Kur surasite?

Žuvinto biosferos rezervatas laukia mokytojų,
norinčių paįvairinti mokymo procesą, renkantis
pamokas gamtoje ar gamtos klasėje adresu:

Gamtos pamokos
Žuvinte

Žuvinto biosferos rezervato direkcija
Aleknonių k., Simno pšt. LT-64301 Alytaus r.
Atvykimo schema:

Gamtą mylėti per maža – ją reikia gerai pažinti
(Tadas Ivanauskas)

Mokytojai, norintys atvykti ir vesti gamtos pamokas Žuvinto biosferos rezervato lankytojų klasėje,
maloniai kviečiami iš anksto susisiekti su direkcija
ir suderinti atvykimo laiką:
Tel./Faksas: +370 315 49540
El. paštaszuvintas@takas.lt
Išsamią informaciją apie pažintines pamokas surasite el. adresais:
http://www.zuvintas.lt/m7_4.php

Judėk!
Pirmyn!
Veik!
Sužinok!
Pamąstyk!
Tyrinėk!

Leidybą finansavo projektas
,,Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse”

Spaudai naudotas
perdirbtas popierius.

Jei Jums nusibodo tradiciniai užsiėmimai,
jei norite ištrūkti iš klasės ir pažinti aplinką ne pro mokyklos langą, o tikrovėje,
atrandant pažinimo džiaugsmą GAMTOJE,
mokantis, išgyvenant ir patiriant kartu –
Jūsų laukia pažintinės pamokos Žuvinto biosferos rezervate

Kodėl Žuvinte?

Pietų Lietuvos pasididžiavimas, unikalus gamtos
stebuklas, lobis gamtos mylėtojams ir paukščių
stebėtojams, gamtininkų meka – tai tik keletas
Žuvinto, pirmosios Lietuvoje saugomos teritorijos
ir vienintelio Lietuvoje biosferos rezervato apibūdinimų. Jis svarbus ne tik Lietuvos gamtininkams,
Europos gamtos tyrinėtojams, bet ir kiekvienam,
kas neabejingas gamtai, savo krašto pažinimui.
Būtent Jums, smalsiems, kūrybingiems, iniciatyviems Žuvintas siūlo mokomąjį-pažintinį taką,
gamtos klasę su visomis tyrimams reikalingomis
priemonėmisbei prietaisais ir pažintinių pamokų gamtoje programą.
Žuvinto mokomoji-pažintinė programa susieta
su Pagrindinio ugdymo programomis bei atliepia
bendrųjų kompetencijų ugdymą.

Kokiu tikslu?

Tikslai:
! sudominti ir mokinius, ir mokytojus pateikiant
netradicines mokymo formas;
! suteikti mokiniams galimybę įtvirtinti ir pagilinti
mokykloje įgytas biologijos, fizikos, chemijos,
geografijos bei istorijos žinias ir praktinius gebėjimus;
! ugdytis iniciatyvumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą;
! vykdyti vietinius aplinkos tyrinėjimus,
! propaguoti teritorinius gamtos ir kultūros paveldo kompleksus ir objektus, pabrėžiant ir
įvertinat dabartinę esamą vietovės vertę, stebėjimus, asmeninę mokinių ir mokytojų atsakomybę, dalykinę integraciją;
! plėtoti mokinių bendravimo ir socialinius gebėjimus;
! skatinti pozityvias mokinių mintis ir elgesį, bendraujant su kitais vaikais ir suaugusiais, gamta.

Ką surasite?

Programos temos siejamos su jau sukurtu mokomuoju pažintiniu taku, išdėstant objektus vietose, kuriose galima vesti užsiėmimus tiek mažose, tiek didelėse mokinių grupėse. Pamokos skirtos 7-8 klasių
mokiniams. Tam, kad būtų užtikrintas sklandus darbas kiekvienoje pamokų grupėje yra metodinė medžiaga mokytojui bei mokinio darbo lapai, kuriuose aprašytos įvairios mokomosios, pažintinės, kūrybinės ir kitokios veiklos.
Programą sudaro 7 temų grupės:

ŽUVINTO EŽERO
GEOGRAFINĖ PADĖTIS

EŽERO IR ŽMOGAUS SUGYVENIMAS

1. Kur mes esame?
2. Ežero atsiradimas ir gyvenimas

3.
4.
5.
6.

APIE ŽUVINTO VANDENIS

TVENKINIO PASAULIS

7. Augalai brenda į ežerą
8. Gyvūnų knibždėlynas
9. Ežero buveinė – augalų ir
gyvūnų namai

10. Mažas ežero modelis
11. Varlių gyvenimas
12. Žmogaus ar gamtos kūrinys?

AUGMENIJOS MARŠKA

VANDENS KOKYBĖ

13. Žydinčios pievos
14. Augalų kilimų raštai
15. Augalijos marška kinta

16. Fiziniai ir cheminiai vandens kokybės rodikliai
17. Biologiniai vandens kokybės
rodikliai
18. Ar nafta pavojinga paukščiams?

ŽUVINTO PAEŽERIŲ PAUKŠČIAI
19. Žuvinto paežerių paukščiai

Dirvožemio tyrimas
Ką priešistorės žmogui reiškė gamta?
Gamta XX a. žmogaus gyvenime
Žuvinto gamtinės teritorijos
ateities scenarijai

