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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“
Eko veiklų planas 2020 metams
Tikslas:
Siekti įstaigos bendruomenės sąmoningumo, ugdant vaiko ekologinių kompetencijų vertybines
nuostatas saugioje, sveikoje ir estetiškoje aplinkoje.
Uždaviniai:
1. Ugdyti pagarbą gamtai, siekiant darnos su supančia aplinka.
2. Skatinti domėjimąsi aplinkos saugojimu, jos svarba kiekvienai gyvybei, ekologinėmis
problemomis ir jų sprendimų būdais.
3.Suteikti gilesnių žinių apie gamtą, jos išteklius bei ekologijos reikšmę aplinkai.
4.Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius bei
darnios aplinkos kūrimo idėjų įgyvendinimą.
Eko veiklos tema
Prevencinė akcija:
„Rūšiuoju – gamtą
tausoju“

Data

Tikslas

2020-03-02 06

Skatinti tinkamai rūšiuoti
buitines atliekas, mokyti
tausoti gamtą. Raginti ir
namuose susidarančias
atliekas rūšiuoti kartu su
tėveliais.

Parodos „Sveiki
gyvi, čiulbuonėliai“
atidarymas iškiliųjų
lysvių traukinuke

2020-03-10

Praplėsti vaikų žinias
apie 40-ties paukščių
dienos paminėjimą kovo
10-ąją. Skatinti
domėjimąsi aplinkos
saugojimu kiekvienos
gyvybės egzistavimui

Žemės dienos
paminėjimas pramoginis
renginys ,,Madų
šou“. ( Iš antrinių
žaliavų pagamintos
kolekcijos
demonstravimas)

2020-03-20

Ugdyti aplinkosauginį
sąmoningumą.
Formuoti pozityvų
požiūrį į antrinių atliekų
pakartotiną panaudojimą,
skatinant ugdytinių
bendravimą, išreiškiant
savo emocijas.

Dalyviai

Atsakingi

IU grupių
„Lašeliai“,
„Kiškučiai“,
„Boružiukai“,
„Paukščiukai“
ugdytiniai.
PU grupių
„Linelis“ ir
„Bitutės“
ugdytiniai.
Įstaigos
bendruomenė

IU mokytojos:
V.Pūkienė
J.Pauliukevičienė
G.Tarnienė
L.Juočienė

IU grupių
„Lašeliai“,
„Kiškučiai“,
„Boružiukai“,
„Paukščiukai“
ugdytiniai

Mokytojos:
V.Pūkienė
J.Pauliukevičienė
J.Dockevičienė
J.Grigalevičienė

PU mokytojos:
B.Dičiūnienė,
A.Bražinskienė ir
V. Matusevičienė
IU mokytojos:
L.Geležauskienė,
G. Riklickienė,
L.Juočienė

Akcija:
„Tvarkome aplinką
– tai mūsų žemė“

2020-04-14 17

Spektakliukas
„Katinėlis ir jo
draugai“.
(Personažai - lėlės
iš antrinių žaliavų)

2020-05-05

Kūrybinė- meninė
veikla: „Spalvota
kelionė menų
saloje“

2020-09-21 25

Gamtosauginis
projektas „Rasos
Lašeliai žiedų
karalystėje“

2020-09-07 10-30

Edukacinė-praktinė
veikla „Arbatėlė,
arbata...“

2020-11-16 20

Formuoti nuostatą –
tvarkingoje gražioje
aplinkoje žaisti smagu ir
gera. Ugdyti vaikų
darbinius įgūdžius,
skatinant
bendruomeniškumo
jausmus.
Sudominti ugdytinius
antrinių žaliavų
panaudojimo
galimybėmis. Aptarti
šiukšlių rūšiavimo
taisykles.
Ugdyti meninę vaikų
saviraišką, panaudojant
įvairias meno priemones,
kartoninių dėžių
gražinimui
Kontekstinio ugdymo
principais per pojūčius ir
patirtį stiprinti vaikų
sveikatos ugdymo ir
gamtos pažinimo
įgūdžius, žinias bei
gebėjimus, taikant
netradicines priemones,
metodus, inovatyvias,
edukacines veiklas.
Pagilinti vaikų žinias
apie žolelių arbatos
galias ir naudą sveikatai.
Ugdyti šilto nuoširdaus
bendravimo įgūdžius ir
pagarbos vieno kitam
jausmus.

Pasiliekama teisė pagal poreikį planą koreguoti

Įstaigos
bendruomenė

IU mokytojos:
V.Pūkienė
J.Pauliukevičienė
J.Dockevičienė

IU ir PU ugdytiniai

PU mokytojos:
V.Matusevičienė,
A.Bražinskienė

IU grupių
„Lašeliai“,
„Kiškučiai“,
„Žiogeliai“

IU mokytojos:
V.Pūkienė,
J.Pauliukevičienė,
D.Kizelevičienė,
L.Žilionienė
IU grupė „Lašeliai“ IU mokytojos:
V.Pūkienė
J.Pauliukevičienė

IU ir PU grupių
bendruomenės

IU ir PU
mokytojos

