Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras
kviečia į edukacinius užsiėmimus
Užsiėmimo (45 min.) kaina – 2,40 Eur/vaikui, minimalus skaičius grupėje – 15 vaikų.
Mus rasite: Žuvininkų g. 18, Šiauliuose, registruotis tel. 865066871.
Apsilankymas Katinų muziejuje ir „Gyvūnijos sode“:
moksleiviams – 2,00 Eur, ikimokyklinukams – nemokamai (būtinas sąrašas).
Jodinėjimas žirgu 5 min.(asmeniui) – 1,50 Eur.
Pavadinimas

Aprašymas

„Step aerobikos pamoka“
(mok. R. Liorančienė)
Gali vykti lauke.

Tai sveikatos stiprinimo treniruotė su efektingais perėjimais, minimalia dinamika, nuostabia muzika ir
vadovo stiliumi naudojant laiptelį. Stiprus fizinis krūvis skirtas apatinei kūno daliai, sėdmenims, širdžiai
stiprinti. (Skirta 5-12 klasėms). 2,40 Eur/vaikui.

„Judesio pievelė“
(mokyt. Rima Liorančienė)
Gali vykti lauke.

Nuotaikinga, ypatinga judėjimo programa gamtoje ar erdvioje salėje su dideliu parašiutu ir . Išmoksime
judėti kitaip, pasisemsime daug teigiamų emocijų. (Skirta ikimokyklinukams,1-4 klasėms.). 2,40
Eur/vaikui.

„Gamtos stebuklai Talkšos
ekologiniame take“
(mokyt. Jūratė Plungienė,
Inga Ivanauskienė)
Vyksta lauke.

Edukacijos metu bus aplankoma dalis Talkšos ekologinio tako stotelių, atliekamos gamtos stebėjimo,
gamtotyros ir kt. užduotys. Dalyviai bus aprūpinti priemonėmis užduočių atlikimui. Rekomenduotina
įsidėti atsigerti ir užkandžių, tinkamai apsirengti. (Skirta nuo 5 metų amžiaus bei 1-5 klasėms. (Vedimo
laikas: balandžio-spalio mėn.). 2,40 Eur/vaikui.

„Gamtos detektyvai“
(mokyt. Ilona Sakalauskienė)
Vyksta lauke.

Mokysime vaikus stebėti, pažinti, saugoti gamtą, suteiksime žinių apie įvairius augalus, kerpes ir parko
bei vandens paukščius. Suorganizuosime vaikams komandinį žaidimą, kurio metu vaikai taps „gamtos
detektyvais“. Patirsime daug įspūdžių, malonių akimirkų, smagiai, turiningai praleisime laiką gamtoje.
(Vedimo laikas: balandžio-spalio mėn.). 2,40 Eur/vaikui.

„Florariumas“
(mokyt. Lina Daunorienė,
Inga Ivanauskienė)

Moksleiviai savo rankomis susikurs mažytį augalų pasaulį stikliniame inde, atliks praktines užduotis su
augalais, sužinos įdomybių iš stebuklingo augalų pasaulio (skirta ikimokyklinukams.)
Pastaba. Kiekvienam edukacijos dalyviui reikia su savimi atsivežti 0,5 l stiklainį. 2,40 Eur/vaikui.

„Pažinkime šunį“ (mokyt.
Lidija Švenčionienė)
Gali vykti lauke.
Gali būti nuotolinė.

Suteiksime vaikams žinių apie šunų laikymą, dresavimą, šunų kailio priežiūrą. Vaikai mokysis saugiai
susipažinti su svetimu šunimi: kaip prieiti prie svetimo šuns, kaip elgtis pavojingo šuns akivaizdoje.
Mankšta su šunimis, žaidimas "Atkartokime šuns judesį". Įveiks kliūčių ruožą: barjeras šuoliams,
tunelis, slalomas, ratas. (Skirta 3-5 metų ikimokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai). 2,40 Eur/vaikui.

„Pajusk emocijas su
gyvūnu. Graužikai“
(mokyt. Ilona Sakalauskienė)

Lavinsime vaikų emocinį intelektą (gebėjimą išgyventi emocijas, susivaldyti, parodyti empatiją) per
bendravimą su gyvūnais. Skatinsime vaikų domėjimąsi graužikais, suteikiant žinių apie jų psichologiją,
poreikius bei jų teikiamą naudą žmonių psichinei sveikatai ir savijautai. Pajusime bendravimo
džiaugsmą, relaksaciją, vaiko gebėjimą išreikšti emocijas ir jas įvardinti. (Skirta nuo 4 metų iki 8 kl.
moksleiviams). 2,40 Eur/vaikui.

