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1. Gamtovaizdis	

 

Šis režimas skirtas atkartoti žemės 
gamtovaizdį. Yra penki gamtovaizdžio 
sluoksniai: vanduo, smėlis, žolė, uolienos ir  
lava. Vaikai keičia gamtovaizdį keisdami 
smėlio reljefą. Keičiant režimo nustatymus 
(rankiniu valdymu), žaidėjai galli išvysti 
dykumą. 	

 

Mokymas 	

Šio režimo tikslas yra sustiprinti ir išplėsti vaikų žinias apie šiuos reiškinius: 	

• žemė ir vanduo;	
• derlinga ir nederlinga žemė;	
• kalnai ir lygus žemės paviršius;	
• upės, ežerai, upeliai, jūros ir vandenynai; 	
• natūralūs gamtos ištekliai valstybėje, regione ir šalyje; 	
• istorija ir miestų bei gyvenviečių plėtra; 	
• šalių ir pasaulio istorija;	
• šiuolaikinės aplinkos problemos ir jų sprendimai (namų ūkio lygyje).	

Įgyjami šie įgūdžiai:	

• orientacija erdvėje;	
• stambiosios ir smulkiosios motorikos veikla;	
• įgytų žinių analizė, sintezė ir klasifikavimas;	
• dalinė paieška ir euristinė veikla;	
• tikslingos kūrybinės pastangos;	
• individualus ir komandinis darbas;	
• individualių darbo rezultatų analizė ir įvertinimas.	

Vystomi šie įgūdžiai: 	

• aplinkybių stebėjimas ir tyrimas;	
• planų, veiksmų ir emocijų aptarimas.	

Psichologija 	

Šio režimo tikslas yra sustiprinti ir išplėsti vaikų žinias apie:	

• gamtos išteklius;	
• kūrybą, išsaugojimą ir stiprinimą; 	
• žmonių atsakomybę už ekosistemos pokyčius.	

Įgyjami šie įgūdžiai:	

• metaforiškas mąstymas;	



	

4	
		

• vidinės meninės pastangos;	
• išorinės kūrybinės pastangos.	

Vystomi šie įgūdžiai:	

• grupinė ir individuali kūrybinė veikla;	
• proceso ir individualių rezultatų aptarimas;	
• emocinis ir  estetinis pasitenkinimas savo veikla. 	

 

2. Metų laikai	

Šis režimas demonstruoja kaip keičiasi 
gamta priklausomai nuo metų laiko: žiemos, 
pavasario, vasaros ir rudens. Smėlio dėžėje 
pateikiamos pavyzdinės gamtos reiškinių 
nuotraukos skirtingais metų laikais pagal 
mėnesius.  Galima reguliuoti gamtos 
projekcijas pagal sezonų cikliškumą ir greitį, 
priklausomai nuo ugdymo ir psichologinių 
tikslų. Projekcijos yra papildytos tikrais 
gamtos garsais.	

Mokymas 	

Šio režimo tikslas yra sustiprinti ir išplėsti vaikų žinias apie šiuos reiškinius:	

• metų laikai;	
• sezoninės permainos;	
• žmonių veikla skirtingais metų laikais;	
• vaikų žaidimai ir pramogos skirtingais metų laikais;	
• poezijos, dailės ir muzikos kūriniai skirti keturiems metų laikams.	

Įgyjami šie įgūdžiai:	

• sezoninių pokyčių stebėjimas;	
• įgytų žinių analizė, sintezė ir klasifikavimas;	
• pastabų aptarimas;	
• savo jausmų išraiška;	
• diskusijos apie asmenines patirtis.	

Vystomi šie įgūdžiai:	

• žaidimo aplinkos stebėjimas ir tyrimas;	
• mokomoji veikla;	
• asmeninis augimas ir savarankiškumas.	

Psichologija 	


