TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMAITUKAS“ GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS
VEIKSMŲ PLANAS
2016 m.
Tema: Sveika gyvensena Tausok sveikatą - brangiausią turtą.
Veiksmai

Data

Atsakingas

Trumpalaikis projektas
„Linksmi dantukai“

2016 sausis

Gintarė
Šimkėvičienė

Ryto mankštos lauke,
darželio teritorijoje
pirmadieniais ir
ketvirtadieniais
Futbolo turnyras

2016
balandis,
gegužė,

S.Ruginytė

Vaikai 8.20 rinksis į sporto aikštyną,
visi kartu atliks imitacinius
bendruosius pratimus, žais, bėgios.

2016
balandis

S.Ruginytė

Su vyresniaisiais vaikais surengsime
futbolo turnyrą. Kviesim tėvelius
sudaryti komandą, susirungti su
vaikais

Pavasario sporto
šventė

2016 gegužė Visa bendruomenė Visų grupių vaikai dalyvaus šventėje.
Vyresnieji varžysis dviračių
lenktynėse, išbandys jėgas virvės
traukime. Mažesnieji rungtyniaus su
sportiniais kamuoliais, „ parašiutais“

Fizinio aktyvumosvaikatingumo savaitė
„Noriu augti sveikas ir

2016
rugsėjis

Visos grupės

Kaip tai įgyvendinsime?
Išleisti lankstinuką tėveliams „Kaip
prižiūrėti mažų vaikų dantukus“
Integruoti į ugdomąją veiklą

Visos grupės dalyvaus fizinio
aktyvumo savaitėje, vaikai
rungtyniaus estafetėse, išbandys
taiklumą mėtydami į taikinį,

Iš ko sužinosime apie
sėkmę?
Iš vaikų žinių, jų
emocijų, tėvų
susidomėjimo, iš
atsiliepimų
socialiniame tinkle
Facebook
Iš vaikų dalyvavimo,
noro dalyvauti
mankštoje, tėvelių
atsiliepimų.
Iš vaikų emocijų,
tėvelių pritarimo, foto
nuotraukų, žinutės soc.
tinkle Facebook

Ar įvyko, ko buvo
pasiekta?
Vaikai įgijo daug žinių.
Įteikti lankstinukai
tėveliams, informacija
spaudoje, darželio
svetainėje
Bendros mankštos vyko
darželio aiktelėje.

Iš vaikų emocijų, noro
dalyvauti tėvelių
pritarimo ir
dalyvavimo, foto
nuotraukų, žinutės soc.
tinkle Facebook

Turnyras visiems patiko:
vaikams, tėvams,
pedagogams. Turnyre
dalyvavo tikras futbolo
treneris ir tėvų komanda.
Įvyko, buvo skatinamas
bendravimas,
bendradarbiavimas,
ugdoma vaikų ištvermė,
judrumas, gerinamas
sveikatingumas.

Iš soc. tinkle
talpionamų žinučių,
foto nuotraukų.
Tėvelių atsiliepimų,

Vyko labai sklandžiai,
išsinešėme į lauko aikšteles
sportines priemones, vaikai
noriai dalyvavo visose

vikrus“

surengsime virvės traukimo
varžybas.

vaikų emocijų.

rungtyse. Ugdėme vaikų
vikrumą, šoklumą,
taiklumą.

Tema: Mokyklos aplinka. Jei nori pakeisti pasaulį- pradėk nuo savęs
Veiksmai

Data

Atsakingas

Kaip tai įgyvendinsime?

Iš ko sužinosime
apie sėkmę?
Iš vaikų ir tėvelių
įsijungimo į akciją,
iš atsiliepimų
socialiniame tinkle
Facebook

Ar įvyko, ko buvo pasiekta?

Akcija „Trupinėlis
paukšteliui

2016 sausis

A.Mažrimienė

Paskelbti akciją „Trupinėlis
paukšteliui“, stebėti paukštelius,
padaryti lesyklėlių, lesinti
paukštelius kas rytą

Darželio teritorijoje padaryta dar
13 lesyklėlių, „sukauptas
paukštelių maisto bankas“

Palangos zoologijos
sodo insektariumo
apsilankymas

2016 vasaris

R.Gruzbarzdienė

Vaikai susipažins su vorais,
vabalais, gyvalazdėmis,
šimtakojais. Sužinos apie jų
gyvenimo būdą. Grupėse
įspūdžius pieš ir lipdys vabalus,
vorus, drugelius

Iš vaikų emocijų,
prisiminimų, vaikų
darbelių, tėvelių
vertinimo
socialiniame tinkle
Facebook

Vaikai sužinojo daug naujo apie
vabalus, vorus, jų išvaizdą ir
gyvenimo būdą. Grupėse ilgai
diskutavo, dalijosi įspūdžiais ir
padarė dailės darbelių

Projektas skirtas
Žemės dienai „Žemės
spalvos“- aplinkos
medžių puošimas
Literatūrinė-muzikinė
pramoga „Žemės
spalvos“

2016
Kovo14- 18

E.Benetienė,
N.Jonuškienė,
A.Mažrimienė,
Z.Godiliauskienė

Apgalvoti, kaip puoš medžius.
Lankyti rudenį savo pasodintus
medelius, papuošti juos
kaspinėliais, gėlytėmis. Puošti
pagal galimybes visus medžius
esančius teritorijoje.

