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Veiklų ciklas „Gyvoji planeta“ 

Tikslai:

• aptariant  klimato kaitos problemas, analizuoti jas gamtos 

pamokų veiklose bei patobulinti gamtosaugines 

kompetencijas; 

• lietuvių kalbos ir technologijų pamokose perteikti  gautas 

žinias kūryboje.

Gamtosauginė 
kompetencija

Lietuvių 
kalba

Technologijos

Gamta 
ir 

žmogus
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ATRASTI, kokios 

dorybės įkvepia 

geriems darbams.

DOVANOTI pasauliui 

savo gerumą.

IŠREIKŠTI žinias per 

kūrybą (rašyti, piešti, 

projektuoti, gaminti).

PRISIIMTI 

atsakomybę už švarios 

planetos išsaugojimą.

SKATINAMA
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Įvykdyti uždaviniai

Gamtos ir žmogaus pamokose:

pagilino žinias apie klimato kaitos problemas.

Lietuvių kalbos pamokose:

sukūrė eilėraščius ir esė.

Technologijų pamokose:

iliustravo savo kūrybą.
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Klimato kaitos problemos

Šiltnamio efektas

Nykstantys miškai

Šiukšlinimas

Maisto švaistymas 5



Kaip išsaugoti gyvąją planetą?  

Pradėti rūšiuoti šiukšles 

į tam tikrus 

konteinerius.

Tam tikrus daiktus 

panaudoti dar kartą, kad 

išmestume kuo mažiau 

šiukšlių. 

Pradėti naudoti 

daugkartinius 

maišelius. 
Taupyti vandenį ir elektrą.

Jei randame šiukšlę ant 

žemės, ją pakeliame ir 

išmetame į šiukšlių dėžę.

Mažiau pirkti produktų, 

juos sunaudoti ir nemėtyti 

maisto.
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Mano metų laikai
Temos:

1. Kur iškeliauja mūsų žiemos? - Apie klimato atšilimo problemas.

2. Pavasario stebuklai. – Apie įvairius neįprastus gamtos reiškinius
pavasarį: ankstyvą žydėjimą, šiukšles tarp žiedų...

3. Subtropikų vasara Lietuvoje? – Neįprastas karštis, sausros arba
liūtys, neigiami padariniai gamtai, ypač spygliuočiams...

4. Rudenio gėrybės, kaip sakė Donelaitis... – Linksmi kūriniai apie
daržo ir sodo gėrybes, rudeniškos gamtos grožį...
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Mokinių kūryba apie klimato kaitą
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Fanera, pirografas

Ledai tirpsta

Man labai nepatinka, kad ledynai tirpsta,

Kaip ledai karštą vasaros dieną.

Tad visiems patarti galiu,

Mažiau važinėti automobiliu, daugiau 

dviračiu.

Mes pamirštam pasaulinį atšilimą.

Nepastebim, kad upės džiūsta,

O eglės ir pušys nyksta.

Dabar laikas sustoti ir pagalvoti!

Reikia pradėti kiekvienam nuo savęs,

Taupyti vandenį - svarbu!

Mažiau naudot elektros, rūšiuot šiukšles.

Ir pagalvoti, kas gi bus po tavęs!

Benas S. 9



Žiema 

Kalėdų rytą žvelgiu pro langą -

Oras šlykštus, pripažinti tenka...

Sniego, šalčio nebėra,

Vien tik purvas ir bala.

Šią žemę sugadinome jau, 

Negalvojam, kas bus vėliau.

Neatskirsim vasaros nuo žiemos,

O ledynai pavirs dykumom!

Gyvenime sniego nematys vaikai,

Bus šiukšlių, o ne metų laikai...

Tad išsaugokim gražią planetą,

Kad ateitį ji dar turėtų!

Orestas B. 10



Aplikacija

Ant kalniuko

Lekia rogės nuo kalniuko,

Krinta sniegas ant veidų.

O ant kalno, kur gyvenam,

Rūksta dūmai iš namų.

Spaudžia šaltis, braška sienos,

Šalta, šalta u-tiu-tiu.

Kad sušildytume namą,

Pjaunam mišką iš pečių.

Nojus G.
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Žiema
Mano baltoji žiema,

Štai pagaliau ji atėjo.

Ji užpustė laukus

Ir minkštu sniegu užklojo miškus.

Pasiėmus gražutes

Tvirto medžio rogutes.

Nuo kalnelio važiavau,

Iš rogučių išvirtau. 

O žiema, žiema, žiema,

Tu esi ilgai laukta!

Džiaugiamės tavim visi

Žiema, karalienė tu esi!

Livija J. 12



Kur iškeliauja mūsų  žiemos?

Kokios gražios buvo žiemos,

Pasakojo man mama.

Baltos pusnys, baltos pušys,

Ledo gėlės ant langų.

O dabar ką pasakyt nebeturiu.

