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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 

EKO veiklų planas 2023 metams 
 

I. EKO VEIKLOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ANALIZĖ(SSGG) 
 

STIPRYBĖS 
Palanki įstaigos aplinka ir geografinė padėtis 
mieste gamtamokslinio ugdymo veiklų 
organizavimui. 
STEAM tiriamosios-patirtinės veiklos, 
pažintinių projektų integravimas į ugdymo 
procesą.  

SILPNYBĖS 
Nepakankamas bendruomenės pavyzdys ir 
susidomėjimas ekologinių problemų sprendimu. 
Menkas pažintinių ugdymo(si) veiklų tolimesnėse 
aplinkose už lopšelio-darželio teritorijos 
organizavimas dėl transporto finansavimo. 
 

GALIMYBĖS 
Edukacinių lauko aplinkų 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 
          ►Vaiko gamtamokslinių ir ekologinių kompetencijų vertybinių nuostatų ugdymas saugioje, 
sveikoje ir estetiškoje aplinkoje. 

  ►Įstaigos bendruomenės sąmoningumo ir atsakingumo stiprinimas, taupiai ir efektyviai 
naudojant gamtos išteklius, formuojant ekologinės kultūros ir etikos, sveikos gyvensenos įgūdžius. 
 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Tikslas – skatinti lopšelio-darželio bendruomenės aktyvumą, rodant ekologinės kultūros 
pavyzdį, plėtojant kūrybines iniciatyvas, ugdytinių gamtamokslinių, 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. 2023 metų veiklos 
ataskaitos rengimas 

2024 m. sausio 
mėn. 

EKO darbo 
grupė 

Parengta ir 
patalpinta įstaigos 
internetinėje 
svetainėje EKO 
veiklų ataskaita  

2. 2024 metų EKO veiklų plano 
aptarimas ir parengimas 

2024 m.  
vasario 15 d. 

EKO darbo 
grupė 

Sudarytas ir 
pristatytas 
lopšelio-darželio 
bendruomenei 
EKO veiklų 
planas 2024 
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. 
 

Ekologinė akcija „Papuoškime 
Velykų medį“ 

Kovo mėn. 
31d.- 
balandžio 
mėn.3d. 

 

Alina 
Bražinskienė, 
Vida 
Matusevičienė 

Įstaigos bendruomenė 
margučių vėriniais 
papuoš medį, naudojant 
antrines žaliavas 
puošybai. Netradiciškai 
pasveikins lopšelio-
darželio bendruomenę 
su artėjančiomis Šv. 
Velykomis. 

2. Projekto „Mes rūšiuojam“ 
tęstinė veikla 

Nuolat Lopšelio-
darželio 
bendruomenė 

Ugdysis sąmoningumas 
panaudotų baterijų ar kt. 
elementų rūšiavimui 
specialiose talpyklose 

3. EKO prevencinė akcija „Čia 
mano darželis- čia mano 
namai” 
 
 
 
 
 
 
 

Balandžio 
mėn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilma Pūkienė, 
Jolanta 
Pauliukevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IU grupės „Lašeliai“ 
bendruomenė savo 
pavyzdžiu paskatins 
visus stebėti bundančią 
gamtą, ugdytis gebėjimą 
saugoti ją, rūpintis ir 
gražinti, susitvarkant 
savo žaidimų aikšteles 
darželio teritorijoje, 
papuošiant alpinariumus 
ir gėlynus sodinukais. 
Visi žais „pievos 
sanitarus“, tvarkydami 
darželio aplinką. 

4. Netradicinė įstaigos lauko 
erdvių puošimo kūrybiniais 
vaikų darbais akcija Motinos 
dienai „Gražiausias žodis 
MAMA“ 
 
 

Gegužės 
mėn.2-5 d. 
 

Alina  
Bražinskienė, 
Vida 
Matusevičienė 

Panaudojant  buitines 
atliekas, gamtinę 
medžiagą, antrines 
žaliavas, kūrybiškai 
sukurtas netradicinis 
sveikinimas visoms 
mamoms papuoštoje 
lopšelio-darželio lauko 
aplinkoje. 

5. EKO projektas „Būk, 
paukštelių draugu“ 
 
 
 
 
 
 
 

2023 m.  
gruodžio -
2024 m. 
vasario mėn. 
 
 
 
 
 

Danutė 
Grigalevičienė, 
Ramunė 
Jurčiukonienė 
 
 
 
 
 

Grupės bendruomenė 
padės paukšteliams 
išgyventi žiemą: 
pagamins lesyklėles iš 
antrinių žaliavų ir 
pasirūpins paukšteliais. 
Vaikai išmoks gerumo, 
globos, atsakingumo, 
supras gamtoje 
vykstančius procesus. 



6.  Metų laikų EKO parodos 
iškiliųjų lysvių „Čipolino 
traukinukyje“ 
 
 
 
 
 
 

2023-2024 m. 
 
