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PROGRAMOS “VANDUO”
IŠTAKOS...

 „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, iškėlusi 
sumanios visuomenės viziją. 

 SUMANI VISUOMENĖ =SUMANUS ŽMOGUS



 VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ 
STRATEGIJA:

Visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas 
asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas.
 GEROS MOKYKOS KONCEPCIJA:
pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, 
prasmės, atradimų ir asmens ugdymo (-si) sėkmės siekianti 
mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės 
susitarimais ir mokymusi.



MŪSŲ PATIRTIS

Turimų duomenų analizė:
 2011 m. išorinis veiklos vertinimas (dominuoja 

tradicinės pamokos);
 2015 m. platusis įsivertinimas (ugdymo 

procesas nėra patrauklus);
 2016 m. standartizuoti testai (probleminės 

sritys: teksto suvokimas, pasaulio pažinimas).



KAIP MOKYTI 
Z KARTOS VAIKĄ?

KOKIŲ ŽINIŲ, ĮGŪDŽIŲ, KOMPETENCIJŲ 
MUMS REIKIA, KAD GALĖTUME 

UGDYTI Z KARTOS VAIKĄ?
KOKIE METODAI, BŪDAI, PRIEMONĖS 

GALI UŽTIKRINTI KOKYBIŠKĄ
UGDYMĄ (-SI)



Trijų ugdymo pakopų 
ugdymo turinio dermę 
atspindinti programa

 INTEGRUOTO (TARPDALYKINIO) 
IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR 
PRADINIO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 
UGDYMO PLANAS 2016-2020 METAMS

 Temos:
 2016-2017 m.m. – “Vanduo”
 2017-2020 m. – “Vanduo” (I pusm.), “Žemė –

mūsų planeta” (II pusm.)



PROGRAMOS ESMĖ IR 
TIKSLAS

 sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, 
atsakingai ir atvirai asmenybei.

 kompetencijų, žinių ir įgūdžių plėtojimas, kritinio 
mąstymo ugdymas

 ugdymas patrauklus ir džiaugsmingas 
 mokymosi motyvaciją skatinantys ugdymo 

metodai, temos, priemonės; 
 sudaromos sąlygos ir situacijos, leidžiančios 

išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę



LAUKIAMAS REZULTATAS

 ugdymo (-si) procesas taps patrauklus, 
skatins mokymo (-si) motyvaciją;

 Ugdymas (-sis) orientuotas į vaiką, jo 
poreikius;

 ne mažiau kaip 20 proc. pagerės
nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo  
rezultatai 



MŪSŲ PRAKTIKA:



IKIMOKYKLINIS UGDYMAS



EKSPERIMENTUOJAME SU 
VANDENIU

3–5 METŲ VAIKAI



EKSPERIMENTUOJAME SU LEDU
TIRPSTA - NETIRPSTA



SKĘSTA - PLAUKIA



VANDENS REIKŠMĖ 
AUGALAMS AUGALAMS



KVĖPAVIMO PRATIMAI



ŽAIDIMAI SU SNIEGU



TAPOME...
PIEŠIAME LIETŲ, SNIEGĄ



APLIKUOJAME, SPALVINAME, 
DĖLIOJAME JŪRŲ GYVŪNUS



PRIE AKVARIUMO...



PRIEŠMOKYKLINIS 
UGDYMAS

Integruotos ugdymo 
veiklos

,,Vandenėli, kas tu esi?”

 Vanduo beskonis, 
bespalvis, bekvapis 
skystis.

 Žmogus be vandens 
neišgyventų.

 Vanduo nuolat juda, 
teka, garuoja, maišosi, 
kietėja, iškrenta 
krituliai.



POKALBIS-DISKUSIJA
KIEK VANDENS YRA ŽEMĖJE?



BANDYMAS: SKĘSTA – NESKĘSTA
KAS SUNKESNIS UŽ VANDENĮ?



,,Ką pasakojo Lašiukas”
Vaikų kūrybinė užduotis.  

Knygelės iliustracijų kūrimas.



BENDRADARBIAVIMAS SU 
4-OS KLASĖS MOKINIAIS 

Socialinė, pažinimo kompetencija.

Mokiniai mus 
supažindino su 
Lietuvos 
ežerais, 
upėmis. 
Minėme mįsles 
apie vandens 
telkinius, žuvis.



PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAS
LOGOPEDĖ

MUILO BURBULŲ PŪTIMAS



SMULKIOSIOS MOTORIKOS 
LAVINIMAS (1)

"Lietus"
Penki linksmi lašeliai
Jau krenta į žemelę.
Paprašysim lašelius,
Kad pasakytų vardelius,
Tuk - Tuk -Tuk -Tuk (nykštys)
Tam - Tam - Tam - Tam (smilius)
Tim - tim - tim - tim (didysis)
Tik - tik - tik - tik (bevardis)
Tip - tip - tip - tip (mažylis)



SMULKIOSIOS MOTORIKOS 
LAVINIMAS (2)

„Lietus ir vaivorykštė“
Vai lietus, vai lietus
Reikia bėgti pro vartus.
Jau kruša, kruša, ledai,
Slepias namuose vaikai.
O perkūnas grum–grum–grum!
Žaibas plieskia jau dangum!
Pažiūrėk greičiau pro langą-
Jau vaivorykštės ten lankas!
Štai išlindo ir saulelė,
Bėkim žaist į mišką žalią!



PIEŠIMAS ANT VANDENS (1)



PIEŠIMAS ANT VANDENS (2)



1-MA KLASĖ
INTEGRUOTŲ VEIKLŲ SAVAITĖ

„VANDENS PASLAPTYS“



SAVAITĖS TEMOS  SKELBIMAS. 
Raidžių pakartojimas, temos ir 

savaitės veiklų aptarimas.



PROBLEMOS IŠKĖLIMAS. 
Kas tas vanduo? 

Mąstymo žemėlapio metodas.



TIRIAMOSIOS VEIKLOS.
Koks gali būti vanduo? 

Vandens būsenos.



BENDRADARBIAVIMAS.  
Upės piešimas pūtimo technika. 

4 klasės mokinė Jurinta pasakoja iš kur atsirado 
upės, supažindina su Lietuvos upėmis.



BENDRADARBIAVIMAS. 
Sveikatos specialisto pamokėlė „Vanduo-

gyvybės šaltinis“. Įrodymas tyrimais.



APIBENDRINIMAS. 
TOLESNIŲ VEIKLŲ NUMATYMAS. 
Grįžimas prie mąstymo žemėlapio. 

Aptariame, ką žinojome, ką naujo  sužinojome, 
kokias žinias gilinsime ateityje.



2 KLASĖ

Tikslas: kurti  bendrąsias ir dalykines 
kompetencijas skatinančią 

ugdymo (-si) aplinką



LIETUVIŲ KALBA

Kūrybinė užduotis



MOKYMASIS 
BENDRADARBIAUJANT SU KITAIS



PASAULIO PAŽINIMAS
TIRIAMOSIOS VEIKLOS I

Vanduo yra geriausias 
tirpiklis iš visų skysčių.



TIRIAMOSIOS VEIKLOS II

Bandymas su sniegu.
Išvada : Sniege yra nešvarumų. Jo valgyti negalima.  



TIRIAMOSIOS VEIKLOS III



PROGRAMA 
„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje“ 



KŪNO KULTŪROS 
PAMOKOS GAMTOJE



DAILĖS PAMOKOS



APIBENDRINAMOJI PAMOKA
Mokinių mintys apie vandenį



IŠVADOS:

1. Sukurta, bendrąsias ir dalykines kompetencijas 
skatinanti mokinius ugdymo (-si) aplinka, padėjo 
suvokti vientisą pasaulio vaizdą, ugdymo procesą 
kreipiant praktinių gebėjimų link.

2. Mokiniai buvo skatinami savarankiškai mąstyti, kelti 
klausimus ir spręsti problemas, aktyviai dalyvauti 
tiriamosiose veiklose, mokytis bendradarbiaujant su 
kitais.



3 KLASĖ - „Kertukai“
Pagal Žiežmarių dvaro istoriją Kertus - Žiežmarių dvaro 

vietovardis. Tai upelis tekantis šiaurės link, pietine dvaro dalimi.
P. S. Turint klasėje laivą reikia turėti kame ir plaukioti  bei 

mokytojos pavardė - Kertenienė, o klasės pavadinimas –
Kertukai, abu šie žodžiai turi tą pačią šaknį 



Jūratės ašaros
Baltijos jūros gelmėse, gintaro pily, 

gyveno dievaitė Jūratė. Kartą ją iš miego pažadino 
skambi daina. Atmerkusi akis, ji išvydo dainuojantį 
jauną stuomeningą žvejį Kastytį. Jo mestas tinklas 
buvo užkliudęs rūmų bokštą. Jūratė pakvietė drąsų 
žvejį gintarinėn pilin. Tačiau galingasis Perkūnas, 

sužinojęs, kad nemirtingoji deivė pamilo Žemės sūnų, 
įtūžęs paskandino Kastytį ir, pasiuntęs žaibą, sudaužė 

prabangius Jūratės rūmus. O ją amžiams prirakino 
prie sutrupintos pilies vartų...

Jūratė pravirko... Jos ašaros — gintaro 
lašeliai — su bangomis ritosi į krantą. Kai Baltija 

įsiaudrina, šėlstančios vilnys išskalauja gintaro 
gabalėlius — Perkūno sugriautų rūmų skeveldras...

