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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 
 

Mūsų planetoje Žemėje yra visko, ko reikia, kad galėtų gyventi įvairiausios gyvybės 
formos: augmenija, gyvūnija ir žmonės. Labai gaila, jog daugelį metų žmonės nesusimąstė, kad 
Žemę reikia saugoti, neteršti jos savo rankomis, kad dažnai elgiamės labai neatsakingai ir 
neapgalvotai. Kiekvienas žmogus privalo rūpintis savo aplinka. Laikas išmokti nešiukšlinti, rūšiuoti 
buitines atliekas. Yra daug dalykų, kuriuos mes turėtume įprasti daryti ir tokiu būdu pagelbėti 
Žemei.  Mažesniems vaikams sunku suprasti ekologijos svarbą ir tai, kad kiekvienas žmogus 
tiesiogiai daro poveikį aplinkai. 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. 
 

Tikslai 
 
Ugdyti vaikų savimonę ir atsakomybę rūpintis supančia aplinka formuojant teisingą požiūrį į save, 
švarią aplinką, kuri daro didžiulę įtaką žmonių sveikatai. 
 
 

Uždaviniai 
 

• Formuoti vaikų supratimą apie gamtos apsaugą, ekologiją, jos naudą. 
• Skatinti vaikus ir visus bendruomenės narius domėtis ekologinėmis problemomis, susiburti 

bendrai veiklai saugant artimiausią aplinką, rūšiuoti buitines atliekas. 
• Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui (-si). 
• Formuoti palankaus aplinkai elgesio nuostatas ir gamtojautą. 

 
 
Dalyviai (vaikų amžius, grupių pavadinimai, tėvai) 
Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio „Drugelių“ ir „Paukštelių“ grupių vaikai, tėvai, aukletojos. 
 
Vieta  (kokiu mastu) 
Darželio mastu. 
 
Lėšos  
Iš to darželio lėšos 
Partneriai 
 
Numatoma projekto trukmė 
2014-10-15 iki 2015-04-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 
 
 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS 

PAVADINIMAS 

ĮGYVENDINIMO 
VIETA 

 

DALYVIAI ĮGYVENDINIMO 
LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 
ASMENYS 

1. Organizuoti 
parodą  „Naujas 
daiktų 
gyvenimas“. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis-
darželis. 

„Drugelių“ 
grupė 

2014-10 Vaikų 
darbeliai, 
nuotraukos. 

Auklėtoja 

2. Iš antrinių 
medžiagų 
gaminti sporto 
inventoriaus 
priemones. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis-
darželis. 

„Drugelių“ 
grupė 

2014-11 Vaikų 
darbeliai, 
nuotraukos. 

Auklėtoja 

3. 
 
 
 

Naudojant 
plastikines 
antrines 
žaliavas gaminti 
Kaledines 
eglutes, 
papuošimus. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis-
darželis. 

„Drugelių“ ir 
„Paukštelių“ 
grupės 

 

2014-12 

 

Vaikų 
darbeliai, 
nuotraukos. 

Auklėtojos 

 

4. 
 
 

Paroda „Mano 
gimtasis 
miestas is 
kartono“ 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis-
darželis. 

 

„Drugelių“ ir 
„Paukštelių“ 
grupės 

2015-01, 02 

 

 

Vaikų 
darbeliai, 
nuotraukos. 

 

Auklėtojs 

 

 

5. Įvairus darbeliai 
iš antrinių 
žaliavų, 
parodėle. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis-
darželis. 

 

„Drugelių“ 
grupės vaikai 
ir tėveliai 

 

2015-03 

 

Vaikų 
darbeliai, 
nuotraukos. 

 

Auklėtoja 

 

6. Viso projekto 
apibendrinimas, 
paroda visų 
sukurtų 
darbelių. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis-
darželis. 

„Drugelių“ ir 
„Paukštelių“ 
grupės 

2015-04 Vaikų 
darbeliai, 
nuotraukos. 

Auklėtojos 

 


