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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 

EKO veiklų planas 2021 metams 
 

I. EKO VEIKLOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ANALIZĖ(SSGG) 
 

STIPRYBĖS 
Aktyvus įstaigos pedagogų domėjimasis 
ekologinio ugdymo naujovėmis. 
Projektinės-patirtinės veiklos integravimas į 
ugdymo procesą.  
 

SILPNYBĖS 
Nepakankamas įstaigos bendruomenės požiūris į 
ekologinių problemų sprendimą. 
Mokytojų įgūdžių stoka įgyvendinat EKO 
ugdymą. 
 

GALIMYBĖS 
Edukacinių lauko aplinkų išradingas 
panaudojimas EKO veiklų organizavimui. 
Projektų, susijusių su aplinkosauga ir ekologija 
rengimas ir įgyvendinimas. 
Bendradarbiavimo su tėvais(globėjais, 
rūpintojais) plėtojimas, ugdant vaikų ekologinę 
kultūrą. 

GRĖSMĖS 
Pasyvus visuomenės požiūris į aplinkosaugą ir 
ekologiją. 
 
 

 
                                                      II. VEIKLOS PRIORITETAI 

►Įstaigos bendruomenės sąmoningumo ir atsakingumo stiprinimas, taupiai ir efektyviai 
naudojant gamtos išteklius, formuojant ekologinės kultūros ir etikos, sveikos gyvensenos įgūdžius. 
          ►Vaiko ekologinių kompetencijų vertybinių nuostatų ugdymas saugioje, sveikoje ir 
estetiškoje aplinkoje. 
   

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Tikslas – ugdyti lopšelio-darželio bendruomenės ekologinę kultūrą, plėtojant kūrybines 
iniciatyvas, ugdytinių aplinkosaugos, aplinkotyros pažinimo, pilietinių nuostatų formavimui. 

 
1 veiklos sritis. EKO lopšelio-darželio politika. Kokybės garantavimas. 
Uždavinys: parengti ir įgyvendinti gamtosauginio ugdymo integravimo veiksmų planą. 
 
Eil. 
nr. 

Priemonė Įvykdymo data Atsakingi Laukiamas 
rezultatas 

1. Ekologinio ugdymo situacijos 
įstaigoje įvertinimas, 
aptarimas. 2021 metų veiklos 
ataskaitos rengimas 

2021 m. lapkričio – 
gruodžio mėn. 

EKO darbo 
grupė 

Parengta ir 
patalpinta įstaigos 
internetinėje 
svetainėje EKO 
veiklų ataskaita  

2. 2022 metų EKO veiklų plano 
aptarimas ir parengimas 

2022 m.  
vasario 7 d. 

EKO darbo 
grupė 

Sudarytas ir 
pristatytas 
lopšelio-darželio 
bendruomenei 
EKO veiklų 
planas 2022 
metams 

 
 



2 veiklos sritis. EKO ugdymo įtaka lopšelio-darželio kultūros kūrimui. 
Uždavinys: ugdyti atsakingą požiūrį į visų rūšių energijos taupymą, protingą išteklių naudojimą ir 
pagarbą supančiai gamtai. 
 
Eil. 
nr. 

Priemonė Įvykdymo 
data 

Atsakingi Laukiamas rezultatas 

1. Parengti lankstinuką apie taupų 
vandens naudojimą 

2021 m. spalis EKO darbo 
grupė  

Didės lopšelio-darželio 
bendruomenės 
sąmoningumas vandens 
naudojimo taupymui 

2. Akcija „Mokausi taupyti 
elektros energiją“ 

Nuolat Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Ugdysis atsakingumas, 
be priežasties nenaudoti 
įjungtų  elektros 
prietaisų 

3. Projekto „Mes rūšiuojam“ 
tęstinė veikla 

Nuolat Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Ugdysis sąmoningumas 
panaudotų baterijų ar kt. 
elementų rūšiavimui 
specialiose talpyklose 

4. Akcija „Papuoškime savo 
aplinką“ 

2021 m. 
balandis 

Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Pagražės įstaigos ir 
artimiausių teritorijų 
aplinka, vaikai 
sudalyvaus 
bendruomeninėse 
talkose 

5. Akcija „Rūšiuoju – gamtą 
tausoju“, skirta Pasaulinės 
aplinkos apsaugos dienai 
paminėti 

2021 m. 
birželio 4  d. 

