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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“
EKO veiklų planas 2022 metams
I. EKO VEIKLOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ANALIZĖ(SSGG)
STIPRYBĖS
Palanki įstaigos aplinka ir geografinė padėtis
mieste gamtosauginio ugdymo veikloms
organizuoti.
Projektinės-patirtinės veiklos integravimas į
ugdymo procesą.

SILPNYBĖS
Silpnas bendruomenės susidomėjimas
ekologinių problemų sprendimu.
Pasyvus kai kurių mokytojų požiūris į EKO
ugdymo veiklų organizavimą

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
Visuomenės abejingumas aplinkosaugos ir
ekologijos veiksniams.

II. VEIKLOS PRIORITETAI
►Įstaigos bendruomenės sąmoningumo ir atsakingumo stiprinimas, taupiai ir efektyviai
naudojant gamtos išteklius, formuojant ekologinės kultūros ir etikos, sveikos gyvensenos įgūdžius.
►Vaiko gamtosauginių ir 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.
1.

2.

Priemonė

Įvykdymo data

Atsakingi

Ekologinio ugdymo situacijos 2022 m. lapkričio – EKO
įstaigoje
įvertinimas,
gruodžio mėn.
grupė
aptarimas. 2022 metų veiklos
ataskaitos rengimas
2023 metų EKO veiklų plano
aptarimas ir parengimas

2023 m.
vasario 15 d.

EKO
grupė

Laukiamas
rezultatas
darbo Parengta
ir
patalpinta įstaigos
internetinėje
svetainėje EKO
veiklų ataskaita
darbo Sudarytas
ir
pristatytas
lopšelio-darželio
bendruomenei
EKO
veiklų
planas
2023
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.
Priemonė
nr.
1.
Akcija
„Mokausi
taupyti
vandenį ir elektros energiją“

2.

Projekto
„Mes
tęstinė veikla

rūšiuojam“

3.

Akcija
„Papuoškime
aplinką“

4.

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

5.

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

savo

Įvykdymo
data
Nuolat

Atsakingi

Laukiamas rezultatas

Lopšeliodarželio
bendruomenė

Ugdysis vandens ir
elektros
taupymo
atsakingumas,
be
priežasties
nenaudoti
įjungtų
elektros
prietaisų
ar
palikti
neužsukto
tekančio
vandens čiaupo.
Nuolat
LopšelioUgdysis sąmoningumas
darželio
panaudotų baterijų ar kt.
bendruomenė elementų
rūšiavimui
specialiose talpyklose
2022 m.
LopšelioPagražės įstaigos ir
balandis
darželio
artimiausių
teritorijų
bendruomenė aplinka,
vaikai
sudalyvaus
bendruomeninėse
talkose
2022 m.
LopšelioPraktinių-pažintinių
birželio 3 d. darželio
veiklų metu ugdytiniai
grupių
pagilins žinias apie
mokytojos
atliekų
rūšiavimo
būtinybę
2021 m. liepos EKO darbo Bendruomeniškai
bus
4 d.
grupė
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.
Priemonė
nr.
1.
Praktinė – pažintinė
veikla ,,Aš rūšiuojugamtą tausoju“

Įvykdymo
data
Kovo mėn.

2.

Kovo mėn.

Žemės dienos
paminėjimas

Atsakingi
Jurgita
Dockevičienė
Jurgita
Grigaliauskienė
Birutė Dičiūnienė
Jurgita
Grigaliauskienė

Laukiamas rezultatas
Aptardami antrinių žaliavų
rūšiavimo reikalavimus,
ugdysis švarios aplinkos
išsaugojimo, ekologinio
sąmoningumo principus.
Paminėdami Žemės dieną,
kurs meninį darbelį, stebės
filmuką apie klimato kaitą
bei šiukšlių rūšiavimą.

3.

Kūrybinė veikla –
sieninis piešinys
,,Laiminga žemė“

4.

Sveikatingumo projektas: Kovo mėn.
,,Teka švarus vandenėlis
– neša stiprią sveikatėlę‘‘

5.

Eko ilgalaikė veikla:
,,Svogūnėlį auginu‘‘

Kovo mėn.

6.

STEAM iššūkis –
antrinių žaliavų
panaudojimas,
prevencinis pokalbis,
diskusija: ,,Esu
atsakingas už savo
pasaulį. Gamta mūsų
namai“
Ilgalaikis projektas
„Žalioji palangė“

Kovo mėn.

Kovo – spalio
mėn.

Genovaitė
Riklickienė,
Daiva
Grigaliauskienė

8.

„Sėjos pradžia – derliaus
nuėmimas“ praktinės
veiklos iškiliųjų lysvių
traukinuke.

Balandžio 25
d. - rugsėjo
mėn.

Birutė Dičiūnienė
Jurgita
Grigaliauskienė

9.

Eko projektas ,,Švaros
diena“

Balandžio
mėn.

Birutė Dičiūnienė
Jurgita
Grigaliauskienė

10.

Praktinis – pažintinis
projektas ,,Sėklų
karalystė“,
STEAM veikla ,,Mažieji
sodininkai‘‘

Balandžio
mėn.

