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RESPUBLIKINIO PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ KŪRYBINIO EDUKACINIO 

PROJEKTO „MEDŽIO PASAS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio pradinio ugdymo mokytojų kūrybinio – edukacinio projekto „Medžio pasas“ 

(toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir dalyvavimo tvarką, reikalavimus ir sąlygas rezultatų pateikimui ir baigiamąsias 

nuostatas. 

2. Projektą organizuoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos Pradinė mokykla 

(Žeimenos g. 106, Kaunas). Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija 

Šidlauskienė. Projekto organizatorės: anglų kalbos vyr. mokytoja Virginija Ugianskienė, 

gamtamokslinio ugdymo mokytoja Asta Malakauskienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Neringa Augūnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Genienė.  

3. Projekto partneris – Kauno švietimo inovacijų centras. 

4. Projekto nuostatai publikuojami Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos Pradinės 

mokyklos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje 

(https://www.facebook.com/LSMUPradinemokykla )  bei bus išsiųsti į švietimo įstaigas. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – suburti pradinio ugdymo mokytojus dalintis gerąja patirtimi bei sukurti 

mokomąją priemonę gamtamokslinio ugdymo (pasaulio pažinimo) pamokoms ar kabinetui – 

„Medžio pasas“, kurią galima naudoti įvairiose ugdomose veiklose su mokiniais. 

6. Projekto uždaviniai: 

a. Skatinti pradinio ugdymo mokytojus organizuoti ugdomąją pažintinę veiklą lauke, 

skatinant mokinius ugdyti pastabumą ir fantaziją. 

b. Skatinti mokinius domėtis dendrologija ir susipažinti su sumedėjusių augalų įvairove, jų 

rūšių būdingais skiriamaisiais bruožais, kurie naudojami rūšies atpažinimui. 

c. Praplėsti mokinių botanines žinias ne tik lietuvių, bet ir anglų (pagal galimybes moksliniais 

lotynų kalbos pavadinimais) kalbomis. 

https://www.facebook.com/LSMUPradinemokykla


d. Esant galimybėms, skatinti mokinius tyrinėti gamtą įvairiais paprastomis priemonėmis ir 

sudėtingesniais prietaisais (padidinamuoju stiklu, mikroskopu, planšetiniais kompiuteriais 

ir pan.). 

e. Ugdyti mokinių gebėjimus fotografuoti: sudėlioti fotografuojamų gamtinių objektų 

kompoziciją, gebėti nufotografuoti arti esančius objektus, nustatant fokusavimo taškus.  

f. Užfiksuoti mokinių veiklos proceso akimirkas ir rezultatus pateikti nuotraukomis „Power 

point“ pranešimo forma (pranešimo dydis – iki 10 skaidrių ir neviršijantis 25 mega baitų).  

g. Sudaryti metodinę priemonę (plakatų, knygos, herbaro ar kt. forma) paruoštą praktiniam 

pradinio ugdymo mokytojų naudojimui įvairiose ugdomosiose veiklose. 

h. Plėtoti pradinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti pradinio ugdymo mokytojai, ugdantys 2–3 klasių mokinius. 

8. Dalyvių skaičius iš vienos įstaigos projekte ribojamas iki 2 dalyvių. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

9. Projekto užduotis – su mokiniais gamtinėje aplinkoje surinkti ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau 

kaip 20 skirtingų medžių rūšių lapų, vaisių ir sėklų. Pasitelkdami knygas ar internetines 

svetaines, mokiniai su mokytoju turi identifikuoti surinktų lapų medžių rūšis. Pageidautina 

nustatyti rūšį tiksliai: pavyzdžiui, paprastoji pušis, paprastasis klevas, karpotasis beržas, 

vienapiestė gudobelė, vakarinė tuja ir pan. Pasitelkiant anglų kalbos mokytojus arba 

informaciją internetinėse svetainėse, mokiniai turėtų išversti atpažintų medžių rūšių 

pavadinimus ir anglų kalba (esant galimybei ir lotynų kalba). Iš surinktų atpažintų lapų 

mokiniai turėtų pasirinkti po 1–2 gražiausius egzempliorius ir pagaminti jų „atspaudą“ (1 

Priedas): medžio lapas dedamas apatine puse ant stalo, ant viršaus dedamas balto popieriaus 

lapas ir braukoma spalvota vaškine kreidele nuo lapo pagrindinės gyslos iki kraštelių. Vaisius 

ir sėklas mokiniai padedami mokytojo turi nufotografuoti (1 Priedas), o nuotraukas 

atsispausdinti (esant galimybei spalvotai). Esant galimybei, smulkesnes sėklas mokiniai galėtų 

apžiūrėti mikroskopu ir nufotografuoti matomą vaizdą. Medžių lapų atspaudus, kaip ir vaisių 

bei sėklų nuotraukas reikia iškirpti ir suklijuoti ant gaminamos metodinės priemonės pagrindo 



– atskirų spalvotų ar nespalvotų lapų, plakato, surištų į knygą lapų, kortelių rinkinio ir pan. Ant 

gaminamos metodinės priemonės šalia reikamos nuotraukos ir lapo atspaudo užrašyti medžių 

rūšies pavadinimą lietuvių ir anglų (esant galimybei ir lotynų) kalbomis. Visą metodinės 

priemonės gaminimo procesą fiksuoti fotografijose bei sukelti jas į „Power point“ pranešimą 

su dalyvio įstaigos pavadinimu, mokytojo pavarde ir klasės pavadinimu.  

10. Pradinio ugdymo mokytojas, dalyvaujantis projekte, pateikia „Power point“ pranešimą, 

kuriame matyti metodinės priemonės „Medžio pasas“ kūrimo proceso eiga ir rezultatas. 

Nuotraukose dėl asmens duomenų apsaugos turi nesimatyti vaikų veidų.  

11. Projektas vyks nuo 2021 m. spalio 1 dienos iki lapkričio 12 dienos. Projektui parengtus 

pranešimus galima siųsti iki 2021 lapkričio 11 dienos organizatoriams el. paštu 

virginija.ugianskiene@lsmupradine.lt, temoje nurodant – projektui „Medžio pasas“. 

12. Projekto dalyviai, siųsdami pranešimus, patvirtina, kad juose panaudotų nuotraukų autorystė 

priklauso projekto dalyviams. 

13. Pateikdami pranešimus, autoriai tampa projekto dalyviais ir sutinka, kad pranešimai su 

nuotraukomis ir autorių asmens duomenys (vardas, pavardė ir įstaigos pavadinimas) būtų 

naudojami viešinimui. 

14. Informacija apie projektą bus viešinama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos 

Pradinės mokyklos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje 

(https://www.facebook.com/LSMUPradinemokykla). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis projekto sąlygomis. 

16. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą viešinti ir publikuoti nurodytose 

svetainėse (14 punktas).  

17. Dalyviams (pradinio ugdymo mokytojams) bus išduotos Kauno švietimo inovacijų centro 

pažymos apie dalyvavimą projekte. 

18. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu virginija.ugianskiene@lsmupradine.lt 
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1 priedas  

 

Medžių lapų atspaudų ir vaisių bei sėklų nuotraukų pavyzdžiai (vaisių ir sėklų kompozicijas 

fotografuoti galima ant bet kokios spalvos fono): 

 

 
Paprastasis klevas / Norway maple 

 

                        

                         
          Baltalksnis / Grey alder                                    Paprastasis šermukšnis / Rowa 


