
 

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMAS SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ 

ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS 

„MEDŽIŲ PAVĖSYJE“ 

  

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 
 

1.1. Pavadinimas, teisinė forma Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ 

1.2. Įstaigos ar organizacijos adresas  S. Stanevičiaus g. 21, Vilnius 

1.3. Telefonas (85) 2479192 

1.4. Elektroninio pašto adresas rastine@jovarelis.vilnius.lm.lt 

1.5. Projekto vadovo / koordinatoriaus vardas, pavardė Audronė Boikovienė, telefonas 8 675 45624, 

elektroninio pašto adresas audraboik@gmail.com  

1.6. Kontaktinio asmens vardas, pavardė  Audronė Boikovienė, Fausta Gutauskienė, telefonai 8 675 

45624, 8 611 30722, elektroninio pašto adresas   audraboik@gmail.com,  g.fausta@gmail.com  

1.7. Projekto įgyvendinimo vieta Vilniaus lopšeliai-darželiai „Jovarėlis“, „Saulėgrąža“, „Riešutėlis“, 

VU botanikos sodas, Vilniaus Balsių progimnazija  

2. TRUMPA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO 

PROJEKTĄ 
 

2.1. Projekto tikslas 

 

Sudaryti galimybę 3-7 metų vaikams nuolat būti gamtoje, ja grožėtis, pažinti, puoselėti, tausoti ir 

prisidėti prie gamtos išsaugojimo. 

 

2.2. Projekto uždaviniai ir veiklos 

 

Eil. Nr. Projekto uždaviniai Veiklos 

1. Sukurti 3-7 metų 

vaikams 4 edukacinius 

filmukus apie medžius. 

 

 

 

 

1.1. Informacijos apie medžius, vabzdžius, aromatinius 

augalus, vaizdo medžiagos apie ugdomąsias veiklas rinkimas 

ir sisteminimas.  

1.2. Ugdomųjų priemonių rengimas. Scenarijų edukaciniams 

filmams apie medžius, jų naudą, gamtos tausojimą kūrimas. 

Interviu su mokslininkais ruošimas ir filmavimas. 

1.2.1. Vaizdo medžiagos apie klevą ir beržą rinkimas, 

montavimas, talpinimas elektroninėje erdvėje. 

1.2.2. Vaizdo medžiagos apie kaštoną ir šermukšnį rinkimas, 

montavimas, talpinimas elektroninėje erdvėje. 

1.2.3. Vaizdo medžiagos apie liepą ir ąžuolą rinkimas, 

montavimas, talpinimas elektroninėje erdvėje 

1.2.4. Vaizdo medžiagos apie pušį ir eglę rinkimas, 

montavimas, talpinimas elektroninėje erdvėje. 

2. Organizuoti vaikams 

pažintines ekskursijas ir 

išvykas į gamtą. 

2.1. Priešmokyklinių grupių vaikų išvyka į VU botanikos 

sodą. / Virtuali ekskursija. 

2.2. Priešmokyklinių grupių vaikų ekskursija po Balsių 

pažintinį – botaninį taką. / Virtuali ekskursija.  

2.3. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų išvyka į 

Ozo parką. / Virtuali ekskursija.  
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2.4. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų 

ekskursijos po Fabijoniškių mikrorajono žaliąsias erdves.  

3. Įrengti pažintinį medžių 

taką įstaigos kieme. 

3.1. „Jovarėlio“ pažintinio medžių tako sodinimas. 

4. Suteikti vaikams 

informacijos apie 

aplinkos saugojimą ir 

motyvuoti tausoti 

gamtos išteklius.  

4.1. Edukacinė akcija „Stop medžių šaknų mindžiojimui“. 

4.2.Vaikai tvarko aplinką, grėbia nukritusius medžių lapus, 

mokosi juos kompostuoti. 

4.3. Pravesti virtualią viktoriną „Kaip išsaugoti gamtą“ tarp 

trijų ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų. 

5. Plėtoti vaikų pažintinę 

gamtosauginę 

kompetenciją, taikant 

netradicinius 

ugdymo(si) būdus. 

5.1.Gamtos tyrinėjimų stotelės įrengimas darželio kieme. 

Mobilios laboratorijos sukūrimas. 

5.2.Kneipo pažintinio - sveikatingumo tako, praturtinto 

aromatiniais augalais, įkūrimas. 

5.3.Organizuojami pažintiniai, vaikų aktyvumą ir mąstymą 

skatinantys užsiėmimai, panaudojant projekto įgyvendinimo 

metu sukurtus edukacinius filmukus: 

5.3.1. Apie klevą ir beržą.  

5.3.2. Apie kaštoną ir šermukšnį. 

5.3.3. Apie liepą ir ąžuolą. 

5.3.4. Apie pušį ir eglę. 

5.4.Ugdomasis procesas praturtinamas vaikų patirtine, 

kūrybiškumą skatinančia veikla: 

5.4.1.Šermukšnio uogų rinkimas, ragavimas, saldainių 

gaminimas.  

5.4.2. Liepos žiedų, šermukšnio vaisių arbatos ruošimas ir 

degustavimas. 

5.4.3. „Vabalų viešbučio įrengimas“. 

5.4.4. Vaikai kūrybiniais darbeliais iš gamtinės medžiagos ir 

antrinių žaliavų puošia darželio kiemo erdves. 

5.4.5. Muzikos instrumentų iš gamtinės medžiagos gamyba, 

koncertavimas darželio vaikams. „Žaliosios muzikos 

stotelės“ įkūrimas. 

6. Įtraukti tėvelius į 

projekto veiklas. 

6.1.Vaikai su tėveliais fotografuoja medžius, kuria eko 

pasakojimus. Kuriami medžių nuotraukų ir pasakojimų 

albumai „Medžių takas į darželį“, „Medis pro mano langą“, 

„Mano kiemo medžiai“. (Virtuali paroda). 

6.2.Vaikai su tėvais ieško gamtoje susidraugavusių ir 

įsimylėjusių medžių, bei kitų įdomybių. Įamžina nuotraukose.  

6.3. Vaikai su tėveliais renka gamtinę medžiagą. 

6.4. Tėveliai padeda įrengti Vabalų viešbutį, Kneipo taką, 

sodinti medžius. 

6.5. Tėveliai padeda organizuoti ekskursijas, išvykas į gamtą. 

6.6. Tėveliai įsitraukia ir į kitas projekto veiklas. 

7.  Organizuoti vaikų darbų 

parodas, projekto 

pristatymus. 

7.1. Projekto pristatymas įstaigos bendruomenei ir 

partneriams. 

7.2. Nuotraukų paroda „Medžių draugystė“ darželio kieme. / 

Virtuali paroda. 

7.3. Vaikų darbų parodos: virtuali paroda, paroda LVJC, 

Justiniškių bibliotekos,  l.-d. „Jovarėlis“, l.-d. „Saulėgrąža“, 

l.-d. „Riešutėlis“ ir Balsių progimnazijos erdvėse. / Virtualios 

parodos. 



7.4. Projekto rezultatų pristatymas darželio bendruomenei, 

tėvams, partneriams, savivaldybės atstovams. 

 

2.3. Projekto trumpas apibūdinimas, aktualumo pagrindimas (santrauka) 

 

Projekto aktualumo pagrindimas. Atlikti tyrimai parodė, kad mes turime genetinį poreikį būti gamtoje 

ir, kad kontakto su gamta trūkumas neleidžia mums intelektualiai, estetiškai ir dvasiškai pasitenkinti. 

