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Mes – žmonės. Mūsų daug, per 5 milijardus. Po 
dešimtmečio žemėje gyvens 7 milijardai žmonių, 
kiekvienas jų kvėpuos, valgys, naudos žemę ir kitas 
gamtos sukurtas vertybes. Žmonės terš savo aplinką
ir naikins tai, ką per milijonus metų kūrė gamta. Ji 
sukūrė ir žmogų, paprastą biologinę rūšį, 
sugriovusią procesų pusiausvyrą ir nesėkmingai 
bandančią nutolti nuo savo gamtiškosios 
prigimties.

Kiekvienas iš mūsų yra daugiau ar mažiau
patyręs gimtojo krašto įtaką ir žino, kad ji 
sukelia džiugius išgyvenimus, kurie išlieka 
visą gyvenimą.



Vaikystė – tai šviesus, ryškus ir nepakartojamas 
gyvenimas. Vaiko siela, ištroškusi pažinti, suvirpa 
nuo sąlyčio su gamta, nujaučia doros, teisingumo, 
gėrio svarbą ir vertę.

Vaikas, keliaudamas ekologiniu takeliu, turi 
unikalią galimybę artimiau susipažinti su gyvąja ir 
negyvąja gamta, pajusti esąs jos dalis, suvokti 
atsakomybę už pasaulio “žaliojo tako” išsaugojimą.

Visas pasaulio pažinimas prasideda nuo vaiko 
artimiausios aplinkos – šeimos, savęs 
suvokimo, darželio, savo gimtojo miesto, 
gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimo.



Vieno metodinio pasitarimo metu, kuriame kaip tik 
kalbėjome apie ekologinį ugdymą įstaigoje, 
auklėtojos pastebėjo, kad vaikams trūksta gamtos 
saugojimo ir išsaugojimo žinių, būdingų pokyčių
gamtoje vienu ar kitu metų laiku pastebėjimo, 
vyresni vaikai nežino mėnesių pavadinimų ir negali 
nusakyti nors keleto būdingų požymių tam mėnesiui.

Nutarėme, kad geriausiai vaikai pajaus gamtą
patys patirdami sąlytį su ja, galėdami stebėti, 
liesti, eksperimentuoti. Vienas efektyviausių
būdų tai pasiekti – projekto organizavimas. 



Projektinė veikla – vienas veiksmingiausių
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo būdų, 
skatinančių patį vaiką būti aktyviu, iniciatyviu 
įvairios veiklos metu.

Vykdant šią veiklą, vadovaujamasi vaikų interesais, 
atrandama galimybių vaikų tyrimams, 
eksperimentams, atradimams. Projektinė
veikla svarbi savo integralumu ir vertinga 
vaikų bendros veiklos galimybių gausa.

Subūrėme darbo grupę ir ėmėmės 
projekto kūrimo.



PROBLEMA

NEPAKANKAMOS VAIKŲ ŽINIOS APIE 
EKOLOGIJĄ IR BŪDINGIAUSIUS METŲ

LAIKŲ POKYČIUS GYVOJOJE IR 
NEGYVOJOJE GAMTOJE.



TIKSLAS

MOKYTI VAIKUS SUPRASTI GAMTĄ, SUTEIKTI 
KUO DAUGIAU ŽINIŲ APIE APLINKĄ, PUOSELĖTI 
VAIKO FIZINES IR PSICHINES GALIAS GLOBOJANT 
GAMTĄ IR UGDANT MEILĘ JAI.

( Gamta – vienas galingiausių žmogaus auklėjimo veiksnių ir 
kruopščiausias auklėjimas be šito veiksnio visuomet bus 
sausas, vienpusis, nemaloniai dirbtinis.

