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Projekto santrauka 

Kiekvienas esame žemės vaikas ir gyvendami 

joje turime elgtis taip, kad ateinančioms 

kartoms paliktume ją gražesnę, negu 

radome gimdami. 

Suaugę ir vaikai nuo mažų dienų turi mokytis 

sugyventi su gamta, padėti ją saugoti, 

tausoti, rūpintis. 

 



 Kiekvienas žmogus privalo rūpintis savo aplinka. 

 Laikas išmokti nešiukšlinti, rūšiuoti buitines atliekas.  
 

Mažesniems vaikams sunku suprasti ekologijos svarbą ir 

tai, kad kiekvienas žmogus tiesiogiai daro poveikį 

aplinka. 
 

 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. 



  Kiekvienas, apsilankęs vaikų lopšelio-

darželio „Klevelis“  teritorijoje, pasidžiaugia, kad 

čia tvarkinga, švaru, auga daug medžių. Nuo 

ankstaus pavasario iki vėlyvo rudens džiugina 

spalvingi sutvarkyti gėlynai.  

  Pavasarį ir rudenį su vaikais organizuojame 

aplinkos tvarkymo talkas. 

          Jau daugelį metų vykdome akciją  „Nešk 

daigelį į Klevelį”. 

           Vaikai iš prigimties yra darbštūs ir tvarkingi, 

tačiau neretai jų prigimtį keičia neigiamas 

suaugusiųjų elgesys. 

 



Pagrindimas 

 

   Klaipėdos lopšelis–darželis „Klevelis“ įsikūręs 

miesto centre. Kiekvieną dieną mus pasitinka ir 

išlydi šiukšlių konteineriai stovintys prie darželio 

tvoros. Šalia, vos už kelių metrų yra mūsų žaidimo 

aikštelės. Vaikai kasdien mato, kaip prie konteinerių 

mėtosi plastikiniai ir stikliniai buteliai, polietileno 

maišeliai ar kitos buitinės atliekos. Klaipėdoje 

vėjuoti orai, todėl tų šiukšlių atpučia ir į mūsų 

aikšteles.  

  Mes norime, kad prie mūsų darželio tvoros stovintys 

šiukšlių konteineriai būtų tvarkingi, spalvoti. 

. 



  Šeima, ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir visuomenė – 

atsakingi, kad vaikas turėtų visas galimybes įgyti žinių 

apie atliekų tvarkymą, suvoktų naudą gamtai. 

   Projektas itin aktualus ikimokyklinio amžiaus 

vaikams, nes dar nesusiformavęs  ugdytinių požiūris į 

aplinkos saugojimą, atliekų rūšiavimą. Todėl įstaigoje 

organizuojami renginiai „Mokomės rūšiuoti“, vyksta 

švietėjiška veikla ugdytinių tėvams, vaikams. 

Dalyvaujančių projekte ugdytiniai ir tėveliai turės 

galimybę įgyti ir tobulinti savo įgūdžius, suvokti atliekų 

rūšiavimo svarbą. 

Partneriai 

 Klaipėdos lopšelio–darželio „Klevelis“ direktorė Birutė 

Šakalinienė. 

 Vaikų tėvai, įstaigos bendruomenė. 



Projekto tikslas: 

 
Skiepyti ekologinį vaikų ir tėvų sąmoningumą. 

  Uždaviniai: 

 
1. Plėsti supratimą apie atliekų rūšiavimo svarbą, gamtos saugojimo 

svarbą.  

2. Siekti, kad vaikai išgyventų džiaugsmą, pasitenkinimą 
organizuojama veikla. 

3. Skatinti atsakomybės ir pareigos jausmą rūpinantis švaria aplinka, 
gamta.  

4. Žadinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, 
saviraišką,  skatinti tarpusavio bendravimą, ugdyti jų ekologinę 
savimonę. 

5. Mokyti tinkamai elgtis aplinkoje.  

 

 



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. 

 

 Ištekliai:  žmogiškieji, intelektualiniai, tėvų parama. 

 Projekto dalyviai: Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 

vaikai, tėvai, įstaigos bendruomenė. 



  Projekto tęstinumo galimybės: 

 

Kadangi Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“ yra sveikos ir 

saugios gyvensenos įstaiga, bus galima tolimesnė plėtra, 

įtraukti į projektą daugiau tėvelių, užmegzti ryšius su 

panašiomis įstaigomis ir vykdyti bendrus projektus. 

 

 Visuomenės informavimo priemonės: 

 

Visuomenė apie projektą bus informuojama Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Klevelis“ grupių ir darželio stenduose, 

skleidžiant gerąją patirtį seminaruose, konferencijose. 



Laukiami rezultatai: 

 

 1. Žinios ir įgūdžiai kuriuos vaikai gavo vykdomo projekto metu 

taps geru pagrindu bei papildymu atsirandantiems ir jau 

turimiems vaikų įgūdžiams. 