Iš
bendruomeniškumo,
dalyvių gausos,
papuoštų medžių,
tėvų atsiliepimų.
tėvelių vertinimo
socialiniame tinkle
Facebook

Visų grupių vaikai puošė medžius,
tapė ant medžių kamienų, prašė
medelių, kad jie greičiau skleistų
lapelius.Pramogos metu vaikams
suteikta žinių apie Žemę, metų
laikus.

Projektas „Mūsų
aplinkos paukščiai“

2016
balandis

D.Dambrauskienė

Per filmuotą medžiagą, linksmus
paukščių balsų pamėgdžiojimus,
žaidimus supažindinti vaikus su
mūsų aplinkos paukščiais.

Iš vaikų emocijų,
prisiminimų, vaikų
darbelių, tėvelių
vertinimo
socialiniame tinkle
Facebook
Iš vaikų aktyvumo,
tėvelių nuostatų ir
palaikymo,
pedagogų aktyvumo,
žinių spaudoje

Vaikai įtvirtino turimas žinias ir
įgavo naujų žinių apie mūsų
aplinkos paukščius, išmoko
paukščių balsų pamėgdžiojimo.

Pavasario švarinimosi
talkos: Darom 2016,

2016
balandis,
gegužė

R.Gruzbarzdienė

Vaikai bus skatinami tvarkytis
darželio teritorijoje ir už darželio
ribų.

Konkursas „Žalioji
palangė“

2016 kovasgegužė

Visų grupių
auklėtojos

Sodinti, sėti daigelius sodinukus,
gėles, užvesti augalų augimo
kalendorių, stebėti augalų augimą.

Iš palangių apžiūros,
foto nuotraukų.

J.Navickienė

Įsigyti uždengiamas, šiuolaikiškas
smėlio dėžes vaikams, kur jie žais
, stebės, atliks bandymus ir
eksperimentus.

Iš vaikų emocijų,
tėvelių pritarimo ir
talkinimo jas
įmontuojant.

„Ančiukų“ grupė apdovanota
Vilniaus universiteto botanikos
sodo padėkos raštu. Visų grupių
vaikai augino ant palangių gėles,
daržoves.
Įsigijome 4 naujas šiuolaikiškas
smėlio dėžes vaikų žaidimams su
smėliu.

Smėlio dėžių
2016
pertvarkymas darželio gegužė,
teritorijoje, (naujų
birželis
uždengiamų įsigijimas)
Daržo lysvių
pertvarkymas,
sodinukų perkėlimas
nuo palangės į lysvę

2016
balandis,
gegužė

J.Navickienė
Gamtosauginis
komitetas

Susipažins su daigelių ir sėklų
sodinimo ir sėjimo sąlygomis,
galimybėmis, plės žinias apie
augalų auginimą

2016
rugsėjis,
spalis

R.Gruzbarzdienė
Ir visos
pedagogės.

Padėti vaikui atpažinti medžius,
augančius darželio teritorijoje ir
miške.

Iš foto nuotraukų,
stendinės
medžiagos,
atsiliepimų
spaudoje, svetainėje
soc. tinkle Facebook
Iš atsiliepimų
spaudoje, soc. tinkle
Facebook, tėvelių
padėkų, foto
nuotraukų, foto
stendų grupėse.

Trumpalaikis
bendruomenės
gamtosauginis
projektas „Per medį į
vaiko širdį“

Siekti, kad vaikas įspūdžius apie
medelį išreikštų žodžiu, vaizdu ir

Tvarkė darželio teritorijoje žaidimų
aikšteles, tėveliai tvarkė „namelį“,
parengė vietą naujai smėlio dėžei.

Daržą pertvarkėme, išplėtėme jo
plotą. Vaikai susipažino su augalo
augimu nuo sėklos iki sėklos.

Trumpalaikis bendruomenės
projektas „Per medį į vaiko širdį“
praplėtė vaikų žinias apie medžius,
Skatino vaikų saviraišką, norą
tyrinėti ir atlikti bandymus, skatino
teigiamas emocijas

judesiu.
Skatinti norą kultūringai elgtis
gamtoje, pajusti pagarbą medžiui,
jo teikiamai ramybei, energijai.
Stebėti ir atrasti, kaip atliepiami
žmogaus ir gamtos (medžio)
ryšiai tautosakoje, tautodailėje.
Kūrybinė paroda
„Rudens lapų fiesta“

2016 spalis

Pedagogai ir
tėveliai

Surengti meninių darbelių ir
piešinėlių parodą iš rudens lapų,
sėklų ir kt. gamtinės medžiagos.

