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Projekto idėja ir pagrindimas: Vaikus mokome suprasti ekologijos svarbą ir 
tai, kad kiekvienas žmogus tiesiogiai daro poveikį aplinkai. Skatiname suvokti, 
jog reikia saugoti gamtą, artimiausią aplinką kurioje gyvename, nes tik švarioje 
ir saugioje aplinkoje galime užaugti sveiki. Visi drauge mokomės saugoti gamtą, 
rūpintis ja, kad kiekvienas šalies kampelis būtų išsaugotas ateities kartoms. 
Privalome išmokti nešiukšlinti, rūšiuoti buitines atliekas, mažinti 
vartotojiškumą ir įprasti tokiu būdu pagelbėti Žemei.

I. Įvadinė dalis

TIKSLAS:
ugdyti nevartotojišką požiūrį į gamtą, pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją,
rūpestį ne tik dėl savo, bet ir savo šalies bei visos Žemės ateities.

UŽDAVINIAI:
1) mokyti ekologinės kultūros pradmenų, formuojant teisingą požiūrį į save,
aplinką, gamtą bei neišvengiamą gyvosios ir negyvosios gamtos kaitą;
2) supažindinti su žmogaus poveikiu gamtai;
3) skatinti norą pažinti, tyrinėti aplinkinį pasaulį;
4) mažinti vartotojiškumą, mokantis sendaikčius “prikelti antram gyvenimui”.
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•Klasės projekto "Mokomės gyventi EKOlogiškai" veiklų numatymas, 
aptarimas, pristatymas mokinių šeimoms.
•Diskusijos “Šiandienos ekologinės problemos. Kuo galime kiekvienas
prisidėti prie jų sprendimo?”.
•Praktinės projekto veiklos "Antrinių žaliavų panaudojimas kūryboje". 
Pelėdžiukas arba kitas paukštis iš gofruoto kartono dėžių.
•Pokalbis apie "draugiškas aplinkai" medžiagas, sveikatos bei gyvybės
saugojimą. Atšvaito gaminimas. Apsauginės veido kaukės gaminimas.
•Mėnesio trukmės projektiniai darbai “Bitės”, “Paukštis”, “Mano
augintinis”, “Gamtos galia”, “Ir maistui, ir vaistams”.

II. Projekto veiklų įgyvendinimas: 
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•Kūrybiniai darbai iš gamtos medžiagų. Paveikslas mokyklos jubiliejui, 
mozaikos, koliažai, asambliažai, aplikacijos, puokštės, kompozicijos, 
dekoracijos.
•Kūrybiniai darbai iš antrinių žaliavų pasirinkta tema. Žaislų ir žaidimų, 
muzikos instrumentų kūrimas/gaminimas.
•Saugok gamtą - buitines atliekas prikelk antram gyvenimui. Peliuko
gaminimas. Mokymasis įrėminti savo piešinius. Gėlės. Daugkartinio
naudojimo pirkinių maišelių siuvimo akcija. 
•Išvykos/ekskursijos. Ekskursija į Alpakų ūkį. Pasivaiščiojimai, žaidimai, 
iškylos gamtoje.
•Pokalbiai apie ekologines problemas ir jų sprendimą. Plakatų kūrimas. 
Žvilgsnis į gamtą pro fotoobjektyvą. Foto ir kūrybinių darbų parodų
rengimas.

II. Projekto veiklų įgyvendinimas: 

4



•Mokomės mažinti vartotojiškumą, skatiname taupumą, prikeliant
daiktus antram gyvenimui. Atgimę daiktai "STALO 
KILIMĖLIS/PADĖKLIUKAS". 
•Senų drabužių atnaujinimas, siekiant mažinti vartotojiškumą. Iš senų, 
jau nedėvimų drabužių pasiūti/pagaminti/sukurti pasirinktus 
funkcionalius daiktus, pvz. prijuostė, virtuvinė pirštinė, rankinė, 
krepšelis, šlepetės ir kt.
•Ekologinės problemos ir jų sprendimo būdai. Mokomės rūšiuoti. 
Tvarkome aplinką. Kuriame žaliuosius kampelius namuose. Gaminame 
EKOlogiuką.
•Praktinis-kūrybinis antrinių žaliavų, buitinių atliekų panaudojimas visus 
mokslo metus, siekiant mažinti vartotojiškumą ir praktiškai prisidėti prie 
ekologinių problemų sprendimo.
•Pažintinė diena, skirta patyriminiam ugdymui "Gamtos diena". 
Grupinis projekto veiklų foto ir video montažų kūrimas.