Jurgita
Dockevičienė
Jurgita
Grigaliauskienė

7.

Kovo mėn.

Jurgita
Dockevičienė
Jurgita
Grigaliauskienė
Vilma Pūkienė,
Jolanta
Pauliukevičienė
Danutė
Grigaliauskienė
Rasa
Matukevičienė
Laura Žilionienė
Sonata
Asadauskienė
Lijana Juočienė
Jurgita
Dockevičienė
Jurgita
Grigaliauskienė

Kūrybinė veikla – sieninis
piešinys ,,Laiminga žemė“
Paminėdami pasaulinę
vandens dieną, akcentuos
vandens svarbą žmogui,
gamtai, aplinkai.
Patenkindami smalsumą,
išradingumą, atliks
eksperimentus su gyvybės
šaltiniu – vandeniu.
Augindami svogūnus
susipažins ir praktiškai
stebės augalo augimo ciklą.
Netradiciškai dalyvaudami
praktinėje - pažintinėje
veikloje, ugdysis
aplinkosauginį
sąmoningumą, pozityvų
požiūrį į antrinių atliekų
pakartotiną panaudojimą.
Augindami prieskoninius
augalus, kurs edukacinę
gamtos pažinimo erdvių
aplinką, ugdysis ekologinį
sąmoningumą, plėtos
domėjimąsi prieskoniniais
augalais ir jų panaudojimo
galimybėmis.
,,Čipolino‘‘ traukinuko
iškiliosiose lysvėse sės,
sodins daržoves, stebės
augalų augimo procesą, jais
rūpinsis ir prižiūrės: laistys,
ravės piktžoles. Džiaugsis
užaugusiu derliumi.
Tvarkydami darželio
teritoriją kalbėsis apie
gamtos ir žmogaus darnos
būtinybę. Iš antrinių žaliavų
gamins vabaliukus.
Praktinis – pažintinis
projektas ,,Sėklų karalystė“,
STEAM veikla ,,Mažieji
sodininkai“

11.

Kūrybinės dirbtuvės:
„Kuriu lauke“

Gegužės mėn.

Sidona
Augustinavičienė
GintarijaTarnienė

12.

Gamtos pažinimo,
puoselėjimo, saugojimo
projektas
„Nesibaigiančiu žydinčių
gėlių takeliu“

Birželio mėn.

Vilma Pūkienė,
Jolanta
Pauliukevičienė
Daiva
Kizelevičienė
GintarijaTarnienė

13.

Antrinių žaliavų
panaudojimas „Kalėdinis
angeliukas“

Gruodžio
mėn.

Grupių
mokytojos

14.

Eko ilgalaikis projektas
,,Pažintis su
vaistažolėmis„

Gegužės gruodžio mėn.

Grupių
mokytojos

9.

Edukacinė-praktinė
veikla „Vaišinu kvapnia
arbatėlė...“

2022-12-15

Grupių
mokytojos

Praktinė veikla lauke,
atliekant įvairius
eksperimentus, tyrinėjant
augalus, vabaliukus, ugdysis
gamtos pažinimo bei jos
saugojimo įgūdžius. Plėtos
kūrybinius gebėjimus.
Veikdami netradiciniais
edukaciniais metodais:
augalų sėjimas,
puoselėjimas, ,,Žiedų
karalystės
kūrimas‘‘, stiprins gamtinį ekologinį pažinimą,
puoselės darželio aplinką,
ugdysis praktinius darbinius
įgūdžius bei gebėjimus.
Kūrybiškai ir išradingai
panaudojant antrines
žaliavas, bus ugdomas
aplinkosauginis ugdytinių
sąmoningumas, pozityvus
požiūris į antrinių atliekų
pakartotiną panaudojimą.
Pristatys pagamintus
herbariumus – augalai
tinkantys arbatai. Per
patirtinį ugdymą, praktines
veiklas gilins žinias apie
žolelių arbatos galias ir
naudą sveikatai.
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.
Priemonė
nr.
1. Edukacinių išvykų į
Šunskų fazanyną, Žuvinto
rezervatą organizavimas
2.

Akcija „Baltajam badui –
ne“.

Įvykdymo
data
2022 m.
gegužės lapkričio
mėn.
2022 m.
sausiovasario
mėn.

Atsakingi

Laukiamas rezultatas

EKO darbo
grupė

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

EKO darbo
grupė

Stebės Šešupėje žiemojančius
vandens
paukščius.
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.
Priemonė
nr.
1.
Dalyvavimas EKO
mokyklų tinklo
organizuojamuose
renginiuose
2.
EKO veiklų
informacijos
pateikimas lopšeliodarželio internetiniame
puslapyje
www.ldrasa.lt

Įvykdymo
data
2022 m.

Nuolat

Pasiliekama teisė pagal poreikį planą koreguoti
Planą parengė EKO darbo grupė

Atsakingi
EKO darbo
grupė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Reda
Miliauskienė

Laukiamas rezultatas
Pedagogai ir ugdytiniai įgis
naujų patirčių, remdamiesi
gamtosauginių mokyklų veiklų
sklaida
Reguliariai bus pateikiama
vykdomų veiklų aprašymai ir
sklaida

