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Kai rytą, prieš patekant saulei, basomis kojomis atsirėmus į motiną žemę,
stovi ežero pakrantėje, nustembi: kiek daug skraidančių, lekiančių, čiulbančių…

Paukščiai sveikina naujos dienos pradžią. Taip, tai jie pirmi supranta, kad
atėjo nauja diena, atnešdama savo darbus ir rūpesčius. Bet iš kur jie žino, kada
keltis, lizdą sukti, vaikus perėti…

Šiandien, visuomenė iškelia ekologines problemas, akivaizdų gamtos
niokojimą, ryškiai pakitusį žmogaus santykį su gamta neigiama linkme.

Projekto veiklos padės plačiau susipažinti su paukščiais, gamta, kurioje jie
gyvena, peri, augina palikuonis. Aktyvus dalyvavimas veiklose leis vaikams
patirti teigiamų emocijų, pažadins norą stebėti paukščius natūralioje aplinkoje,
kuo daugiau apie juos sužinoti.

I. Įvadinė dalis
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TIKSLAS:
padėti vaikams pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą;

UŽDAVINIAI:
1) Skatinti atpažinti  Lietuvoje gyvenančius paukščius.
2) Plėsti vaikų žinias apie Lietuvoje esančius paukščius.
3) Rinkti, ieškoti informacijos apie paukščius knygose, žurnaluose, 
enciklopedijose.
4) Mokyti vaikus tinkamai elgtis gamtoje, jos nežalojant ir neniokojant.
5) Mokyti vaikus kurti darbelius.
6) Surengti išvyką, kur vaikai galės stebėti paukščius natūralioje gamtoje.



Mokiniai naudodami Prezi video programėlę, susipažino su 
Lietuvoje gyvenčiais paukščiais, klausėsi jų balsų ir pamėgdžiojimų.

https://prezi.com/dttzxs6_i76d/pauksciu-balsu-pamegdziojimai/

II. Projekto pristatymas
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https://prezi.com/dttzxs6_i76d/pauksciu-balsu-pamegdziojimai/


Susipažino su smulkiąja tautosaka:
paukščių balsų pamėgdžiojimai, mįslės, greitakalbės,
skaičiuotės.
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Lankėsi mokyklos biblotekoje,skaitė elėraščius  apie paukščius iš knygų:
A. Matutis „Margaspalvė genio kalvė“,
M. Vainilaitis „Spalvoti nykštukai“,
J. Degutytė „Baltas gulbių sostas“.

6



Klausėsi pasakų, kurių veikėjai yra paukščiai. 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002721073/pauksciu-pasaka
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013668582/peleda
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002722886/sarkos-lizdas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1007372944/gerves-padeka
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https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002721073/pauksciu-pasaka
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Susipažino su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais, rinko apie juos informaciją.
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Kartu su tėveliais gamino lesyklėles paukšteliams, rūpinosi, 
kad jose visada būtų maisto.
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Edukacinio užsiėmimo metu vaikai Jaunimo parke turėjo stebėti paukščius, tačiau 
dėl karantino susitikimas neįvyko.   
https://www.youtube.com/watch?v=I2SSS_wNZz0&t=86s

Tuomet mokiniai patys stebėjo paukščius, juos skaičiavo ir sudarė matytų paukščių 
diagramą.
https://drive.google.com/file/d/1CFaeyp0D0LxUZT2IbcZlnHLf9Avr_x9C/view?usp=drivesdk
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Susitikimas su ornitologu Gediminu Petkumi.

https://www.youtube.com/watch?v=I2SSS_wNZz0&t=86s
https://drive.google.com/file/d/1CFaeyp0D0LxUZT2IbcZlnHLf9Avr_x9C/view?usp=drivesdk


Išvyka į Žuvinto biosferos rezervatą neįvyko dėl karantino, 
tačiau mokiniai nuotoliniu būdu susipažino su jo veikla ir stebėjo 
paukščių žiedavimą Ventės rage.
https://www.youtube.com/watch?v=TyseM570Pic
https://www.youtube.com/watch?v=EwVPaL4EjUE
https://www.youtube.com/watch?v=Ohc57HSde5c
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https://www.youtube.com/watch?v=TyseM570Pic
https://www.youtube.com/watch?v=EwVPaL4EjUE
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Laukdami grįžtančių paukščių ,mokiniai ieškojo šalia namų esančių inkilų, stebėjo, 
kokie sparnuočiai juose apsigyveno. Kai kurie mokiniai kartu su seneliais, tėveliais 
patys juos gamino.
https://drive.google.com/file/d/1Kc-vxIKN7aj5FA_hVyr-sbrHfwZBgWR9/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/file/d/1Kc-vxIKN7aj5FA_hVyr-sbrHfwZBgWR9/view?usp=drivesdk


Naudodami LaQ konstruktorius  
konstravo paukščius.
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Kūrybiniai mokinių darbai

15

„Paukštelis lizdelyje“

„Girių giesmininkai“



Virtuali paroda  „Gamta vaiko akmis“

paroda 2020m.wmv
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„Sveiki sugrįžę, sparnuočiai!“

https://drive.google.com/file/d/1DIDH5QDcd5UnnarAPrFquKwZcJ714kjr/view?usp=drive_web


III. Apibendrinimas

17

Projekto „Lietuvos paukščiai“ tikslas, vykdant įvairas veiklas, padėti vaikams
pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą, sužinoti kuo daugiau apie
Lietuvos paukščius, formuoti vertybines nuostatas gamtos atžvilgiu, plėtoti
vaikų kūrybinius gebėjimus, saviraišką.
Vienas iš ekologinės problemos, kuri akivaizdžiai rodo gamtos niokojimą,
ryškiai pakitusį žmogaus santykį su gamta neigiama linkme, sprendimo kelių
– praktinė veikla ugdymo proceso metu. Praktinės veiklos metu mokiniai
naudodamiesi įvairiais šaltiniais renka informaciją, stebi, fiksuoja vaizdus ir
įvykius, daro išvadas. Į veiklą įtraukiami ir šeimos nariai, kurie turi galimybę
kartu bendrauti ir bendradarbiauti. Savo sukurtais darbeliais puošia klasės ir
namų aplinką.
Šis projektas, vienas iš švietimo būdų, kuriuo remiantis patogu supažindinti
vaikus su paukščių gyvenimu bei skatinti saugoti, mylėti ir gerbti savo
gyvenamą aplinką.
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