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      ĮGIVENDINAME ILGALAIKĮ EKOLOGINĮ 

PROJEKTĄ: „Švari aplinka ir aš” 

       

KASMET JĮ PAPILDĖME EKOLOGINIAIS 

PROJEKTAIS: 

“Vandenėlis būtinas visiems”, 

“Saugokime artimiausią savo aplinką”, 

“Saugome, taupome, rūšiuojame” 

 

      ŠIAIS  2014 - 2015 MOKSLO METAIS 

ORGANIZUOJAME EKOLOGINĮ PROJEKTĄ: 

“Vėrinys žemei” 



TIKSLAS:  

Atskleisti vaikams gamtos svarbą ir reikšmę žmonių 

gyvenimui, formuojant atsakingus piliečius, 

siekiančius išsaugoti švarią ir gražią aplinką. 

 UŽDAVINIAI: 

•Renginių, akcijų ir ugdomųjų veiklų metu,  ugdyti 

vaikų savimonę ir atsakomybę rūpintis supančia 

aplinka; 

•Pratintis tyrinėti aplinką išvykų metu, rinkti 

informaciją ir ją apdoroti; 

•Skatinti rūšiuoti buitines atliekas: popierių, stiklą, 

plastiką; 

•Siekti, kad į aplinkos švarinimą, gražinimą ir 

saugojimą įsitrauktų visa darželio bendruomenė. 













SUKŪRĖME ŽAISMINGUS PLAKATUS Į KOKIUS 

KONTEINERIUS RŪŠIUOSIME 



SUŽINOJOME POPIERIAUS ATSIRADIMO 

ISTORIJĄ IR KUR JIS MŪSŲ APLINKOJE 



RŪŠIOUJAME POPIERIŲ KASDIEN , NES 

NORIME IŠSAUGOTI MEDŽIUS 



 

GAMINOME POPIERIŲ PATYS 



PLASTMASINIAI KAMŠTUKAI NETINKA 

PERDIRBTI, BET TINKA KURTI MŪSŲ ŠVIESOS 

LABARATORIJOJE. 

































Karolis 6 m. 

      Mano mama nerūšiuoja buitinių atliekų, 

nes prie mūsų namo stovi tik žali konteineriai. 

Aš surinkau visus nereikalingus laikraščius ir 

žurnalus ir atnešiau į darželį. Mus auklėtojos 

moko rūšiuoti atliekas. Darželyje mes turime 

spalvotus mažus konteinerius. Žinau, kad 

popierių reikia mesti į mėlynos spalvos 

konteinerį. 

Aurėja 5 m. 

      Ir kaip tie žmonės nesupranta, kad 

negalima šiukšlinti. Prie Danės 

parkelyje tiek daug šiukšlių dėžių 

pastatyta, o jie meta ant žemės 

saldainių popieriukus, kamštelius, 

butelius. Pūtė stiprus vėjas, nešė 

plastiko maišelį... Tur būt įkris į upę... 

Elžbieta 4 m. 

      Kai aš užaugsiu 

būsiu mama. Būtinai 

popierių mesiu į 

mėlyną konteinerį, o 

plastiką - į geltoną... O 

kur stovi tokie 

konteineriai? 

Elzė 6 m. 

      Mes namuose 

rūšiuojame stiklą, 

popierių ir plastiką. 

Metame į tam skirtus 

konteinerius.   Dabar 

norime gauti pažymą, 

vešime su mama 

priduoti viską, ką 

surūšiavome...    

Grėtė 6m. 

      Nežinojau, kad buitinės atliekos labai 

pavojingos gamtai. Gerai, kad auklėtoja 

papasakojo. Įkalbėjau mamą rūšiuoti 

buitines atliekas. Elzė su tėvais nuvežė 

popierių ir gavo pažymą, kad rūšiuoja. Aš 

taip pat noriu gauti pažymą, o gal būt ir 

dvi pažymas... 



TĖVAI IR PEDAGOGAI APIE RŪŠIAVIMĄ: 

Evaldo tėtis 

      Mūsų šeimoje didžiausias džiaugsmas vaikams buvo per 

šeimoje paskelbtą švaros dieną ir elektros prietaisų išvežimą į 

tam skirtą konteinerį prie Akropolio. Tokį išdidų sūnų ne 

visada pamatysi – atkakliai perrinkome senus elektrinius 

žaislus, dar radome keletą sugedusių buities prietaisų, viską 

krovėme į plastiko maišus, nešėme į automobilį. O paskui 

pats vienas stengėsi viską sunešti į didžiulį konteinerį ir 

sudėti kampe, stebėdamasis, kad jame jau yra tiek visokių 

daiktų.  

Mindaugo mama 

      Buitinės atliekos – tikras galvos 

skausmas. Norėtųsi plastiką, stiklą, 

metalą atskirti ir sumesti į atskirus 

konteinerius. Kartu su sūnum, kad būtų 

linksmiau ir jam įdomiau. Bet kur tau – 

visą rajoną apvažiavau ir neradau tokių 

konteinerių. Tenka mesti viską į vieną 

 Auklėtoja Regina 

      Pati sužinojau, kaip teisingai rūšiuoti 

buitines atliekas, per kiek laiko jos suyra 

žemėje. Niekada nemaniau, kad buitinės 

atliekos labai pavojingos gamtai. Atliekų 

kiekio Žemėje augimas tikrai glumina.  

Kiek daug galima pakeisti be ypatingų 

pastangų – tiesiog rūšiuojant. 

Auklėtoja  Inesa 

      Mokyti tėvus, kaip 

ekologiškai auklėti 

vaikus, arba mokyti 

vaikus, kad jie išauklėtų, 

ar bent jau prižiūrėtų 

tėvus, manau yra ne 

tokios jau nelygiavertės 

alternatyvos. Tinkamas 

pavyzdys svarbiau už bet 

kokius pamokymus. 