Lopšelio-
darželio 
grupių 
mokytojos 

Praktinių-pažintinių 
veiklų metu ugdytiniai 
pagilins žinias apie 
atliekų rūšiavimo 
būtinybę 

6. Akcija „Diena be plastikinio 
maišelio“, Tarptautinės dienos 
be plastikinių maišelių 
paminėjimas. 

2021 m. liepos 
1 d. 

EKO darbo 
grupė 

Bendruomeniškai bus 
atkreiptas dėmesys į 
plastiko šiukšlių poveikį 
gamtai 

 
3 veiklos sritis. Ugdymo turinys. 
Uždaviniai:   
       1. sudaryti sąlygas ugdytiniams nuosekliai įgyti ekologinių žinių per patirtinį ugdymą, 
skatinant domėjimąsi aplinkos saugojimu, jos svarba kiekvienai gyvybei, ekologinėmis problemomis 
ir jų sprendimų būdais; 

                 2. ugdyti pagarbą gamtai, siekiant darnos su supančia aplinka; 
       3. vykdyti gamtosauginius projektus, praktines-pažintines veiklas su ugdytiniais įstaigos 
teritorijoje ir už jos ribų; 
 
Eil. 
nr. 

Priemonė Įvykdymo 
data 

Atsakingi Laukiamas rezultatas 

1. 
 
 
 
 
 
 

Rytinė mankšta „Smagus 
rytas – gera dienos 
pradžia“  

 

2021 m. 
vasario mėn. 

 
 

Grupių mokytojos Grupių ugdytiniai išmoks 
pradėti rytą nuotaikingai 
ritmiškai, aktyviai 
judėdami, ugdysis 
nuostatą: fizinis 
aktyvumas ir buvimas 
gryname ore - sveikatos 
stiprinimo šaltinis. 

2. Pavasarinės parodos iš 
antrinių žaliavų  
 

2021-03-10  IU mokytojos 
Lina 
Geležauskienė, 

Kuriant dekoracijas 
parodai, bus pagilintos 
vaikų žinios apie 



„Traukinuko pavasario 
linksmybės“ atidarymas 
iškiliųjų lysvių traukinuke 
 
 
 

Genovaitė 
Riklickienė, 
Lijana Juočienė 

pirmuosius pavasario 
požymius, akcentuojant 
40-ties paukščių dienos 
paminėjimą kovo 10-ąją, 
skatinant domėjimąsi 
aplinkos saugojimu 
kiekvienos gyvybės 
egzistavimui. 

3. Renginys pasaulinės 
vandens dienos 
paminėjimui „Kiekvienas 
vandens lašelis – didelis 
turtas“ 
 
 
 

2021-03-22 
. 

IU mokytojos 
Vilma Pūkienė, 
Jolanta 
Pauliukevičienė, 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė Edita 
Perlibienė 

Vyresniojo IU ir PU 
grupių ugdytiniai dalyvaus 
pažintinėje - praktinėje 
veikloje apie vandens 
svarbą ir saugojimą. 
Ugdytiniai pagilins žinias 
apie vandens ir gyvybės 
neatsiejamumą 

4.  Žemės dienos 
paminėjimas - pramoginis 
renginys:  
„Laiminga vaikystė 
švarioje žemėje“ 
 
 
Šventinis rytmetis 
„Spalvota diena“ 
 
 
Šventinis rytmetis 
„Gandrai, gandrai, ga ga 
ga“ 

2021-03-19 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021-03-25 
 

IU mokytojos: 
Jurgita 
Dockevičienė, 
Jurgita 
Grigaliauskienė  
 
PU mokytoja 
Birutė Dičiūnienė 
 
 
IU mokytoja Lina 
Geležauskienė 

Netradiciškai dalyvaujant 
pažintinėje-pramoginėje 
veikloje, bus ugdomas 
aplinkosauginis ugdytinių 
sąmoningumas, pozityvų 
požiūris į antrinių atliekų 
pakartotiną panaudojimą, 
skatinant ugdytinių 
bendravimą, išreiškiant 
savo emocijas. 
IU grupių „Spindulėliai“, 
„Boružiukai“, 
„Pelėdžiukai“ dalyvaus 
edukacinėje-pažintinėje 
veikloje apie pavasario 
požymių gamtoje 
atpažinimą 

5. Ilgalaikis projektas 
„Moliūgas – karalius“ 

Pradžia 2021 
m. gegužės 

mėn. – pabaiga 
2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui Reda 
Miliauskienė, 
grupių mokytojos 

Grupių ugdytiniai 
dalyvaus ilgalaikėje 
patirtinėje veikloje - 
sodins įvairių rūšių 
moliūgus, juos prižiūrės, 
stebės jų augimą, rudenį 
dalyvaus gražiausio 
moliūgo rinkimuose. 
Dalyvaudami moliūgo 
patiekalų dienoje, skanaus 
ir išbandys moliūgo skonį. 

