
Klaipėdos  lopšelis-darželis “Pušaitė”

Rūšiavimo projektas

“TAUSOTI APLINKĄ YRA VISOS ŽMONIJOS 
PAREIGA”



Tikslas

 Sužadinti vaikų, tėvelių ir  pedagogų norą būti 
sąmoningiems, tausoti gamtą, formuoti atsakingą ir 
rūpestingą požiūrį į rūšiavimo naudą



Uždaviniai

  suteikti vaikams žinių apie taršos poveikį žmogaus 
sveikatai

  organizuoti įvairias priemones, ugdančias vaikų 
supratimą ir įgūdžius, kaip ir kokias atliekas 
rūšiuoti, kaip jas tikslingai ir naudingai panaudoti

 įtraukti šeimos narius į aplinkosauginę veiklą



Projekto dalyviai 

 Lopšelio-darželio ugdytiniai
 Ugdytinių tėvai ir kiti šeimos nariai
 Pedagogai
 Kitų darželių vaikai



Veiklos turinys

 Informacinių stendų, vaikų darbų ekspozicijų 
apie atliekų panaudojimo galimybes rengimas

 Pokalbiai-valandėlės grupėse apie atliekų 
rūšiavimą, jo naudą

 Įvairių priemonių iš atliekų gaminimas
 Pagamintų priemonių parodos organizavimas
 Spektakliukas vaikams, panaudojant lėles, 

pagamintas iš atliekų



Pokalbiai - valandėlės

 Apie popieriaus, plastmasės, stiklo suirimo laiką 
žemėje

 Apie medžių išsaugojimą ir makulatūros rinkimą
 Apie rūšiavimo naudą (atliekų perdirbimą)
 Apie rūšiavimo įpročius šeimoje ir darželyje



Įvairių priemonių iš atliekų gaminimas

 Lėlės iš plastikinės taros spektakliui “Lokio liga”
 Popierinės dekoracijos lėlių teatrui “Gaidžio 

kiemas”
 “Miestas” iš popierinių pakuočių kūrybiniam 

žaidimui
 Priemonės darbui su šviesos stalu



Sklaida

 Per vaikus – į tėvus
 Tėvų ir vaikų darbų paroda
 Teatro savaitės metu svečiai – vaikai iš 

kaimyninių darželių susipažino su atliekų 
panaudojimo galimybėmis saviraiškai

 Spektaklis festivalyje “Vaidinimų kraitelė” - 
miesto ir rajono pedagogams



Rezultatai

 Vaikai įgijo žinių apie gamtos saugojimo 
būtinybę, atliekų  rūšiavimo svarbą 

 Pedagogai ir tėvai gilino žinias apie atliekų 
panaudojimo galimybes

 Tėvai, jei dar nerūšiavo, tai pamatę, kaip jų 
vaikai entuziastingai rūšiuoja atliekas, patys ims 
rūšiuoti, paskatins draugus ir pažįstamus



Akimirkos iš projekto įgyvendinimo









Kaziuko mugė



Sveikatingumo savaitė











Teatro savaitė











Viktorina apie saugų eismą



Akcija “EKO-MOKYKLA”



Pabaigai...

 Jei kiekvienas žmogus sugebės netinkamą ir 
nereikalingą daiktą padėti į jo vietą, šiukšlynų 
Lietuvoje nebeliks
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