Edukacinės
programos

1. Naujieji 7 pasaulio stebuklai
Turbūt visi esame girdėję apie Septynis pasaulio stebuklus, kuriuos sudaro Cheopso piramidė, Kabantieji Babilono sodai, Artemidės šventykla Efese, Dzeuso
skulptūra Olimpijoje, Halikarnaso Mauzoliejus, Rodo kolosas ir Aleksandrijos
žiburys. Tačiau ar visi esame girdėję apie Naujuosius septynis pasaulio stebuklus?
Naujieji septyni pasaulio stebuklai - įspūdingiausių šiuolaikinio pasaulio statinių
sąrašas, alternatyvus Septyniems seniesiems pasaulio stebuklams.
Pamokėlės tikslas:

Pamokėlės uždaviniai:

Supažindinti moksleivius su senaisiais pasaulio
stebuklais ir sutekti informacijos apie naujuosius 2007 metais pripažintus stebuklus.

• Įsisavinti informaciją apie naujuosius
7 pasaulio stebuklus;
• Išmokti atskirti senuosius nuo naujųjų
pasaulio stebuklų;
• Ugdyti moksleivius vaizdiškai atpažinti
pasaulio stebuklų vaizdus.

Pamokėlės turinys:

Pamokėlės priemonės ir trukmė:

• Įdomiausi faktai apie naujuosius
7 pasaulio stebuklus;
• Supažindinimas su senaisiais
7 pasaulio stebuklais;
• Atpažinti nuotraukas senųjų ir
naujųjų stebuklų.

• Pamokėlės trukmė: 30 min;
• Pamokėlės medžiaga: vizualinė, foto;
• Tinka vaikams nuo 1 iki 12 klasės.

2. Maitinkimės sveikiau!
Ruduo – pats geriausias metas aprūpinti savo organizmą natūraliais vitaminais ir mineralais. Vaisiai ir daržovės – nepamainomas vitaminų šaltinis! Kaip
matintis, kad netrūktų energijos, jėgų ir geros nuotaikos? Linksma ir žaisminga edukacinė programa apie sveiką mitybą padės moksleiviams išmokti
maitintis ne tik skaniai, bet ir sveikai!
Pamokėlės tikslas:

Pamokėlės uždaviniai:

Supažindinti moksleivius su naudingiausias
žmogaus organizmui produktais ir kartu
sudėlioti skanaus ir sveiko maisto racioną.

• Skatinti moksleivių domėjimąsi sveika mityba;
• Supažindinti moksleivius su vitaminų ir
mineralų nauda sveikatai;
• Ugdyti moksleivių dėmesingumą savo
organizmui.

Pamokėlės turinys:

Pamokėlės priemonės ir trukmė:

• Vitaminų nauda sveikatai;
• Kokie vaisiai ir daržovės išsaugos
imunitetą rudenį?;
• Viktorina apie sveiką mitybą;
• Piešiame sveikiausią ir skaniausią pietų
lėkštę.

• Pamokėlės trukmė: 30 min;
• Pamokėlės medžiaga: vizualinė, foto;
• Tinka vaikams nuo 1 iki 12 klasės.

3. Jūrų paslaptys
Mitologija – mokslas, tiriantis mitų kilmę, esmę, reikšmę kultūrai. O jūra tikrai
slepia begalę mitų ir nepaaiškinamų paslapčių, kurių nepajėgia atskleisti net
pažangiausios šiuolaikinės technologijos. Ši programėlė praplės jūsų akiratį,
įkvėps nuotykių dvasią, sudomins ir įtrauks į paslaptingą ir žavintį jūrų pasaulį.
Pamokėlės tikslas:

Pamokėlės uždaviniai:

Supažindinti moksleivius su jūrų bei
vandenynų paslaptimis, vandens reiškiniais,
skatinti domėjimąsi povandeniniu pasauliu
bei jo stebuklais.

• Ugdyti moksleivių kritinį mąstymą;
• Skatinti moksleivių vaizduotę;
• Supažindinti su didžiausiomis vandenynų,
jūrų bei ežerų paslaptimis.

Pamokėlės turinys:

Pamokėlės priemonės ir trukmė:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kas valdo jūrą?
Atlantidos istorija;
Bermudų trikampio paslaptys;
Undinėlės – jūrų mergaitės;
Didžioji Lochneso ežero paslaptis.

Pamokėlės trukmė: 30 min;
Pamokėlės medžiaga: vizualinė , foto;
Tinka vaikams nuo 1 iki 12 klasės;
Kiekvienai klasei, išklausiusiai paskaitą,
įteikiamas diplomas.

4. Kelionė į Polineziją
Ar norėtumėt aplankyti šalį, kur visada šilta ir šviečia saulė? O gal norėtumėt
susipažinti su jos egzotiška gamta, vietine kultūra bei papročiais? Išmokti
įspūdingo, agresyvaus ištatuiruotų maorių karo šokio „Haka“, nuo kurio tavo
priešininkams virpėtų blauzdos? Tuomet rinkitės šia specialiai Jums „Vichy“
vandens parko parengtą edukacinę pamokėlę ir susipažinkite su Polinezijos
salynais bei tradicijomis.
Pamokėlės tikslas:

Pamokėlės uždaviniai:

Perteikti vaikams polineziečių kultūros
pagrindus bei padėti suvokti ir atrasti
Polinezijos kultūros tradicijas ir vertybes.

• Plėsti vaikų ir jaunimo edukacinę veiklą,
pristatant Polinezijos etninės kultūros
paveldą.
• Supažindinti su autentiška Polinezijos
aplinka ir kultūra.

Pamokėlės turinys:

Pamokėlės priemonės ir trukmė:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Polinezijos gamta.
Polinezijos gyventojai – maoriai.
Polinezijos kultūra ir religija.
Svarbiausių pamokėlės faktų pakartojimas
bei viktorina.

Pamokėlės trukmė: 30 minučių
Pamokėlės medžiaga: vizualinė, foto.
Tinka vaikams nuo 4 iki 9 klasės.
Kiekvienai klasei, išklausiusiai paskaitą,
įteikiamas diplomas.

5. Šaunieji gelbėtojai
Jeigu nežinote, kaip reikia saugiai elgtis vandenyje, „Vichy“ vandens parke
dirbantys animatoriai ateis Jums į pagalbą. Šios pamokėlės metu, moksleiviai
galės daugiau sužinoti apie vandens savybes ir pavojus tykančius vandenyje,
susipažinti su papildomomis priemonėmis, kurios yra reikalingos gelbėjimui bei
plaukimui.

Pamokėlės tikslas:

Pamokėlės uždaviniai:

Supažindinti vaikus su saugaus buvimo
vandenyje taisyklėmis, pagrindiniais gelbėjimo
ir gelbėjimosi būdais, padėti „pažinti vandenį“.

• Išmokyti saugiai elgtis prie vandens telkinių,
įvertinti savo jėgas bei numatyti pavojus,
slypinčius vandenyje.

Pamokėlės turinys:

Pamokėlės priemonės ir trukmė:

• Paskaitėlė: vanduo ir pavojai vandenyje.
• Pirmoji pagalba nukentėjusiajam.

•
•
•
•

Pamokėlės trukmė: 30 minučių.
Pamokėlės medžiaga: vizualinė, video, foto.
Tinka moksleiviams nuo 1 iki 9 klasės.
Kiekvienai klasei, išklausiusiai paskaitą,
įteikiamas diplomas.

