
Užduočių lapas: Dzūkijos nacionalinis parkas 

 Ką lankytojų centre radome Merkinės  lankytojų centras 

LC ekspozicijos pagrindinė tema: 
 
 

 

Kuo savita saugoma teritorija? 
 
 

 

Kokios retos rūšys yra pristatomos 
LC? 
 

 

Kokius garso įrašus galima 
pasiklausyti? Kokius klausėte? Kas 
patiko? 

 

Kokius filmus galima pažiūrėti? 
Kokius žiūrėjote? Kas patiko? 
 

 

Kokius augalus matėte 
herbariume? 
 

 

Kokių gyvūnų iškamšas matėte? 
 
 

 

Kokie gamtiniai objektai buvo 
ekspozicijoje? 
 

 

Kokie modeliai buvo ekspozicijoje? 
 

 

Kokie maketai buvo ekspozicijoje? 
 

 

Kokie interaktyvūs žaidimai buvo 
pasiūlyti? Kuriuos išbandėte? Kurie 
patiko? 

 

Kokie archeologinio paveldo 
objektai buvo demonstruojami? 
 

 

Kokias lankytinas vietas siūloma 
aplankyti? 
 

 

Kokie įdomiausi gamtiniai 
maršrutai siūlomi? 
 

 

Kas paliko didžiausią įspūdį? 
 
 
 

 

 

 

 

Ką lankytojų centre radome Marcinkonių lankytojų centras 

LC ekspozicijos pagrindinė tema: 
 
 

 

Kuo savita saugoma teritorija? 
 
 

 

Kokios retos rūšys yra pristatomos 
LC? 
 

 

Kokius garso įrašus galima 
pasiklausyti? Kokius klausėte? Kas 
patiko? 

 

Kokius filmus galima pažiūrėti? 
Kokius žiūrėjote? Kas patiko? 
 

 

Kokius augalus matėte 
herbariume? 
 

 

Kokių gyvūnų iškamšas matėte? 
 
 

 

Kokie gamtiniai objektai buvo 
ekspozicijoje? 
 

 

Kokie modeliai buvo ekspozicijoje? 
 

 

Kokie maketai buvo ekspozicijoje? 
 

 

Kokie interaktyvūs žaidimai buvo 
pasiūlyti? Kuriuos išbandėte? Kurie 
patiko? 

 

Kokie archeologinio paveldo 
objektai buvo demonstruojami? 
 

 

Kokias lankytinas vietas siūloma 
aplankyti? 
 

 

Kokie įdomiausi gamtiniai 
maršrutai siūlomi? 
 

 

Kas paliko didžiausią įspūdį? 
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GEOGRAFINIS  KRAŠTOVAIZDŽIO  STEBĖJIMAS 
DARBO EIGA 
1.Pasirinkite tiriamos vietovės kraštovaizdžio stebėjimo vietą (regyklą). 
2.Stebėdami  kraštovaizdį,  įrašykite duomenis pagal pateiktą planą. 
3. Nufotografuokite vietovę.    
4. Suraskite senų šios vietovės nuotraukų, piešinių muziejuje,   internetinėje  erdvėje. Pasidarykite jų 
kopijas. 
5.Gretindami nuotraukas ir  naudodamiesi surinktais  duomenimis, parašykite išvadas apie jūsų stebėtos 
vietovės kraštovaizdžio pokyčius.    
6. Sukurkite stebėtos vietovės kraštovaizdžio albumą. 
 
TIRIAMOS VIETOVĖS KRAŠTOVAIZDŽIO STEBĖJIMO PLANAS 
1.Vietovardis......................................................................................................................................... 
2.Reljefas............................................................................................................................................... 
3.Uolienos............................................................................................................................................. 
4.Augalija.................................................................................................................................... 
5.Vandenys............................................................................................................................................ 
6. Žmonių ūkinė veikla...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
7.Urbanizuotumas................................................................................................................................. 
8.Vizualinė tarša.................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
9.Emocinis įspūdis................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
10. Išvados............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
                                                     GEOGRAFINĖS SĄVOKOS 
Kraštovaizdis- bendras vietovės vaizdas. 
Kraštovaizdžio tipai: 

1. natūralus gamtinis (pav. pelkė, sena giria, paupio pieva); 
2. antrinis gamtinis (pav. nušienauta pieva, žmogaus sodintas miškas); 
3. antropogeninis kraštovaizdis (žmogaus sukurtas kraštovaizdis): 

a. urbanistinis (pav. miestas, pramonės rajonas); 
b. agrarinis (pav. žemės ūkio laukai, kaimas, sodas). 

