
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 
2021 metų EKO veiklų ataskaita 

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

pilietinių nuostatų formavimui. 
          2021metų plane numatytos EKO veiklos įvykdytos 80% 

 
EKO veiklos tema 

 
Data 

 
Tikslas 

 
Refleksija 

 
Pastabos 

 
Rytinė mankšta 
„Smagus rytas – 
gera dienos pradžia“  

 

2021 m. 
vasario mėn. 

 
 

Ugdyti nuostatą: fizinis 
aktyvumas ir buvimas 
gryname ore - sveikatos 
stiprinimo šaltinis. 

Visą mėnesį vyko rytinė fizinė veikla 
ugdytiniams, kurios metu nuotaikingai 
ritmiškai, aktyviai judėdami, pradėdavo rytą 
ugdytiniai kartu su mokytojomis.  
Mankštos padėjo formuotis sąmoningumui 
sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymesi. 

 Dėl užsitęsusios epidemijos nebuvo 
galimybės mankštas vesti 
bendruomeniškai. 

Pavasarinės parodos 
iš antrinių žaliavų  
 
„Traukinuko 
pavasario 
linksmybės“ 
atidarymas iškiliųjų 
lysvių traukinuke 
 
 
 

2021-03-10  Pagilinti vaikų žinias apie 
Lietuvos paukščius, kurie 
pavasarį sugrįžta iš šiltųjų 
kraštų. 

Visa lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai 
dalyvavo, ruošiant kūrybinius darbus 
parodai. Parodos eksponatai – sudomino 
ugdytinius, buvo pagilintos vaikų žinios apie 
pirmuosius pavasario požymius, 
akcentuojant 40-ties paukščių dienos 
paminėjimą kovo 10-ąją, skatinant 
domėjimąsi aplinkos saugojimu kiekvienos 
gyvybės egzistavimui. 

Puiki paroda, kurioje dalyvavo 
daugumo grupių tėveliai kaip 
kūrėjai. Vaikai pamatė, kiek 
daug įdomybių galima 
pasigaminti iš antrinių žaliavų. 

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

2021-03-22 
. 

Pagilinti ir praplėsti ugdytinių 
žinias apie vandens ir gyvybės 
neatsiejamumą. 

Vyresniojo IU ir PU grupių ugdytiniai 
dalyvavo pažintinėje - praktinėje veikloje 
apie vandens svarbą ir saugojimą, kurią 
pravedė Visuomenės sveikatos biuro 
specialistė Edita Perlibienė. 
„Lašelių“ grupės ugdytiniai kartu su 
mokytojomis surengė šventinį rytmetį 
Vandens dienos paminėjimui. 
 

Atskirai grupėse vyko 
kūrybinės, tiriamosios veiklos, 
susiję su vandens savybių 
pažinimu. 



 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 
 

Formuoti tinkamą požiūrį į 
gamtos saugojimą – šiukšlės 
turi rūšiavimo taisykles. 
 
 
 
 
 
Žaismingai pateikti 
ugdytiniams Žemės spalvų 
įvairovę. 
 
 
 
Bendruomeniškai paminėti 
gandro sugrįžimo dieną. 

Surengta netradicinis virtualus modelių šou. 
Netradiciškai dalyvaujant pažintinėje-
pramoginėje veikloje, buvo ugdomas 
aplinkosauginis ugdytinių sąmoningumas, 
pozityvų požiūris į antrinių atliekų 
pakartotiną panaudojimą, skatinant 
ugdytinių bendravimą, išreiškiant savo 
emocijas. 
Grupėse vyko spalvų diena, pagal burtų 
keliu išsirinktą spalvą. Vaikai ir mokytojos 
tą dieną buvo pasipuošę viena spalva ir 
kūrybiniuose darbeliuose stengėsi ją 
parodyti. 
IU grupių „Spindulėliai“, „Boružiukai“, 
„Pelėdžiukai“ edukacinė-pažintinė veikla 
apie pavasario požymių gamtoje atpažinimą 
nebuvo organizuojama salėje.  

Labai aktyviai į modelių kūrimą 
įsitraukė tėvai, turėjome progos 
pasidžiaugti įspūdingais 
kostiumais, pagamintais iš 
atliekų. 
 
 
 
Idėja visiems patiko, veiklos 
vyko žaismingai ir kėlė daug 
emocijų. 
 
 
 
Neįvyko dėl epideminės 
situacijos. 