II. Projekto veiklų įgyvendinimas: 
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Sapnų gaudyklės/amuletai. Mūsų mokinukai nori būti laimingi patys ir laimės linki 
kitiems. Sapnų gaudykles arba sėkmės amuletus gamino iš antrinių žaliavų. Jie sako: 
taupykite, nepirkite, juk daug ką galime pasigaminti patys. Taip ir laimę lengviau 
prisijaukinsite: https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/266291951391260

Karantino metu 3b klasės mokinukai kūrė žaidimus, savo rankomis ir fantazija juos 
gamino iš antrinių žaliavų. Išbandė namuose. Žaidimų pristatymas vyks šeimų iškylos 
gamtoje metu. O rugsėjį žaisime su klasės draugais mokykloje: 
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/690576891773779

Ruošėmės mokyklos jubiliejui. Išmoningai kūrėme sveikinimus ir dovanas savo 
mylimai mokyklai. Iš gamtinės medžiagos sukūrėme didelį jubiliejinį paveikslą- koliažą: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2568099236756107&set=pcb.2568099540089410

Iš gamtinės medžiagos ir draugiškų gamtai medžiagų gaminome adventinį vainiką, 
gerumo angelų medį ir kt.: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2579457445620286&set=a.2579452088954155

II. Projekto veiklų viešinimas/sklaida 
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https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/266291951391260
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/690576891773779
https://www.facebook.com/photo?fbid=2568099236756107&set=pcb.2568099540089410
https://www.facebook.com/photo?fbid=2579457445620286&set=a.2579452088954155
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Integruotų matematikos bei dailės ir technologijų pamokų rezultatas: virtuali 
kūrybinių darbų paroda "Laikrodis". Uždavinius laikui, keliui, greičiui apskaičiuoti 
paįvairino pokalbis apie laikrodžių įvairovę. Skaitmeninė mokymo priemonė 
"Laikrodis" padėjo treniruotis mokantis atpažinti tikslų laiką. O buitinės atliekos ir 
namuose rasti nenaudojami daiktai labai tiko kūrybinei užduočiai. Savo laikrodžiais 
mokiniai papuoš namų interjerą, galės naudoti ir kaip mokomąją priemonę: 
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/686478531894981

Gegužės 20-oji - Pasaulinė bitės diena. Jos paminėjimui mokiniai parengė 
virtualią parodą. Kiekvienas mokinys pasirinko mėgstamiausią būdą, techniką bei 
priemones savo kūrybinės idėjos įgyvendinimui. Tapyba, aplikacija, fotografija, 
akvarelė, popieriaus plastika kviečia pasižvalgyti po bičių pasaulį:

https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/548977085801136

Kai tiek čiulbėjimo mokėmės apie paukščius, vykdėme mėnesio projektą.  
Tarpdalykinė integracija: pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, dailė ir technologijos. 
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/951778631960996

Parengta mokinių piešinių virtuali paroda "PAUKŠTIS“:
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/3179051052153454

https://www.facebook.com/Likiskeliai/posts/2722764591289570

https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/686478531894981
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/548977085801136
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/951778631960996
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/3179051052153454
https://www.facebook.com/Likiskeliai/posts/2722764591289570


8

Bitė, bitininkas, bitininkystė, bičiuliai... Kiek bitutė turi sparnelių, kojelių, 
akelių? Kur "pila" savo surinktą medutį, duonelę? Kur bitininkai deda pilnus medaus
korius, kaip išsuka medų? Kokia bitininko apranga, įrankiai? Kokie bičių produktai
bei jų nauda sveikatai? Atsakymų ieškojome virtualiose pamokose, papildomuose
informacijos šaltiniuose, liaudies išmintyje per integruotas pasaulio pažinimo ir
lietuvių kalbos pamokas. Žinias gilinome ir vykdydami mėnesio projektą: 
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/164923794879583

Tarptautinei Motinos Žemės dienai mokiniai savo namuose įrengė/apželdino 
žaliuosius kampelius:

https://www.facebook.com/jurgita.andriuskeviciene1/videos/10215939835705260

Iš buities prietaisų, priemonių ir kt. kūrė emocijų portretus. OLWEUS klasės 
valandėlė integruota su lietuvių kalba, pasaulio pažinimu ir daile:

https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/2310921469201437

Saugokime save ir kitus! Mokiniai gamino atšvaitus, apsaugines veido kaukes: 
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/1075428512820119

https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/164923794879583
https://www.facebook.com/jurgita.andriuskeviciene1/videos/10215939835705260
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/2310921469201437
https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/1075428512820119
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Velykų ir Atvelykio kūrybinėse dirbtuvėlėse kūrė rankdarbius iš buitinių atliekų, 
eksperimentavo su įvairiais augalais, margindami velykinius margučius:

https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/1364001557321650
https://www.zonerama.com/3bgalerija/Album/6120087?fbclid=IwAR3fwPVlw-

pTIryN0EG5uPaeH7VkJQksTX8uS8wW6kPeIj8kAyF75HODwLc

Padėkliukų iš antrinių žaliavų kūryboje mokiniai buvo išradingi ir praktiški: 
https://www.zonerama.com/3bgalerija/Album/6120085?fbclid=IwAR1kyYpDbqGobJuMosF_1
URv3-p2wvHS7YZHyZVB3_oQQ_3cOctzifrxBYI

