
 
 

TYRINĖJIMAIS GRĮSTAS UGDYMAS TAIKANT NARATYVINES STRATEGIJAS              

IR GIS ĮRANKIUS  

2021.03.04 
 

Geografinis adresas 
Vietos kraštovaizdžio tyrimas 

 
I. Nufotografuokite vietą, kur gyvenate -  
Fotografuokite vaizdą pro langą, savo kiemą, vietą, kur einate pasivaikščioti, vietą, kurią 
mėgstate, o gal kaip tik tokią, kuri Jums nepatinka, tačiau nėra toli nuo Jūsų 

Niekur toli eiti/važiuoti nereikia! 
Pasižymėkite, kada fotografija atlikta - nurodykite datą, laiką, adresą  
Fotografavimo tašką (kur esate fotografuodami) susiraskite www.maps.lt, gaukite jo koordinates 

(pvz., 2021 02 15 10.30 val. A. Baranausko g. 8, Vilnius; 576834, 6060485 (LKS))  
 
II. Apibūdinkite šios vietos Geografinį adresą 
Nusakykite geografinę padėtį, charakterį ir dabartinę būklę 
Sužinokite daugiau apie savo vietovę, paklauskite Jums užsiėmimus šią savaitę vesiančių 
dėstytojų, kūrybingai panaudokite kitų užsiėmimų medžiagą 
 
III. Pristatykite savo tyrimą 
Pateikite fotografiją, iškarpą žemėlapyje su pažymėta vieta ir apibūdinimą JGM 2021 m. žiemos 
sesijos gale, o gal vėliau - ir savo draugams, mokykloje, parašykite apie tai 
 

 
Pavyzdys - vaizdas pro Giedrės langą: A. Baranausko g. 8, Vilnius; 576835, 6060485  

http://www.maps.lt/


Pagalba apibūdinant Vietos geografinį adresą žiemą 
 
1. RELJEFAS  
1.1. Kokiame orografiniame vienete šis taškas yra? Įvardinkite nuo stambiausio - link 
konkretaus. Naudokitės Lietuvos reljefo žemėlapiu: 
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=c8d189e080b647bf80ca0898fdf60
5df&useExisting=1 
(Pvz., Baltiškųjų aukštumų Dzūkų aukštumos Sudervės kalvyno pietinė dalis, Neries slėnis) 
 

1.2. Koks taško aukštis virš jūros lygio? (pvz.,143,5 m NN) 
1.3. Ar esate/matote lygi vieta, pasvirusi, status šlaitas, kalvos viršūnė, daubos dugnas, slėnis? 
 
 

2. HIDROGRAFIJA  
2.2. Kokiame upės baseine yra šis taškas? naudokitės žemėlapiu: 
https://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=b649c5d3-8be2-4af4-a186-c0aed3a4555f 
(pvz., Nemuno; Neries mažųjų intakų pabaseinyje)  
 

2.3. Jei matosi kažkokia upė/ežeras, nurodykite (pvz., prie Akmenos upės, nėra vandens telkinių) 
2.4. Kur artimiausias šio vandens telkinio vandens matavimo taškas (ar toks yra?) naudokitės: 
http://www.meteo.lt/lt/hidroinformacija 
2.5. Koks dabar yra vandens lygis? (pvz., Neryje Vilniuje - 398 cm), ar jis krinta, ar kyla 
(pažiūrėkite mėnesio grafiką) 
2.6. Koks galimas potvynio pavojus prie šios upės: naudokitės - https://potvyniai.aplinka.lt/map 
2.7. Ar vieta, kur fotografuojate/matosi yra sausa, drėgna, užliejama, tai vandens telkinys... 
2.8. Ar šalia Jūsų esančio vandens telkinio - upės, ežero būklė gera? (taršos lygis) - naudokitės 
https://www.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7c30964d89f442a684ea5f9
9f8b8c8b6 
2.9. Kokiu vandeniu naudojasi žmonės? Centralizuotu vandentiekiu/iš šulinio? Jei šulinio - kaip 
manote, ar vandens lygis jame yra kritęs, pakilęs,kiek? Aptarkite su vyresniaisiais.... 
 
