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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 
 

Prieš prasidedant pramonės revoliucijai ir 

miestų statybai žemės ūkio veikla buvo 

užsiimama kiekvienoje šeimoje. 

Šiandien Europos Sąjungos teritorijoje veikia 

apie 11 mln. ūkių. Vidutinis ES ūkininkas turi 

tik 12 hektarų žemės, o tai atitinka maždaug 

20 futbolo aikščių. Palyginimui, Brazilijoje 

vidutinis ūkis yra 64 hektarai, JAV – 180 

hektarų, Australijoje – daugiau nei 3 000 

hektarų. Augant pasaulio populiacijos 

rodikliams atsiranda poreikis užtikrinti maistą 

vis didesniam kiekiui žmonių. Turint ribotas 

gamybos ploto išplėtimo  galimybes ūkininkai 

užtikrindami saugų aukštos kokybės maisto 

tiekimą turi pagaminti daugiau maisto 

turėdami mažiau išteklių. Tai reiškia, kad 

ūkininkams reikia ūkininkauti efektyviau, taip 

pat sumažinti maisto atliekas. 

Pagal užimtumo rodiklius maisto sektorius 

Europos Sąjungoje yra didžiausias – jis 

sukuria apie 44 milijonus darbo vietų (tai 

sudaro apie 7% ES bendrojo vidaus 

produkto). Atsižvelgiant į tai, kad maisto 

gamyba yra labai pažeidžiama įvairių veiksnių 

– ekonomikos, aplinkos ar oro sąlygų, ES 

remia savo ūkininkus. Savo ruožtu užtikrinant 

maisto saugumą labai reikšminga yra žemės 

ūkio politika ir jai skiriami ištekliai. 
 

 

 

Nuotrauka: Eriksgården (Sjöbo, Švedija) auginamos uogos (braškės, avietės, mėlynės ir 
gervuogės). 2010 m. ūkyje pastatytas restoranas ir užaugintu derliumi 
prekiaujanti  krautuvė, šalia - kiemas su vaikų žaidimo aikštele, kurioje be kitų pramogų 
galima pašokinėti ant šiaudų. 

 

Nuotraukos šaltinis: Andreas Hillergren, https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-
035145~2F00-43 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-035145~2F00-43
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-035145~2F00-43
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS 
 

 
Pratimu mokiniams siekiama priminti, kad 

didžioji dalis kasdien vartojamų produktų yra 

glaudžiai susiję su ūkiuose užauginama 

produkcija  – tai pienas, mėsa, vaisiai, 

daržovės, duona, alyvuogių aliejus, kiaušiniai, 

gėlės, drabužiai, kosmetika ir pan. Veiklomis 

siekiama akcentuoti kaip svarbu neprarasti 

tiesioginio ryšio su ūkininkais ir padėti žemės 

ūkio produkcijos gamintojams. 

Pirmoje užduotyje mokiniai susipažins su 

ženklinimu ir etiketėmis naudojamomis žemės 

ūkio produkcijai, turės galimybę padiskutuoti 

bei mokytis savarankiškai ieškoti 

informacijos  internete. Praktinių užsiėmimų 

metu gali būti gaminamas pasirinktas 

patiekalas.  

Atlikdami antrą užduotį mokiniai pabendraus 

su vietos ūkininkais ar maisto pardavėjais, 

nagrinės maisto švaistymo problemą 

peržiūrėdami vaizdo įrašus ir pasitelkdami 

„proto šturmo“ metodą bei atlikdami 

individualią užduotį. 

Trečios užduoties diskusija „proto šturmo“ 

metodu paskatins plačiau pasidomėti maisto 

produktų gamybos ir vartojimo tvarumo tema. 

Ketvirtoje pratimo dalyje mokiniai kviečiami 

panagrinėti „agroturizmo“ ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#HORECA 

#ekonomikos 

#geografijos 

#informacinių technologijų 

#maisto saugos 

#pilietinio ugdymo 

mokomuosius dalykus.  

     Pratimo tikslai: 

 

Atskleisti ūkininkavimo ir žemės ūkio 

įtaką Europos gyventojams. 

