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Gamtamoksliniame ugdyme siekiama, kad „mokinys 

susikurtų vieningą, į atskiras disciplinas 

nesuskaidyto pasaulio vaizdą“.

Be to, kai kurių (Jungtinės Karalystės, Naujosios 

Zelandijos) patirtis rodo, kad „integruojant bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų ugdymą mokinių 

pasiekimai gerėja, jie labiau sugeba pritaikyti žinias 

naujose situacijose. 



PROGRAMOS KONSTRUKTAS

 GMIK grindžiamos programos 

aprašo išskirtinumu laikytinas įprastų 

kompetencijos komponentų – žinių, 

gebėjimų ir nuostatų – susiejimas 

su tikrovės kontekstu ir 

rekomenduojama tiriamąja veikla. 

Toks programos konstruktas 

formalizuoja mokymosi tyrinėjant 

prieigą ir dera su Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo (projekto) 

bendrojo ugdymo kaitos kryptimis. Gamtamokslinės kompetencijos elementų visuma



SPECIALIZUOTOS TEMOS

ATMOSFERA

 Atmosfera – Žemės „apsiaustas“ (5 
klasė)

 Kodėl keičiasi klimatas ? (7 klasė)

HIDROSFERA

 Vandens apytakos rate (5 klasė)

 Vanduo ir gyvybė (7 klasė)

BIOSFERA

 Biosfera – gyvųjų organizmų „namai“ (5 
klasė)

 Nuo ląstelės – iki organizmo (7 klasė)

ŽEMĖ IR KOSMOSAS

 Regimasis dangus (5 klasė)

 Kosmoso tyrimai (7 klasė)

MEDŽIAGOS

 Medžiagos – Žemės ištekliai (6 klasė)

 Medžiagų virsmai (8 klasė)

JĖGOS IR LAUKAI

 Jėgos (6 klasė)

 Laukai (8 klasė)

ENERGIJA

 Energija reikalinga kasdien (6 klasė)

 Energijos virsmai (8 klasė)

ŽMOGUS

 Sveikas žmogus (6 klasė)

 Žmogaus raida ir sveikata (8 klasė)



PAGRINDINĖ SVETAINĖ 



https://gamta5-

8.ugdome.lt/course/view.php?id=46

https://www.vedlys.smm.lt/5-

8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

https://versmesprogimnazija.lt/integruotas-

gamtamokslinis-ugdymas/

https://gamta5-8.ugdome.lt/course/view.php?id=46
https://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html
https://versmesprogimnazija.lt/integruotas-gamtamokslinis-ugdymas/


5-8 KL. NUPIRKTŲ MOKYMO 

PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

Mechanikos rinkinys







Skirtingo medžiagų tankio kūnų rinkinys



Geometrinės optikos rinkinys



Optikos rinkinys Magnetų ir metalinių plokštelių rinkinys Vandens kokybės nustatymo rinkinys



Mokomasis elektronikos rinkinys



Multimetras Garso matuoklis



Mikrovaldiklių mokomasis rinkinys



Vandens parametrų tyrimo juostelių rinkinys Skaitmeninis vandens kietumo matuoklis



Petri lėkštelių rinkinys

Plastikinių mėgintuvėlių rinkinys



Svarstyklės Kaitinimo plytelė



Dengiamųjų stikliukų rinkinys

Objektinių stikliukų rinkinys

Mikroskopinių preparatų rinkinys

Preparavimo įrankių rinkinys Mokyklinis mikroskopas

Rankinis skaitmeninis mikroskopas



Naudingų iškasenų rinkinys Erlenmejerio kolbų komplektas

Dujų rinkimo priemonių rinkinys



Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis pH jutiklisTemperatūros jutiklis



Įkrovimo spinta Interaktyvus ekranas, kompiuteris, ipad



Laboratorija - kabinetas


