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  Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji 

žingsniai visad būna nedrąsiausi, pilni klausimų, abejonių... 

Analizuodami Gamtosauginių mokyklų programą, iškėlėme 

klausimą, ar programos įgyvendinimas bus veiksmingas mūsų 

įstaigoje. Tačiau tik pradėjus žengti GMP pirmuosius žingsnius, 

greitai įsisukome į darbų sūkurį ir pastebėjome, jog GMP programa 

– tai ne tik puikus būdas siekti  iškelto tikslo - plėtoti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius bei skleisti ekologines žinias, aplinkosaugos 

sampratą, bet ir atsakingiau rūpintis įstaigos aplinka, galimybė 

suvienyti bendruomenę, tėvelius, bendradarbiauti su kitomis 

įstaigomis.  

  Siekiant GMP efektingumo, ekologinį ugdymą stengiamės 

integruoti į visas darželyje vykstančias veiklas. Įstaigos 

gamtosauginės mokyklos veiksmų planą glaudžiai susiejome su 

metiniu veiklos planu. Darželyje gausu įvairių pramogų, užsiėmimų, 

susitikimų, į kuriuos mielai įsitraukia tėveliai, įstaigos bendruomenė, 

seniūnijos atstovai. 

     .  





Saugaus elgesio ir savisaugos ugdymas yra viena iš sveikatos 

saugojimo kompetencijos dalių.  

SVEČIUOSE  POLICIJOS BIČIULIS AMSIUS 



RUGSĖJO 22-OJI TARPTAUTINĖ  

DIENA BE AUTOMOBILIO  

Šią dieną siekėme atkreipti miestelio 

gyventojų dėmesį į neigiamą 

transporto įtaką aplinkai ir žmonių 

sveikatai, patiems prisidėti prie švarios 

aplinkos išsaugojimo. 



RUDENS SVEIKATINGUMO SAVAITĖ 

Renginio tikslas - skatinti daugiau vartoti vaisių, daržovių, jais keisti įvairius 

saldumynus, raginti vaikus kuo daugiau judėti, sportuoti. 



TARPTAUTINĖ GMP VEIKLOS DIENA  

“SVEIKA IR SKANU, KAI PATS GAMINU”  

Šiuo renginiu paminėta tarptautinė Gamtosauginių mokyklų diena  
(„World Day of Action“). 

Renginiui buvo ruoštasi iš anksto: veiklų metu vaikai susipažino su daržovių ir 

vaisių nauda žmogui, sužinojo kas yra sveikas – nesveikas maistas, ne tik 

prisiminė, bet ir patys kūrė sveiko maisto plakatus, žaidė ugdomuosius 

žaidimus.  

 



PROJEKTAS ,,MES RŪŠIUOJAM” 

Pasitelkę tėvelių ir bendruomenės pagalbą, surinkome 

900 kg elektronikos atliekų! 



 

EDUKACINĖ VEIKLA  

“BURNOS HIGIENA - KAS TAI?” 

 

 

 
Darželyje lankėsi UAB „Medikvita“ specialistė J. Smilgienė, kuri ugdytinius 

supažindino su burnos higienos priemonėmis, mokė, kaip taisyklingai 

prižiūrėti savo dantukus. Veiklą stebėjo Mažeikių rajono ikimokyklinių 

įstaigų vyr. slaugytojos.  

 



SVEČIUOJAMĖS TIRKŠLIŲ VIDURINĖJE 

MOKYKLOJE 

 Sveikatingumo renginyje „Sveiki dantukai“ mokiniai priminė 

mažiesiems bičiuliams, kas yra sveikų dantukų priešai ir draugai. 



SVEIKATINGUMO RYTMETIS  

„SVEIKATA – BRANGIAUSIAS PERLIUKAS“ 

„Boružiukų“ grupės vaikai savo darželio draugams priminė apie vitaminų 

naudą, kad reikia draugauti su higienos priemonėmis, ir kaip kultūringai 

elgtis prie stalo. 



 POPIETĖ “APLINKOS TARŠA” 

Viešnios iš Mažeikų Kalnėnų pagrindinės mokyklos ugdytiniams papasakojo apie 

aplinkos taršą. Šios popietės metu vaikams buvo paaiškinta, kad taupydami 

vandenį, šilumą, elektros energiją, rūšiuodami atliekas ir kitais savo darbais mes 

visi galime prisidėti prie klimato kaitos išsaugojimo. 



AKCIJA “BALTASIS BADAS” 

Akcijos tikslas – atkreipti dėmesį į laukinių gyvūnų globą paspaudus 

šaltukui ir iškritus gausiam sniegui. 





GAMTOS PAŽINIMAS IR SAUGOJIMAS YRA 

INTEGRALI DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMOSI 

PROGRAMOS DALIS 





 
TĘSTINIS APLINKOSAUGOS PROJEKTAS 

„GILIUKO“ VAIKAI DOMISI IR SAUGO GAMTĄ” 

 

 Projekto tikslas - turtinti darželio lauko aplinką, sudaryti sąlygas gamtos 

pažinimui, aplinkos tyrinėjimams, suteikti galimybę rūpintis augalais ir 

gyvūnais.  

 



Akcijoje “Darom” dalyvauja ir bendruomenės nariai 



Mūsų dėkinga įstaigos 

aplinka skatina 

ugdytinius tyrinėti, 

stebėti gamtą . 



Gamta prasideda vos išėjus į kiemą... 



Darbai, kuriuos tikimės įgyvendinti iki šių 

mokslo metų pabaigos: 

 

• Paroda iš antrinių žaliavų; 

• Žemės dienos renginiai; 

• Akcija “Darom”; 

• Projektas “Vanduo – vaikų sveikatai”; 

• Rytmetis pasaulinei sveikatos dienai paminėti; 

• Sportinė – pažintinė pramoga; 

• Tęstinis aplinkosaugos projektas „Giliuko“ vaikai domisi 

ir saugo gamtą”. 

 


