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PROJEKTO 

PUŠAITĖS EKOLOGINIU TAKELIU 

DARBO GRUPĖ 

2019-2020 m. m. 

Koordinatorė: Neringa Bulevičienė 

Nariai: Ieva Petrauskienė, Jolita Matulytė, Rūta Jevsejevienė, Alma Keraitė, Jurgita 

Morkūnaitė-Utkienė, Angelė Morozienė. 

                     

            Tikslas: 

Skatinti domėjimąsį darželio teritorijoje augančiais augalais, suprasti augalo augimo ciklą, 

kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką, naudojant įtraukiuosius, STEAM metodus, skatinti 

sveiką gyvenimo būdą, ugdytis sveikos gyvensenos įgūdžius, puoselėti pažinimo ir sveikatos 

saugojimo kompetencijas. 

 

          Uždaviniai: 

• Suprasti augalų teikiamą naudą ir jausti atsakomybę už jo auginimą; 

• Pažinti, suprasti, mokėti įvardinti pagrindines augalo dalis; 

• Sužinoti įvairių sėklų pavadinimus, įvardinti jų spalvą, formą; 

•  Stebėti, domėtis daiginamais augalais, rūpintis jų palankiomis augimo sąlygomis; 

• Parengti užduotis, skatinančias kūrybinės veiklos procesus; 

• Matuoti, skaičiuoti, analizuoti, apibendrinti augalų augimo etapus;  

•  Dalyvauti respublikiniame projekte ,,Oranžinio traukinio kelionė, parodoje ,,Moliūginės 

galimybės‘‘, konkurse ,,Rudens mozaika‘‘, Sukurti kompoziciją ,, Moliūgo ir egzotinių 

augalų draugystė ; 

• Stebėti darželio, kiemo, parko ir kitas artimąsias aplinkas, aptarinėti, įvardinti augalus, 

dalytis patirtimi; 

• Informuoti bendruomenę apie vykdomą veiklą.  

 

 

 

Siektinas rezultatas: Plėtojamas projektas ,,Ekologiniu takeliu ,,Pušaitė‘‘ padės formuoti 

ekologinę kultūrą – vaiko požiūrį į gamtą, jos saugojimą, racionalų išteklių naudojimą, 

dalyvavimą sprendžiant ekologines problemas. 

 

Projekto dalyviai:  lopšelio – darželio   „Pušaitė“ bendruomenė   
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Veiklos priemonių planas 

 

2019-2020 m. m.  
 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Vykdytojai  

1.  Darželyje augančių augalų stebėjimas  2019-2020 m.m Visos grupės 

2.  Gamtinės medžiagos rinkimas  2019 ruduo Visos grupės 

3.  Lauko aplinkų tvarkymasis 2019-2020 m.m. Visos grupės 

4.  Šventė Vigio parke ,,Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė‘‘ 

2019 rugsėjo 27d. Draželio bendruomenės 

atstovai 

5.  Rudens gėrybės 2019 09 23/31 Kačiukų trobelė 

6.  Tyrinėjimų veiklos ,,Po lapu‘‘ 2019 23/28 Linksmieji nykštukai 

7.  Pokalbiai apie šermukšnį. Uogų 

aplikavimas 

2019 09 30 Kodėlčiukai 

8.  Paroda ,,Moliūginės galimybės‘‘ 2019 10 07/18 Visos grupės 

9.  Tyrimų savaitė lauke ,,Matuoju, tyrinėju, 

skaičiuoju, stebiu- darau išvadas‘‘ 

2019 07/11 Linksmieji nykštukai 

10.  Kompozicijos ,, Egzotinių augalų ir 

moliūgų draugystė‘‘ kūrimas 

2019 10 09 Neringa Bulevičienė, Jolita 

Matulytė, Rūta 

Jevsejevienė, Ieva 

Petrauskienė, Alma 

Keraitė, Jurgita 

Morkūnaitė 

11.  Moliūgienės vaišės 2019 10 08 Darželio bendruomenė 

12.  Miško takeliu 2019 10 14/20 Linksmieji nykštukai 

13.  Rudens seklys 2019 10 16 Linkmieji nykštukai 

14.  Rudens šventė. Skaniausių salotų receptas 2019 10 30 Lapučių mokyklėlė 

15.  Žibintų vakaras 2019 11 11 Darželio bendruomenė 

16.  Baigiamoji konferencija ,,Saulėto 

oranžinio traukinio kelionė‘‘ konferencija 

2019 11 15 Darbo grupės narės 

17.  Darželyje augančių vaistinių augalų 

pažinimas 

2019-2020 m.m Darželio grupės 

18.  Prie arbatos puodelio 2019 11 4/8 Kodėlčiukai 

19.  Arbatėlė, arbata 2019 11 04/08 Lapučių mokyklėlė 

20.  Šeimos šventės aplinkosaugos tema 

,,Robotas atranda draugus‘‘ 

2019 11 13 Linksmieji nykštukai, 

Kačiukų trobelė 

21.  Projektas ,,Saugok sveikatą- gerk kvapnią 

arbatą‘‘ 

2019-2020 m.m. Vėžliukai 

22.  Augu sveikas. Vaisiai ir daržovės 2019 11 11/22 Lapučių mokyklėlė 

23.  ,,Švaros diena‘‘ 2019 11 14 Peliukai 

24.  Lapuočių medžių pokyčių analizė 2019 11 25/29 Kodėlčiukai 

25.  Arbatos pertraukėlė 2019 11 25/29 Gudručių šalis 
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NUMATOMOS VEIKSENOS: 

 

 

• Kalendoriaus žymėjimas įvairiais metų laikais, siekiant pajusti 

gamtos ritmą ; 

• Sėklų daiginimas pavasarį; 

• Daigų perkėlimas į lauko lysves, priežiūra; 

• Augalijos stebėjimas kintant metų laikams; 

• Dalyvavimas įvairiuose gamtosauginiuose projektuose darželio, 

miesto, respublikos mastu; 

• Žemės dienos renginys; 

• Akcija ,,Žemės valanda‘‘ visai darželio bendruomenei; 

• Akcija ,,Darom‘‘ įstaigos teritorijoje; 

• Išvykos su ugdytiniais į mišką, parką; 

• Atliekų rūšiavimo veiklos grupėse; 

• Vaikų ugdymas STEAM metodais lauko erdvėse; 

• Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, bendruomenės nariais, 

siekiant didinti ugdytinių supratimą apie ekologines problemas. 

 
 

Siųskime plačiai šią žinutę : 

,,Negalima pažiūrėjus į medį sakyti, kad jis yra mūsų 

aplinka. Tas medis yra mūsų plaučiai. 

Jei nekvėpuos jis, nekvėpuosime mes ir atvirkščiai. Mes 

neatskiriami. Žemė yra mūsų kūnas. 

Upės ir vandenys, mūsų kraujas. Teršdami juos naikiname 

save. Oras yra mūsų kvėpavimas Kosmoso energija mūsų 

jausmai. Nėra ribos, tarp mūsų ir aplinkos,  yra nedaloma 

visuma.“ 

(Deepak Chopra) 


