JURBARKO RAJONO
ERŽVILKO VIDURIN S MOKYKLOS

KETVIRTOS KLAS S MOKINI

PROJEKTAS

Vadov :
mokytoja Vaidut Kazakevi ien

V.Kazakevi ien , Eržvilko vidurin m-kla, Jurbarko r.

I. PROJEKTO TEMA: Vanduo aplink mus
II. TIKSLAI:
•
•
•

skatinti ir pl toti vaik nor pažinti ir tyrin ti aplinkin pasaul ;
mokyti pamatyti gamtos vairov#, jos didyb#;
diegti ekologinio dorovingumo pradmenis.

III. UŽDAVINIAI:
•

išsiaiškinti, kas sudaro Pasaulio vandenyn , kaip keliauja vanduo gamtoje; iš kur atsiranda
vaivorykšt ;

•

rinkti ir sisteminti medžiag apie Baltijos j(r , Lietuvos upes, Šaltuon , kritulius;

•

pasidom ti, koki
sveikatai;

•

rasti tautosakos ir vairi autori k(rini apie j(r , upes, vanden , kritulius;

•

mokyti vairia technika kurti darbelius vandens tematika;

•

skatinti vaik k(rybingum , lavinti vaizduot#, turtinti kalb kuriant eil raštukus,
pasakojimus temomis „Stebuklai po vandeniu“, „Vandens lašelio kelion “, „M(s
Šaltuona“.

tak vanduo turi žmogaus sveikatai, koks vandens teršal

poveikis

IV. LAUKIAMAS REZULTATAS:
•

•
•

mokiniai dirba savarankiškai, k(rybingai, iniciatyviai kaupia informacij iš
vairi šaltini ;
gilina savo žinias, geb jimus ir kompetencijas vairi mokom j dalyk srityse;
gyt patirt pritaiko kasdieniniame gyvenime.

V. DALYVIAI: 4 klas s mokiniai
VI. METODAI:
•
•
•
•
•
•
•
•

pokalbis;
informacijos paieška;
savarankiškas darbas;
grupinis darbas;
k(rybiniai darbai;
piešimas;
darb paroda
literat(rin -muzikin kompozicija.

VII. PRIEMON"S:
•
•
•
•
•

vairi mokslo populiarinimo, pažintin , grožin literat(ra vaikams;
enciklopedijos;
internetas;
kompiuteris;
vairios kanceliarin s priemon s.

VII. IŠTEKLIAI:
• turima mokini patirtis;
• asmenin s ir mokyklos biblioteka;
• geranoriška t veli parama – klas s fondas.
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IX. PROJEKTO ATLIKO LAIKAS: 2009 m. vasaris-kovas
X. IŠPL"STINIS PROJEKTO VYKDYMO EIGOS APRAŠYMAS:
1. TEMOS PRISTATYMAS:

„M(lynoji Žem(s skraist(“
Ži(r damas Žem s nuotrauk , padaryt iš aukštybi ir persi st , mums radijo
bangomis, nepaj gi atitraukti aki : žydrai žalsvas šiltas kamuol lis, pasidabin#s baltais
debes p(kais, švarus, tyras, tarsi spinduliuojantis švies iš vidaus. Žydroji gyvyb s planeta,
m(s namai, m(s duona, m(s giesm . Tiesiog ne manoma sivaizduoti Žem s be
vandens, be g l s, be medžio, be paukš io. Be žmogaus!
Nukrito vandens lašas dykum , sm lio vandenyn , ir dingo. Daug daug laš
sug r karštas sm lis, pakol pražadino dr gm s ištroškus daig , pakol išk l saulei žali
augalo stiebel .
Kur gimsta vanduo? Kur jo pradžia?
Debesyse? Vandenyse? Žem je?
Kai saul s(r prakait išgarina, kai burna išdži(sta, kas tada j gas gr žina, troškul
numaldo?
Kai po dienos darb prireikia dulkes numazgoti, kas tada atgaivina?
Kai per kaitras pavasar palaistau žiedus kraunan i obel , silpn daig , kai pamerkiu
nupjaut rož s žied , kas gyvyb# palaiko?
Kas tu esi?.. Lyg daiktas, lyg ne daiktas. Lyg žemiškas, lyg iš kit pasauli
atkeliav#s?..
Pagaunu delnu lietaus laš , siži(riu. > vien , atskir ... Krinta, kapsi lašai. Vis garsiau
ir garsiau skamba j muzika, lyg dainuot , lyg skambint auksin mis kankl mis:
- Aš pažadinsiu daig .
- Aš pagirdysiu vievers .
- Aš nuprausiu žibuokl#.
- Aš iurlensiu upokšny.
- Aš miglosiu migloj.
- Aš sužib siu rasa.
- Aš sugr šiu lietum.
Vis skamba ir skamba, šneka, dainuoja krisdami lietaus lašai ant žem s deln . B ga, skuba
nukrit#, ieško broli , didžio vandens.
Iš laš ir šaltin lis susidaro, vingrus upelis. Iš upeli pla ios up s suteka.
Ir nuskuba vandens lašas link vandenyno.
> ten, iš kur at jo.