Mes įkaliname save pastatuose, lauke būdami avime batus, vaikščiojame ant sintetinių grindų, betono 

ar asfalto, keliaujame automobiliais, kurie izoliuoja mus nuo gamtos 

energijų.https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/kaip-vaika-veikia-buvimas-gamtoje-

ypac-medziai-1038-1275348?copied. 

Visa tai turi įtakos mūsų sveikatai. Vis daugiau mieste gyvenančių žmonių, tame tarpe ir vaikų susiduria 

su kvėpavimo sistemos ligomis. Dažnai tam daug įtakos turi ir vis didėjantis oro užterštumas dėl 

miestuose nuolat judančio transporto. Atlikti tyrimai parodė, kad šią problemą padeda išspręsti medžiai. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/mokslininke-ragina-atsizvelgti-i-rekomendacijas-

miestu-tarsos-problema-padeda-spresti-medziai-1007-1202254?copied 

Vilniaus miesto gyventojų apklausa atskleidė, kad tie, kurie kasdien ar bent kartą per savaitę lankosi 

miesto žaliose erdvėse – tiek žaliąsias zonas, tiek pavienius medžius ir jų teikiamas naudas vertina 

gerokai labiau nei tie, kurie lankosi rečiau. Tai rodo, kaip svarbu kuo daugiau laiko praleisti mus 

supančioje gamtoje lauke, tėvams ar mokytojams su vaikais patyrinėti ir suskaičiuoti artimiausiame 

skvere augančių medžių rūšis ar pan. Toks vertybių formavimas ateityje išspręstų nemažai 

aplinkosauginių problemų arba jų tiesiog nekiltų. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/miesto-

medziai-nauda-aplinkai-ir-zmonems-1007-1193404?copied 

Visi šie tyrimai rodo, jog svarbu vaikams jau nuo mažų dienų skiepyti meilę juos supančiai gamtinei 

aplinkai, sudaryti galimybę grožėtis nuostabiais Vilniaus miesto gamtos vaizdais ir paskatinti, 

motyvuoti nuolat būti gamtoje, ją pažinti ir puoselėti. Taip pat suteikti informacijos, kas tai yra gamtinės 

aplinkos tausojimas, kaip mes sodindami ir puoselėdami medžius galime sumažinti oro taršą ir kaip pats 

vaikas gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo taupydamas popierių, saugodamas medžius, prižiūrėdamas 

aplinką ir kt. 

Projekto apibūdinimas. Mūsų projekto tikslas edukacinių filmų pagalba, paskatinti ir motyvuoti vaikus 

kartu su tėvais ir mokytojais kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, domėtis Vilniaus mieste augančiais 

medžiais, pažinti jų įvairovę, teikiamą naudą ir pasvarstyti kuo mes galime prisidėti prie 

aplinkosauginių problemų sprendimo. Manome, kad be galo įdomus ir įvairus medžių pasaulis pabudins 

vaikų susidomėjimą juos supančia gamtine aplinka, suteiks stimulą žaidimui, pažintinei, darbinei, 

meninei veiklai, o tikslingai organizuota vaikų veikla gamtoje, siekiant ekologinių, pažintinių, 

emocinių, dvasinių žinių turės įtakos jų kaip asmenybių vystymuisi. Manome, kad šio projekto metu 

kartu su mokslininkais ir gamtos mokytojais sukurti keturi edukaciniai filmukai apie aštuonis medžius, 

padės ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems apsidairyti savo kieme, rasti daug medžių pro kuriuos 

praeina jų nepastebėdami, paįvairins vaikų veiklą lauke, padės pajausti gamtos grožį, pažinti augalus, 

juos lyginti, stebėti, tyrinėti, džiaugtis. Vaikai susipažins su medžių, vabzdžių įvairove, sužinos jų naudą 

žmogui, kodėl juos reikia saugoti ir tausoti, sodins medžius, pasigamins vabzdžių viešbutį, mokysis 

tyrinėdami, eksperimentuodami ir atrasdami.  

Nuotolinio darbo su vaikais metu susidūrėme su metodinių priemonių, skirtų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, stoka. Todėl šie edukaciniai filmukai ne tik paskatins domėtis 

gamtamokslinėmis ir gamtosauginėmis temomis, bet ir padės mokytojams, tėvams ugdant vaikus. 

 

  2.4. Projekto įgyvendinimo terminai 

 

I etapas. Projekto kūrimas, tikslų ir uždavinių kėlimas, partnerių paieška, paraiškos finansavimui 

gauti ruošimas– 2020 m. birželio-rugpjūčio mėn. 

II etapas. Projekto viešinimas ir edukacinių filmų kūrimas – nuo sutarties pasirašymo dėl projekto 

vykdymo ir finansavimo iki 2020 m. lapkričio mėn. 

III etapas. Edukacinių filmų peržiūros, išvykų į gamtą, viktorinos ir ugdomųjų veiklų su vaikais 

organizavimas, vaikų darbų parodų rengimas – 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėn. 
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IV etapas. Projekto rezultatų pristatymas darželio bendruomenei, partneriams, savivaldybės 

atstovams -2020 m. lapkričio mėn. 

V etapas. Projekto apibendrinimas, refleksija, ataskaitos rengimas – 2020 m. lapkričio mėn. 

 

3. DETALUS PROJEKTO APIBŪDINIMAS 

 

  3.1. Projekto veiklų apibūdinimas 

 

Eil. 

nr. 

Projekto veikla Veiklos vieta Vykdymo 

data  

1. Projekto pristatymas įstaigos 

bendruomenei ir partneriams. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

Zoom platforma 

2020 m. I rugsėjo 

mėn.  savaitė 

2. Informacijos apie medžius, 

vabzdžius, aromatinius augalus, 

vaizdo medžiagos apie ugdomąsias 

veiklas rinkimas ir sisteminimas. 

Internetas, biblioteka, 

gamta. 

2020 m. nuo 

sutarties pasirašymo 

iki  lapkričio mėn. 

3. Ugdomųjų priemonių rengimas. 

Scenarijų edukaciniams filmams 

apie medžius, jų naudą, gamtos 

tausojimą kūrimas. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“ 2020 m. nuo 

sutarties pasirašymo 

iki II rugsėjo mėn.  

sav.Koreguojama 

nuolat. 

4. Interviu su mokslininkais ruošimas 

ir filmavimas. 

VU botanikos sodas 2020 m nuo sutarties 

pasirašymo iki spalio 

mėn. 

5. Vaizdo medžiagos apie klevą ir 

beržą rinkimas, montavimas, 

talpinimas elektroninėje erdvėje. 

Nuotolinis darbas 2020 m . II rugsėjo 

mėn.  sav. 

6. Gamtos tyrinėjimų stotelės 

įrengimas darželio kieme. Mobilios 

laboratorijos sukūrimas. 

Stotelė - Vilniaus l.-d. 

„Jovarėlis“ kieme, 

laboratorija -visur 

2020 m . II -III 

rugsėjo mėn.  sav. 

7. Vaikai su tėveliais fotografuoja 

medžius, kuria eko pasakojimus. 

Kuriami medžių nuotraukų ir 

pasakojimų albumai „Medžių takas 

į darželį“, „Medis pro mano langą“, 

„Mano kiemo medžiai“. 

Fabijoniškių mikrorajonas,  

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Saulėgrąža“, l.-d. 

„Riešutėlis“ 

2020 m.  rugsėjo-

spalio mėn. 

8. Filmuko apie klevą ir beržą 

peržiūra. Vaikų patirtinė, aktyvumą 

ir mąstymą skatinanti ugdomoji 

veikla su gamtine medžiaga. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Saulėgrąža“, l.-d. 

