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• Vaikas, susidurdamas su gamta, su
nepažįstamais objektais panūsta kuo
daugiau sužinoti.

• Jis iš prigimties tyrinėtojas, aktyviai
ieškantis informacijos apie jį supančią
aplinką.

• Stebėdamas ir eksperimentuodamas
jis bando suprasti pasaulį.

• Būdamas gamtoje vaikas daug sužino, 
patiria emocinius išgyvenimus.

• Formuojasi ekologiniai įgūdžiai bei 
įpročiai.



Mūsų siekiamybė

• Skatinti vaikus siekti gėrio bei 
harmonijos santykiuose su 
aplinka ir pačiu savimi, nuo 
mažens mokyti gyventi darnoje 
su gamta.

• Kalbėtis su vaikais apie aplinkos 
taršą, planetos saugojimą, 
ekologiją, gamtos resursų 
naudojimą.



Mūsų vykdytos veiklos

• KOLIAŽŲ PARODA APLINKOSAUGINE 
TEMA DARŽELIO VIDINIAME KIEME 
“RUDENĖLIO TAKELIU” IR GALERIJOJE 
“RUDENS SVAJONĖS”

• Pasitelkus meninės raiškos priemones, 
vaikai turėjo galimybę išreikšti savo 
kūrybiškumą, nuotaiką kurdami 
mozaikas lauko/vidaus aplinkoje iš 
įvairios gamtinės medžiagos, taip 
ugdantis supratimą apie racionalų 
gamtos resursų naudojimą. 



“RUDENĖLIO 
TAKELIU”

„Labai smagu buvo ieškoti 

visokių kankorėžių, gilių ir 

kitokių rudenėlio gėrybių. Labai 

juokinga buvo juos vežti su 

karučiu. Dar labai patiko, kad 

galėjau dėlioti kaip norėjau, 

labai gražiai gavosi tas 

Rudenėlio takas“. (Smiltė 6,5 

m.)

„Aš su Ema darželio sode 

rinkau  obuoliukus, jie tokie maži 

ir raudoni, labai gražūs. Tada ir 

kitiems draugams davėm ir visi 

dėliojom darželio kiemelyje ant 

žemės“. (Amelija 6m.)



“RUDENS SVAJONĖS”
„Čia pieva rugių. jie reikalingi, 

iš jų galima padaryti duoną. 

Juose mėgsta žaisti šuniukai, 

kačiukai ir žmonės“. (Tautvydas 

6,5 m.)

„Žolės auga iš žemės, kad 

galėtume bėgioti, o jei 

nukristume žolė minkšta ir 

žmonėms padės“. (Martin 6 m.)

„Man patinka gėlytės, kurios 

auga pievoje, jos būna visokios. 

Iš žolyčių dar galima gerti 

arbatą ir į ją įdėti medaus“.

(Gabrielė 6 m.) 



ŽIEDINĖ EKONOMIKA “MADŲ ŠOU - AŠ 
STILINGAS”

• Vaikai demonstravo kartu  su tėveliais 
iš antrinių žaliavų sukurtus  modelius. 
Gamindami įvairią aprangą bei jos 
aksesuarus, projekto dalyviai 
atskleidė ir tobulino meninius 
gebėjimus, keitėsi skirtinga kūrybine 
patirtimi, mokėsi prikelti daiktus 
antram gyvenimui, tausoti gamtos 
išteklius, tapti draugiškesniais 
aplinkai, pradėti aktyviau rūšiuoti 
atliekas, o svarbiausia - mažinti 
plastikinių maišelių vartojimą. 



„Su mamyte darėm kartu suknelę. Labai 

sunku buvo priklijuoti servetėles ir dar 

labai ilgai lankstėme, nes reikėjo labai 

daug, kad būtų graži mano suknelė. Man 

labai patiko būti modeliu ir eiti per salę 

pasipuošus su suknele. Ėjau kaip tikras 

modelis, visi man plojo, buvo labai 

smagu“. (Gabrielė 6 m.)

„Mano Kosmonauto kostiumą padėjo 

sukurti tėtis. Jis buvo labai blizgus ir 

šlamėjo. Labai patiko visiems 

draugams“. (Arijus 6 m.)

„Mano kostiumas iš šiukšlių maišų. 

Mamytė darė darė ir labai gražiai 

padarė. Man patiko tos pripūstos 

pirštinės, labai juokingai atrodė“. (Viltė 

6 m.)



EDUKACINĖ IŠVYKA Į NACIONALINĮ LANKYTOJŲ 
CENTRĄ

• Edukacinės veiklos metu vaikai susipažino 
su saugomomis Lietuvos teritorijomis, 
nacionaliniais ir regioniniais parkais, 
saugomomis augalų ir gyvūnų rūšimis, 
kraštovaizdžiu. Aiškinosi, kodėl reikia 
saugoti gamtą, ugdytis norą patiems 
atrasti mūsų krašto lobius. 

• Pirmiausiai vaikai apžiūrėjo lauko 
stendus, susipažino su juose augančiais 
augalais, patikrino, kas slepiasi pievų 
spintose. Su saugomų teritorijų sistema 
susipažino sukant krumpliaračius. 
Apžiūrėjo saugomų teritorijų gamtos 
“lobius” sienoje, įrengtose ertmėse su 
konkrečiais daiktais ir interaktyvių 
priemonių pagalba. 



Man čia labai patiko, mačiau daug 

gražių vaizdų apie gamtą. Labiausiai man 

patiko sukti ratus ir žiūrėti į viršų ten kur 

visokie vaizdai. ( Ema 6,5 m.)

Lankytojų centre mačiau daug 

visokių vaizdų. Labai patiko, kad ten 

buvo plančetės ir galėjom jas liesti, ten 

mačiau vaizdus kaip pas mane kaime. 

(Tautvydas 6,5 m.)

O man patiko kišti ranką į skyles ir 

liesti visokius daiktus. Patiko klausyti 

paukščiukų balsų, bet nepavyko atspėti 

koks ten paukštis, dar patiko žiūrėti 

filmuką apie smėliuką tamsoje, buvo 

truputį baisu, bet vis tiek patiko. (Arijus 

5,5 m.)



Išvados

Vaikai gamtai neabejingi, todėl 
mokyti reikia nuo mažens, kad 
domėjimasis aplinka nedingtų.

Nepamirškime, kad gamta –
veiksmingas auklėjimo šaltinis.


