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Eil. 

nr. 

Klasė  1 pamoka 2 pamoka 3 pamoka 4 pamoka 

1. 1a (V. Magelinskienė) Apie Žemės taršą 

kalbamės su mokinių 
tėvais. 

Sveikiname 3 klasės 

laureatus, kurie dalyvavo 
konkurse „Žemė-mano 

namai". 

Klausomės Lietuvos paukščių 

balsų. 

Gaminame paukšteliams 

inkilėlius. Žiūrime filmuką 
apie žmonių daromą žalą 

gamtai. 

2. 1b (B. Simonavičiūtė) Animacinis filmas 
„Dovana Žemės ir mūsų". 

Piešimas kompiuteriais 
grupėmis „Mūsų Žemė - 

graži". 

Filmukas „Kakė Makė mini 
pasaulinę Žemės dieną". 

 

Diskusija „Kodėl rūšiuojame 
buitines atliekas?" 

3. 1c (J. Masionienė) Animacinis filmas 

„Dovana Žemės ir mūsų". 

Piešimas kompiuteriais 

grupėmis „Mūsų Žemė - 
graži". 

Filmukas „Kakė Makė mini 

pasaulinę Žemės dieną". 
 

Diskusija „Kodėl rūšiuojame 

buitines atliekas?" 

4. 2a (D. Butvilienė) Animacinis filmas apie 

pavasarį  ir paukščius 

„Rausvakaklė" 

Kuriame paukščio 

aprašymą. 

Paukščių balsai. Dekoruojame paukštelius 

Gaminame paukšteliams 

inkilėlius. 
5. 2b (D. Versekėnaitė) 

6. 2c (G. Hofšteterytė) 

7. 3a (Z. Kuncevičienė) Mūsų planeta 

(dokumentika). 
 

Laiškas Žemei: „Žemė - 

vaikų planeta". 

Ekologija. Planetos išsaugojimas. 

Šiukšlių rūšiavimas. Kūrybinis 
darbas „Mėlynoji planeta". 

Tautosaka apie Žemę 

(dainos, eilėraščiai, mįslės, 
minklės). 

8. 3b (V. Dautartienė) 

9. 3c (V. Dailidienė) Tiriu, kaip namiškiai 

saugo gamtą (namuose 

atliktos apklausos 
rezultatai, 

apibendrinimas). 

Matematinės užduotys: 

„Išrink šiukšles iš ežero", 

„Vandens sunaudojimas 
valant dantis". 

 

Filmukai „Gamtos išteklių 

taupymas", „Ką žinai apie gamtos 

taršą?" 
 

Plakato „Ekologiška diena. 

Ką galiu pakeisti namuose ir 

mokykloje?" kūrimas. 
 

10. 4a (Ž. Miladauskienė)  Filmo ,,Pasirinkimas yra 
mūsų" aptarimas. 

Laiškas Žemei. Viktorina Žemės dienai. Žemės dienos spalvos. 

11. 4b (V. Ragauskienė) „Katastrofos. Žemės 

išlikimas'' (filmo peržiūra, 

aptarimas) 

Viktorina ,,Kaip reikia 

saugoti gamtą?“ 

 

Rašinėlis „Jau parskrenda 

gandrai...“ 

 

„Koks gražus Dievo sukurtas 

pasaulis...“ 

12. 5a Gamtos piešimas 

koordinačių plokštumoje. 

Sveikinimo/linkėjimo Žemei kūrimas (koliažas) Kūrybinis darbas „Paukščio 

portretas" 

13. 5b Kūrybinis darbas 

„Paukščio portretas" 

Filmo apie klimato atšilimą 

peržiūra, diskusija „Kaip 
padėti Žemei?“ 

Dokumentinio filmo ,,Amazonės džiunglės" (iš ,,Kino klubo" 

puslapio), refleksija ir samprotavimo pastraipos tema ,,Žemė - mūsų 
visų namai" kūrimas. 

14. 6a „Geomiksas": visko po 

truputį apie Žemę 
(pasakojimas apie Žemės 

dieną, aplinkosaugą 

Lietuvoje).  

Socialinės reklamos 

ekologijos tema ,,Žemė - 
mūsų planeta" kūrimas. 

Gamtos piešimas koordinačių 

plokštumoje. 

Dokumentinio filmo anglų 

kalba apie gamtos 
taršą peržiūra ir užduočių 

atlikimas. 



15. 6b Kryžiažodžių 

sudarinėjimas tema 
,,Atmosfera - Žemės 

skraistė''. 

Gamtos piešimas 

koordinačių plokštumoje. 

„Geomiksas": visko po truputį apie 

Žemę (pasakojimas apie Žemės 
dieną, aplinkosaugą Lietuvoje). 

Dokumentinio filmo anglų 

kalba apie gamtos 
taršą peržiūra ir užduočių 

atlikimas. 

16. 6c Gamtos piešimas 

koordinačių plokštumoje. 

Kryžiažodžių sudarinėjimas 

tema ,,Atmosfera - Žemės 
skraistė''. 

Dokumentinio filmo anglų kalba 

apie gamtos taršą peržiūra ir 
užduočių atlikimas. 

Gamtos garsų mėgdžiojimas 

ir melodijos kūrimas. 

17. 7a Sveikinimo/linkėjimo 

Žemei kūrimas (koliažas) 

Gamtos piešimas 

koordinačių plokštumoje. 

Filmo apie klimato atšilimą peržiūra, diskusija „Kaip padėti 

Žemei?“ 

18. 7b Gamtos garsų 
mėgdžiojimas ir melodijos 

kūrimas. 

Miniatiūrų  „Dialogai su 
gamta. Mano kraštas" 

piešimas. 

Gamtos piešimas koordinačių 
plokštumoje. 

„Laiškas žemei" (kursime 
eiles apie žemės grožį). 

19. 7c Socialinės reklamos 

ekologijos tema ,,Žemė - 
mūsų planeta" kūrimas. 

Dokumentinio filmo anglų 

kalba apie gamtos 
taršą peržiūra ir užduočių 

atlikimas. 

Miniatiūrų  „Dialogai su gamta. 

Mano kraštas" piešimas. 

Dokumentinio filmo 

,,Didžiosios Žemės 
katastrofos'' peržiūra ir 

aptarimas. 

20. 8a Sveikinimo/linkėjimo 
Žemei kūrimas (koliažas) 

"Nuo ląstelės iki biosferos" Dokumentinio filmo anglų kalba 
apie gamtos taršą peržiūra ir 

užduočių atlikimas. 

Gamtos piešimas koordinačių 
plokštumoje. 

 
 