„Pajusk emocijas su
gyvūnu. Šuo“
(mokyt. Lidija Švenčionienė)

Ugdysime vaikų emocinį jutiminį bendravimą su šuniu, gerinsime vaikų psichinę (emocinę) sveikatą,
bei stiprinsime kognityvinius gebėjimus, formuosime vertybinę sistemą: atsakomybės jausmą, meilę
šunims. Skatinsime vaikų saviraišką, vaizduotę, suteiksime žinių apie šunis, jų psichologiją. (Skirta
ikimokyklinukams, 1-12 kl. moksleiviams).
2,40 Eur/vaikui.

„Šalia arklio“
(mokyt. Inga Vasiliauskienė)
Vyksta lauke.
Gali būti nuotolinė.
„Gyvūnijos pasaulyje“
(mokyt. Ilona Sakalauskienė,
Mokyt.)
Gali būti nuotolinė.

Vaikai bus supažindinti su žirgų charakterio, biologinėmis bei psichologinėmis savybėmis, priežiūra,
treniravimu, žirgų sporto rūšimis. Už papildomą mokestį galima užsisakyti pasijodinėjimą žirgais.
(Skirta ikimokyklinukams, 1-12 klasėms.) 2,40 Eur/vaikui.
Užsiėmimo metu moksleiviai bus supažindinti su Gyvūnijos sodo gyvūnais – paukščiais, ropliais,
graužikais, vabzdžiais ir kt. Moksleiviai sužinos įdomių faktų apie gyvūnus, jų gyvenimo būdą,
biologiją, atliks užduotis. (Skirta ikimokyklinukams, 1-10 klasėms.)
2,40 Eur/vaikui.

„Ūsuotųjų olimpiada“
(mokyt. Ilona
Sakalauskienė)

Vaikai sužinos įdomesnius dalykus iš tarakonų gyvenimo, susipažins su jų rūšimis iš arčiau
(Madagaskaro šnypščiantieji, Dubijos, Kaukolėtieji, Amerikiniai tarakonai). Užsiėmimo metu turės
galimybę paliesti, atlikti užduotis ir sudalyvauti ūsuotųjų olimpiadoje. (Skirta ikimokyklinukams, 1-4
klasėms.) 2,40 Eur/vaikui.

„Pažinkime katę“
(muziejaus vadovė
Asta Sipavičienė)
Gali būti nuotolinė.
„Nariuotakojų karalystė“
(mokyt. Jūratė Plungienė)

Užsiėmimų metu kartu su vaikais ieškosime atsakymų į įvairiausius klausimus apie kates, žaisime
žaidimus, sužinosime apie kačių mitybą, švarą, veisles ir jų ypatumus. Užsiėmimas vyksta Katinų
muziejuje. (Skirta ikimokyklinukams, 1-4 klasėms.) 2,40 Eur/vaikui.
Vieni iš seniausių pasaulio gyventojų milijonus metų išliko beveik nepakitę, tai gausiausias ir
paslaptingiausias gyvūnų karalystės tipas. Nariuotakojai yra geriausi maskuotės meistrai, įvairių
supersavybių turintys gyvi organizmai, kartais panašūs į tobulus šių dienų biorobotus. Edukacijos metu
liesdami gyvus pavyzdžius mokiniai sužino, kaip klasifikuojami nariuotakojai, susipažįsta su 10 rūšių
egzotinių vabzdžių gyvenimo ciklu, sužino daug įdomiųjų faktų. (Skirta 1-12 klasėms), 2,40 Eur/vaikui.
* Edukacijos turinys ir sudėtingumas pritaikomas pagal mokinių amžių. Darželinukams pritaikyta
edukacija paremta euritmijos metodu.

„Šiandien aš – veterinarijos
gydytojas“
(mokyt. Jurgita Stancikaitė)
Gali būti nuotolinė.

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai (1-4 kl.) trumpam tampa gydytojais - veterinarais ir akylaus
veterinaro akimis apžvelgia naminio gyvūnėlio (triušio) kilmės istoriją, gyvenimo būdą, fiziologiją,
priežiūra, elgesį, atpažįsta ir identifikuoja išreiškiamas jo nuotaikas, "skaito garsų kalbą", sužino kuo
gyvūnas minta ir kaip teisingai sudaryti mitybos racioną. Ši edukacinė programa - tai puiki proga
vaikams per žaidimus ir praktines užduotis įgyti daugiau žinių apie gyvūno gyvenimo būdą ir priežiūrą,
patirti bendravimo su gyvūnu džiaugsmą, ugdyti atsakomybę už save ir gyvūną. (Skirta
ikimokyklinukams, 1-4 klasėms.) 2,40 Eur/vaikui.

