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Projekto aktualumas
• Ugdydami šiuolaikinę, pilietišką, sveiką asmenybę vis daugiau dėmesio
skiriame glaudžiam vaiko ir gamtos santykiui formuoti. Stengiamės, kad
vaikai kuo daugiau laiko praleistų gamtoje, ją puoselėtų ir mylėtų. Jau eilę
metų aplinkosauginis ugdymas yra viena svarbiausių sričių.
• Vaikų požiūris į aplinkos problemas priklauso nuo daugelio faktorių, tačiau
vienas iš svarbiausių – ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje (skirtingais amžiaus
tarpsniais) ir gamtos atžvilgiu pozityvus bei gerosioms iniciatyvoms
įkvepiantis suaugusiųjų pavyzdys.
• Kai vaikas mato, kad visa bendruomenė įsitraukia į aplinkos gražinimo ir
tvarkymo veiklas, jo pasąmonėje formuojasi vis stipresnis suvokimas, kad
žmogus yra gamtos dalis ir privalo jausti atsakomybę už savo veiksmus
gamtoje.
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Įtraukti poraštę

Projekto tikslas
Bendradarbiaujant su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei
vietos bendruomene, ugdyti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinę savimonę ir
gamtamokslinę kompetenciją, formuojant aplinkai
draugiškas vertybines nuostatas per edukacines,
gamtamokslinio tyrinėjimo, kūrybines veiklas, taikant
inovatyvius ugdymo bei STEAM metodus.

Projekto uždaviniai ir veiklos
1. Didinti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų,
sąmoningumą ugdant aktyvią,
pilietišką, ekologiškai mąstančią
visuomenę aplinkos apsaugos srityje

Pedagogų
edukacinė –
ugdomoji veikla
,,Kelionė aplinkos
pažinimo taku“

Edukacinė/praktinė
išvyka į Nacionalinį
lankytojų centrą
„Atrask ir pažink
Lietuvos saugomas
teritorijas"

Praktinė pažintinė veikla
„Vaistinių arbatų
degustacija“

Viktorina
,,Mes – gamtos
vaikai“
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Koliažų paroda
,,Rudens
spalvų
mozaika“

Projekto uždaviniai ir veiklos
2. Keisti ir ugdyti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
mąstymą ir vartojimo kultūrą, skatinti
aplinkai palankų gyvenimo būdą
antrines žaliavas prikeliant antram
gyvenimui
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Kūrybinės
dirbtuvės
„Kuriu ir
žaidžiu“

Žiedinė
ekonomika
,,Madų šou - aš
stilingas“

Stendo aplinkai
saugoti kūrimas

Nuotraukų
paroda

„Saugokime
gamtą kartu“

,,Aš aplinkos
kūrėjas“

Projekto uždaviniai ir veiklos

Bendruomenės
talka ,,Basakojų
takas“

3. Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų ekologinę savimonę kuriant, plėtojant
žaliąsias edukacines bei gamtamokslinio tyrinėjimo
erdves.
Žaliosios
edukacinės
erdvės kūrimas
,,Mano
vaiskrūmiai“
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Gamtamokslinio
tyrinėjimo
centro įkūrimas
ir puoselėjimas

Projekto uždaviniai ir veiklos
4. Bendradarbiaujant su kitomis
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis dalintis
aplinkosaugos gerąja patirtimi, siekiant
formuoti aplinkai draugišką visuomenės
požiūrį.
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Metodinis
leidinys
,,Aš draugiškas
aplinkai“

Baigiamoji
praktinė
konferencija
,,Gamtosauga
vaiko akimis“

Visuomenės aplinkosauginio švietimo
projekto
,,Mažieji gamtos saugotojai“
sėkmės rodikliai
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projekto metodo taikymas
įtraukusis ugdymas
aktyvus vaiko dalyvavimas
vaiko balsas
STEAM elementų taikymas
informatinis mąstymas
bendradarbiavimas su bendruomene