6. Akcija „Pakeisk mašiną 
dviračiu“. Sveikatingumo 
žygis Marijampolės 
Pašešupio parke 
 
 
 

2021 m. 
gegužės mėn. 

 
 

Grupių mokytojos Kontekstinio ugdymo 
principais, per pojūčius ir 
patirtį, stiprinti vaikų 
sveikatos ugdymo ir 
gamtos pažinimo įgūdžius, 
žinias bei gebėjimus, 
taikant netradicines 
priemones. 

7. Gamtamoksliniai tyrimai 
įstaigos edukacinėse 
aplinkose: „Vaikystės 
sodelyje“, 

2021 m. 
rugsėjo-spalio 

mėn. 

Grupių mokytojos Išvykų, pasivaikščiojimų 
metu ugdytiniai stebėdami 
gamtą ir aplinką, kaups 
asmeninę patirtį apie 



 iškiliųjų lysvių 
traukinuke, 
alpinariumuose ir 
želdiniuose bei rudens 
požymių atpažinimas už 
įstaigos ribų esančiuose 
parkuose.  

rudens požymių 
atpažinimą gamtoje. 

8. Antrinių žaliavų 
panaudojimas „Kalėdinis 
žaisliukas“  

2021m. 
lapkričio- 

gruodžio mėn. 
 

Grupių mokytojos  Kūrybiškai ir išradingai 
panaudojant antrines 
žaliavas, bus ugdomas 
aplinkosauginis ugdytinių 
sąmoningumas, pozityvus 
požiūris į antrinių atliekų 
pakartotiną panaudojimą. 

9. Edukacinė-praktinė veikla 
„Vilioja kvapni 

arbatėlė...“ 

2021-12-15 
 
 

Grupių mokytojos Per patirtinį ugdymą 
ugdytiniai pagilins žinias 
apie žolelių arbatos galias 
ir naudą sveikatai. Patirs 
šilto nuoširdaus  
bendravimo ir pagarbos 
vieno kitam emocijas. 

 
4 veiklos sritis. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
Uždavinys: ugdyti praktinius sveikos aplinkos kūrimo ir puoselėjimo gebėjimus 
 
Eil. 
nr. 

Priemonė Įvykdymo 
data 

Atsakingi Laukiamas rezultatas 

1. Edukacinė išvykos į 
Buktos pažintinį taką 
organizavimas 

2021 m. 
gegužės 

mėn. 

EKO darbo 
grupė 

PU grupių ugdytiniai dalyvaus 
edukacinėjė-pažintinėje veikloje, 
pajus darnos su gamta emociją 

2. Akcija „Baltajam badui – 
ne“. Išvyka į Šunskų 
girininkiją 

2022 m. 
sausio mėn. 

EKO darbo 
grupė 

Dalyvaus edukacinėje-pažintinėje 
veikloje prie žvėrių šėryklų 
miške. Pagilins žinias apie 
gamtos saugojimą, gelbstint 
gyvūnus žiemos laikotarpiu. 

 

5 veiklos sritis. EKO lopšelio-darželio sklaida ir tęstinumas. 
Uždavinys: skleisti EKO ugdymo įstaigų patirtį 
 
Eil. 
nr. 

Priemonė Įvykdymo 
data 

Atsakingi Laukiamas rezultatas 

1. Dalyvavimas EKO 
mokyklų tinklo 
organizuojamuose 
renginiuose 

2021 m. 
sausis-2021 m. 

gruodis 

EKO darbo 
grupė  

Pedagogai ir ugdytiniai įgis 
naujų patirčių, remdamiesi 
gamtosauginių mokyklų veiklų 
sklaida 

2. EKO veiklų 
informacijos 
pateikimas lopšelio-
darželio internetiniame 
puslapyje 
www.ldrasa.lt 

Nuolat Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui Reda 
Miliauskienė 

Reguliariai bus pateikiama 
vykdomų veiklų aprašymai ir  
sklaida 

 
Pasiliekama teisė pagal poreikį planą koreguoti 
Planą parengė EKO darbo grupė 


