paveikslėlį, organizuoja atliktos užduoties aptarimą.

Pamokos veiklos apibendrinimas. Aptariami svarbiausi dalykai, mokiniai pasako, kuri (I ar II) veikla jiems buvo sunkesnė

ir kodėl. Minčių medyje rašo po vieną mintį, kodėl reikia tausoti vandenį.
Momentinė apklausa:
1. Kas sudaro sausumos vandenis?
2. Patvirtinkite arba paneikite teiginį, kad vandenynai sudaro vientisą vandens plotą. Atsakymą pagrįskite.
3. Pateikite pavyzdžių, kaip galima taupyti vandenį.

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Mokytojui rekomenduojama kartojimo užduotis įvertinti pažymiais.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•

Gebu paaiškinti sąvokas, išmoktas nagrinėjant šį poskyrį.
Galiu pagal paveikslėlį įvardyti jūros dalis, sausumos vandenis ir jų dalis.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo

145

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Žinios, įgytos nagrinėjant ankstesnio skyriaus ir šio poskyrio temas; asmeninė mokinių patirtis.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

Papildoma veikla
Kūrybinė užduotis. Sugalvoti ir nupiešti ženklą, reiškiantį vandens apsaugą nuo taršos.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kuo svarbus vanduo
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Kas yra Biosfera
43. Biosfera
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis pagarbą
tų kraštų gamtos ir kultūros įvairovei.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

3.2. Tinkamai vartoti šio koncen- 2.5.4. Nurodyti veiksnius, letro geografijos sąvokas ir vietomiančius augalijos ir gyvūnijos
vardžius.
pasiskirstymą Žemėje.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino, kas sudaro biosferą, kuo ji svarbi; išsiaiškina, kas yra kraštovaizdis, kaip jis skirstomas, kokios jo sudedamosios dalys).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Mokėjimo mokytis (mokiniai kelia mokymosi tikslus, klausia, įvardija problemas, ieško atsakymų ir sprendimų).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kas yra biosfera.
2. Sužinoti, kaip Žemės sferose paplitusi gyvybė ir kuriose iš jų susikaupę daugiausia gyvybės formų.
3. Paaiškinti, kokios gamtos sudedamosios dalys (komponentai) sudaro kraštovaizdžius. Palyginti juos.

Priemonės, e. ištekliai
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/S-22379/straipsnis/Marianu-iduboje-amebos-kumsciodydzio-Video?l=2&p=1
http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/polediniame-antarktidos-vostoko-ezere-milziniska-gyvybes-ivairove.d?id =61802657

Pagrindinė idėja
Biosfera – augalijos ir gyvūnijos buveinė Žemėje.
Mokiniai sužinos, kas yra biosfera, kaip gyvybė pasiskirsčiusi Žemėje. Išsiaiškins, ar skiriasi įvairių Žemės vietų kraštovaizdis, kokie yra kraštovaizdžio komponentai, kas gali lemti kraštovaizdžio kaitą. Analizuos, kokią įtaką gamtinio kraštovaizdžio kaitai daro žmogus.
II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas yra biosfera
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Pamokos pradžioje trumpai pakartojamos per ankstesnes pamokas nagrinėtos Žemės sferos. Siekiama, kad mokiniai padarytų išvadą apie kiekvienos iš šių sferų svarbą.
Kartojimo užduotys:
1. Nurodykite po kelis litosferos, atmosferos, hidrosferos ypatumus.
2. Pateikite po vieną pavyzdį, kuo šios Žemės sferos svarbios.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu „Kuo Žemė išsiskiria iš kitų Saulės sistemos planetų?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kas yra biosfera.

Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1–4 šios veiklos užduotis.
1 užduotis. Nagrinėjamos iliustracijos, atliekamos visos užduoties dalys.
2 užduotis. Remdamiesi vadovėlio medžiaga mokiniai paaiškina hidrosferos sąvoką.
3 užduotis. Iliustracijos analizė ir pildymas. Mokytojas pataria, paaiškina, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį nagrinėjant
iliustraciją.
4 užduotis. Kadangi pamokos pradžioje buvo prisiminta, kas yra atmosfera, litosfera, hidrosfera, mokiniams neturėtų
būti sudėtinga paaiškinti, kuo ji skiriasi nuo kitų Žemės sferų.
Užduočių atsakymai patikrinami ir aptariami.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pasako, ką nauja sužinojo, kokia asmeninė patirtis padėjo atlikti užduotis, kokių patyrė
sunkumų.
Momentinė apklausa:
Paneikite arba patvirtinkite teiginį, kad biosfera apima litosferos, atmosferos ir hidrosferos dalis, kuriose yra gyvybė.
Atsakymą pagrįskite.

•
•
•
•

II veikla. Aiškinamasi, kaip aukštai ir kaip giliai Žemės sferose paplitusi gyvybė.

•
•

Dirbdami poromis mokiniai atlieka 1 užduotį. Tobulinami schemos analizės įgūdžiai. Remdamiesi turima geografine
informacija mokiniai pagrindžia atsakymus.
2 užduotis skirta mokiniams, siekiantiems aukštesnių rezultatų. Pateiktus teiginius galima prilyginti hipotezėms, todėl
rinkdami informaciją mokiniai prisimena, kaip tikrinamos hipotezės, ugdosi informacijos esmės atrinkimo gebėjimus.
Mokytojas organizuoja atliktų užduočių aptarimą.

III veikla. Nagrinėjama, kokios sudedamosios dalys (komponentai) sudaro kraštovaizdžius.

Mokiniai 1, 2, 3, 5 užduotis atlieka individualiai, o 4, 6 – poromis. Atlikdami užduotis remiasi aplinkos stebėjimo duomenimis, turima geografine informacija, atlieka pateiktų piešinių analizę. Svarbu, kad atlikę užduotis mokiniai gebėtų suformuluoti kraštovaizdžio sąvoką, įvardytų jį sudarančius komponentus, prognozuotų kraštovaizdžio kaitą pakitus bent vienam
jo komponentui.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kas labiausiai patiko, kokių sunkumų kilo. Įtvirtinant žinias prisimenama biosferos
sudėtis, žmogaus įtaka kraštovaizdžiui.
Momentinė apklausa:
Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad kraštovaizdžio komponentai yra biosfera, litosfera, atmosfera? Atsakymą pagrįskite.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas yra biosfera
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

• Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
• Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):
• Žinau, kas yra biosfera ir kur paplitusi gyvybė.
• Galiu paaiškinti, kaip aukštai ir kaip giliai Žemės sferose paplitusi gyvybė.
• Gebu lyginti kraštovaizdžius ir juos apibūdinti.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis; žinios, įgytos mokantis geografijos; matematikos žinios (gylio, aukščio skaičiavimas).

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 2 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai
II veiklos 2 užduočiai atlikti reikia papildomos informacijos, todėl šią užduotį galima atlikti namie.

Papildoma veikla
Nupiešti arba aprašyti savo gyvenamosios vietovės kraštovaizdį. Pasidomėti, kaip kraštovaizdis pakito per pastaruosius
5 metus.

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas yra biosfera
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44. Pasaulio augalija
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis
pagarbą tų kraštų gamtos ir kultūros
įvairovei.

Gebėjimai
4.1. Pažinti savo aplinkos
gamtinius ir socialinius
objektus, elementariai juos
apibūdinti.

Žinios ir supratimas
2.5.4. Nurodyti veiksnius, lemiančius augalijos ir gyvūnijos pasiskirstymą Žemėje.
4.1.1. Nurodyti artimiausios aplinkos gamtos, socialinius objektus, elementariai juos
apibūdinti.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Pažinimo (mokiniai sužino, kokios priežastys lemia augalijos įvairovę ir nevienodą pasiskirstymą Žemėje).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktus paveikslėlius, tekstus, žemėlapius ir schemas, atlikdami praktines užduotis
mokiniai aiškinasi pasaulio augalijos įvairovės ir paplitimo priežastis, dirbdami individualiai, poromis ir grupėmis mokosi kelti tikslus, daryti išvadas, apibendrinimus).

Mokymosi uždaviniai
1. Išnagrinėti, kas lemia augalijos įvairovę.
2. Paaiškinti, kaip augalai prisitaiko augti skirtingomis klimato sąlygomis.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Skirtingos gamtos sąlygos ir žmonės daro įtaką pasaulio augalijos įvairovei.
Padedami mokytojo, analizuodami vadovėlio medžiagą ir atlikdami praktines užduotis mokiniai išsiaiškins, kaip augalai
prisitaiko prie įvairių klimato sąlygų: karščio ir šalčio, vandens pertekliaus ir stygiaus, kaip augalijos įvairovę lemia aukštis
virš jūros lygio, kokie įvairių platumų augalų skirtumai. Sužinos, kokią įtaką augalams daro šviesa, kaip augalijos įvairovę
veikia žmogus.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Trumpai prisimenama, kas buvo nagrinėta per praeitą pamoką.
Kartojimo klausimai:
1. Kas yra biosfera?
2. Kur gyvybė labiausiai paplitusi?
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, aptariamas pamokos probleminis klausimas „Kodėl Lietuvos soduose nenoksta
bananai?“ ir uždaviniai.		

