
Mažeikių lopšelis-darželis 
„Žilvitis“ dalyvavo Mažeikių 
rajono savivaldybės rengtame 
aplinkos apsaugos rėmimo spe-
cialiosios programos lėšomis fi-
nansuojamame aplinkosauginių 
projektų konkurse. Pavasarį 
ugdymo įstaigos pradėtas rengti 
projektas „Aš mažasis gamtinin-
kas“ skatino pedagogus skleisti 
ekologines žinias, mokyti atitin-
kamą aplinkos sampratą, atsa-
kingiau rūpintis įstaigos aplinka, 
suteikti ugdytiniams galimybę 
stebėti, pažinti, tyrinėti.

Vienas iš projekto uždavinių – 
supažindinti vaikus su ekologija, 
gilinti jų žinias apie vabzdžius, gy-
vūnus, jų gyvenimą. Įstaigos terito-
rijoje buvo įkurdintos trys naujos 
edukacinės erdvės – „Boružiukų 
namelis“, „Vabzdžių viešbutis“ ir 
pažintinis stendas. Norint plėsti 
vaikų supratimą apie juos supan-
čią aplinką taikant eksperimentus 
ir bandymus, įkurta eksperimentų 
laboratorija. Veiklų metu vaikai 
turi galimybę tyrinėti, analizuoti ir 
reflektuoti savo patirtis.

Viena iš ugdymo veiklų apie 
augalus – vasaros metu darželio 
teritorijoje įrengtas alpinariumas. 
Vaikai, kartu su ugdymo įstaigos 
darbuotojais sodindami daugia-
mečius augalus, susipažino, kokie 
augalai žydi pavasarį, o kurie savo 
žiedais džiugina iki vėlyvo rudens.

Rugsėjį į grupes grįžę priešmo-
kyklinukai kartu su grupių pedago-

gais kūrė knygas apie įvairiaspal-
ves gėles. Sukūrę pasakas, vaikai 
jas kruopščiai apipavidalino. Pieši-
niuose susipynę fantazijų elemen-
tai virto gražiais knygos puslapiais. 
Grupės „Kodėlčiukai“ vaikai, 
naudodami netradicines piešimo 
technikas, surengė parodą „Rude-
ninės gėlės“. Ugdytiniai mokomi 
estetikos, grožio, kiekvienas gėlės 
žiedas suteikia teigiamą emociją, 
džiugina.

Ekologiško gyvenimo būdo ir 
ugdymo šalininkai teigia, kad jei 
vaikas nuo ankstyvos vaikystės bus 
ugdomas taip, kad atkreiptų dėmesį 
į aplinką, ja rūpintųsi, gyventų eko-
logišką gyvenimą – didelė tikimy-
bė, kad ir užaugęs jis taip gyvens. 
Vaiko ugdymas priklauso nuo 
veiklos organizavimo, pedagogų 
pastangų, šeimos įsitraukimo. Ug-
dymo įstaiga didelį dėmesį skiria 

atliekų rūšiavimui – dalyvauja res-
publikinėse akcijose, konkursuose, 
parodose. Į ekologines problemas 
buvo stengtasi pažvelgti ir vaikų 
akimis – grupės „Bitutė“ vaikai 
kartu su pedagoge sukūrė spekta-
klį „Žemė mūsų rankose“, kuriame 
buvo paliestos jautriausios atlie-
kų rūšiavimo problemos. Vaikai 
įkūnijo personažus, perteikiančius 
gamtosaugines vertybes.

Vykdomas ekologinis projek-
tas supažindino vaikus su gamtos 
grožiu, išskirtinumu, suformavo 
nuostatas, kad būtina puoselėti 
meilę gamtai. Gamta, rūpinimasis 
ja auklėja, moko žmogų. Asmeni-
nė patirtis vaiką skatina domėtis 
gyvuoju pasauliu, augti atsakingu 
piliečiu. 
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Vaikai skatinami ir mokomi tausoti savo aplinką