Vyko netradicinės ugdymo pamokos. Edukacinius gamtinius užsiėmimus apie 
Lietuvos gamtą vedė Metelių regioninio parko specialistas Artūras Pečkys: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2669010193331677&set=pcb.2669011153331581

Kovo 11-oji paminėta PILIETIŠKUMO RYTMEČIU. Mokiniai giedojo himną, pynė 
trispalves draugystės apyrankes ir dovanojo draugams, pristatė savo kūrybinius 
darbus - iš buitinių atliekų: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2666710606894969&set=pcb.2666711060228257

https://www.facebook.com/Likiskeliai/videos/1364001557321650
https://www.zonerama.com/3bgalerija/Album/6120087?fbclid=IwAR3fwPVlw-pTIryN0EG5uPaeH7VkJQksTX8uS8wW6kPeIj8kAyF75HODwLc
https://www.zonerama.com/3bgalerija/Album/6120085?fbclid=IwAR1kyYpDbqGobJuMosF_1URv3-p2wvHS7YZHyZVB3_oQQ_3cOctzifrxBYI
https://www.facebook.com/photo?fbid=2669010193331677&set=pcb.2669011153331581
https://www.facebook.com/photo?fbid=2666710606894969&set=pcb.2666711060228257
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Mažųjų amatininkų mugė. Kasmet mokiniai su dideliu nekantrumu laukia šios 
šventės, kurios metu turi galimybę savo gaminius parduoti, būti prekybininkais. Svečiai 
ir pirkėjai galėjo įsigyti įvairių rankų darbo, tautodailės kūrinių bei suvenyrų. Prekiavo 
papuošalais iš karoliukų, vilnos, vaško, popieriaus, molio. Smaližiai skanavo meduolius, 
vaflius ir kitus pyragaičius. Pirkėjai ir pardavėjai džiaugėsi gera nuotaika ir uždirbtais 
pinigėliais: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2663026953930001&set=pcb.2663028023929894

Kalėdas šventėme kaimo turizmo sodyboje ,,Avilys” Butkūnų kaime. Mokiniai kepė 
kalėdinius meduolius, liejo žvakes ir susitiko su Kalėdų Seneliu:

https://www.facebook.com/photo?fbid=2593839004182130&set=pcb.2593839427515421

Sukurti 3 šventiniai židiniai iš kartoninių dėžių ir kitų buitinių atliekų: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2590020627897301&set=pcb.2590021031230594
https://www.facebook.com/photo?fbid=2588061631426534&set=pcb.2588062241426473

Iš antrinių žaliavų iš gamtinės medžiagos gamino atvirukus: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2583117525254278&set=pcb.2583117851920912

https://www.facebook.com/photo?fbid=2663026953930001&set=pcb.2663028023929894
https://www.facebook.com/photo?fbid=2593839004182130&set=pcb.2593839427515421
https://www.facebook.com/photo?fbid=2590020627897301&set=pcb.2590021031230594
https://www.facebook.com/photo?fbid=2588061631426534&set=pcb.2588062241426473
https://www.facebook.com/photo?fbid=2583117525254278&set=pcb.2583117851920912
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Advento metu pamokas pavertėme tikromis KŪRYBINĖMS DIRBTUVĖMIS. Kaskart 
rinkomės kitas erdves ir kūrėme skirtingus darbus. Ne tik kūrėme, bet ir mokėmės dirbti 
komandoje, priimti geriausius sprendimus, žadinome vaizduotę. Nelengva buvo 
grupėse iš atskirų detalių sudėlioti didžiulį paveikslą ir jį nuspalvinti. Tačiau visos 
komandos įveikė šį iššūkį. O kiek džiaugsmo buvo kai šiais darbais išpuošėme dar vieną 
mokyklos erdvę. Smagu ir įdomu buvo dirbti ir individualiai. Kiekvienas mokinys, 
pasirinkęs mokytojų pasiūlytas technikas ir priemones, pasigamino savo šeimos 
šventiniam stalui po netradicinę eglutę. Vaikai suprato, kiek tokiu būdu galima išsaugoti 
tikrų miško eglučių. Mokytoja Jurgita padovanojo kiekvienam priemones ir išmokė 
pasigaminti angeliuką. Vieni džiaugėsi, kad papuoš šventinį stalą, kiti jau žinojo kam jį 
padovanos. Kūrybinėse dirbtuvėse mokėmės gražaus bendravimo, bendradarbiavimo, 
pagalbos vienas kitam, išlaisvinome savo kūrybiškumą. Mes esam pradinukai, bet mūsų 
darbo rezultatai "praaugo mus“: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2592174864348544&set=pcb.2592176047681759

