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Kompetencija yra gebėjimas 

atlikti tam tikrą veiklą, remiantis 

įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

vertybinių nuostatų visuma.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas



Tiriamosios – projektinės veiklos sąsajos su 

ugdomosiomis kompetencijomis

Kompetencijos

Kūrybiškumo
Socialinė, 

emocinė ir 
sveikos 

gyvensenos

Pilietiškumo

KultūrinėPažinimo

Komunikavimo

Skaitmeninė



Pradinio ugdymo uždaviniai 

gamtamoksliniame ugdyme

MOKINIAI -

 Įgyja aktualių ir prasmingų žinių apie save, artimiausios
aplinkos gamtos objektus ir reiškinius; taiko įgytas gamtos
mokslų žinias ir gebėjimus spręsdami kasdienio gyvenimo,
sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi problemas;

 Plėtoja gebėjimus stebėti, tyrinėti, atlieka nesudėtingus tyrimus
saugiai naudodamiesi priemonėmis ir medžiagomis;

 Kelia klausimus ir ieško atsakymų; analizuoja informaciją, ją
interpretuoja, kritiškai vertina; kelia idėjas ir kūrybiškai numato
jų įgyvendinimą, apmąsto įgytas žinias ir patirtį;

(Iš BUP Gamtamokslinio ugdymo programos projekto.)
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Mokinių tiriamosios veiklos svarba

Labai svarbi mokinių tiriamoji veikla, apimanti ne tik

konkrečių užduočių atlikimą, bet ir tyrimų planavimą. Tai

sudaro prielaidas mokiniams ugdytis kritinio ir kūrybinio

mąstymo, problemų sprendimo gebėjimus, kelti asmeninius

iššūkius, susikurti naujų žinių, identifikuoti problemas,

aiškinti reiškinius, daryti įrodymais grįstas išvadas, naudoti

tyrimų metodus ir kt.

(Iš BUP Gamtamokslinio ugdymo programos projekto).
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Gamtamokslinio ugdymo sritys

A.Gamtos mokslų prigimties ir raidos pažinimas.

B. Gamtamokslinis komunikavimas.

C. Gamtamokslinis tyrinėjimas.

D. Gamtos objektų ir reiškinių pažinimas.

E. Problemų sprendimas ir refleksija.

F. Žmogaus ir gamtos dermės pažinimas.



Socialinio ugdymo sritys

• A. Žmonių gyvenimas kartu.

• B. Žmonių ekonominė veikla.

• C. Žmonių gyvenimo kaita.

• D. Aplinka ir žmogus.



A1. Įvardija ir paaiškina, ką tiria gamtos mokslai, kokias 

problemas sprendžia. Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos 

mokslų sričių.

A2. ir A3. – nuo 5 klasės.

A4. Apibūdina ir kritiškai vertina gamtos mokslų poveikį ir 

svarbą žmogui, bendruomenei, visuomenei. Apibūdina gamtos 

mokslų vystymąsi Lietuvoje ir pasaulyje: įvardija žymiausius 

gamtos mokslų atstovus ir aptaria svarbiausius jų pasiekimus.

A. Gamtos mokslų prigimties ir raidos 

pažinimas 



B. Gamtamokslinis komunikavimas

B1. Tinkamai vartoja gamtamokslines sąvokas, terminus, 

simbolius, formules, matavimo vienetus.

B2. Atsirenka reikiamą įvairiais būdais pateiktą informaciją iš 

skirtingų šaltinių, lygina, kritiškai vertina, klasifikuoja, 

apibendrina, interpretuoja, jungia skirtingų šaltinių informaciją.

B3. Skiria objektyvią informaciją, faktus, duomenis nuo 

subjektyvios informacijos, nuomonės, pasirenka patikimus 

informacijos šaltinius.

B4. Tinkamai ir tikslingai, laikydamasis etikos ir etiketo normų, 

vartoja kalbą skirtingais būdais ir formomis perteikdamas kitiems 

gamtamokslinę informaciją, atlikdamas užduotis, tinkamai cituoja 

šaltinius. Naudoja skaitmenines technologijas.

B5. Formuluoja klausimus, argumentais grindžia savo atsakymus



Projekto „Tyrinėjame mokyklos aplinką“ užduočių 

analizė
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Pažinimo + 
komunikavimo 

kompetencijos –
motyvuojami tyrinėti 

gamtos procesus;  
Perduoti, suprasti 

gamtamokslines žinias 
parenkant įvairias 

priemones ir 
technologijas.

