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RUGSĖJIS 

Gamtos ištekliai ir jų panaudojimas 

   

SPALIS 

Gamtamoksliniai tyrimai 

Integruotas projektas „Augalo struktūros 

nagrinėjimas ir jo stilizacija“ 

(dailė/biologija/matematika) 

A.Petrutienė 3 kl. 

LAPKRITIS 

Oro užterštumas 

Projektas „Gamtos reiškiniai. Žmogaus ir 

gamtos sukeltos nelaimės“ („Natural 

Phenomena. Accidents. Disasters“) 

B.Buinevičienė 1a, 1b, 1c, 1d 

Stendas („Ar žinai, kad...?“), skirtas atkreipti 

dėmesį į oro užterštumo problemas 

I.Leonavičienė biblioteka 

Plakato kūrimas „Oro užterštumas“ R.Šimkuvienė, 

L.Šimkus 

2 kl. 

Pamoka „Oro taršos būklės analizė Lietuvoje 

per procentinių uždavinių sprendimus“ 

 

L.Mockienė 

R.Žukaitienė, 

L.Balčaitienė 

1d, 1a, 1c, 1e 

Integruota biologijos – kūno kultūros pamoka 

,,Pulso priklausomybė nuo fizinio krūvio“  

I.Venskuvienė, 

L.Piešinienė, 

M.Vaičiūnas 

2e 

Online paskaita ,,Oro užterštumas“ ,,Gilijos“ 

mokyklos pradinukams 

I.Venskuvienė 2e 

GRUODIS 

Antrinių žaliavų panaudojimas 

Video filmų „Kosmoso tyrinėjimai. Kosmoso 

misijos“ („Space exploration“) žiūrėjimas ir 

diskusijos grupėse 

B.Buinevičienė 1a, 1b, 1c, 1d 

Pakuočių gamyba, panaudojant antrines 

šaliavas 

E.Kleivienė 1 kl. 

„Kalėdinių snaigių gamyba iš panaudotų 

plastikinių butelių“. Paroda 

S.Birenis 1e, 2e 

Pamoka „Muzikos kompozicijų kūrimas 

antrinėmis žaliavomis“ 

V.Auglienė 2e 

Muzikos pamoka „Ritminės improvizacijos 

antrinėmis žaliavomis“ 

V.Auglienė 1e 

SAUSIS 

Energijos išteklių taupymas 

Stendinis pranešimas „Elektros energijos ir 

šilumos taupymo būdai“ 

B.Žukauskienė 1 kl. 

Stendas „Pasaulio religinės ekologinės 

bendrijos“ 

D.Sobeckis 3 kl. 



Mokyklos patalpų apšvietos tyrinėjimas  E.Golovniova 1e 

„Energijos išteklių taupymas“ I.Molienė 3P1, 3P2 

Pamoka „Energijos išteklių taupymo 

Lietuvoje analizė per procentinių uždavinių 

sprendimus“  

L.Mockienė 3A2, 3A3, 3A4 

VASARIS 

Stiprinkime sveikatą kartu 

Informacinis stendas apie cukraus kiekius 

mūsų maiste 
E.Kleivienė 2e 

Maistas ir  vanduo – energijos šaltinis. Video 

filmukų kūrimas „Poniški ir būriški valgiai 

bei gėrimai K. Donelaičio poemoje „Metai“ 

J.Stakauskaitė 1e 

Stendinis pranešimas „Mobiliųjų telefonų 

poveikis žmogaus organizmui“. 

Apklausa „Mobilieji telefonai - „Taip“ arba 

„Ne“ 

E.Golovniova 2e 

Informacinis stendas „Вредные привычки и 

их влияние на здоровье“ („Žalingi įpročiai ir 

jų įtaka sveikatai“ 

I.Timofijčiuk 3B1 

Akcija #ŠOKIO(PER)TRAUKA  V.Ruikienė Gimnazijos 

bendruomenė 

Stendas ,,Maisto produktuose esantys priedai“ I.Venskuvienė 1e 

KOVAS 

Vandens svarba ir saugojimas 

Tarptautinio ekologinio projekto „Let‘s clean 

up Europe“ koordinavimas ir vykdymas 

R.Balsevičienė, 

D.Ivaškevičiūtė 

1-4 kl. 