2. 	Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kas lemia pasaulio augalijos įvairovę.

•
•
•
•
•

1 užduotis atliekama individualiai, 2, 3 – poromis, 4 – drauge.
Atlikdami 1 užduotį mokiniai analizuoja tekstą. Teisingai atlikti užduotis mokiniams padės atidumas skaitant tekstą,
vadovėlio medžiaga ir ankstesnių geografijos pamokų žinios.
2 užduotis – pasaulio gamtinio žemėlapio ir schemos analizė. Patartina pakartoti vertikalųjį zoniškumą – tai padės mokiniams parašyti 2 užduoties išvadą.
3 užduotis. Remdamiesi vadovėlio medžiaga ir paveikslėliais mokiniai pateikia argumentuotus atsakymus.
4 užduotis – ankstesnių užduočių apibendrinimas. Atlikdami šią užduotį mokiniai garsiai pasako savo nuomonę. Mokytojui padedant padaromos bendros išvados. Mokytojas stebi mokinių veiklą, konsultuoja ir organizuoja užduočių
aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai trumpai parašo atskiruose popieriaus lapeliuose, kas, jų nuomone, buvo svarbiausia.
Mokytojas surenka lapelius ir išanalizuoja mokinių mintis.
Momentinė apklausa:
Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad augalų paplitimą lemia klimatas ir vietovės aukštis virš jūros lygio?
A. Taip
B. Ne
Atsakymas: B
Atsakymą pagrįskite.
II veikla. Nagrinėjama, kaip augalai prisitaikę augti skirtingomis aplinkos sąlygomis.

•
•
•
•

1 užduotį mokiniai atlieka dirbdami poromis. Nagrinėja vadovėlio medžiagą, gamtinį žemėlapį, papildomą geografinę
informaciją, taiko turimas geografijos žinias.
2, 3 užduotis mokiniai atlieka individualiai. Atlikdami 2 užduotį vaikai susistemina šios veiklos ir taiko anksčiau įgytas
žinias. Atlikdami 3 užduotį parašo išvadas apie augalų prisitaikymą prie skirtingų klimato sąlygų.
4 užduotis. Mokiniai remdamiesi per pamoką įgytomis žiniomis individualiai pildo kartoschemą.
Užduočių atsakymus galima parodyti lentoje arba keli mokiniai perskaito juos garsiai. Mokytojas stebi ir vertina mokinių darbą taikydamas kaupiamąjį vertinimo būdą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pasako, ką nauja sužinojo apie augalijos įvairovę. Galima pasidalyti įspūdžiais apie kelionėse matytus, Lietuvoje neaugančius augalus.
Momentinė apklausa:
Pagrįskite teiginį, kad augalija prisitaiko prie skirtingų ir kintančių gamtos sąlygų.
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3. Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Ankstesnės ir šios temos namų darbus galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

Žinau ir galiu nurodyti, kas lemia augalijos įvairovę.
Moku paaiškinti, kaip augalai prisitaikę prie aplinkos sąlygų.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Mokinių asmeninė patirtis; žinios, įgytos per gamtos mokslų ir ankstesnes geografijos pamokas.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai
II veiklos 1 užduoties 2 dalies atsakymai:
1
H

2
B

3
F

4
G

5
E

6
D

7
A

8
C

Papildoma veikla
Rinkti informaciją apie vieną iš namuose auginamų augalų: parašyti jo pavadinimą; įvardyti ir rasti augalo tėvynės vietą
žemėlapyje; apibūdinti tos vietos klimato sąlygas.
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45. Pasaulio gyvūnija
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Mielai domėtis kitais kraštais, ugdytis pagarbą tų kraštų gamtos ir kultūros įvairovei.
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką; jausti atsakomybę, atliekant aplinkos
tyrimus ir stebėjimus.

4.1. Pažinti savo aplinkos
gamtos ir socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.

2.5.4. Nurodyti veiksnius, lemiančius augalijos ir gyvūnijos pasiskirstymą Žemėje.
4.1.1. Nurodyti artimiausios aplinkos
gamtos, socialinius objektus, elementariai
juos apibūdinti.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Pažinimo (mokiniai sužino, kokie veiksniai lemia gyvūnijos įvairovę ir pasiskirstymą Žemėje, kaip gyvūnai prisitaiko
gyventi įvairiomis klimato sąlygomis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius, atlikdami praktines užduotis mokosi rasti svarbiausią informaciją apie pasaulio gyvūniją, įvertinti gamtos sąlygų įtaką gyvūnijos įvairovei ir pasiskirstymui Žemėje).

Mokymosi uždaviniai
1. Išnagrinėti veiksnius, lemiančius gyvūnijos įvairovę Žemėje.
2. Paaiškinti, kaip gyvūnai prisitaikė gyventi skirtingomis klimato sąlygomis.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Gyvūnai sugeba prisitaikyti prie įvairių gamtos sąlygų.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai iššifruoja sąvoką ir perskaito pamokos temą „Pasaulio gyvūnija“ (žr. Papildomos užduotys, 1 priedas). Diskutuojant bandoma išsiaiškinti, ką mokiniai jau žino apie pasaulio gyvūniją. Tada mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, aptariamas probleminis pamokos klausimas „Kodėl gyvūnai nepaiso valstybių sienų?“ ir uždaviniai.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kas lemia gyvūnijos įvairovę.

•
•
•

Mokiniai nagrinėja vadovėlio informaciją apie veiksnius, lemiančius gyvūnijos įvairovę Žemėje. Dirbdami poromis atlieka 1, 2, 3, 4 užduotis. Tobulina darbo su kartoschemomis, žemėlapiais, lentelėmis įgūdžius, taiko turimas žinias.
Atliktos užduotys aptariamos, kai kurie atsakymai pristatomi žodžiu, kai kurie parodomi lentoje.
5 užduotis gali būti skiriama kaip namų darbas, nes jai atlikti reikia papildomos informacijos. Mokytojas stebi, pataria ir
vertina mokinių darbą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pateikia išvadas, aptaria, su kokiais sunkumais susidūrė atlikdami užduotis, kaip sekėsi
dirbti poromis.
Momentinė apklausa:
Ar teisingas teiginys, kad gyvūnijos įvairovę lemia klimatas?
A. Taip
B. Ne
Atsakymas: B
Atsakymą pagrįskite.
II veikla. Nagrinėjama, kaip gyvūnai prisitaikę gyventi skirtingomis klimato sąlygomis.

•

Dirbdami dviem grupėmis mokiniai atlieka 1 ir 2 užduotis. Jie remiasi ne tik geografinėmis žiniomis, bet ir asmenine
patirtimi. Grupės apsikeičia atliktomis užduotimis, patikrina ir įvertina klasės draugų darbą pagal mokytojo nurodytus
kriterijus. Teisingus atsakymus mokytojas perskaito arba parodo lentoje.
3 užduotis atliekama individualiai. Siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams skiriama 4 užduotis.
Atliktos užduotys aptariamos.
Veiklos apibendrinimas. Veikla aptariama taikant „akvariumo“ metodą. Keli mokiniai atsisėda priešais klasę ir pasako po
vieną mintį, susijusią su šia veikla.
Didaktinis žaidimas „Priskirk gyvūnams tinkamą gyvenamąją aplinką“. Mokinių grupėms ar poroms išdalijama po kelis
vokus, ant kurių užrašyti įvairūs gyvenamosios aplinkos pavadinimai (pvz., pusiaujo miškai, dykumos ir kt.), ir kortelės su
gyvūnų pavadinimais. Mokiniai turi sudėti korteles į tinkamą voką.
Momentinė apklausa:
Prie kokių klimato sąlygų turi prisitaikyti Lietuvos gyvūnai?

•
•

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kokie veiksniai lemia gyvūnijos įvairovę Žemėje.
Gebu apibendrinti, kaip gyvūnai prisitaiko gyventi skirtingomis aplinkos sąlygomis.
Galiu paaiškinti, kaip Lietuvos gyvūnai prisitaiko prie mūsų šalies klimato sąlygų.
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Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Matyti filmai apie gamtą, asmeninė mokinių patirtis prižiūrint naminius gyvūnus, per V klasės gamtos mokslų pamokas
įgytos žinios apie pasaulio ir Lietuvos gyvūnus.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 5 užduotis; II veiklos 4 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai
I veiklos 3 užduoties atsakymai:
Avijautis
• Trumpos ir storos kojos, kad nesmigtų į sniegą.
• Plačios kanopos, pritaikytos sniegui kasti ieškant maisto.
• Tankus ilgaplaukis kailis, saugantis nuo šalčio.
• Kailio slepiamos mažos ausys.

