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Mįsl÷ 

Viską girdi, tik niekam 
nieko nesako. 



Ausis – garso bangų

imtuvas

Psl. 86-87



Uždaviniai

1. Naudodamiesi vadovėliu, dirbdami savarankiškai 
grupėse, mokiniai gebės pagal paveikslą 
atpažinti 4-6 ausies dalis ir pildydami lentelę 
įvardinti dalių  funkcijas.

2. Remiantis įgytomis žiniomis, paaiškins, kaip 
girdime.

3. Remiantis mokinių patirtimi , gebės paaiškinti 2-
3 klausos saugojimo būdus.



Kam reikalingas garsas?



Garsas:

- Suteikia daug informacijos.

- Pagrindinė žmonių 
bendravimo priemonė.



Ausies sandara
Eil.
Nr.

Ausies dalys Funkcija

1. Ausies kaušelis

2. Klausomoji landa

3. Būgnelis

4. Klausomieji 
kauleliai

5. Sraigė

6. Klausos nervas



Pasitikrinkime
Eil.
Nr.

Ausies dalys Funkcija

1. Ausies kaušelis surenka garso bangas

2. Klausomoji landa garso bangos per klausomąją landą 
pasiekia būgnelį

3. Būgnelis veikiamas garso bangų ima virpėti ir 
spaudžia kaulelius

4. Klausomieji kauleliai perduoda virpesius į sraigę

5. Sraigė paverčia virpesius elektriniais signalais

6. Klausos nervas elektriniai signalai klausos nervu 
patenka į galvos smegenis. Čia 
susidaro garso pojūtis.



Užduotys (grup÷se jas išsitraukia)

1. Paaiškinti, kaip susidaro klausos pojūtis? 
(psl. 87)

2. Apibūdinti ausies sieros reikšmę žmogui. 
(psl. 92)

3. Pateikti 2-4 patarimus, kaip išsaugoti 
gerą klausą. (psl. 92)



Emokyka 5-6 kl. Gamta ir žmogus 



Gyvenimas nuolatin÷je tyloje



Apibendrinimas  
1.Mokiniai išsitraukia lapelius, sustoja eilės tvarka, kaip garsas 

sklinda iki sraigės, nurodo ausies dalies funkciją.

2. Teisingai suklijuoja lapelius su teiginiais (ausies dalys) A4 lape, 
kaip susidaro garso pojūtis (naudoti 7 skaidrę).

3. Argumentuoja teiginius: kenkia klausai, nekenkia klausai.
Teiginiai: 

- Ausų siera sutepa būgnelį.                                  T         N
- Ausinukais kasdien po 15 min. klausausi muzikos T          N
- Ausies sieros nereikia iš vis valyti                         T         N
- Susikaupus sieros kamščiui žmogus blogai girdi   T         N                               
- Nekaišioti į ausį aštrių smulkių daiktų                   T         N
- Ilgalaikis triukšmas nekenkia žmogaus klausai    T         N 
- Labai garsios muzikos klausymas trikdo klausą  T         N



Įsivertinimas

Išmokau (ką?..) Buvo sunku (kas?)

Kaip sprendei iškilusius 
neaiškumus?

Pritaikysiu žinias 
praktiškai (kur?)



Namų darbai

Perskaityti temą 3.7 

Raštu 29 užd. pratybose psl. 34 
Arba

30 užd. pratybose psl. 34 



Refleksija

� Pagirkite save.

� Pagirkite klasės draugą.



Ačiū už d÷mesį!


