
 

 

GAMTOS PAMOKOS 

              Paukščių sugrįžimo ir inkilų kėlimo ypatumai 

Gamtos pamoka skirta ne tik išmokti teisingai pagaminti inkilą skirtą 

sparnuočiams, bet ir  iškelti jį pagal gamtininkų reikalavimus, kad paukščiai 

ten tikrai apsigyventų ir sėkmingai išperėtų jauniklius. Pamokos metu žaisime 

įvairius žaidimus, spręsime užduotis, šaradas ir kt. Mokiniai patys turi turėti 

pasigamintus inkilus,  o jeigu jų neturite, bet labai norite pasitikti sugrįžtančius 

paukščius – inkilus pagaminsime mes!         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIETA: pagal susitarimą - jeigu važiuojate į mūsų parinktą vietą, reikalingas savas 

transportas. Jei inkilus keliame šalia jūsų mokyklos Anykščių rajone, tuomet 

atvažiuojame mes. 

TRUKMĖ: 1,5 – 2 val.  

VYKSTA: kovo – balandžio mėn.  

DALYVIŲ SKAIČIUS iki 20. 



 

 

GAMTOS PAMOKOS 

              Rudeninės paukščių palydos 

Gamtos pamoka skirta supažindinti moksleivius su dažniausiai Lietuvoje 

aptinkamomis paukščių rūšimis. Pamokos metu susipažinsime su paukščių 

įvairove, biologija, elgsena, išmoksime naudotis paukščių pažinimui skirta 

įranga – žiūronais, teleskopu, o taip pat spręsime kryžiažodžius, atliksime 

įvairias kūrybines užduotis.          

 

 

 

 

 

  

VIETA: (dažniausiai) prie Kavarsko užtvankos. Reikalingas savo transportas.  

TRUKMĖ: iki 1,5 val.  

VYKSTA: spalio mėnesio pirmąją savaitę. 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 20. 



 

 

GAMTOS PAMOKOS 

              Ten, kur ošia Anykščių šilelis 

Gamtos pamoka vyksta Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje. Čia 

sužinosime kas yra draustinis ir kas jame saugoma, susipažinsime su miško 

ekosistema, biologine įvairove, mokysimės kaip nepaklysti miške.  Čia ne tik 

atliksime įvairias užduotis,  tyrinėsime ir mokysimės žaisdami žaidimus, bet 

kvėpuosime tyru pušyno oru ir smagiai praleisime laiką miške!  

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                

                           

 

 

 

                                                                                            

 

                                       

 

 

 

 

 

VIETA: Anykščių šilelis. Reikalingas savo transportas. 

TRUKMĖ: iki 1,5 val.  

VYKSTA: balandžio – rugsėjo mėn. 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 20. 

SKIRTA: 1-5 klasių moksleiviams.                                                           



 

 

GAMTOS PAMOKOS 

     Pažintis su mažai pastebimais organizmais – kerpėmis 

Gamtos pamokos metu susipažinsime su grybams artimais organizmais: kas 

kerpes sudaro ir kokia jų struktūra, praktiškai pačiupinėsime įvairios augimo 

formos grupių kerpes, mokysimės atskirti kerpių augimo formą, atliksime 

žaidybines užduotis pagrindinėms kerpių rūšims pažinoti, sužinosime apie 

reiškinį gyvūnų pasaulyje kaip mimikrija, dažysime kerpių pigmentais natūralų 

pluoštą ar audinį. Galiausiai išbandysime savo žinias interaktyvioje 

viktorinoje. 

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                   

 

 

 

 

  

VIETA:  Anykščių regioninio parko Lankytojų centro salėje. 

TRUKMĖ: 1 val.  

VYKSTA: kovo – lapkričio mėn. 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 20. 



 

 

GAMTOS PAMOKOS 

              Pasivaikščiojimai drąsiausiems: Pažintis su pelke 

Gamtos pamoka vyksta Pakalnių (Pavirinčių) pelkėje.  Čia susipažinsime  su 

pelkių ekosistema, pelkiniais augalais, durpių susidarymo ypatumais, 

sužinosite  apie pelkių išsaugojimo būtinumą ir reikšmę, lankymosi taisykles ir 

kt. Bet įdomiausia pamokos dalis – galimybė klampoti, bristi ir šuoliuoti 

pelkėje! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

VIETA:  Pakalnių (Pavirinčių) pelkė. Reikalingas savo transportas.  

TRUKMĖ: 1,5 – 2 val.  

VYKSTA: gegužės – rugsėjo mėn. 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 20. 



 

 

GAMTOS PAMOKOS 

             Baltųjų smėlynų kraštas:  
                                            pažintis su kvarciniu smėliu 
 

Gamtos pamoka susideda iš 2-jų dalių (pasirinktinai):  

 

1-oji dalis Anykščių regioninio parko  

Lankytojų centre aplankote ekspoziciją.  

Po to darbas salėje, kur atliekamos  

įvairios užduotys (piešimas, svėrimas,  

sijojimas, smėlio laikrodžio gaminimas,  

darbas su mikroskopu ir kt.), žaidimai.  

 

2-oji dalis išvyka į gamtą, aplankant  

regioniniame parke esančias atodangas 

/ pažintis su kvarcinio smėlio karjeru  

bei įmone AB „Anykščių kvarcas“  

(arba galima peržiūrėti ir filmuotą medžiagą).  

Reikalingas savas transportas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETA: Regioninio parko direkcija arba parko teritorija (reikalingas savo 

transportas).  

TRUKMĖ: 2 - 4 val.  

VYKSTA: rudens ir žiemos metu. 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 20. 


