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1 1 prioritetas .EKOLOGINĖS KULTŪROS PRADMENŲ UGDYMAS 

1 1 Tikslas : Planuoti, vykdyti GMP veiklą 

   Uždaviniai 

Priemonės 

Rezultatas  , kriterijai 

 

Terminas 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

šaltinis 

1 1 1 Parengti GMP 

dokumentaciją 
 Parengti GMP posėdžių ir metodinės veiklos planą 

 Papildyti GMP komitetą naujais vaikų tarybos nariais 

  Surengti apvalaus stalo diskusiją, išsiaiškinti 

probleminę gamtosauginės veiklos sritį     

Rugsėjis 

Rugsėjis 

Spalis 

GMP komitetas 

GMP komitetas 

PU ir vyr.grupių 

aukl. 

_ 

_ 

1 1 2 Parengti 

gamtosauginį 

kodeksą 

 Sukurti  gamtosauginį kodeksą vaikų piešinių pagalba Rugsėjis l/d ,,Gintarėlis“ 

pedagogės ir 

ugdytiniai 

 

 

- 

1 2 Tikslas : Kurti auklėtojų forumą, kompetencijų vystymo sistemą GMP klausimais 

   Uždaviniai 

Priemonės 

Rezultatas  , kriterijai 

 

Terminas 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

Šaltinis 

1 2 1 Taikyti 

netradicinių 

ugdymo metodų 

sklaidą 

 Metodinės grupės pasitarimuose skaityti pranešimus , 

straipsnius 

 Rengti apvalaus stalo diskusijas, forumus,  

bendradarbiauti bendruose projektuose su Kroatijos 

respublikos gamtosauginės ikimokyklinės įstaigos 

pedagogais 

 

Pagal parengtą 

planą 

 

Per mokslo metus 

GMP komitetas 

 

 

S.Sadauskienė 

 

- 

1 2 2 Vykdyti 

ekologinės 

kultūros sklaidą 

mieste ir 

bendruomenėje 

 Dalyvauti miesto organizuojamuose GMP renginiuose 

(idėjų bankas pildomas) 

 Vaikų diskusija – pranešimas ,,Aš mažas, bet man 

rūpi...“ 

Per mokslo metus 

 

 

Sausis  

GMP komitetas 

ir grupių 

auklėtojos 

Vaikų taryba 

 

MK 

UL 

1 2 3 Leisti lankstinuką  ,,Energija iš medžių“ 

 Antrinių žaliavų panaudojimas“ 

Rugsėjis  

Lapkritis 

S.Kairienė 

D.Ružauskienė 

- 

1 3 Tikslas : Integruoti GMP veiklą į kitas veiklas 

1 3 1 Regti projektus , 

konkursus, 

organizuoti 

šventes, pramogas 

 Akcija ,,Diena be automobilio“ 

 Rudens mandalų kūrimas 

 Akcija ,,Ištiesiu savo ranką keturkojams“ 

 Paroda iš antrinių žaliavų ,,Transporto priemonės“ 

 Parengti Mažeikių savivaldybės finansuojamą 

gamtosauginį projektą ,,Grupė lauke – atvira ugdymosi 

Rugsėjis  

Rugsėjis  

Spalis 

Lapkritis  

 

Vasaris  

E. Matutienė 

Grupių 

auklėtojos 

V.Mačiukienė 

S.Sadauskienė, 

D.Ružauskienė  

 

 

MK 

UL 



 

 

 

1 3 4 Dalyvauti 

visuotinėse 

respublikinėse 

akcijose 

 Akcija ,,Mes rūšiuojam“ 

 Dalyvauti Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose 

 

 

Per mokslo metus 

Lapkritis  

GMP komitetas 

GMP komitetas 

Grupių 

auklėtojos 

 

- 

1 4 Tikslas : Antrinių žaliavų tvarkymas įstaigoje 

1 4 1 Skatinti darželio 

auklėtinius rinkti, 

rūšiuoti  antrines 

žaliavas ,atliekas 

 Akcija ,,Gelbėti gamtą nuo šiukšlių – ne gėda“ 

 Tęsti makulatūros rinkimo ir rūšiavimo akciją : ,,Apie medį 

pagalvok...“ 

Spalis 

Balandis 

Per mokslo metus 

 

