Mokslinė iliustracija: grybai
Tikslas: sukurti mokslinę grybo iliustraciją

Amžiaus grupė
6-10

Sudėtingumo lygis
Vidutinis

Reikmenys:
•
popierius;
•
spalvinimo priemonės;
•
seni žurnalai;
•
popieriaus skiautės;
•
žirklės;
•
klijai;
•
piešimo priemonės.

Užduoties atlikimo laikas:
1-2 val.

Ugdomi gebėjimai:
•
gamtos pažinimas;
•
meniniai įgūdžiai;
•
kūrybiškumas;
•
kruopštumas;
•
pastabumas;
•
išradingumas.

[priemonės gali būti pasirinktinės]

Užduoties aprašymas:
Vaikščiodamas po mišką surask penkis skirtingus grybus. Juos nufotografuok, atidžiai apžiūrėk, o
grįžęs iš miško pabandyk juos nupiešti ar suklijuoti, naudodamas senus žurnalus, spalvoto
popieriaus likučius. Tobulink savo mokslinės iliustracijos sugebėjimus.

Užduoties atlikimo eiga:
• pasirengti išvykai į mišką (galbūt šalia mokyklos yra parkas, miškelis, kuriame
būtų galima rasti grybų);
• nukeliavus į mišką rasti 5 skirtingus grybus, gerai juos apžiūrėti ir
nusifotografuoti;
• grįžus į klasę (ar kitą pamoką) nupiešti ar nulipdyti pamatytus grybus, pabandyti
pamatyti jų skirtumus, skiriamuosius požymius;
• grybų nuotraukas ir piešinius galima įkelti puslapyje
http://www.gamtosreindzeris.lt/lt/uzduotys/moklsine-iliustracija-grybai, atlikus
šią užduotį vaikai gaus užduoties atlikimo ženklelį.
Svarbu! Informuokite vaikus, kad po grybų apžiūrėjimo, rinkimo jie kruopščiai nusiplautų
rankas. Gali būti, kad rasti grybai buvo nuodingi.

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

Galimos papildomos užduotys:
• atsakyti į klausimus:
• kokią funkciją gamtoje atlieka grybai?
• kam jie reikalingi?
• kokių rūšių grybus suradai?

Jeigu norite praturtinti pamoką papildoma informacija,, galite vaikams papasakoti apie
reiškinį „Raganų ratilai“ (http://www.grybai.net/index.php?lt=raganu_ratilai )

Grybų būna visokių – tvirtų,
slidžių, taškuotų, nuodingų,
maistingų, kepurėtų…. Ar
žinojai, kad virš žemės auganti
grybo dalis vadinama
vaisiakūniu ir tai – tik nedidelė
viso grybo dalis. Susipažink su
jais iš arčiau. Išbandyk savo
gebėjimus mokslinėje
iliustracijoje. Užduotį atlik
rudenį.

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.
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