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2.2. Patyriminių ugdymo veiklų organizavimas,
siekiant savos patirties analizavimo,
stebėjimo (refleksija), gilinant bendrąsias kompetencijas.
Edukacinės išvykos veiklos aprašas
Veiklos/pamokos pavadinimas

Mokomasis dalykas
Mokytojas
Tema
Klasė
Trukmė
Ugdomi mokinių gebėjimai
Veiklos / pamokos uždavinys
Mokymo ir Mokinių sudominimas, jų
mokymosi
patirties
išsiaiškinimas,
eiga
veiklos
/
pamokos
uždavinio skelbimas
Mokinio mokymosi veikla
(užduotys)

Apibendrinimas:
vertinimas, įsivertinimas,
refleksija

Edukacinė išvyka į veislinių paukščių ir naminių gyvūnų
zoologijos sodą „Raiba plunksna“, Šiaulių Žaliūkių malūną,
Naisių žemaitukų žirgyną.
Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, muzika, fizinis ugdymas.
Joana Gelžinienė, Vaida Benaitienė
Naminių paukščių, gyvūnų auginimas bei priežiūra dabar ir
senovėje.
1ab
5 val.
Ugdomos pažinimo, komunikavimo kompetencijos. Plečiamas
žodynas. Lavinami žodinio pasakojimo gebėjimai, tinkamo
elgesio su gyvūnais, socialiniai, saugaus elgesio įgūdžiai.
Susipažinti su veislinių paukščių, naminių gyvūnų, žemaitukų
žirgų priežiūros ypatumais bei piemens darbu senovės kaime.
Pateikiamos kelios paukščių, gyvūnų nuotraukos, prašoma
įvardyti jų pavadinimus. Išsiaiškinama, kiek mokinių turi namie
augintinių, ūkyje auginamų paukščių ar gyvūnų. Trumpas
išvykos uždavinio pristatymas.
Lankymasis Žaliūkių malūnininko sodyboje, pažintis su piemenų
darbu, jų naudotais daiktais bei muzikos instrumentais senovės
kaime. Senoviniai žaidimai.
• Užduotis grupėse: kryžiažodis “Pirmokai
malūnininko sodyboje” (0-10 taškų).
Pažintis su veisliniais paukščiais, graužikais, kanopiniais
naminiais bei laukiniais gyvūnais. Gyvūnų šėrimas paruoštais
maisto daviniais.
• Užduotis porose / individualiai: brauktažodis
“Paukščiai ir gyvūnai” (0-17 taškų).
Pažintis su žirgo kūno sandara, gyvūno būdo ir priežiūros
ypatumais. Jojimas žirgu, prižiūrint instruktorei.
• Užduotis “Žirgo kūno dalys” (0-14 taškų).
Aplankytų, stebėtų objektų aptarimas: ką naujo sužinojo, ką ir
kaip galėtų pritaikyti gyvenime.
Įsivertinimas emocijų veidukais diagramoje:
• žalia spalva – puikiai suprato išvykos temą, uždavinius ir
atliko užduotis;
• geltona spalva – gerai suprato temą ir uždavinius,

Priemonės
Ištekliai internete

atliekant užduotis reikėjo pagalbos;
• raudona spalva – buvo sunku dalyvauti išvykos veiklose.
Žodinis diagramos apibendrinimas.
Išvykos nuotraukų peržiūra.
Sukurtos užduotys mokiniams. Maisto daviniai gyvūnams.
Sukurtų interaktyvių užduočių nuorodos:
https://learningapps.org/display?v=pxpfdapwn22
https://learningapps.org/display?v=p9sd6tsfn22
Lankytinų objektų internetiniai tinklalapiai:
https://naisiai.lt/lankytini-objektai/zemaituku-ukis/
https://www.ausrosmuziejus.lt/zaliukiu-vejo-maluno-ekspozicija/

Mokymo šaltiniai
Laukiamas rezultatas

Vaizdinė medžiaga/literatūra apie gyvūnus. Pokalbiai su
zoologijos sodo savininke, žirgyno jojimo instruktore.
Stebėdami paukščius, gyvūnus, atlikdami užduotis tobulins
pažinimo, komunikavimo kompetencijas. Gebės pateikti kelis
gyvūnų priežiūros pavyzdžius, trumpai apibūdinti įsiminusį
paukštį ar gyvūną. Lavins socialinius, saugaus elgesio autobuse
ir gatvėje įgūdžius.

ĮSIVERTINIMO DIAGRAMA

KRYŽIAŽODIS

Pirmokai malūnininko sodyboje

Horizontaliai
3. Daržovės, kepamos su lupenomis...
5. Senovėje ganydavo naminius galvijus...
8. Vyriausias piemuo...
10. Sukasi keturi malūno...

Vertikaliai
1. Piemenukų muzikos instrumentas...
2. Malūno sparnus sukdavo...
4. Grūdus mala sunkios...
6. Sodyboje stovi aukštas...
7. Piemenukai šildydavosi prie...
9. Kerdžiaus muzikos instrumentas...