Kupranugaris
• Kuprose kaupiasi riebalai, padedantys sumažinti temperatūrą.
•Tanki pavilnė, sauganti nuo karščio.
• Akis nuo vėjo nešamo smėlio saugo ilgos blakstienos.
• Du platūs kojų pirštai, kurie į žemę remiasi pagalvėlėmis,
saugo nuo įkaitusio paviršiaus.

II veiklos 2 užduoties atsakymai:
1. ežys; 2. lūšis; 3. kiaunė; 4. voverė; 5. šernas; 6. lapė; 7. kiškis; 8. vilkas; 9. elnias; 10. stirnos; 11. briedis; 12. usūrinis
šuo; 13. bebras. 14; barsukas.

Papildoma veikla
I veiklos 5 užduotis
Pasidomėti:
Kaip dramblys apsisaugo nuo karščio?
Kodėl žirafa turi ilgiausią kaklą iš visų žinduolių?
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46. Gamtos apsauga
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią aplinką; jausti atsakomybę, atliekant aplinkos tyrimus
ir stebėjimus.

2.11. Nagrinėjant paveikslus ir schemas,
vertinti, kaip žmogus, kurdamas savo gerovę,
veikia gamtą, ir pasakyti savo nuomonę.
4.3. Dirbant individualiai, grupėje, klasėje ir
artimiausioje savo aplinkoje, atlikti nesudėtingą tyrimą, pateikti jo rezultatus. Apmąstyti
tyrimo sėkmes ir nesėkmes.

2.11.1. Paaiškinti, kaip žmogus
keičia gamtinę aplinką (teigiamai ir
neigiamai).
4.3.1. Paaiškinti, kas yra tyrimų
rezultatas ir kas yra išvada.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis, naudodamiesi vadovėliu ir kitais geografinės informacijos šaltiniais mokiniai aiškinasi, kaip žmogus keičia gamtą, pateikia
žmogaus poveikio gamtai pavyzdžių, įvardija problemas, kelia veiklos tikslus, daro apibendrinimus).
Pažinimo (sužino, kokią teigiamą ir kokią neigiamą įtaką gamtos kaitai daro žmogus).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kaip žmonės keičia gamtą.
2. Pateikti konkrečių pavyzdžių iš savo aplinkos apie teigiamą ir neigiamą žmonių poveikį gamtai.
3. Įrodyti, kad saugoti gamtą – kiekvieno mūsų pareiga.

Priemonės, e. ištekliai
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Pagrindinė idėja
Kaip apsaugoti Žemę nuo žalingos žmonių veiklos?

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Pamokos pradžioje su mokiniais aptariama užduočių sąsiuvinyje parašyta Kenijos gyventojų patarlė. Pasitarę su suolo draugu mokiniai išsako savo mintis. Pateikiamas pamokos probleminis klausimas „Kaip apsaugoti Žemę nuo žalingos žmonių
veiklos? ir uždaviniai.

2. Siūloma veikla
I veikla. Aptariama, kaip žmogus keičia gamtą.

Dirbdami poromis mokiniai atlieka 1 ir 2 užduotis. Remiasi vadovėlio informacija, asmenine patirtimi. Tobulina darbo su
paveikslėliais ir šaltiniais įgūdžius. Apibendrina atliktą darbą ir padaro išvadas. Mokytojas organizuoja užduočių aptarimą.
Užduotį apie gamtos apsaugos organizacijų veiklą galima skirti atlikti namie.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pasako po vieną teigiamą ir neigiamą šios veiklos aspektą, paaiškina, kodėl taip nusprendė.
Momentinė apklausa:
Pateikite po vieną pavyzdį, kokią teigiamą ir neigiamą įtaką žmogaus veikla daro gamtos kaitai.
II veikla. Išsiaiškinama, koks teigiamas ir koks neigiamas žmonių poveikis aplinkai mokinių gyvenamojoje vietovėje.

•
•

1 ir 2 užduotys atliekamos dirbant individualiai. Kad mokiniams būtų lengviau atlikti 1 užduotį, mokytojas gali pateikti
kokį nors su žmogaus veikla susijusį pavyzdį iš mokinių gyvenamosios vietovės.
Atliktos užduotys aptariamos, atkreipiamas dėmesys, kurie mokiniai parašė daugiausia neigiamos ir teigiamos žmogaus
įtakos savo gyvenamosios vietovės aplinkai pavyzdžių.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys, išsiaiškinama, su kokiais sunkumais mokiniai susidūrė, kokių naujų žinių įgijo.
Momentinė apklausa:
Pasakykite, kurių 2-oje užduotyje įvardytų patarimų jau laikotės? Kodėl?
III veikla. Aptariama, kaip mes keičiamės: nuo žodžių prie darbų.

Mokiniai atlieka 1 užduotį individualiai. Pasitarus su mokiniais nustatomas užduoties atlikimo laikotarpis. Pasibaigus šiam
laikotarpiui mokiniai pasidalija savo mintimis, nurodo sėkmes ir nesėkmes.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•
•

Gebu nurodyti keletą būdų, kaip žmonės teigiamai ir neigiamai keičia gamtinę aplinką.
Galiu pateikti konkrečių pavyzdžių iš savo gyvenamosios aplinkos, kokį poveikį gamtai turi žmonių veikla.
Žinau, kodėl turiu saugoti gamtą, ir ją saugau.
*Domiuosi ekologiškais produktais, išsiaiškinu ant prekės pakuotės nurodytų ženklų ir simbolių prasmę.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis; gamtos mokslų, dorinio ugdymo dalykai.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 2 užduoties 5 dalis

Klausimų ir užduočių komentarai
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47. Kraštovaizdžio tyrimas
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią
aplinką; jausti atsakomybę, atliekant
aplinkos tyrimus ir stebėjimus.

Gebėjimai
4.3. Dirbant individualiai, grupėje,
klasėje ir artimiausioje savo aplinkoje, atlikti nesudėtingą tyrimą,
pateikti jo rezultatus. Apmąstyti
tyrimo sėkmes ir nesėkmes.

Žinios ir supratimas
4.3.1. Paaiškinti, kas yra tyrimų rezultatas ir kas yra išvada.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai sužino, kaip tiriamas gyvenamosios vietovės kraštovaizdis, atliekama gyventojų apklausa; klausia,
įvardija problemas, ieško atsakymų ir sprendimų).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis ir grupėmis).
Mokėjimo mokytis (išsikelia mokymosi hipotezę, tikslą, uždavinius, planuoja tyrimą ir apmąsto savo veiklą, naudojasi
vadovėliu ir savarankiškai ieško informacijos kituose geografinės informacijos šaltiniuose).

Mokymosi uždaviniai
1. Apibūdinti savo gyvenamosios vietovės kraštovaizdį.
2. Ištirti artimiausios vietovės geografinę įvairovę:

• įvardyti kraštovaizdžio komponentus ir jų požymius;
• nustatyti, kiek gyvenamoji aplinka yra gamtinė, kiek – pakeista žmogaus veiklos.

Priemonės, e. ištekliai
Vaizdo įrašas apie kraštovaizdžio tyrimą (https://goo.gl/t7qq1z)
www.maps.lt
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Pagrindinė idėja
Kaip stebėti ir vertinti savo gyvenamosios vietovės kraštovaizdį?

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Pamokos pradžioje prisimenama, kodėl ir kaip atliekami tyrimai, kokius tyrimus jau yra atlikę mokiniai. Tada atsiverčiamas
užduočių sąsiuvinis, aptariamas probleminis pamokos klausimas „Kaip stebėti ir vertinti kraštovaizdį savo gyvenamojoje
vietovėje?“ ir uždaviniai.

2. Siūloma veikla
I veikla. Aptariamas mokinių gyvenamosios vietovės kraštovaizdis.

Prisimenama kraštovaizdžio sąvoka. Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1 užduotį. Tikslas – ištirti savo gyvenamosios
vietovės kraštovaizdį. Mokiniai taiko įgytas geografijos žinias, remiasi žemėlapiais, kitais geografinės informacijos šaltiniais
ir asmenine patirtimi. Mokytojas pataria, stebi mokinių veiklą, organizuoja atliktų užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Aptariant gali būti atrenkami keli mokinių darbai, kuriuose geriausiai apibūdintas gyvenamosios
vietovės kraštovaizdis (geografiniu požiūriu).
Momentinė apklausa:
Kuriuos kraštovaizdžio komponentus (lentelė) sunkiausia buvo nustatyti? Kodėl?
II veikla. Nagrinėjama, kaip stebėti ir tirti kraštovaizdį.

