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Kiekvienas vaikas iš prigimties yra smalsus atradėjas, 

filosofas, menininkas, kūrėjas........

Vaikas, būdamas gamtoje, pasitelkia įvairius vaizdo, 

garsų, regos, lytėjimo, uoslės pojūčius. Toks gamtos 

pažinimas yra natūralus, veiksmingas ir įdomus.

Vaikams suteikiamos progos ir galimybės patiems 

įvairiausiais būdais tyrinėti, nagrinėti, analizuoti viską, 

kas juos domina, kas yra aplink

Aplinka skatina smalsumą, kūrybiškumą, pažinimo, 

atradimo džiaugsmą....



Tikslas: 

gamtamokslinis, aplinkosauginis, ekologinis 

ugdymas, ekologijos integracija ugdymo 

procese, nevartotojiškas požiūris į gamtą, 

efektyvi vaiko ir aplinkos sąveika.





Žaliosios edukacinės erdvės

Erdvės pritaikytos vaikų pažintinei veiklai, 

ekologiniam, gamtamoksliniam, aplinkosauginiam 

ugdymui, vaikų su spec. poreikiais ugdymui, vaikų 

meninės, komunikavimo, sveikatos ir kitoms  

kompetencijoms ugdyti. Sukurtose erdvėse galima 

veikla visai vaikų grupei, vaikų grupelėms ir 

individualizuota veikla. Esant skirtingoms erdvėms 

vaikai turi galimybę keisti veiklas, rinktis jas pagal savo 

poreikius.



Žaliosios edukacinės erdvės

Švari, saugi, ekologiška aplinka- paskata 

kurti, tyrinėti, priimti sprendimus.

• „Tyrinėtojų kiemelis“,

• „Žalia stotelė – daržas, gėlynai“,

• „Vandenų laboratorija“,

• „Vaikystės sodas“,

• „Meilės alėja“,

• „Šaltinėlis“(meninė)

• „Po ąžuolu“.





Pažinti gamtą ir suprasti joje vykstančius procesus galima tik 

būnant gamtoje ir ją nuolat tyrinėjant, eksperimentuojant...     

„Tyrinėtojų kiemelis“









„Žalia stotelė“





„Vandenų laboratorija“



Gamtamokslinis projektas „Markučių Rieduliai“





Edukacinė erdvė „Po ąžuolu...“







Kurdami ir turtindami Žaliąsias erdves, mes:

• Auginame ir augame patys;

• Objektyviau žiūrime į savo ir kitų darbą;

• Kuriame ir pajuntame kūrybos džiaugsmą;

• Turtiname atsakomybės ir pareigos jausmą;

• Puoselėjame meilę ir pagarbą gamtai;

• Pasijuntame mokslininkais, dailininkais, 

atradėjais, biologais ir t.t.

• Pasidžiaugiame kartu nuveiktais darbais;

• Skleidžiame gerąją patirtį.



Ko reikia vaikui?

Labiausiai vaikų mėgstamos veiklos ir 

žaidimų erdvės- tai natūralios, suaugusiųjų 

pamirštos, nesugadintos , nepaliestos 

erdvės, medžiai, krūmai ir aukšta žolė, 

įvairus reljefas, gyviai natūraliose erdvėse, 

purvas, natūralaus smėlio klodas, vanduo, 

vietos, kur gali netikėtai rasti valgomų 

uogų, o gal ir grybų. Tai vietos, kurias 

vaikai gali rasti ir susikurti patys.



Edukacinės išvykos. Bernardinų sodas





Pavilnio regiono Markučių parkas



Respublikinis ekologinis projektas

„Gyvūnai - mūsų mokytojai“. Laukinės antys



VYKDOMI PROJEKTAI, AKCIJOS, KONKURSAI

• Respublikinis „Mes rūšiuojam“,

• Respublikinis konkursas „Gamtos herojai“,

• Respublikinis projektas „Gyvūnai-mūsų 

mokytojai“,

• Projektas „Pavasario smuikui griežiant“,

• Akcija „Darom“,

• Projektas „Markučių Rieduliai“.
https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-markuciu-lopselio-darzelio-zalioji-

edukacine-aplinka/

https://zpasaulis.lt/mada-ar-butinybe/

www.markuciai.vinius.lm.lt

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-markuciu-lopselio-darzelio-zalioji-edukacine-aplinka/
https://zpasaulis.lt/mada-ar-butinybe/
http://www.markuciai.vinius.lm.lt/


Vaikai- ateities žmonės. Jie tarsi 

nujaučia ateitį, išreiškia ją savo 

darbais, todėl žvelgdami į 

vaikus, jų veiklą, galime spėti-

ateitis nuostabi, kūrybinga.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


