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Projekto idėja ir turinys 
    
 
  Aktualumas. 

Žmogų supanti aplinka, gamta formuoja jo pasaulėjautą, charakterį. Šiuolaikinio 
jaunimo požiūris į gamtą, jos išteklius yra vartotojiškas. Jie sunkiai suvokia, kad nieko 
nesaugant – viskas gali sunykti, išnykti...o juk viskas gamtoje yra susiję.  

Norint, kad žmogus suprastų gyvąją gamtą, išmoktų ją tausoti, reikia jį nuo pat 
vaikystės mokyti bendrauti, pažinti ją. 

  
 
 Tikslas:  

Formuoti vaiko artimos aplinkos pažinimo įgūdžius. 
 
 
Uždaviniai: 

- plėsti bendravimo su gamta, artimiausia aplinka patirtį; 
- suteikti galimybę geriau pažinti mūsų žemės gamtą, jos reikšmę žmogui; 
- elgesio taisyklių gamtoje pagalba skatinti saugoti ir globoti gamtą; 
- skatinti norą išreikšti save kūryboje. 

 
 
Metodai: 

Ekskursijos, išvykos; eksperimentai, stebėjimai; įvairios literatūros apie gamtą skaitymas; 
dokumentinių filmų žiūrėjimas; žaidimai; pasakojimai, „minčių lietus“; knygelių apie gamtą 
kūrimas. 

 
 
Sėkmės kriterijai: 

- sutelktos „Lakštingalos“ bendruomenės pastangos; 
- aktyvus projekto partnerių dalyvavimas; 
- parama ir pagalba iš „Lakštingalą“ lankančių vaikų tėvų. 

 
 
Projekto dalyviai 

Projekte dalyvauja Zarasų mokyklos-darželio 3-6 metų vaikai, ugdytojai, tėveliai. 
 
 
Projekto partneriai 

- Zarasų centrinės bibliotekos specialistai; 
- Zarasų P. Širvio progimnazijos moksleiviai. 

 
 
Projekto rezultatai ir sklaida 

- projektas formuos pozityvius vaikų santykius su artima aplinka, gamta. Skiepys 
gamtos globotojo ir saugotojo įgūdžius; 

- skatins naudotis įvairia informacija; 
- skatins vaikų pastabumą, kūrybingumą; 
- projekto darbo sklaida Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ internetinėje 

svetainėje. 



 
Projekto planas 
 
Eil. 
Nr. 

Vykdomi renginiai Data Atsakingas 
vykdytojas 

Vieta 

1. Išvykos prie Zaraso ežero į salą 2012.03.05.- 
2012.03.16. 

4 – 6 metų amžiaus 
vaikai ir ugdytojai 

Zaraso 
ežero sala 

2. Ekskursijos į Zarasų CB vaikų 
skyriaus knygų parodas, knygų 
aptarimus 

2012.03.05.-
2012.03.16. 

4 – 6 metų amžiaus 
vaikai ir ugdytojai 

Zarasų CB 
vaikų 
skyrius 

3. Dokumentinių filmų apie saulės 
sistemą ir įvairią mūsų žemės gamtą 
žiūrėjimas. 

2012.03.12.-
2012.03.16. 

5 – 6 metų amžiaus 
vaikai ir ugdytojai 

Įstaigos salė 

4. Piešinių paroda „Žemė mūsų 
delnuose“ 

2012.03.19.-
2012.03.23. 

3 – 6 metų amžiaus 
vaikai ir ugdytojai 

Įstaigos 
koridorius 

5. Vaikų auginamų augalų paroda „Mes 
auginame...“ 

2012.03.19.-
2012.03.23. 

3 – 6 metų amžiaus 
vaikai ir ugdytojai 

Įstaigos salė 

6. Edukacinė pramoga „Mes Žemės 
vaikai“ 

2012.03.20. „Lakštingalos“ 
bendruomenė 

Įstaigos salė 

 
 
 
Projekto trukmė  2012.03.05. – 2012.03.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mokyklos „Lakštingala“ projektas „Žemė mūsų delnuose“ 
„Žvaigždučių“ grupės vaikų 5-6 metų ir ugdytojų veikla 

2012.03.05. – 2012.03.23. 
 
 
 

 

 

Stebime augalus, paukščius mūsų darželio teritorijoje. Pokalbiai apie tinkamą  elgesį gamtoje, 

„Minčių lietus“. 

Išvyka prie Zaraso ežero, stebime vandens paukščius; antytes, gulbes; ieškome akimis, užuodžiame 

pirmuosius pavasario ženklus gamtoje: tirpstantis sniegas, žaliuojantys žemės lopinėliai ir t.t. 

Ekskursija į Zarasų CB vaikų skyrių organizuotą knygų apie gamtą parodą. Parsinešame gamtos 

enciklopediją, knygelių apie gamtą. 

Grupėje skaitome enciklopedijas, knygas apie gamtą, žurnaliuką „Lututė“; žiūrime iliustracijas. 

Aptariame, pasidaliname įspūdžiais; „Minčių lietus“. 

Žiūrime dokumentinius filmus apie saulės sistemą, apie įvairią mūsų žemės gamtą. Aptariame, 

pasidaliname įspūdžiais, „Minčių lietus“. 

Gaminame knygutes „Žemės gamta“. Pateikiame parodai. 

Sėjame pupas, pipirmėtes, avižas, sodiname svogūną – tai mūsų daržas ant palangės, laistome, 

prižiūrime, džiaugėmės pirmaisiais daigeliais, stebime augalo šaknų augimą, skanaujame. 

Pateikiame augalus parodai „Mes auginame...“ 

Kuriame mįsles, pateikiame parodai. 

Panaudojant gamtinę medžiagą: akmenėlius, šakeles, smėlį, kriauklės, spyglius, o taip pat įvairų 

popierių, guašą, klijus pagaminome kolektyvinį darbą „Zaraso ežero pakrantė“. Pateikėme parodai. 

Piešiniai liejant akvarele, piešiant guašu, kreidelėmis, papildant juos gamtine medžiaga: džiovintais 

rožių lapeliais, apelsino žieve. Pateikiame piešinių parodai „Žemė mūsų delnuose“. 

Organizuojame pramogą „Mes žemės vaikai“: dalyvauja 5-6 metų amžiaus vaikai, komandos 

varžėsi „Proto mūšyje“, estafetėse ir pristatė savo sukurtas mįsles, istorijas, pasakas be galo bei 

kolektyvinius meninius darbus. 

 
 
 

 
 

 


