
                             PATVIRTINTA 

  Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 

          2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-64.1 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 

GAMTOSAUGINIO UGDYMO KŪRYBINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2021–2022 m. m. 

 

 

Tikslas: Skatinti ugdymo įstaigos bendruomenės aktyvumą. Ugdyti vaikų ekologinės kultūros 

pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į gamtą. 

Uždaviniai: 

 Integruoti aplinkosaugos klausimus į ugdymo procesą.  

 Kurti naujas edukacines erdves įstaigos teritorijoje. 

 Formuoti bendruomenės atsakomybę už supančios aplinkos puoselėjimą ir priežiūrą.  

 Į projektinę veiklą įtraukti ugdytinių tėvus.  

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veiksmai Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1.  Atlikti gamtosauginį auditą   Indrė Gyrienė 2021 m. rugsėjis-

spalis 

 

2.  Alpinariumo įrengimas (vaikai, 

tėvai, darželio bendruomenė).   

Edukacinės veiklos „Pavasarį 

žydinčios gėlės“; „Vasarą 

žydinčios gėlės“; „Rudenį 

žydinčios gėlės“ ir pasakos 

kūrimas „Gėlė, kuri pražydo“. 

Indrė Gyrienė 2021 m. rugsėjis 8 gr.;10 gr.; 

11 gr. 

3.  „Vabzdžių viešbučio“ atidarymas 

ir  pažintinio stendo apie 

vabzdžius ir gyvūnus pristatymas. 

Elena Kontenienė  

Indrė Gyrienė 

 

2021 m. rugsėjis 11 gr. 

 

4.  Lauko laboratorijos atidarymas ir 

edukacinių veiklų ciklas „Stebiu, 

bandau, eksperimentuoju“. 

Elena Kontenienė 2021 m. spalis  

5.  Pažintinis rytmetys „Vanduo ir jo 

savybės“ – lankstinukų darymas. 

Andrius Paleičikas 2020 m. spalis 3 gr; 7gr.;  

6.  Statiniai iš antrinių žaliavų 

„Statau namą plastikinį, popierinį 

ar medinį“. 

Rasa Jurkienė 2020  m. lapkritis grupėse 

7.  Vaikų vaidinimas „Žemė mūsų 

rankose“. 

Rasa Jurkienė 2021 m.   

8.  Akcija „Žalioji palangė“ ir daržo 

sėja. 

Birutė 

Gramaliauskienė, 

Elena Kontenienė, 

2021 m. kovas-

balandis 

 

9.  Aplinkos švarinimo akcija 

„Darom“. 

Ingrida Katkutė 

 

2021 m. balandis Dalyvauja 

visa 

bendruomenė 

 



Tema: Kiti veiksmai. 

Tikslai: 

 Kelti sąmoningumą aplinkosaugos srityje; 

  Ugdyti ekologinės kultūros pradmenis; 

  Formuoti teisingą požiūrį į supančią aplinką, gamtą.  

Uždaviniai:  
1. Mokyti ugdytinius džiaugtis, grožėtis aplinka, suprasti jos svarbą ir būtinybę; 

2. Mokyti spręsti ugdytiniams prieinamas ekologines problemas. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiksmai Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

 

1. 

Gerumo akcija 

„Paukšteliai ir 

žvėreliai ruošiasi 

žiemai“. 

 

Aušrinė 

Stancevičienė 

2021 m. sausis grupėse 

 

2. 

Kūrybinės dirbtuvės 

„Lesyklų gamyba“ ir 

edukacinė 

veikla/nuotraukų 

paroda „Pažinkime 

žiemojančius 

paukščius“. 

Birutė 

Gramaliauskienė  

Andrius Paleičikas 

2021-2022  m. m. 

lapkritis-vasaris 

grupėse 

3. Interaktyvi veikla 

„Labas – aš 

pėdsekys“. 

Ingrida Katkutė 

Andrius Paleičikas 

 

2021 m. lapkritis  

4. Viktorina „Moku 

rūšiuoti“ 

Ingrida Katkutė 

Aušrinė 

Stancevičienė 

2021 m. lapkritis  

 

5. 

Dalyvauti Žemės 

dienos renginiuose. 

 Renginių 

planas bus 

pildomas. 

 

 

Birutė 

Gramaliauskienė 

Elena Kontenienė 

Rasa Jurkienė 

Ingrida Katkutė 

Andrius Paleičikas 

 

2022 m. 

kovas–balandis 

 

6. Respublikinis 

konkursas 

„Kamštelių vajus“ 

Indrė Gyrienė 

Agnė Kišonė 

2021-2022 m. m. Renkame kamštelius 

visus metus 

7. Gamtosauginio stendo 

atnaujinimas. 

Ingrida Katkutė 2021-2022 m.m.  

metų laikais 

 

8. Respublikinis 

projektas „Mes 

rūšiuojam“. 

Indrė Gyrienė 2021-2022 m. m.  

 

 

Planą parengė gamtosauginio ugdymo kūrybinė grupė 