Tokia legenda. O iš tikrųjų gintaras —
seniai praėjusių amžių metraštis. Uodas ar musė, 

medžio ar gėlės lapelis, prieš milijonus metų įstrigęs į 
pušų sakus, laiko ir saulės sulydytas, virto gintarinės 

knygos puslapiais. Kai įsisiūbavusi audra išjudina 
jūros gelmėje suakmenėjusį sakų sluoksnį, drėgname 
paplūdimio smėly tarp susipynusių dumblių sužvilga 

geltoni, skaidrūs Baltijos aukso gabalėliai.
Palangos Gintaro muziejuje išvysi 

tūkstančius Jūratės ašarų, meistrų rankose meno 
dirbiniais pavirtusių.

(E. Girčio padavimas)

1. Parašyk padavimo „Jūratės ašaros“ veikėjus bei rask tekste žodžius, apibūdinančius kokie jie yra. 

VEIKĖJAI:                                                         Koks? Kokia? 

1. ................................................                     ..................................................................................................... 

2. .................................................                    ..................................................................................................... 

3. .................................................                    ..................................................................................................... 
            +    +     +                                               +      +     +      +    +                                                                                                                      

2. Parašyk, tavo manymu, svarbių padavimo įvykių grandinę.   

..................................              ..................................            ..................................             ................................. 

..................................              ..................................           ..................................             ................................. 

..................................              ..................................       ..................................        

                                                   +     +     +      +     +      +     +      +     +     +    
18                             +    žalia 
17, 16                       +   žalia/geltona 
15, 14, 13, 12           +   geltona 
11, 10, 9, 8, 7,          +   geltona/raudona 
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0       +   raudona 
 



Parašykite 2-4 žodžių junginius KAS? KĄ VEIKIA?
Pabraukite 2-4 žodžius, reiškiančius sakinių veikėjus.

GALIMI SAKINIŲ VARIANTAI:
Saulė šildo.
Vanduo garuoja.  (Kyla garai).
Garai kaupiasi.
Debesys didėja.
Garai atvėsta. 
Lyja lietus.
Krituliai susigeria.
Vanduo teka. 
Žuvys plaukioja.



Atidžiai  perskaitykite uždavinio sąlygą, suskaičiuokite ir apibraukite 
teisingą atsakymą.

1. Menkė gyvena 18 metų. Margasis upėtakis gyvena 12 metų ilgiau. Kiek metų 
gyvena margasis upėtakis?
1) 12 2) 6 3) 30 4) 18
2. Lydeka gyvena 80 metų. Karšis gyvena 60 metų trumpiau. Kiek metų gyvena 
karšis?
1) 20 2) 140 3) 80 4)  60
3. Plekšnė gyvena 6 metus. Kuoja gyvena 2 kartus ilgiau. Kiek metų gyvena 
kuoja?
1) 8 2) 3 3) 12 4) 4
5. Margasis upėtakis gyvena 30 metų. Ešerys gyvena 15 metų trumpiau. Kiek 
metų gyvena ešerys?
1) 45 2) 15 3) 2 4) 25
6. Plekšnė gyvena 6 metus. Karosas gyvena 5 kartus ilgiau. Kiek metų gyvena 
karosas?
1) 5 2) 11 3) 1 4) 30
7. Didžiausio banginio ilgis yra 36 m. Silkių karaliaus ilgis yra 6 kartus 
trumpesnis. Koks yra silkių karaliaus ilgis?
1) 30 2) 42 3) 24 4) 6
8. Pagauto sterko ilgis yra 80 cm. Pagauto šamo ilgis yra 20 cm ilgesnis. Koks 
yra pagauto šamo ilgis?
1) 4 2) 100 3) 60 4) 160

Spėjau atlikti ....... užduotis Surinkau ........ pliusus iš 8



Pasaulio pažinimo namų 
darbas

1. Kelių asmenų yra tavo šeima? 
............................................................................
2. Kiek kubų vandens vidutiniškai per mėnesį sunaudoja tavo šeima?
............................................................................ 3. Ar tavo šeima rūšiuoja šiukšles?
............................................................................ 4. Kiek stiklinių vandens išgeri per 
dieną?
............................................................................ 5. Pažymėk tinkamą variantą, mano 
šeima vandenį geria:
• iš čiaupo
• iš šulinio
• iš vandens filtro
• pirktą
6. Ar tavo šeima taupo vandenį?
• Taip 
• Ne
7. Kaip manai, kiek dienų tavo šeima galėtų išgyventi be vandens (be jokio vandens)?
............................................................................