 2. Vaikai pasimokys tvarkyti aplinką, įgis gamtos pažinimo ir 

 globos žinių. 

 3. Padedant suaugusiems vaikai mokysis rūšiuoti buitines 

atliekas: popierių, stiklą, plastiką. 

 4. Patirs teigiamų emocijų, labiau pasitikės savo gebėjimais, 

pasimokys bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

 5. Pedagogai gilins žinias ekologijos ugdymo srityje, ieškos 

naujų netradicinių, modernių darbo su vaikais formų. 

 6. Vaikai parsineš idėjas į namus, taip skatins prie jų prisidėti ir 

kitus šeimos narius.  

 



Mokykimės rūšiuoti... 

Birželio mėnesį 2 - 6 dienomis buvo organizuota teminė savaitė 

„rūšiuoti“. Kiekvienoje grupėje ryto rato metu šnekėjomės, kodėl 

svarbu rūšiuoti atliekas, kokią įtaką tai turi gamtos išsaugojimui. 

Stebėjome Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos kokybės 

skyriaus parengtą edukacinį filmą „Mokykimės rūšiuoti“. Vaikai savo 

idėjas ir pasiūlymus apie atliekų tvarkymą išreiškė dailės 

darbeliuose. 

  Ugdytinių tėvai taip pat dalyvavo projektinėje veikloje: kaupė 

spalvotus kamštelius kūrybiniams vaikų darbeliams, su vaikais 

gamino darbelius namuose, dalyvavo renginyje „Esu šios žemės 

vaikas“. Keliaudami ekologiniu takeliu vaikai atliko užduotis Žemės 

stotelėse: vėrė ilgiausią girliandą iš plastikinių jogurto indelių, 

stebėjo ir fiksavo gamtos atbudimo požymius; minė mįsles; dalyvavo 

estafetėse; švarino darželio kiemą ir rūšiavo atliekas. 

Tikimės, kad Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ ugdytiniai 

dalyvaudami šiame projekte įgijo aplinkos tausojimo įgūdžių, 

padėsiančių pažinti, tyrinėti ir saugoti aplinką. 

 

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/vaikai-vaikus-moko-rusiuoti-atliekas/
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/vaikai-vaikus-moko-rusiuoti-atliekas/
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/vaikai-vaikus-moko-rusiuoti-atliekas/
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/vaikai-vaikus-moko-rusiuoti-atliekas/


Renginių metu vaikai mokosi rūšiuoti atliekas,  

pažinti gamtą, mylėti ir ją saugoti. 

 

INSCENIZACIJA  

 „ ŽEMĖS PRAŠYMAS“ 

Aš - Žemė. Myliu žmogų ir jo 

darbščias rankas. Patinka 

man jo jėga ir protas. Juk 

žmogus stato dangoraižius ir 

užtvankas, tiesia kelius, 

geležinkelius ir užkariauja 

kosmosą. Tačiau tas pats 

žmogus kerta girią, teršia 

aplinką šiukšlėmis ir 

išmargina jūrą naftos 

dėmėmis. Žmogau, išsaugok 

mane ateinančioms kartoms! 



Projektas „Nešk daigelį į „Klevelį”“ 



Mokomės rūšiuoti atliekas 



Žaidimas – vaidinimas 

„Spalvoti konteineriai“ 



Švenčiame pasipuošę rūbais, pagamintais iš 

buitinių atliekų  



Renginys “Sena paverčiu nauju” 



 

 

Iš plastikinių butelių, kamštelių, įvairių dangtelių, popierinių 

pakuočių ir kitų perdirbimui tinkančių medžiagų vaikai kūrė  

personažus, gyvūnėlius, namelius, laivelius. 

 



Kūrybinės valandėlės 





 Edukacinės valandėlės  

„Mes saugome gamtą” 



Tvarkėme savo artimiausią aplinką: grupę, darželio 

kiemą, rūšiavome surinktas šiukšles: 

 popierių, plastiką, stiklą. 



Šventinė interjero puošyba 



DALIJAMĖS PROJEKTO ĮSPŪDŽIAIS SU TĖVAIS 



Ką vaikai suprato: 
 

  Rūšiavimas yra naudingas žmogui ir gamtai, tai 

nesudėtingas darbas; 

 

   Rūšiavimas neatima daugiau laiko ir jėgų nei įprastas 

šiukšlių rūšiavimo būdas; 

 

   Rūšiuoti yra smagu! 
 

Vaikai – neabejotinai imliausia visuomenės dalis, jų įpročiai, 

vertybinės nuostatos dar tik formuojasi, tad kalbėti apie 

aplinkosaugą, gamtos išteklių tausojimą, atliekų rūšiavimą 

turime pradėti dar ikimokykliniame amžiuje.  

 

 



Mes už švarią aplinką!  

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
 

 

 


