
Žmogaus ekologijos 
integravimo galimybės

Lionė Semeniukienė Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 

biologijos mokytoja.



Mokiniai :
menkai pažįsta gyvąją gamtą, 

prastai arba visiškai nepažįsta savo 
artimiausios aplinkos,

menkai pažįsta etninės kultūros 
vertybes bei reiškinius,

menkos papročių sąsajos su gamta, 
gamtos reiškiniais.

Problemos



1. Turi būti  ugdomos:

dalykinės ir bendrosios kompetencijos.

2. Mokymasis turi būti:

 savarankiškas, 

 aktyvus, 

 orientuotas į informacijos paiešką ir

pateikimą.

3.Integravimo galimybės.

Bendrosios programos



1.Tarpdalykinės : 

su kalbomis

su matematika

su informacinėmis technologijomis

su technologijomis

su doriniu ugdymu

2. Kitos programos

sveikatos ugdymo bendroji programa

etninės kultūros bendroji programa

Integravimo galimybės



Integruotas projektas 
Paukščių dienos lietuviškame kalendoriuje

(biologija ir etninė kultūra)

Tikslas:

1.Surinkti ir pateikti 

informaciją apie paukščius ir 

paukščių dienas lietuviškame 

kalendoriuje

2.Išsiaiškinti kalendorinių 

paukščių dienų ryšį su gamtos 

ir astronominiais reiškiniais, 

3. Suvokti  paukščių dienų  

reikšmę ir prasmę.

4. Surikti ir pateikti 

pavyzdţių su paukščių 

dienų papročiais. 

Lietuviškame

kalendoriuje kiekvienas

paukštis turi savo dieną.

Vasario 24-oji –vieversio 

diena

Kovo 4-oji- kovo diena

Kovo 19 oji-pempės diena

Gegužės 1-oji- gegutės

diena

Rugpjūčio 24-oji- gandrų 

išskridimo diena.



Paukščių dienos lietuviškame 

kalendoriuje
Kovo 10-oji – 40 paukščių 
diena

Tikima, kad šią dieną į Lietuvą jau 
būna sugrįţę svetur ţiemojusių 40 
paukščių rūšių:

RUDAKAKLIS KRAGAS 
CYPLĖ 

BRASTINIS TILVIKAS
PEMPĖ 

AMALINIS STRAZDAS 
ULDUKAS 

PILKOJI ŢĄSIS ir t.t

Gamtos reiškiniai:

Senoliai tikėjo: Kad, jei šią 

dieną pašąla, šalnos laikysis 

dar 40 parų. 

Papročiai: Kai kur, ypač 

Ţemaitijoje, manyta, kad šią 

dieną reikia praleisti su savo 

šeima. 



Integruotas projektas
Vandens sakralumas

(biologija, dorinis ugdymas ir etninė kultūra)

Tikslas:

Susieti etninę kultūrą su 

ekologija.

Vanduo kalendorinėse šventėse:

Užgavėnės minimos kasmet tarp 

vasario 5 ir kovo 6 dienos.

Velykos švenčiamos pirmąjį 

sekmadienį po pirmos pilnaties po 

pavasario lygiadienio.

Jurginės lietuviška pavasario 

ţalumos šventė, minima balandţio 23 

dieną. 

Sekminės Baltų tikėjime – (Beržų 

garbinimo šventė) –švenčiama sekmą 

(septintą) savaitę po Velykų. 

Joninės – šventė, švenčiama birţelio 

24 d..

Kūčios – gruodţio 24 d.

Uždaviniai:

1.Surinkti informaciją apie 

šventus šaltinius ir vandens 

reikšmę kalendorinėse 

Šventėse ir ją pateikti.

2. Atlikti apklausą apie 

šaltinių ir vandens reikšmę 

kalendorinėse Šventėse.



Integruotas projektas
Vandens sakralumas

Užgavėnės

Visoje Lietuvoje per 
Užgavėnes žmonės 
laistydavosi vandeniu, 
norėdami suaktyvinti 
gamtos gyvybingumą, 
paskatinti javų, ypač linų, 
derlių.

Apklausa

Kokias šventes žinote susijusias 
su vandens garbinimu? 

80%

13%

7%

Vandens

diena

Rasos šventė

Velykos



Integruotas projektas

Ar tikrai žinome, ką valgome arba ką slepia raidė E?

(biologija, sveikatos ugdymas)

Tikslas: 

Išsiaiškinti maiste esančių 
priedų reikšmę žmogaus 
organizmui ir formuoti 
sveikos mitybos įgūdžius.

