PATVIRTINTA
Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio
direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-19
KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
EKO MOKYKLOS 2022 METŲ EKO VEIKLŲ PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Ekologinio ugdymo veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. V-379 patvirtinta „Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo samprata“. Vadovautasi pagrindinėmis nuostatomis:
 tausojančio, atsakingo, draugiško santykio su supančiu pasauliu, darnaus ryšio su gamta ir žmonėmis formavimas;
 kasdienė kiekvieno mokyklos bendruomenės nario veikla grindžiama nuostata „Žemės ateitį kuriame visi!”;
 praktinių gebėjimų ugdymas natūralioje gamtoje;
 ugdytinių atsakomybės ugdymas sprendžiant ekologines problemas.
EKO veiklų vykdomas apima visą įstaigos bendruomenę, neatsiejamai integruojant į kasdienį ugdymo procesą, renginius, projektines veiklas.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINAI
Tikslas. Ugdyti vaikų ekologinę savimonę ir kultūrą, formuoti aplinkosaugos, aplinkotyros bei pilietines nuostatas.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ekologinio ir aplinkosauginio ugdymo kokybę, sudaryti sąlygas jų patirtiniam
ugdymuisi taikant STEAM metodologiją.
2. Organizuoti gamtosauginius projektus ir praktines atliekų rūšiavimo veiklas.
3. Vykdyti ekologinį švietimą puoselėjant edukacines aplinkas.
1

III. EKO VEIKLŲ PLANAS
1. Uždavinys - užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ekologinio ir aplinkosauginio ugdymo kokybę, sudaryti sąlygas
jų patirtiniam ugdymuisi taikant STEAM metodologiją.
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas
Numatoma įvykdymo data Atsakingi asmenys
Laukiamas rezultatas
1.1.
Parengti 2022 metų EKO veiklų planą.
Vasario mėn.
EKO darbo grupė
Veiklos krypčių
ir priemonių
numatymas 2022 metams.
1.2.
Parengti kiekvienai amžiaus grupei EKO ugdymo Kovo mėn.
EKO darbo grupė
Bus parengtos praktinės-tiriamosios
veiklų integravimą į kasdienias ugdomąsias
veiklos integruotos į ugdymo procesą
veiklas, taikant netradicinius ugdymo metodus bei
kiekvienai amžiaus grupei.
STEAM metodologiją.
Pavasarinė prevencija dėl žolės deginimo „Čia Balandžio mėn.
EKO darbo grupė
Susipažins su žolės deginimo
mano namai!“
pasekmėmis
gamtai,
ugdysis
atsakomybė gyvajai gamtai.
1.3.
Prevencinė veikla ,,Auk sveikas ir stiprus“
Birželio mėn.
J. Bikienė;
Susipažins su neigiamu alkoholio,
A. Venckūnienė.
tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų
vartojimo
poveikiu
žmogaus sveikatai ir visuomenei.
1.4.
Rudenėlio šventė - rytmetys
Spalio mėn.
A. Zajančkauskienė; Ugdyti sveikos mitybos principus,
R. Kungienė.
ekologinės augalininkystės vaidmenį
žmogaus sveikatai.
1.5.
Akcijos būdingos metų laiko periodiškumui:
Visos
grupių Gamtos saugojimas, atsakomybės
Balandžio mėn.,
mokytojos
ugdymas,
EKO
aplinkos
 ,,Padovanok gėlytei batuką“;
Spalio
mėn.,
puoselėjimas.
 „Mylim savo sodą„;
Gruodžio mėn.
 „Padovanok eglutei šventę“
2. Uždavinys - organizuoti gamtosauginius projektus ir praktines atliekų rūšiavimo veiklas.
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas
Numatoma įvykdymo data Atsakingi asmenys
2.1.
Bendradarbiauti
su
EKO
mokyklomis Visus 2022 metus
Administracija, EKO
organizuojant ir vykdant projektinę veiklą.
darbo grupė
2.2.
Akcija „Darom 2022“
Balandžio mėn.
EKO darbo grupė

Laukiamas rezultatas
Bendradarbiavimo ryšių puoselėjimas
per netradicinias ugdymo patirtis.
Mokyti tausoti ir prižiūrėti artimiausią
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2.3.