Dėkojame Pijui Mizerui už gražią prieššventinę iniciatyvą. Jis savanoriškai 
suorganizavo puikų užsiėmimą pailgintos grupės vaikučiams. 2a ir 3b mokinukai mokėsi 
puošti kalėdinius meduolius, kuriuos iškepė Pijaus šeima. Jie padovanojo ir puošybai 
reikalingus produktus. Karšta kvapni žolelių arbatėlė ir nuostabaus skonio meduoliai 
sukvietė mus visus bendrystės valandėlei prie jaukaus šventinio židinio: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2590020627897301&set=pcb.2590021031230594

https://www.facebook.com/photo?fbid=2592174864348544&set=pcb.2592176047681759
https://www.facebook.com/photo?fbid=2590020627897301&set=pcb.2590021031230594
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Vykome į Trakus. Mokiniai dalyvavo karaimiškų kibinų kepimo pamokėlėje, aplankė 
alpakų ūkį ir dainavo drauge su chihuahua šuniukais: 
https://www.facebook.com/Likiskeliai/posts/2505312743034757

Surengė foto parodą “Mano augintinis”.  Eksponuota mokykloje, pristatyta 
tėveliams  prieš susirinkimą.

Alytaus kraštotyros muziejuje mokiniai susipažino su senaisiais lietuvių amatais. 
Pagilinę žinias apie puodininkystę, nusilipdė po molinę puodynėlę senoviniu rankiniu 
būdu. Labai išsamiai buvo pristatyta batsiuvystės istorija nuo seniausių laikų iki dabar. 
Mokiniai turėjo galimybę pasimatuoti klumpėmis, šliumpėmis, naginėmis, vyžomis ir kt. 
mokėsi atpažinti  ir atskirti natūralią odą nuo dirbtinės: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2573658162866881&set=pcb.2573658556200175

Mokiniai buvo raginami pro foto objektyvą pažvelgti į žydėjimą, laukų platybes, 
supantį gamtos grožį. Kiekvienas užfiksavo gražiausias akimirkas, o pasiskirstę grupėmis, 
kūrė foto montažus "Į vasarą linksmai". Smagios, karštos, turiningos ir saugios vasaros 
VISIEMS: 
https://www.facebook.com/1128091309/videos/pcb.10216290259185628/10216290257065575/

https://www.facebook.com/Likiskeliai/posts/2505312743034757
https://www.facebook.com/photo?fbid=2573658162866881&set=pcb.2573658556200175
https://www.facebook.com/1128091309/videos/pcb.10216290259185628/10216290257065575/


Visus mokslo metus, vykdydami projektą “Mokomės gyventi
EKOlogiškai”, mokėmės suprasti ekologijos svarbą ir tai, kad kiekvienas žmogus
tiesiogiai daro poveikį aplinkai. Projekto veiklos padėjo suvokti, jog reikia
saugoti gamtą, artimiausią aplinką kurioje gyvename, nes tik švarioje ir
saugioje aplinkoje galime užaugti sveiki. Visi drauge mokėmės saugoti gamtą,
rūpintis ja, kad kiekvienas šalies kampelis būtų išsaugotas ateities kartoms.
Supratome, jog privalome išmokti nešiukšlinti, rūšiuoti buitines atliekas,
mažinti vartotojiškumą ir įprasti tokiu būdu pagelbėti Žemei bei tapti socialiai
atsakingais piliečiais.

Vykdydami daugybę praktinių, kūrybinių , pažintinių veiklų, ugdėmės 
nevartotojišką požiūrį į gamtą, pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją, rūpestį ne 
tik dėl savo, bet ir savo šalies bei visos Žemės ateities.

Mokėmės ekologinės kultūros pradmenų, formuojantis teisingą 
požiūrį į save, aplinką, gamtą bei neišvengiamą gyvosios ir negyvosios gamtos 
kaitą. Susipažinome su žmogaus poveikiu gamtai. Veiklų įvairovė skatino norą 
pažinti, tyrinėti aplinkinį pasaulį, mažinti vartotojiškumą, mokantis sendaikčius 
“prikelti antram gyvenimui”, kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas, draugiškas 
gamtai medžiagas.

III. Apibendrinimas
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