PROJEKTAS „LAIMINGAS VANDUO’19 – DAROM BANGĄ!“
Grigiškių gimnazijoje
I etapas – Nevyriausybinė organizacija „GYVOJI PLANETA“ jungia geranoriškus ţmones, kuriems
rūpi įtvirtinti Ţemėje taikų, sveiką ir dorą gyvenimo būdą bei tausojantį ir puoselėjantį planetos
ekologinius resursus elgesį.
Mūsų gimnazija įsijungė į socialinį ekologinį projektą „Laimingas vanduo“, skirtą apvalyti vandens
telkinių pakrantes, grąţinti nuo seno lietuviams būdingą pagarbą bei meilę gamtai.
Pilietinė iniciatyva „PAŢINK-GLOBOK-DALINKIS“ sudaro trys etapai.

I etapas PAŢINK
1. Iniciatyvūs IVa, IIa ir 8b klasių gimnazijos mokiniai susibūrė, aptaria ir suplanavo konkrečias
viso projekto veiklas.
2. Projekto dalyvių komandos atliks gamtamokslinius tyrimus prie globojamo vandens telkinio Vokės upės ir jau pradėjo tirti ir analizuoti vandens telkinio švarą, jo gyvybingumą.
Išvados apie telkinio būklę:

Vandens kokybę indikuojantys gyvūnai
Rekomenduojame atlikti vandens kokybės tyrimą (vertinant deguonies ir organinių medţiagų kiekį
vandenyje) pasitelkiant gyvūnus, kurie visą arba dalį savo gyvenimo ciklo praleidţia vandenyje.
Reikalingos priemonės: pincetas, lupa, bentosinis tinklelis arba rėtis, indas baltu dugnu.
Tyrimo eiga
Įbridę į vandenį įstatome tinklelį taip, kad į jį tekėtų srovė (jei tyrimą atliekame upėje). Koja ar
pagalbine priemone supurename dugną prie tnklelio, pakelti nuo dugno gyvūnai bus pagauti srovės ir
nunešti į tinlelį.
Taip pat galima pakelti akmenis arba kitas nuokritas nuo dugno ir paieškoti ant jų prisikabinusių
organizmų.
Surinkus mėginį, jį išverčiame į indą su šiek tiek vandens ir, naudojantis pincetu bei lupa, nagrinėjame
turinį, duomenis surašome į lentelę.
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Taigi. Vokės upėje yra daug rūšių organizmų, bet Dėdeliškių eţere jų
daugiau. Todėl išvada būtų, kad ir ten, ir ten vanduo geras.

Išvados

Vandens kokybė:

++ labai gera; + gera; o vidutinė; - bloga.

1.1.
Keliaujantys neformalaus ugdymo edukacinis užsiėmimas
2019– 10 – 23 d. Gimnazijoje vyko Keliaujantis edukacinis projekto uţsiėmimas (1 akad. val.), kuri
vedė organizatoriai - neformalaus ugdymo, savanoriavimo patirties turintys lektoriai. Pas mus
svečiavosi – Jyrga Norkinė. Uţsiėmimų metu: mokiniai apibendrino savo turimą patirtį ir gautas ţinias;
išplėtė supratimą apie pilietiškumą; ekologinį mąstymą. Suţinojo ir naujų dalykų.
Ateityje mūsų laukia dar daug darbo, susitikimų. Bet mes esame pasirengę.

1.2.

Interaktyvaus plakato ,,Vandens keliai sukūrimas“

Grigiškių gimnazijos projekto dalyvių grupė surinko informacija apie Vokę ir sukūrė Vokės hidrografinį
piešinį interaktyvų plakatą (pagal rekomendacijas), Plakatas patalpintas Grigiškių gimnazijos svetainėje.
1.3. Interaktyvus daugialypės terpės plakatas
Nuorodos: https://edu.glogster.com/glog/ms-grazuol-vok/3462e287bbk

