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Visuomenės aplinkosauginio švietimo 
projektas „Mažasis gamtininkas ir 

miško gyvūnai“ 

Tikslas - skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pažintinę, tyrinėjimo, kūrybinę veiklą, 
savarankiškumą, padėti formuoti emocinį, vertybinį 
jų santykį su aplinkiniu pasauliu. 

Veiklos organizuojamos siekiant įgalinti vaiką veikti 
artimiausioje gamtinėje aplinkoje tiek tiesiogiai, tiek 
ir netiesiogiai plečiant žinias apie gamtą ir jos 
reiškinius per patirtines, praktines veiklas. 



Įrengti 4 informaciniai-interaktyvūs laukinių 
gyvūnų maketai: vilkas, lapė, kiškis, meška





Įrengtos dvi ilgalaikės edukacinės priemonės skirtos 
gamtos pažinimui bei ūgio matavimuisi 

„Stirniuko liniuotė“, „Pažink miško gyvūnų ūgį“



Sukurtos 6 gyvūnų dėlionės: 
šernas, briedis, voverė, bebras, lūšis, ežys



Organizuotas vaikų edukacinių-pažintinių 
išvykų ciklas „Kelionių karuselė“

Didžioji vaikų dalis gamtą, 
jos grožį pažįsta iš knygų, 
televizijos, internetinės 
erdvės ir kt. Siekiant 
sudominti vaikus 
gamtotyra, aplinkosauga, 
skatinti norą keliauti, 
pažinti, atrasti bei ugdyti 
praktinės veiklos įgūdžius 
organizuotas išvykų ciklas 
„Kelionių karuselė“.



Išvyka į Lietuvos zoologijos sodą



Išvykos į pelėdų parką





Išvykos į žirgyną „Namelis prerijose“ 





Išvyka į triušiukų slėnį





Organizuotos veiklos 
Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuali 
edukacinė veikla „Pažink ir saugok miško gyvūnus“  

Bendradarbiaudamos dvi 
įstaigos tarpusavyje, laisvai  
pasirinktomis veiklos formomis, 
metodais, būdais įtraukiant į 
ugdomąjį procesą kitos įstaigos 
ugdytinius pravedė veiklos tikslą 
atitinkančią ugdomąją veiklą -
skatinti miško gyvūnų pažinimą 
naudojant 
interaktyvias nuotolinio 
mokymosi platformas. Dalyvavo 
127 vaikai ir mokytojai iš 6 
Vilniaus miesto ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų. 





Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
edukacinės veiklos „Mažojo gamtininko eksperimentai“ 

Siekiant plėsti vaikų gamtamokslines, 
aplinkosaugines žinias ir skatinant 
kūrybišką ugdymąsi per tiriamąsias, 
eksperimentines veiklas kiekviena 
komanda laisvai pasirinkdama 
metodus, būdus ir naudodama kuo 
įvairesnes priemones atliko praktinius 
su gamtos reiškiniais susijusius 
bandymus, eksperimentus. Kiekvienas 
jų skatino vaiką pažinti, atrasti, 
tyrinėti, stebėti, domėtis, aiškintis 
gamtoje vykstančius procesus. Patyrė 
tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą. 
Veikloje dalyvavo 162 vaikai ir 
mokytojai iš 8 Vilniaus miesto ugdymo 
įstaigų. 





Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinė 
edukacinė veikla „Muzikinė gamtos gama“ 

Šia veikla buvo siekiama dainuojant, 
šokant, muzikuojant plėsti žinias apie 
gyvūnus, jų apsaugą, plėtoti muzikinę 
patirtį, kūrybiškumą, meninę 
saviraišką ir skatinant bendravimą, 
bendradarbiavimą, dalintis 
įgyvendintomis muzikinėmis idėjomis. 
Kiekvienas kolektyvas  sukūrė muzikinį 
pasirodymą, kuriame atsispindėjo 
gamtos bei gyvūnų tematika. 
Nufilmuoti kolektyvų muzikiniai 
pasirodymai buvo patalpinti viešojoje 
internetinėje 
erdvėje www.youtube.com
pavadinimu „MUZIKINĖ  GAMTOS 
GAMA 2020“. 



Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomoji veikla 
panaudojant virtualių gyvūnų 3D modelius 

„Atrandu, grožiuosi ir tyrinėju gyvūnus“

Vaikai turėjo  galimybę pažinti, 
tyrinėti, lyginti  gyvūnus 
patraukliu ir interaktyviu 3D 
formatu. Gyvūnų 3D prototipai 
leido pažinti jų išvaizdą, 
skleidžiamus garsus, natūralų 
dydį, kurį vaikai galėjo palyginti su 
savo ūgiu bei perkelti gyvūną į 
savo aplinką, improvizuoti su juo 
fotografuojantis. 



Edukacinės  veiklos susijusios su 
pasirinktu/-ais gyvūnu/-ais,  
padėjo  vaikams   pastebėti 
gyvūnų įvairovę ir reikšmingumą, 
atrasti panašumus ir skirtumus, 
suvokti būtinybę juos išsaugoti ir 
globoti, aktyviai veikti, dalyvauti 
gamtamokslinėje, 
aplinkosauginėje ugdomojoje 
veikloje.
Apibendrinant kiekvienos įstaigos 
pravestas edukacines veiklas bei 
patirtį sudarytas sėkmingos 
patirties pavyzdžių praktinis-
metodinis PDF leidinys.





Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
mokytojų teorinė-praktinė konferencija 

„Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“ 

Konferencijos metu mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, aukštųjų 
mokyklų atstovai/dėstytojai, neformaliojo vaikų švietimo 
mokytojai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto 
ūkio ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 
tvarkymo poskyrio atstovai pasidalino patirtimi, ugdant 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo 
gebėjimus, praktinės veiklos įgūdžius supančiai aplinkai pažinti, 
tyrinėti, atrasti ir ją saugoti. Parengtas gerosios sklaidos 
pranešimų PDF leidinys. 



Projektinė veikla, tai ne tik puikus 
būdas siekti išsikelto tikslo – bet ir 

skleisti ekologines žinias, 
aplinkosaugos sampratą, atsakingiau 
rūpintis įstaigos aplinka suvienijant 

įstaigos bendruomenę ir 
bendradarbiaujant su kitomis 

įstaigomis 



Lai pateiktos idėjos, mintys tampa 
paskatinimu ieškoti naujų, vaikams 
patrauklių ugdymosi formų, būdų 

ugdant(is) gamtamokslinį, 
aplinkosauginį pažinimą. 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


