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Projekto santraukaProjekto santrauka
        Mūsų planetoje Žemėje yra visko, ko reikia, kad galėtų 

gyventi įvairiausios gyvybės formos: augmenija, gyvūnija ir 
žmonės. Labai gaila, jog daugelį metų žmonės nesusimąstė, kad 
Žemę reikia saugoti, neteršti jos savo rankomis, kad dažnai 
elgiamės labai neatsakingai ir neapgalvotai. Kiekvienas žmogus 
privalo rūpintis savo aplinka. Laikas išmokti nešiukšlinti, 
rūšiuoti buitines atliekas. Yra daug dalykų, kuriuos mes 
turėtume įprasti daryti ir tokiu būdu pagelbėti Žemei.

       Mažesniems vaikams sunku suprasti ekologijos svarbą ir tai, 
kad kiekvienas žmogus tiesiogiai daro poveikį aplinkai. Mes, 
projekto organizatoriai, siekiame, kad jau ikimokyklinio 
amžiaus vaikai suprastų, jog reikia saugoti gamtą, artimiausią 
aplinką kurioje gyvena, nes tik švarioje ir saugioje aplinkoje jie 
gali užaugti sveiki. Vaikai turi išmokti saugoti gamtą, ja 
rūpintis, kad kiekvienas šalies kampelis būtų išsaugotas ateities 
kartoms.



  PagrindimasPagrindimas
        Klaipėdos lopšelis – darželis „Boružėlė“ įsikūręs miesto 

centre, netoli Danės upės. Kiekvieną dieną mus pasitinka ir 
išlydi šiukšlių konteineriai stovintys prie darželio tvoros. 
Dažnai einame pasivaikščioti, pažaisti į Danės skverelį prie 
fontanų, pasigėrėti burlaiviu Meridianu. Danės pakrantės iki 
šiol dar nėra patrauklios miesto gyventojų poilsiui. Ne kartą 
pastebėjome, kad į Danės upę yra išsilieję tepalai, vandenyje 
plūduriuoja plastikiniai ir stikliniai buteliai, polietileno 
maišeliai ar kitos buitinės atliekos. Na o apie vaikų žaidimus, 
bėgiojimus ant žolės negalima nė pagalvoti, nes dažnai teko 
pastebėti sudaužytus stiklinius butelius, primėtyta polietileno 
maišelių ir popierių. Po tokių pasivaikščiojimų ne kartą teko 
perrenginėti vaikus, plauti batus ir rūbus. Mes nenorime, kad 
prie mūsų darželio tvoros stovėtų šiukšlių konteineriai, 
norime, kad darželio vaikai galėtų pabėgioti, pažaisti Danės 
skverelyje, pasigėrėti švariu upės vandeniu. Visi kartu turime 
surinkti šiukšles ir jas surūšiuoti.



Trukmė: 2012-09-03 – 2013-04-30 

Partneriai
•Klaipėdos lopšelio – darželio „Boružėlė“ direktorė Regina Dimienė.
•Vaikų tėvai.

Tikslas: 
•Ugdyti vaikų savimonę ir atsakomybę rūpintis supančia aplinka 
formuojant teisingą požiūrį į save, švarią aplinką, kuri daro didžiulę 
įtaką žmonių sveikatai.

Uždaviniai: 
•Formuoti vaikų supratimą apie gamtos apsaugą, ekologiją, jos naudą.
•Skatinti vaikus ir visus bendruomenės narius domėtis ekologinėmis 
problemomis, susiburti bendrai veiklai saugant artimiausią aplinką, 
rūšiuoti buitines atliekas.
•Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui (-si).
•Formuoti palankaus aplinkai elgesio nuostatas ir gamtojautą.



Idėjų bankas :Idėjų bankas :

 
Su ugdytiniais kalbame, diskutuojame ekologijos 

tema, jos nauda, problemomis, aiškinamės, ką 
vaikai žino apie gamtos apsaugą.

Domimės, ką vaikai žino apie buitinių atliekų 
rūšiavimą, ar namuose rūšiuoja, į kokių spalvų 
konteinerius meta stiklą, plastiką, popierių.

Aiškinamės, kuo vaikai gali prisidėti prie 
artimiausios aplinkos saugojimo  ir švarinimo 
darželyje.

Planuojame vykdyti akcijas prie upės Danės ir 
konteinerių, pastatytų prie darželio tvoros, parengti 
lankstinuką ekologinio vaikų ugdymo klausimais, 
foto nuotraukų stendą apie mūsų aplinką.



Ištekliai: žmogiškieji, intelektualiniai, tėvų parama.