K.Ušinskis)



UŽDAVINIAI
• Stebėjimų ir analizavimų būdu formuoti vaiko suvokimą apie 

neišvengiamą gyvosios ir negyvosios gamtos kaitą kiekvienu 
metų laiku;

• Atkreipti vaikų ir bendruomenės narių dėmesį į žmogaus 
daromą neigiamą poveikį gamtai;

• Formuoti ekologinę sąmonę, pasaulėžiūrą ir etiką;
• Ugdyti vaikų atsakomybę už gamtos likimą;
• Formuoti nuostatą veikti gamtos labui;
• Išgyventi išvykų, naujai patirtų įspūdžių

džiaugsmą;
• Lavinti vaikų fantaziją, kūrybiškumą, 

saviraišką;
• Įtraukti šeimos narius į bendrą veiklą, rengiant 

vaikų ir tėvų darbelių parodėles pagal metų laikus, 
gaminant lesyklėles, inkilus.



VAIKŲ MINČIŲ LIETUS

• Gal tai kažkas apie gamtą (Arina 5 m.);
• Tai, turbūt, apie švarų orą (Oleg 6 m.);
• Ekologija tai mokslas apie švarią gamtą (Michail 6 m.);
• Ekologija, tai kada viskas švaru: ir gamta, ir oras, ir vanduo 

(Viktorija 6 m.);
• Ekologiški būna maisto produktai, daržovės 

(Nataša 5,5 m.);
• Ekologija tai kai viskas aplink švaru ( Nikolai 6 m.);
• Viskas turi būti ekologiška, tada bus sveiki visi 

žmonės (Mira 5,5 m.);
• Turi būti ekologija, kad galėtume ilgai gyventi 

(Ariana 5,5 m.).

KAS, JŪSŲ MANYMU, YRA EKOLOGIJA?



VAIKŲ MINČIŲ LIETUS

• Nešiukšlinti, nemėtyti popierių, butelių (Viačeslav 6,5 m.);
• Negalima skriausti gyvūnų, jų žudyti (Alina 6,5 m.);
• Sodinti medelius, gėles, juos prižiūrėti (Jelizaveta 6,5 m.);
• Reikia, kad žmogus jos neterštų, nešiukšlintų (Ilja 6 m.);
• Reikia rūpintis gyvūnais, kad jie neišnyktų (Nikolai 6 m.);
• Reikia gražiai elgtis, neskriausti jokių gyvūnų (Ariana 5 m.);
• Teikia paukšteliams paberti trupinėlių, padaryti lesyklėles 

(Nikita 5,5 m.);
• Reikia, kad visi žmonės būtų draugiški (Erik 5,5 m.).

KAIP TURĖTUME SAUGOTI 
GAMTĄ?



DARBO GRUPĖS MINČIŲ LIETUS

• Reikėtų atkreipti vaikų dėmesį į netvarkingą aplinką, paklausti jų vertinimo 
(Liudmila auklėtoja);

• Suorganizuokim išvykas į mišką, prie jūros įvairiu metų laiku, stebėkim 
pasikeitimus (Natalija, priešmok.ugd.pedag.);

• Būtų galima gamtoje suorganizuoti įvairias šventes, gal Žemės dieną
(Laima direkt.pavad.ugd.);

• Gal geriau paukštelių grįžimo šventę (Tatjana auklėtoja);
• Suorganizuokim lesyklėlių ir inkilėlių iškėlimo šventes

(Laima direkt.pavad.ugd.);
• Šeima taip pat dalyvaus tame procese, padės pagaminti 

lesyklėles, inkilėlius (Olga auklėtoja);
• Galim suorganizuoti išvyką į žiemos mišką papuošti 

eglutę žvėreliams (Laima direkt.pavad.ugd.).

KOKIUS SVARBIAUSIUS 
AKCENTUS FIKSUOSIME 

PROJEKTO METU?



VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
I ETAPAS. ŽIEMA

• Vaikų minčių lietus apie ekologiją, gamtą;
• To meto būdingų požymių stebėjimas gyvojoje ir negyvojoje 

gamtoje (veiklos organizavimas grupėse, pokalbiai, stebėjimai, 
tyrinėjimai, analizavimas) (gruodis, sausis, vasaris);

• Tėvų ir vaikų darbelių iš gamtinės medžiagos parodos 
organizavimas žiemos tema (gruodis);

• Akcija “PADĖKIME PAUKŠTELIAMS!”. Lesyklėlių diena 
(sausis);

• Žiemos šventė “MUMS LINKSMĄ ŠVENTĘ
PADOVANOJO ŽIEMA” (vasaris);

• Užgavėnės “ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO!”
• Veiklos pėdsakai vaikų vaizduojamosios veiklos

darbeliuose (gruodis, sausis, vasaris).