„Jaunasis žygeivis“
(mokyt. Jurgita Stancikaitė)
Vyksta lauke.

Užsiėmimo metu ugdytiniai susipažins su turizmu, ne tik kaip savo ar kito krašto pažinimo priemone, bet
mokysis įvairiomis kelionėms susikrauti kuprinę, susipažins su inventoriumi, leisis į praktinį žygį po
„Salduvės“ parką. Mokysis saugiai įveikti kelionėse pasitaikančias kliūtis, įgis žinių kaip išgyventi
sunkiomis gamtinėmis sąlygomis. Būtina atitinkama apranga žygiui (1-4 klasėms ir 5-8 klasėms). 2,40
Eur/vaikui.

„Šviečianti pasaka“
(muziejaus vadovė Asta
Sipavičienė)

Užsiėmimo metu vaikai supažindinami su viena gražiausių Samuilo Maršako pasakų ,,Katės namai“,
vėliau pasirinktą pasakos siužetą, pasiskirstę grupelėmis, atvaizduoja molberte, parinkdami jam skirtingą
apšvietimą. Apšvietus spalvos atrodo gerokai sodresnės ir patiriama daugiau pojūčių, netikėtumų,
stebima kaip keičiasi piešinių nuotaika, charakteris, besikeičiant įvairioms molberto spalvoms. Mokiniai
užsiėmimo metu mokysis išreikšti savo emocijas. patirti kūrybos džiaugsmą, taip pat darnaus darbo
grupėje, įsiklausant į vienas kito nuomonę. Skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-8 klasių
mokiniams. (Programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-8 klasių mokiniams.) 2,40 Eur/vaikui.

„Pasigamink Eko dovanų Pamokėlės metu pristatoma žmogaus, galinčio būti draugišku gamtai, idėja. Vaikai sužinos aplinkos
maišelį“
žalojimo faktus, kaip jie gali prisidėti prie aplinkos tausojimo, kokius panašius darbelius gamino Šiaulių
(mokytoja Rima Liorančienė) jaunųjų gamtininkų centro ugdytiniai. Iš nereikalingų laikraščių gaminsime maišelius, juos dekoruosime
Gali būti nuotolinė
naudodami žavią skrebinimo rankdarbių rūšį. Pagaminti maišeliai suteiks gerų emocijų, tausos gamtą,
edukacija.
turės praktinį pritaikymą. Vaikai atsisakys minties pirkti ir vartoti, bus išradingesni ieškodami kūrybinės
medžiagos atliekose ir buityje (1-8 klasių moksleiviams). 2,40 Eur/vaikui.
„Spalvos magija gyvūnų
pasaulyje“
(mokytoja Jūratė Plungienė)
Gali vykti nuotolinė
edukacija.

Ar kada susimąstėte, kodėl gyvūnai tokie spalvingi? Žmonės dažniausiai renkasi spalvingą drabužį
tiesiog šiaip sau, o gyvūnų pasaulyje spalva – išgyvenimo sąlyga. Šioje edukacijoje sužinosite, kokį
vaidmenį vaidina spalva vabzdžių, roplių pasaulyje, kodėl pažaliuoja kai kurios varlės, o kai kurie driežai
pajuoduoja iš pykčio, vabzdžiai kartais primena rudas ar žalias šakeles, o paukščių patelės daug
kuklesnės už patinėlius, ir kodėl kartais galima meluoti nesigėdijant. Sužinoję, ką mums sako gyvūnai
savo spalvomis, sukursime vabzdį iš pasirinktos medžiagos – popieriaus, plastilino, molio. (skirta 1-4
klasių moksleiviams). 2,40 Eur/vaikui.

Sveikinimo atvirukas
„Linksmasis katinas“
(muziejaus vadovė Asta
Sipavičienė)

Programa skirta įvairaus mokyklinio amžiaus mokiniams.
Užsiėmimo metu mokiniai bus supažindinami su atvirukų atsiradimo istorija, jų kūrimo būdais. Mokiniai
atliks praktinę užduotį, kūrybiškai ir išradingai panaudodami pasirinktas antrines bei gamtines
medžiagas. Eksperimentuodami bei ieškodami naujų raiškos būdų, įvairiomis priemonėmis kurs
sveikinimo atviruką, taip pat praplės savo akiratį, ugdys supratimą apie meną, ekologiją ir tvarų
vartojimą. (skirta 1-12 klasių moksleiviams). 2,40 Eur/vaikui.

________________