  

Panagrinėti žemės ūkio įtaka mūsų 

kasdieniam gyvenimui. 

 

Atskleisti žemės ūkio produkcijos 

išsaugojimu ateities kartoms svarbą. 
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Ką bendro turi medus ir fetos sūris?“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Šios užduoties turinį įkvėpė Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros generalinio direktorato parengti 

ištekliai: 

● Europos komisijos tinklapis „Žemės ūkis ir 

kaimo plėtra“ 

● Oficiali Europos Sąjungos interneto 

svetainė „Mokymosi kampelis“  

Kai kurių patiekalų receptai siekia šimtmečius. 

Receptai ir įvairūs maisto gamybos metodai 

perduodami iš kartos į kartą. 

Didžioji dauguma tokių Europos kulinarinio 

paveldo produktų yra pažymėti kokybės 

etiketėmis (nacionaliniu ir / ar Europos).  

Pristatykite mokiniams šiuos ženklinimus ir 

etiketes (žr. informacija žemiau) 

bei sertifikuotų produktų sąrašą. 

Padiskutuokite su mokiniais – kiek šio sąrašo 

produktų jie yra ragavę. 

Suskirstykite mokinius į grupes ir paprašykite 

surašyti kuo daugiau jiems žinomų kulinarinio 

paveldo patiekalų. Ar jie žino kaip jie yra 

gaminami?  

Pasiūlykite grupėms išsirinkti iš sąrašo vieną 

patiekalą ir jį pagaminti praktinių užsiėmimų 

metu. 

Mokiniai taip pat gali parengti technologinę 

patiekalo gaminimo kortelę (išvardinant  

ingredientus, aprašant gamybos procesą / 

technologiją). Darbas gali būti atliktas MS 

Publisher, MS PowerPoint, Canva, Prezi ar kt. 

programa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie kulinarinio paveldo produktų 

ženklinimą ir sertifikuotus produktus, taip pat 

patobulins šias bendrąsias kompetencijas: 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius, 

ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti, 

naudotis pagalbinėmis priemonėmis. 

 

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną; 

● demonstruoti teigiamas nuostatas kultūrų 

įvairovės puoselėjimo atžvilgiu. 

 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir 

programine įranga. 

 

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● mokytis vertinti kultūrų įvairovę; 

● taikyti žinias apie Europos visuomenių 

daugiakultūrius ir socialinius bei 

ekonominius aspektus ir apie tai, kaip 

šalies kultūrinis tapatumas daro poveikį 

Europos tapatumui. 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 
žemėlapis, projektorius, kompiuterinė 
programa (MS Publisher, MS PowerPoint, 
Canva, Prezi ar kt. programa). 
2 pratimo dalis gali būti vykdoma 
mokomojoje virtuvėje ar namuose (tuomet 
bus reikalingi pasirinkti maisto produktai). 
 
 

Veiklos rezultatas. 

Įvykusi diskusija apie 

kulinarinio paveldo produktus /  

Pagamintas kultūrinio paveldo  

patiekalas pagal pasirinktą receptą. 

 

https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_lt
https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_lt
https://europa.eu/learning-corner/home_lt
https://europa.eu/learning-corner/home_lt
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=en
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
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Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● dirbti bendradarbiaujant planuojant ir 

įgyvndinant veiklas, turinčias kultūrinę 

vertę. 
 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● pritaikyti žinias apie vietos, nacionalinę, 

regiono, Europos ir pasaulio kultūras ir jų 

raišką, įskaitant jų kalbas, paveldą, 

tradicijas ir kultūros produktus, taip pat 

suprasti, kaip tos raiškos formos gali turėti 

įtakos viena kitai ir asmens idėjoms.  

