
Žiburys gamtoje
Pasivaikščiojimas su Almantu Kulbiu



Kas gyvena po akmeniu?
(siūlo atvertus akmenį pamatyti daugybę gyvių: įvairios skruzdėlių rūšys, 

kirmėlės, vikšrai, šliužai, vėdarėliai, sliekai, tarp šaknų net ir grybienos tinklą...)

 Prieš atverčiant akmenis mus pasitiko blakė kareivėlis, boružė ir voras:



Po akmeniu...

Vėdarėlis

Šliužai



Karkvabalio lerva

Skruzdėlių takai



Mūsų mokyklą juosia net 4 rūšių krūmai

Kalninis serbentas



Baltauogė meškytė



Kaulenis



Lanksva



Samanos, kerpės, kempinės ir grybai

Geltonkerpė auga ir užterštoje aplinkoje.

Galima patyrinėti samanas su padidinamuoju stiklu ir pamatyti 

poras, kuriose brandinamos sėklos.



Ant rąstų ir kelmų auga grybai, dėl kurių pūva 

mediena. Juos apžiūrėti galima ir iš kitos pusės.

Padėjus grybą ant spalvoto lapo (jei grybas dar 

neišdžiūvęs) per naktį išbirtų poros...



Invaziniai augalai

Robinija



Kanadinė rykštenė

Šemenis



Žolių, žolelių ir piktžolių...

Šilokai



Snaputis, sėklas brandina kaip gandro 

galvelėje.



Kraujažolė ir varputis



Šerytė



Apyninė liucerna



Baltoji balanda 



Siauralapis gyslotis



Notrelė (gali žydėti baltais, rožiniais 

žiedais)



Raudonasis ąžuolas dar per jaunas 

brandinti giles



Pasiūlymai edukacinėms erdvėms



 Pojūčių takas;

 Meteorologinės stotelės;

 Saulės laikrodis (ant akmenukų parašytas laikas);

 Žaliosios klasės – lauko klasės;

 Piktžolių darželis (varputis – šakniastiebis – nuskynus ataugs);

 Komposto krūva ir sliekai;

 Ornitochorinių medžių ir krūmų sąžalynas – medžių ar krūmų vaisiai (uogos) 

skanūs paukščiai, todėl nebereikia lesyklėlės. Pvz. šeivamedis, šermukšnis, 

erškėčiai ir kt. galėtume stebėti sniegenas, žaliukes ir kt.. Mūsų kieme 

paukščiai renkasi prie šio krūmo:

Ieva



 Negyvosios gamtos pavyzdžiai (kalvelė, šlaitas, upelis, dirbtinas purvas - bala ir 

kt.)

 Biologinės įvairovės spiralė;

 Augalų pojūčių takas: matau (žydintys augalai), uodžiu (melisa, mėta), liečiu 

(margainis), klausau (fizalis/dumplainis), ragauju (krapai, svogūnų laiškai);

 Stogelis su samanomis;

 Užduočių stebėjimo lapas metams „Boružėlės pieva“ su klausimais ir stebėjimų 

fiksavimu: pirmas žiedas pievoje, paskutinis žiedas pievoje, augalų rūšių įvairovė 

ir skaičius, kiti gyvūnai, pieva įvairiais metų laikais ir kt.

 Prieskoninės žolelės;

 Mini daržas ir žaliosios palangės – jei išaugini žirnį ant palangės, tai pasodini jį 

kieme (svogūnai, pupos ir kt.);

 Prisirinkus sėklų laukinėje pievoje galima jas pasisėti mokyklos kieme.