Projekto dalyviai: Klaipėdos lopšelio - darželio „Boružėlė“ 
vaikai.

Projekto tęstinumo galimybės:
      Kadangi Klaipėdos lopšelis - darželis „Boružėlė“ yra 
sveikos ir saugios gyvensenos įstaiga, bus galima tolimesnė 
plėtra, tai yra bus galima įtraukti į projektą daugiau asmenų, 
užmegzti ryšius su panašiomis įstaigomis ir vykdyti bendrus 
projektus.

Visuomenės informavimo priemonės:
      Visuomenė apie projektą bus informuojama per Klaipėdos 
lopšelio - darželio „Boružėlė“ laikraštį „Boružėlės takučiu“, 
grupių ir darželio stenduose, skleidžiant gerąją patirtį 
seminaruose, konferencijose.



Laukiami rezultatai:Laukiami rezultatai:  
        
          Ekologinė tema yra labai svarbi mūsų dienomis, todėl su 

vaikais kalbėtis apie tai yra labai svarbu ir reikalinga. Žinios 
ir įgūdžiai kuriuos vaikai gaus vykdomo projekto metu, 
manome, taps geru pagrindu bei papildymu   atsirandantiems 
ir jau turimiems vaikų įgūdžiams.

 Vaikai pasimokys tvarkyti aplinką, įgis gamtos pažinimo ir 
globos žinių.

 Mokysis rūšiuoti buitines atliekas: popierių, stiklą, plastiką.
 Padedant suaugusiems vaikai pasimokys saugiai elgtis 

judant, žaidžiant.
 Patirs teigiamų emocijų, labiau pasitikės savo gebėjimais, 

pasimokys bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 
 Pedagogai gilins žinias ekologijos ugdymo srityje, ieškos 

naujų netradicinių, modernių darbo su vaikais formų.



Projekto eiga:Projekto eiga:
 Organizavome parodą - konkursą „Naujas daiktų gyvenimas“. Vaikai grupėse 

ir namuose su tėveliais gamino darbelius iš antrinių žaliavų. Visi darbeliai 
buvo eksponuojami darželio koridoriuje, atrenkami įdomiausi. Nugalėtojai 
apdovanojami vaisiais. 

 Vyko akcija prie šiukšlių konteinerių. Padarytas plakatas „Boružėlės šarkos 
susirūpinusios: - Ar vieta konteineriams prie vaikų žaidimų aikštelės?“. 
Vaikai grupėse iš plastikinių butelių ir popieriaus pasigamino paukščius - 
šarkas, kuriuos sutupdė ant darželio tvoros ir konteinerių stovinčių prie 
darželio tvoros, o plakatą prisegėme prie konteinerio dangčio.

 Vaikai ir pedagogai grupėse iš antrinių žaliavų gamino barškučius, 
tarškančias žuvis ir meškeres, plakatus „Išsaugokime švarią savo upės Danės 
krantinę“, „Ištraukite iš Danės ne tik žuvį, bet ir šiukšles“. Visas šias 
priemones nešėsi prie Danės upės krantinės, kur vyko akcija prieš mūsų upės 
Danės ir skverelio taršą. 

 Tvarkėme savo artimiausią aplinką: grupę, darželio kiemą, rūšiavome 
surinktas šiukšles: popierių, plastiką, stiklą.

 Parengėme ekologinį foto nuotraukų stendą ,,Saugokime  artimiausią savo 
aplinką".



Grupėse kuriame darbelius, panaudodami antrines 
žaliavas: popierių, stiklą, plastiką



Darbeliai iš kartono dėžučių



Mano gimtasis miestas iš plastiko 



Plaukia laiveliai švaria Danės upe



Darbeliai iš jogurto indelių



Patys mažiausi taip pat  ruošia Patys mažiausi taip pat  ruošia 
darbelius iš antrinių žaliavų darbelius iš antrinių žaliavų 
grupėje  ir namuose su tėveliaisgrupėje  ir namuose su tėveliais





Parodoje eksponuojami darbeliai iš plastiko ir popieriaus



Parodos eksponatai iš nereikalingų daiktų



Įdomiausi darbeliai eksponuojami parodoje iš popieriaus, 
plastiko ir stiklo



Grupėje padarytos 
šarkos iš plastikinių 
butelių ir popieriaus 
skris prie ne vietoje, 
šalia darželio tvoros, 
pastatytų konteinerių. 
Gal joms pavyks 
surūšiuoti buitines 
atliekas, kurios mėtosi 
prie šiukšlių dėžių.



Akcija ,,Ar vieta šiukšlių konteineriams prie žaidimų 
aikštelės?”  
,,Ar matote kiek šiukšlių mėtosi prie konteinerių? Gal galėtume jas 
surūšiuoti? Bet nėra spalvotų konteinerių...”- kalba vaikai.



