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MAŽEIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS „BURATINAS“ 

GAMTOSAUGINIŲ VEIKSMŲ PLANAS 2019-2020 M.M. 

Tikslai:  
1. Ugdyti vaikų ekologinę kultūrą,  formuoti vaikų aplinkosaugos, aplinkotyros ir pažintines 

nuostatas. 

2. Brandinti bendruomenės narių atsakomybę už supančią aplinką, gamtą. 
 

Uždaviniai: 

1. Orientuoti vaikus į praktinę veiklą, skatinti bendruomenės aktyvumą, kūrybiškumą 

2. Integruoti gamtosauginę veiklą į ugdymo procesą. 

3. Organizuoti  edukacines valandėles,  įgyvendinti projektus, susijusius su aplinkosaugine veikla.  

4. Skatinti įstaigos bendruomenę rūšiuoti atliekas, rūpintis gyvenamosios aplinkos švara. 

5. Vykdyti švietėjišką veiklą  tėvams ekologijos ir sveikos gyvensenos klausimais.  

 

Renginys Numatoma data Atsakingi asmenys 

Europos judrumo savaitė Rugsėjis R.Gydrienė 

Diena be automobilio 

Akcija „Rieda ratai rateliukai“ 

Rugsėjis R.Gydrienė 

Moliūgų ir augintų egzotinių augalų 

sugrįžtuvės 

Parodos: ,, Moliūginės įdomybės“, 

,,Egzotinių augalų sala“ 

 

Rugsėjis  

 

J.Dačkauskienė 

I.Veselienė 

Paroda,, Muzikos garsai“ 

Muzikos instrumentai iš antrinių žaliavų 

Spalis B.Vilkienė 

B.Bagočienė 

Akcija „Diena – be popieriaus“ Spalis 25d. D. Barauskienė 

Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“ Spalis GMP komitetas 

Gamtamokslinis  oranžinis vaikų 

forumas ,,Aš – gyvybės kūrėjas“ 

Spalis J.Dačkauskienė 

I.Veselienė 

Akcija ,, Padėk mažosioms pėdutėms’’ Spalis J.Gintalienė,V. Vilkienė,  

B.Bagočienė 

 „Tęstinis projektas „Mažieji gamtos 

sergėtojai“ 

Spalis - balandis GMP komitetas 

Svečiuose „konteineriukai“ edukacinė 

valandėlė „Mesk šiukšles tik į tinkamas 

dėžes“ 

Lapkritis Grupių mokytojos ,GMP 

komitetas 

Europos sveikos mitybos diena 

Protmūšiai pedagogams ir vaikams 

,,Renkamės sveiką maistą“ 

 

Lapkritis R.Gydrienė 

J.Dačkauskienė 



Vartojimo kultūros ugdymas 

,,Ar mokame apsisaugoti nuo šiukšlių?“ 

,,Linkėjimai , maistas“ (pokalbiai apie 

saugų apsipirkimą, pakuočių rūšiavimą) 

Spalis -Lapkritis Grupių mokytojos,  

GMP komitetas, 

SSG grupė 

 

Akcija „Globojam sparnuočius“ 

 

 

Gruodis 

Grupių mokytojos,  

ugdytinių tėveliai, 

GMP komitetas 

Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų 

paroda  

„Kalėdų žaisliukas“ 

Gruodis 

 

S.Jasutienė, V.Jankuvienė 

V.Šimukauskienė 

 GMP komitetas 

Viktorina 

 „Rūšiuok ir aplink bus gražu“ 

Vasaris I.Veselienė,  

 

Pasaulinė vandens diena  

Tyrinėjimų savaitė  

Kovo 22d R.Gydrienė, 

SSG grupė 

Paskaita tėveliams, darželio 

bendruomenei 

„Rūšiuok ir aplink bus gražu“ 

Kovas  Pavaduotoja ugdymui 

G.Tamušauskienė, 

GMP komitetas 

 

Žemės diena,,Smagu pavasario sulaukti“ 

 

Kovas 

Tėvų atstovai,  

GMP komitetas 

Inkilų kėlimo akcija įstaigos teritorijoje 

„Sveiki sugrįžę į gimtinę“ 

Kovas GMP komitetas 

Dalyvavimas konkurse „Mano žalioji 

palangė“ 

Kovas B. Bagočienė 

Pavasarinė talka 

„Darom 2017“ 

 

Balandis 

S.Jasutienė, V.Jankuvienė 

V.Šimukauskienė 

Pasaulinė rankų higienos diena 

,,FU ir FE kelionė“ 

Gegužė 

 

R.Gydrienė,  

SSG grupė 

 

Kita veikla 

Veikla Data Atsakingas 

Gamtosauginis auditas Rugsėjis - spalis Gamtosauginis komitetas 

Gamtosauginio komiteto sudėties 

koregavimas 

Rugsėjis-spalis Pavaduotoja ugdymui            G. 

Tamušauskienė, mokytojaJ. 

Dačkauskienė 

Gamtosauginio kodekso kūrimas Lapkritis GMP komitetas 

Straipsniai internetinėje svetainėje  Nuolat GMPkomitetas 

Gamtosauginio stendo leidyba Nuolat GMP komitetas 

Įtraukti tėvus į darželyje organizuojamas 

GMP akcijas, konkursus bei kitą veiklą 

Nuolat  GMP komitetas 

Bendradarbiauti su rajono įstaigomis 

vykdančiomis GMP veiklą 

Nuolat GMP komitetas 

Dalyvauti aplinkosauginiame projekte 

“Mes rūšiuojam”( toliau rūšiuoti elektros ir 

elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir 

akumuliarorių atliekas) 

Visus metus  GMP komitetas 



Dalyvauti Tarptautinio švietimo įstaigų 

bendruomenių ekologinio švietimo projekte 

,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ 

Rugsėjis - lapkritis  G. Tamušauskienė, mokytojos 

J. Dačkauskienė, I.Veselienė 

 

Parengė: 

Mažeikių  lopšelio – darželio „Buratinas“ gamtosauginis komitetas 

 