Dėkoju už atsakymus  



Integruota matematikos ir pasaulio 
pažinimo pamoka 







INTEGRUOTA VEIKLA
„VANDENS SVARBA ŽMOGAUS 

ORGANIZMUI“



Testukas (Vandens apytakos ratas)

1. Ką veikia vandenynų, jūrų, upių ir ežerų vanduo šildant saulei?
..........................................................................................
2. Kuo virsta atvėsę garai?
..........................................................................................
3. Kuo pavirsta debesyse susikaupę vandens garai?
..........................................................................................
4. Kuo žiemą virsta lašeliai?
..........................................................................................
5. Kur susigeria krituliai į žemę? 
..........................................................................................
6. Kaip vanduo grįžta atgal į ežerus, jūras ir vandenynus?
..........................................................................................
7. Kaip vadinama tokia vandens kelionė? 
..........................................................................................
8. Ar iš žemės paviršiaus išgaravęs vanduo dingsta visam laikui? Pasirinkite ir 
pabraukite teisingą atsakymą.

TAIP         NE
Surinko ........ t. iš 8 taškų

8    taškai – puiku
7    taškai - labai gerai
6-5 taškai - gerai
4 taškai     - reikia labiau pasistengti
3, 2, 1, 0    - liūdna



DAILĖS PAMOKA.
Integruotų veiklų kaupiamasis vertinimas.





UGDYMO KARJERAI 
PROGRAMA

Mąstymo žemėlapiai



ELEKTRĖNŲ MIESTO 
VANDENVIETĖJE



EKŪ BENDROVĖJE 
„NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI“





Atitekėjęs vanduo Vanduo biologinio 
valymo metu Išvalytas vanduo







4 KLASĖ
,,Lietuvos vandens telkiniai“

TIKSLAS :  Naudojant įvairius mokymo(-si) metodus 
susipažinti su Lietuvos vandens telkiniais ir jų gyvybe. 

Atskleisti vandens svarbą gamtai ir žmogui.

Užduotys skirtos mokėjimo mokytis, komunikavimo, 
socialumo, iniciatyvumo  ir kūrybingumo, informacinio 

raštingumo bendrosioms kompetencijoms ugdyti.

Integruotoje  3 savaičių veikloje ugdomi gamtamoksliniai, 
matematiniai, kalbiniai,  etnokultūros, dailės, muzikos, kūno 

kultūros dalykiniai gebėjimai.





MOKINIŲ SURINKTA MEDŽIAGA:
stendiniai pranešimai, skaidrės, plakatas



VANDENS LAŠELIO 
KELIONĖ



LIETUVOS UPIŲ IR 
EŽERŲ ŽEMĖLAPIAI



DIAGRAMOS



IŠSIBARSTĘ PATARLIŲ 
ŽODŽIAI



DAILĖS DARBAI



KŪRYBINIAI DARBAI.
RAŠINIAI „EŽERO (UPELIO) LAIŠKAS 

ŽMONĖMS“



KOLIAŽAI 
„JŪROS DUGNE“



DIDELI - MAŽIEMS



VANDENS IR AKVARELĖS STEBUKLAI 
SU DAILININKE SIGUTE ACH



Kelionė į  Elektrėnų vandenvietę ir 
nuotėkų valymo  įrenginius Vievyje



REZULTATAI

• Pasaulio pažinimo  kompetencija – susipažino su Lietuvos vandens telkiniais, jų gyvybe. 
Sužinojo, kuo vanduo reikšmingas žmonėms ir gamtai. 
Įgijo žinių, kaip saugoti, tausoti vandenį. Pakartojo saugaus elgesio prie vandens     
telkinių taisykles.

• Lietuvių kalbos , etnokultūros – surinko ir užrašė mįsles, patarles, sakmes  apie vandenį ir jo 
reikšmę. Rašė kūrybinį darbą ,,Upelio  prašymas“.

• Matematikos – sudarė Lietuvos upių ilgių, ežerų  dydžių palyginimo diagramas, sprendė įvairius 
tekstinius uždavinius apie vandenį.

• Dailės-technologijų - susipažino su dailininkais, tapančiais  jūrą , sukūrė  koliažą 
,, Jūros dugne“,  piešė piešinius tema ,, Saugokime upelius ir ežerus“.
• Muzikos – klausėsi  ir aptarė  gamtoje  girdimo vandens  garsus, M.K. Čiurlionio simfonijos 

,,Jūra“ ištraukas.
• Kūno kultūros – mokėsi plaukti Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto baseine.
• Sužinojo, koks  ilgas vandens kelias nuo tiekėjo iki vartotojo.

PROJEKTO SKLAIDA
• Surinktą medžiagą, skaidres demonstravo  mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdytiniams  ( ,,Dideli- mažiems“).
• Surinkta metodinė (vaizdinė  Power Point  bei padalomoji medžiaga) prieinama mokyklos-

darželio pedagogams.



Dabar galėtume teigti, jog „kitokios“ 
veiklos ir pamokos skatina vaiko bei 

pedagogo motyvaciją ir yra tiek 
iššūkis, tiek galimybė mums abiems.
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