 
ES maisto produktų ženklinimas 

SKVN - saugoma kilmės vietos nuoroda - 

Europos Kokybės Ženklas 

Saugoma kilmės vietos 

nuoroda (SKVN) 

suteikiama produktams, 

kurių gamybos bei 

perdirbimo etapai (žaliavų 

gamyba ir perdirbimas) 

vyksta tik toje geografinėje 

vietovėje. Specifinės savybės ar produkto 

kokybė sąlygojama konkrečios geografinės 

vietovės išskirtinumo (vietovės klimato, dirvos 

sudėties, jame augančių augalų ypatybių ar 

pritaikytų gyventi gyvūnų veislinių savybių)1. 
 

SGN - Saugoma geografinė nuoroda - 

Europos Kokybės Ženklas 

Saugomos geografinės 

nuoroda (SGN) suteikiama 

produktams, kai galima 

atsekti geografinę vietovę 

bent viename gamybos, 

perdirbimo ar paruošimo 

etape. Specifinės savybės ar produkto kokybė 

                                                           
1
 Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-

ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-
nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-
gamintojams 

gali būti sąlygojama konkrečios geografinės 

vietovės išskirtinumo (vietovės klimato, dirvos 

sudėties, jame augančių augalų ypatybių ar 

pritaikytų gyventi gyvūnų veislinių savybių) 

arba produkto reputacijos (produkto bei 

produkto ypatybių žinomumo nuo senų laikų 

toje geografinėje vietovėje ir pripažinimo)2.  

 

GTG - Garantuotas tradicinis gaminys - 

Europos Kokybės Ženklas 

Garantuotas tradicinis 

gaminys (GTG) žeklinimas 

rodo tradicinį pobūdį 

sąlygojamą žmonių 

gebėjimo gaminti produktą 

iš tradicinių žaliavų 

tradiciniu iš kartos į kartą 

perduodamu, ne mažiau kaip 30 metų 

nepakitusiu būdu3. 

 

BIO - Ekologinės gamybos logotipas - 

Europos Kokybės Ženklas 

Vartotojai, perkantys 

produktus su šiuo 

logotipu, gali būti tikri, 

kad: 

- mažiausiai 95% 

žemės ūkio kilmės 

produkto ingredientų buvo pagaminti 

ekologiškai; 

- produktas atitinka oficialios tikrinimo 

schemos taisykles; 

- produktas pristatytas tiesiogiai iš gamintojo 

ar gamintojo originalioje pakuotėje; 

                                                           
2
 Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-

ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-
nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-
gamintojams 
3
 Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-

ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-
nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-
gamintojams 

https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/produktai-su-saugomomis-nuorodomis/zemes-ukio-ir-maisto-produktai/nauda-gamintojams
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- ant gaminio nurodomas gamintojas, 

pardavėjas ir kontrolės įstaigos pavadinimas 

arba kodas. 

 

Papildoma užduotis: Pasiūlykite mokiniams 

paieškoti savo šalies žemės ūkio produktų 

žemėlapio ir parengti būdingų augalininkystės 

ir gyvulininkystės rūšių sąrašą. 

Papildomi šaltiniai:  

Europos žemės ūkis mums siūlo  platų 

tradicijomis ir paveldu paremtų kokybiškų 

produktų asortimentą. ES nuolat stengiasi 

apsaugoti ir išsaugoti šių produktų 

autentiškumą, kad jie nuolat turėtų galimybę 

puikuotis ant mūsų stalo. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-

162789  

Philas Hoganas,  2016 m. dirbęs ES komisaru 

žemės ūkio ir kaimo plėtrai, organizavo 6 

verslo delegacijas į trečiąsias šalis, siekdamas 

skatinti Europos žemės ūkio ir maisto 

produktus bei atverti naujas duris ES žemės 

ūkio ir maisto produktų eksportui. Jis aplankė 

Kolumbiją ir Meksiką, Kiniją ir Japoniją, 

Vietnamą ir Indoneziją. Iš viso jose dalyvavo 

117 žemės ūkio ir maisto sektoriaus įmonių ir 

organizacijų. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-

132911  

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162789
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162789
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-132911
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-132911
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2 užduotis „Kiek tau bus metų 2050-aisiais?“ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pratimas gali būti atliekamas mažomis 

grupėmis (mokiniams lankantis turguje ar 

gaminant plakatą), bendrai klasėje žiūrint 

vaizdo įrašą ar įsitraukiant į proto šturmą. 

