Reindžerio slėptuvė
Tikslas: pasistatyti reindžerio slėptuvę
gamtoje

Amžiaus grupė
6-10

Sudėtingumo lygis
Sunkus

Reikmenys:
•
medžiagas slėptuvei galima rasti
gamtoje, svarbu, kad vaikai naudotų ant
žemės nukritusias, negyvas augalų ir kitų
organizmų dalis, o ne skintų ir laužytų
sveikus augalus;
•
medžiagos konstravimui: kartoninės
dėžės, kėdės, antklodės ir t.t., kitos
medžiagos antriniam panaudojimui;
•
Žirklės, sekatorius, virvelės ir kitos
tvirtinimo medžiagos.

Užduoties atlikimo laikas:
2-4 val.

Ugdomi gebėjimai:
•
gamtos pažinimas;
•
kūrybiškumas;
•
erdvinis mąstymas (geometrija);
•
konstravimo įgūdžiai;
•
komandinis darbas.

Užduoties aprašymas:
Gamtoje įsirenk tikrą reindžerio slėptuvę! Tokią privalo turėti visi jaunieji gamtos
reindžeriai. Pasidaryk slėptuvę norimo dydžio, formos, su daugybe kambarių, skylių, slaptų durų…
Išlaisvink fantaziją!

Užduoties atlikimo eiga:
•
išrinkite patogią vietą slėptuvės gamybai (tokiai užduočiai patogiausia yra miško aikštelė,
pamiškė, parkas ir t.t.);
•
leiskite vaikams pafantazuoti, ką jie galėtų veikti tokioje slėptuvėje (skaitys, žais stalo ir kitus
žaidimus, miegos, klausysis muzikos, gamtos garsų, rengs slaptus susitikimus, stebės gamtą,
gyvūnus ir t.t.);
•
suskirstykite vaikus į mažesnes grupeles (po 5 vaikus);
•
paraginkite prisirinkti natūralių medžiagų statyboms;
•
galite papasakoti apie geometrines formas gamtoje, kokius namus stato gyvūnai;
•
pakvieskite statyti reindžerio slėptuves. Slėptuvės „formatui” ribų nėra. Svarbu, kad nebūtų
skriaudžama gyvoji gamta;
•
pastatę slėptuves, nufotografuokite vaikus prie jų;
•
galite sutarti, kaip juos nuo šiol naudosite, prižiūrėsite. Gal turėsit naują mokyklos / klasės
tradiciją?
•
vaikai galės nuotraukas įkelti savo paskyroje www.gamtosreindzeris.lt puslapyje ir atlikus
užduotį http://www.gamtosreindzeris.lt/lt/uzduotys/reindzerio-sleptuve gauti ženklelį).

Užduotys parengtos platformai, kuri buvo sukurta įgyvendinant projektą „Meldinei
nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti
ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje” (LIFE MagniDucatusAcrola) nr. LIFE15
NAT/LT/001024. Jį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Už pateikiamą informaciją
visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi
Europos Komisijos nuomonę.

bendrauk@gamtosreindzeris.lt

Reindžerio slėptuvę galite
statyti vieną kartu su visa
klase, o jeigu norite
individualesnio darbo –
galite statyti keletą
slėptuvių, mažesnėmis
grupelėmis
[nuotrauka kairėje: reindžerio
slėptuvės pavyzdys]

Galimos papildomos užduotys:
• prieš slėptuvės statymą vaikai gali nusipiešti savo svajonių reindžerio slėptuvę ir ją
aprašyti;
• prieš slėptuvės statymą vaikai gali turėti užduotį paieškoti, kokius namelius turi
gyvūnai ir paukščiai.
• pastačius reindžerio slėptuvę vaikai gali parašyti rašinėlį „Ką veiksiu naujoje
slėptuvėje”, „Ką nuveikiau savo naujoje slėptuvėje”;
• jeigu slėptuvė pastatyta netoli mokymo įstaigos arba lengvai pasiekiamoje vietoje,
vaikai gali stebėti, kaip slėptuvė keičiasi, išsilaiko keičiantis metų laikams, kokius
gamtos elementus galima joje stebėti.
Jeigu norite praturtinti pamoką papildoma informacija, prieš pamoką galite pasidomėti
kokių medžių, augalų galima rasti vietoje, kurioje planuojate statyti reindžerio slėptuvę ir
pasidomėti apie skirtingas medžių, augalų rūšis, jų savybes ir pasakoti vaikams slėptuvės
statybos metu.

Svarbu! Informuokite vaikus – jeigu jie nebenaudoja slėptuvės, ją reikia išardyti, o
medžiagas, atneštas iš namų, mokyklos, svarbu susirinkti iš gamtos.
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