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Įvadinė dalis 

 

Vaikai  žiūrėjo mokomąjį filmuką apie šiukšlių rūšiavimą 

https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0 Stebėjo 

kokie yra šiukšlių konteineriai ir kokias  atliekas siūloma į 

juos rūšiuoti. Vaikai pasakojo, kad yra matę prie namų, 

parduotuvių, gatvėse tokius konteinerius, bet namuose 

tėveliai šiukšlių nerūšiuoja, todėl vaikams labai trūksta šių 

žinių ir įgūdžių kokias būdais galime saugoti gamtą. 

Grupė: mišraus amžiaus ikimokyklinė ,,Skruzdėliukų“ gr. 

Tema: „Gamta mūsų namai“ 

                Tikslas: Sudaryti sąlygas jausti atsakomybę ir pareigą rūpintis  gamta,  atskleisti 

svarbiausius atliekų rūšiavimo principus, parodyti, kaip galima panaudoti niekam nereikalingas 

šiukšles. 

                 Uždaviniai: Atkreipti dėmesį į žmogaus daromą neigiamą poveikį gamtai; Mokytis 

rūšiuoti atliekas: plastikas, popierius, stiklas; Gebėti išgirsti žodyje pirmą garsą, jį pavadinti ir atrasti 

atitinkamą raidę; Atkreipti dėmesį, kad  daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų 

savybių bei jų padėties erdvėje, skaičiuoti iki 5 ir daugiau; Atpažinti ir įvardinti pagrindinius pojūčius 

pagal pateiktus paveiksliukus; Įtraukti šeimos narius į bendrą veiklą, rengiant vaikų ir tėvų darbelių 

parodą ,,Gamta - mūsų namai'' 

                 Reikalingos priemonės: žaidimas interaktyvioje lentoje ,,Aš rūšiuoju“; žaidimas ,,Skaičių 

kirmėlytės“, atliekų rūšiavimas į popierinius konteinerius; šiukšlių paveiksliukai magnetinei lentai; 

gamtos reiškinių garso įrašai; žaislinės šiukšliavežių mašinos, metalinė vonia su įvairiais daiktais: 

skęsta ar plaukia; didaktiniai žaidimai; žvirblio apranga; įvairūs metaliniai, plastikiniai ir popieriniai 

daiktai naudojami buityje; ,,planšetė“ su pasakojimu apie žvirblio skrydį. 

https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0


Pagrindinė dalis 

Vaikams ištarus burtažodį, auklėtoja pavirto smalsiuoju Lietuvos žvirbliu, kuris skraidė po Lentvario 

apylinkes ir su savo planšete užfiksavo įvairių akimirkų, kaip žmonės teršia ir niokoja gamtą, kaip 

liūdi mažieji pievų gyventojai praradę namus. Žvirblis savo nuotraukomis paaiškino, kad žmogus yra 

pats atsakingas už švarią ir saugią gamtą. 

       

Žvirblis pakvietė vaikučius pažaisti lietuvių liaudies žaidimą. Rato viduje striksėjo žvirbliukas, o visi 

ėjo rateliu ir dainavo ,,Žvirblelis nabagėlis, visas negalėjo. Žvirbleliui nabagėliui kojelę skaudėjo 

(vaikai šokinėjo ant 1 kojos). Žvirblelis nabagėlis, visas negalėjo. Žvirbleliui nabagėliui sparnelį  

skaudėjo (rankutėmis mojavo lyg sparneliais). 

       

Žvirblis skrisdamas palei ežerų pakrantes surinko daug išmestų daiktų, su vaikais išsiaiškino kokie tai 

daiktai, kam jie skirti. Vaikai sakė pirmą garsą, skiemenavo pavadinimą, skaičiavo koks pavadinimas 

daikto ilgesnis ir trumpesnis. Išsiaiškinome į kokius atliekų konteinerius juos reikėtų rūšiuoti. 

       

 



Žvirblis pasiūlė žaidimą ,,Rūšiuoju atliekas“. Vaikai interaktyvioje lentoje rūšiavo kokios šiukšlės 

tinka geltonam, mėlynam ir žaliam konteineriui. Pastebėjo, kad šių daiktų yra patys matę ir naudoję 

namuose. 

