
Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „Be sienų“ 

 

 
 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla (nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. – progimnazija)  

įgyvendina projektą „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „Be sienų”, kurio tikslas - 

sudominti 5-8 klasių moksleivius gamtos mokslais, padėti jiems pasiekti aukštesnių mokymosi 

rezultatų. Siekdama realizuoti šį tikslą, mokykla, diegia naujus ugdymo proceso organizavimo 

metodus, vykdo inovatyvias formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas. Gamtos mokslų 

mokytojai pamokose dėmesį skiria praktinei, tiriamajai, eksperimentinei veiklai. Mokytojai 

siekia, kad kontekstu grindžiamas mokymas(is) derėtų su Geros mokyklos koncepcija, 

Bendraisiais ugdymo planais, pasaulio mokslininkų (Minner ir kitų) įžvalgomis. Savo veikloje 

mokytojai ne mažiau kaip 35 proc. pamokų skiria eksperimentinei, praktinei veiklai, 

edukacinėms išvykoms.  

 

Senamiesčio progimnazija dalyvauja projekte „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „Be 

sienų“, kuris skirtas sudominti 5-8 klasių mokinius gamtos mokslais - mokantis netradicinėse 

aplinkose, gamtoje, atliekant laboratorinius darbus, dalyvaujant konsultacijose. Mokyklos 

mokiniai susibūrę į „Eko draugų“ komandą noriai įsitraukė į organizuojamas veiklas: 

laboratorinius darbus, organizuojamas pamokas gamtoje, laboratorijose. 

  

Mokiniai besidomintys gamtos mokslais  2018 – 2019 metais dalyvavo ir vykdė tokias veiklas: 

2018 m. kovo 23 dieną vyko į Labanoro regioninį parką, kur mokiniams, Kiauneliškio 

gamtiniame rezervate, pamoką vedė parko ekologė Gintarė Grašytė. Iš pasakojimo mokiniai 

sužinojo: kuo senas miškas, tikra giria skiriasi nuo ūkinio miško, kam ir kodėl reikalinga negyva 

mediena, kodėl Lietuvai reikia stuobrių. Taip pat, aplankė tarpines pelkes, aktyvią aukštapelkę, 

pelkinius miškus. Aplankė gamtos paminklus: 6 Labanoro pušis ir aukščiausią Lietuvos pušį. 

Lipo ant Šeškinėlio ežero ledo, pakrantėse skanavo bruknes, ne vieną nustebino pelkinio gailio 

eterinių aliejų skleidžiamas kvapas. 

 

Norime pasakyti ir priminti, kad GAMTINIUOSE REZERVATUOSE galima lankytis tik lydint 

saugomos teritorijos darbuotojui!  

 

2018 m. rugsėjo 29 dieną lankėmės Renavo dvare, kur aplankė Renavo dvaro parką, Varduvos 

kraštovaizdžio draustinį. Varduvos kraštovaizdžio draustinyje mokiniai turėjo gyvą pamoką apie 

Lietuvoje augančius grybus, kurią vedė gamtininkas Deividas Makavičius. Mokiniai sužinojo, 

kad grybų gali būtį įvairių formų, dydžių ar spalvų, nors mums visiems įprasti grybai kepurėtieji 

– baravykai, lepšės, raudonviršiai… Dvaro svirne išklausė paskaitą apie šikšnosparnius, kurios 

metu sužinojo, iš kur jie kilę, kokių rūšių yra, kur gyvena, susipažino su mažiausiais ir 

didžiausiais, vampyrais ir vaisiaėdžiais. Beje žmonės nuo šikšnosparnių vampyrų įkandimų 



nemiršta, nes jie išgeria - tiksliau išlaka tik 20-40 g kraujo. Iš arčiau „susipažino“ su gyvu, 

didžiausiu Lietuvoje gyvenančiu šikšnosparniu – ruduoju nakviša. Didžiausią Lietuvoje 

gyvenantį šikšnosparnį mokiniai galėjo palaikyti savo rankose, kuris telpa delne, pamaitinti, 

paglostyti. 

 
 

2018 m. gruodžio 8 d. mokiniai lankėsi Kauno tvirtovės VII forte. Daugeliui mokinių tai buvo 

pirmas kartas apsilankant VII forte. Forto laboratorijoje apsirengė, kaip tikri mokslininkai bei 

atliko daug bandymų, eksperimentų. Mokinius supažindino su įvairiais skysčiais ir jų savybėmis 

teko nustatyti ir skysčių sunkumą. Mokiniai ir laboratorijos mokslininkės kalbėjo apie kraują, 

kurį tyrė: darė kraujo tepinėlius, dažė kraujo kūnelius, mikroskopinius preparatus stebėjo 



naudodami mikroskopus. Mokiniams labai patiko pasakojimas apie ugnį, kokiomis spalvomis 

gali degti ugnis stebėjo praktiškai. Drąsiausi mokiniai ugnį galėjo laikyti savo rankose!  

 

2019 m. gegužės 28 dieną mokiniai vyko į edukacinius užsiėmimus Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centre (LMNSC) ir pirmajame Vilniuje įkurtame zoologijos sode 

„Zoopark“. LMNSC įkurtoje laboratorijoje mokiniai turėjo teorinę pamoką ir praktinį 

laboratorinį užsiėmimą „Mikroorganizmai aplink mus“, teorinėje dalyje išklausė pasakojimą apie 

bakterijas, jų rūšis, panaudojimą, teikiamą naudą ir daromą žalą, mokiniai rinkosi, kurias 

bakterijų kolonijas tirti: dažyti, stebėti, fotografuoti. Antrojoje gyvoje pamokoje, kuri vyko 

Zooparke – „Pasaulio gyvūnai“, turėjo galimybę pamatyti ir susipažinti su daugiau kaip 60 

skirtingų pasaulio gyvūnų rūšių, pasakojimai apie juos, trumpi ir išsamūs aprašymai ir pačių 

puikiai gebančių net terariumuose pasislėpusių gyvūnų paieška pasirodė ne tokia jau ir lengva. 

Juk nedažnai galima vaikščioti ten, kur kartu vaikšto kapibaros, lemūrai, o iš medžių viršūnių į 

Jus žvelgia laisvai besikarstančios beždžionėles. Ar žinojote, kad Jūsų auginamu sausumos 

vežliu pasirūpinti turės ir Jūsų provaikaičiai, nes pastarasis gali garbaus 150 m. amžiaus sulaukti! 

 

Visus mokslo metus kiekvieną ketvirtadienį mokiniai rinkosi mokykloje organizuojamose 

praktinėse veiklose, kur atliko begales eksperimentų ir bandymų. Tai ką mokiniai veikė galite 

pamatyti fotonuotraukose:  

 

 

 

 


