
 Šių metų kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės
diena. Lopšelio-darželio „Vieversys“ ugdytiniai,
pedagogai paminės šią svarbią dieną:
pasveikindami vieni kitus su pavasariu, su
atbundančia gamta bei Žemės diena. Ugdytiniai
grožėsis mūsų brangiosios žemelės vaizdais su
džiaugsmu kiekvienas apžiūrės ir palies žemės
rutulį, prižadėdami žemę saugoti, mylėti, tvarkyti
gražinti ir rūpintis. Vaikai sužinos, kaip auga
žemėje augalai, įvairios daržovės bei vaisiai. Taip
pat  grupėse žiūrės filmukus apie gamtos
saugojimą, kaip išvengti, mažinti gamtos taršą,
mokysis rūšiuoti šiukšles. 

Žemės diena
,,Mažos  rankelės saugo

žemę"



Lietuvoje vienas žmogus per metus išmeta
maždaug 500 kg atliekų – tiek, kiek vidutiniškai
sveria dramblys arba baltasis ryklys. Dauguma

išmetamų atliekų galima rūšiuoti, perdirbti ir vėl
panaudoti, todėl labai svarbu apie tai su vaikais

kalbėtis nuo mažens ir mokyti juos tausoti aplinką.
Geriausias būdas mokyti vaikus rūšiuoti atliekas

per žaidimą ir pasakojimą. 

Vienas iš būdu mažinti gamtos taršą
- šiukšlių rūšiavimas 



Vaikai, ypač ikimokyklinio amžiaus, geriausiai
įsimena informaciją, pateikiamą žaidimo forma ir

per pasakojimą: rūšiavimą galima paversti žaidimu,
pavyzdžiui, surengti konkursą, kas daugiau atliekų

išrūšiuos ar gražesnį darbelį iš jų sukurs. Galima
įsigyti spalvingas šiukšliadėžes arba papuošti jas
lipdukais, vaikų pieštais simboliais ir t. t. – vaikai

turės daugiau motyvacijos. 
Taip pat filmukų rodymas padeda suprasti

rūšiavimo svarbą.
  https://www.youtube.com/watch?v=-

duHXZ5Xr1g&ab_channel=Gr%C4%85%C5%BEintiVe
rta

 
 



Prie ugdymo ir tvaresnio vaikų elgesio gali prisidėti ir
tėvai. Kokių būdu? Tėvų rodomu pavyzdžių. Vaikai
stebi ir stengiasi atkartoti tėvų veiksmus, todėl jei po

iškylos gamtoje kruopščiai susirenkate visas atliekas ir
nedvejodami pakeliate gatvėje numestą šiukšlę - vaikai
mato gerą pavyzdį. Jei įsigysite specialias šiukšliadėžes

ir kruopščiai rūšiuosite atliekas, o po to visą turinį
išnešite į rūšiavimo konteinerius kieme - analogiškai

elgsis ir vaikai. 



Pavasaris – tai gamtos atgimimas. Pavasariniai
žalumynai, pirmieji žydintys augalai džiugina mus.
Pabandysime „įnešti“ ir mes pavasarinės dvasios.
Grupėse įrengsime „žaliąsias palanges“.

Tikslas:
Skatinti vaikų domėjimąsi augalais, jų panaudojimo
galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką
ugdant atsakomybę už savo aplinką.

Uždaviniai:
*Vaikai susipažins su pagrindinėmis augalo dalimis,
sužinos svarbiausias augalų dygimo ir augimo sąlygas.

 Projektas ,,Žalioji palangė" kovo-
balandžio mėn.



*Sodins svogūnus, sės agurkus, pomidorus, petražoles,
krapus, paprikas, gėlytes, daigins ir augins pupas.

 
 
 
 
 
 
 

*Mokysis juos prižiūrėti, stebės, tyrinės jų dygimą ir
augimą.

*Supras, kiek daug meilės, rūpesčio ir globos reikia
augalui užauginti ( ilgas kelias nuo sėklytės iki gležno

daigelio ).
*Ugdysis gamtojautą, kūrybiškumą, kruopštumą,

atsakomybę, savarankiškumą
 

Užduotėlė tėvams ir vaikams
Įrenkite namuose žaliąją palangę, pasodinkite norimas  

daržoves ar gėles, auginkite, stebėkite, kalbėkitės su
vaiku, kaip reikia rūpintis augalu.

Taip pat atsiųskite nuotraukų žinute per eliis.eu,
Vilniaus l/d ,,Vieversys" dietistei, gavėjuose pasirinkite

- Karina Sergejenko. Projektą apibendrinsime Jūsų
nuotraukomis stende. Galite prisidėti prie sėjos grupėje
- atnešti žemės, sėklų ar daigyklų augalams (pasitarkite

su grupės pedagogu).
 


