
Pasaulio gyvūnų įvairovė 

Aprašymas 

Per šią pasaulio pažinimo pamoką mokiniai įtvirtina žinias apie gyvūnų įvairovę ir klasifikaciją, 
aptaria gyvūnų grupėms būdingus požymius. Dirbdami poromis pagal pateiktus kriterijus 
enciklopedijose arba elektroninėje enciklopedijoje http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/ ieško 
informacijos apie pasirinktą kurios nors grupės gyvūną ir aprašo minčių žemėlapyje 
http://drichard.org/mindmaps/. 

Kad pamoka vyktų sklandžiai, mokiniai jau turi gebėti naudotis minčių žemėlapiu 
http://drichard.org/mindmaps/. 

Pamokai mokiniai iš namų ar bibliotekos turi atsinešti enciklopedijas. 
Gerosios patirties pavyzdys pateiktas 2017 m. birželį. 

Mokykla Klaipėdos Gedminų progimnazija 

Mokytojas Vilma Gaidjurgienė  

Klasė, dalykas 3 klasė, pasaulio pažinimas 

Pamokų skaičius 1 

Sąsajos su 

bendrosiomis 

programomis 

Pasaulio pažinimas. Žmogus ir gyvoji gamta 

Informatika: 
Informacija: 

 Ieškoti informacijos, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. 

 Rinkti ir tvarkyti duomenis. 
Skaitmeninis turinys: 

 Naudotis mokomosiomis programomis. 

 Siekiant kūrybinės saviraiškos, naudotis skaitmeninių technologijų įrankiais. 
Virtualus komunikavimas: 

 Dalytis ir bendrinti informacijos turinį. 

Pamokos 

uždaviniai 

Pasaulio pažinimas: 
Susipažinę su pasaulio gyvūnų įvairove ir klasifikacija, mokiniai aptars gyvūnų 
grupėms būdingus požymius, išmoks aprašyti pasirinktą gyvūną. 

Informatika: 
Dirbdami poromis nurodytoje interneto svetainėje ras reikiamą informaciją, 
pagal mokytojo pateiktus kriterijus atsirinks tinkamą ir, naudodamiesi minčių 
žemėlapiu, aprašys pasirinktą vienos grupės gyvūną. 

Mokymosi 

aplinkos, 

priemonės ir (ar) 

technologijos 

i3TOUCH interaktyvioji lenta, 22 planšetiniai kompiuteriai, internetas. 

Pamokos eiga, mokymo(si) veiklų aprašymas 

1. Pamokos temos ir uždavinio skelbimas. Pamokos tema „Pasaulio gyvūnų įvairovė“.  
Uždaviniai:  

 susipažinti su pasaulio gyvūnų įvairove ir klasifikacija; 

 aptarti gyvūnų grupėms būdingus požymius; 

 dirbant poromis interneto svetainėje http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/ rasti 
reikiamą informaciją; 

 pagal mokytojo pateiktus kriterijus atsirinkti tinkamą ir, naudojantis minčių žemėlapiu 
(http://drichard.org/mindmaps/), aprašyti pasirinktą gyvūną. 

http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/
http://drichard.org/mindmaps/
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2. Mokytojas įsijungia minčių žemėlapį ir jį užpildo, mokiniams vardijant, ką jau žino apie gyvūnus 
ir ką dar nori sužinoti (1 priedas). 

3. Naujos medžiagos apie gyvūnų įvairovę ir klasifikaciją pateikimas: mokytojo kurtos PowerPoint 
pateikties (2 priedas) peržiūra, aptarimas; darbas su „Vaivorykštė“ 3 klasei vadovėliu (Gegužės 
mėn. vadovėlis „Gamtos darna, Pasaulio pažinimo 1 tema „Pasaulio gyvūnų įvairovė“  4-5 psl.). 

4. Įgytų žinių pritaikymas. Pagal pateiktą schemą (3 priedas) mokiniai aprašo pasirinktą gyvūną. 
Atveria minčių žemėlapį (http://drichard.org/mindmaps/). Jiems primenama, kaip 
formuluojamos mintys, kaip jos dėliojamos, kaip trumpai užrašomi teiginiai. Paaiškinama, ko 
tikisi mokytojas. Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais, informacijos ieško svetainėje 
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/. Papildomos informacijos ieško atsineštose 
enciklopedijose.  

5. Sukurtą minčių žemėlapį bendrina su mokytoju ir bendraklasiais Google diske. 
6. Pamokos apibendrinimas, aptarimas. Mokiniai parašo lapeliuose, ką naujo sužinojo. Lapelius 

magnetukais pritvirtina lentoje. 
7. Vertinimas ir įsivertinimas. Mokiniai įsivertina, naudodamiesi „šviesoforo“ kortelėmis: žalia 

spalva – viską supratau, puikiai sekėsi; geltona spalva – gerai sekėsi, tačiau šiek tiek reikėjo 
pagalbos; raudona spalva – sunkiai sekėsi, nuolat reikėjo pagalbos. Mokytojo vertinimas: 
komentarai dienyne. 

Priedai 
1 priedas. Pagal vaikų išsakytas mintis mokytojo sukurtas minčių žemėlapis. 
2 priedas. Mokytojo parengtos skaidrės apie gyvūnus. 
3 priedas. Gyvūno aprašymo planas.  

 

  



Priedai 

1 priedas. Pagal mokinių išsakytas mintis mokytojo sukurtas minčių žemėlapis. 

  



2 priedas. Mokytojo parengtos skaidrės apie gyvūnus  (pridedamas kaip atskiras dokumentas PDF 
formatu). 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 
  



3 priedas. Gyvūno aprašymo planas. 

 

GYVŪNO APRAŠYMO PLANAS 

 

1. Tipas (stuburinis ar nestuburinis). 

2. Klasė (moliuskai, kirmėlės, vabzdžiai, vėžiagyviai, voragyviai, žuvys, varliagyviai, paukščiai, 

ropliai, žinduoliai). 

3. Kaip atrodo: išvaizda, dydis, svoris?  

4. Kur gyvena? 

5. Kaip gyvena (po vieną, poromis, būryje, bandoje, grupėje, šeimoje, kolonijomis...). 

6. Kaip bendrauja? 

7. Kaip dauginasi (deda kiaušinius ar veda gyvus jauniklius; po kiek, kaip dažnai)? 

8. Kuo minta? 

9. Įdomūs faktai. 

 

 