Dalis veiklų gali būti atliekamos individualiai 

(pavyzdžiui mokiniams namuose registruojant 

išmetamą maistą). 

 

1. Pratimą pradėkite klasėje aptardami žemės 

ūkio produkciją, parduodamą turguose. 

Pasiūlykite mokiniams apsilankyti ūkininkų 

turgelyje ir pabendrauti su pardavėjais. 

Apsilankymo metu turėtų būti surenkama 

informacija:  

● apie siūlomą asortimentą, gavus leidimą jį 

nufotografuoti; 

● kurios daržovės yra sezoninės, užaugintos 

vietoje, o kurios atvežtinės/ nesezoninės; 

● kaip nustatomos produktų kainos; 

● apie tai, kur keliauja produkcija, kurios 

ūkininkai neparduoda ar yra netaisyklingos 

ar neįprastos formos, neatitinkančiais 

parduotuvių/prekybos centrų keliamų 

reikalavimų. 

● siūlomų maisto produktų perdirbimas ir 

pakavimas bei jų pardavimo vietos.  

 

2. Remiantis surinkta informacija paprašykite 

mokinių sukurti A3 formato koliažą. Darbe 

turėtų būti pristatomi ūkiai, jų ypatybės, 

auginami ir rinkoje parduodami vaisiai ir 

daržovės. Darbas gali būti atliekamas MS 

Publisher, MS PowerPoint, Canva ar kt. 

programa. Pakvieskite mokinius pristatyti 

parengtą koliažą. 

 

3. Aptarus parengtus žemės ūkio produkcijos 

asortimento koliažus, siūlome pereiti prie 

maisto švaistymo temos: kas atsitinka su 

derliumi ir produktais, kurie yra neparduodami 

ūkininkų turguje? Papildomai siūlome 

peržiūrėti kelis vaizdo įrašus apie maisto 

švaistymą: 

 ES kasmet iššvaistoma apie 88 milijonai 

tonų maisto – 143 milijardus eurų. Maisto 

švaistymas yra ne tik etinė ir ekonominė 

problema, bet ir prisideda prie ribotų 

gamtos išteklių mažėjimo: 

https://youtu.be/lKNwEUYtDto 

 Edukacinis vaikams skirtas vaizdo įrašas, 

padedantis suprasti maisto švaistymo 

problemą, skatinantis elgtis socialiai 

atsakingai bei keisti tėvų ir vaikų įpročius: 

https://youtu.be/0eqxgvZNn0I 

 Maisto produktų švaistymas ne tik eikvoja 

išteklius, bet ir prisideda prie klimato 

pokyčių. Tačiau yra daugybė būdų, kaip 

išspręsti šią problemą ir tuo pačiu 

pamaitinti žmones: 

https://youtu.be/g3VtpgzNMIE 

Pasiūlykite mokiniams panagrinėti kelis 

projektų pavyzdžius apie maisto švaistymą 

Europoje: 

https://tool.reducefoodwaste.eu/ 

Ar jie žino kokią nors panašias iniciatyvas 

savo mieste ar rajone? 

4. Šis pratimo dalis atliekama pasitelkiant 

proto šturmo metodą ir individualų darbą 

namuose. Ji skirta paanalizuoti maisto, kurio 

auginimui ūkininkai paskyrė daug laiko ir 

energijos, švaistymo problemą. Kai mes 

išmetame maistą, mes ne tik jo netausojame, 

bet ir eikvojame ūkininkų darbą, žemės 

Reikalingos priemonės: kamera 
(telefonas), kompiuteris, kompiuterinė 
programa (MS Publisher, MS PowerPoint, 
Canva, Padler ar kt. programa), interneto 
ryšys, popierius.  
 

https://www.canva.com/
https://youtu.be/lKNwEUYtDto
https://youtu.be/0eqxgvZNn0I
https://youtu.be/g3VtpgzNMIE
https://www.canva.com/
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išteklius, tokius kaip energija, kuras, laikas ir 

vanduo, kurie buvo naudojami derliaus 

užauginimui ir nuėmimui, saugojimui, 

pakavimui, transportavimui, pardavimui ir 

maisto gamybai.  

