Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“
2020 metų Eko veiklų ataskaita
Tikslas:
Siekti įstaigos bendruomenės sąmoningumo, ugdant vaiko ekologinių kompetencijų vertybines nuostatas saugioje, sveikoje ir estetiškoje aplinkoje.
2020 metų plane numatytos EKO veiklos įvykdytos 100 %
Eko veiklos tema

Data

Tikslas

Refleksija

Pastabos

Prevencinė akcija:
„Rūšiuoju – gamtą
tausoju“

2020-03-02 - 06

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

Visi kartu akcijos dalyviai dalijosi gerąja Vykdyti tęstinę akciją 2020-2021
patirtimi atliekų rūšiavimo,
aplinkos m.m.
saugojimo
srityje.
Mums
visiems,
besirūpinantiems sveika ir švaria aplinka,
svarbu išmokti rūšiuoti atliekas nuo mažų
dienų. Vaikučiai, mokytojų padedami, atliko
ir pristatė kūrybinius darbelius ,,Gyvybės
medis“, ,,Gaubliukas“ iš antrinių žaliavų,
gėrėjosi ,,Lašelių“ grupės vaikų paruošta
inscenizacija „Šiaudelio atgimimas“, mokėsi
praktiškai rūšiuoti atliekas prie gatvės
konteinerių, įsimindami jų spalvas.

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

Lopšelio-darželio bendruomenė surengė
kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų parodą
ugdytinių supažindinimui su sparnuočiais,
kurie lizdus suka ir savo kiaušinius peri
Lietuvoje. „Paukščiukų“ grupės ugdytiniai
šventiškai pasveikino visus susirinkusius į
parodą.
Padedami
mokytojų
Lijanos
Juočienės, Genovaitės Riklickienės ir Linos
Geležauskienės jie surengė trumpą viktoriną
apie paukštelius ir pakvietė kartu padainuoti
bei pašokti.

Žemės dienos
paminėjimas pramoginis renginys
,,Madų šou“. ( Iš
antrinių žaliavų
pagamintos
kolekcijos
demonstravimas)
Akcija:
„Tvarkome aplinką
– tai mūsų žemė“

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

Gamtosauginis
projektas „Rasos
Lašeliai žiedų
karalystėje“

2020-03-20

2020-04-14 -17

2020-05-05

2020-09-07 10-30

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

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.

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino renginys Renginį planuojama vykdyti 2020neįvyko.
2021 m.m.

Bendruomeninė akcija dėl
paskelbto karantino neįvyko.

Lietuvoje

PU
grupės
„Linelis“
mokytojos
V.Matusevičienė
ir
A.Bražinskienė
pasidžiaugė, kad karantino laikotarpis
neištrynė iš vaikų atminties išmoktų dalykų ir
pakvietė
susirinkusius
pasižiūrėti
spektakliuką ,,Kaip katinas ėjo į kurmio
vestuves“. Nuotaikingos, iš antrinių žaliavų
pagamintos lėlės, atgimė vaikų rankose ir
išraiškingai prakalbo personažų balsų
tembrais.
Rudens pradžia ypatingas metų laikas savo
šiluma, spalvų ir garsų gamtoje įvairove ir
gausumu. Ugdymas(is) šiuo laikotarpiu
norom nenorom persikelia į lauką, kur pati
aplinka žadina mūsų smalsumą, žingeidumą,
mąstymą, vaizduotę. Gamtinė aplinka –
neišsemiamas ugdymosi idėjų šaltinis.
Žaisdami saulės spindulių apsuptyje, kasdien
atrandame vis kažką naujo savo įstaigos
kiemo erdvėse. „Vaikystės sodelis“ ir
iškiliųjų lysvių „Čipolino traukinukas“
kviečia pažinti augalus ir jau užderėjusius

Praktinė pažintinėtiriamoji veikla
lauke „Rudens
požymiai gamtoje“

2020 m. spalio
mėn.

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

2020-11-16 -20

Kalėdinių
dekoracijų paroda
lauko erdvėse
„Kalėdinė žvaigždė“

2020-12-04

vaisius. Spalvingi alpinariumai vilioja savo
kvapais ir spalvomis. Skatinant vaiko ir
gamtos santykį, kaupiama
individuali
ugdytinių patirtis.
Skatinti vaikus smalsauti, Rudens požymiai labai ryškiai atsiskleidžia
stebėti ir tyrinėti gamtoje spalio mėnesį. Tai puiki galimybė
vykstančius pokyčius.
organizuoti pažintines veiklas išvykų ar
Ugdyti kritinį mąstymą,
pasivaikščiojimų metu, taip pat daug
glaudaus ryšio su gamta
įdomybių atrandame ir stebėdami aplinką
pojūčius.
savo lopšelio-darželio kiemo edukacinėse
erdvėse „Vaikystės sodelyje“, iškiliųjų lysvių
traukinuke,
aplinką
puošiančiuose
alpinariumuose
ar
stebėdami
kiemo
teritorijoje augančius medžius. Rudens
sunokinti vaisiai, lavina vaikų vaizduotę
kūrybiniuose darbeliuose ir žaidimuose.
Džiaugiamės, kad šis spalis nepagailėjo
gražių dienų smagioms veiklos gryname ore.
Pagilinti vaikų žinias
Siekiant supažindinti mūsų mažuosius su
apie žolelių arbatos
vaistažolių galiomis, edukacinėse veiklose
galias ir naudą sveikatai. grupių mokytojos daug pasakojo, kartu
Ugdyti šilto nuoširdaus
tyrinėjo ir savaime aišku ragavo, skanavo
bendravimo įgūdžius ir
įvairiausias žolines arbatas. Visose grupės šių
pagarbos vieno kitam
veiklų metu buvo juntama puiki emocinė
jausmus.
nuotaika. Vaikai išgirdo, kad dauguma, mūsų
kojyčių mindomų žolelių, gali virsti puikiu
gėrimu. Reikia tik žinoti, kada ir kur
geriausia žoleles rinkti ir kaip jas paruošti.
Ugdyti vaikų suvokimą
Įstaigos vaikučiai, jų tėveliai papuošė
apie gamtos saugojimą,
,,Čipolino
traukinuką“
spindinčiomis
kūrybiškai panaudojant
Kalėdinėmis žvaigždelėmis iš antrinių
ilgai neįrančias atliekas
žaliavų, kurios džiugina mažųjų širdeles.
dekoracijų ir papuošimų
Visos lopšelio-darželio grupių bendruomenės
gaminimui.
papuošė eglučių alėją, augančią įstaigos
kieme, taip pat iš antrinių žaliavų pačių
pagamintais žaisliukas,
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