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      Modulis skirtas: IV klasių mokiniams.  

 

      Savaitinių valandų skaičius: 1 val.  
 

      Tikslai ir uždaviniai: 

1. Nagrinėti problemų atsiradimo priežastis. Bei rasti sprendimo būdus. 

2. Analizuoti politinio žemėlapio kaitos dėsningumus. 

 3.   Plėtoti mokinių geografinį pasaulėvaizdį. 

 4.   Gilinti geografines žinias ir supratimą. 

 5.   Ugdyti socialinę kompetenciją. 

6.   Suprasti ir nagrinėti lokalinių problemų atsiradimo priežastis, bei sprendimo būdus.   

 

       Kompetencijos, kurių įgis mokiniai:       

 1.  Gebės nagrinėti geografinių sferų kaitos ypatumus. 

 2.  Gebės analizuoti pasaulio ūkio struktūrą, jos kaitą. 

 3.  Mokės analizuoti ir sisteminti statistinius duomenis, padaryti išvadas. 

            4.  Gebės turimas žinias pritaikyti praktikoje. 

 

       Mokymosi metodai ir būdai: 

 1.  Darbas grupėse. 

 2.  Analizė. 

 3.  Minčių lietus. 

 4.  Testai. 

 5.  Diskusija. 

 6.  Praktinis darbas. 

 

       Trumpas modulio turinys: 

Nuolat auganti gamtinės ir visuomeninės geografijos reikšmė žmogaus gyvenime. 

Mokiniams besiruošiantiems laikyti geografijos valstybinį egzaminą reikia mokėti: 

žinoti mastelių vaizdavimo būdus, išmatuoti ir apskaičiuoti atstumą, nustatyti azimutą. 

Mokinys turi mokėti nustatyti geografines koordinates, įvardyti žemėlapio elementus, 

skirti kartografines projekcijas. Analizuoti gamtinį žemėlapį, rasti gamtinius objektus 

kontūruose. Turi žinoti: geografinių sferų  sudėtį, jų pasiskirstymą, reikšmę gyviems 

organizmams. Nagrinėti klimatą lemiančius veiksnius, sudaryti sinoptinį žemėlapį. 

Įvardyti vandenynų sudedamąsias dalis, nusakyti vandenynų išteklius. Nagrinėti 

dirvožemio sudėtį, jo reikšmę visiems gyviems organizmams. Analizuoti žmogaus 

ūkinę veiklą biomuose. Politinio žemėlapio sudedamų dalių vertinimas. Naujausi 

pokyčiai pasaulio politiniame žemėlapyje, susieti su įvykiais Azijoje, Europoje. 

Valstybių grupavimas pagal kriterijus: valdymo forma, politinis režimas, tautinė 

sudėtis. Grupavimas valstybių pagal socialinius ir ekonominius požymius. Ypatingas 

dėmesys skiriamas valstybių teritorijų įgijimo būdams, sudėčiai bei teritorijų struktūros 

ypatumams. Aktualus visam pasauliui branduolinio ginklo paplitimas. Karai ir 



konfliktai pakeičia pasaulio politinį žemėlapį. Viena iš globalinių problemų – 

terorizmas, jo pasekmės. Kreipiamas dėmesys į Europos Sąjungą ir jos perspektyvas. 

Lietuvos įsipareigojimai Europos Sąjungai. Apžvalga Lietuvos ir Rusijos geopolitinių 

santykių.  

Analizuojami demografiniai rodikliai, jų kaitos priežastys. Įvertinami pasaulio ūko 

rodikliai, nagrinėjami rodiklių  kaitos priežastys bei pasekmės. Nagrinėjami 

globalizacijos privalumai ir trūkumai. 
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