 
 
 
 
 

Genovaitė 
Riklickienė, 
Lina 
Geležauskienė 
 
 
 
 

Metų laikų kaitos 
akcentas kūrybiniais 
darbais, ugdant tvarumo 
nuostatas ir pozityvų 
požiūrį į antrinių atliekų 
pakartotiną panaudojimą 
-  kaip nedarant žalos 
gamtai puošti aplinką. 

 
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. 
 
 
 
 

Žemės dienos 
paminėjimas  

Kovo mėn. Laura 
Žilionienė, 
Sonata 
Asadauskienė, 
Lina 
Geležauskienė 

Pažintinė-edukacinė veikla 
ugdytiniams, formuojant 
supratimą apie žemę ir jos 
saugojimo būtinybę. 

2. EKO ilgalaikė veikla 
„Svogūnėlį auginu“ 

Kovo mėn. Lijana Juočienė, 
Laura 
Žilionienė, 
Sonata 
Asadauskienė 

Augindami svogūnus 
susipažins ir praktiškai stebės 
augalo gyvybę ir  augimo 
ciklą. 

3. Ilgalaikė praktinė - 
pažintinė veikla 
„Augalėlį sodinu - 
sveikas būti ketinu“ 

Kovo mėn. Rasa 
Skirpstienė, 
Rasa 
Matukevičienė 

Grupės ugdytiniai sodins 
įvairių rūšių daržoves, stebės 
jų augimą, su mokytojų 
pagalba juos prižiūrės, 
mėgausis užaugintu derliumi. 

4.  Pažintinė – patirtinė 
veikla „Mano draugas 
– vanduo“ 
 
 

Kovo mėn. 
 
 
 
 
 

Danutė 
Grigalevičienė, 
Ramunė 
Jurčiukonienė 
 

Įgis žinių apie vandens 
savybes, jo svarbą žmogui ir 
supančiai aplinkai. Atliks 
įvairius eksperimentus, 
bandymus ir tyrinėjimus su 
vandeniu.  

5. EKO savaitė 
„Išradingoji darbų 
darbelių upė“ 
 
 
 
 

Kovo mėn. 20-
24 d. 

Vilma Pūkienė, 
Jolanta 
Pauliukevičienė 

Vaikai priimtinais, įtraukiais 
būdais formuosis, aktyvinsis 
sąmoningumą, atsakomybę už 
asmeninį indėlį aplinkos 
išsaugojimui, tausojimui. 
Kūrybiškai, su įvairiomis 
gamtinėmis priemonėmis, 
antrinėmis atliekomis atliks 
kūrybinius darbelius. 

6. Patirtinė-edukacinė 
veikla „Tyrinėju, 
sodinu, auginu“ 
 
 
 

Balandžio 
mėn. 
 
 

Lina 
Geležauskienė 
 
 
 

Ugdytiniai įvairių veiklų metu 
ugdysis pagarbą gamtai ir 
gyvybei, domėsis augalais, 
stebės ir pažins augalų augimo 
ir vystymosi sąlygas. 



7. EKO projektas „Švaros 
diena“ 

Balandžio 
mėn. 
 
 

Lijana Juočienė, 
Laura 
Žilionienė, 
Sonata 
Asadauskienė, 
Jurgita 
Dockevičienė 

Ugdytiniai, tvarkydami 
darželio aplinką, kurs ir  
puoselės  gamtos grožį, 
vertins žmonių,  kurie padeda 
saugoti gamtą, darbą.   

8. Prevencinė 
kompleksinė EKO 
veikla ,,Galvočiukės 
Čiukės ir rūšiuotuko 
Tuko nuotykiai“ 
 
 

Balandžio 
mėn. 
 
 
 
 

Vilma Pūkienė, 
Jolanta 
Pauliukevičienė 
 
 
 

Praktinės veiklos metu 
mokysis rūšiuoti atliekas, 
atlikdami užduotėles 
susipažins su knygelės 
,,Galvočiukės Čiukės ir 
rūšiuotuko Tuko nuotykiai,, 
personažais, domėsis jų 
veikla. 

9. Edukacinė veikla 
„Rūšiuoju, reiškia 
tausoju. Ilgas ir 
raudonas, kas?“ 

2023 m. kovo 
– balandžio 
mėn. 

Genovaitė 
Riklickienė, 
Daiva 
Grigaliauskienė 

Įgis žinių apie slieko sandarą, 
naudą. Sužinos, kaip gaminti 
kompostą, taisyklingai 
rūšiuoti atliekas 

10. Kūrybinių darbų 
paroda ,,Jau pabudo 
vabalai’’ 
 
 
 
 

Gegužės mėn. 
 
 
 
 
 

Danutė 
Grigalevičienė, 
Ramunė 
Jurčiukonienė 
 
 
 

Pažins vabalų ir vabzdžių 
pasaulį, susipažins su jų 
sandara, gyvenimo sąlygomis. 
Vaikai supras, kad Žemė – ne 
tik žmonių, bet ir visų gyvų 
organizmų 
planeta. 