3. AUGALIJA 
3.1. Kokia augalija matoma? Kokius pažįstate matomus žmogaus pasodintus augalus (pvz., 
obelys, serbentai, kadugiai, sidabrinė eglė, skiepyta gudobelė, kt.) 
3.2. Ar šalia miškas? Koks (spygliuočių/lapuočių/mišrus)? Ar žinote miško pavadinimą (Gudelių 
miškas)? Gal galite rasti apie jį daugiau informacijos (vyraujanti medžių rūšis, amžius, aukštis; 
pvz., pušis, 68 m; 25 m aukštis): 
https://kadastras.amvmt.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=42967a7ae33848a6ad8a
577a70307607 
 
 

4. ŽMOGAUS SUKURTI DARINIAI 
4.1. Kokia čia  gyvenamoji vietovė? Konkretus miestas, miestelis, kaimas (Vilniaus miestas) 
4.2. Koks miesto rajonas/seniūnija (Lazdynai) 
4.3. Kokio pobūdžio ir kokios funkcijos statiniai matomi/vyrauja (pvz., individualūs mažaaukščiai 
gyvenamieji namai) 
4.4. Kokias gatves matote (pavadinimas), ar tai privažiavimas, 2 juostų (A. Baranausko) gatvė, o 
gal - didesnė nei 2 juostų gatvė/kelias/greitkelis? (smulki gatvelė, privažiavimas) 
 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=c8d189e080b647bf80ca0898fdf605df&useExisting=1
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=c8d189e080b647bf80ca0898fdf605df&useExisting=1
https://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=b649c5d3-8be2-4af4-a186-c0aed3a4555f
http://www.meteo.lt/lt/hidroinformacija
https://potvyniai.aplinka.lt/map
https://www.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7c30964d89f442a684ea5f99f8b8c8b6
https://www.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7c30964d89f442a684ea5f99f8b8c8b6
https://kadastras.amvmt.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=42967a7ae33848a6ad8a577a70307607
https://kadastras.amvmt.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=42967a7ae33848a6ad8a577a70307607


5. KLIMATAS ir ORAI 
5.1. Koks paros laikas?  
5.2. Kokia dabar oro temperatūra? 
5.3. Ar sninga/lyja? 
5.4. Žiemą - koks sniego dangos storis? - Pamatuokite lygioje vietoje (nufotografuokite 
matuoklę). Patikrinkite, kokia foninė sniego danga pagal žemėlapį, pakomentuokite, ar pas Jus 
didesnė ar mažesnė: http://www.meteo.lt/lt/hidroinformacija 
 
 

6. KOMPLEKSINIS VERTINIMAS 
6.1. Koks bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis (iššifruokite kodą! spalva ir pirmoji indekso 
raidė S - slėnis)   
6.2. Koks kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdis (iššifruokite kodą! štrichavimas - urbanizuotas)  
Naudokitės Lietuvos kraštovaizdžio tvarkymo plano fiziomorfotopų brėžiniu 
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7a-
Fiziomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf 
Pateikite pilną apibūdinimą (pvz., Lazdynai Vilniuje: urbanizuotas Neries slėnio kraštovaizdis) 
 
6.3. Ar šis taškas yra saugomoje teritorijoje? Kokioje? Kokia artimiausia?  
Naudokitės https://stk.am.lt/portal/ arbaSaugomų teritorijų informacija www.maps.lt 
NATURA 2000 teritorijų žemėlapiu 
https://biomon.lt/maps/index.php/view/map/?repository=apsaugtikslwfs&project=apsaugos_ti
kslai_wfs 
 
6.4. Kiek toli matote? 
Pasinaudodami www.maps.lt pamatuokite, koks atstumas iki tolimiausio Jums matomo 
orientyro (pvz., atstumas nuo Baranausko g. 8, Vilniuje iki Gudelių miško - 78 m) 
 
6.5. Kaip jaučiatės? 
Ar sveiki Jūs, Jūsų šeimos nariai; Ar persirgote Covid-19? 
Koks karantino lygmuo (kiek Jūsų savivaldybėje šiandien susirgo, serga, mirė) 
https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bc9659a00449239eb3bde06
2d23caa 
 
 
Sėkmės! 
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