II ETAPAS. PAVASARIS

• Kaip keičiasi gamta? (veiklos grupėse, pokalbiai, stebėjimai, 
tyrinėjimai, analizavimas) (kovas);

• “PAUKŠTELIŲ GRĮŽIMO ŠVENTĖ” (kovas);
• Akcija “PADĖKIME PAUKŠTELIAMS!”. Inkilėlių kėlimo diena 

(kovas);
• Tėvų ir vaikų darbelių iš gamtinės medžiagos velykine tema 

organizavimas (balandis);
• Vyresniųjų grupių vaikų išvyka pėsčiomis prie marių:    

(aplinkos stebėjimas, aptarimas, tyrinėjimas) (gegužė);
• Visų darželio grupių išvyka prie jūros, 

pasivaikščiojimas po mišką ( gamtos pasikeitimų
stebėjimas, aptarimas) (gegužė);

• Vasaros šventė “SVEIKA, VASARA!”;
• Veiklos pėdsakai vaikų vaizduojamosios veiklos

darbeliuose (kovas, balandis, gegužė). 



III ETAPAS. VASARA
• Muzikinė – sportinė pramoga “IKI PASIMATYMO!” (birželis);
• Gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimas, aptarimas, 

analizavimas grupėse (birželis);
• Pokyčių aplinkoje stebėjimas ir aptarimas (birželis);
• Pasirengimas vasaros atostogoms, žinių apie vandenį, saulę, 

perkūniją gilinimas;
• Pasidalinimas įspūdžiais grupėse, vaizduojamoji veikla.



IV ETAPAS. RUDUO
• Kaip keičiasi gamta (veikla grupėse, pokalbiai, stebėjimai, 

tyrinėjimai, analizavimas) (rugsėjis);
• Išvyka prie jūros, į rudenėjantį mišką ( pastebėti skirtumus, juos 

palyginti, paieškoti grybų, juos aptarti) (rugsėjis);
• Šventės Girulių miške organizavimas “PAUKŠTELIAI 

IŠSKRIDO” (rugsėjis);
• Išvyka į mini zoologijos sodą (visos darželio grupės) (spalis);
• Metodinis pasitarimas ekologine tema (pranešimai, atvira veikla) 

(lapkritis);
• Ilgalaikio ekologinio projekto aptarimas, analizė, išvados 

(lapkritis);
• Vaikų vaizduojamosios veiklos pėdsakai, kita veikla, išplaukusi 

iš apsvarstymo.



LAUKIAMAS REZULTATAS
• Vaikai įgis svarbių žinių apie gyvosios ir negyvosios gamtos 

pokyčius įvairiais metų laikais;
• Išmoks rūpintis ir saugoti gyvąją gamtą;
• Ugdysis jų nuostata būti atsakingiems už mūsų aplinkos švarą

ir tvarką;
• Suvoks, koks svarbus yra žmogaus poveikis gamtai, aplinkai;
• Praturtins savo patirtį naujais įspūdžiais, išgyvenimais;
• Perteiks savo išgyvenimus meninės raiškos priemonėmis;
• Ugdysis jų pasaulėjauta ir pasaulėžiūra;
• Šeima bus įtraukta į bendrus renginius.