Ilgalaikis projektas 
„Moliūgas – 
karalius“ 

Pradžia 2021 
m. gegužės 

mėn. – pabaiga 
2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Skatinti sveikos mitybos 
įgūdžius, populiarinti moliūgo 
naudą mūsų racione. 

Grupių ugdytiniai dalyvavo ilgalaikėje 
patirtinėje veikloje - sodino įvairių rūšių 
moliūgus, juos prižiūrėjo, stebėjo jų augimą 
visą vasarą. Rugsėjo 29 d, surengta šventinis 
rytmetis  „Gražiausio moliūgo rinkimai“. 
Dalyviai skanavo ir išbandė moliūgo skonį 
įvairiuose patiekaluose. 

Šventės dalyviai nuotaikingai 
dalyvavo veiklose, rungtyniavo 
su daržo veikėjais ir vaišinosi iš 
moliūgų pagamintais valgiais. 

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

2021 m. 
gegužės mėn. 

 
 

Ugdyti vaikų suvokimą apie 
sveikatos stiprinimą 
paprasčiausiomis priemonėmis 
– pasivaikščiojimai gryname 
ore. 

Pėsčiųjų žygis maršrutu: lopšelis-darželis – 
Pašešupio parkas, suteikė progą įsivertinti 
savo pajėgumą įveikti ilgesnį atstumą 
pėsčiomis. Žygio metu vyko ir pažintinės 
veiklos: „Ką įdomaus matai“, „Išvardink 
medžius ir krūmus“ ir t.t. 

Netradicinė veikla ne lopšelio-
darželio patalpose daug kartų 
įsimintinesnė ir teikianti puikias 
emocijas. 

Gamtamoksliniai 
tyrimai įstaigos 
edukacinėse 
aplinkose: 
„Vaikystės 

2021 m. 
rugsėjo-spalio 

mėn. 

Išnaudoti lopšelio-darželio 
lauko edukacines erdves 
gamtamoksliniam ugdymui. 

Išvykų, pasivaikščiojimų metu ugdytiniai 
stebi gamtą ir aplinką, kaupia asmeninę 
patirtį apie metų laikų požymių pokyčius 
gamtoje. 
 

Vasaros, rudens ir pavasario 
laikotarpiu vyksta aktyvios 
veiklos, žiemos laikotarpis 
pasyvesnis. 



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

Veiklų metu vaikai stebi, tyrinėja, atlieka 
eksperimentus. 

Antrinių žaliavų 
panaudojimas 
„Kalėdinis 
žaisliukas“  

2021m. 
lapkričio- 

gruodžio mėn. 
 

Skatinti kūrybiškai pažvelgti į 
šiukšlių kaupimą – prikelkime 
antram gyvenimui. 

 Kūrybiškai ir išradingai panaudojant 
antrines žaliavas, buvo pagaminti žaisliukai 
eglutei, ugdant aplinkosauginį ugdytinių 
sąmoningumą, pozityvų požiūris į antrinių 
atliekų pakartotiną panaudojimą.  

Įstaiga dalyvavo „Kalėdinių 
eglučių“ pristatyme 
Marijampolės miesto Poezijos 
parke 

Edukacinė-praktinė 
veikla „Vilioja 

kvapni arbatėlė...“ 

2021-12-15 
 
 

Supažindinti ugdytinius su 
arbatų galia sveikatos 
stiprinimui. 

Per patirtinį ugdymą grupių veiklose 
ugdytiniai susipažino su žolelių arbatos 
galiomis ir nauda sveikatai. Smagiai leido 
laiką ragaudami kvapnių arbatų skonius. 

Veikla – puiki šilto nuoširdaus  
bendravimo ir pagarbos vieno 
kitam priemonė. 

Edukacinė išvykos į 
Buktos pažintinį 
taką organizavimas 

2021 m. 
gegužės mėn. 

Suorganizuoti išvyką autosubu PU grupių ugdytiniai dalyvavo ekskursijose  
į „Zuikių muziejų“ ir Kalvarijos zoologijos 
sodą. 

Dėl lėšų transportui stokos 
išvyką Į Buktos mišką neįvyko 

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

2022 m. sausio 
mėn. 

Suorganizuoti išvyką į Šunskų 
mišką 

IU grupė „Spindulėliai“ dalyvavo miške 
kalėdiniame šventiniame renginyje tėvelių 
iniciatyva. 

Dėl epideminės situacijos akcija 
nebuvo vykdoma 

 