 

Grupių 

auklėtojos 

 

MK 

UL 

1 5 Tikslas : Dalyvauti žemės dienos renginiuose 

1 5 1 Prisidėti prie 

organizuojamų 

žemės dienų 

renginių 

 Animacinių filmų peržiūra 

 Edukacinės valandėlės grupėse 

 Idėjų bankas pildomas 

 

Per mokslo metus 

 

 

Grupių 

auklėtojos 

 

- 

1

  

6 Tikslas : Vykdyti mokyklos bendruomenės ir visuomenės informavimą apie įstaigos GMP veiklą 

1 6 1 Informuoti 

visuomenę apie 

GMP veiklą 

darželyje 

 Straipsniai internetinėje svetainėje 

 Stendinė medžiaga 

 Pranešimai, ataskaita 

 

 

Per mokslo metus 

 

GMP komitetas 

 

MK 

UL 

aplinka“ 

 Akcijos „Už trupinėlį – čiulbėsiu vasarėlę“,  ,,Baltasis 

badas miško žvėreliams“ 

 Edukacinė valandėlė su bitininku 11 grupėje ,,Bitutės 

darbininkės“ 

 Pramoga ,,Dūzgia bitės tarp žiedų“ 

 Projektas ,,Bitute pilkoji, iš kur medų nešioji“ 

 Pramoga ,,Jau saulutė šviečia ir visus pievelėn kviečia“ 

 

Sausis-vasaris 

 

Balandis 

 

Balandis 

Balandis  

Balandis 

 

 

Grupių 

auklėtojos 

L. Juodeikienė 

 

L.Juodeikienė 

I. Zonienė 

D.Juodeikienė 

 

 

1 3 2 Organizuoti 

išvykas , 

ekskursijas 

 Išvyka prie Ventos upės 

 PU grupių vaikų ir jų tėvelių sporto šventė Tirkšlių 

pušyne 

 

Balandis  

Balandis 

PU grupės 

PU grupių 

auklėtojos 

 

MK 

UL 

 

1 

 

3 

 

3 

 

Organizuoti talkas 

įstaigoje 

Rudeninės švaros akcija ,,Rudens lapų šurmulys“ 

 ,,Gelbėti gamtą nuo šiukšlių ne gėda“ 

 Akcija ,,Darom - 2018“ 

 Akcija ,,Pasodinsiu margaspalvę gėlytę“ 

Spalis 

Per mokslo metus 

Balandis 

Balandis 

 

GMP komitetas 

GMP komitetas 

 

 

MK 

UL 



1 6 2 Rinkti ir skleisti 

informaciją 

bendruomenėje ir 

visuomenėje 

 www.zalieji.lt 

 www.emokykla.lt 

 www.ikimokyklinis.lt 

 

 

Per mokslo metus 

 

GMP komitetas 

 

- 

1 7 Tikslas : Bendravimas ir bendradarbiavimas, partnerystė 

1 7 1 Bendradarbiavim

as su tėvais 
 Įtraukti į  darželyje organizuojams akcijas, konkursus, 

įv.veiklą 

 

Per mokslo metus 

GMP komitetas 

ir grupių 

auklėtojos 

- 

1 7 2 Bendradarbiavim

as su rajono 

įstaigomis 

vykdančiomis 

GMP veiklą 

 Bendradarbiauti su l/d ,,Berželis“ ,l/d ,,Buratinas“,  l/d 

,,Žilvitis“ ,  l/d ,, Giliukas“ 

 Dalyvauti ,,Lutučių „ klube , lankyti ir dalintis gerąja 

patirtimi internetinėje svetainėje www.lutute.lt 

 

Per mokslo metus 

 

GMP komitetas 

ir grupių 

auklėtojos 

 

- 

 

http://www.zalieji.lt/
http://www.emokykla.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.lutute.lt/

