
Kosminės

pamokos apie
rutulį

„griaučiai“



Kiekvienam mokiniui paruoškite įsivertinimo lentelę ir �mogeliuką - kosmonautą.
Kai u�duotis atliekama teisingai, leid�iate pakilti �ingsneliu aukštyn.

Pamoką galite pradėti tamsoje. Idealu, jei turite spalvotą lemputę, kuri apšviestų
visą kabinetą ir patys būtumėte kaip kosmose. Pokalbį pradėsite mintimis apie
kosmosą, kokias planetas �ino, kokią geometrinę figūrą primena planetos. Puikiai
tiktų toks Saulės sistemos modelis... Gal ka�ką panašaus turite mokykloje... Bet
galite išsiversti ir be jo. :)



1 u�duotis. Matematinis „apšilimas“. Atliekami sudėties ir atimties veiksmai (kaip
paveikslėlyje). Vietoje kamuoliukų galite pasidaryti netikrus meteoritus iš
popieriaus. Jei u�duotį atlieka teisingai, galite skristi prie Merkurijaus. 

2 u�duotis. Keliaujate į Venerą. Ji - uolinė planeta. Bandysite pajusti jos
paviršių. Did�iuliame inde priberiate visokių kruopų ar smėlio. Tada paslėpkite
daug kortelių. Vienose kortelėse pavaizduoti rutuliai, kitose - ne. Mokinius
suskirstome į dvi ar daugiau komandų. Išrikiuokite juos iš visų dė�utės pusių.
U�duočiai atlikti skirkite 2-3 minutes. Vaikas turi atrasti rutulio formos daiktą.
Kai randa, deda ant stalo. Jei išima ne rutulį, vėl kiša į kruopas. Laimi ta
komanda, kuri surinko daugiau rutuliukų. Jei pavyko rasti nors vieną rutuliuką,
leid�iate vaikui „u�lipti“ ant Veneros įsivertinimo kortelėje.



3 u�duotis. Keliaujate į �emę. Jos did�iąją dalį u�ima vanduo. Todėl ir atliksite
u�duotį su lašeliais. Kiekvienam vaikui duodate lapą, kuriame yra �emėlapis. Lapas
turi būti įdėtas į įmautę. Prie starto dedate mėlyną lašelį. Kiekvienam vaikui
reikės šiaudelio. Tada sakote įvairius tekstinius u�davinius apie �emę. Mokiniai
mintyse paskaičiuoja ir lašelį turi nupūsti iki teisingo atsakymo. Pavyzd�iui: „Į
�emę atskrido 5 ateiviai, du pabūgo �monių, todėl išskrido atgal. Kiek ateivių liko
�emėje?“. Jei mokinys teisingai atlieka u�duotį, gali lipti ant �emės planetos
savo kortelėje. 



4 u�duotis. Keliaujate į Marsą. Ar teko girdėti apie šokoladą Mars? Ši u�duotis
bus saldi. Ant padėkliuko pasiruoškite daug įvairių saldainių, jų tarpe - daug
rutuliukų. Jei mokinys pasirenka rutulio formos saldainį, jam leid�iata jį
suvalgyti. Jei ne - lieka be skanėsto. Taip pat pajudate ant Marso planetos
įsivertinimo kortelėje.

5 u�duotis. Kelionė į Jupiterį. Tai - planeta mil�inė. Ją u�puolė nedorėliai, reikia
išgelbėti planetą. Teks pasimankštinti! https://www.youtube.com/watch?
v=W1Q_462jDjw �iūrime nuo 6:00 iki 7:35. Jei iš širdies mokiniai sportuoja,
leid�iate kilti iki Jupiterio įsivertinimo kortelėje.



6 u�duotis. Keliaujate į Saturną. Kiekvienam duodate lapą su galybe figūrų.
Mokiniai, keliaudami rutuliais, pasieks Saturną. Vienas variantas lengvesnis, kitas
- sunkesnis. Sunkesnis tas, kur yra sprogimo �enkliukas. Į tą pusę mokiniai
negali eiti, nes susprogs. Jei pasiekia Saturną, savo kortelėje gali palypėti
laipteliu aukščiau. 
              Lengvesnis variantas                                 Sunkesnis variantas

7 u�duotis. Kelionė į Uraną. U�miršome pakalbėti kuo skrendame? Raketa!
Bandome sukonstruoti raketą. Ma�esnę ar didesnę - pasirenka mokiniai. Jei
pavyksta sukonstruoti, kylate kortelėje į viršų.



8 u�duotis. Keliaujame į paskutinę planetą - Neptūną. Pagaliau pasiekėte tikslą!
Belieka įsivertinti, ko kelionėje išmokote. Įtvirtinimui tinka baltos, įlaminuotos
kortelės. Vaikai ant jų gali rašyti atsakymus ir paskui nutrinti. Jei neturite, tiks
paprastas lapelis. Vaikams rodo skaidres:
https://www.canva.com/design/DAEwR3qlT0Q/UtDnHJhSmRCLCuzcrtIuI
w/view?
utm_content=DAEwR3qlT0Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&u
tm_source=sharebutton . Jei atsakė 5 teisingai iš 8, leid�iate u�kopti ant
paskutinės planetos įsivertinimo kortelėje.  Na, o toliau jūsų fantazija, kaip
u�baigsite kelionę... Klausimų gali būti milijonas! ;)

SĖKMĖS! 
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