/Vytautas Narvilas/
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2. PROJEKTO DARBO PLANAS:

„Lietutis“

„Šaltuona“

„Nept#nas“

Grup s
pavadinimas

Veikla
1. Išsiaiškinti, kas sudaro Pasaulio vandenyn ,
kaip keliauja vanduo gamtoje.
2. Rinkti ir sisteminti medžiag apie Baltijos j(r .
3. Paruošti pranešim
„Vanduo turtas ir neganda“.
4. Sukurti pasakojim tema:
„Stebuklai po vandeniu“ j iliustruoti paveiksl li
serija (galima paruošti knygut#).
5. Surinkt informacij paruošti stendiniam
demonstravimui.
Padaryti santrauk pranešimui.
Paruošti savo darbeli parod , rengtis koncertui

Trukm
02 m n. I-III sav.

1. Išsiaiškinti kaip keliauja up .
(M lynieji vandens takai).
2. Rinkti ir sisteminti medžiag apie Lietuvos
didži sias upes (trumpai), apie Šaltuon (pla iau).
3. Paruošti pranešim „Vandens pramogos“.
4. Sukurti pasakojim , eil raš i tema „M(s
Šaltuona“, juos iliustruoti paveiksl li serija
(galima paruošti knygut#).
5. Surinkt informacij paruošti stendiniam
demonstravimui.
Padaryti santrauk pranešimui.
Paruošti savo darbeli parod , rengtis koncertui.

02 m n. I-III sav.

1. Išsiaiškinti, iš kur atsiranda debesys, kokia j
vairov . Iš kur atsiranda vaivorykšt .
2. Rinkti ir sisteminti medžiag apie kritulius
(lietus, sniegas, rasa, šerkšnas).
3. Paruošti pranešim
„Vanduo. Jo taka žmogaus sveikatai“.
4. Sukurti pasakojim tema: „Vandens lašelio
kelion j iliustruoti paveiksl li serija
(galima paruošti knygut#).
5. Surinkt informacij paruošti stendiniam
demonstravimui.
Padaryti santrauk pranešimui.
Paruošti savo darbeli parod , rengtis koncertui.

02 m n. I-III sav.

Pastabos

02 m n.lV sav.
03 m n.l sav.
03 m n. ll sav.
03 m n
III-IV sav.

02 m n.lV sav.
03 m n.l sav.
03 m n. ll sav.

03 m n
III-IV sav.

02 m n.lV sav.
03 m n.l sav.
03 m n. ll sav.

03 m n
III-IV sav.
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Mokytoja

1. Sužadina mokinius darbui. Padeda
pasiskirstyti mokiniams grupes. Sudaro sutartis
su grupi nariais.
2. Padeda grup ms iškilus sunkumams. Talkina
teikdama literat(r . Užtikrina saugi darbo
aplink .
3. Sudaro s lygas projekto pristatymui.

03 m n IV sav.

4. Padeda mokiniams paruošti literat(rin#
kompozicij „Leiskime Žemei žyd ti“.

03 m n
III-IV sav.

02 02
Vis projekto
vykdymo laik

3. PROJEKTO SUTARTIES SUDARYMAS:
Sutartys sudaromos su kiekvienu grupi nariu. Tai pareigojantis dokumentas, tod l prieš
pasirašant sutartys analizuojamos, išsiaiškinami iškil# klausimai. Sutartimi sipareigojama vykdyti
išvardintus punktus.
4. PROJEKTO PRISTATYMAS. VERTINIMO KRITERIJAI.
Projektas bus pristatytas pradini klasi mokytojams ir mokiniams, t veliams popiet je
„Leiskime žemei žyd ti“ 2009 m. kovo IV savait#.
Kiekviena darbo grup paruošia savo tyrin tos srities rastos informacijos santrauk
stendiniam pranešimui, atskirais segtuvais.
Vertinant atsižvelgiama darn visos grup s nari darb , tvarking surinktos medžiagos
apipavidalinim , informacijos tikslum , vaik k(rybiškum .
Tautosaka, poet , vaik k(ryba skaitoma popiet s metu.
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SUTARTIS