VAIKŲ IR TĖVŲ DARBELIŲ PARODĖLĖ
ŽIEMOS TEMA



AKCIJA 
“PADĖKIME PAUKŠTELIAMS”

(LESYKLĖLIŲ KĖLIMO DIENA)



AKCIJA 
“PADĖKIME PAUKŠTELIAMS”

(LESYKLĖLIŲ KĖLIMO DIENA)



ŽIEMOS ŠVENTĖ



ŽIEMOS ŠVENTĖ



ŽIEMOS ŠVENTĖ



UŽGAVĖNĖS



UŽGAVĖNĖS



VELYKOS



DARBELIŲ PARODĖLĖ PAVASARIO 
TEMA



DARBELIŲ PARODĖLĖ PAVASARIO 
TEMA



PAUKŠTELIŲ GRĮŽIMO ŠVENTĖ



PAUKŠTELIŲ GRĮŽIMO ŠVENTĖ



PAUKŠTELIŲ GRĮŽIMO ŠVENTĖ



AKCIJA 
“PADĖKIME PAUKŠTELIAMS”

(INKILĖLIŲ KĖLIMO DIENA)



IŠVYKA PRIE JŪROS 
“SVEIKA, VASARA!”



IŠVYKA PRIE JŪROS 
“SVEIKA, VASARA!”



PRAMOGA 
“Į MIŠKELĮ PAGRYBAUTI”



PRAMOGA 
“Į MIŠKELĮ PAGRYBAUTI”



“PAUKŠTELIAI IŠSKRIDO”



“PAUKŠTELIAI IŠSKRIDO”



TĖVŲ IR VAIKŲ DARBELIAI RUDENS 
TEMA



TĖVŲ IR VAIKŲ DARBELIAI RUDENS 
TEMA



IŠVYKA Į MINI ZOOLOGIJOS SODĄ



IŠVYKA Į MINI ZOOLOGIJOS SODĄ



PRAMOGOS IR ŠVENTĖS RUDENS 
TEMA



PRAMOGOS IR ŠVENTĖS RUDENS 
TEMA



VEIKLOS PĖDSAKAI



PROGRAMĄ PARENGĖ
Darbo grupė:

Vadovas: Laimutė Povilonienė - direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui.

Nariai:
Natalija Potapova – kūno kultūros auklėtoja,
Natalija Derevianko – priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
Tatjana Prolisko – auklėtoja,
Liudmila Boguslavskaja – auklėtoja,
Tatjana Lapickaja – meninio ugdymo mokytoja,
Larisa Matvijenko – tiflopedagogė, 
L.Divinčiukova – auklėtoja.

PROJEKTAS VYKO  
NUO

2008 M. GRUODŽIO  IKI 2009 M. LAPKRIČIO 
MĖNESIO.



PROJEKTO VERTINIMAS
• Vaikai įgijo visapusiškų žinių apie neišvengiamus pokyčius 

gyvojoje ir negyvojoje gamtoje;
• Patyrė išvykų, naujų atradimų džiaugsmą;
• Pagerėjo bendradarbiavimas su šeima;
• Vaikai įgijo ekologinių žinių, galėjo patys prisiliesti prie gamtos, 

ją pajausti, tyrinėti, stebėti, grožėtis ja;
• Vaikai turėjo galimybę vertinti teigiamą ir neigiamą žmogaus 

poveikį gamtai, padaryti savas išvadas, reikšti savo
požiūrį įvairiomis raiškos priemonėmis; 

• Patobulėjo pedagogų profesinė kompetencija;
• Projekto vyksmas buvo per ilgas, nesijautė greito 

efekto.



LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. “Žaliuok, tėviškėle!, Šiauliai 2003;
2. Sveikos gyvensenos darželių pedagogų bendruomenių darbo 

patirtis “Į sveikatos šalį”, Vilnius 2009;
3. I.Kuojienė, G.Norkūnienė, V.Tarvydienė “Augu sveikas ir stiprus”, 

Vilnius 2009;
4. “Artyn vaiko”, Vilnius 1997;
5. A.Petrauskienė, A.Zaborskis “Aukime sveiki”, Kaunas 2000;
6. Įstaigoje organizuotų ir vykdytų projektų medžiaga.



Dėkoju l/d „Žiburėlis“
mokytojų kolektyvui, 

visuomet padedančiam 
įgyvendinti numatytus 

sumanymus.



DĖKOJU
UŽ

DĖMESĮ!
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