VILNIAUS LOPŠELIS -DARŽELIS „PUŠAITĖ“
„PUŠAITĖS EKOLOGINIU TAKELIU“ DARBO GRUPĖ
2020-2021 m. m.
Koordinatorė: Jolita Matulytė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
Nariai:
1. Rūta Jevsejevienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);
2. Alma Kieraitė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);
3. Vilma Meškauskienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja);
4. Aurelija Statkevičienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja);
5. Ieva Petrauskienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja);
6. Jurgita Morkūnaitė-Utkienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja).
Tikslas: skleist gerąją patirtį, keičiantis vertingomis idėjomis apie gamtos svarbą ir reikšmę
žmonių gyvenimui, skatinti domėjimąsi žmogaus ir gamtos ryšiu, ugdyti atsakingus piliečius,
siekiančius išsaugoti natūralią, švarią ir gražią aplinką.
Uždaviniai:
•

Ugdyti vaikų ekologinę savimonę: aplinkos pažinimo edukacijos gamtoje, edukacinių
erdvių kūrimas įstaigos aplinkoje, kūrybinės dirbtuvės, stebėjimo, tyrinėjimo veiklos,
parodos, talkos, įgyvendinti projektai;

•

Ugdyti pilietišką ir atsakingą požiūrį į savo gyvenamąją aplinką;

•

Stebėti, tyrinėti, domėtis, skaičiuoti, matuoti įvairius augalus, augančius darželio
teritorijoje;

•

Padėti suprasti gamtos poveikį žmogui ir žmogaus poveikį gamtai;

•

Organizuoti pasivaikščiojimus po artimiausias vietos apylinkes, jas pažinti, tyrinėti,
dalintis sumanymais;

•

Kurti įvairius darbelius, priemones, tikslingai naudoti antrines ir gamtines žaliavas.

•

Turtinti vaikų žinias apie vandens savybes, naudojimą kasdieniniame gyvenime,
sudaryti galimybę stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti.

Siektinas rezultatas – formuoti ekologinę kultūrą – vaiko požiūrį į gamtą, jos saugojimą,
racionalų išteklių naudojimą, dalyvavimą sprendžiant ekologines problemas.

Veiklos priemonių planas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Veikla
Gamtinės medžiagos rinkimas
Projektas „Mes rūšiuojam“
Spaudžiam sultis, džioviname
vaisius, daržoves, plakame
kokteilius
Veikla "Miško dovanos"
Projektas "Gamtos dailininkas
- ruduo"
Veikla „Daržovės“
Projekto tęstinumas ,Sodinu,
daiginu, auginu" Tema
,,Pasodinsiu aš tulpelę ir
pradžiuginsiu širdelę"
Veikla „Rudens gėrybės“
Veikla „Kas užaugo sode“
Veikla „Miško takeliu“
Oranžinė diena „Pušaitėje“
Paroda „Miško gėrybės“
Veikla "Mūsų žydroji planeta"
Veikla „Paragaukim žolelių
arbatos“
Projektas „Sodinu-auginu“
Pasaulinė Žemės diena
Balandis-švaros ir tvarkos
mėnuo
Akcija „Žydinti aplinka“

Data

Vykdytojai

2020 m. ruduo
2020 m. rugsėjis2021 m. gegužė
2020 m. rugsėjis2021 m. gegužė

Visos darželio grupės
Darželio bendruomenė

2020-09-14 – 09-18
2020 m. ruduo

„Lapučių mokyklėlė“
„Kačiukų trobelė“

2020-09-28 - 10-02
2020-10-01

„Kačiukų trobelė“
„Vėžliukai“

2020-10-05 – 10-09
2020-10-05 - 10-09
2020-10-05 – 10-16
2020-10-07
2020-10-26 – 202011-27
2020 11 30 - 12 04
2020-12

„Lapučių mokyklėlė“
„Kačiukų trobelė“
„Kodėlčiukai“
Darželio bendruomenė
Darželio bendruomenė

2021 m. pavasaris
2021-03-20
2021 m. balandis

„Kodėlčiukai“
Visos darželio grupės
Visos darželio grupės

2021 m.
gegužė/birželis

Visos darželio grupės

Visos darželio grupės

„Vėžliukai“
„Kodėlčiukai“