       

Ištarus burtažodį žvirblis vėl pavirto auklėtoja ir pasiūlė vaikams pasiskirstyti į veiklos erdves pagal 

savo ženkliukus, kur savo žinias panaudojo praktiškai. Rūšiavo tikrus daiktus į konteinerius, 

diskutavo kartu su draugu apie jų savybę, kartais kreipėsi į suaugusįjį patarimo. Dagiausiai dėmesio 

sulaukė tikroji šiukšlių vežiojimo mašina, kuri labirinto takeliu vežė šiukšles į konteinerius. 

       

Aleksandra su Ernestu įtvirtino savo žinias žaidime ,,Figūrų nameliai“. Ignas atrado naujus gebėjimus 

skirti daiktus pagal pagrindinius uoslės požymius. Tomas džiaugėsi savo sugebėjimais tinkamai 

surūšiavus atliekų paveiksliukų korteles. 

        

Dominykas įtvirtino savo sudėties  įgūdžius žaidime ,,Skaičių kirmėlytės“.  Martynas pasirinko 

skaičiuoti saulėgrąžas, tai jam buvo iššūkis, bet jis žinojo, kad visada gali kreiptis pagalbos į 

suaugusįjį ir pasitikslinti pasižiūrėjus į skaičių vaizdinę priemonę. 



        

Adomas su Domu aiškinosi kurie daiktai skęsta vandenyje, o kurie plaukioja. Viktorija rūšiavo 

atliekas paliktas gamtoje žaidime ,,Žaliasis tyrinėtojas“. Tomas, Ignas ir Adomas puošė linksmuosius 

raidžių aitvarus, vėrė paveiksliukus pagal pirmąjį žodžio garsą. 

       

 

Baigiamoji dalis 

Vaikų mintys: 

Majus: ,,Šiukšles reikia išmesti nepalikti miške“ 

Akvilė: ,,Visus popierius ir kitą popierių į mėlyna konteinerį išmesiu“ 

Martynas: ,,Aš tai žinau, kaip reikia išmesti, jau mano brolis moka ir aš moku“ 

Milana: ,,Plastmasę į geltoną metam, o į žalią stiklą, o į mėlyną popierių“ 

Viktorija: ,,Aš kai buvau prie ežero, kai buvo vasara, aš mačiau šiukšlių daug žmonės paliko, ir 

plasmasė ir popierius ir buteliai visokie. Mes tai viską surinkom ir namo atvežėm, nes niekur 

konteinerių nematėm“ 

Konstantin: ,,Čia popierius. Tėtis į krosnį degina popierių“ 

Adomas: ,,Aš žinau, kaip reikia rūšiuoti. Jei nerūšiuosi tai bus šiukšlynas visur.“ 

 Maksim: ,,Aš gerai padariau, viską gerai išmečiau“ 

Simona: ,,Namie mes tokių konteinerių neturim. Turim tokią dėžę ir ten viską metam, o po to tėtis 

išneša“ 

Lėja: ,,Reikia mylėti gamtą ir saugoti,  ir nieko nelaužyti,  ir tada visur bus gražu ir linksma.“ 



Vaikų ir tėvelių darbelių paroda iš antrinių žaliavų 

,,Gamta – mūsų namai“ 

       

 

                 

 

                 

 

         

 



Refleksija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra: 

1. Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“ Lentvario l/d „Šilas“, 2015. 

2. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Vilnius, 2015 

3. Louise D.R.  Parenkite vaiką mokyklai. 

4. Č. Navakauskas. Pavojingas žvirblių skrydis. Kaunas, 2008 

Vaikai klausėsi pasakojimo apie pavojingą žvirblio skrydį, aiškinosi kaip žmonės teršią 

aplinką, ir nepastebi, kad kenkia pievų, miškų ir ežerų gyventojams. Dalis vaikų suvokė ir 

aiškino , kodėl svarbu saugoti gamtą ir net papasakojo, kaip patiems teko matyti prie ežero ar 

miško šiukšlių krūvas. Džiaugiuosi, kad Deividas ir Mantas ilgesniam laikui sukaupė dėmesį 

ir susidomėjo veikla erdvėje, šokinėjant per ,,klases“ rūšiuoti atliekas į konteinerius. Domas 

išsiaiškino, kad ne visi daiktai skęsta. Dominykas suvokė sudėties veiksmus ir puikiai atliko 

žaidimą ,,Skaičių kirmėlytės“. Džiaugiuosi vaikų tėveliais, kurie  aktyviai dalyvauja grupės 

veikloje ir pasisiūlė su vaikais pagaminti darbelius iš antrinių žaliavų. 


