
Projektas „Plynoji Aukštapelkė“ 

Mes norime ne tik žinoti, kaip sudaryta 

gamta ir kaip vyksta gamtos reiškiniai, 

bet ir ... sužinoti, kodėl gamta yra būtent tokia. 

A. Einšteinas 

PROJEKTO TIKSLAI: 

 Mokiniui plėsti dalykines žinias, gilinti įgytus gebėjimus, įgauti naujos patirties, išsiugdyti 

mokslinio raštingumo ir mąstymo pagrindų, 

 Parodyti, kad mokomuosius dalykus: biologija, matematika, fizika, geografija, dailė galima 

ugdyti kūrybiškai. 

PROJEKTO PROGRAMA: 

 Biologija – pelkių vandens tyrimas su Ecolabax laboratorija, aukštapelkės augalų  pažinimas 

ir apibūdinimas 

 Matematika – matematiniai skaičiavimai, duomenų rinkimas ir jų sisteminimas, grafinis 

duomenų-maršruto pateikimas. 

 Fizika – bet koks pažinimas prasideda nuo reiškinių aprašymo, kokius mes juos matome, 

tiesiogiai stebėdami ir atlikdami bandymus. 

 Geografija – Šilalės miesto teritorijoje esančių vandens telkinių geografinė charakteristika ir 

jų pakrančių bei paviršiaus užterštumo šiukšlėmis įvertinimas. 

 Dailė – Plynosios Aukštapelkės draustinyje saugomi augalai, jų augavietės; paukščiai ir jų 

perimvietės. Vizualizacija piešiniuose (fotografijose) pateiktyse. 

Kompetencija Mokiniai 

Pažinimo Įvertina ir apibūdina aukštapelkės aplinką: 

dirvožemį, vandenį, augmeniją ir gyvūniją,  

pelkių reikšmę 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos Siekia asmeninių ir akademinių tikslų. 

Naudojasi bendravimo įgūdžiais 

veiksmingai komunikuojant 

Kūrybiškumo Įžvelgia, identifikuoja problemas ir 

kūrybines galimybes. Renka, sieja ir 

kritiškai vertina reikalingą informaciją. 

Generuoja įvairias, originalias idėjas. 

Lanksčiai naudoja kūrybos būdus ir 

priemones. Veikia kurdamas vienas ar 

kartu su kitais, dalindamasis kūrybos 

rezultatais. 

Pilietiškumo Suvokia, kad jis, kaip pilietis, turi galią 

pakeisti supančią aplinką. 

Kultūrinė Analizuoja, interpretuoja ir lygina 

kultūrinius reiškinius. 

Komunikavimo Naudoja įvairius komunikavimo būdus ir 

priemones. 

Skaitmeninė Įvairių formų skaitmeninio turinio 

http://www.lga.vilnius.lm.lt/?p=502


kūrimas, kritiškas vertinimas. Atsakingas 

elgesys virtualioje erdvėje. Skaitmeninių 

technologijų taikymas bendradarbiaujant. 

Galimų problemų įvertinimas ir 

analizavimas. 

 

NUMATOMOS PROJEKTO DARBO FORMOS: eksperimentinės užduotys kitose erdvėse, 

stendiniai ir vaizdo pranešimai, praktinės užduotys, diskusijos, internetinių šaltinių analizė, 

reikalingos medžiagos rinkimas. 

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI 

1 ETAPAS: kovo - balandžio mėn. 

Fizika. Pažinimas prasideda nuo reiškinių aprašymo, faktų fiksavimo, kokius mokiniai mato, 
tiesiogiai stebėdami ir atlikdami bandymus (priedas Nr.1). 

Biologija. Naudojantis įvairiais šaltiniais mokomasi apibūdinti aukštapelkės bendriją. Pagal 

diagnostinius požymius mokomasi nustatyti pelkės bendrijų savitumus, kaitą. 

Geografija. Naudojantis įvairiais šaltiniais renkama medžiaga apie Šilalės miesto vidaus vandenų 

telkinius. Pagal surinktą informaciją daromi Šilalės miesto vidaus vandenų telkinių aprašai, 

pažymimi vandens telkiniai žemėlapyje, pagal mastelį apskaičiuojamas upių ilgis ir palyginamas su 

jų ilgiu , kuris buvo surastas internetiniuose šaltiniuose, apskaičiuojama paklaida. Renkama 

informaciją apie Šilalės savivaldybėje , esančias pelkes, aukštapelkių ir žemapelkių skirtumus, 

augalus, durpių pH. 

Matematika. Medžių ir aukštų pastatų aukščio matavimas šešėlio pagalba gimnazijos teritorijoje. 

Storų medžių skersmens radimas. 

2 ETAPAS: gegužės mėn. 

Biologija. Nuvykus į Plynosios aukštapelkę nustatyto vandens pH (Ecolabax laboratorija), atpažįsta 

augalus, padaro jų nuotraukas. Atliktus stebėjimus mokiniai fiksuoja nuotraukomis, piešiniais, 

aprašymais. 

Geografija. Nuvykus prie upelių Ašučio, Lokystos ir Šilalės miesto tvenkinio atliekamas pakrančių 

bei paviršiaus užterštumo šiukšlėmis įvertinimas. Lyginami duomenys. Nuvykus į Plynosios pelkę 

atpažįsta augalus, pagal juos ir durpių spalvą – nustato pelkės tipą. Sudaro aukštapelkės ir 

žemapelkės skirtumų lentelę. Atliktus stebėjimus mokiniai fiksuoja nuotraukomis, piešiniais, 

aprašymais. 

3 ETAPAS: birželio 1-15 d. 

Biologija. Ištirti kiminus, kaip pagrindinę aukštapelkės dangą formuojantį komponentą, nustatyti jų 

reikšmę durpėdarai (gimnazijos laboratorija). Paruošti pateiktis apie Plynosios aukštapelkę ir jas 

pristatyti gimnazijos bendruomenei. 



Geografija. Paruošti pateiktis apie Šilalės mieste esančius vidaus vandenų telkinius ir jų pakrančių 

bei paviršiaus užterštumo šiukšlėmis įvertinimą ir jas pristatyti gimnazijos bendruomenei. 