Maiste esantys priedai ir jų 
poveikis:  

Kancerogenai-Tai viena maisto 

priedų rūšių, kuri kenkia ţmogaus 

organizmui. Vėţį sukeliantys 

kancerogenai daţniausiai paţymėti 

ant maisto produktų etikečių: E103, 

E105, E121, E123, E125, E126, E130, 

E131, E142, E152, E210, E240, E330.

Atlikta: Populiariausių produktų, 
turinčių maisto priedų, etikečių 
analizė.



Integruotas projektas

Ar tikrai žinome, ką valgome arba ką slepia raidė E?

Vykdyta apklausa Išvados:
Projekto metu mokiniai 
įgyja žinių apie maiste 
esančius priedus ir jų 
reikšmę organizmui. 
Išmoksta analizuoti 
maisto produktus, 
kuriuose yra raidės E su 
vienu ar kitu triženklio 
skaičiaus deriniu. 
Išsiaiškina, kad natūralus 
maistas yra sveikas, todėl 
patys gali rinktis, kokį 
maistą vartoti.

52%

15%

33%

Kas yra maisto priedai?

Konservantai,saldikliai,dažikliai

Medžiagos žyminos E raide

Nežino



Integruotas projektas

Maisto kokybė ir sauga

(biologija, sveikatos ugdymas)

Tikslas: 

Išsiaiškinti moksleivių 
požiūrį į maisto saugą, 
ženklinimą ir genetiškai 
modifikuotus produktus.

Pagal EU reglamentą, 

etiketės turi atrodyti taip:





Integruotas projektas 

GIESMININKŲ NAMAI
(biologija, matematika, technologijos)

Tikslai:

Patirti matematikos ir 

biologijos reikalingumą 

kasdieniniame gyvenime.

Pakartoti geometrinių 

figūrų plotus ir kūnų tūrį.

Uždaviniai:

Surinkti medţiagą apie Lietuvoje 

gyvenančius sparnuočius ir jų 

inkilėlius.

Suskaičiuoti inkilėlių paviršiaus plotą ir 

tūrį.

Apskaičiuoti kiek reikės medţiagos 

inkilėlių gamybai.

Pasidalinti informacija ir pagaminti 

inkilėlius per technologijų pamokas. 

Iškelti pagamintus inkilėlius miške.



Integruotas projektas 

GIESMININKŲ NAMAI
(biologija, matematika, technologijos)

Darbo eiga

Darbo grupių sudarymas.

Inkilėlių brėžinių 
konstravimas, plotų ir 
tūrių skaičiavimas.

Inkilėlių gamyba.

Savo darbo įvertinimas ir 
inkilėlių iškėlimas miške.

Inkilėlių stebėjimas 
pavasario-vasaros metu.

Informacija:

Lietuvoje esančių zylių, 
musinukių, varnėnų rūšys

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:ErithacusRubecula.jpg


Integruotas projektas 

GIESMININKŲ NAMAI
(biologija, matematika, technologijos)

Mityba
Maistą renka medžių 
lajoje, ant žemės. Minta 
daugiausia vabzdžiais, 
taip pat augaliniu maistu. 
Žiemą labai dažnai lankosi 
lesyklose, kur minta 
trupiniais, lašiniais, 
grūdais, sėklomis. Didžioji 
zylė - naudingas sodo 
paukštis, naikinantis 
kenkėjus. 

Zylių elgsena

Gyvena įvairiuose miškuose, 
priemiesčiuose, sodybose, 
pavieniuose medžiuose. Peri 
inkiluose arba uoksuose. 
Labai judri, aktyvi šviesiu 
paros metu. Žiemą skraido 
būriais po 5-10 individų. 
Vasarą patelės nakvoja 
lizduose, patinai - medžių 
šakose; žiemą - inkiluose, 
uoksuose, įvairiose angose.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lizdas


Mėlynoji zylė  

Juodoji zylė 

Žydroji zylė                

Didžioji zylė

Lietuvoje esančių zylių rūšys

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:ErithacusRubecula.jpg
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Apskaičiuota, kad 
maždaug dešimtadalis 
varnėnų peri inkiluose, 
tad nesunku suprasti, 
kokią reikšmę šie 
dirbtiniai inkilai turi 
paukščiams.