Gamtamokslinis 
komunikavimas - B1-

Skiria ir tinkamai 
vartoja 

gamtamokslines 
sąvokas, terminus, 

apibūdina reiškinius.

Aplinka ir žmogus* 
(socialinio ugdymo srities 

turinys įgyvendinamas 
gamtamoksliniame ugdyme)

Orų stebėjimas, 
duomenų fiksavimas, 

išvados.



Projekto „Tyrinėjame mokyklos aplinką“ užduočių 

analizė
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Pažinimo 
kompetencija –

motyvuojami pritaikyti 
dalykinio mąstymo 
formas ir pažinimo 

metodus, formuluoti 
pagrįstas išvadas

Gamtamokslinis
komunikavimas. B5 – aiškiai 
ir konkrečiai atsako į 
klausimus, remdamasis 
gamtos mokslų žiniomis ir 
savo patirtimi.

Aplinka ir 
žmogus

Pagrindinės 
pasaulio kryptys



C. Gamtamokslinis tyrinėjimas

C1. Paaiškina, kas yra tyrimai, įvardija tyrimų atlikimo etapus.

C2. Kelia probleminius klausimus, su jais susietus tyrimo tikslus, formuluoja 

hipotezes.

C3. Planuoja tyrimą: pasirenka tinkamą tyrimo būdą, priemones, medžiagas, 

tyrimo atlikimo vietą, laiką bei trukmę, numato tyrimo rezultatų patikimumo 

užtikrinimą.

C4. Atlieka tyrimą: saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka 

numatytas tyrimo veiklas laikydamasis etikos reikalavimų, tikslingai stebi 

vykstančius procesus ir fiksuoja pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo priemonių 

rodmenis.

C5. Analizuoja gautus rezultatus ir duomenis: įvertina jų patikimumą, atrenka 

reikiamus išvadai daryti, atlieka reikalingus skaičiavimus ir pertvarkymus, 

pateikia tinkamais būdais.

C6. Formuluoja išvadas atsižvelgdamas į tyrimo hipotezę, apmąsto atliktas 

veiklas, numato tyrimo tobulinimo ir plėtotės galimybes.



Projekto „Tyrinėjame mokyklos aplinką“ užduočių 

analizė
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Pažinimo, kūrybiškumo 
kompetencija –

motyvuojami pritaikyti 
dalykinio mąstymo formas ir 

pažinimo metodus, 
formuluoti pagrįstas išvadas.

Patiems tirti, ieškoti, 
nagrinėti ir kritiškai vertinti.

Gamtamokslinis tyrinėjimas. C3 
– nurodo tyrimo atlikimo eigą, 
pasirenka tinkamas priemones, 
nusimato vietą ir laiką.
Su mokytoju aptaria, ką reikia 
daryti, kad rezultatai gautųsi 
patikimi.

Aplinka ir žmogus D.4 
Geografinių tyrimų 

gebėjimai. Kelia 
klausimus apie 

artimiausios aplinkos 
objektus, vietas.



D. Gamtos objektų ir reiškinių 
pažinimas

D1. Atpažįsta gamtos mokslų objektus ir reiškinius, juos 

apibūdina.

D2. Tikslingai taiko turimas gamtos mokslų žinias įvairiose 

situacijose, aiškindamasis procesus ir reiškinius, sieja skirtingų 

mokslų žinias į visumą.

D3. Aiškina reiškinių dėsningumus, atpažįsta priežasties ir 

pasekmės ryšius, taiko gamtos mokslų dėsnius.

D4. Klasifikuoja, lygina objektus, procesus, reiškinius 

atsižvelgdamas į jų savybes ir požymius. 

D5. Modeliuoja įvairius procesus ir reiškinius, įvardija bendrus 

dėsningumus.



Projekto „Tyrinėjame mokyklos aplinką“ užduočių 

analizė
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Pažinimo 
kompetencijos –

motyvuojami 
pritaikyti dalykinio 
mąstymo formas ir 
pažinimo metodus, 
formuluoti pagrįstas 

išvadas

Gamtos objektų ir reiškinių
pažinimas. D1 -Atpažįsta ir 
įvardija dažnai sutinkamus 
artimoje aplinkoje gamtos 
objektus, apibūdina juos, 

remdamasis akivaizdžiomis 
savybėmis.

