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 Ekologinę kultūrą bei kitas 
vertybines nuostatas svarbu 
perteikti vaikams 
ikimokykliniame amžiuje, nes 
jie kur kas emocionaliau nei 
suaugę reaguoja į gamtą, jos 
taršą bei taršos pasekmes. 

  Mūsų įstaiga atliekų 
rūšiavimo konteinerius 
(popieriui ir plastikui) įsigijo 
jau prieš dvejus metus.  

  Ugdytiniai turi galimybę 
mokytis rūšiuoti šiukšles, nes 
šie konteineriai yra pastatyti 
kiekvienos laiptinės aikštelėse. 
Jų turime 6, t. y. 3 – popieriui 
ir 3 – plastikui.  

 



  

  

 Konkurso-projekto „Aš, tėtis ir 
mama – rūšiuoja visa šeima” 
renginiuose aktyviai dalyvavo 
pedagogai, ugdytiniai bei jų 
tėveliai.  

 Ruošiantis renginiui „Madų 
šou”, „Daiktų iš atliekų 
parodai”, daug triūsė ne tik 
pedagogai, bet ir vaikučių 
tėveliai. Jie kūrė rūbus, darė 
įvairius darbelius nestokodami 
savo išradingumo bei fantazijos.  

 Renginyje „Madų šou” dalyvavo 
ir mūsų socialiniai partneriai iš 
lopšelio-darželio „Puriena”, 
kurie taip pat demonstravo savo 
sukurtus rūbus.  

 









 







 

 Sporto šventėje „Mes 

sportuojam švarioje 

Lietuvoje”, vaikai ne tik 

smagiai linksminosi ir 

aktyviai judėjo, dalyvavo 

įvairiose estafetėse, žaidė 

judriuosius žaidimus, bet ir 

mokėsi teisingai rūšiuoti 

šiukšles.  

    Varžėsi kas greičiau ir 

teisingiau išrūšiuos salėje 

auklėtojų suneštas šiukšles.  

 





  

 Per užsiėmimus 

eksperimentavimo 

kambarėlyje, vaikai sužinojo, 

kaip kai kurias antrines 

atliekas galima panaudoti ir 

kitiems tikslams. 

 Plastikiniai buteliai buvo 

prikelti naujam gyvenimui: 

vieni jų tapo ežiukais, kiti 

daugiabučiais namais, dar kiti 

namais su stogų terasomis. 

Šiuose netradiciniuose induose 

buvo auginami įvairūs augalai.  





 Kartonines batų dėžutes 

panaudojome muzikos 

instrumentams – gitaroms ir 

ugdymo priemonėms 

gaminti. 



 Batų dėžutė su išpjovomis 

spalvų pažinimui. 

 Priemonė–,,Atrask tokį patį” 



  

 Plastikinius kibirėlius 

panaudojome būgnų, 

būgnelių gamybai.  



 Vienkartinius plastikinius 

puodelius panaudojome 

garsams išgauti.  

 Pasidarėme laidinį telefoną. 

 



 Stiklainiai mums atstojo 

stiklo vargonus. 

 Buteliukai – stiklinius 

skudučius. 

 

 



 Stiklainiai–žibintai  



  Šio organizuojamo projekto-konkurso metu 

vaikai mokėsi ne tik tinkamo atliekų rūšiavimo, 

bet ir įgijo nuodugnesių žinių gamtosaugos 

srityje:  

 susipažino su taršos problemomis; 

 atliekų rūšiavimo principais; 

  išmoko, kaip kūrybingai panaudoti niekam 

nereikalingas šiukšles. 
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