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Plėsti supratimą apie 
atliekų rūšiavimo 
svarbą, gamtos 

saugojimo svarbą

Siekti, kad vaikai 
išgyventų džiaugsmą, 

pasitenkinimą 
organizuojama veikla. 

Skatinti atsakomybės ir 
pareigos jausmą 
rūpinantis švaria 
aplinka, gamta. 

Žadinti ikimokyklinio, 
priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybiškumą, 
saviraišką, skatinti 

tarpusavio bendravimą, 
ugdyti jų ekologinę 

savimonę. 

Mokyti tinkamai elgtis 
aplinkoje.
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VAIKŲ SAMPRATOS APIE EKOLOGIJĄ
TURTINIMO BŪDAI  



SAUGOKIME SAVO PLANETĄ 

EKOLOGIJA IR ŽMOGUS - NEATSIEJAMI 

Tyrimai rodo, kad ankstyvoji vaikystė yra svarbus laikotarpis, siekiant vaiką 

supažindinti su ekologija ir aplinkosauga

Pedagogai kartu su vaikais  kalbasi , žiūri mokomuosius filmukus apie ekologiją ir 

aplinkosaugą, siekia  suteikti ugdytiniams žinių ir praktinių įgūdžių apie antrinių 

žaliavų rūšiavimą, jų panaudojimą, prikėlimą antram gyvenimui.  
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MOKINKIME VAIKUS  SAVO PAVYZDŽIU 
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Norint, kad vaikai puoselėtų ekologišką gyvenimo būdą, geriausia 

– rodyti pavyzdį ir apie ekologiją pasakoti vaikams suprantamais 

būdais. Tai pirmasis ir bene efektyviausias būdas ugdyti vaikų 

ekologinį sąmoningumą. Maži vaikai paprastai linkę kopijuoti 

suaugusiųjų elgesį, todėl jeigu suaugusieji   rūšiuoja atliekas, mažylis 

taip pat stengsis, kad atliekos atsidurtų skirtingose rūšiavimo dėžėse.

Ne tik pedagogai, bet ir tėvai turėtų pasidomėti tvaraus gyvenimo 

būdo principais ir juos pritaikyti savo šeimoje.



MOKINKIME VAIKUS  SAVO PAVYZDŽIU 
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Kiekvienas esame žemės vaikas

ir gyvendami joje turime elgtis taip,

kad ateinančioms kartoms paliktume

ją gražesnę, negu radome gimdami.

Suaugę ir vaikai nuo mažų dienų

turi mokytis sugyventi su gamta,

padėti ją saugoti, tausoti, rūpintis.

Šeima, ikimokyklinio ugdymo

įstaigos ir visuomenė – atsakingi,

kad vaikas turėtų visas galimybes

įgyti žinių apie atliekų tvarkymą,

suvoktų naudą gamtai



Išsiaiškiname vaikų žinias apie gamtos 
saugojimą

Išsiaiškiname vaikų žinias apie antrinių
žaliavų rūšiavimą

Diskusija, kaip vaikai gali prisidėti prie 
artimiausios darželio aplinkos saugojimo 

Veikla, vaizdinėmis, filmuotomis priemonėmis 
pateikiame vaikams rūpimą informaciją
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INFORMACIJOS RINKIMAS, VAIKO ŽINIŲ TURTINIMAS 



VEIKLOS TURTINANČIO 
VAIKO ŽINIAS 

APIE EKOLOGIJĄ 
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INFORMACINIS STENDAS 
DARŽELIO TERITORIJOJE 
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VEIKLOS TURTINANČIO VAIKO ŽINIAS 
APIE EKOLOGIJĄ  
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Grupėje vaikai žaidė 

žaidimą ,,Rūšiuojame“ 



GRUPIŲ LOGOTIPAI IŠ KAMŠTELIŲ
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Kamštelius rinko visa darželio 

bendruomenė.

Logotipus kūrė vaikai ir pedagogai.



IŠ SURINKTŲ BERŽŲ ŠAKŲ VAIKAI SUKŪRĖ 
SKRUZDĖLYNĄ
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ŠOKAM, DIRBAM, ŠIUKŠLES RENKAM
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Gera šokti rokenrolą ant popieriaus lapo, 

bet suplyšus lapui reikia popierius surinkti

ir išmesti į tam skirtą vietą



VILNIAUS GIMTADIENIUI TORTAS IŠ VIENKARTINIŲ 
INDELIŲ IR TUALETINIO POPIERIAUS RITINĖLIŲ
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SU ŽIBINTU GALIME NE TIK ŽAISTI, BET IR IEŠKOTI PO 
LOVOMIS PASIMETUSIŲ ŽAISLŲ
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PLANETARIUMAS,

Iš antrinių žaliavų vaikai kūrė 

planetas
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PLANETOS



PARODA IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ 
,,TELEVIZIJOS BOKŠTAS“
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Tėvelių ir vaikų bendri darbai
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Gera bėgioti po žydinčią pievą, 
gera svajoti kartu su draugais,
Padėkime žemei žiedais žydėti,
Padėkime upei būti skaidriai