•
•

1 užduotis. Žiūrint vaizdo įrašą susipažįstama su kraštovaizdžio tyrimu.
2 ir 3 užduotys. Mokytojo padedami mokiniai pasirenka, kaip atliks tyrimą (individualiai, poromis ar grupėmis), numato tyrimo vietą. Jei nusprendžiama atlikti tyrimą savo gyvenamosios vietos aplinkoje, dirbama individualiai po pamokų.
Primenama, kas yra hipotezė.
4 užduotis. Atlikto tyrimo pristatymas. Jam parengti reikia daugiau laiko, todėl pristatyti tyrimą galima kitos pamokos
pradžioje.
Veiklos apibendrinimas. Veikla apibendrinama išklausius mokinių darbų pristatymus. Jei mokiniai dirbo individualiai,
išklausoma jų nuomonė apie patirtus atradimus ir įspūdžius. Jei grupėmis ar poromis – pristatomas tyrimas, aptariama,
kaip sekėsi dirbti grupėmis.
Momentinė apklausa:
Minčių ežys: mokiniai rašo savo mintis apie atliktą tyrimą.

•
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Kaupiamasis vertinimas (mokytojo nuožiūra).

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Gebu apibūdinti savo gyvenamosios vietovės kraštovaizdį.
Skiriu kraštovaizdžio komponentus ir jų požymius.
Gebu tirti vietovę (rinkti duomenis, apklausti gyventojus, daryti išvadas ir jas pristatyti).

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis; gamtos mokslų, lietuvių kalbos ir literatūros žinios.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 4 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
Parengti atlikto gyvenamosios vietovės kraštovaizdžio tyrimo pristatymą.
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48. Pasikartokite ir įsivertinkite
(Jaunojo geografo užrašuose: 48. Kartojimas)
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Geriau pažinti savo krašto gamtos
ir visuomenės įvairovę, ugdytis
pagarbą jai.
Mielai domėtis kitais kraštais,
ugdytis pagarbą tų kraštų gamtos
įvairovei.

3.2. Tinkamai vartoti šio koncentro
geografijos sąvokas ir vietovardžius.
4.3. Dirbant individualiai, grupėmis,
klasėje ir artimiausioje savo aplinkoje, atlikti nesudėtingą tyrimą, pateikti
jo rezultatus. Apmąstyti tyrimo sėk
mes ir nesėkmes.

2.5.4. Nurodyti veiksnius, lemiančius augalijos ir gyvūnijos pasiskirstymą Žemėje.
4.1.1. Nurodyti savo aplinkos gamtos ir
socialinius objektus, elementariai juos
apibūdinti.
4.3.1. Paaiškinti, kas yra tyrimų rezultatas
ir kas yra išvada.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•

Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, atlikdami praktines užduotis, mokiniai mokysis planuoti mokymąsi, jį stebės ir apmąstys, mokysis iš kitų ir su kitais; kritiškai mąstys, darys apibendrinimus ir pateiks išvadas).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kokie augalai auga mokyklos teritorijoje.
2. Nustatyti pasirinkto medžio aukštį.
3. Įrengti mokyklos teritorijoje pažintinį augalų taką.

Priemonės, e. ištekliai
Kartojimo užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
www.maps.lt

II skyrius. Žmogus tiria žemę. Kas yra biosfera

162

Pagrindinė idėja
Mokiniai, atlikdami praktines užduotis, pakartoja žinias, įgytas nagrinėjant poskyrį „Kas yra biosfera“. Dirbdami individualiai ir poromis ugdosi dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•
•

Perskaitomos ir paaiškinamos vadovėlyje pateiktos svarbiausios šio poskyrio sąvokos, mokiniai pasako, kas labiausiai
įsiminė mokantis šį poskyrį.
Remdamiesi vadovėlyje pateiktais pagrindiniais poskyrio teiginiais mokiniai sudaro 5–6 klausimų kryžiažodį. Tada apsikeičia kryžiažodžiais su suolo draugu ir naudodamiesi vadovėlio informacija juos išsprendžia.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su probleminiu pamokos klausimu „Kokie augalai puošia mūsų mokyklos aplinką?“ ir uždaviniais.

2. Siūloma veikla
I veikla. Tiriama, kokie augalai puošia mokyklos aplinką.

•
•
•
•

Mokiniai atlieka 1 užduotį individualiai. Taiko turimas geografijos žinias, prisimena, kaip braižyti planą, arba naudojasi
internete rastu mokyklos teritorijos planu.
2, 3 užduotys. Mokiniai dirba individualiai arba poromis, remiasi augalų žinyno informacija, prisimena, kaip plane
žymimi augalai.
4 užduotis. Mokiniai dirba poromis naudodamiesi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
pateiktu darbo lapu ir
veiklos aprašu.
Mokytojas pataria mokiniams, organizuoja užduočių aptarimą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pateikia išvadas, nurodo, su kokiais sunkumais susidūrė, kas labiausiai patiko tyrinėjant
mokyklos aplinką, kokių naujų žinių įgijo.
Momentinė apklausa:
Minčių ežys: mokiniai parašo po vieną svarbiausią pirmos veiklos teiginį.
II veikla. Išsiaiškinama, kaip nustatyti medžio aukštį.

Dirbdami poromis mokiniai atlieka 1 užduotį. Naudojasi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
pateiktu darbo lapu
ir veiklos aprašu.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kuo veikla buvo įdomi. Patariama pamokyti savo artimuosius nustatyti medžio aukštį
per pamoką išmoktu būdu.
III veikla. Išmokstama įrengti augalų pažintinį taką.

Dirbdami grupėmis mokiniai atlieka 1, 2 užduotis. Remiasi savo surinkta informacija. Šią užduotį galima įtraukti į projektinę veiklą.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pasako, kodėl svarbu ne tik įrengti augalų pažintinį taką, bet ir pristatyti jį mokyklos
bendruomenės nariams.
Momentinė apklausa:
Kas buvo svarbiausia rengiant pažintinį augalų taką?
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Gebu išsiaiškinti, kokie augalai auga mano mokyklos teritorijoje.
Moku išmatuoti medžio aukštį.
Gebu įrengti ir pristatyti pažintinį taką.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis, turimos gamtos mokslų žinios.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
Parengti pažintinio tako pristatymą, paruošti kvietimus į pažintinio tako atidarymą.
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III skyrius. Žmogus Žemėje
49. Kiek mūsų Žemėje
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Atsiverti pasauliui, drauge išlaikant
savo individualybę.

Gebėjimai
2.6. Naudojantis statistiniais
duomenimis ir diagramomis,
nurodyti, kaip keičiasi pasaulio
gyventojų skaičius.

Žinios ir supratimas
2.6.1. Nurodyti apytikslį Lietuvos ir pasaulio gyventojų skaičių.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Pažinimo (mokiniai klausia, įvardija problemas, ieško atsakymų ir sprendimų; sužino, kiek žmonių gyvena pasaulyje ir
Lietuvoje; išsiaiškina, kas lemia gyventojų skaičiaus kaitą pasaulyje ir Lietuvoje.)
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Mokėjimo mokytis (planuoja savo darbą, mokosi iš kitų ir su kitais, pasirenka veiklos būdus, stebi ir apmąsto mokymąsi).

Mokymosi uždaviniai
1. Išnagrinėti pasaulio ir Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos statistinius duomenis.
2. Išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių kinta pasaulio ir Lietuvos gyventojų skaičius.

Priemonės, e. ištekliai
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Pagrindinė idėja
Gyventojų pasaulyje nuolat daugėja, tačiau kai kuriose valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, mažėja.
Padedami mokytojo, atlikdami statistinių duomenų, diagramų analizę mokiniai aiškinasi pasaulio ir Lietuvos gyventojų
skaičiaus kaitą ir jos priežastis.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Pamokos pradžioje mokiniams galima perskaityti vadovėlio III skyriaus įvade pateiktą R. Kunzig straipsnio ištrauką.
Trumpai aptariama pagrindinė teksto mintis.
Mokiniai atsiverčia užrašus. Juose pateikta pamokos tema, klausimas apie pasaulio ir Lietuvos gyventojų kaitą, pamokos
uždaviniai. Kurio nors mokinio prašoma pamokos temą Kiek mūsų Žemėje ir uždavinius perskaityti garsiai. Diskutuojant
išsiaiškinama, ką mokiniai žino apie gyventojus, atliekama įvadinė temos užduotis.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kaip pasaulyje ir Lietuvoje kinta gyventojų skaičius.

