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Projekto trumpas aprašymas 

Kasmet Lietuvoje susidaro apie milijonas tonų buitinių atliekų ir jų kiekis didėja bauginančiais 

mastais – vidutiniškai 15 procentų per metus. Neišrūšiuotos atliekos vežamos į sąvartynus, jie 

greitai pildosi, teršiama aplinka, o tuomet kyla grėsmė ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai. 

Atliekų rūšiavimo įgūdžius geriausia skiepyti nuo mažų dienų. Tuomet žmogus imlus naujovėms, o 

vaikystėje ar jaunystėje susiformavę įpročiai paprastai išlieka visam gyvenimui. Šiuo projektu 

siekiame išmokyti vaikus ne tik rūšiuoti atliekas, bet ir sodinti augalus, juos prižiūrėti. 

 

Laukiami rezultatai: Vaikai įgis pradinių žinių apie rūšiavimą. Sužinos, kaip reikia saugoti 

gamtą. 

Tikslai: išmokyti ugdytinius rūšiuoti atliekas, tausoti aplinką. 

Uţdaviniai: 

1. Sukurti tinkamas sąlygas vaikų gamtos puoselėjimui ugdyti. 

2. Atkreipti vaikų dėmesį į žmogaus daromą neigiamą poveikį gamtai. 

3. Ugdyti vaikų atsakomybę už gamtos likimą. 

4. Formuoti nuostatą veikti gamtos labui. 

5. Lavinti vaikų fantasiją, kūrybiškumą, saviraišką. 

6. Mokyti vaikus taisyklingai rūšiuoti atliekas. 

7. Įtraukti šeimos narius į bendrą veiklą, rengiant vaikų ir tėvų darbelių parodėles. 

8. Įtraukti tėvus į rūšiavimo veiklą. 

9. Siekti glaudaus bendravimo (tėvai–auklėtojai). 

10. Siekti, kad vaikai išgyventų džiaugsmą, pasitenkinimą organizuojama veikla, o tėvai – 

pasidžiaugtų gerais rezultatais. 

 

Dalyviai: (vaikų amžius, grupių pavadinimai, tėvai) Šiame projekte dalyvaus Maišiagalos vaikų 

lopšelio-darželio ,,Nykštukų“, ,,Drugelių“, ,,Paukštelių“, ,,Boružėlių“ grupių ugdytiniai, jų tėvai ir 

auklėtojos.  

 

Vieta:Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis  

 

Lėšos: intelektualiniai resursai. 

 

Iš to darţelio lėšos -  
 

Partneriai: Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukų“, ,,Drugelių“, ,,Paukštelių“, 

,,Boružėlių“ auklėtojos.  

Numatoma projekto trukmė: 2016 m. balandžio-gegužės mėn. 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 
EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS 

PAVADINIMAS 

ĮGYVENDINIMO 

VIETA 

 

DALYVIAI ĮGYVENDI-

NIMO 

LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

1. Kasdienė veikla 

,,Šiukšlių 

rūšiavimas – 

tarsi ţaidimas“. 

Vaikai išmoks 

taisyklingai 

rūšiuoti popierių 

ir plastiką 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“, 

,,Paukštelių“, 

,,Boružėlių“ 

grupių 

ugdytiniai ir 

jų tėvai 

Balandžio – 

gegužės 

mėn. 

Nuotraukos, 

straipsnis 

VGK, vaikų 

grupių 

auklėtojos 

2. Edukaciniai 

uţsiėmimai 

vaikams apie 

ekologiškus 

maisto 

produktus ir 

sveiką mitybą 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“, 

,,Paukštelių“, 

,,Boružėlių“ 

grupių 

ugdytiniai   

Balandžio 

mėn. 
Nuotraukos Zofija Šocik, 

vaikų grupių 

auklėtojos 

3. ,,Ugdytinių ir 

tėvelių kūrybinių 

darbų paroda“. 

Vaikai kartu su 

savo tėvais sukurs 

po darbelį iš 

buitinių atliekų.  

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“, 

,,Paukštelių“, 

,,Boružėlių“ 

grupių 

ugdytiniai  ir 

jų tėvai 

Balandžio 

mėn. 
Nuotraukos, 

Darbelių 

paroda 

Vaikų grupių 

auklėtojos 

4. Edukaciniai 

uţsiėmimai 

vaikams, 

pokalbiai, 

filmukai apie  
gamtą. Taip 

skatinsime mylėti, 

saugoti, suprasti 

gamtą. 

 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“, 

,,Paukštelių“, 

,,Boružėlių“ 

grupių 

ugdytiniai  ir 

jų tėvai 

Balandžio 

mėn. 
Nuotraukos Z.Prokopovi

č 

5. Pramoga 

,,Madų šou“. 

Ugdytiniai sukurs 

padedami tėvų, 

grupės auklėtojų 

sukurs apdarus iš 

buitinių atliekų ir 

pademonstruos 

juos per ,,Madų 

šou“ darželyje 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

 

,,Nykštukų“, 

,,Drugelių“, 

,,Paukštelių“, 

,,Boružėlių“ 

grupių 

ugdytiniai   

 

Gegužės 
mėn. 

Nuotraukos Viktorija 

Piatkova, 

vaikų grupių 

auklėtojos 

 6. Projekto Maišiagalos VGK nariai Gegužės Pristatymas VGK 



 

 
apipavidalinimas vaikų lopšelis - 

darželis 

 

mėn. PowerPoint 

programa 

 Projekto 

apibendrinimas 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

Pedagogai Gegužės mėn. PowerPoint 

pranešimas 

Zuzana 

Prokopovič 

 


