
GYVŪNAI – MŪSŲ KRAŠTO SIMBOLIAI 
(ANIMALS – THE SYMBOLS OF OUR 

REGION)

Respublikinis 7-9 kl. mokinių integruotas anglų kalbos ir 
geografijos projektas 



Projekto tikslas:

Skatinti mokinius domėtis ir pažinti gimtąjį kraštą, tobulinti
kūrybiškumo, skaitmeninę ir komunikavimo kompetencijas,
formuoti glaudžius bendradarbiavimo ryšius tarp ugdymo įstaigų
(mokyklų).

Uždaviniai:

1. Gerinti mokinių anglų kalbos bei IT įgūdžius;
2. Įtraukti STEAM veiklas panaudojant ArcGis online programinę įrangą;
3. Skatinti integruoto ugdymo metodus;
4. Ugdyti meilę gimtajam kraštui ir žadinti smalsumą jo pažinimui;
5. Lavinti kūrybinius mokinių įgūdžius;
6. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.



Projekto organizatoriai
J. Snarskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininė

D. Puleikienė, geografijos mokytoja 

J. Leimonienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

Projekto dalyviai:

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 7 – 8 kl. mokiniai ir I gimnazijos klasių mokiniai



PROJEKTO VIEŠINIMAS 



Projekto trukmė 

2022 11 01 – 2023  04 01 



Projekto dalyviai surenka informaciją apie savo
regione esančius skulptūrų, piešinių ir kitokiomis
meno formomis pavaizduotus gyvūnus:

1. Istoriniai faktai, legendos, datos, kūrinio/idėjos
autoriai, prasmė ir pan.;

2. Geografinės koordinatės;
3. Nuotrauka;
4. Faktų, legendos ir t.t. garso įrašas;
5. Vaizdo įrašas – objektas, jei įmanoma, nufilmuotas

3600

6. Puslapyje https://bookcreator.com sukuria savo
elektroninę knygą su visa informacija anglų kalba;

7. Jei mokykla naudoja ArcGis online programinę
įrangą, dalyviai sukuria žemėlapio turą lietuvių
kalba ir panaudoja tą pačią informaciją kaip ir
elektroninei knygai.

8. Dalyviai nuorodas į savo projektus siunčia projekto
koordinatorei J. Snarskaitei.

9. Projektai bus viešinami www.padlet.com

PROJEKTO VYKDYMO TVARKA 

https://bookcreator.com/
http://www.padlet.com/


VEIKLŲ PLANAS

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Data 

1. Projekto nuostatai (tikslas, 

uždaviniai, pavadinimas, 

viešinimas)

2022 09/10 

2. Projekto nuostatų patvirtinimas 

progimnazijoje 

2022 10 25 

3. Projekto dalyvių atranka 2022  11

4. Informacijos paieška, rinkimas, 

fiksavimas (video, nuotraukos), 

vertimas į anglų kalbą

2023 01/02 

5. Elektroninės knygos gaminimas 2023 02/03 

6. Žemėlapio turo kūryba 2023 03

7. Projekto pristatymas 2023 04 