4.1.  Padiskutuokite – ką galime padaryti, kad 

sumažintume maisto švaistymą 

(namuose ar mokykloje)? Gal galime 

priimti „2050 m. derliaus iššūkį“, kad 

sumažintumėte išmetamo maisto kiekį? 

4.2.  Susitarkite su mokiniais dėl individualaus 

darbo namuose – savaitę laiko registruoti 

namuose išmetamą maistą ir jo kiekius. 

Po savaitės klasėje aptarkite išmetamų 

maisto produktų rūšis ir kiekius, 

pagalvokite apie efektyvesnius maisto 

įsigijimo būdus, siekiant išvengti maisto 

švaistymo ir likučių susidarymo, kaip 

elgtis su maistu, kurio nesuvalgėme. 

4.3.  Padalinkite klasę į dvi grupes ir 

paprašykite sukurti du plakatus: vieną 

kuris būtų paskelbtas mokykloje, o kitas - 

namuose. Plakate galėtų būti „10 

patarimų, kaip sumažinti maisto 

švaistymą“. Kai kurių patarimų ir 

medžiagos galite rasti čia: 

http://www.reducefoodwaste.eu/index.ht

ml#  

Plakatai gali būti gaminami MS Publisher, 

Canva, Padler ar kt. programa. 

5. Papildomai užduoties metu galite kartu su 

mokiniais pasidomėti tvaria ūkininkavimo 

praktika, aplinkos išsaugojimu, pavyzdžiui, 

natūralių trąšų naudojimu ir vandens 

tausojimu. 

 

 
 
 
 
 

 
Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie savo šalies ir Europos 

ūkininkavimo praktikas, aplinkos saugojimą, 

taip pat patobulins šias bendrąsiais 

kompetencijas:  

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 naudoti skaitmenines technologijas 

tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam 

užduoties atlikimui; 

 laikytis etiško ir saugaus elgesio principų 

naudojantis skaitmeninėmis 

technologijomis. 

 

Gamtos mokslų kompetencija, tobulinant 

įgūdžius:  

 domėtis ir taikyti žinias apie etiška aplinkos 

tausojimą ir aplinkos tvarumo praktikas. 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

 suprasti ir taikyti skirtingose visuomenėse ir 

aplinkose visuotinai priimtinus elgesio 

kodeksus ir bendravimo taisykles; 

 konstruktyviai bendrauti įvairiose aplinkose, 

dirbti komandoje ir derėtis. 

 

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 bendrauti su kitais asmenimis bendrojo ar 

visuomeninio intereso labui, įskaitant darnų 

visuomenės vystymąsi; 

 pateikti konstruktyvius argumentus 

analizuojant vietos, nacionalinio ir Europos 

lygmens klausimų sprendimus. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 išnaudoti įvairias aplinkybes ir galimybes 

profesinėje veikloje; 

 demonstruoti supratimą apie darnaus 

vystymosi iššūkius. 

 

  

Veiklos rezultatas. 

Parengtas plakatas apie maisto 

švaistymą. 

 

http://www.reducefoodwaste.eu/index.html
http://www.reducefoodwaste.eu/index.html
https://www.canva.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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3 užduotis „Klimato kaita“ 

 
Beveik pusė Europos žemių yra dirbamos. 

Ūkininkai turi atliepti Europos iššūkius – 

aprūpinti mus saugiu, maistingu maistu bei 

apsaugoti kraštovaizdį ir aplinką. Jie tikrai 

supranta, kad reikia rūpintis mūsų gamtos 

ištekliais, nes tai jų kasdieninio gyvenimo 

šaltinis. Ūkininkai rūpinasi ūkiais visų mūsų 

labui ir tuo pačiu tiekia „viešąsias gėrybes“ – 

tinkamą dirvožemio, kraštovaizdžio, 

ekosistemų ir buveinių, faunos ir floros 

įvairovės priežiūrą. Ūkininkams už šias 

paslaugas nėra atlyginama. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

1 etapas 
 
 

Pratimas atliekamas klasėje, siekiant 

paskatinti diskusiją ir pagilinti žinias apie kai 

kuriuos gamtos reiškinius. Tuo tikslu siūloma 

pasinaudoti „proto šturmo“ metodu apie tai 

kad viskas, ką mes darome ir valgome, yra 

susiję su aplinka. 