Nei sniegelio, nei speigelio.

Besmegenis tik iš purvo,

O kalniukas vis dar žalias.

Tuoj pamiršim besmegenį 

Ir eglaites, ir sniegelį.

Nebereiks mums kailinių,

Nebebus žiemos pas mus!
Evelina G.

Simegrafijos technika 13



Štai birželis prasidėjo,

Ir atostogos atėjo.

Nuvažiavom mes prie jūros,

Lietuvoj baisus pajūris.

Žydi maurai, dūsta žuvys,

Auga dumbliai ant laivų.

Nes į jūrą pamažu,

Teka teršalai iš aplinkinių namų.

Karštis rekordus pradėjo mušti,

Baigiam mes visi uždusti.

Skraido musės ir uodai,

Jų pilni visi kampai.

Gelia kojas ir rankas,

Zyzia jie kiauras dienas.

Bet audra staiga atėjo,

Ir viskas kančias nuliejo.

Lietuvos pajūris

Aplikacija
Austėja S.
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Antarktidoje nuo seno

Pingvinukai ten gyveno,

Bet pradėjus orui šilti

Jie pradėjo staigiai nykti...

Žiemos šiltėja,

Sniego mažėja,

Augalai dėl to

Dažnai išprotėja:

Pumpurai sproginėja,

Derlius prastėja.

Žmonės tręšia ir vėl teršia,

O nuo to gamta vėl kenčia.

Upėse srovė silpnėja,

Taip naikinam gyvūniją.

Kuriam šiukšlių mes žemyną,

Kuris po žiemos išnyra.

Tad neterškime gamtos,

Kas be mūsų ją tausos?
Fanera. Pirografas

Ignas P. 15



Šiltasis pavasaris

Štai pavasaris atėjo, 

Visi medžiai sužydėjo.

Pavasaris lauktas ilgai, -

Tad laukan visi kaip aitvarai! 

Po žiemos speigų sulaukę saulės šypsenos, 

Paukšteliai linksmai gieda ant šakos, 

Upeliukai čiurlenti pradėjo,

Voveraitės smagiai šokinėja.

Taip visi visi linksmi

Šokam metų sūkury, 

Tik nepamirškim niekada, 

Kad metų laikai – gamtos dovana.

Milita O. 16Kvilingas



Pavasaris
Pavasaris atėjo,

Žibutės sužydėjo.

Pažiūri tik pro langą,

Šiukšlių jau užtenka!

Karštis muša,

Gėlės džiūsta...

Pavasarių gražių neliko, 

Spalvos gamtos išnyko...

Kieme pavasario gėrybės Padangoje 

guli!

Argi ne gėda tau, žmogau, didžiulė?

Pilką spalvą nugalėkim, 

Pavasariui gyvybę įkvėpkim! Plastilinas, akvarelė.

Eringa K. 17



Vasara, vasara!

Pagaliau atėjo vasara,

Kai tėvai senoliai

Vargdavo laukuos.

Kaip kvepėjo pievos,

Šienas klojimuos,

Pievose mergelės

Rinkdavo gėles.

Vasaros kitokios,

Metams slenkant čia,

Nebeliko vandenio

Tyro ir švaraus.

Nebeliko oro,

To, kur kažkada

Ir paukštelis džiaugės,

Ir žvėrelis glaudės.

Man patinka vasara,

Laukiu ir džiaugiuos,

Bet mes žmonės patys

Darom jas kitas. 

Vasara

Aplikacija
Rusnė P.
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Žibutės dingo

Žiema pasibaigė. Ankstų pavasarį einame į mišką 

ieškoti žibučių, bet kiekvienais metais mes 

pastebime, kad jų vis mažiau. Kyla klausimas -

kodėl? Todėl, kad mes nemokame šiukšlių išmesti 

į šiukšlių dėžę. Nes vasarą, rudenį daug žmonių 

stovyklauja, kepa zefyrus, leidžia laiką gamtoje, 

bet nesusirenka šiukšlių. Kai ateina žiema, 

prisninga, daug nelabųjų ,,dovanų“ ji paslepia. 

Mums atrodo, kad šiukšlių nėra. O atliekos 

susigeria į žemę ir užteršia sėklas. Dėl to žibučių 

vis mažiau. Tai tik dėl mūsų kaltės.

Adelija K. Akvarelė 19



Emilė M.

Pavasaris

Štai nušvito saulė,

Tirpti pradėjo sniegas.

Ir pakvipo gėlės,

Ką tik sužydėję.

Šilumą pajutę, 

Čiulba vieversėliai.

Keliasi iš miego,

Mūsų gyvūnėliai.

Džiaugiamės pavasariu,

Nuotaika puiki.

Kviečia mus sušilti,

Saulės spindulys.
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Vasara

Vasarėlė tuk tuk tuk 

Lekia, bėga pas vaikus!