•

Mokytojas paaiškina sąvoką „pasaulio laikrodis“, kartu su mokiniais aptaria pateiktą gyventojų skaičiaus atskiruose žemynuose schemą. Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1 užduotį. Prisimena, kaip analizuojami statistiniai duomenys. Atliktą užduotį vienas mokinys pakomentuoja garsiai.
2 ir 3 užduotis mokiniai atlieka poromis. Kelios poros pakomentuoja išnagrinėtas diagramas ir pateikia išvadas.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos gyventojų skaičius mažėja.
Jei yra galimybė, mokiniai internete patikrina duomenis ir palygina, kaip pakito gyventojų skaičius pasaulyje ir Lietuvoje.
Veiklos apibendrinimas. Mokytojo padedami mokiniai apibendrina ir pateikia išvadas apie nevienodą gyventojų skaičių
žemynuose.
Momentinė apklausa:
Kaip manote, ar teisingas teiginys, kad pasaulio ir Lietuvos gyventojų skaičius nuolat kinta?
Savo nuomonę pagrįskite.

•
•
•

II veikla. Išsiaiškinama, kas lemia gyventojų skaičiaus kaitą pasaulyje ir Lietuvoje.

•

Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1 užduotį. Įtvirtinami šaltinio analizės, informacijos paieškos ir atrankos įgūdžiai.
Atliekama 2 užduotis. Mokiniai dirbdami poromis nagrinėja Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos grafiką ir atlieka pateiktas užduotis. Užduotys, pažymėtos žvaigždute, skiriamos siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams. Jie savo pasiūlymus ir išvadas pristato visiems mokiniams.
3 užduotį siūloma atlikti siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams. Tačiau ją gali atlikti visi mokiniai poromis, sudarytomis iš skirtingo pasiekimų lygmens mokinių.
Veiklos apibendrinimas. Aptariama, kas labiausiai patiko, kokių sunkumų kilo. Įtvirtinant žinias pakartojama gyventojų
skaičiaus pasaulyje ir Lietuvoje kaita, prisimenamos priežastys, darančios šiai kaitai didžiausią įtaką. Mokytojas gali pasiūlyti mokiniams kokį nors žodį, kuriuo remdamiesi mokiniai suformuluotų pagrindinę pamokos išvadą.
Momentinė apklausa:
Nurodykite 2 priežastis, kurios lemia pasaulio ir Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitą.
Didaktinis žaidimas. Galima žaisti poromis. Mokiniams paduodamas popieriaus lapas, kuriame atskiruose stačiakampiuose surašyti svarbiausi pamokoje nagrinėti klausimai. Taip pat išdalijamos kortelės su atsakymais. Jais mokiniai uždengia
tinkamus klausimus.

•
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Žinau, kur ieškoti naujausios informacijos apie pasaulio ir Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitą.
Gebu nagrinėti įvairiomis formomis pateiktus statistinius duomenis (grafikus, diagramas, tekstą).
Suprantu, kodėl kinta gyventojų skaičius pasaulyje ir Lietuvoje, ir galiu paaiškinti, kas lemia šiuos pokyčius.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Turimos mokinių žinios, asmeninė patirtis; matematika: diagramų braižymas ir jų nagrinėjimas, grafikų analizavimas.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
II veiklos 2 užduoties 3 ir 4 dalys, 3 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
Pasidomėti, kaip pakito mokinių gyvenamosios vietovės gyventojų skaičius per pastaruosius 10 metų.
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50. Valstybė ir jos valdymas
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip
informacijos šaltiniu.
Atsiverti pasauliui, drauge išlaikant savo
individualybę.

2.7. Nagrinėjant schemas, nusakyti savo mokyklos ir Lietuvos valstybės valdymo struktūrą.

Žinios ir supratimas
2.7.1. Įvardyti valstybės požymius.
2.7.2. Paaiškinti savo mokyklos ir
mūsų šalies valdymo struktūrą.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas ir diskusija poromis, mažomis grupėmis).
Pažinimo (analizuodami pateiktą žemėlapį ir statistinius duomenis, atlikdami praktines užduotis mokiniai išsiaiškina
valstybės ir jos valdymo požymius, palygina juos su savo mokyklos ir šalies valdymu).
Mokėjimo mokytis (stebi ir apmąsto mokymąsi, atsako už savo ir draugų darbą; mokosi iš kitų ir su kitais).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kas yra valstybė ir kokie pagrindiniai jos požymiai.
2. Palyginti savo mokyklos valdymą su šalies valdymu.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Kuo panaši mokyklos ir šalies valdymo struktūra?
Mokiniai taikydami turimas žinias ir patirtį aptaria mokyklos ir valstybės valdymo struktūras, sužino, kokie yra svarbiausi
valstybės požymiai ir Lietuvos atpažinimo ženklai.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis
Mokinių asmeninės patirties išsiaiškinimas

•
•

Išsiaiškinama, kaip mokiniai supranta, kas yra seniūnija ir savivaldybė. Nubraižoma ir aptariama klasės valdymo schema.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, aptaria pamokos temą, probleminį klausimą ir uždavinius.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, ko reikia, kad valstybė galėtų egzistuoti.

•

Dirbdami grupėmis mokiniai atlieka 1, 2, 3, 4 užduotis. Remiasi savo patirtimi, vadovėlio informacija, įtvirtina darbo su
žemėlapiu ir statistiniais duomenimis, šaltiniais įgūdžius, pasitelkia istorijos pamokų žinias. Žvaigždute pažymėtos užduotys skiriamos siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams, todėl grupes reikėtų sudaryti taip, kad jose būtų įvairių
gebėjimų mokinių.
Atliktas užduotis grupių atstovai pakomentuoja visai klasei.
Dirbdami poromis mokiniai atlieka 5 užduotį – nurodo valstybės požymius.
Veiklos apibendrinimas. Aptarę grupėmis mokiniai pateikia po vieną nagrinėtos temos išvadą, pasako, ką nauja sužinojo,
kokia turima patirtis padėjo atlikti užduotis. Atliekama dalijamoji užduotis (Papildomos užduotys, 1 priedas).
Momentinė apklausa:
Kuris teiginys teisingas?
A. Valstybė turi savo teritoriją, nuolatinius gyventojus, valdžią ir yra pripažįstama kitų valstybių.
B. Valstybė turi savo teritoriją, valdžią ir yra pripažįstama kitų valstybių.
Atsakymas: A
Savo atsakymą pagrįskite.

•
•

II veikla. Išsiaiškinama, kuo panaši mokyklos ir šalies valdymo struktūra.

Dirbdami poromis mokiniai atlieka 1, 2, 3, 4 užduotis. Vienos poros atlieka 1 ir 2, o kitos – 3 ir 4 užduotis. Pildomos
užduočių sąsiuvinyje pateiktos schemos. Mokytojo padedami mokiniai prisimena mokyklos valdymo struktūrą, nagrinėja,
kaip valdoma valstybė. Svarbu siekti, kad mokiniai nustatytų mokyklos ir valstybės valdymo panašumus ir skirtumus. Atliktų užduočių atsakymus kelios mokinių poros pakomentuoja visai klasei. Mokytojas stebi ir vertina mokinių veiklą.
Veiklos apibendrinimas. Apibendrinama dirbant poromis. Mokiniai pateikia bendrą poros darbo išvadą, nurodo, kuri valdymo struktūra (valstybės ar mokyklos) yra sudėtingesnė ir kodėl.
Momentinė apklausa:
Nurodykite 2 valstybės ir mokyklos valdymo skirtumus.
Didaktinis žaidimas. Sieniniame politiniame žemėlapyje sunumeruotais lipniaisiais lapeliais uždengiamos kurios nors
valstybės. Mokytojas parengia trumpus valstybių pristatymus, juos taip pat sunumeruoja. Tačiau jų numeracija neatitinka
lipniųjų lapelių numeracijos. Mokiniai turi rasti atitikmenis, įvardyti valstybę ir parodyti ją žemėlapyje.

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Ankstesnės ir šios temos namų darbus galima vertinti taškais ir įtraukti juos į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•

Žinau ir gebu apibūdinti pagrindinius valstybės požymius.
Galiu palyginti savo mokyklos ir šalies valdymo struktūrą.
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Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis ir V klasės istorijos kurso žinios.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 1 užduoties 6 dalis; 2 užduoties 3 ir 4 dalys; 3 užduoties 2 ir 5 dalys; 4 užduoties 2 ir 3 dalys

papildoma veikla
Kūrybinė užduotis. Pateikti pasiūlymų, kaip pagerinti mokyklos valdymą.
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51. Lietuvos ir kitų šalių tautos
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Noriai domėtis kitais kraštais, ugdytis pagarbą tų kraštų gamtos ir kultūros įvairovei.

