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Tema Temos paaiškinimas 
Skruzdelių gyvensena 
(5-6 klasių moksleiviams) 

Tyrimo veiklos planas: 
• Informacijos rinkimas apie skruzdėlynų 

tipus, Lietuvoje gyvenančias skruzdėlių 
rūšis. 

• Vietų, kuriuose yra skruzdėlynų, ypatumų 
nustatymas. Sudaroma skruzdėlynų 
išdėstymo, tiriamoje vietovėje, schema. 

• Apytikslis žeminio skruzdėlyno pagrindo, 
aukščio ir šoninio paviršiaus ploto augimo 
greičio nustatytmas per metus. Matavimai 
bus atliekami spalio, vasario ir gegužės 
mėnesiais. Atliekant metinių orų stebėjimus 
(vidutinė dienos ir nakties temperature, 
iškritusių kritulių kiekis, vėjų greitis ir 
kryptys, sausros, liūtys ir pan.) bus galima 
nustatyti kokią įtaką skruzdėlynų augimui 
turi klimatinės sąlygos. 

• Skruzdėlės kelionės tyrimas. 
• Skruzdėlių mitybos tyrimas. 

 
Plėtotė:  

• Išsiaiškinti, kokia skruzdėlės vieta lietuvių 
smulkiojoje tautosakoje. Surasti posakių, 
patarlių, priežodžių, mįslių, minklių, 
juokavimų ar mistinių pasakojimų apie 
skruzdėlę. 

Orientavimasis gamtoje 
(7-8 klasių moksleiviams) 

Tikslas: 
Išsiaiškinti, kokiais požymiais remiantis galima 
orientuotis aplinkoje dieną ir naktį; išmokti nauotis 
kompasu ir jį pagaminti. 
 
Tyrimo veiklos planas: 

• Objektų padedančių orientuotis gamtoje, 
paieška (medis, akmuo, skruzdėlynas, 
žvaigždė ir pan.) 

• Orientavimasis pagal Šiaurinę žvaigždę. 
• Orientavimasis pagal šešėlį. 
• Orientavimasis pagal augalus ir gyvūnus. 
• Kompaso gaminimas. 

 
Plėtotė:  

• Išsiaiškinti, kaip galvos smegenys padeda 
orientuotis aplinkoje. Patikrinti teiginius, ar 
žmonės, nematantys tam tikrų aplinkos 



orientyrų, tikrai vaikščioja ratais. 
Sumedėjusių augalų reakcija 
į oro taršą 
(9 klasės moksleiviams) 

Tyrimo tikslas:  
Ištirti pasirinktos vietovės oro taršą pagal 
sumedėjusių augalų reakciją į pokyčius aplinkoje. 
 
Tyrimo veiklos planas: 

• Medžių kamienų žievės (peridermos) pH 
tyrimas. Sumedėjusių augalų kamienų žievės 
pH palyginimas. 

• Lapų atsparumo taršai tyrimas. 
• Lapų chlorozių ir nekrozių tyrimas. 
• Medžių pažeidimų vertinimas pagal lapų 

defoliacijos ir dechromacijos laipsnius. 
• Sumedėjusių augalų reakcijos į oro taršą 
įvertinimas. 

 
Plėtotė:  

• Ištirti ant medžių kamienų augančių kerpių 
įvairovę ir pagal jų rūšinę sudėtį bei 
gausumą ir gyvybingumą nuspręsti apie oro 
kokybę tiriamoje vietovėje. 

• Nustatyti žiemą barstomos druskos, 
naudojamos ledui keliuose tirpdyti, poveikį 
liepoms. 

Ar valgyti vabzdžius? 
(10 klasės moksleiviams) 

Tyrimo tikslas: 
Pasitelkus komunikacinius gebėjimus ir žinias apie 
gamtos išteklius bei jų apsaugą, išsiaiškinti, ar verta 
pasirinkti vabzdžių patiekalus kaip alternatyvą 
galvijų mėsos patiekalams. 
 
Tyrimo veiklos planas: 

• Informacijos apie Žemės gamtos išteklius ir 
jų racionalų naudojimą bei apsaugą 
rinkimas. 

• Ribotų gamtos išteklių, anglies dioksido 
susidarymo dėl žmogaus veiklos analizė. 

• Informacijos apie klimato kaitą rinkimas. 
• Mokslininkų siūlomos išeities, maistui 

vartoti vabzdžius, analizė. 
• Vabzdžių patiekalų kaip alternatyvaus 

maisto pristatymas. 
Apsisprendimas dėl GMO 
(Genetiškai modifikuotų 
produktų) 
(11-12 klasės moksleiviams) 

Tyrimo tikslas:  
Išsiaiškinti, kodėl augalai yra genetiškai 
modifikuojami ir kokią įtaką jie gali turėti žmogaus 
sveikatai, taip pat, nuspręsti kokius maisto 
produktus geriau pirkti. Šio tyrimo metu mokiniai 
aiškinsis genetiškai modifikuoto GMO) maisto 
vartojimo naudą ir žalą. 
 



Tyrimo veiklos planas: 
• Informacijos apie GMO atsiradimą rinkimas. 
• Perkeltų genų augalams gerų ypatybių 

analizė. 
• GMO technologijos keliamų pavojų 

aiškinimasis. 
• GM produktų, esančių parduotuvės 

lentynose, išsamus tyrimas ir nagrinėjimas. 
• GM maisto rizikos žmogaus sveikatai 
įvertinimas. 

 