Reljefas- žemės paviršiaus  nelygumai (pav. lyguma, aukštuma, žemuma, kalnai). 
Uolienos- tai įvairių mineralų mišinys sudarantis Žemės paviršių ( pav. smėlis, molis, gargždas, granitas, 
priemolis, priesmėlis). 
Vandenys- hidrosfera (pav. upė, požeminis vanduo, ežeras). 
Žmonių ūkinė veikla- ką dirba, kuo verčiasi vietovės gyventojai ( pav. žemės ūkis, pramonė, prekyba, 
žvejyba). 
Urbanizacija- miestų augimas, miestiečių skaičiaus didėjimas, miestietiškas gyvenimo būdas. 
Vizualinė tarša- tiesioginė , matoma tarša, darkanti aplinkos vaizdą ( pav. sulaužytas suolelis, išmėtytos 
šiukšlės, aplūžę balkonai, duobėti šaligatviai). 
 

 

 
 
SAULAŠARĖ 

 
I VEIKLA Saulašarės krikštynos 

1. Atsakykite į klausimus: 

 Kaip augalo vardas susijęs su jo išvaizda; gyvenimo būdu? 

 Kaip pavadintumėte augalą, jei pavadinimas nebūtų Jums žinomas? 
 
 Ką sako liaudiški augalo vardai apie saulašares ir jos savybes: 
 

 Saulės ašarėlės -    

 Pempės žolė  - 

 Rasakrita  -  

 Rasažolė  -  

 Raselė -   
 

2.  Išmokite mokslinį saulašarės vardą ir pavadinimus kitomis kalbomis: 
 
Lotyniškas - Drosera – nuo graikiško drosos – rasa; 
Vokiškas - Sonnentau – „saulės rasa“; 
Rusiškas – Rosjanka – nuo žodžio „rasa“; 
Lenkiškas – Rosiczka - nuo žodžio „rasa“; 
Latviškas – Rasenes - nuo žodžio „rasa“; 
Angliškas – Sundew – nuo „saulės rasa, lašas“. 
 
3.  Kokias išvadas galime padaryti, palyginę augalo pavadinimą įvairiomis kalbomis? 
 
 
II VEIKLA Augimas aukštais 
 
 
1. Grupėse stebėkite saulašarę pelkės dangoje, atsargiai iškasę vieną augalą, stebėkite ir pieškite saulašarės 
šaknų sistemą: 
2.  Aptarkite, kodėl saulašarės šaknys auga metiniais „aukštais“. Atsakykite į klausimus: 

 Kiek metinių „aukštų“ aptikote tirdami saulašarę? 

 Kaip šaknų sistema susijusi su kiminų danga? 

 Ar augalo augimas priklauso nuo pelkės durpojų augimo greičio? 

 Ar galima saulašares naudoti kaip indikatorių, nustatant pelkės bendrijų raidą? 
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                                                            Vieta piešiniui 

 

 

 
III VEIKLA Saulašarės mityba 
1. Stebėkite 100 pavienių saulašarės lapelių, tyrimo duomenis užrašykite lentelėje (1 lentelė): 

 
1 lentelė 

Stebėtų augalų 
skaičius 

Išsiskleidusių pilnai 
lapų skaičius 

Lapų, ant kurių 
pastebėta 
suvirškintų 

vabzdžių likučių 
(chitininė danga) 

skaičius 

Lapų, ant kurių 
pastebėti įklimpę 
arba virškinami 

vabzdžiai 

Bendras lapelių su 
įklimpusiais arba 

suvirškintais 
vabzdžiais skaičius 

 
 
 
 
 
 
 

    

2. Nufotografuokite aptiktus vabzdžius ir nustatykite, kokių grupių vabzdžiais minta saulašarės? (Naudokitės 
bestuburių pažinimo atlasu., programėle iNaturalist) 
 
3. Atsakykite į klausimus: 

 Kokių grupių vabzdžių nepavyko aptikti?  

 Koks mažiausias ir didžiausias aptiktas vabzdys? 

 Įdomius radinius Nufotografuokite ar nupieškite, piešiniais pavaizduokite kaip saulašarės lapai 
pagauna, apglėbia, suvirškina vabzdžius. 

 
IV VEIKLA  Saulašarė – pelkės gyventoja 
 

1. Kiekvienas parengia trumpą pasakojimą apie saulašarę.  
2. Ruošdamiesi vadovaukitės nuorodomis ir klausimais: 

 Ką žinojote apie saulašarę prieš tyrimą? 

 Ką naujo sužinojote?  

 Aptarkite loginę informacijos išdėstymo schemą, pažymėkite svarbiausias tezes. 

 Parinkite I-III veiklų informaciją, iliustracijas, nupieškite galimas diagramas. 

 Apibendrinkite saulašarės gyvenimo pelkėje prisitaikymus. 

 Ką dar norite pasakyti draugams apie saulašarę? 
 
 