Giesmininkų namai





Suskaičiavome  varnėnų inkilo paviršiaus plotą:

Spav=32·110+16·16+26·24+10·32=3520+256+          
+624+320=4720(cm²)

Suskaičiavome  zylių inkilo paviršiaus plotą:

Spav=25·55+6·14+2(6²·3,14)≈1375+84+ +226,08≈4720(cm²)

Varnėno inkile esantis oro tūris:

V= Spag·H=16·16·32=8192(cm³)

Zylės inkile esantis oro tūris:

V= Spag·H≈3.14·62·25≈2826 (cm³)



Eil.Nr. Detalės pavadinimas Kiekis

Detalės matmenys Ruošinio matmenys

Ruošinio tūris m3

Ilgis Plotis Storis Ilgis Plotis Storis

1 Priekis 1 0,325 0,250 0,020 0,355 0,257 0,025 0,00228

2 Šonas 2 0,325 0,185 0,020 0,355 0,192 0,025 0,00346

3 Nugara 1 0,230 0,250 0,020 0,260 0,257 0,025 0,00167

4 Stogelis 1 0,320 0,310 0,020 0,350 0,317 0,025 0,00277

5 Apačia 1 0,240 0,185 0,020 0,270 0,192 0,025 0,00129

Tūris įvertinus nuostolius (30%)m3 -

0,011476m3 +30%

Detalės matmenys nuo ruošinio matmenų skiriasi ,nes yra daromos užlaidos :
• Ilgiui 30mm
• Pločiui ir storiui 7mm
Inkilėlio ruošiniams sunaudojama 0,011476m³ ,dar pridedamas nuostolis 30%,tada 
išeina 0,0149m³. 
1m³  pušies medienos kainuoja apie 600Lt ,tai 0,0149 – kainuos 8,9Lt 
Pridėjus būtinas išlaidas (vinis, viela) inkilo savikaina – 10Lt.



Inkilų kainos parduotuvėse

0,00 Lt

5,00 Lt

10,00 Lt

15,00 Lt

20,00 Lt

25,00 Lt

30,00 Lt

35,00 Lt

40,00 Lt

45,00 Lt

Bauhof Internetinėje svetainėje

senukai

Vienetiniai inkilai IKI prekybos centre





Inkilus galima kabinti įvairiose vietose - soduose, 
parkuose, prie namų. 
Keliant inkilus didesniems paukščiams, būtinai reikia 
įrengti specialią apsaugą ant medžio kamieno.
Inkilo landa turi būti atsukta  į pietus, pietryčius ar rytus ir 
truputį pasvirusi žemės link.
Inkilus reikėtų kelti į atokiau vienas nuo kito augančius 
medžius. Atstumas tarp medžio su inkilu ir gretimų 
medžių lajos neturėtų būti mažesnis nei 5 metrai. 
Svarbu, kad inkilai netaptų spąstais juose perintiems 
paukščiams.

Inkilų kėlimo taisyklės





Integruotas projektas

Fenologiniai medžių stebėjimai
(biologija, etninė kultūra)

Tikslas:

Praplėsti žinias apie 
gamtą, tautosaką, įgyti 
gamtos reiškinių 
stebėjimo įgūdžių. 

Stebėta:

Medžių –liepos, gluosnio, 
beržo, ąžuolo vegetacijos 
pabaigos stebėjimas : 

lapų geltimo pradžia,

visiškas lapų pageltimas,

masinis lapų kritimas,

lapų kritimo pabaiga.



Integruotas projektas

Fenologiniai medžių stebėjimai
(biologija, etninė kultūra)

Berţo vegetacijos pabaigos stebėjimas: lapų geltimo pradţia.

Berţo vegetacijos pabaigos stebėjimas: lapų geltimo 

pradţia



Integruotas projektas

Fenologiniai medžių stebėjimai
(biologija, etninė kultūra)

Etnokultūra 
Apie beržą pasakojama:
Berţas – atgimstančios 
gamtos gyvenimo ir 
pasaulio medis.
Liaudies kūrybos lobyne 
yra tokia graţi mintis: 
„Vienas medis keturis 
darbus nudirba: 
pirmas darbas – pasaulį 
apšviesti;
antras – verksmus raminti; 
trečias – ligonius gydyti, 
ketvirtas - švarą palaikyti“. 

Lietuviškos patarlės, 
posakiai apie beržą:
Audţia drobeles 
kaip beržo tošeles.
Ąţuolo vytis darbų 
išmokys, 
ţalio beržo rykštė anksti 
pribudins.
Antpalenkto beržo negana 
oţkos, ir oţkeliai šokinėja.
Ar nori beržinės košės?
Ar tai ţertas, antras kartas 
po tuo pačiu beržu.