Siūlome pakviesti mokinius padiskutuoti ir 

lentoje surašyti nepalankius su klimatu 

susijusius įvykius, kurie įvyko pastarąjį 

dešimtmetį ir paveikė ūkininkavimą bei maisto 

gamybos sektorių šalyje. Galima pasiūlyti 

mokiniams paieškoti susijusių naujienų ir 

straipsnių internete. 

Diskusija gali būti vykdoma remiantis šiuo 

žemėlapiu (anglų kalba) (šaltinis: Europos 

Aplinkosaugos Agentūra – EAA). 

 

Reikalingos priemonės: interneto 
ryšys, lenta, lipnūs lapeliai, kompiuterinė 
programa (MS Publisher, Canva, Padler 
ar kt. programa). 
  

 

https://www.canva.com/
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Siūlomos temos diskusijai 

●    Potvyniai, žiemos audros 

●    Mažėjantis derlius, pasėlių sugadinimas 

●    Karščio bangos 

●    Vasarinio lietaus trūkumas 

●    Kylantis jūros lygis 

●    Metų laikų/sezonų tinkamų derliaus 

auginimui kaita 

●    Dirvožemio erozija  

●    Gyvūnų sveikata ir gerovė 

●    Sausros/ jų įtaka gyvenamosios vietovėms 

●    Vandens trūkumas 

●    Kenkėjų ir invazinių rūšių plitimas 

Siūlome ant sienų priešingose klasės pusėse 

pakabinti du plakatus: „Aš sutinku“ ir „Aš 

nesutinku“. Paprašykite mokinių skaityti teiginį, 

o kiti mokiniai reaguodami į jį turėtų atsistoti 

vienoje ar kitoje klasės pusėje prie atitinkamo 

plakato. Paprašykite mokinių pagrįsti, kodėl jie 

(ne)pritaria vienam ar kitam teiginiui. 

▶ Norėdami užtikrinti ateities gyventojų 

maitinimąsi, turime daugiau dėmesio skirti 

tvariai gamybai. 

▶ Ekologinio ūkininkavimo metodai gali būti 

tvariausias ūkininkavimo būdas, tačiau 

jis  negalės užtikrinti 9 milijardų pasaulio 

gyventojų maitinimosi poreikių iki 2050 m. 

▶ Mes turime efektyviau auginti žemės ūkio 

produkciją, o ne iškirsti miškus didinant žemės 

ūkio plotus. 

▶ Turėtume mažinti priklausomybę nuo 

importuojamo maisto ir daugiau dėmesio skirti 

vietos ūkininkų produkcijai, užtikrinant vietos 

gyventojų apsirūpinimą maistu. 

▶ Norėdami saugoti aplinką, turime valgyti 

sezoniškiau, nepaisant to, kad visus metus 

negalime nusipirkti tam tikrų vaisių, 

pavyzdžiui, braškių. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie tvarų ūkininkavimą ir maisto 

vartojimą, taip pat patobulins šias bendrąsias 

kompetencijas: 

Raštingumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:  

 skaityti, suprasti ir pasinaudoti rašytine 

informacija; 

 atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius, 

ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti, 

naudotis pagalbinėmis priemonėmis. 

 

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant 

šiuos įgūdžius:  

 suprasti žodžiu perduodamą žinią, skaityti ir 

suprasti tekstus anglų kalba; 

 plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną. 

 

Gamtos mokslų kompetencija, tobulinant 

šiuos įgūdžius:  

 pritaikyti turimas žinias apie pagrindinius 

gamtos pasaulio principus ir žmogaus 

veiklos poveikį gamtai; 

 domėtis ir taikyti žinias apie etiška aplinkos 

tausojimą ir aplinkos tvarumo praktikas. 

