
Gamtos pažinimo link –
Aš ir Tu pojūčių takeliu

(Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas visuomenės 
aplinkosauginio švietimo projektas)

Parengė: priešmokyklinio ugdymo mokytojos 
metodininkės Sigita Norvilienė ir Virginija Dagilienė, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Dževeckaja

Vilniaus lopšelis – darželis „Pilaitukas“



Yra tokia griežta taisyklė:
atsikėlei anksti ryte, nusiprausei,
susitvarkei, švariai apsirengei - ir
iš karto sutvarkyk savo planetą.

/Mažasis princas. Antuanas de Sent 
Egziuperi



NUO KO VISKAS PRASIDĖJO?



Pojūčių tako darželio teritorijoje įrengimas

Pažintis su Lietuvoje augančiais medžiais

Draugiška Vilniaus miesto priešmokyklinių grupių vaikų komandinė viktorina „Mokausi gamtoje ir iš 

gamtos“

Edukacinės – pažintinės išvykos vaikams

Tarptautinis projektas „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus 

patirtinio gamtos pažinimo“

Bendruomenės narių akcija „Keliaudami basakojų taku, pažinsime gamtą kartu“
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gamtą, mokomės 
džiaugtis gamtos 
grožiu jausdami 

atsakomybę už ją. 



Miško 
švarinimo 

akcija



TINKAMO 
ELGESIO MIŠKE 
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Projekto „Žaliosios 
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galimybės, siekiant 
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Edukacinės – pažintinės išvykos vaikams
Išvyka Į VU Kairėnų botanikos sodą



Edukacinės – pažintinės išvykos vaikams

Edukacija „Pasimatuok eigulio kepurę“





Medžio sodinuko 
darželio 

teritorijoje 
sodinimas, 
priežiūra
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Edukacinės dėlionės „Lietuvoje augantys 
medžiai“



Interaktyvios kortelės kieme augančių medžių 
bei krūmų pažinimui
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POJŪČIŲ TAKO DARŽELIO TERITORIJOJE 
ĮRENGIMAS



Kortelės su 
įdomiais 

gamtamoksliniais 
faktais apie pojūčių 

tako įrengimui 
panaudotą 

gamtinę medžiagą



Vaikų mintys apie projektą...

 Man labai patiko, kad mes taip švariai išvalėm mišką, dabar 
skruzdėlytėms visokios šiukšlės netrukdys vaikščioti...

 Aš irgi užaugęs norėčiau būti eiguliu ir susidraugauti su gyvatėm, nes 
jau atskiriu gyvatę nuo žalčio pagal kvapą...

 Man buvo įdomu bėgioti krūmų labirintais, tik kai neradau išėjimo –
buvo baisoka...

 Kai aš būsiu sodo direktorius, visi vaikai galės kiek nori prisiskinti gėlių...

 Man buvo labai linksma kai buvo viktorina, labiausiai patiko, kai 
sužinojau, kad voveraitės trumpa atmintis...

 Kai atėjau į darželį iš karto pamačiau kažkokias korteles prie medžio, 
mama paskaitė apie visokius medžius, ir net su telefonu galima 
skaityti...

 Aš tai labai laukiu pavasario, kai bus šilta ir galėsim be batų tuo nauju 
taku vaikščioti...



• TEIGIAMŲ EMOCIJŲ 

IŠGYVENIMAS 

KŪRYBINĖSE VEIKLOSE

• SUDARYTOS SĄLYGOS 

PAŽINTI GAMTĄ VISAIS 

PENKIAIS POJŪČIAIS 

• PLĖTOJAMOS 

BENDRUOMENĖS NARIŲ 

BENDRUOMENIŠKUMO 

VERTYBĖS, KARTU 

SIEKIANT BENDRO 

TIKSLO

• UGDOMA NUOSTATA, KAD 

REIKIA SAUGOTI MYLĖTI IR 

TAUSOTI MUS      

SUPANČIĄ APLINKĄ, 

GAMTĄ

APLINKOSAUGINIŲ 

TIKSLŲ 

REALIZAVIMAS

BENDRUOMENĖS 

NARIŲ 

SUTELKTUMAS

POZITYVUMAS
PATIRTINIS 

UGDYMAS



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