„Riešutėlis“ 

grupių erdvės ir lauko 

aikštelės 

2020 m.  III rugsėjo 

mėn.  savaitė 

9. „Jovarėlio“ pažintinio medžių tako 

sodinimas. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“ 

kiemas 

2020 m.  III rugsėjo 

mėn.  savaitė 

10. Edukacinė akcija „Stop medžių 

šaknų mindžiojimui“. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“ 

kiemas 

2020 m.  III rugsėjo 

mėn.  savaitė 

11. Vaizdo medžiagos apie kaštoną ir 

šermukšnį rinkimas, montavimas, 

talpinimas elektroninėje erdvėje. 

Nuotolinis darbas 2020 m. IV rugsėjo 

mėn.  savaitė 

12. Filmuko apie kaštoną ir šermukšnį 

peržiūra. Vaikų patirtinė, aktyvumą 

ir mąstymą skatinanti ugdomoji 

veikla su gamtine medžiaga. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Saulėgrąža“, l.-d. 

„Riešutėlis“ 

2020 m I spalio mėn. 

savaitė 



grupių erdvės ir lauko 

aikštelės 

13. Priešmokyklinių grupių vaikų 

išvyka į VU botanikos sodą.  

VU botanikos sodas 2020 m I spalio mėn. 

savaitė 

14. Šermukšnio uogų rinkimas, 

ragavimas, saldainių gaminimas. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Saulėgrąža“ 

2020 m I spalio mėn. 

savaitė 

15. Kneipo pažintinio - sveikatingumo 

tako, praturtinto aromatiniais 

augalais, įkūrimas. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“ 

kiemas 

2020 m. II spalio 

mėn.  

16. Vaikai tvarko aplinką, grėbia 

nukritusius medžių lapus, mokosi 

juos kompostuoti. Kuria paveikslus 

iš lapų ir kitos gamtinės medžiagos. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Saulėgrąža“ kiemas 

2020 m. II spalio 

mėn.   

17. Vaizdo medžiagos apie liepą ir 

ąžuolą rinkimas, montavimas, 

talpinimas elektroninėje erdvėje. 

Nuotolinis darbas 2020 m. III spalio 

mėn. savaitė 

18. Filmuko apie liepą ir ąžuolą 

peržiūra. Vaikų patirtinė, aktyvumą 

ir mąstymą skatinanti ugdomoji 

veikla su gamtine medžiaga. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“ 

grupių erdvės ir lauko 

aikštelės 

2020 m. IV spalio 

mėn. savaitės 

19. Priešmokyklinių grupių vaikų 

ekskursija po Balsių pažintinį – 

botaninį taką.  

Balsių progimnazijos 

pažintinis takas 

2020 m. IV spalio 

mėn. savaitė 

20. Liepos žiedų, šermukšnio vaisių 

arbatų ruošimas ir degustavimas. 

 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“ 

l.-d. „Saulėgrąža“, l.-d. 

„Riešutėlis“ 

2020 m. IV spalio 

mėn. savaitė 

21. Vaikai žiūri edukacinį filmuką apie 

bites. Kuria bites ir vorus iš antrinių 

žaliavų. Savo darbeliais puošia 

medžius darželio kieme. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Saulėgrąža“, l.-d. 

„Riešutėlis“ 

grupių erdvės ir lauko 

aikštelės 

2020 m. V spalio 

mėn. savaitė 

22. „Vabalų viešbučio įrengimas“. 

Skruzdėlyno įkūrimas.  

Vilniaus l.-d. „Jovarėlio“ 

kiemas 

2020 m. V spalio 

mėn. savaitė 

23. Vaizdo medžiagos apie pušį ir eglę 

rinkimas, montavimas, talpinimas 

elektroninėje erdvėje. 

Nuotolinis darbas 2020 m. I lapkričio 

mėn. savaitė 

24. Filmuko apie pušį ir eglę  peržiūra. 

Vaikų patirtinė, aktyvumą ir 

mąstymą skatinanti ugdomoji 

veikla su gamtine medžiaga. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Riešutėlis“ 

grupių erdvės ir lauko 

aikštelės 

2020 m. II lapkričio 

mėn. savaitė 

25. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

grupių vaikų išvyka į Ozo parką. 

Ozo parkas  2020 m. II lapkričio 

mėn. savaitė 

26. Virtuali viktorina „Kaip išsaugoti 

gamtą“ tarp trijų ikimokyklinių 

įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Saulėgrąža“, l.-d. 

„Riešutėlis“ 

2020 m. II lapkričio 

mėn. savaitė 

27. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

grupių vaikų ekskursijos po 

Fabijoniškių mikrorajono žaliąsias 

erdves. 

Fabijoniškių mikrorajonas 2020 m. III lapkričio 

mėn. savaitė 

28. Vaikai su tėvais ieško gamtoje 

susidraugavusių ir įsimylėjusių 

Vilniaus m. gamta  2020 m. rugsėjo - 

lapkričio mėn.  



medžių, bei kitų įdomybių. Įamžina 

nuotraukose. 

29. Muzikos instrumentų iš gamtinės 

medžiagos gamyba, koncertavimas 

darželio vaikams. „Žaliosios 

muzikos stotelės“ įkūrimas. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

l.-d. „Saulėgrąža“ 

Kiemas 

2020 m. III lapkričio 

mėn. savaitė 

30. 

 

 

 

 

 

Vaikų darbų parodos. LVJC, l.-d. „Jovarėlis“, l.-

d. „Saulėgrąža“, l.-d. 

„Riešutėlis“, Balsių 

progimnazija, Justiniškių 

biblioteka,  

facebook grupė 

2020 m. III lapkričio 

mėn. savaitė.  

31. Projekto apibendrinimas, refleksija, 

parengti rezultatų ataskaitą. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“ 2020 m. IV lapkričio 

mėn. savaitė 

32. Projekto rezultatų pristatymas 

darželio bendruomenei, tėvams, 

partneriams, savivaldybės 

atstovams. 

Vilniaus l.-d. „Jovarėlis“, 

Zoom platforma 

 

2020 m. IV lapkričio 

savaitė 

 

3.2. Projekto veiklų aprašymas 

 

1. Projekto pristatymas įstaigos bendruomenei ir partneriams. 

Šios veiklos tikslas pristatyti projektą darželio bendruomenei, tėvams ir projekto partneriams. 

Rengiama projekto PowerPoint prezentacija ir Zoom platformoje pristatoma Vilniaus l/d 

„Jovarėlis“ bendruomenei ir projekto partneriams. Įstaigos vaikų tėvus su šiuo projektu 

supažindinsime ir pakviesime dalyvauti per tėvų susirinkimus. Projekto PowerPoint prezentacija 

talpinama darželio internetinėje svetainėje. Visa informacija apie projektą talpinama nurodytuose 

(3.10) socialinių tinklų paskyrose, internetinėse svetainėse ir komunikacijos kanaluose. 

2. Informacijos apie medžius, vabzdžius, aromatinius augalus, vaizdo medžiagos apie 

ugdomąsias veiklas rinkimas ir sisteminimas. 

Šios veiklos tikslas yra surinkti informaciją, vaizdo medžiagą filmų kūrimui ir projekto veiklų 

vykdymui. Sukaupta informacija, vaizdo įrašai, nuotraukos, literatūra, sisteminama, rūšiuojama, 

atrenkama, ruošiamos priemonės projekte numatytoms veikloms. 