Augalai: Mokomasi 
skirti medžius, 

atpažinti artimiausios 
aplinkos medžius (8-9 

iš savo aplinkos)



Projekto „Tyrinėjame mokyklos aplinką“ užduočių 

analizė
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Pažinimo 
kompetencijos –

apmąstant gamtos 
mokslų teoriją ir 

praktiką kurti vientisą 
pasaulėvaizdį.

Gamtos objektų ir 
reiškinių pažinimas. D2 –
Atlikdamas užduotis taiko 
ir kitų mokomųjų dalykų 
žinias.

Integruotas 
matematinio ugdymo 
turinys – Geometrija 

ir matavimai.



Projekto „Tyrinėjame mokyklos aplinką“ užduočių 

analizė
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Pažinimo 
kompetencija –

motyvuojami 
pritaikyti dalykinio 
mąstymo formas ir 
pažinimo metodus, 
formuluoti pagrįstas 

išvadas

Aplinka ir žmogus. 
D1- orientavimasis 
aplinkoje ir 
žemėlapyje.

Aplinka ir 
žmogus

Pagrindinės 
pasaulio kryptys



E. Problemų sprendimas ir refleksija

E1. Pasirenka tinkamas strategijas atlikdamas įvairias 

gamtamokslines užduotis, prognozuoja rezultatus, siūlo 

problemų sprendimo alternatyvas.

E2. Tikslingai ir kūrybiškai taiko turimas gamtos mokslų 

žinias ir gebėjimus, gautus tyrimų rezultatus naujose 

situacijose.

E3. Kritiškai vertina gautus rezultatus atsižvelgdamas į realų 

kontekstą. 

E4. Reflektuoja asmeninę pažangą mokantis gamtos mokslų, 

įvardija savo stiprybes ir tobulintinas sritis, kelia tolesnius 

mokymosi tikslus. 



Projekto „Tyrinėjame mokyklos aplinką“ užduočių 

analizė
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Kūrybiškumo, 
skaitmeninė, 

komunikavimo 
kompetencijos –

mokiniai skatinami 
generuoti reikšmingas 

idėjas, modeliuoti 
sprendimus ir juos 

vertinti. 

Problemų sprendimas ir 
refleksija. E1 –
Atlikdamas užduotį 
pasirenka strategiją, 
numato akivaizdų 
rezultatą.

Integruotas 
matematinio ugdymo 
turinys – Geometrija ir 

matavimai.
Augalai: augalų 

augimas ir jų gyvenimo 
ciklas.



F. Žmogaus ir gamtos dermės 
pažinimas

F1. Įvardija save kaip gamtos dalį, apibūdina organizme 

vykstančius procesus ir pokyčius remdamasis gamtos mokslų 

žiniomis, paaiškina sveikos gyvensenos principus ir jų 

laikosi.

F2. Paaiškina sąsajas tarp gamtinės ir socialinės aplinkos, 

gamtos mokslų ir technologijų, nusako žmogaus veiklos 

teigiamą ir neigiamą poveikį gamtai.

F3. Prisiima atsakomybę ir imasi veiksmų saugant gamtą ir 

racionaliai vartojant išteklius.



Skaitmeninė 
kompetencija 



Projektas „Pavasaris mūsų miške“

Kartu su mokiniais vykdome projektą:

– PROJEKTO TIKSLAS. Stebėti, prognozuoti šalia mūsų vykstančius 
pokyčius ir juos užfiksuoti.

– PEDAGOGINIS TIKSLAS. Ugdyti mokinių tiriamosios veiklos gebėjimus.  

– UŽDAVINIAI: 

• Pasirinkti savo tyrimui tinkamus, įdomius šalia mūsų vykstančius 
pokyčius;

• Kelti tyrimo tikslus ir hipotezes;

• Susiplanuoti tyrimą ir pasiruošti jam reikalingas medžiagas ir 
priemones;

• Pasiruošti stebėjimo fiksavimo įrankius – stebėjimo lenteles, 
fotografavimo grafiką ir kt.;

• Vykdyti tyrimą;

• Formuluoti išvadas;

• Tyrimo rezultatus pristatyti bendruomenei.
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Ačiū už dėmesį


