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PROJEKTO TRUKMĖ 2013.03.01-2013.11.30
TIKSLAS Skatinti tausoti gamtą ir jos išteklius mažinant aplinkos teršimą.
UŽDAVINIAI
1. Ugdomojo proceso metu suteikti vaikams žinių apie aplinkos užterštumą, jo žalą žmogui ir
gamtai;
2. Skatinti tinkamai elgtis gamtoje ir ja rūpintis, neteršiant aplinkos;
3. Ugdyti supratimą apie gamtos išteklų ir energijos taupymą, buitinių atliekų rūšiavimą;
4. Skatinti tinkamai, išradingai panaudoti buitines atliekas, organizuoti kūrybinių darbų parodą;
5. Paruošti stendinės medžiagos, lankstinukų, bukletų ekologijos tema.

PROJEKTO REZULTATŲ

APIBENDRINIMAS

Kadangi užteršta aplinka, oras, vanduo, per mažai taupomi gamtos ištekliai, energija,
nerūšiuojamos buitinės atliekos, vaikams trūksta žinių apie užterštumo žalą gamtai ir sveikatai, todėl
ypatingą dėmesį teko skirti ekologijos ugdymui.
Balandžio mėnesį, tėvų susirinkimo metu supažindinome tėvelius su projektu, jo uždaviniais.
Apklausėme tėvus ir vaikus ar rūšiuoja buitines atliekas namuose, ar taupo elektrą, ar žino kokia žalą
užterštumas kelia gamtai ir sveikatai.
Grupėje įsigijome konteinerius šiukšlėms rūšiuoti. Vaikai priprato savarankiškai rūšiuoti popieriaus,
plastmasės atliekas.
Visi noriai tvarkė darželio kiemą, rinko šiukšles, grėbė nukritusius medžių lapus.
Daug įspūdžių paliko išvyka į siuvyklą ,,Edita‘‘, kur siuvėjos Edita ir Vaida supažindino su siuvimo
mašinomis, lygintuvais, parodė sukirpimo stalą. Vaikai apžiūrėjo įvairias medžiagas, siūlus ir jau
pasiūtus drabužius. Grižę į darželį gamino darbelius iš medžiagų atraižų, kurias padovanojo siuvėjos.
Ugdomosios veiklos metu diskutavome apie užterštumo žalą gamtai ir žmogui. Įstaigos dietistėslaugytoja Irena Mažūnaitienė papasakojo vaikams apie įvairias bakterijas, kurios sukelia ligas ir kaip
jų išvengti.
Vaidinome inscenizacijas su lėlėmis, gaminome darbelius iš buitinių atliekų. Vaikai noriai atliko
lavinamąsias užduotis, mokėsi eilėraštukų, dainavo ,,švaruolių“ daineles, žaidė žaidimus, atliko
sveikuolių mankštelę, aiškinosi kur gyvena bakterijos, minė mįsles.
Kovo mėnesį dalyvavome Tarptautinėje vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijos ,,Aš noriu gyventi“
piešinių konkurse, skirtame augmenijos ir gyvūnijos apsaugai, žolės deginimo
prevencijai
,,Saugokime Žemę“, kurioje Jonas Legas ir Šarlotė Kernagytė tapo laureatais.
Bendradarbiaujant su dietiste Irena Mažūnaitiene, stende pateikėme tėvams informacijos ekologijos ir
užkrečiamų ligų tema, lankstinukų apie atliekų rūšiavimą.
Lapkričio mėnesį vykdėme akciją ,,Papuoškime liūdinčius medelius“, savo darbeliais puošėme medelius
darželio kieme.
Penktadieniais buvo paskelbta ,,švaros“ dienelė: vaikai plovė žaislus, tvarkė grupę, pavėsinę.
Daug teigiamų įspūdžių vaikams ir tėvams paliko šventinė popietė ,,Graži mūsų šeimynėlė“. Vaikai
deklamavo eilėraštukus, kartu su tėveliais žaidė žaidimus, atliko sveikuolių mankštelę, minė mįsles
tėveliams.

Su tėveliais aptarėme projekto naudą vaikams ir šeimai. Tėvai džiaugėsi, kad vaikai tapo tvarkingesni,
įgijo daugiau žinių ekologijos tema. Viso projekto vykdymo metu sistemingai supažindinome vaikus su
švaros reikšme mūsų organizmui, naudojome grožinės literatūros kūrinius, tautosaką, piešėme.
Lipdėme, aplikavome, žaidėme įvairius žaidimus. Vaikai sužinojo apie ekologijos problemas, diskutavo
kaip mes turėtume elgtis, kad padėtume Žemei, išmoko rūšiuoti šiukšles, patys nešė jas į konteinerius.
Susitarėme su vaikais, kad visada būsime tvarkingi ir neteršime Žemės. Tikimės, kad projektas tikrai
buvo naudingas mūsų ugdytiniams ir jų tėveliams.