3. Ugdomųjų priemonių rengimas. Scenarijų edukaciniams filmams apie medžius, jų 

naudą, gamtos tausojimą kūrimas. 

Šios veiklos tikslas yra parašyti scenarijus filmams apie medžius ir pagal sukurtą scenarijų paruošti 

ugdomąsias priemones vaikų veikloms. Aptariamas filmų turinys, konsultuojamasi su 

mokslininkais, mokytojais, ruošiami interviu klausimai, numatomos filmavimo vietos, įsigyjamos 

ir kuriamos ugdomosios priemonės, kt.  

4. Interviu su mokslininkais ruošimas ir filmavimas. 

Šios veiklos tikslas - paruošti vaizdo įrašus filmams, apie medžius, jų įvairovę, naudą žmogui, 

išsaugojimą, tausojimą ir kt. Kūrybinės grupės nariai vyksta į VU botanikos sodą ir įrašo interviu 

su ten dirbančiomis specialistėmis Rasa Ryliškiene ir Gintarėle Jurkevičiene. Nufilmuojami gamtos 

vaizdai. 

5. Vaizdo medžiagos apie klevą ir beržą rinkimas, montavimas, talpinimas elektroninėje 

erdvėje. 

Šios veiklos tikslas – vaikams suprantamai, įdomiai visą surinktą vaizdo medžiagą apie medžius 

klevą ir beržą, vaizdo pamokėles apie medžių šaknis, oro taršą, apie medžių naudą žmogui, gamtai, 

kaip mes galime prisidėti prie oro taršos mažinimo sodindami medžius sujungti ir sukurti pažintinį, 

edukacinį filmuką, kuris skatintų vaikus kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, domėtis Vilniaus 

mieste augančiais medžiais, tyrinėti gamtinę medžiagą, atlikti STEAM eksperimentus, kurti, žaisti, 

užsiimti aktyvia gamtamoksline veikla. Filmukas bus įkeltas į elektroninę erdvę, kur mokytojai, 

tėvai galės jį surasti ir parodyti vaikams. 

6. Gamtos tyrinėjimų stotelės įrengimas darželio kieme. Mobilios laboratorijos sukūrimas. 



Šios veiklos tikslas- sukurti ir įrengti „Gamtos tyrinėjimo stotelę“ darželio kieme, kur vaikai galėtų  

tyrinėti gamtinę medžiagą, atlikti STEAM eksperimentus, kurti, žaisti, užsiimti aktyvia 

gamtamoksline veikla. Taip sukurti mobilią laboratoriją, kuria galėtų naudotis visų grupių vaikai 

atlikdami įvairius bandymus, eksperimentus ir kita. 

7. Vaikai su tėveliais fotografuoja medžius, kuria eko pasakojimus. Kuriami medžių 

nuotraukų ir pasakojimų albumai „Medžių takas į darželį“, „Medis pro mano langą“, 

„Mano kiemo medžiai“. 

Šios veiklos tikslas yra paskatinti vaikus ir jų tėvus kuo dažniau vaikščioti pėsčiomis ir stebėti 

pakeliui augančius medžius, jų įvairovę, pokyčius rudenį, jais grožėtis, įamžinti. Kalbėtis apie jų 

naudą, išsaugojimą, tausojimą ir savo pasakojimus, pamąstymus, pasakas, atradimus užrašyti ir 

pasidalinti su kitais. Užfiksuoti vaizdai ir pasakojimai bus surinkti ir sudėti į albumus-knygas 

„Medžių takas į darželį“, „Medis pro mano langą“, „Mano kiemo medžiai“, kuriuos vartys, žiūrės, 

skaitys darželio vaikai, mokytojai, tėvai ir kitų bendruomenių nariai. Albumai bus eksponuojami 

darželio erdvėse, vėliau - organizuojamose parodose. 

8. Filmuko apie klevą ir beržą peržiūra. Vaikų patirtinė, aktyvumą ir mąstymą skatinanti 

ugdomoji veikla su gamtine medžiaga. 

Šios veiklos tikslas – paskatinti vaikus, peržiūrėti vaizdo medžiagą apie medžius klevą ir beržą, 

vaizdo pamokėles apie medžių šaknis, oro taršą, apie medžių naudą žmogui, gamtai, kaip mes 

galime prisidėti prie oro taršos mažinimo sodindami, tyrinėti gamtinę medžiagą ir  atlikti STEAM 

eksperimentus, kurti, žaisti, užsiimti aktyvia gamtamoksline veikla. Pasivaikščiojimo lauke metu 

vaikai ieškos šių medžių darželio kieme, juos apžiūrinės, rinks gamtinę medžiagą, lygins, svers, 

matuos, mokysis sudaryti šių medžių mąstymo žemėlapius, kurs meno darbelius, atliks užduotėles. 

9. „Jovarėlio“ pažintinio medžių tako sodinimas. 

Šios veiklos tikslas – suteikti vaikams žinių apie oro taršą, apie medžių naudą žmogui, gamtai ir 

kaip mes galime prisidėti prie oro taršos mažinimo sodindami medžius. Į darželio kiemą atskris 

varna „Nenervink“, kuri  nuolat čiaudės, kosės, jai trūks oro, vaikai bandys varnai padėti, aiškinis 

apie oro užterštumą, ieškos išeičių kaip orą išvalyti. Padedami suaugusiųjų, mokysis sodinti 

medžius. Kiekvienos grupės vaikai pasodins po vieną medelį ir jį globos, prižiūrės, stebės, fiksuos 

pokyčius. Prie kiekvieno medelio paruošiama ir įtvirtinama informacinė lentelė. Vaikai aplankys 

medelius su tėvais, skaitys informaciją apie medelį. Aplankyti pažintinį medelių taką pakviesime 

Fabijoniškių mikrorajono vaikus iš kitų ugdymo įstaigų, S. Stanevičiaus progimnazijos. 

10. Edukacinė akcija „Stop medžių šaknų mindžiojimui“. 

Šios veiklos tikslas atkreipti vaikų dėmesį į žalojamas medžių šaknis ir paskatinti jas saugoti. 

Vaikai sužinos, kad šaknys medžiui labai reikalingos ir kad medis išgyventų jo šaknų zona turi būti 

nemindoma ir nežalojama. Sužinos, kaip jas galima uždengti. 

11. Vaizdo medžiagos apie kaštoną ir šermukšnį rinkimas, montavimas, talpinimas 

elektroninėje erdvėje. 

Šios veiklos tikslas – vaikams suprantamai, įdomiai visą surinktą vaizdo medžiagą apie medžius 

kaštoną ir šermukšnį, vaizdo pamokėlę apie medžių lapus, jų kompostavimą, apie šermukšnio uogų 

naudą žmogui, kaip paruošti šermukšnių saldainius, kaip mes galime prisidėti prie gamtos 

išsaugojimo, sujungti ir sukurti pažintinį, edukacinį filmuką, kuris skatintų vaikus išbandyti 

ekologiškus ir sveikatai naudingus produktus ir motyvuotų tausoti gamtinius išteklius. Filmukas 

bus įkeltas į elektroninę erdvę, kur mokytojai, tėvai galės jį surasti ir parodyti vaikams. 

12. Filmuko apie kaštoną ir šermukšnį peržiūra. Vaikų patirtinė, aktyvumą ir mąstymą 

skatinanti ugdomoji veikla su gamtine medžiaga. 