Džiūsta medžiai, vysta gėlės...

Gyvūnėliai ieško vietos...  

Žuvys nardo, žvejai gaudo, 

Dūsta paukščiai ir vabzdžiai.

Kur pabėgti? Ką daryti? 

Kaip tą blogį sulaikyti? 

Mielas drauge, pagailėk gamtos,

Rink, rūšiuok, ir JI atsidėkos!  

Juk pozityvumas skirtas tau, 

Gamtai ir visiems bus tik geriau!

Aistė P. 21
Koliažas. Antrinių žaliavų panaudojimas



Emilija V.

Liūdnas ruduo

Medžių lapai jau pilki,

Nespalvoti ir liūdni,

Mėtos ant jų šiukšlių krūvos,

Nebegyvos jos ir niūrios.

Gal jau metas suvokti 

visiems,

Ir pradėti tvarkytis patiems,

Nes kvėpuoti mums reikia 

visiems,

Taip padėsim ir sau, ir  

kitiems.
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Austėja V.             Aplikacija

Ruduo 

Kai naktys vėsta ir ilgėja, 

Soduos noksta obuoliai...

Taip nejučia ruduo atėjęs

Jiems dažo šonus raudonai. 

Žolėj nukritusi rasa lašais,

Ir medžiai auksu pasipuošę,

O paukščiai sukasi būriais,

Į pietus skrist jau ruošias. 

Lietaus lašai per stiklą rieda...

Man namuose labai jauku,

Nes dovanos rudens padėtos

Kvapniu moliūgų pyragu. 

23



Ruduo

Ruduo, lietingas ir niūrus,

Po lapais slepia žemę.

Gyvenimas laimingas ir šviesus,

Nors debesys aptemę.

Mokyklon grįžtame visi,

Džiaugsmingai pailsėję.

Koridoriuose mes linksmi -

Paaugę, surimtėję.

Jau paukščiai grįžta į pietus,

Nes šaltis sustiprėja.

Gamta jau ruošia sau namus,

Žiema tikrai artėja...

Eglė T.
24Mišri technika



Ruduo

Pas mus atėjo rudenėlis,

Geltonais lapais puošiasi miškai.

Raudonos, rudos ir geltonos spalvos,

Miškuos, laukuos, aplink mane visur.

Jau pamačiau pirmuosius grybus, 

Tokius pilvotus, skrybėlėm pūstom:

Kelmučiai, lepšiai, šilo baravykai,-

Jų žiemą marinuotus valgysim Kūčiom.

Aplink spalvinga, kur bepažiūrėtum,

Bet saulė jau nesikelia aukštai.

Šio viso grožio paukščiai nebemato,

Tik ruošiasi kelionei tolimai.
Siuvinėjimas kryželiu

Augustė Ž. 25



Mokinių atsiliepimai apie veiklų ciklą: 
Pamokos buvo 

įdomesnės. 

Pradėjus kurti 

eilėraštį buvo sunku 

sustoti ☺ Norėčiau daugiau 

integruotų pamokų.

Niekada negalvojau, 

kad dalykai gali būti 

taip susiję.

Buvo sunku atrasti 

idėją, bet kai 

sugalvojau, patiko ją 

įgyvendinti. 
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Mokytojų komentarai apie veiklų ciklą:

Smagu, kad mokiniai 

įvairiomis technikomis 

iliustravo savo eiles ir 

pasidalino gerąja 

patirtimi.  ☺

Džiugu, kad mokiniai 

suvokė kokiais būdais 

gali prisidėti prie 

„Gyvosios planetos“ 

išsaugojimo.

Naudinga, kad praktiškai 

pritaikė žinias apie teksto 

eiliavimą ir rimavimą, 

meninės kalbinės 

raiškos priemones.

.

.
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Mokinių ir technologijų mokytojos kūrybiniai darbai išsiųsti į tarptautinį

projektą – parodą „Širdies pasaka tau“.
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Džiuginantys rezultatai

29https://gyvojiplaneta.lt/pedagogines-isminties-bankas/pedagogines-isminties-bankas-kuryba/



30https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gyvojiplaneta&set=a.2212060568930535

http://orangecamelfound.ru/

Ledai tirpsta

Man labai nepatinka, kad ledynai tirpsta,

Kaip ledai karštą vasaros dieną.

Tad visiems patarti galiu,

Mažiau važinėti automobiliu, daugiau dviračiu.

Mes pamirštam pasaulinį atšilimą.

Nepastebim, kad upės džiūsta,

O eglės ir pušys nyksta.

Dabar laikas sustoti ir pagalvoti!

Reikia pradėti kiekvienam nuo savęs,

Taupyti vandenį - svarbu!

Mažiau naudot elektros, rūšiuot šiukšles.

Ir pagalvoti, kas gi bus po tavęs!

Benas S.



Dėkojame už dėmesį!
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