
Gamtininkų žiemos turnyras 

Sausio 27 dieną įvyko nacionalinio viktorinų žaidimo „Gamtininkų žiemos turnyras“, kurį surengė 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, finalas. Turnyre, varžydamiesi savo žiniomis apie 

gamtą, ekologiją ir biologiją bei komandinio darbo sugebėjimais, kovėsi Vilkaviškio „Ąžuolo“ ir 

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijų mokiniai. 

Šių komandų kelias į finalą buvo nelengvas – turnyrą pradėjo net 16 gamtą mylinčių mokinių 

komandų iš visos Lietuvos. Turnyro pirmajame etape visos dalyvaujančios mokyklos buvo 

sugrupuotos po dvi. Kiekvienai mokyklai dvikovoje teko įveikti savo porininkę, kad patektų į 

antrąjį etapą. Išlikusios komandos vėl būdavo suporuojamos su kitomis, pirmąjį etapą įveikusiomis 

komandomis. Kiekviename etape jų likdavo dvigubai mažiau, kol galiausiai tik dvi – nė karto 

nepralaimėjusios komandos – akis į akį susitiko finale. 

O dvikovos atrodė taip: vienu metu vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“ numatytu 

laiku prisijungdavo dvi  komandos. Kiekvieną iš jų sudarė ne daugiau kaip 10 mokinių iš tos pačios 

mokyklos. Abiem komandoms pateikiami 5 klausimai įvairiausiomis temomis, susijusiomis su 

gamta, biologija ir aplinkosauga. Išgirdę klausimus abiejų komandų nariai būdavo išskiriami į 

atskirus pasitarimo kambarius. Ten vaikai galėjo tartis be jaudulio ir baimės, kad juos išgirs 

priešininkai. Praėjus 5 minutėms komandos atsiųsdavo žaidimo vedėjui savo atsakymus. Tada 

vedėjas perskaitydavo dar 5 klausimus. Tokiu būdu vaikams kiekvienoje dvikovoje reikėdavo 

atsakyti iš viso į 20 klausimų. Daugiausiai teisingų atsakymų pateikusi komanda pelnytai 

paskelbiama dvikovos nugalėtoja ir žaidimą tęsdavo jau kitame etape. 

Nors klausimai buvo nelengvi, turnyre dalyvavę vaikai stebino savo žiniomis apie gamtą. Žinoma, 

visi dalyviai žaidė būdami namuose, todėl galėjo netrukdomi naudotis internetu, knygomis ir kitais 

šaltiniais. Vis dėlto, atsakyti į kiekvieną klausimą buvo skirta tik minutė, todėl laimėdavo geriausiai 

pasiskirstę darbus komandoje. Atsakingiausias darbas teko komandos kapitonui, jo užduotis – 

suvesti komandos atsakymus į anketą ir atsiųsti ją žaidimo vedėjui. Dažnai dvikovos baigdavosi 

labai mažu taškų skirtumu, o kartais net ir lygiosiomis. Tokiu atveju būdavo pateikiamas 

papildomas klausimas. 

Finalistų laukė 35, net ir patyrusiems gamtininkams sudėtingi klausimai iš įvairiausių sričių. Visos 

dvikovos metu nebuvo aišku, kuriai komandai pavyks aplenkti priešininkus. Priešpaskutinis turas 

„VISKAS arba NIEKO“ sukėlė daugiausiai įtampos, nes tik atsakius į visus penkis turo klausimus 

skiriami taškai. Bent kartą suklydus – taškų neskiriama. Tai būtų buvusi puiki proga kuriai nors 

komandai staigiai šoktelėti į priekį. Deja, abiem komandoms koją pakišo vienas klausimas. Su 

tokiais ir panašiais iššūkiais šios dvi komandos susidūrė daugybę kartų viso „Gamtininkų žiemos 

turnyro“ metu. 

 Pasibaigus penktajam finalo turui suskaičiuoti galutiniai taškai: dviem taškais į priekį išsiveržusi 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos komanda tapo „Gamtininkų žiemos turnyro“ nugalėtoja. Šios 

komandos narius Haroldą, Roką, Augustą, Justą, Liepą, Pijų, Estrėją, Kotryną, subūrė mokytoja 

Aira Lažauninkienė. Tikimės, kad visos turnyre dalyvavusios komandos smagiai leido laiką, išmoko 

daug naujo ir tai paskatino jų narius dar labiau domėtis Lietuvos ir pasaulio gamta. 

Šiuo metu dalyviai kviečiami rinktis panašiam Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) 

Nacionalinio lankytojų centro organizuojamam turnyrui „Iš saugomų teritorijų lankytojų centrų į 

gamtą“. Jo metu 9–12 kl. mokiniai galės ne tik virtualiai apkeliauti visą Lietuvą, bet ir visai klasei 

laimėti šaunių VSTT įsteigtų prizų. 



  

Žaisdami milžinišką stalo žaidimą ir kartu su saugomų teritorijų specialistais ridendami kauliuką, 

mokiniai pažintų vis kitą saugomą Lietuvos teritoriją, regioninį ar nacionalinį parką. 

Dalyvavimas renginyje nemokamas, o registracija vyksta iki vasario 12 dienos. Daugiau 

informacijos ir komandų registracija šiais el. pašto 

adresais: lankytojucentras@vstt.lt arba inga.banyte@vstt.lt. 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inf. 
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