Gebėjimai
Žinios ir supratimas
2.8. Naudojantis statistiniais duomeni- 2.8.1. Nurodyti, kokių tautybių žmomis ir diagramomis, nurodyti tautinę
nių Lietuvoje gyvena daugiausia.
Lietuvos gyventojų sudėtį.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Pažinimo (mokiniai susipažįsta su Lietuvoje išskiriamomis etnografinėmis sritimis, išsiaiškina, kokių tautybių žmonės
gyvena Lietuvoje, kritiškai mąsto, daro pagrįstas išvadas).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir schemas, atlikdami praktines užduotis mokosi
rasti svarbiausią informaciją; konsultuojami mokytojo planuoja ir organizuoja savo veiklą).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kodėl Lietuvoje išskiriamos etnografinės sritys.
2. Išanalizuoti statistinius duomenis ir išsiaiškinti, kokių tautybių žmonės gyvena Lietuvoje.
3. Palyginti savo ir pasirinktos tautos papročius ir tradicijas.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Kodėl svarbu pažinti ir savo tautą, ir kitas tautas?
Mokiniai, dirbdami individualiai, poromis ir grupėmis, susipažįsta su Lietuvos etnografinėmis sritimis, įvardija savo ir kitų
etnografinių sričių požymius. Analizuoja statistinius duomenis apie gyventojų tautinę sudėtį, ugdosi pagarbą kitų tautų
žmonėms.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis
Mokinių turimos patirties ir žinių išsiaiškinimas

•
•

Prisimenama praėjusios pamokos tema, aptariami valstybės požymiai, prašoma nurodyti valstybės ir mokyklos valdymo struktūros skirtumus.
Kartojimo klausimai:
1. Kokie yra pagrindiniai valstybės požymiai?
2. Kokius žinote Lietuvos valstybės simbolius?
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, susipažįsta su pamokos klausimu ir uždaviniais. Su mokiniais aptariama, kokioje
etnografinėje srityje jie gyvena, ar yra buvę kitose srityse. Atliekama įvadinė temos užduotis.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kodėl Lietuvoje išskiriamos etnografinės sritys.

•

Dirbdami poromis mokiniai atlieka 1 užduotį. Įtvirtina darbo su kartoschema įgūdžius, remiasi vadovėlio medžiaga, ugdosi komunikacinę kompetenciją. Žvaigždute pažymėtai užduočiai reikia išsamiau pasirengti ir pasitarti su artimaisiais,
todėl ją galima skirti kaip namų darbą.
2 užduotį mokiniai atlieka individualiai. Remiasi vadovėlio medžiaga, asmenine patirtimi. Mokiniams galima pasiūlyti savo etnografinę sritį palyginti su ta etnografine sritimi, kurioje jie yra buvę arba kurioje norėtų apsilankyti. Atlikę
užduotį mokiniai padaro išvadą. Keli mokiniai ją perskaito garsiai. Išvados gali skirtis, nes mokiniai lygina skirtingas
etnografines sritis. Mokytojas konsultuoja, stebi ir vertina mokinių darbą.
Veiklos apibendrinimas. Dirbdami poromis mokiniai atlieka 3 užduotį, pateikia svarbiausius argumentus, kas lemia Lietuvos skirstymą į etnografines sritis.
Momentinė apklausa:
Nurodykite po vieną Lietuvos etnografinių sričių požymį.

•

II veikla. Nagrinėjama, ką apie Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį rodo statistiniai duomenys.

•

Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1, 2, 3 užduotis. Baigę darbą atsakymus pasitikrina su suolo draugu, keli mokiniai juos perskaito garsiai, o diagramų atsakymus galima parodyti naudojant multimediją. Svarbu skatinti mokinius
argumentuotai paaiškinti gautus duomenis, pagrįsti savo atsakymus. 4 užduotį galima skirti namų darbams.
5 užduotis skiriama siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams. Ją galima siūlyti mokiniams atlikti iš anksto, kad galėtų
pristatyti darbą naudodamiesi IKT technologijomis.
Veiklos apibendrinimas. Su mokiniais aptariama, kokių naujų žinių jie įgijo, kokios turimos žinios ar konkreti veikla padėjo geriau suprasti nagrinėjamą temą.
Momentinė apklausa:
1. Kaip keitėsi Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis?
2. Kurios tautybės gyventojų Lietuvoje gyvena daugiausia?

•

III veikla. Aiškinamasi, kodėl svarbu pažinti kitas tautas.

Dirbdami grupėmis mokiniai atlieka 1, 2, 3 užduotis. Tada grupės pristato savo atsakymus. Galima skatinti mokinius užduoti kitoms grupėms klausimų, pasidalyti savo įspūdžiais, jei teko bendrauti su kitų tautų žmonėmis.
Veiklos apibendrinimas. Atliekama 4 užduotis. Ne tik ieškoma atsakymo į pateiktą klausimą, bet ir ugdoma tolerancija
kitoms tautoms.
Didaktinis žaidimas „Atspėk, kas esu?“ Keli mokiniai tampa kitų tautų atstovais ir trumpai prisistato (prisistatymas parašytas kortelėje, kurią mokinys pasiima nuo mokytojo stalo). Kiti mokiniai gali du kartus spėti, kokios tautos atstovą pristato
klasės draugas. Tas, kuris atspėja, pats prisistato kaip kurios nors tautos atstovas.
Momentinė apklausa:
Nurodykite kelis požymius, pagal kuriuos galima atpažinti tautas.

III skyrius. Žmogus žemėje

172

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Galiu paaiškinti, kodėl Lietuvoje išskiriamos etnografinės sritys.
Gebu analizuoti statistinius duomenis apie Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį.
Galiu pagrįsti, kodėl svarbu pažinti kitas tautas ir gerbti jų papročius bei tradicijas.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis, matematika (diagramų spalvinimas ir skaitymas, statistinių duomenų analizavimas), lietuvių
kalba, istorija (etnografinės sritys)

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
I veiklos 1 užduoties 6 dalis, II veiklos 2 ir 3 užduoties 1 dalis, 5 užduotis

Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
II veiklos 4 užduotis. Mokiniai turėtų pasidomėti, kokių tautybių žmonės gyvena jų aplinkoje.
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52. Gyvenimas mieste ir kaime
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią
aplinką; jausti atsakomybę, atliekant
aplinkos tyrimus ir stebėjimus.

Gebėjimai
2.9. Nagrinėjant paveikslus,
lyginti kaimą ir miestą.

Žinios ir supratimas
2.9.1. Nurodyti 1–2 miesto ir kaimo skirtumus.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (darbas ir diskusija poromis, grupėmis).
Pažinimo (mokiniai išmoksta apibūdinti savo gyvenamąją vietovę, išsiaiškina gyvenimo mieste ir kaime skirtumus; taikydami nurodytus kriterijus palygina didžiuosius pasaulio miestus su Lietuvos miestais; įvardija problemas, ieško atsakymų ir sprendimų).
Mokėjimo mokytis (analizuodami kartoschemas, statistinius duomenis, iliustracijas kelia mokymosi tikslus, vertina pateiktą informaciją, bendradarbiauja su klasės draugais).

Mokymosi uždaviniai
1. Apibūdinti savo gyvenamąją vietovę.
2. Išsiaiškinti ir nurodyti kaimo ir miesto skiriamuosius bruožus.
3. Palyginti Lietuvos ir kitų pasaulio šalių didžiuosius miestus.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Kuo skiriasi gyvenimas mieste ir kaime?
Analizuodami temą mokiniai išsiaiškina miesto ir kaimo skirtumus, sužino miesto ir kaimo bruožus. Remdamiesi vadovėlio
medžiaga aiškinasi, kur gyvena daugiau gyventojų – mieste ar kaime; kas lemia tokį gyventojų pasiskirstymą.
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Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Mokiniai atsiverčia užrašus. Juose pateikta pamokos tema, probleminis klausimas ir pamokos uždaviniai. Mokinių prašoma
susipažinti su pamokos tema ir uždaviniais. Klausiama, ar visi supranta, ko bus siekiama per pamoką. Diskutuojant išsiaiškinamos turimos mokinių žinios apie miestą ir kaimą. Keli mokiniai galėtų pasakyti savo nuomonę, kuo skiriasi miestas ir
kaimas. Atliekama įvadinė temos užduotis.

			

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kaip galima apibūdinti savo gyvenamąją vietovę.

•
•
•
•

Dirbdami poromis mokiniai atlieka 1 užduotį.
2 užduoties pirma dalis skiriama atlikti namie. Šiai užduočiai reikia daugiau laiko ir papildomos informacijos.
2 užduoties antra dalis – iliustracijos analizė – atliekama individualiai. Mokiniai remiasi turima informacija, istorijos
žiniomis, iliustracija.
Mokytojas stebi mokinių darbą, vertina. Atliktas užduoties dalis keli mokiniai pakomentuoja visai klasei.
Veiklos apibendrinimas. Aptariant veiklą prašoma, kad mokiniai sugalvotus upės ir gyvenvietės pavadinimus užrašytų ant
paruošto ir ant lentos pakabinto lapo. Kelių mokinių pasiteiraujama, kodėl jie pasirinko tokius pavadinimus. Išrenkamas
gražiausias ir įdomiausias upės ir gyvenvietės pavadinimas.
Momentinė apklausa:
Pasakykite po 2 gamtinius ir socialinius savo vietovės bruožus.
II veikla. Išsiaiškinama, kuo skiriasi kaimas ir miestas.