Pavėsinių sienų
„Atnaujinimas“išklijavimas
kamšteliais.

2016
gegužė,
birželis

Gamtosauginis
komitetas

Išklijuoti pavėsinių sienas
kamšteliais, atnaujinti piešinius,
suteikti vaikams džiaugsmo.

Iš tėvelių ir darželio
svečių atsiliepimų,
žinučių socialiniame
tinkle Facebook.

Kūrybinė paroda „Rudens lapų
fiesta“ Pasiekta vaikų ir jų tėvelių
glaudaus bendradarbiavimo.

Neišklijavome, nes nįsigijome
klijų.

	
  

Tema: Atliekos. Rūšiuok atliekas –padėsi Žemei.
Veiksmai

Data

Atsakingas

Akcija: Atliekų
rūšiavimo „pratybos“

2016 balandis

J.Petrauskienė
E.Norkūnienė

Kaip tai įgyvendinsime?

Iš ko sužinosime apie
sėkmę?
Paskelbsime darželyje, apie šią
Iš vaikų emocijų,
akciją, kviesime tėvus prisijungti prie tėvelių pritarimo.
šios akcijos, žaismingais, smagiais
užsiėmimais prisiminsime atliekų
rūšiavimo taisykles

Ar įvyko, ko buvo
pasiekta?
Vaikai įgijo daug žinių.
Įteikti lankstinukai
tėveliams, informacija
spaudoje, darželio
svetainėje

Aktyvesnis
įsijungimas į projektą
„Aš rūšiuojuprisijunk ir tu“

2016
rugsėjis

Visa
bendruomenė.
Gamtosauginis
komitetas.

Pastatysime darželyje elektronikos
surinkimo konteinerius, paskelbsime
apie šių atliekų rinkimą per soc.
tinklą Facebook, ir darželyje per
skelbimus, informuosime tėvus per
tėvų susirinkimus.

Iš surinktos
elektronikos atliekų
kiekio, aktyvumo.

Sėkmingai renkame
elektronikos atliekas ir
„keičiame“ jas į knygas ir
balionus.

Įsijungimas į
tarptautinę akciją
„Kamštelių vajus“

2016-gegužė,
spalis

Visa
bendruomenė

Skatina visą bendruomenę rūšiuoti
atliekas, dalyvauti Žemei
draugiškame projekte.

Iš internetinės svetainės
„Kamštelių vajus“ iš
surinktų kamštelių
kiekio.

Surinkta virš 100 kg
kamštelių. Grupės ir
darželis apdovanoti
padėkos raštais,
dovanėlėmis.

	
  

Tema: Gamtosauginės mokyklos kiti renginiai
Veiksmai

Atsakingi

Data

Kaip ką darysime

Tyrinėjimų ir atradimų
savaitė

Pedagogės

2016
balandis

Su vaikais atliksime įvairius
bandymus, stebėjimus, grupėse
ir lauko aikštelėse

Gamtosauginio
komiteto posėdžiai

R,Gruzbarzdienė

Nr.1.-201602-09, Nr.2.2016-03-09,
Nr.3.-201609-09, Nr.4.2016-12-09.

Kiekvieną posėdį
protokoluosime, priimsime
nutarimus ir juos skelbsime
Gamtosauginių mokyklų stende.

Tarpinio
Gamtosauginio audito
atlikimas

Gamtosauginio audito
2016atlikimo iniciatyvinė
rugsėjis
grupė: R.Gruzbarzdienė.

Atliksime auditą srityse:
„Mokyklos aplinka“ „Sveika
gyvensena“

Iš ko sužinosime apie
sėkmę
Iš foto nuotraukų,
filmuotos medžiagos,
atsiliepimų
socialiniame tinkle
Facebook
Iš įvykusių renginių ir
protokolo nutarimų.

Ar įvyko, ko buvo
pasiekta
Vaikai patyrė daug
teigiamų emocijų, įgavo
naujų žinių, buvo
formuojami
gamtosauginiai įgūdžiai.
Gamtosauginio komiteto
posėdžiai šaukiami
reguliariai

Iš atsiliepimų
socialiniuose
tinkluose, foto

Atliktas, apklausos
duomenys suvesti į
diagramas.

N.Jonuškienė,
D,Dambrauskienė
	
  
Veiksmų planą parengė Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ Gamtosauginis komitetas
Gamtosauginės mokyklos projekto darželyje koordinatorė Ramutė Gruzbarzdienė
	
  

nuotraukų.