Šios veiklos tikslas- paskatinti vaikus, peržiūrėjus vaizdo medžiagą apie medžius kaštoną ir 

šermukšnį, vaizdo pamokėlę apie medžių lapus, jų kompostavimą, apie šermukšnio uogų naudą 

žmogui, kaip paruošti šermukšnių saldainius, kaip mes galime prisidėti prie gamtos išsaugojimo, 

tyrinėti gamtinę medžiagą ir  atlikti STEAM eksperimentus su kaštonais, kurti, žaisti, užsiimti 

aktyvia gamtamoksline veikla. Pasivaikščiojimo lauke metu vaikai ieškos šių medžių darželio 

kieme, juos apžiūrinės, rinks gamtinę medžiagą, lygins, svers, matuos, mokysis sudaryti šių medžių 

mąstymo žemėlapius, kurs meno darbelius, atliks užduotėles. 

13. Priešmokyklinių grupių vaikų išvyka į VU botanikos sodą. 



Šios veiklos tikslas – sudaryti galimybę vaikams aplankyti VU botanikos sodą, pamatyti ten 

augančius medžius, užsukti į „Eglės namus“, pasigrožėti rudeninių lapų spalvomis. Vaikai sužinos 

kuo skiriasi miškas, parkas ir sodas. Klausysis  pasakojimų apie medžius, juos stebės, grožėsis, 

dėlios mozaikas iš gamtinės medžiagos, pagal žemėlapį ieškos medžio po kuriuo pasislėpė kiškis, 

atliks užduotėles su spalvomis. Grįžę į darželį savo įspūdžius, potyrius, emocijas, rudenines spalvas 

atspindės dailės darbeliuose. Esant karantinui virtuali ekskursija. 

14. Šermukšnio uogų rinkimas, ragavimas, saldainių gaminimas. 

Šios veiklos tikslas - atkreipti vaikų dėmesį į medžių teikiamą naudą žmogaus sveikatai. Darželio 

kieme augantis šermukšnis visada savo oranžinėmis uogomis susilaukdavo vaikų dėmesio, bet ne 

visi vaikai yra šių uogų ragavę ar žino apie jų naudą. Kieme prie šermukšnio medžio vaikų lauks 

varną „Nenervink“. Ji kažką skaniai „les“. Vaikai sužinos, kad varna „lesa“ šermukšnio uogų 

saldainius. Šie saldainiai yra  galingas vitaminų užtaisas. Pasisotinusiai šermukšnių uogų 

saldainiais, varnai nebus baisus, net pats šalčiausias oras, o bėgimo rungtyje ji aplenks visus vaikus. 

Pasiūlysime ir vaikams pasigaminti bei paskanauti šermukšnių uogų saldainių – vitaminų bombų, 

kad visą žiemą išliktų sveiki ir žvalūs. 

15. Kneipo pažintinio - sveikatingumo tako, praturtinto aromatiniais augalais, įkūrimas. 

Šios veiklos tikslas – sukurti sveikatingumo taką darželio kieme, kuriuo vaikai galės vaikščioti 

atšilus orams.  Iš įvairios gamtinės medžiagos vaikai, tėveliai ir mokytojai supils skirtingų paviršių 

geometrines figūras, kuriomis vaikščiojant  basomis bus dirginamos pėdos ir veikiama nervų 

sistema. Toks natūralus masažas stiprins vaikų sveikatą. Vaikščiodami taku vaikai sužinos iš ko jis 

padarytas, pažins ir uos prie tako augančius aromatinius augalus. Sužinos, kad vieni augalai gali 

peržiemoti ir pavasarį vėl sužaliuoti, o kitiems reikia šilumos, kad nežūtų, kad vieni yra vienmečiai, 

o kiti daugiamečiai ir kt. 

16. Vaikai tvarko aplinką, grėbia nukritusius medžių lapus, mokosi juos kompostuoti. Kuria 

paveikslus iš lapų ir kitos gamtinės medžiagos. 

Šios veiklos tikslas – paskatinti vaikus tvarkyti gamtinę aplinką ir domėtis gamtoje vykstančiais 

procesais. Žiūrėdami vaizdo pamoką, vaikai sužinos, kad  nukritusių lapų kompostavimas – tai 

natūralus procesas, vykstantis gamtoje: nukritę negrėbstomi lapai pūva ir tręšia dirvą. Pūdami lapai 

tartum vėl grįžta į žemę, iš kurios išaugo, kartu užbaigdami savaiminį irimo procesą ir 

pamaitindami medžius susidariusiomis maisto medžiagomis. Vaikai mokysis gaminti kompostą iš 

lapų. Vėliau šį kompostą panaudos tręšiant medžius, auginant daržoves ir prieskoninius augalus 

gamtos stotelėje. Iš nukritusių lapų ir kitos gamtinės medžiagos kurs paveikslus ir eksponuos 

darželio kieme įrengtoje kūrybinių darbų ekspozicijoje.  

17. Vaizdo medžiagos apie liepą ir ąžuolą rinkimas, montavimas, talpinimas elektroninėje 

erdvėje. 

Šios veiklos tikslas – vaikams suprantamai, įdomiai visą surinktą vaizdo medžiagą apie medžius 

liepą ir ąžuolą, vaizdo pamokėles kaip paruošti liepų arbatą ir kaip pasigaminti vabalų viešbutį, 

skruzdėlių ir bičių gyvenimą ir naudą, liepų žiedų arbatos naudą žmogui, sujungti ir sukurti 

pažintinį, edukacinį filmuką, kuris skatintų vaikus išbandyti ekologiškus ir sveikatai naudingus 

produktus, paskatintų domėtis vabzdžiais, juos stebėti ir pasvarstyti kuo galime prisidėti prie 

aplinkosauginių problemų sprendimo. Filmukas bus įkeltas į elektroninę erdvę, kur mokytojai, 

tėvai galės jį surasti ir parodyti vaikams. 

18. Filmuko apie liepą ir ąžuolą peržiūra. Vaikų patirtinė, aktyvumą ir mąstymą skatinanti 

ugdomoji veikla su gamtine medžiaga. 

Šios veiklos tikslas- paskatinti vaikus, peržiūrėjus vaizdo medžiagą apie medžius liepą ir ąžuolą, 

vaizdo pamokėles kaip paruošti liepų arbatą ir kaip pasigaminti vabalų viešbutį, skruzdėlių ir bičių 

gyvenimą ir naudą, liepų žiedų arbatos naudą žmogui, tyrinėti gamtinę medžiagą ir  atlikti STEAM 

eksperimentus su gilėmis, kurti, žaisti, užsiimti aktyvia gamtamoksline veikla. Pasivaikščiojimo 

lauke metu vaikai ieškos šių medžių darželio kieme, juos apžiūrinės, rinks gamtinę medžiagą, 

lygins, svers, matuos, mokysis sudaryti šių medžių mąstymo žemėlapius, kurs meno darbelius, 

atliks užduotėles. 

19. Priešmokyklinių grupių vaikų ekskursija po Balsių pažintinį – botaninį taką. 

Šios veiklos tikslas – sudaryti galimybę vaikams aplankyti Balsių pažintinį-botaninį taką ir pagilinti 

žinias apie medžius. Vaikai pasivaikščios taku, sužinos jo atsiradimo istoriją, stebės ten augančius 



medžius, įsiklausys į jų ošimą, išgirs pasakojimų, mins mįsles, sužinos kokių medžių mediena 

naudojama liaudies instrumentų gamyboje. Vaikai degustuos liepos žiedų ir šermukšnių arbatas, 

domėsis jų gydomosiomis savybėmis. Ekskursiją vaikams praves Balsių progimnazijos biologijos 

ir gamtos mokytoja Jolita Lukošaitienė ir pradinių klasių mokytoja Vida Laucienė. Esant karantinui 

virtuali ekskursija. 

