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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „GILIUKAS“
EKOLOGINIS PROJEKTAS „GAMTA – MŪSŲ NAMAI“

Projekto koordinatorius, kvalifikacija: Marytė Savickienė, II vadybinė kategorija.

Projekto kūrybinė darbo grupė:
Vadovė: Lina Patkaukienė.

Sekretotė: Kristina Janavičienė.

Narės: Aida Gedrimienė, Ineta Mačiulaitienė, Vilma Vilkienė, Kristina Janavičienė, Loreta Karpuvienė,

Audronė Žemgulienė, Rima Gricanova, Birutė Šimkutė, Laimina Alešiūnienė, Nijolė Medvedeva, Vilma

Einikienė.

Projekto problemos aktualumas:
Gyvenime nuolat viskas keičiasi. Deja, beskubėdami neberandame laiko giliau pažvelgti į mus supantį

pasaulį. Žemė – mūsų visų namai, ir mes turime ją gerai pažinti bei saugoti. Kiekvienas iš mūsų gali

nedaug, bet visi drauge mes galime išsaugoti Žemę. Visas pasaulio pažinimas prasideda nuo vaiko

artimiausios aplinkos – šeimos, savęs suvokimo, darželio, savo gimtojo miesto, gyvosios ir negyvosios

gamtos stebėjimo. Kasmet į sąvartynus išvežami didžiuliai kiekiai įvairiausių atliekų, iš kurių dalis – labai

kenksmingos žmogaus sveikatai, nuodija gamtą, teršia vandenį, orą, kenkia augmenijai, gyvūnams, darko

kraštovaizdį. Didžiąją atliekų dalį sudaro vertingos medžiagos, kurias galima perdirbti ir pagaminti

reikalingų daiktų. Vaikams trūksta gamtos saugojimo ir išsaugojimo žinių. Geriausiai vaikai pajaučia

gamtą patys patirdami sąlytį su ja, galėdami stebėti, liesti, eksperimentuoti. Vienas efektyviausių būdų tai

pasiekti – šio projekto organizavimas.

Projekto vykdymo laikas: 2015-ieji metai (tęstinis).

Projekto tikslas:
Padėti vaikams suprasti gamtos reiškinius, suteikti kuo daugiau žinių apie aplinką, ugdyti vaiko norą

globoti gamtą, mylėti ją ir saugoti nuo taršos.

Projekto uždaviniai:
1. Skatinsime vaikus gilinti ir turtinti savo žinias, patirtį apie artimiausioje aplinkoje esančius

augalus bei gyvūnus.

2. Ugdyti gebėjimą matyti gamtos grožio ekologinę vertę, kurti grožį savo aplinkoje.

3. Kurti sąlygas, kurios leis vaikams  tyrinėti, bandyti, būti veikliems, išradingiems.

4. Išvykų, ekskursijų, švenčių ir kt. veiklos metu turtinti vaikų patirtį ir žinias apie ekologiją.



5. Stiprinti  darželio ir šeimos partnerystę, dalyvaujant mieste rengiamuose renginiuose,

ekologinėse akcijose, konkursuose, parodose.

Metodai:
Grupinis ir individualus darbas, ekskursijos, konkursai, išvykos, parodos, šventės, žaidimai, pokalbiai,

pasakojimai, filmų demonstracija, klausymasis, literatūros skaitymas, įvairi meninė veikla.

Priemonės:
Įvairi literatūra, meninės raiškos priemonės, gamtinė medžiaga, antrinės žaliavos,  vaizdinės priemonės,

kompiuteris, šviesos staliukai, interaktyvi lenta, filmų įrašai.

Projekto dalyviai:
Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ pedagogai, vaikai, jų tėveliai ir kiti šeimos nariai, įstaigos

bendruomenė, socialiniai partneriai.

Projekto socialiniai  partneriai:
Girulių biblioteka ir bendruomenės namai.

Projekto rezultatai:
Projekto metu vaikai ir visa įstaigos bendruomenė domėsis, rūpinsis artimiausia aplinka ir ją puoselės.

Glaudžiai bendradarbiaudami ugdysimės nuostatą neteršti gamtoje, tapti jos saugotoju. Įstaigos pedagogai

ir tėveliai vystys savo aktyvumą, iniciatyvumą bei kūrybiškumą.

Projekto išliekamoji vertė:
1. Bus vykdomas ugdomojo proceso paįvairinimas išvykomis, pramogomis, konkursais,

akcijomis.

2. Projekto dalyviai įgys patirties ir teigiamų emocijų.

3. Gebės matyti gamtos grožio ekologinę vertę, kurs grožį savo aplinkoje.

4. Įgys žinių apie artimiausioje aplinkoje esančius augalus bei gyvūnus.

5. Supras, kad reikia saugoti gamtą nuo taršos ir įgys žinių,  kaip tai daryti.

6. Stiprės  darželio ir šeimos partnerystė, dalyvaujant mieste rengiamuose renginiuose,

ekologinėse akcijose, konkursuose, parodose.

Dokumentinė medžiaga:
Vaikų ir šeimos narių kūrybiniai darbai, metodinės rekomendacijos  tėvams ir pedagogams, vaikų piešiniai,

nuotraukos, metodinės priemonės, padėkos raštai, scenarijai, konspektai.

Projektui įgyvendinti numatomos lėšos:
Edukaciniams renginiams, išvykoms, ekskursijoms, kanceliarinėms priemonėms, parodų organizavimui,

nuotraukoms. Iš viso 70.00 eurų.