 

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:  

 pritaikyti žinias apie šiuolaikinius įvykius; 

 pritaikyti turimas žinias apie klimato kaitą ir 

demografinius pokyčius pasaulio lygmeniu 

ir pagrindines jų priežastis. 

 

Verslumo kompetencija, formuojant 

nuostatas:  

 demonstruoti etikos principų, darnaus 

vystymosi iššūkių suvokimą. 

   

Veiklos rezultatas. 

Diskusija apie nepalankius su 

klimatu susijusius įvykius. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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4 užduotis „Apsilankykime ūkyje“ 

 
Ūkininkavimas yra pagrindinė ekonominė 

veikla daugelyje ES kaimo vietovių. Žemės 

ūkio/maisto pramonėje (ūkiuose ir su juo 

susijusiuose sektoriuose) dirba beveik 44 

milijonai žmonių, teikiančių įvairias paslaugas 

ar priemones/įrangą (pavyzdžiui, maisto 

perdirbimo, paskirstymo ir mažmeninės 

prekybos paslaugas). Ūkininkavimo ir maisto 

sektoriai kartu sudaro apie 7% ES bendrojo 

vidaus produkto (BVP), tai rodo šio sektoriaus 

perspektyvumą ir galimybes. 

  

 

 
 
 
 
 

Pratimas atliekamas mažose grupėse, į kai 

kurias diskusijas galima įtraukti ir visą klasę. 

1. Suskirstykite mokinius grupes ir 

paskatinkite juos paieškoti informacijos apie 

savanoriškos veiklos galimybes Europos 

ūkiuose (savanoriškos veiklos užsienyje idėjų 

galima rasti Wooff tinklapyje). 

Remiantis surinkta informacija, paprašykite 

parengti reklaminį plakatą ir pristatyti jį visai 

klasei.  

Pristatymą siūlome rengti MS Power Point, 

MS Publisher, Canva, Prezi, Padler ar kt. 

programa. 

 

2. Pakvieskite mokinius padiskutuoti žemiau 

pateiktais klausimais. Informacijos paieškai 

galima naudotis internetu. 

 Kas yra agroturizmas? 

 Kokia jo nauda ūkininkams? 

 Kokia jo nauda vietos bendruomenei? 

 Kas yra tiesioginis pardavimas? 

 Kokia jo nauda ūkininkams? 

 Kokia jo nauda vartotojams? 

3. Aptarkite klasėje (ar grupėse) – ar kas nors 

lankėsi „agroturizmo“ objekte, pirko 

produkcijos tiesiai iš ūkininko? Pakvieskite 

mokinius internete paieškoti  agroturizmo 

objektų regione/ šalyje bei aptarkitei jų 

ypatumus. 

4. Mažose grupėse paprašykite mokinių 

įsivaizduoti save ūkininkais, ką tik 

atnaujinusiais keletą kambarių svečiams ar 

atidarius ūkio produktų parduotuvę. 

Paskatinkite mokinius MS Power Point, MS 

Publisher, Canva, Padler ar kt. programa 

sukurti reklaminį lankstinuką, pristatantį naują 

veiklą ir skatinantį žmones apsilankyti ūkyje.  

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 
žinias apie agro turizmą, rinkodarą, taip pat 
patobulins šias bendrąsiais kompetencijas:   

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

žinias ir įgūdžius: 

 naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir 

programine įranga  

 kūrybiškam užduoties atlikimui. 

 tikslingai išnaudoti skaitmeninių 

technologijų galimybes, padedančias 

siekiant išsikeltų darbo tikslų. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant žinias, 

įgūdžius ir nuostatas: 

 įveiklinti įdėjas; 

 planuoti projektus; 

 efektyviai dirbti komandoje. 

  

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 
lenta, lipnūs lapeliai, kompiuterinė 
programa (MS Power Point, MS Publisher, 
Canva, Prezi, Padler ar kt. programa). 

Veiklos rezultatas. 

Įvykusi diskusija. Parengtas 

reklaminis lankstinukas. 

https://wwoof.net/
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
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