20. Liepos žiedų, šermukšnio vaisių arbatų ruošimas ir degustavimas. 

Šios veiklos tikslas yra pakviesti visus darželio vaikus ragauti liepos žiedų ir šermukšnio vaisių 

arbatas ir pasikalbėti apie jų poveikį žmogaus sveikatai. Jaunesnius darželių vaikus pakviesime 

degustuoti jau paruoštas arbatėles ir išrinkti skaniausią, parodysime iš ko jos pagamintos, 

pasiūlysime iš kvapo atspėti kokio medžio arbatą ragauja. 6-7 metų vaikai pažiūrėję vaizdo 

pamokėlę, mokysis patys paruošti sveikas arbatėles. 

21. Vaikai žiūri edukacinį filmuką apie bites. Kuria bites ir vorus iš antrinių žaliavų. Savo 

darbeliais puošia medžius darželio kieme. 

Šios veiklos tikslas yra padėti vaikams suprasti kokias funkcijas gamtoje atlieka bitės. Žiūrėdami 

edukacinį filmuką apie bites ir kitus vabzdžius, vaikai išsiaiškins, kad bitės atsakingos už 70–90 

proc. visų pasaulio augalų apdulkinimą ir be bičių daug kitų gyvūnų netektų ėdesio, o žmonės – 

maisto. Vaikai sužinos kur gyvena naminės bitės, kaip renka ir kur suneša medų, susipažins su 

bitininko darbu. Pakviesime vaikus žaidžiant ugdomuosius žaidimus, domėtis ir kitais naudingais 

medžiams vabzdžiais ir vabalais. Šios veiklos metu taip pat sieksime sudominti vaikus kūrybine 

veikla -pasigaminti iš antrinių žaliavų „bitutes“, „vorus“ ar kitus vabalus ir papuošti jomis lapus 

numetusius medžius. 

22. „Vabalų viešbučio įrengimas“. Skruzdėlyno įkūrimas. 

Šios veiklos tikslas – sudominti vaikus vabzdžių gyvenimu, aptarti jų naudą gamtai ir kartu su 

suaugusiaisiais sukonstruoti „Vabalų viešbutį“. Vaikai vartys knygeles, aiškinsis kur gyvena 

vabzdžiai, vabalai, žiūrės vaizdo įrašus ir iš šakelių, lapų, medžių žievės, kitos gamtinės medžiagos 

konstruos vabzdžiams gyventi tinkamas landas, jas sujungs, suaugusiųjų padedami sutvirtins, 

pastatys lauke ir lauks svečių. Kai viešbutis užsipildys gyventojais,  vaikai galės juos stebėti, 

tyrinėti, grožėtis, saugoti ir globoti. Taip pat įsigysime skruzdėlyną, kad vaikai galėtų stebėti 

skruzdėlių gyvenimą, jomis rūpintis, maitinti. 

23. Vaizdo medžiagos apie pušį ir eglę rinkimas, montavimas, talpinimas elektroninėje 

erdvėje. 

Šios veiklos tikslas – vaikams suprantamai, įdomiai visą surinktą vaizdo medžiagą apie medžius 

pušį ir eglę, medžių žievę, sakus, medžių siluetus, vaizdo pamokėles kaip pasigaminti muzikos 

instrumentus iš gamtinės medžiagos ir jais muzikuoti, kaip mes galime prisidėti prie gamtos 

išsaugojimo, sujungti ir sukurti pažintinį, edukacinį filmuką, kuris skatintų vaikus eksperimentuoti, 

tyrinėti ir motyvuotų tausoti gamtinius išteklius. Filmukas bus įkeltas į elektroninę erdvę, kur 

mokytojai, tėvai galės jį surasti ir parodyti vaikams. 

24. Filmuko apie pušį ir eglę  peržiūra. Vaikų patirtinė, aktyvumą ir mąstymą skatinanti 

ugdomoji veikla su gamtine medžiaga. 

Šios veiklos tikslas- paskatinti vaikus, peržiūrėjus vaizdo medžiagą, apie medžius pušį ir eglę, 

medžių žievę, sakus, medžių siluetus, vaizdo pamokėles kaip pasigaminti muzikos instrumentus iš 

gamtinės medžiagos ir jais muzikuoti, tyrinėti gamtinę medžiagą ir atlikti STEAM eksperimentus 

su kankorėžiais, medžio žieve ir spygliais, kurti, žaisti, užsiimti aktyvia gamtamoksline veikla. 

Pasivaikščiojimo lauke metu vaikai ieškos šių medžių darželio kieme, juos apžiūrinės, rinks 

gamtinę medžiagą, darys medžio žievės anspaudus, lygins, svers, matuos, mokysis sudaryti šių 

medžių mąstymo žemėlapius, kurs meno darbelius, atliks užduotėles. 

25. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų išvyka į Ozo parką. 

Šios veiklos tikslas - pakviesti vaikus pėsčiomis pakeliauti po „stebuklingą“ mišką, pajusti 

bendrumą su gamta – įsižiūrėti, prisiliesti, įsiklausyti, atrasti kvapus ir garsus, žaisti  ir 

nusiraminti.  Bekeliaudami vaikai pateks į raganų buveinę, turės pereiti užburtą mišką su kliūtimis, 

o pauostę raganų buteliukų mikstūras, pasakyti, koks tai kvapas: saldus, kartus, rūgštus..., kokio 

medžio jis yra. Raganos skųsis vaikams, kad žmonės dažnai teršia miškus, klaus patarimo, ką joms 

daryti, vaikai mokys raganas, kaip reikėtų elgtis gamtoje. Jei vaikai prižadės elgtis tinkamai, 



raganos leis apkabinti labiausiai patikusį medį ir paklausyti jo pasakojimų ne ausimis, o savo 

vidumi. Mažesnieji vaikai darželio kieme susitiks su Gugeliukais ir patirs įvairiausių nuotykių. 

26. Virtuali viktorina „Kaip išsaugoti gamtą“ tarp trijų ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. 
Šios veiklos tikslas – gilinti vaikų žinias apie gamtos išsaugojimą ir tausojimą, naudą žmogui. 

Viktorinos klausimus ir užduotis ruošia Balsių progimnazijos trečios klasės mokiniai, vadovaujami 

pradinių klasių mokytojos Vidos Laucienės ir biologijos ir gamtos mokytojos Jolitos 

Lukoševičienės. Viktorinos klausimai ir užduotys pateikiami vaizdo įraše. Vaikai žiūri vaizdo 

užduotis ir atsako į klausimus, atlieka užduotis. Vaikų atsakymai filmuojami, fotografuojami ir 

įkeliami į Facebook grupę „Medžių šešėlyje“. Atsakymus vertina  Balsių progimnazijos 3 klasės 

mokiniai. Viktorinos dalyviai apdovanojami atminimo dovanėlėmis. 

27. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų ekskursijos po Fabijoniškių mikrorajono 

žaliąsias erdves. 

Šios veiklos tikslas – padėti vaikams pastebėti kokie skirtingi yra medžių siluetai (medžiai be lapų). 

Vaikai vaikščios po Fabijoniškių mikrorajoną iš stebės medžių siluetus. Stebėdami atras, kad vieni 

medžiai yra aukšti, kiti -žemi, vienų siluetas tvarkingas, o kitų medžių šakos susipynę, o dar kitų – 

nusvirę žemyn ir t. t. Vaikai žais žaidimą „Medžių seklys“ - ieškos paveikslėlyje pavaizduotų 

medžių siluetų gamtoje. Darys medžių žievės antspaudus, išmatuos medžio storį ir kt. 

