
3a klasės mokiniai ir 
mokytoja Ingrida Račickienė



Mes esame labai smalsūs 3a klasės mokiniai, kurie aktyviai
dalyvauja neformalaus švietimo būrelio „Smalsučiai“ veiklose.





Europos Judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo
kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16–22
dienomis. Dalyvauja visa mokykla.



Visos gimnazijos mokinukai
dalyvavo Solidarumo bėgime ir
aukojo lėšos dienos centrams.



Mokiniams pristatyta šios dienos prasmė ir reikšmė žmogui bei
aplinkai. Veiklos tikslas skatinti būti aktyviais ir namuose su
šeima.

Video pridėtas



Antrokai su kitos mokyklos bendraamžiais dalyvavo
integruotoje socialinių (bendravimo) įgūdžių ir šokio
veikloje „Bendradarbiaujančių klasių šokių burbulas“.
Mažuose ZOOM langeliuose klapsėjo „varliški“ delniukai,
linko kojos, į grindis kaukšėjo kulniukai, o plačios šypsenos
puošė visų veidelius.



Judėti, mankštintis, smagiai leisti laiką – yra labai svarbu. 
Tam tinkamiausia vieta - spalvinga, gausi įrenginiais vaikų 
žaidimų aikštelė! 





Tyrimas „Mikrobai ant rankų?“
Tikslas. Ištirti, kodėl svarbu taisyklingai plauti rankas.

Išvada. Tik taisyklingai plaunant rankas – nelieka mikrobų.







Sveikatos specialistės mokiniai įdėmiai klausė, kaip reikia
elgtis su maisto produktais, kad kuo mažiau jų būtų
išvaistoma, kaip planuoti apsipirkimus, kad pirkinių
krepšelyje nebūtų nereikalingų produktų.



Tyrimas “Pasirinkimo galimybė“ 

Tikslas. Sužinoti,  kokia yra salotų, garnyro pasiūla gimnazijos 
valgykloje. 

Išvada.  Didelė pasirinkimo galimybė. 



Krakmolo   paieška

Tikslas. Nustatyti, kuriuose tiriamuosiuose produktuose
yra/nėra krakmolo.

Krakmolas – kompleksinis angliavandenis. 



Rytmetys ,,Augalo dalys, 
kurias valgome?“

Tikslas. Išsiaiškinti valgomas 
augalo dalis.



Pavadink!
Tikslas. Atpažinti ir įvardinti vaisius bei 
daržoves.

Išvada: pažįstu ir valgau.



Sveiki pusryčiai iš rudens gėrybių
Gardūs ir sveiki pusryčiai pripildyti vitaminų, mineralų – tai

darbingos dienos pradžia. Per metus juos galime keisti visas
365 dienas. Mokiniai gamino, valgė ir kitiems gaminti siūlė
labai įvairius, išradingai papuoštus pusryčių variantus.
Tikslas – išsiaiškinti, ar sveikai maitintis kasdien galima.

Atlikome „sociologinį“ tyrimą, ką dažniausiai valgo vaikai. Suskaičiavus
rezultatus paaiškėjo, kad dažniausiai vaikai valgo morkas ir obuolius, kartais mielai
suvalgo ir svogūną bei česnaką.



Per integruotą matematikos ir technologijų pamoką
„Geometrija virtuvėje“ pasigamino ne bet kokius, bet
įvairių geometrinių figūrų sumuštinukus. Iš likučių padarė
sumuštinius – mozaikas, nes jau ankstesnių socialinių
įgūdžių metu buvome išmokę, kad maisto išmesti negalima,
reikia viską panaudoti.



Atsakingas maisto 
vartojimas

2a klasės mokiniai dalyvavo socialinių įgūdžių valandėlėje
„Kuo pavaišinti netikėtą svečią“. Valandėlėje dalyvavusi
socialinė pedagogė akcentavo pagarbą užaugintiems
produktams, pagamintam maistui, duonai ir patarė, ką greitai
galime pagaminti iš namuose turimų produktų ir pavaišinti
netikėtai užsukusį svečią.



Stebėjimas

Tikslas. Stebėti ir fiksuoti pokyčius.

Išvada: Ne visi pelėsiai valgomi.



Tyrimas „Tirpsta – netirpsta“

Tikslas. Nustatyti, kokios medžiagos tirpsta-
netirpsta vandenyje.

Išvada.  Vienos tirpsta, kitos –ne.
Ištirpusios medžiagos maiste ir gėrimuose 
„slepiasi“.

Ką pasirinksi?



Tyrimas „Cukraus kiekis...“

12 g 20 g              22 g       32 g 20 g

Tikslas. Suskaičiuoti cukraus kiekį saldintuose gėrimuose.  

Išvada. Vandenėlis – sveikiausias gėrimėlis.



Vandens tyrimas 

Tikslas. Nustatyti nitritų ir nitratų kiekį vandenyje.

Išvada. Gimnazijos vanduo – švarus.



Sūrios bulvės eksperimentas

Tikslas. Ištirti druskos poveikį 
bulvei. Aptarti druskos poveikį 
žmogui. 

Išvada. Bulvė sūriame vandenyje neteko vandens. 





Emocijų bokštas - tai smagus žaidimas, kurį išbandė
visuomenės sveikatos specialistė Lina su mokiniais. Statydami
bokštą ir atsakinėdami į klausimus, mokiniai ne tik dalinosi
savo patirtomis emocijomis, bet ir sprendė keblias
bendravimo situacijas.



Mokiniai dalyvavo Draugiškoje SEU olimpiadoje
„Dramblys“, kuri sutapo su pradinukų grįžimu į gimnaziją iš
nuotolinio mokymosi. Šioje olimpiadoje mokiniai mokėsi
draugauti, priimti šalia esantį draugą, tolerantiškai elgtis.
Užduotys buvo skirtos 5 pagrindinėms socialinio ir emocinio
ugdymo kompetencijoms ugdytis: savitvardos, savimonės,
socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir atsakingų
sprendimų priėmimo.





Tarptautinė motinos Žemės diena

Mokinukai rašė žinutę Žemei bei kūrė knygelę
naudodamiesi Storyjumper platforma, Scratch svetainėje
kūrė dialogą. Grupelėse diskutavo apie Žemės taršos
šaltinius ir ieškojo būdų, kaip juos pašalinti. Vėliau kūrė
Lego robotus, kurie padėtų žmonėms valyti šiukšles.



Kompostas

Tikslas. Sukurti 
kompostinę, stebėti 
pokyčius.

Išvada. Sliekai yra
skaidytojai, sumaišo
dirvožemio
sluoksnius.



Mokiniai vykdo ilgalaikį tyrimą
„Šiukšlynas“, kurio tikslas
palyginti atskirų atliekų irimą.
Mažieji tyrėjai stebėjo ir fiksavo
pokyčius. Dalyvaudami šioje
veikloje mokiniai suprato, kaip
reikia saikingai naudoti ir
saugoti mūsų Žemės išteklius.



Dirvožemio tyrimas

Tikslas. Ištikti dirvožemio rūgštingumą. 