Medžių stebėjimas

Stebėti medţiai

Faktas Liepa Gluosnis Berţas

Augalo rūšis Maţalapė liepa Baltasis gluosnis Karpotasis berţas

Augimo vieta Eibariškių mikro 

rajonas

Eibariškių mikro 

rajonas

Eibariškių mikro 

rajonas

Amţius 10m. 25m. 28m.

Aukštis Apie 2,5m Apie 7,5m Apie 8m

Medţio būklė Gera ( auga 

normaliai)

Gera ( auga 

normaliai)

Gera ( auga 

normaliai)



Integruotas projektas

Gamta -didelė vaistinė
(biologija, etninė kultūra)

Tikslai ir uţdaviniai:
Išsiaiškinti vaistinių augalų 
poveikį ţmogaus organizmui, 
skatinti vartoti natūralius 
augalinius produktus 
profilaktikai ir ligų gydymui;

Supaţindinti su vaistaţolių 
rinkimo ir dţiovinimo 
taisyklėmis ir perimti senolių 
patirtį, pagilinant botanikos 
ţinias;

Įgytas ţinias pritaikyti 
kasdieniniame gyvenime.

Liaudies medicinoje 
naudojami gydomieji 
augalai:

Paprastasis čiobrelis

Medetka

Maţalapė liepa

Melisa

Ramunėlė

Raudonėlis

Dilgėlė



Integruotas projektas

Gamta -didelė vaistinė

(biologija, etninė kultūra)
Melisa (Melissa ) Poveikis. Melisa pasižymi raminančiu, 

skausmą mažinančiu, silpnu 
antibakteriniu, kraujagysles plečiančiu ir 
kraujospūdį mažinančiu poveikiu. Gerina 
apetitą, virškinamojo trakto veiklą, 
atpalaiduoja žarnyno spazmus, skatina 
tulžies išsiskyrimą, slopina pykinimą ir 
vėmimą.

Vartojimas. Melisos preparatai vartojami 
nuo nemigos, padidintam dirglumui 
gydyti, šalina stiprų galvos skausmą. Jais 
taip pat gerinamas širdies darbas ir 
gydomi širdies veiklos sutrikimai. Užpilais 
ir nuovirais skalaujama burnos ertmė 
esant dantenų uždegimui ar skaudant 
dantis. Kompresai dedami esant 
neuralginiams ir reumatiniams 
skausmams, gydomos sunkiai gyjančios 
žaizdos.



Integruotas projektas

Gamta -didelė vaistinė

(biologija, etninė kultūra)
Apklausos rezultatai : 

Labiausiai vartojamos 
vaistažolės šeimoje

Žmonės namuose     
daugiausiai naudoja 
čiobrelius, ramunėles 
ir liepžiedžius ,o 
mažiausiai-dilgeles, 
raudonėlį.

Čiobreliai 84%

Ramunėlės 72%

Liepžiedžiai 72%

Kmyniai 64%

Mėlynes 4%

Mėtos 20%

Raudonėlis 4%

Melisa 8%

Jonažolės 8%

Šalpusnis 4%

Dilgėlėes 4%

Medetkos 12%

Serbentai 4%

Šermūkšniai 4%

Ginkmedžių lapai 4%



Integruotas projektas

Gamta -didelė vaistinė
(biologija, etninė kultūra)

Posakiai 

Ţmogau, kodėl tu miršti, 
jeigu tavo darţe auga 
šalavijas? ... 

Ţodţiais suţeidę, gydome 
vaistais. 

Jei vaistas nekenkia, tai jis ir 
nepadeda.

Nuo slogos ir meilės vaistų 
nėra.

Vaistaţolininkės – kaip 
vaistininkai; skirtumas tik 
tas, kad jos mums teikia 
gamtos, kuriai ţmogus 
priklauso, uţaugintus vaistus.

Išvados

Vaistinių augalų apie 12000 rūšių, jų 
poveikis yra toks pat kaip 
cheminių preparatų, tačiau 
nekenkia kitiems ţmonių 
organams. 

Paruošti (surinkti ir išdţiovinti) 
vaistinius augalus yra gana 
paprasta ir nieko nekainuoja. 

Jei galima išsigydyti naudojant 
įvairias ţoleles, kurios nekenkia 
sveikatai, neturi šalutinio poveikio 
ir yra be cheminių medţiagų, kam 
rinktis brangius ir pavojingus 
vaistus.



“Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas 

puslapis prasmingas”. (Johanas Volfgangas Gėtė)

Todėl turėtume 
įvertinti žmogaus 

ryšį su gamta, 
stengtis, kad jis dar 

ilgai nenutrūktų.