Įtraukti poraštę

Pedagogų edukacinė/ugdomoji
veikla ,,Kelionė aplinkos
pažinimo taku“
Edukacijų metu buvo parengta vaizdinė medžiaga,
interaktyvios užduotys išskiriant šias aplinkosaugines temas:
ekologija, rūšiavimas, gamtos saugojimas. Vaikai prisiminė,
kaip reikia rūšiuoti. Atliko praktines interaktyvias „Žaliojo
tyrinėtojo“ užduotis.
Susitikimų metu vaikai sužinojo apie klimato kaitą, oro ir
žemės taršą, orų pokyčių priežastis ir pasekmes. Vaikai,
pasitelkę mokslinius įrenginius ir priemones, stebėjo orą,
bandė prognozuoti jo pokyčius, jiems ruoštis. Mokėsi nustatyti
vėjo kryptį, oro ir vandens temperatūrą, stebėjo ir fiksavo
pokyčius, darė išvadas. Atliko „Išmaniųjų robotukų“ užduotis.
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Edukacinė/praktinė išvyka į
Nacionalinį lankytojų centrą
Edukacinės veiklos vyko Saugomų teritorijų nacionaliniame
lankytojų centre. Pažintį pradėjo apžiūrėdami lauko stendus,
susipažino su juose augančiais augalais. Patikrino, kas slepiasi
pievų spintose. Žiūrėjo pažintinius filmukus, klausėsi paukščių
balsų, bandė juos atpažinti. Su saugomų teritorijų sistema
susipažino sukdami krumpliaračius. Stalas klaustukas atsakė į
vaikams rūpimus klausimus.
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Viktorina ,,Mes – gamtos vaikai“
Viktorinos organizavimas buvo skirtas vaiko patirtiniam gamtos
pažinimo ugdymui bei įgytos informacijos įsisavinimui. Viktorina
orientuota į priešmokyklinį amžiaus tarpsnį. Buvo parengta ir
išdalinta metodinė medžiaga pagal pagrindines temas: paukščiai,
gyvūnai, augalai, sliekai, vabalai, rūšiavimas ir kt. Vaikai turėjo
laiko pasiruošti ir pakartoti jau turimas žinias apie gamtą,
aplinkosaugą bei įgyti naujų. Šia patrauklia vaikams veiklos forma
buvo žadinamas vaikų noras ne tik domėtis gamta, bet ir įgyti
apie ją naujų žinių, tokiu būdu ugdant vaikų ekologinę savimonę ir
kultūrą.
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Pažintinė/praktinė veikla vaistinių arbatų degustacija
Vaikai susipažino su vaistiniais augalais, praktiškai išbandė
įvairius vaistinių arbatų skonius, tyrinėjo ir analizavo, kuo
vieni skoniai skiriasi nuo kitų. Sužinojo, kokią arbatą
rinktis peršalus ar sergant gripu, kurių arbatų pagalba
slopinti gerklės ar žarnyno negalavimus, o kuri ramina
nervų sistemą, mažina jaudulį, stiprina kraują. Gavo žinių
apie sveikus gėrimus. Išmoko patys išsivirti arbatos ir
pavaišinti draugus.
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Koliažų paroda ,,Rudens
spalvų mozaika“
Pasitelkus meninės raiškos priemones darželio turėjo
galimybę išreikšti savo kūrybiškumą, nuotaiką kurdami
mozaikas lauko/vidaus aplinkoje iš įvairios gamtinės
medžiagos, taip ugdantis supratimą apie racionalų
gamtos resursų naudojimą.
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Madų šou „Aš - stilingas“
Kvietėme įstaigos bendruomenę tapti draugiškesniais
aplinkai, pradėti aktyviau rūšiuoti atliekas, o svarbiausia
– mažinti plastikinių maišelių vartojimą.
Stengėmės tinkamai rūšiuosime atliekas, tausojome
gamtos išteklius, kvietėme tai atlikti ir kitus, patys
būdami pavyzdžiu!
Nekaupdami antrinių žaliavų bandėme jas prasmingai
panaudoti – prikelti antram gyvenimui. Vaikai savo
grupėse kūrė įvairią aprangą bei jos aksesuarus iš
antrinių žaliavų. Buvo surengtas įstaigos
bendruomenės madų šou „Aš - stilingas“.
Bendruomenės nariai, matydami panaudotas antrines
žaliavas, turtino žinias apie antrinių žaliavų perdirbimo
ir panaudojimo galimybes, siekiant puoselėti miesto
švarą.
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Nuotraukų paroda
,,Aš - aplinkos kūrėjas“
Bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis kvietėme visus
stebėti, pažinti ir fiksuoti nuotraukomis gamtos
(ne)tvarkymo, (ne)saugojimo vaizdus. Įstaigos galerijoje veikė
darbų paroda „Aš - aplinkos kūrėjas“. Po parodos vaikai savo
grupėse su auklėtojomis vedė refleksiją, dalinosi įspūdžiais,
mintimis, ką galiu padaryti, kad aplinka, kurioje aš gyvenu,
būtų saugi ir sveika.
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Stendo aplinkai saugoti kūrimas
„Saugokime gamtą kartu“
Vaikai turtino aplinkos pažinimo kompetenciją, įgijo
daugiau žinių apie juos supančią aplinką, gamtą. Mokėsi
atsakingai elgtis gamtoje, saugoti ją ir mylėti.
Diskutuodami tarėsi, kaip būtų galima prisidėti prie savo
aplinkos gražinimo. Vaikai su pedagogais kūrė plakatus
aplinkosaugine tema, pasitelkdami įvairias menines
raiškos priemones. Išleistos atvirutės/skrajutės, kurias
savo įstaigose platins vaikų tėvai, dalindamiesi vaikų
siunčiama žinute, kaip reikia saugoti gamtą.
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Kūrybinės dirbtuvės
„Kuriu ir žaidžiu“
Skatinant aplinkai palankų gyvenimo būdą ir pasirinkant įvairias
meninės raiškos priemones, antram gyvenimui buvo kuriami
daiktai iš antrinių žaliavų. Kvietėme šeimas įsitraukti į kūrybinį
dirbtuvių procesą.
Žaislų įvairovė buvo labai gausi. Vaikai iš antrinių žaliavų kūrė
unikalius muzikos instrumentus, kurie šiuo metu yra
eksponuojami darželio bibliotekos erdvėje, o vėliau kūrybiškai
bus naudojami įvairiose veiklose.

