
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ“ 

 

„PUŠAITĖS EKOLOGINIU TAKELIU“ DARBO GRUPĖ  

2022-2023 m. m. 

 

Koordinatorė: Jolita Matulytė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

Nariai: 

1. Alma Genė Kieraitė  (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

2. Aurelija Statkevičienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

3. Jurgita Morkūnaitė-Utkienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

4. Aušra Končienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

5. Roma Žilionienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

6. Marija Andziulevičienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

7. Vilma Meškauskienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

8. Nijolė Ieva Markauskaitė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja) 

 

Tikslas: ugdyti įstaigos bendruomenės ekologinę kultūrą, plėtojant kūrybines iniciatyvas, 

aplinkotyros pažinimą, ugdytinių aplinkosaugos nuostatų formavimąsi. 

 

Uždaviniai: 

✓ Sudaryti sąlygas vaikams pažinti, tyrinėti ir saugoti gamtą. 

✓ Formuoti aplinkosaugos vertybines nuostatas per praktinę veiklą. 

✓ Ugdyti vaikų kūrybiškumą skatinant antrinį žaliavų ir gamtinės medžiagos panaudojimą. 

✓ Formuoti vaikų supratimą apie ekologiją ir jos naudą. 

✓ Ugdyti gebėjimą atsargiai elgtis gamtoje. 

✓ Skatinti pedagogų, vaikų, tėvų aktyvumą, vykdant aplinkosauginę veiklą. 

 

Siektinas rezultatas – formuoti ekologinę kultūrą – vaiko požiūrį į gamtą, jos saugojimą, 

racionalų išteklių naudojimą, dalyvavimą sprendžiant ekologines problemas. 

 

Ekologinio ugdymo veiklos formos darželyje - pokalbiai, akcijos, talkos, parodos gamtine 

tematika, ekskursijos į gamtą, želdinių priežiūra, ekologiniai stebėjimai.   

  

 

Veiklos priemonių planas: 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Vykdytojai 

1. 

 

Gamtinės medžiagos rinkimas 2022 m. ruduo Visos darželio grupės 

2. Projektas „Mes rūšiuojam“ 2022-2023m.m Darželio bendruomenė 



3. „Medžiai ir krūmai aplink mus“ 2022-09-26/10-02 „Kodėlčiukai“ 

4. „Pastebėk ir pavadink medžių lapus“ 2022-10-03/07 „Voveriukai“, „Peliukai“ 

5. „Rudens gėrybės“ 2022-10-10/14 „Kačiukų trobelė“ 

6. Oranžinė diena „Pušaitėje“ –moliūgų 

paroda „Nusišypsok, moliūgėli“ 

2022-10-12 Darželio bendruomenė 

7. „Medžiai - planetos plaučiai“ 2022-10-17/21 „Gudručių šalis“ 

8. Piešinių paroda ir diskusijos  „Aš 

saugau žemę“, prisijungiant prie LR 

Aplinkos ministerijos skelbiamos 

klimato savaitės veiklų 

2022-10-24/28 Darželio bendruomenė 

9. „Gamta ruošiasi žiemoti“ 2022-11-14/18 „Kodėlčiukai“ 

10. „Atliekas rūšiuoju- gamtą tausoju“ 2022-12-06/09 „Kačiukų trobelė“ 

11. Projektas „Vaikai gamtai, gamta – 

vaikams“ 

2022-2023m.m. „Zuikučiai“ 

12. „Prie arbatos puodelio“ 2023-01 „Kodėlčiukai“ 

13. „Susipažinkime: aš esu vanduo!“ 2023-02 „Lapučių mokyklėlė“ 

14. Projektas "Žalioji palangė" 2023-03/04 „Voveriukai“, „Lapučių 

mokyklėlė“ 

15. „Aš auginu“ 2023 m. pavasaris „Peliukai“ 

16. „Paukštis iš antrinių žaliavų“ 2023 m. pavasaris Darželio bendruomenė 

17. Projektas „Sodinu, daiginu, auginu“ 2023 m. pavasaris „Vėžliukai“ 

18. „Strakt - pastrakt kojytės“ 2023 m. pavasaris „Voveriukai“ 

19. „Žemelė bunda“ 2023-03-27/31 „Gudručių šalis“ 

20. Projektas „Daiginsime, sodinsime, 

auginsime“ 

2023 m. pavasaris „Kodėlčiukai“ 

21. „Medžiai puošiasi“  2023 m. kovas Marija Andziulevičienė, 

grupių pedagogai,  

22. Projektas ,,Aš rūšiuoju, tu  rūšiuoji, 

mes visi rūšiuojame“ 

2023 m. balandis „Ežiukai“ 

23. „Saugau žemę – rūšiuoju“ 2023 m. balandis „Lapučių mokyklėlė“ 

24. „Vanduo. Sodinu, auginu, prižiūriu“ 2023-04-24/28 „Kačiukų trobelė“ 

25. „Ekologiniu takeliu ,,Pušaitė" - 

medžiai mūsų draugai“ 

2023-05 „Lapučių mokyklėlė“ 

26. Eina saulutė pievų takeliais“ 2023-05 „Voveriukai“, „Peliukai“ 

 


