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PROBLEMA
Visuomenė egzistuoja nenutrūkstamai – į gyvenimą ateina vis naujos 
kartos, kurios kaip ir mes, negalės gyventi be tinkamos aplinkos ir jos 
resursų. Žemė – tai gyvas organizmas. Ji leidžia ne tik joje gyventi, bet 
maitina, rengia, suteikia galimybę joje dirbti ir ilsėtis. Už tai privalome 
ją saugoti, o ne teršti ir niokoti.

Stebėdami kintančią gamtą, šiukšlinus gyvenamuosius mikrorajonus, 
augančius sąvartynų kalnus dažnas jaučiame nerimą dėl ateities. Labai 
svarbu siekti, kad visuomenė supratų savo atsakomybę, aktyviai 
dalyvautų gamtosauginėje veikloje. Ugdydami vaikų širdelėse dorinius 
jausmus, gyvajai ir negyvajai gamtai, tikimės, kad vaikai pajus esą jos 
dalis ir ateityje suvoks atsakomybę už švarios gamtos išsaugojimą.



TIKSLAS

Įtraukti kuo didesnę bendruomenę į atliekų 
rūšiavimą, ekologinį ugdymą, skatinti 

vaikus pagarbiai elgtis su aplinka, formuoti 
pozityvų visuomenės požiūrį į atliekų 

tvarkymą.



UŽDAVINIAI
 Formuoti vaikų supratimą apie ekologiją, jos naudą.

 Skatinti vaikus ir visus bendruomenės narius domėtis 
ekologinėmis problemomis, susiburti bendrai ekologinei 
veiklai.

 Skatinti komandinį darbą, darželio bendruomenės narių 
tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

 Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui(si).

 Ugdyti ekologinę mąstyseną per praktinę veiklą.



DALYVIAI

Klaipėdos lopšelio – darželio 
„Žiogelis“ bendruomenė.



PRIEMONĖS 

 Plakatai 

 Lankstinukai

 Literatūra apie ekologiją

 Antrinės žaliavos

 Dėžės popieriaus rūšiavimui

 Spalvotos kreidelės

 Šiukšlių maišai, pirštinės

 Apdovanojimai, padėkos



LAUKIAMAS REZULTATAS

 Įstaigos bendruomenė domėsis 
ekologinėmis problemomis ir susiburs 
bendrai ekologinei veiklai.

 Formuosis supratimas: kodėl reikia 
saugoti gamtą.

 Vaikai patirs nepakartojamų įspūdžių, 
gaus teigiamų emocijų, išbandys kažką 
nauja.

 Bendruomenė pajus bendros veiklos 
džiaugsmą.



VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė Data Atsakingi Dalyviai

1. Akcija „Rink baterijas“ Visus 
metus

Projekto darbinė 
grupė
 

Įstaigos bendruomenė

2. Tėvų švietimas:
1.Įtraukti tėvus į ekologinio projekto vykdymą.
2.Siekti ugdymo tęstinumo namuose.
3.Ugdyti tėvų ekologinę kultūrą.
4.Skatinti tėvelius, kad jie paremtų projekto 
vykdymą ir įgyvendinimą.

Visus 
metus

Projekto darbinė 
grupė
 

Įstaigos bendruomenė

3. Teminė savaitė „Gamta – sveikatos šaltinis“ 2012 05 
14-18d.

Projekto darbinė 
grupė
Meninio ugdymo 
mokytojos
 

Įstaigos bendruomenė

4. Konkursas „Originaliausia dėžė“ (skirtą 
popieriaus rūšiavimui)

2012 09 Projekto darbinė 
grupė
 

Įstaigos pedagogai, 
ugdytiniai

5. Paruošti vaikų elgesio taisykles gamtoje 2012 10 Projekto darbinė 
grupė
 

Įstaigos pedagogai, 
ugdytiniai

6. Akcija „Išvalykime mišką“ 2012 09 Projekto darbinė 
grupė
 

Įstaigos bendruomenė

7. Pramoga „Alternatyvioji mada“ (viskas iš 
antrinių medžiagų)

2012 11 Projekto darbinė 
grupė
 

Įstaigos bendruomenė



Teminė savaitė
 ,,Gamta – sveikatos šaltinis“

2012 m. gegužės 14-18 d.



Rytinė mankšta lauke.



Personažai Kurmis, Ežys, Lapė, Daktaras, 
Kiškienė svečiavosi darželyje visą savaitę.



Mankšta prieš darbą.





Dalinami maišai šiukšlių rūšiavimui.



Vaikai išėję į lauką pamatė didelį šiukšlyną.



Kurmis su vaikais rūšiuoja šiukšles.



Ežys irgi nori gyventi švariame kieme.



Šiukšlės jau surinktos ir surūšiuotos.



O dabar visi prie didžiųjų konteinerių.



Daktaras stebi rūšiavimo procesą.



Rūšiuoja priešmokyklinukai ir auklėtoja Regina.



Konkursas ,,Originaliausia dėžė“ 
(skirta popieriaus rūšiavimui)

2012 m. rugsėjo mėn.



,,Voriukų“ grupės dėžė.



,,Gintarėlių“ grupės dėžė.



Mažieji džiaugiasi savo dėže.



Vaikų elgesio taisyklės gamtoje
2012 m. spalio mėn.



Auklėtoja Jūratė supažindina su elgesio taisyklėmis 
gamtoje.



Priešmokyklinukų pažintis su taisyklėmis.



Dabar mes jau žinosime, kaip elgtis gamtoje.



Papasakosime ir kitiems apie saugų elgesį gamtoje.



Akcija ,,Išvalykime mišką“
2012 m. rugsėjo 27 d.



Vaikai pabiro tvarkyti miško.



Dedame šiukšles į joms skirtus maišus.



Darbas virte verda.









Šiukšlės surinktos! Miškas švarus!





Už atliktą darbą sulaukėme dovanų.





Skanu vaišintis švarioje aplinkoje.





Sutvarkę mišką, pasistiprinę visi patraukėme link 
jūros.





Renginys ,,Alternatyvioji mada“
2012 m. lapkričio 8 d.



Personažai atidaro alternatyvios mados renginį.



Laukiame savo eilės pasirodymui ant podiumo.



Mes Klaipėdiečiai – tolimojo plaukiojimo 
kapitonas, buriuotojas ir jūrų žvaigždė.



Madam Lapė iš Paryžiaus ir modeliukas iš 
,,Žiogelio“.



,,Žiogelis“ – alternatyvios mados sostinė.



Mūsų mažieji modeliukai – lopšelio grupės vaikai.



Mes dabar jau žinome, kuo norėtume būti.



Baltijos medūzos.



Vandenų valdovas Neptūnas.



Priešmokyklinės grupės modeliai.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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