28. Vaikai su tėvais ieško gamtoje susidraugavusių ir įsimylėjusių medžių, bei kitų įdomybių. 

Įamžina nuotraukose. 

Šios veiklos tikslas yra paskatinti vaikus kartu su tėveliais pastebėti, kad gamtoje yra įdomių ir 

išskirtinių medžių. Vieni jų liemenys suauga į vieną kamieną, kiti taip susipynę, kad atrodo tarsi 

apsikabinę, vieni gumbuoti, kiti labai kreivi. Tėvai, mokytojai kalbasi su vaikais, kad medžiai kaip 

ir žmonės moka draugauti, palikdami vienas kitų šakoms vietoms ir erdvės augti, pasisukdami į 

kitą kad neužstotų šalia augančiam saulės. Fotografijos eksponuojamos darželio kieme ir rengiama 

virtuali paroda. 

29. Muzikos instrumentų iš gamtinės medžiagos gamyba, koncertavimas darželio vaikams.  

„Žaliosios muzikos stotelės“ įkūrimas. 

Šios veiklos tikslas – padėti vaikams išgirsti įvairius gamtos garsus. Vaikai žiūrės vaizdo pamokėlę 

ir  bandys išgauti įvairius garsus, trinant, mušant vieną į kitą, barškinat ar kitaip muzikuojant su 

gamtoje rastais pagaliukai, medžių sėklomis, vaisiais, spygliais, lapais ir kitomis medžio dalimis. 

Gamins iš jų muzikos instrumentus, surengs koncertą. Įkuriama „Žalioji muzikos stotelė“ darželio 

kieme, kurioje vaikai galės muzikuoti kada panorėję. 

30. Vaikų darbų parodos. 

Šios veiklos tikslas – pasidžiaugti vaikų darbais, patirtimis ir pasiekimais. Parodyti tėvams, 

mokytojams, kitų įstaigų vaikams, miesto gyventojams vaikų kūrybinius eksperimentus, bandymus 

ir atradimus, jų požiūrį į medį bei vaiką supančią gamtinę aplinką. Vaikų darbų parodos bus 

organizuojamos internetinėje erdvėje, LVJC,  l.-d. „Jovarėlis“, l.-d. „Saulėgrąža“, l.-d. „Riešutėlis“ 

ir Balsių progimnazijos erdvėse. 

31. Projekto rezultatų pristatymas darželio bendruomenei, tėvams, partneriams, savivaldybės 

atstovams. 

Šios veiklos tikslas pristatyti projekto rezultatus darželio bendruomenei, tėvams ir projekto 

partneriams. Parengiama projekto rezultatų PowerPoint prezentacija ir Zoom platformoje 

pristatoma Vilniaus l/d „Jovarėlis“ bendruomenei ir projekto partneriams. Įstaigos vaikų tėvus su 

šio projekto rezultatais supažindinti nuolat per tėvų susirinkimus.  

32. Projekto apibendrinimas, reflekcija, rezultatų ataskaitos rengimas. 

Šios veiklos tikslas- parengti projekto rezultatų ataskaitą. Bus renkami projekto veiklų rezultatų 

įrodymai ir rengiama ataskaita. Ataskaita pateikiama Vilniaus m. savivaldybei ir talpinama 

nurodytuose (3.10) socialinių tinklų paskyrose, internetinėse svetainėse ir komunikacijos 

kanaluose. 

 

3.3. Laukiami rezultatai (kaip programa konkrečiai pagerins miesto gyventojų aplinkosauginį 

išprusimą, sąmoningumą, atsakomybę ir jų dalyvavimą tvarkant ir saugant miesto aplinką) 

 



 Plėtosis bendradarbiavimas su VU botanikos sodu ir Vilniaus Balsių progimnazija, kurie 

daug dėmesio skiria gamtamoksliniam ir gamtosauginiam visuomenės švietimui.  

 Kelių įstaigų bendruomenėms įsitraukus į bendras veiklas, pasidalinus žiniomis, patirtimi  

ir bus pasiektas kokybiškesnis ekologinis ugdymas, o aplinkosauginis švietimas orientuotas 

į praktines veiklas prisidės ne tik prie vaikų, bet ir jų tėvų  sąmoningumo ugdymo. 

 Naudojant įvairesnius, netradicinius gamtosauginio ugdymo būdus, plėtosis vaikų 

gamtamokslinė, gamtosauginė kompetencija. Dalyvaudami aplinkos pažinimo ir 

išsaugojimo ugdomosiose patirtinėse veiklose vaikai ir suaugę bus linkę išlaikyti atsakingą 

elgesį su gamta ir ateityje. 

 Darželio teritorijoje bus sukurtos edukacinės erdvės: pažintinis medžių takas, Kneipo takas 

su aromatiniais augalais, „Vabalų viešbutis“, skruzdėlynas, atsiras „Gamtos tyrinėjimo 

stotelė“, „Medžių šaknų studija“, nuolat veiks vaikų darbų parodos. Šios erdvės padės 

vaikams prasmingai ir įdomiai leisti laiką gamtoje.  

 Sukurta mobili laboratorija keliaus kartu su vaikais ir padės geriau pažinti gamtinę aplinką. 

 Vaikai vyks į ekskursijas ir išvykas į gamtą. 

 Gamtosauginis ugdymas integruosis į kitas ugdomąsias veiklas, pažintinę, meninę, 

socialinę ir kt. taps jų neatsiejama dalimi.  

 Keisis projekto dalyvių požiūris į aplinką ir aplinkosauginį elgesį. Bendruomenių nariai 

atsakingiau rūpinsis gamtine aplinka. 

 Vaikai kartu su tėvais ir mokytojais daugiau laiko praleis gamtoje, ją puoselės sodindami 

medžius, domėsis Vilniaus miesto gamta, gilins žinias apie jos teikiamą naudą žmogui, 

patirs bendrumo su gamtą džiaugsmą. 

 Planuojame, kad šio projekto metu sukurtais edukaciniais filmukais naudosis apie 1000 

visuomenės narių iš visos Lietuvos. 

 

3.4. Numatoma projekto perspektyva 

 

Numatome: 

 Toliau plėtoti bendradarbiavimą su VU botanikos sodu ir Vilniaus Balsių progimnazija 

 Užmegzti socialinės partnerystės ryšius su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 

 Pavasarį organizuoti pažintines edukacines ekskursijas vaikams po Vilniaus miesto 

žaliąsias erdves  stebėti atgyjančią gamtą. 

 Toliau prižiūrėti „Jovarėlio“ pažintinį edukacinį medžių taką, globoti ir prižiūrėti  

pasodintus medžius, juos patręšti pasigamintu kompostu. 

 Pakviesti kitų ugdymo įstaigų vaikus aplankyti „Jovarėlio“ pažintinį medžių taką ir 

susipažinti su ten augančiais medžiais. 

 „Gamtos tyrinėjimo stotelėje“ pasėti ir pasodinti daržovių, prieskoninių augalų. 

 Vaikai toliau stebės vabalų gyvenimą „Vabalų viešbutyje“ ir „Skruzdėlyne“ jais rūpinsis. 

 Nuotraukose įamžinti žydinčius medžius. Surengti parodą.  

 Išbandyti muilo, praturtinto medžių žiedais, gamybą. 

