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PROJEKTO TIKSLAS:
Visapusiškai plėtoti vaikų socialinę kompetenciją.

UŽDAVINIAI:
1. Ugdyti ekologinį mąstymą per žaidimus, šventes ir kitą

vaikams įdomią veiklą.
2. Supažindinti vaikus su atliekų rūšiavimu stebint

filmukus, skaitant knygeles, vedant diskusijas,
dalyvaujant šventėse ir kt.

3. Skatinti vaikų kūrybiškumą, spontaniškumą bei
individualumą piešiant bei gaminant darbelius iš buitinių
atliekų.

4. Puoselėti bendruomeniškumo jausmą kuriant bendrą
grupės darbelį, geriant arbatėlę, tvarkant darželio 
aplinką.



PROJEKTAS VYKDYTAS 
2011-2012 metų kovo-balandžio mėnesiais.



Lėlių spektaklis vaikams 
“Tutė ir Pitas apie šiukšles”.



Stebime DVD filmuką “Mokykimės rūšiuoti”.



Informacija apie atliekų tvarkymą

tėvelių kampeliuose.





Lankstinukas tėveliams 

“Saugok gamtą – rūšiuok atsakingai”



Pokalbiai, diskusijos Ryto rate apie gamtos 
saugojimą, šiukšlių rūšiavimą.



Užsiėmimai grupėse (knygelių skaitymas, spalvinimo 
užduotėlės, didaktiniai žaidimai, piešiniai  gamtosauginiais, 

atliekų tvarkymo klausimais).



Vaikų darbelių paroda “Saugokim Žemę”.



Rankų darbeliai iš buitinių atliekų (plastmasės, 
stiklo, popieriaus, metalo ir kt.)



“Žalių istorijų” konkursas.



Šventinys rytmetys

“Sutvarkykim „Bitutės“ kiemą” 2011-04-13.
Neklaužada prišiukšlino darželio kieme.



Kiškelis susižeidė kojelę į neklaužados numestą 
stiklo šukę.



Padėjome neklaužadai surinkti išmėtytas 
šiukšles...



ir išmokinome jį  šiukšles išrūšiuoti.



Pasodinome medelius darželio kieme.



Išrūšiuotas šiukšles išmetėme į tam skirtus 
konteinerius.



Dalyvavome akcijoje “Darom 2011”.



Rinkome šiukšles Klaipėdos miesto parke.



“Žiniukų” grupės spektaklis draugams

“Pavasaris miške”.



Mokėme draugus saugoti mišką, nešiukšlinti jame. O 
surinktas atliekas išrūšiuoti.



Tėvelių, vaikų ir pedagogų darbelių paroda 
“Gimiau antrą kartą” 2011m.



Tėvelių, vaikų ir pedagogų darbelių paroda “Gimiau 
antrą kartą” 2012m.
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Dalyvavome projekte “Rūšiuok linksmai”.



Rūšiavome ir klausėmės muzikos, 
sklindančios iš šių konteinerių.



Renginio nuotraukos buvo patalpintos portale 
www.rusiuoklinksmai.lt

Video medžiaga – portale www.ve.lt



Šventinis rytmetys, skirtas Žemės dienai paminėti
“Saugokim, Žemę, pasaulio vaikai!”

2012-03-20



Vaikai atliko užduotis 

“Žemės ašarėlių” ir “Atgijusių daiktų” stotelėse.



Dalyvavome projekto “Žaliasis kodas”
konkurse “Žali žaidimai”.



Padarėme kirmėlytę iš plastmasinių indelių.



Darbelio nuotraukos patalpintos portale 
www.zaliasiskodas.lt



Atvira veikla apskrities ir miesto pedagogams
“Eko traukinys” 2012-03-29



Atvira veikla įstaigos visuotinio tėvų susirinkimo metu
“Eko traukinys” 2012-04-24



Piešiame saulės baterijomis varomą automobilį ir grojame 
instrumentais, padarytais iš buitinių atliekų.



Šventinis rytmetys
“Sutvarkykim “Bitutės” kiemą” 2012-04-27



Išmokinę neklaužadą rūšiuoti šiukšles smagiai žaidėme 
švariame darželio kieme, o už pagalbą ekofanė vaikus 

apdovanojo diplomais.



Mes – žinome kaip rūšiuoti, mes – ekofanai.



Vaikų mintys apie atliekų rūšiavimą.
Ūla:
- Jei nerūšiuosi šiukšlių, pasauliui kenks. Jei bus šiukšlynas –
bus negražu laukuose, miškuose – visur.
Lėja – Barbora:
- Jei mesi butelį į konteinerį, jis gali sugroti, kaip mums buvo
mieste, kai buvome nuėję prie grojančių konteinerių.
Karolis:
- Būna paprastas konteineris ir trys nepaprasti: yra mėlynas
popieriui, geltonas – plastmasei ir žalias – stiklui.
Paulius:
- Gamtą reikia saugoti dėl to, kad galėtum ką nors užsiauginti.

Jeigu rūšiuosi būsi labai tvarkingas.



Sofija:
- Jeigu nerūšiuosi, visur bus daug stiklo, galima įsipjauti.
Kieme kiškelis įsipjovė į kojytę, kai neklaužada numetė stiklo
šukę.
Liepa:
- Jei nerūšiuosi, kiti žmonės sakys, kokie jie netvarkingi, kaip
nesaugo gamtos.
Goda:
- Aš parėjusi iš darželio pasakiau mamai, kad reikia rūšiuoti
šiukšles, mama pasakė, kad nereikia, o tėtis sako: kaip tai
nereikia, būtinai reikia rūšiuoti.
Arnas:
- Jei rūšiuosi popierių, tai gali išsaugoti medį, jo nenukirs.



Ula:
- Reikia rūšiuoti, nes iš senos plastmasės galima padaryti
naują, iš seno stiklo padaro naujus butelius, iš popieriaus –
sąsiuvinius, knygas.
Debora:
- Daug kas rūšiuoja šiukšles, kai netelpa į konteinerį, tai
padeda prie jo.
Mindaugas:
- Kartą tėtis pamatė, kad šalia šiukšlinės yra langų stiklai, jis
juos suskaldė ir išmetė į stiklo konteinerį.
Laura:
- Mačiau, kad šiukšlių yra numestų ir prie konteinerių.



Neda:
- Mes turim tris šiukšlines: į vieną popierių metam, į kitą –
stiklą, į dar kitą – plastmasę.
Greta:
- Mūsų šiukšlinė paseno, dabar pirksim tas tris šiukšlines.
Ūla:
- Kai mes su mama išeinam pasivaikščioti, aš visada renku
šiukšles parke ir metu jas į šiukšlinę.
Rokas:
- Prisimenu, kaip ėjom į parką per traukinio bėgius, ten
rinkom šiukšles. Po to tas šiukšles išmetėm į mėlyną, žalią ir
geltoną konteinerius.



Vaikų piešiniai apie projekto renginius.











Arbatėlės su medumi gėrimo ceremonija.



Drįstu tvirtinti, kad iš visų žinių vertingiausios esti 
apie gamtą ir jos dėsnius.

[Ž.B.Lamarkas]



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