11. Ilgalaikio projekto 
baigiamasis renginys 
„Kviečia vabalai 
vaikus į šaunius gamtos 
namus“  

Gegužės mėn. 
 
 
 

Alina 
Rūškevičienė,  
Akvilė 
Eklerienė 
 

Meninės programos atlikimas, 
atkreipiant dėmesį į vabalėlių 
saugojimą. 
 

12. Edukacinė-pažintinė 
veikla „Rūšiuoju - 
gamtą tausoju“ 
 
 
 
 
 

Gegužės mėn. 
 
 
 
 
 
 

Lina 
Geležauskienė 
 

Užduočių pagalba ugdysime 
atliekų rūšiavimo įgūdžius. 
Vykdysime įvairias veiklas: 
„Geltona diena“, „Žalia 
diena“, „Mėlyna diena“, kurių 
metu mokysimės ne tik 
spalvas, raides, bet ir 
rūšiavimo taisykles. 

13. EKO veikla „Vanduo ir 
mes“ 
 
 
 

Gegužės mėn. 
 
 
 

Jurgita 
Grigaliauskienė, 
Rasa 
Matukevičienė 
 

Rūpinsis artimiausia aplinka, 
ugdysis gamtos išteklių 
tausojimo įgūdžius, 
susipažįstant su vandens 
savybėmis. 

14. Ilgalaikis gamtinis  
projektas ,,Rasos 
lašeliai žiedų 
karalystėje“ 
 
 
 
 
 

Gegužės mėn. 
 
 
 
 
 
 
 

Vilma Pūkienė, 
Jolanta 
Pauliukevičienė 
 
 
 
 
 
 

Tęsdami puikiai pasisekusį 
projektą ,,Girinukas žiedų 
karalystėje“, sės, augins ir 
sodins vasarines gėles į 
darželio gėlyną. Dirbdami 
lauko darbus,  gerinsime 
ugdytinių psichinę ir fizinę 
sveikatą, skatinsime pajusti 
glaudesnį  ryšį su gamta. 



15. 
 

Pažintinė praktinė 
veikla „Pasodinkim, 
užauginkim 
augalėlį…” 
 

Gegužės mėn. 
– rugsėjo 
mėn. 

Jurgita 
Dockevičienė, 
Ramunė 
Jurčiukonienė 

,,Čipolino‘‘ traukinuko 
iškiliosiose lysvėse sės, 
sodins, stebės augalų augimo 
procesą, jais rūpinsis ir 
prižiūrės. 

16. Kūrybinės EKO 
dirbtuvės „Kuriu 
gamtoje“ 

Birželio- 
rugpjūčio mėn. 

Alina 
Rūškevičienė,  
Akvilė 
Eklerienė 

Ugdytiniai kūrybiškai 
įgyvendins pačių sugalvotas 
idėjas lauko erdvėse. 

17. Trumpalaikis projektas 
„Vaikų ir medelių 
draugystė“. Jungtinis 
bendradarbiavimo 
projektas su „Ežiukų“ 
grupe.  

Spalio mėn. Jungtinis 
„Kiškučių“ ir 
„Ežiukų“ grupių 
bendradarbiavim
o projektas. 

Ugdysis gamtos pažinimo bei 
jos saugojimo įgūdžius 

18. STEAM iššūkis – 
antrinių žaliavų 
panaudojimas „Tai - ne 
šiukšlė, o žaidimas“. 

Lapkričio- 
gruodžio mėn.  
 

Genovaitė 
Riklickienė 
 
 

Ugdysis aplinkosauginį 
sąmoningumą, pozityvų 
požiūrį į antrinių atliekų 
pakartotiną panaudojimą. 

19. Edukacinė veikla 
„Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

Lapkričio 8 d. Alina 
Bražinskienė 

Ugdytiniai paminės Europos 
sveikos mitybos dieną ir 
dalyvaus sveiko maisto 
pažinimo ir gaminimo 
veiklose. 

20. Edukacinė-praktinė 
veikla „Prie arbatos 
puodelio...“ 

Gruodžio 15 d. 
 
 

Grupių 
mokytojos 
 
 
 
 

Per patirtinį ugdymą 
ugdytiniai pagilins žinias 
apie vaistažolių arbatos galias 
ir naudą sveikatai.   

 
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. Edukacinių išvykų į Kazlų 
Rūdos miškų muziejų, 
Kalvarijos sav., Trakėnų 
zoologijos sodą 
organizavimas 

2023 m. 
gegužės - 
lapkričio 

mėn. 

EKO darbo 
grupė 

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

2. Akcija „Baltajam badui – 
ne“.  

2024 m. 
sausio-
vasario 
mėn. 

EKO darbo 
grupė 

Rinks maistą miško gyventojams, 
aptardami žiemos periodo 
sunkumus. 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 
 

2023 m. 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 