Kas šiandien pietums?Netvarka, viską suvalgė kažkas... Gal vaikai?

Vaikai tvarkė  savo žaidimų aikšteles, rinko šiukšles: popieriaus skiauteles, polietileno 
maišelius, plastikinių ir stiklinių butelių kamštelius. Surinktas šiukšles surūšiavo  ir 
sumetė į spalvotus konteinerius. Šias buitines atliekas vėjas atpučia į darželio teritoriją.



,,Labai prašome, išvežkite šiukšlių konteinerius! Jiems ne vieta prie 
darželio tvoros! Mes norime  gyventi švarioje aplinkoje! Rūšiuokite 
atliekas, juk tai padaryti taip lengva...”- kalbėjo tarpusavyje mergaitės.

Vaikams konteineriai 
smirdi... O mums?..



Renkame medžiagą apie Danės taršą. Žiniasklaida informuoja:Renkame medžiagą apie Danės taršą. Žiniasklaida informuoja:

 Klaipėdoje užteršta Danės upė 2010-05-20 
Danės upė Klaipėdos svečius šiurpina srutomis ir šiukšlėmis 

 Danės upėje pastebėtos teršalų dėmės  2012-05-22, 15min.lt

 Danės upėje pasirodė naftos teršalai - JURGA 
ANDRIJAUSKAITĖ / 15min.lt

Rimantė 2012-07-20 14:19

 Danės upę Klaipėdoje dengia naftos dėmės lrytas.lt 2012-03-10 

 Danės užterštumas nemažėja  Paskelbta 2012-05-31, 23:59

 

http://bendraukime.lrytas.lt/-13427062321342476185-dan%C4%97s-up%C4%97-klaip%C4%97dos-sve%C4%8Dius-%C5%A1iurpina-srutomis-ir-%C5%A1iuk%C5%A1l%C4%97mis.htm
http://www.ve.lt/archyvas/2012-05-22/
http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/miestas/danes-uzterstumas-nemazeja-429538


J.Andriejauskaitės/15min.lt nuotr./Imamas vandens mėginys

J.Andriejauskaitės/15min.lt nuotr./Ugniagesiai Danėje rinko naftos teršalus.



Akcijai ,,Švari Danės upė” pasidarėme plakatusAkcijai ,,Švari Danės upė” pasidarėme plakatus
 „Išsaugokime švarią savo upės Danės krantinę“ „Ištraukite iš Danės ne tik žuvį, bet ir šiukšles“.



Akcija „Švari upė Danė“



Vandenyje pamatėme butelį iš plastiko. Bandome jį ,,sužvejoti”.



Žvejas vaikams pasakoja, kad upė Danė tikrai yra užteršta: plaukioja tušti 
buteliai, polietileno maišeliai, dažnai pastebimos mazuto, tepalų dėmės. 
Žmonės nesusimąsto ir primėto buitinių atliekų į upę ar numeta tiesiog ant 
žemės.



Mes už švarią upę  Danę!



Rankose vaikai nešė pačių Rankose vaikai nešė pačių 
pasigamintas priemones išpasigamintas priemones iš
antrinių žaliavų: barškučius iš antrinių žaliavų: barškučius iš 
jogurto indelių, tarškančias jogurto indelių, tarškančias 
žuvis iš plastikinių butelių ir žuvis iš plastikinių butelių ir 
popieriaus, meškeres ir popieriaus, meškeres ir 
šlamančias šluotas. Eidami šlamančias šluotas. Eidami 
skandavo: -Mes prašome skandavo: -Mes prašome 
išvalyti mūsų upę Danę ir Danės išvalyti mūsų upę Danę ir Danės 
krantinękrantinę!!



Upe plaukiaUpe plaukia butelis iš  butelis iš 
plastiko. Matome jo plastiko. Matome jo 
kamštelį.kamštelį.
,,Ar girdite mus,,Ar girdite mus!!? Mes ? Mes 
norime, kad Danės upė norime, kad Danės upė 
būtų švaribūtų švari!! Ištraukime iš  Ištraukime iš 
upės Danės visas upės Danės visas 
šiukšles, išvalykime šiukšles, išvalykime 
krantinę, o surinktas krantinę, o surinktas 
šiukšles surūšiuokimešiukšles surūšiuokime!!” ” 
kalbėjo vaikai.kalbėjo vaikai.



Parengėme ekologinį foto nuotraukų stendą 
,,Saugokime artimiausią savo aplinką"







AČIŪ UŽ DĖMESĮ
AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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