Tyrimas “Vanduo mano gyvenime” 
(išsiaiškiname, kiek išgeriame vandens per 

dieną, kiek tai turi reikšmės  svarbus 

savijautai, pratinamės suvartoti reikiamą 

kiekį) 

E.Kleivienė 1e, 2e 

Renginys skirtas ,,Pasaulinei vandens dienai“ 

paminėti 

I.Venskuvienė 3 kl. 

Stendinis pranešimas „Vandens fizikinės 

savybės ir jų įtaka žmogui“ 

B.Žukauskienė 2 kl. 

BALANDIS 

Kurkime švarią aplinką 

Akcija „Darom“ D.Mickutė 1-4 kl. 

Tarptautinio ekologinio projekto „Let‘s clean 

up Europe“ koordinavimas ir vykdymas 

R.Balsevičienė, 

D.Ivaškevičiūtė 

1-4 kl. 

Dalyvavimas Klaipėdos miesto Švaros 

mėnesio veiklose 

R.Balsevičienė, 

D.Ivaškevičiūtė 

1d, 1e 

Pasirinkto žanro negrožinio teksto kūrimas 

„Ekologinis sąmoningumas“: viešosios 

kalbos, pranešimai, interviu, diskusiniai, 

poleminiai, mokslo populiarieji straipsniai, 

recenzijos, esė, laiškai, dienoraščiai, 

atsiminimai, reklamos 

J.Stakauskaitė 1e 

GEGUŽĖ 



Mašiną pakeisk dviračiu 

Argumentais ir pasiūlymais paremto rašinio 

(An essay providing solutions to problems) 

rašymas, remiantis video filmų maratono 

medžiaga. („Top 10 pavojų Žemei“, 

„Nykstantys gyvūnai“, „Žemės diena. Žemės 

valanda“, „Megapoliai ir dviratininkai“, 

„Transporto kamščiai“, „Ekologiškiausi 

namai“) 

 

B.Buinevičienė 

 

1a, 1b, 1c, 1d 

Matematinė ekskursija po Klaipėdos 

senamiestį pėsčiomis ir dviračiais. 

Orientacinės uždavinių sprendimo varžybos 

R.Brazinskaitė, 

L.Griščenkovienė, 

L.Mockienė, 

L.Balčaitienė, 

A.Karmanova,  

R.Žukaitienė 

3 kl. 

Filmo „Judėk aktyviai“ kūrimas R.Šimkuvienė, 

L.Šimkus 

3 kl. 

BIRŽELIS 

Rūšiuokime drauge 

Pažintinė ekologinė pamoka apie rūšiavimą, 

supažindinimas su atliekų tvarkymo sistema 

E.Golovniova 1e 

Spartusis žygis „Aplinka kurioje aš mokausi 

ir gyvenu“ 

L.Ložienė 1-4 kl. 

VISUS METUS 

,,Draugystės“ parko ekologiniai tyrimai D.Mickutė 1e 

Meteorologinių rodiklių stebėjimas ir 

analizavimas 

D.Mickutė 1c 

Projektas „Stiprinkime sveikatą kartu“: 

duomenų rinkimas ir analizė bei sisteminimas 

(lapkritis – gruodis); 

 stendinio projekto pristatymo ruošimas 

(sausis – vasaris) 

R.Brazinskaitė 2e 

Projektas „Eko pėdsakas“: 

klausimyno sudarymas, duomenų rinkimas ir 

analizė bei sisteminimas (lapkritis – sausis); 

projekto aptarimas ir pristatymo paruošimas 

(vasaris - kovas)  

R.Brazinskaitė, 

L.Griščenkovienė 

4e 

Integruotas IT – chemijos projektas „Chemija 

ir aplinka – EKO valymo priemonės“ (gruodis 

– gegužė) 

 R.Šimkuvienė, 

J.Krutkevičienė 

2 kl. 

Integruotas IT-fizikos projektas „Patalpos 

mikroklimato atitikimas higienos normoms“ 

(lapkritis – balandis) 

L.Šimkus, 

E.Golovniova 

1 kl. 

 