Bendruomenės nariai, matydami panaudotas antrines žaliavas,
turtino žinias apie antrinių žaliavų perdirbimo ir panaudojimo
galimybes, siekiant puoselėti miesto švarą.
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Bendruomenės talka
,,Basakojų takas“
Įstaigos kieme įrengėme edukacinę pojūčių erdvę vaikams
„Basakojų takas“. Kurdami sveikatingumo taką visi
bendruomenės nariai išradingai naudojo įvairias gamtines
medžiagas. Bendra talka stiprino ryšius tarp įstaigos
bendruomenės narių. Talkos dalyviai patyrė džiugių emocijų,
sprendė iškilusias problemas, priėmė sprendimus, prasmingai
praleido popietę. Vaikščiodami basomis kojomis per skirtingus
paviršius patyrėme ir supratome gamtos naudą žmogaus
sveikatai.

18

2020-11-30

Įtraukti poraštę

Gamtamokslinio tyrinėjimo
centro įkūrimas ir puoselėjimas
Gamtamokslinio centro įkūrimas sudaro palankias sąlygas
visapusiškam vaikų ugdymuisi, jų gamtamokslinei patirčiai
įgyti ir plėtotis, vertybiniam santykiui su gamta puoselėti,
aplinkosauginiams motyvams ir gebėjimams skatinti.
Edukacinės lauko erdvės sukūrimas taip pat plečia galimybes
vaikams ugdytis inovatyviais, aktyviais, patirtinio ugdymosi
metodais. Sudaromos galimybės plėtoti STEAM metodo
taikymą ugdymosi procese.

Tyrinėjimo centre vaikai eksperimentuoja ir tyrinėja gamtos
reiškinius su orų stotele, pro mikroskopą tyrinėja
mikropasaulį, stebi sliekų gyventojus, apgyvendina vabalus
viešbutyje bei įkurs skruzdėlių namus – taip ugdoma pagarbą
gyvybei.
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Žalioji edukacinė erdvė ,,Mano
vaiskrūmiai“
Įstaigos teritorijoje kartu su vaikais bus pasodinta 10
vaiskrūmių. Kiekvienam vaiskrūmiui pagaminta atskira
pažintinė kortelė bei kortelė, kurioje bus fiksuojami
vaiskrūmio augimo, vaisių brendimo parametrai.
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Praktinė konferencija ,,Gamtosauga vaiko akimis“
Metodinis leidinys ,,Aš draugiškas aplinkai“