•
•

Dirbdami grupėmis mokiniai atlieka 1, 2 užduotis. Prisimena, kaip analizuojami šaltiniai, pildydami lentelę ieško reikiamos informacijos vadovėlyje. Atliktos užduotys aptariamos vienam grupės nariui perskaitant atsakymus visai klasei.
Atliekamos 3, 4 užduotys. Dirbdami poromis mokiniai pateikia bendrus užduočių atsakymus, argumentuotas išvadas ir
įvertinimus. Išsiaiškinama, ar mokinių porų nuomonės sutampa, ar skiriasi.
Veiklos apibendrinimas. Atliekama 5 užduotis. Prisimenami kaimo ir miesto skirtumai. Taikydami minčių lietaus metodą
mokiniai išsako savo nuomonę, kur norėtų gyventi ateityje ir kodėl.
Momentinė apklausa:
Įvardykite 2 miesto ir kaimo skirtumus.
III veikla. Nagrinėjama, kuo skiriasi didžiausi Lietuvos miestai nuo didžiausių kitų pasaulio šalių miestų.

•
•
•

Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1 užduotį. Tada keli mokiniai pristato savo atsakymus, pateikia argumentuotus
paaiškinimus, remiasi asmenine patirtimi.
Dirbdami poromis mokiniai atlieka 2 užduotį. Lavinami darbo su žemėlapiu, diagramų analizės įgūdžiai. Mokiniai skatinami pateikti pagrįstus atsakymus, argumentuotus paaiškinimus.
3 užduoties pirma dalis skiriama mokiniams, siekiantiems aukštesnių rezultatų.
Veiklos apibendrinimas. Atliekamos 3 užduoties 2 ir 3 dalys. Mokiniai pateikia atsakymus. Klausiama, kuri užduotis labiausiai patiko, kuri buvo sunkiausia ir kodėl.
Momentinė apklausa:
Ar pritariate, kad šiuolaikinės technologijos leidžia žmonėms gyventi ir mažesnėje erdvėje?
Savo atsakymą pagrįskite.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.
Ankstesnės ir šios temos namų darbus galima vertinti taškais ir įtraukti juos į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Gebu apibūdinti savo gyvenamąją vietovę ir atlikti trumpą tyrimą.
Gebu palyginti miesto ir kaimo bruožus ir nustatyti skirtumus.
Moku analizuoti statistinius duomenis ir palyginti Lietuvos bei kitų pasaulio šalių didžiuosius miestus.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Asmeninė mokinių patirtis, matematika (diagramų analizė), istorija (gyvenvietės raida), informacinės technologijos (informacijos paieška), praėjusių metų geografijos dalyko žinios

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
III veiklos 2 užduoties 3 dalis, III veiklos 3 užduotis

papildoma veikla
Trumpas tyrimas. Mokiniams siūloma paieškoti senos savo gyvenamosios vietovės nuotraukos (šeimos albume, muziejuje,
senuose leidiniuose ar internete), nufotografuoti tą pačią vietą dabar ir aprašyti jos pokyčius.
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53. Gyventojų veikla
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Geriau pažinti savo krašto gamtos
ir visuomenės įvairovę, ugdytis
pagarbą jai.

2.11. Nagrinėjant paveikslus ir schemas,
vertinti, kaip žmogus, kurdamas savo gerovę,
veikia gamtą, ir pasakyti savo nuomonę.

Žinios ir supratimas
2.11.2. Nurodyti pagrindines
žmonių plėtojamas ūkinės veiklos sritis.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Komunikacinė (diskusija, darbas poromis, grupėmis).
Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, paveikslėlius ir kartoschemas, diagramas, atlikdami praktines
užduotis, naudodamiesi vadovėliu ir kitais informacijos šaltiniais mokiniai išsikelia mokymosi tikslus ir planuoja mokymąsi; mokosi įvairiais būdais, stebi ir apmąsto mokymąsi).
Pažinimo (diskutuoja, įvardija problemas, ieško atsakymų ir sprendimų būdų, daro pagrįstas išvadas).

Mokymosi uždaviniai
1. Išsiaiškinti, kas yra gamtos ištekliai ir kaip juos naudojame.
2. Apibūdinti pagrindines žmonių plėtojamas ūkinės veiklos sritis.
3. Paaiškinti, kodėl šalys prekiauja vienos su kitomis.

Priemonės, e. ištekliai

Pagrindinė idėja
Ko turtinga mūsų Žemė, kaip išmaniai galime naudotis jos turtais?
Analizuodami pamokos temą mokiniai išsiaiškina, kaip skirstomi gamtos ištekliai, kaip naudingosios iškasenos ir kiti gamtos
ištekliai lemia gyventojų verslus ir šalies ekonomikos stiprumą. Analizuodami vadovėlį ir atlikdami praktines užduotis
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mokiniai suvokia, kad gamtos išteklius būtina taupiai naudoti. Sužino, kaip skirstomas šalies ūkis, kaip šalys tarpusavyje
prekiauja, kuo šalims svarbi prekyba, kokia ūkine veikla užsiima žmonės.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

•
•

Kartojant ankstesnės temos medžiagą mokinių galima klausti, kuo skiriasi miestas nuo kaimo, prašyti įvardyti 2–3 didžiausius pasaulio ir Lietuvos miestus.
Kartojimo užduotys:
1. Įvardykite ir parodykite žemėlapyje po 3 didžiausius Lietuvos ir pasaulio miestus.
2. Nurodykite pasaulio ir Lietuvos miestų skirtumus.
Mokiniai atsiverčia užduočių sąsiuvinį, perskaito pamokos temą, probleminį klausimą ir uždavinius. Atliekama įvadinė
temos užduotis.

1. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kaip naudojami gamtos ištekliai.

•
•
•

Dirbdami individualiai mokiniai atlieka 1 ir 2 užduotis. Pasirengti reikėtų iš anksto. Tikrinant atliktą užduotį svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar mokinių surinkta informacija teisinga. Mokytojas papildo atsakymus, ištaiso klaidas ar netikslumus.
Dirbdami poromis mokiniai atlieka 3 užduotį. Išanalizavus pateiktus paveikslėlius vienas mokinys atsakymus perskaito
garsiai. Galima paklausti, ar mokiniai žino daugiau pavyzdžių, kaip dar galima gaminti elektros energiją.
Atliekama 4 užduotis. Dirbdami mažomis grupėmis mokiniai gerina darbo su iliustracijomis įgūdžius. Mokytojas stebi,
konsultuoja ir vertina mokinių veiklą. Atlikus užduotį iliustracija ir atsakymai aptariami. Mokinių galima paklausti, ar jie
žino, kur yra daugiausia naftos telkinių.
Veiklos apibendrinimas. Taikydami minčių lietaus metodą mokiniai pasako, kas patiko ir kas buvo sunku, kokių žinių trūko, kokios žinios padėjo atlikti užduotis.
Momentinė apklausa:
Patvirtinkite arba paneikite teiginį, kad gamtos ištekliai lemia gyventojų verslus ir šalies ekonomikos stiprumą.
Savo atsakymą pagrįskite.
II veikla. Nagrinėjama, kokių ūkio šakų veiklą žmonės plėtoja Lietuvoje.

•

Atliekamos 1, 2, 3 užduotys. Mokiniai dirba individualiai ir poromis. Atliekant 1 užduotį įtvirtinami darbo su kartoschemomis įgūdžiai, ugdomas mokinių pastabumas, dėmesingumas ieškant reikiamos informacijos. Atlikta užduotis aptariama.
2, 3 užduotis galima aptarti diskutuojant. Mokiniai taiko įgytas žinias apie Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitą. Reikėtų
skatinti mokinius išsakyti savo mintis apie žmonių profesijas ir pagrįsti savo nuomonę.
Veiklos apibendrinimas. Aptariamos atliktos užduotys, išsiaiškinama, kokių sunkumų mokiniams kilo, kokių naujų žinių
jie įgijo. Galima atlikti papildomą užduotį: mokiniai pagal aprašymą įvardija profesijas (Papildomos užduotys, 2 priedas).
Momentinė apklausa:
1. Pateikite ūkio šakų, kuriose dirba Lietuvos gyventojai, pavyzdžių.
2. Nurodykite 2 priežastis, kodėl žmonės dirba.

•

III veikla. Išsiaiškinama, kodėl šalys prekiauja.

