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Kūrybinis – edukacinis žaidimas – pamoka 

„PAEŽERIŲ DVARO SENOLIS. KAS JIS?“ 

 

Autoriai: Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos  3a (pradinės) klasės mokiniai: 

Simona Balašaitė, Gabija Juodišiūtė, Lauras Lengvelis, Arnas Narbutas 

Konsultavo: mokytoja Rūta Bakūnienė  

Nuotraukos: Arno Narbuto ir Lauro Lengvelio  

Piešiniai: Simonos Balašaitės ir Gabijos Juodišiūtės 

Patarimai, informacija ir keletas foto – žurnalistės Kristinos Žalnierukynaitės 

2020 m. 

 

Žaidimo tikslas: Informacinių technologijų pagalba sudaryti sąlygas mokiniams pažinti ir saugoti mus 

supančią gamtą, plėtoti ir ugdyti gamtamokslines kompetencijas.  

 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

Prieš pradedant žaisti, reikia atidžiai persiskaityti taisykles arba susikurti savo . Labai svarbu išsiaiškinti, 

ką reiškia kiekviena kilimėlio kortelė. Taisykles galima turėti atspausdintas. 

1. Žaidimą žaisti gali 2-6 vaikai vienu metu arba 2-6 vaikų grupės. 

2. Visi žaidėjai pasirenka po 1 bitutę ir ją pasižymi skiriamuoju ženklu( spalvotu lapeliu, lipduku) 

3. Burtų tvarka išsiaiškinama, kas pradės žaidimą .  

4. Žaidėjas traukia programavimo kortelę  ir užprogramuoja savo bitutę. 

5. Kiti žaidėjai stebi, ar teisingai programuoja žaidėjas. Jei jis suklysta, praleidžia 1 ėjimą. 

6. Užprogramuota bitutė keliauja kilimėliu ir sustoja ant tam tikro laukelio – nuotraukos  

7. Kai bitutė sustoja, reikia atlikti nurodytą užduotį. Užduotys pateiktos 3 priede. Jei užduotis atliekama 

teisingai, atėjus eilei, bitutė vėl tęsia savo kelionę ten, kur buvo sustojus anksčiau.  

8. Sustojus ant nuotraukos, išklausomas video įrašas ir atsakoma į klausimą. Klausimai yra paruošti, bet gali 

pagal temą pasiruošti kiekvienas mokytojas. Laimi žaidėjas, kuris greičiausiai pasiekia viršutinį langelį. 

 

SĖKMĖS! 
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Klausimai: 

 

1 video 

Kur auga Paežerių dvaro ąžuolas? 

Kokio aukščio yra senolis ąžuolas? 

Kiek maždaug ąžuolui metų? 

 

2 video 

Kaip vadinasi medžio „daktarai“? 

Kaip dabar buvo gydomas medis? 

Kodėl reikėjo gydyti senolį? 

 

3 video 

Kas buvo paklota po ąžuolu? 

Kam reikalingas storas mulčio sluoksnis? 

Kodėl žmonėms negalima vaikščioti prie pat medžio? 

 

4 video 

Kodėl nulūžo didžiausia šaka? 

Kam buvo panaudotos nulūžusios šakos? 

Kaip vėl buvo pagydytas senolis? 

 

Žaidimo video: http://youtu.be/x0xw0u80ank  

 

Scenarijaus autorė: mokytoja Rūta Bakūnienė.  

Ugdymo įstaiga: Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija. 

http://youtu.be/x0xw0u80ank