 Atšilus orams pakviesti vaikus pasivaikščioti po  Kneipo taką, šalia tako pasodinti daugiau 

aromatinių augalų. 

 Parengti aplinkosauginį projektą „Po medžiu“, kurio metu toliau kurti žaliąsias edukacines 

erdves darželio kieme. 

 

3.5. Žmonių grupė, kuriai skirtas projektas (pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, gyvenamąją vietą, 

bendruomenę ir kt.) 

 

Projektas skirtas 3-7 metų vaikams, mokytojams, tėvams. Projekto metu sukurtomis edukacinėmis 

priemonėmis galės naudotis mokyklų mokiniai, studentai, bibliotekos skaitytojai, gyventojai. 

 

3.6. Numatomas žmonių skaičius, kuriam skirtas projektas, ir tiksli projekto įgyvendinimo vieta 



 

Planuojama, kad projekte dalyvaus 300 vaikų, mokytojai ir tėvai iš Vilniaus miesto ikimokyklinių 

įstaigų. Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus lopšeliuose-darželiuose „Jovarėlis“ (200 vaikų), 

„Riešutėlis“ (40 vaikų) ir „Saulėgrąža“ (40 vaikų). Projektą įgyvendinti padės Balsių 

progimnazijos trečios klasės mokiniai (20 mokinių) ir mokytojos. O sukurtomis edukacinėmis 

priemonėmis naudosis apie 1000 visuomenės narių. 

 

3.9. Projekto įgyvendinimo partneriai: bendradarbiavimo sritys, jų vaidmuo įgyvendinant projektą 

 

1. Vilniaus lopšelis-darželis “Saulėgrąža”- padės kurti edukacinius filmukus, vaikai dalyvaus 

projekto veiklose. 

2. Vilniaus lopšelis-darželis “Riešutėlis”- padės kurti edukacinius filmukus, vaikai dalyvaus 

projekto veiklose. 

3. Vilniaus „Balsių“ progimnazija -padės kurti edukacinius filmukus, organizuoti ekskursiją po 

Balsių pažintinį-botaninį taką, pravesti virtualią viktoriną. 

4. Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos Justiniškių biblioteka– informuos visuomenę 

apie vykdomą projektą, aprūpins literatūra, padės organizuoti vaikų darbų parodą. 

5. LVJC - informuos visuomenę apie vykdomą projektą, padės organizuoti vaikų darbų parodą.  

6. VU botanikos sodas- informuos visuomenę apie vykdomą projektą, konsultuos, padės kurti 

edukacinius filmukus, organizuoti vaikų ekskursijas po botanikos sodą. 

7. UAB „Tadra“ -padės organizuoti vaikų ekskursijas ir išvykas į gamtą. 

 

3.10. Visuomenės informavimas apie vykdomą projektą 

 

Komunikacijos kanalai, kuriuose bus vykdoma sklaida: 

 Vilniaus lopšelio-darželio “Jovarėlis” interneto svetainė 

http://jovareliodarzelis.lt/projektai/ 

 Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ interneto svetainė                         

http://ldriesutelis.lt/projektai/     

 Vilniaus Balsių progimnazijos interneto svetainė   http://www.balsiumokykla.lt/         

http://www.balsiumokykla.lt/progimnazija/projektai 

 Lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ interneto svetainė http://saulegraza.net/                        

http://saulegraza.net/projektai/ 

 Facebook grupė “Medžių šešėlyje” https://www.facebook.com/groups/850529085473350/ 

 LVJC internetinėje svetainėje https://lvjc.lt/ 

 Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos tinklaraštyje www.vcb.lt  

 VU botanikos sodo informacijos sklaida apie projektą: 

Informacija apie renginį bus reguliariai atnaujinama socialinių tinklų paskyrose (bendroje VU 

veidaknygėje – šiuo metu turinčiame 48000 sekėjų, VU Botanikos sodo –per 17600 sekėjų). 

VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyrius taip pat koordinuoja šiuos komunikacijos 

kanalus, kuriuose bus vykdoma sklaida: Interneto svetainė www.botanikos-sodas.vu.lt; 

Veidaknygė/Facebook/FB https://www.facebook.com/botanikos.sodas/; Youtube 

kanalas https://www.youtube.com/channel/UCVWCZVgXztna66sfiRyaF7A?view_as=subscriber

; Instagram, Twiter, Google My Business (BS ir Žirgyno); Interneto 

svetainės: https://www.vu.lt/; https://alumni.vu.lt/; https://botanikos-sodai.lt/ ; 

LUBSA www.botanikos-sodai.lt 
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http://www.botanikos-sodas.vu.lt/
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 Informacija skelbiama išoriniuose kalendoriuose: 

https://www.savaitgalis.lt/renginio-ikelimas/ 

https://renginiai.kasvyksta.lt/vilnius/iniciatyva 

https://www.mzirafos.lt/ikelk-rengini/ 

https://www.vilniuje.info/afisha 

http://renginiai.madeinvilnius.lt/wp-admin/profile.php 

http://www.vilnius-events.lt/praneskite-apie-rengini/ 

https://is.vu.lt/pls/klevas/apsauga.app_menu 

 

4. TURIMI IŠTEKLIAI VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTUI 

ĮGYVENDINTI 

 

4.1. Personalas, dalyvaujantis projekte  

 

Projekto veiklas vykdantys asmenys ir jų kompetencija 

Eil. 

nr. 

Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacija 

1. Audronė Boikovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė. 

2. Gitana Jasionienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

3. Eglė Povilaitienė Meninio ugdymo mokytoja ekspertė 

4. Jolanta Meiduvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

5. Dovilė Lajauskaitė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

6. Živilė Girdijauskienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

7. Regina Surudienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

8. Vilma Rastauskienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

9. Marija Titienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

10. Jolanta Davidavičienė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

11. Rita Ustilienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

12. Rasa Jasinskienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

13. Julija Sinkevič Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

14. Asta Lukošiūtė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

15. Rasa Stukaitė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

16. Ramunė Abramauskienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

17. Greta Šaučiūnaitė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

 

4.2. Projekto partneriai  

 

Eil. 

nr. 

Vardas, pavardė Specialybė, išsilavinimas, kvalifikacija 

1. Rūta Bukšaitienė Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė 

2. Egidija Putienė Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė 

3. Jurga Petrauskienė Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ ikimokyklinio 

ugdymo vyr. mokytoja 

4. Kristina Tomkevičienė  Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė 

5. Olga Kriaučiukienė Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ ikimokyklinio 

ugdymo vyr. mokytoja 

7. Rasa Savickienė Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ ikimokyklinio 

ugdymo vyr. mokytoja 

https://www.savaitgalis.lt/renginio-ikelimas/
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8. Gita Staniulienė Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“  muzikos mokytoja 

metodininkė 

9. Giedrė Juzėnienė Papildomo ugdymo (muzika) pedagogo metodininko 

kvalifikacija, vyr, muzikos mokytojos kvalifikacija.  

LVJC metodininkė. 

10. Jolita Lukošaitienė Vilniaus Balsių progimnazijos biologijos ir gamtos 

mokytoja metodininkė 

11. Vida Laucienė Vilniaus Balsių progimnazijos pradinių klasių vyresnioji 

mokytoja. 

12. Rasa Ryliškienė Vilniaus botanikos sodo vyresnioji specialistė. 

13. Gintarėlė Jurkevičienė Vilniaus botanikos sodo vyresnioji specialistė. 

14.  Zoja Zigmantienė Vilniaus m. sav. centrinės bibliotekos Justiniškių 

bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, kultūros darbuotojo 

kvalifikacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