•
•
•

Dirbdami individualiai mokiniai atlieką 1 užduotį. Diskutuojant padaroma išvada, kuo mūsų gyvenimui, buičiai svarbi
šalių tarpusavio prekyba.
Dirbdami mažomis grupėmis mokiniai atlieka 2 užduotį. Ugdomas mokinių dėmesingumas, gerinami darbo su diagramomis įgūdžiai. Siekiama, kad mokiniai išvadas pagrįstų.
Atliktas užduotis grupių atstovai pakomentuoja visai klasei. Žvaigždute pažymėta užduotis skiriama siekiantiems aukštesnių rezultatų mokiniams, todėl sudarant darbo grupes svarbu, kad jose būtų įvairių gebėjimų mokinių.
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•

Atliekama 3 užduotis. Dirbdami individualiai mokiniai analizuoja statistinių duomenų lentelę. Savo atsakymus keli mokiniai pristato klasei. Mokytojas stebi ir vertina mokinių veiklą. Žvaigždute pažymėta užduotis skiriama mokiniams,
siekiantiems aukštesnių rezultatų.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai popieriaus lape surašo savo mintis, kodėl šalys prekiauja vienos su kitomis. Tada lapas
pakabinamas ant lentos. Aptariama, kas pavyko, kas sekėsi sunkiau, klausiama, kokių geografinių žinių ir įgūdžių mokiniams prireikė atliekant užduotis.
Momentinė apklausa:
1. Pateikite 2 argumentus, kodėl šalims svarbu prekiauti vienai su kita.
2. Pateikite pavyzdžių, kurių šalių prekes jūsų šeima perka dažniausiai. Kodėl?

3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•
•

Galiu paaiškinti, kodėl svarbūs gamtos ištekliai.
Suprantu ir gebu paaiškinti, kokias ūkinės veiklos sritis žmonės plėtoja Lietuvoje.
Gebu paaiškinti, kodėl šalys tarpusavyje prekiauja.
Moku nagrinėti įvairiai pateiktus statistinius duomenis.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Ankstesnių temų žinios, matematika (diagramų skaitymas, statistinių duomenų analizė), istorija (gyvenviečių raida), asmeninė mokinių patirtis.

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)
III veiklos 2 užduoties 5 dalis, 3 užduoties 1 dalis
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Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
1. Sudaryti 10 klausimų kryžiažodį tema „Gamtos ištekliai ir žmonių verslai“.
2. Parašyti veiklos sričių pavyzdžių, kuriose dirba daugiausia mokinių gyvenamosios vietovės gyventojų. (žr. Papildomos

užduotys, 1 priedas).
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54. Pasikartokite ir įsivertinkite
(Jaunojo geografo užrašuose: 54. Kartojimas)
Pamokų skaičius: 1
Pamokos tipas: klasėje

Bendrosios programos
Mokinių pasiekimai
Nuostatos
Geriau pažinti savo krašto gamtos ir visuomenės įvairovę, ugdytis pagarbą jai.
Noriai ir apdairiai tyrinėti artimiausią
aplinką; jausti atsakomybę, atliekant
aplinkos tyrimus ir stebėjimus.
Ugdytis pasitikėjimą žemėlapiu kaip informacijos šaltiniu.

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

3.2. Tinkamai vartoti šio koncentro
4.3.1. Paaiškinti, kas yra tyrimų
geografijos sąvokas ir vietovardžius.
rezultatas ir kas yra išvada.
4.3. Dirbant individualiai, grupėmis
klasėje ir natūralioje aplinkoje, atlikti
paprastą tyrimą, pateikti jo rezultatus.
Apmąstyti savo tyrimų sėkmes ir nesėkmes.

Bendrosios kompetencijos (gebėjimai)

•
•
•

Mokėjimo mokytis (analizuodami pateiktą informaciją, atlikdami praktines užduotis mokiniai planuoja mokymąsi, stebi jį ir apmąsto, mokosi iš kitų ir su kitais, daro apibendrinimus ir pateikia išvadas).
Komunikacinė (diskusija, darbas poromis).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo (atlikdami skyriaus kartojimo užduotis mokiniai pritaiko įgytas geografijos žinias; kelia
naujas idėjas ir jas įgyvendina dirbdami praktiškai.

Mokymosi uždaviniai
Taikydami žinias ir įgūdžius, įgytus mokantis šį skyrių, mokiniai sieks:
1. Skaityti grafiškai pavaizduotą informaciją apie gyventojų pasiskirstymą pasaulyje.
2. Tyrinėti savo gyvenamąją aplinką (kambarį, butą, namą); kelti hipotezę, rinkti duomenis, juos apibendrinti ir daryti
išvadas.

Priemonės, e. ištekliai
Kartojimo užduotys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje
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Pagrindinė idėja
Mokiniai atlikdami praktines užduotis pakartoja žinias, įgytas nagrinėjant skyrių „Žmogus Žemėje“. Dirbdami individualiai
ir poromis ugdosi dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Veiklos rekomendacijos
1. Įvadinė dalis

Pamokos pradžioje mokiniai pakartoja vadovėlyje pateiktas pagrindines sąvokas. Jų reikės kartojimo užduotims atlikti. Perskaito poskyrio išvadas, atsako į mokytojo klausimus. Prisimena, kas yra hipotezė, tyrimų rezultatas, išvada. Tada atsiverčia
užduočių sąsiuvinį, aptaria skyriaus kartojimo uždavinius.
Kartojimo klausimai:
1. Pasakykite po 2 kaimo ir miesto skiriamuosius bruožus.
2. Paaiškinkite sąvokas gimstamumas, emigracija, demografas, tarptautinė prekyba, atvežtinės prekės, vietinės prekės.

2. Siūloma veikla
I veikla. Išsiaiškinama, kokie gyventojų rodikliai pasaulyje.

Atliekama 1 užduotis. Dirbdami poromis mokiniai analizuoja grafiškai pateiktus duomenis, atsako į klausimus, prognozuoja. Taikydami turimas žinias pagrindžia atsakymus ir išvadas, tobulina darbo su žemėlapiu, kartoschemomis, grafikais
įgūdžius. Atlikus užduotis kelios mokinių poros atsakymus pakomentuoja visai klasei. Mokytojas stebi mokinių veiklą,
konsultuoja.
Veiklos apibendrinimas. Mokiniai pateikia išvadas, nurodo, su kokiais sunkumais susidūrė, kas labiausiai patiko. Aptariama, kokių problemų gali kilti vienose teritorijose gyventojų mažėjant, kitose – daugėjant.
Momentinė apklausa – minčių ežys:
1. Nurodykite pagrindines priežastis, kodėl miestuose gausėja gyventojų.
2. Nurodykite pagrindines priežastis, lemiančias žmonių skaičiaus didėjimą Žemėje.
II veikla. Aiškinamasi, kaip atlikti tyrimą.

•
•

Atliekamos 1, 2 užduotys. Mokiniai tyrimą atlieka individualiai, nes jis susijęs su jų gyvenamąja aplinka. Kaip atlikti
tyrimą, aptariama per pamoką, o dirbama namie.
Mokiniai turi ne tik taikyti žinias, įgytas mokantis šį skyrių, bet ir gebėti kelti hipotezę, pasirinkti tyrimo objektą, kelti
tyrimo tikslą, rinkti duomenis. Be to, mokiniai turi gebėti aprašyti tyrimo eigą, pateikti atlikto tyrimo rezultatus, padaryti argumentuotas išvadas, patvirtinti ar paneigti hipotezę. Tyrimas pristatomas kitos pamokos pradžioje. Mokiniai
gali parengti skaidres. Taip jie gerins darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžius, ugdysis kūrybiškumą. Galima
išrinkti tris geriausiai atliktus ir pristatytus tyrimus.
Veiklos apibendrinimas. Pristatę atliktą tyrimą mokiniai mokytojo paruoštuose spalvotuose įvairios formos popieriaus
lapeliuose užrašo po du žodžius, kodėl šalys prekiauja ir kuo svarbi prekyba. Lapeliai pakabinami pasirinktoje klasės vietoje.
Mokinių klausiama, ar įdomu buvo atlikti tyrimą, kokių sunkumų kilo, kokios papildomos informacijos prireikė, kur jos
ieškojo.
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3. 	Vertinimas / įsivertinimas, refleksija

•
•

Formuojamasis vertinimas taikomas visą pamoką.
Visas atliktas užduotis galima vertinti taškais ir juos įtraukti į kaupiamąjį vertinimą.

	Mokinių įsivertinimas (pagal lygius):

•
•
•

Moku skaityti grafiškai pavaizduotą informaciją apie gyventojų pasiskirstymą pasaulyje.
Žinau, kaip atlikti tyrimą.
Gebu nuosekliai tyrinėti savo gyvenamąją aplinką.

Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Žinios, įgytos nagrinėjant šį skyrių; matematika (statistinių duomenų, grafikų analizė).

Diferencijavimas (veikla siekiantiems aukštesnių mokymosi rezultatų / smalsiems mokiniams)

Klausimų ir užduočių komentarai

papildoma veikla
Tyrimas (II veiklos 1 užduotis). Atlikti tyrimą ir pristatyti jo rezultatus.
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