Iniciatyva ,,Kodėl verkia žemė?“.

Balandžio mėn.

2.4.

Rūšiuoti antrines atliekas.

Visus 2022 metus

2.5.

Dalyvauti projekte „Žalioji palangė“

Birželio mėn.

Grupės mokytojos

2.6.

Trumpalaikių projektų vykdymas:
 „Paukšteli, kokia tavo giesmelė?“
 „Kas žolytėje gyvena?“

Kovo – rugsėjo mėn.

Grupės mokytojos

2.7.

Ilgalaikis projektas „Šypsena puodelyje“

Kovo – rugsėjo mėn.

Grupės mokytojos

3. Uždavinys – vykdyti ekologinį švietimą puoselėjant edukacines aplinkas.
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas
Numatoma įvykdymo data
3.1.
EKO veiklų viešinimas įstaigos interneto Visus 2022 metus
svetainėje.
3.2.
Dalyvavimas konferencijoje „EKO idėjos Pagal
organizatorių
Lietuvai“.
nurodytą datą
3.3.
Kompetencijos tobulinimas ugdymo turiniui Visus 2022 metus
organizuotis EKO idėjų tema platformoje
pedagogas.lt, KŠIC ar kituose informacijos
šaltiniuose.
3.4.
Inkilėlių kėlimas. Akcija „Namelis mūsų Kovo mėn.
mažiesiems draugams“.
3.5.
Vabaliukų namelio įrengimas.
Gegužės mėn.

3.6.

Įsirengti kiekvienos grupės EKO lysvelę lauke.

Birželio mėn.

J. Bikienė;
A. Venckūnienė
Įstaigos
bendruomenė

Atsakingi asmenys
EKO darbo grupė
A. Zajančkauskienė;
R. Kungienė
Pedagogai

G. Gručkovskienė;
J. Mažliakė
J. Bikienė;
A. Venckūnienė
Grupių mokytojos

aplinką, palaikyti švarą joje, rūšiuoti
šiukšles bei išsiaiškinti rūšiavimo
vaidmenį laiko perspektyvoje.
Formuosis ekologinis suvokimas,
mokysis rūšiuoti atliekas.
Įstaigos bendruomenė suvoks antrinių
atliekų rūšiavimo svarbą, atsakingai
rūšiuos atliekas.
Vaikai sužinos apie augalų vaidmenį
EKO sistemoje.
Aktyvesnis domėjimasis gyvuoju
pasauliu. Žinių, paremtų praktiniais
įgūdžiais, vaikams aktualia tema
praplėtimas. Tyrinėjimų paremtų
atradimais skatinimas.
Susipažins
su
įvairiomis
vaistažolėmis, stiprins imunitetą savo
užaugintomis vaistažolėmis
Laukiamas rezultatas
Gerosios patirties sklaida, EKO
veiklų viešinimas už įstaigos ribų.
Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais, gerosios patirties sklaida.
Sistemingai tobulinama kompetencija
ekologiškumo
ugdymo
tema.
Asmeninių ir dalykinių kompetencijų
tobulinimas.
Rūpinimosi paukšteliais skatinimas,
meilės gyvajai gamtai ugdymas.
Domėjimosi ir rūpinimosi mažais
vabaliukais
skatinimas
bei
jų
išsaugojimu.
Suteiktos
žinios
apie
EKO
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3.7.

Kneipo tako atnaujinimas

Rugsėjo mėn.

EKO darbo grupė

3.8.

Lesyklėlių paukšteliams įrengimas

Gruodžio mėn.

Grupių mokytojos

augalininkystę,
sveikos
mitybos
puoselėjimas.
Atnaujintas Kneipo takas, parengta
priemonė vaikų fizinei sveikatai
stiprinti.
Paukštelių lesinimas žiemą, padės
įveikti žiemos negandas, atsakomybės
ir rūpinimosi silpnesniais ugdymas.

Planą parengė EKO veiklų iniciatyvinė darbo grupė
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