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1. Projekto pavadinimas: Žemė – vandens planeta 

 

2.  Projekto trukmė: 2018/06/01-2018/06/30 

 

3. Atsakingi darbuotojai (komanda): Ligita Ananikova, Aurima Blužienė, Fausta 

Jankauskaitė 

 

4. Projekto dalyviai (jaunuoliai): 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas Pavardė Grupė 

1. Martyna  Butkevičiūtė 4 

2. Mantas  Varnauskas 4 

3. Monika  Petrauskaitė 4 

4. Simona Strelčiūnaitė 4 

5. Edita  Vilimaitė 4 

6. Eglė Mikulskytė 4 

7. Pavelas Žuk 4 
*Jaunuoliai, priklausomai nuo galimybių, dalyvauja keliuose vasaros projektuose. 

 

5. Projekto aprašymas: 

 

5.1. Projekto tikslai: 

 Priminti jaunuoliams, kad gamta padovanojo mums savo stebuklą –vandenį. Mes galime 

naudotis jo ištekliais. 

 Aiškinti, kad kiekvienas vandens lašelis gali įžiebti gyvybę. Nuo jo priklauso mūsų gyvybė, 

ateitis. 

 Formuoti jaunuoliams nuostatą, kad  vanduo – žmogaus džiaugsmas ir sveikata. 

 Įtikinti, kad vanduo mūsų sveikatai gali daryti stebuklus; 

 Atskleisti įvairios informacijos apie  gėlo vandens poveikį žmogaus organizmui. 

 Jaunuolių supratimo ugdymas apie gamtoje esančius ir dirbtinius vandens telkinius, jų 

panašumus ir skirtumus. 

 Apibendrinsime ir pagilinsime žinias apie vandenynus ir jūras. 

 

 

 

 

5.2.  Projekto veikla. 

 



 

Data Savaitės tema 

                        Birželis 

22 savaitė 

(Birželio 1 d.) 

 

Projekto ,,Žemė – vandens planeta’’ pristatymas.  

 

23 savaitė 

(Birželio 4-8 d.) 

 

Aptarimas su jaunuoliais apie projektą ir jo eigą, tikslus ir planus.  

Upės ir upeliai. Skirtumai ir panašumai. 

Skaistakalnio parkas. Surasime Žagienės upelį, Nevėžio upę. 

Tekantis ir stovintis vanduo – panašumai, skirtumai.  

Piešiame upes ir upelius, legendos ir mitai apie juos. 

 

24 savaitė 

(Birželio 11-15 d.) 

 

Ežerai,užtvankos. Aiškinamės ar yra Panevėžyje ežeras, užtvanka. 

Susipažinsime su Panevėžio mieste esančia užtvanka,  

Aiškinamės koks vanduo užtvankoje,tekantis ar stovintis.? 

Popietė prie Panevėžio užtvankos. 

Aptarimas, pastebėjimų piešimas, kūrybinės popietės, padavimų 

ieškojimai. 

 

 

25 savaitė 

(Birželio 18-22 d.) 

 

Jaunuolių supažindinimas su Lietuvos pajūrio gamtovaizdžiu  ir šio 

krašto vandens telkiniais.  

Pokalbiai: kokia jūra skalauja Lietuvą? Koks vanduo jūroje?  

Kelionė į Ventės ragą, Mingės kaimą. 

Kelionės aptarimas ir įspūdžiai: diskusija, piešimas, aplikacijos ir 

pan.  

Video filmas apie jūras, palyginimas su Baltijos jūra. Pasakų 

skaitymas, animacinio filmo apie Jūratės ir Kastyčio meilę 

žiūrėjimas, apie gintarą Baltijos pajūryje. Aparimas,  

Jūros garsų klausymas (relaksacinė muzika), analizavimas. 

 

26 savaitė 

(Birželio 25-29 d.) 

 

Gėlas vanduo 

Dirbtiniai vandens telkiniai.  

Kokį vandeni mes geriame ir kos vanduo tinkamas mums gerti? 

Iš kur mes gauname vandenį? Kuo mes galime prisidėti, mažinant 

vandens taršą? 

Požeminiai vandenys 

 

 

5.3.  Poveikis. Kaip įgytos žinios įtakos proto negalios jaunuolio socialinį savarankiškumą. 

 

 

 Platesnės žinios apie natūralius ir dirbtinius vandens telkinius; 

 Gebės pajausti džiaugsmo požymius ir juos įvardyti; 



 Stengsis suvokti,  kad vanduo mūsų sveikatai gali daryti stebuklus; 

 Stengsis suvokti, kad vanduo gaivina, švarina, maitina žmogaus organizmą; 

 Išmoks atsipalaidavimo būdų; 

 Įgis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių; 

 Pajus emocinį atsipalaidavimą – jaunuoliai galės klausytis muzikos, jūros ošimo įrašų; 

 Suvoks, kad vanduo  būtinas visiems, reikalingas  mūsų augintiniams, paukščiams  ir 

buityje; 

 Negers vandens iš nežinomo telkinio; 

 Prie vandens  telkinių  neis vieni be suaugusiųjų; 

 Pratinsis  įsidėmėti , kad vandenį reikia labai saugoti, rūpintis jo švara. 

 

 

 

6.  Tęstinumas: Pažinti vandens gyvūniją.  

Upeliai, upės, ežerai, jūros, vandenynai ir gyvybė juose.  

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas:                     Ligita Ananikova 
                                               (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 


