
Tema „Žemaitijos regioninio parko objektai“ 

2022-11-18 d., integruotos išvykos organizatoriai – Rasutė Mažrimienė, lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja, Sigita Milašiūtė, matematikos mokytoja, Bijūnas 

Paulius, istorijos mokytojas.  

Integruotos išvykos  tikslas: 

 Plėtoti lietuvių kalbos ir literatūros kūrybinę kompetenciją, taikant  istorijos ir matematikos 

žinias  

Uždaviniai:  

 Plėtoti turimas žinias apie Žemaitijos regioninio parko objektus. 

 Integruoti lietuvių kalbos ir literatūros žinias  į istorijos ugdymo procesą bei į matematikos  

pamokas. 

 Lavinti  kūrybiškumą, erdvės pajautimą. 

 

 Tikslinė grupė – Ib klasės mokiniai. 

 

Integruotos išvykos programa: 

 

Lietuvių kalba ir literatūra – įspūdžių pastraipos rašymas. 

Istorija –atskleisti šaltojo karo priežastis ir padarinius, suformuoti vaizdinius ir sąvokas apie 

geopolitinę padėtį pasaulyje po Antrojo pasaulinio karo. 

Matematika - geometrinių figūrų radimas, jų matmenų matavimas. Kelionės maršruto ilgis, 

sugaištas laikas, vidutinis greitis. 

 

Kompetencija Mokiniai 

Pažinimo Supranta sąvokos apimties priklausomybę nuo jos turinį sudarančių 

požymių 

Komunikavimo Randa reikalingos informacijos, ją atrenka ir pateikia kitiems; 

pristato savo darbą žodžiu, atsižvelgia į tikslą, adresatą; 

viešai išsako savo nuomonę. 

 

Socialinė, emocinė Mokosi bendradarbiaudami; pozityviai bendrauja; ugdosi atsakomybę už 

savo veiklos rezultatus. 

Kūrybiškumo Atsirenka idėjas pagal aptartus kriterijus; 

aktyviai ir kūrybiškai veikia įgyvendindami idėjas. 

Pilietiškumo Sprendžia pasipriešinimo galimybių agresoriui problemas ir ugdosi 

patriotines vertybes. 

Kultūrinė Lygina artimiausios aplinkos gamtos ir įvairių kultūros objektų, 

paminklų svarbiausius bruožus. Susipažįsta su  kultūrinėmis 

tradicijomis. 

Skaitmeninė Mokosi  naudotis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis, 

leidžiančiomis patiems pažinti ir analizuoti savo organizmą, sekti 

asmens organizmo reakciją į fizinį aktyvumą: patariančias, mažinti ar 

didinti fizinį krūvį. 

  

NUMATOMOS INTEGRUOTOS IŠVYKOS  FORMOS: matematinės užduotys kitose erdvėse, 

istorinių šaltinių analizavimas, įspūdžių pastraipos rašymas. 

 

 



VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS 

 

 Lapkričio mėn. 

 

Išvyka į Šaltojo karo muziejų. Karinių eksponatų ir branduolinių šachtų apžiūra, dokumentinio 

filmo peržiūra ir susipažinimas su Šaltojo karo metų vykusiais kariniais konfliktais. Nustatome 3 

pokyčiu, įvykusius po Antrojo pasaulinio karo. Žemėlapyje surandame 3 Šaltojo karo konfliktus. 

Išskiriame grėsmes, kilusias pasauliui. 

 

Matematika.  Atpažįstame erdvinius kūnus, prisimename geometrinių figūrų rūšis, jų paviršių plotų 

skaičiavimo formules, išsiaiškinam, kaip apskaičiuosime, kokie matmenys gali būti gaminamo 

modelio pagrinde. Randame ekspozicijoje sunaudoto stiklo kiekį. Taip pat apskaičiuojame kelionės 

vidutinį greitį. 

 

Lietuvių kalba ir literatūra. Susipažįstame su 1986 m. įkurtu parku – respublikinės reikšmės 

saugomu gamtos paminklu. 

Parko pasididžiavimas – vienas seniausių ir didžiausių Lietuvoje Perkūno ąžuolas, legendomis 

apipinta Verkiančioji liepa, Penkiakamienis uosis. Kunigaikščio M. Oginskio nurodymu buvo 

iškasti septyni kaskadiniai tvenkiniai, kuriuos jungia akmeniniai tilteliai šliuzai. Išskirtinį 

kraštovaizdį parkui suteikia pratekanti Babrungo upė. 

Aplankome Kunigaikščio M. Oginskio dvarą – žemaičių dailės muziejų. Dalyvaujame edukacinėje 

pamokoje. 

Praktinė – kūrybinė užduotis:  

Parašyti įspūdžių pastraipą. 

 

REZULTATAS 

Lietuvių kalba ir literatūra. Praplės savo žinias, lavins kūrybiškumą, patirs teigiamų emocijų. 

Istorija. Gebės atpažinti Šaltojo karo raiškos formas, vertinti svarbiausius Šaltojo karo konfliktus, 

ugdysis pilietines- patriotines vertybes. 

Matematika. Prisimins pagrindinių geometrinių figūrų ploto skaičiavimo taisykles, kelio, laiko ir 

greičio judėjimo formulę. 

Matematikos darbo lapas 

1grupė 

1. Išvykimo laikas: 

2. Atvykimo laikas: 

3. Stovėjimo laikas (sustojimų ): 

4. Spidometro pradiniai parodymai: 

5. Spidometro galutiniai (atvykus į vietą) parodymai: 

6. Maršruto kelio ilgis remiantis žemėlapiu pagal mastelį: 

7. Maršruto ilgis remiantis atstumo tarp dviejų taškų formule: 

8. Vidutinis važiavimo greitis: 

9. Apskaičiuoti apytiksliai kokiu laiku grįšite namo (žinote maršruto ilgį ir vidutinį greitį): 



 

2 grupė  

1. Išmatuoti ekspozicijoje esančių stiklinių stendų matmenis: ilgis -              cm         plotis -             

cm 

2. Apskaičiuoti stiklo plotą: 

3. Išmatuoti stiklinio stačiakampio gretasienio matmenis: ilgis -            cm         plotis-           

cm        aukštis-             cm 

4. Apskaičiuoti kiek kvadratinių metrų sunaudota šiam stendui padaryti:   

5. Apskaičiuoti kiek kubinių decimetrų tilptų į tą stačiakampį gretasienį: 

6. Pasidomėjus internete stiklo pardavimo kainomis, apskaičiuoti kiek apytiksliai  išleido eurų 

šiai ekspozicijai padaryti? 

 


