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(5-6 klasės) 
 

Tema Temos paaiškinimas 
Kasdienės atliekos ir šiukšlės. Šiukšlynai	  auga,	  išmetama	  daugybė	  maisto,	  

plastiko.	  Kai	  ką	  galima	  pakartotinai	  panaudoti,	  
racionaliau	  naudoti,	  perdirbti.	  Ypač	  
nepageidautinos	  šiukšlės,	  kurios	  gamtoje	  
praktiškai	  nesuyra.	  Plastiko	  šiukšlės	  patekusios	  į	  
vandenynus	  žaloja	  gyvūniją.	  Kokia	  elgesio	  
kultūra,	  kokie	  buities	  sprendimai	  gali	  pagerinti	  
situaciją.	  Ką	  galima	  padaryti,	  kad	  mažėtų	  
šiukšlynai	  Lietuvoje.	  

Kiemo (parko) ekosistema. Kokie	  augalai	  ir	  gyvūnai	  sudaro	  kiemo	  /	  parko	  
ekosistemą.	  Kaip	  ji	  keičiasi	  dėl	  ūkinės	  veiklos,	  kas	  
ir	  kokią	  įtaką	  daro	  ekosistemai,	  kokios	  sąlygos	  
galėtų	  pakeisti	  ją.	  	  

Ausinukai – muzikos ar 
triukšmo šaltinis? 

Koks	  garsas	  yra	  nepavojingas	  sveikatai,	  o	  koks	  
pavojingas.	  Kaip	  tinkamai	  pasirinkti	  priemones	  
garso	  klausymui.	  	  Kaip	  klausytis	  muzikos	  saugu,	  
ir	  kada	  kyla	  pavojus	  klausai.	  Ar	  mokame	  saugiai	  
naudotis	  ausinukais,	  kaip	  sužinoti,	  kada	  jie	  jau	  
kenkia.	  	  

Duonos ir pyrago tešlos 
kėlikliai ir galiojimo laikas. 

Duonos	  ir	  pyrago	  gaminių	  galiojimo	  laikas	  
įvairus.	  Kaip	  jis	  priklauso	  nuo	  sudedamųjų	  dalių,	  
kaip	  kinta	  produktų	  kokybė	  nuo	  laikymo	  sąlygų.	  
Kas	  atsitinka	  produktams,	  pasibaigus	  galiojimo	  
laikui.	  Kada	  ir	  kodėl	  maisto	  gaminiai	  sudžiūsta,	  o	  
kada	  supelyja.	  Kaip	  galima	  prailginti	  galiojimo	  
laiką,	  nesuprastinant	  kokybės. 

Šviesos atspindėjimas saugiam 
eismui. 

Šviesą	  atspindinčių	  daiktų	  didelė	  įvairovė.	  
Naudojami	  atšvaitai,	  specialūs	  drabužiai.	  Ar	  visos	  
priemonės	  vienodai	  geros	  įvairiomis	  oro	  
sąlygomis,	  ar	  yra	  tokių,	  kurios	  turi	  pranašumą.	  	  

 
 



Preliminarus projektinio darbo grafikas 
 
 

Projekto etapas Trukmė 
Pirminis informacijos rinkimas ir probleminio klausimo ir 
hipotezės iškėlimas, plano sudarymas. Rugsėjis  

Informacijos atranka, apibendrinimas. Spalis, lapkritis 

Tyrimo (eksperimentas) planavimas, atlikimas, koregavimas. Gruodis, sausis, 
vasaris 

Projekto aprašymas, išvadų formulavimas, pasirengimas 
pristatyti. Kovas, balandis 

Pristatymas Gegužė   

	  
	  

Projekto vertinimo gairės 
 

• Probleminio klausimo, hipotezės formulavimas. 

• Plano sudarymas. 

• Medžiagos atranka ir pateikimas. 

• Eksperimento atlikimas. 

• Projekto išvados. 

• Projekto pristatymas. 

• Pagarba autorių teisėms. 

• Darbų atlikimo grafiko laikymasis. 
 


