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Mielieji moksleiviai,
atliekant kai kurias užduotis šiame sąsiuvinyje, teks naudotis 
geografijos vadovėliu ŽEMĖ 6, gana dažnai prireiks ir geografijos 
atlaso. Tam, kad darbas vyktų sparčiau, kai kuriose užduotyse 
nurodomi simboliai, kurie atkreips dėmesį:

  – naudotis geografijos vadovėliu ŽEMĖ 6, 

 – pasitelkti geografijos atlasą. 
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4  Atlasas – žemėlapių rinkinys

1.	Įrašyk	savo	atlaso	pavadinimą.	Mano	atlasas	________________________________________
2.	Kuriuose	puslapiuose	yra	šios	atlaso	dalys?  

Vietovardžių rodyklė (............. p.) Turinys (............ p.)

Geografijos sąvokų žodynėlis (.............. p.) Pasaulis skaičiais (.............. p.)

3.	Rask	reikiamą	žemėlapį	atlase	ir	 
išsiaiškink:

a) su kuriomis valstybėmis ribojasi Alžyras;

 ........................................................

 ........................................................

b) koks yra Džomolungmos aukštis; 
c) koks didelis ežeras yra netoli Geteborgo;

 ........................................................
d) kokia upė teka per Ukmergę.

 ........................................................  

 Žemėlapis ir atlasas 14–17 p.

6  Gaublys – Žemės modelis 

1.	Piešinyje	įrašyk	reikiamus	
pavadinimus.	

2.	Raudonai	paryškink	pusiaują	ir	Žemės	ašį.
3.	Šiaurės	pusrutulį	nuspalvink	geltonai,	 
o	Pietų	–	žaliai.

Šiaurės aŠigalis

Pietų aŠigalis

Žemės aŠis

Pusiaujas

Šiaurės Pusrutulis

Pietų Pusrutulis

Žemės sukimosi 
kryPtis

7  Geografinis tinklas

1.	Atitinkamose	A	ir	B	paveikslų	vietose	įrašyk	šias	sąvokas: Pusiaujas / Pradinis dienovidinis / 
Šiaurės Platuma / Pietų Platuma / vakarų ilguma / rytų ilguma.

2.	Kuris	paveikslas	vaizduoja	lygiagretes	………,	o	kuris	–	dienovidinius	……… ?

Š

P
RV

A B

I. Mūsų planeta – Žemė

 Kokios formos Žemė?22–23 p.

5.	Naudokis	vietovardžių	rodykle	atlaso	pabaigoje	ir	įvairiuose	žemėlapiuose	rask	 
lentelėje	surašytus	geografijos	objektus.	Užpildyk	lentelę.

Objektas Puslapis/laukeliai Objekto	pobūdis
(pvz., miestas, upė ...) Valstybė(s) Žemynas

Atlasas
Aralas
Bergenas
Jara
Melburnas
Punskas
Šatrija

5  Kuriame žemėlapyje ieškoti? 

Nustatyk, kokios informacijos galima gauti iš politinio ir gamtinio žemėlapių. 
Jei galima, rašyk TAIP, jei negalima, – NE.

4.	Kuriuose	atlaso	puslapiuose	yra	šie	žemėlapiai?	
Užduotį	atlikti	padės	pirmajame	jo	puslapyje	
pateiktas	turinys.	

Geografiniai atradimai  

Pasaulio augalija ir gyvūnija  

Europos politinis žemėlapis  

Lietuvos gamtinis žemėlapis  

Lietuvos lankytinos vietos  

Gamtinis	žemėlapis Politinis	žemėlapis
Pasaulio valstybės
Didieji miestai
Aukščiausi kalnai 
Karščiausios Žemės vietos
Plaukiojančių ledų riba
Tautų išsidėstymas
Aukščiausios ir  
žemiausios vietos
Ugnikalniai
Upės ir ežerai 
Salos, pusiasaliai, įlankos

#  Pasidaryk gaublį

Gaublių būna ne tik plastikinių ar medinių. Nedidelį gaublį galima pasidaryti pačiam.   
Užduočių sąsiuvinio paskutiniame puslapyje rasi piešinį, kurį suklijavus išeitų nedidelis 
gaubliukas. Jeigu gali, kopijavimo aparatu piešinį dar labiau padidink – suklijuosi didesnį gaublį.

Patarimas. Iš pradžių piešinį nuspalvink: žemynus – rudai, vandenynus – mėlynai. Tik tada 
iškirpk ir suklijuok gaublį. 

14–17 p. 22–23 p.
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5  Mastelių rūšys

Mastelį galima užrašyti trimis skirtingais būdais. 
1. Kaip vadinami taip užrašomi masteliai? 

1 : 10 000  ……………………………………………

1 cm – 1000 km  …………………………………

                     ………………………………

 Orientavimosi aplinkoje būdai 26–27 p.26-27 p.

3  Orientavimasis vietovėje

1. Rask Šiaurinę žvaigždę:
a) įsižiūrėk į piešinį ir rask Didžiųjų bei Mažųjų Grįžulo 

Ratų žvaigždynus. Sujunk kiekvieno žvaigždyno žvaigž-
des menamomis linijomis;

b) nustatyk Šiaurinę žvaigždę ir greta įrašyk jos  
pavadinimą; 

c) padėk vaikams nustatyti šiaurės kryptį. Nubrėžk ją  
pieštuku. 

d) aprašyk, kaip nustatei šiaurės kryptį.

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

2. Orientavimasis pagal vietovės požymius.
Įsižiūrėk į paveikslėlius ir prie kiekvieno įrašyk 

atitinkamas pasaulio šalių kryptis.

II. Orientavimasis vietovėje

 Kas yra mastelis?

4  Nuo vietovės plano iki žemėlapio 

Įsivaizduok, kad oro balionu kyli aukštyn, ir stebi, kaip keičiasi vaizdas apačioje.

2. Kuriame paveikslėlyje vaizduojama teritorija yra mažiausia? ....................... Kodėl?  ................................

   ............................................................................................................................................................................

3. Kuriame paveikslėlyje vaizduojama teritorija yra didžiausia? ...................... Kodėl?  .................................

   ............................................................................................................................................................................

1. Iš eilės sunumeruok besikei-
čiančių vaizdų paveikslėlius.

2. Pagal pavyzdį skaitmeninį mastelį pakeisk  
į vardinį. 

1 : 10 000  (1 cm – 100 m)  1 : 5000  (………………) 
1 : 300 000  (………………)  1 : 50 000  (………………) 
1 : 1 000 000  (………………)  
1 : 1 500 000  (………………)  

3. Įrašyk trūkstamas skirtingų mastelių reikšmes. 

a) 1 : 12 000 000 1 cm – ................... km

b) 1 : ................... 1 cm – 5 km   

c) 1 : ...................  1 cm – ................... km  

4. Sunumeruok mastelius nuo stambiausio iki smulkiausio.                                          
0 50 100 150 km  1 : 20 000 000   1 cm – 10 km   1 : 20 000

0 1 2 3 km

0 120 240 360 km

0 120 240 ……… km

0 120 240 ……… km

48–49 p. 52–53 p.