2009-02-02
Eržvilkas

Mes Nept no grup s nariai:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

iš vienos pus s
ir mokytoja Vaidut Kazakevi ien iš kitos pus s sudarome ši sutart projektiniam darbui

“M/lynoji Žem/s skraist/“

Nept nas šia sutartimi sipareigoja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

išsiaiškinti, kas sudaro Pasaulio vandenyn ;
kaip keliauja vanduo gamtoje;
rinkti ir susisteminti medžiag apie Baltijos j(r ;
paruošti pranešim „Vanduo turtas ir neganda“;
sukurti ir iliustruoti pasakojim „Stebuklai po vandeniu“;
surinkt medžiag susegti aplank , padaryti trump santrauk
stendiniam pranešimui;
surengti darbeli parod ;
pasirengti koncertui;
grup je dirbti darniai, paisyti vieni kit nuomon s, rasti bendrus sprendimus;
laiku atlikti pavestas užduotis ir pasiruošti projekto pristatymui.

MOKYTOJA šia sutartimi sipareigoja:
• teikti reikiam informacij ir pagalb iškilus problemoms;
• užtikrinti saugi darbo aplink ;
• sudaryti s lygas projekto pristatymui;
• pad ti mokiniam paruošti literat(rin# kompozicij “Leiskime žemei žyd/ti“.

Šali3 parašai:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

________________
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SUTARTIS

2009-02-02
Eržvilkas

Mes Šaltuonos grup s nariai:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

iš vienos pus s
ir mokytoja Vaidut Kazakevi ien iš kitos pus s sudarome ši sutart projektiniam darbui

“M/lynoji Žem/s skraist/“

Šaltuona šia sutartimi sipareigoja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

išsiaiškinti, kaip keliauja up ;
rinkti ir susisteminti medžiag apie didži sias Lietuvos upes (trumpai);
surasti medžiagos apie Šaltuon ;
paruošti pranešim „Vandens pramogos“;
sukurti ir iliustruoti pasakojim ar eil raš ius tema: „M(s Šaltuona“;
surinkt medžiag susegti aplank , padaryti trump santrauk
stendiniam pranešimui;
surengti darbeli parod ;
pasirengti koncertui;
grup je dirbti darniai, paisyti vieni kit nuomon s, rasti bendrus sprendimus;
laiku atlikti pavestas užduotis ir pasiruošti projekto pristatymui.

MOKYTOJA šia sutartimi sipareigoja:
• teikti reikiam informacij ir pagalb iškilus problemoms;
• užtikrinti saugi darbo aplink ;
• sudaryti s lygas projekto pristatymui;
• pad ti mokiniam paruošti literat(rin# kompozicij “Leiskime žemei žyd/ti“.

Šali3 parašai:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

________________
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SUTARTIS

2009-02-02
Eržvilkas

Mes Lietu io grup s nariai:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

iš vienos pus s
ir mokytoja Vaidut Kazakevi ien iš kitos pus s sudarome ši sutart projektiniam darbui

“M/lynoji Žem/s skraist/“

Lietutis šia sutartimi sipareigoja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

išsiaiškinti, iš kur atsiranda debesys, kokia j vairov ;
iš kur atsiranda vaivorykšt ;
rinkti ir susisteminti medžiag apie kritulius: lietus, sniegas, rasa ir t.t;
paruošti pranešim „Vanduo. Jo taka žmogaus sveikatai“;
sukurti ir iliustruoti pasakojim „Vandens lašelio kelion “;
surinkt medžiag susegti aplank , padaryti trump santrauk
stendiniam pranešimui;
surengti darbeli parod ;
pasirengti koncertui;
grup je dirbti darniai, paisyti vieni kit nuomon s, rasti bendrus sprendimus;
laiku atlikti pavestas užduotis ir pasiruošti projekto pristatymui.

MOKYTOJA šia sutartimi sipareigoja:
• teikti reikiam informacij ir pagalb iškilus problemoms;
• užtikrinti saugi darbo aplink ;
• sudaryti s lygas projekto pristatymui;
• pad ti mokiniam paruošti literat(rin# kompozicij “Leiskime žemei žydeti“.

Šali3 parašai:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

________________
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