
 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA 

 

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS 

 

2017-2018 M.M. 

 

Situacijos analizė. 2016-2017 m. m. aktyviai dalyvavome gamtosauginėje veikloje. 

Vykdėme Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės tarptautinę „Mažiau šiukšlių“ kampaniją. 

Dalyvavome pasaulinėje ENO medžių sodinimo akcijoje, kalėdinėje gerumo akcijoje „Uždekim 

širdyse kalėdinę eglutę“, bendradarbiaujant su miškininkais, Jurbarko rajono JMBB (jaunųjų miško 

bičiulių būrelių) inkilų kėlimo akcijoje „Paukščiai grįžta namo“. Organizavome išvykas į mišką: 

rinkome šiukšles, tvarkėme Pašvenčio girininkijos miško poilsio aikštelę, žiemą vežėme lauktuves 

žvėreliams ir paukšteliams, pavasarį-sodinome medelius. Vykdydami gamtosauginę veiklą 

bendradarbiavome su Europos šalių darželiais (Estijos, Latvijos bei Lietuvos). Mokykloje 

pravedėme keletą netradicinių ekologinių renginių: „Žaliuoju taku“, „Giliukas moko taupyti 

popierių“ ir kt.    „Ąžuoliuko“ Mokykla buvo apdovanota Žaliąja vėliava (antri metai iš eilės) ir 

tarptautiniu Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu (už pasiekimus darnaus vystymosi 

švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą).  

 

Tikslas. Skatinti vaikus (mokinius) gerbti bei pažinti gamtą, tausoti ją, kelti sąmoningumą 

aplinkosaugos srityje, ugdyti  ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į gamtą. 

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti saugoti ir globoti gamtą, suprasti jos svarbą, pajusti įvairovę bei grožį.  

2. Padėti vaikams (mokiniams) suprasti ekologijos vertę žmogui, gamtai. 

3. Į gamtosaugines veiklas įtraukti įstaigos bendruomenę, socialinius partnerius, projektų 

partnerius. 

 

Eilės 

Nr. 

Veikla Atsakingi Data Pastabos 

1.  Gamtosauginio skyrelio Mokyklos 

internetinėje svetainėje tvarkymas. 

N. G. Blažaitienė 

I.  Krikštanienė 

Metų eigoje  

 

 

2.  ENO pasaulinė medžių sodinimo diena. 

„Paieškokime gerumo gamtoje“ 

 

S. Mažeikienė   

I. Vaitiekienė 

I. Krikštanienė 

2017 m.  

09 mėn. 

 

 

3.  Dalyvavimas konkursuose, akcijose, 

parodose gamtosaugos ir ekologijos 

temomis. 

Pedagogai Metų eigoje 

 

 

4.  Išvyka prie upės „Plauk, žuvele, į upelį“,   

paleidžiant į upę žuvis. 

V. Zaranka 

I. Krikštanienė 

R. Sakalauskienė 

2017 m.  

09 mėn. 

 

5.   Kolektyvinė giliukų rinkimo akcija 

„Miško prieglobstyje“. 

E.Urbonavičiutė 

R. Grygelytė 

2017 m  

10 mėn. 

 

6.  Foto nuotraukų paroda „Mano augintinis“.  

 

J. Gavėnienė 

E. Globienė 

2017 m  

11 mėn. 

 

7.  Medžių puošimo šventė „Kaspinėlį 

prikabinsiu – švelniai, švelniai 

apkabinsiu“, panaudojant antrines žaliavas.  

L. Stankūnienė 

A. Skužinskienė 

2017 m  

12 mėn. 

 

 



8.  Tradicinė Mokyklos  akcija „Pagalba 

paukšteliams žiemą“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2017 m.  

12 mėn. 

2018 m.  

01, 02 mėn.  

 

 

9.  Akcija, skirta žiemojantiems paukšteliams 

ir žvėreliams „Baltas badas nebaisus, jei 

turi gerus draugus“, bendradarbiaujant su 

Jurbarko miškų urėdija.  

 

N. G. Blažaitienė 

I. Krikštanienė 

E. Urbonavičiutė 

A. Samuilis 

2018 m.  

01 mėn. 

 

10.  Kūrybinių darbelių paroda iš antrinių 

žaliavų „Žemelei lengviau, širdelei 

smagiau“. 

J. Gėdminaitė 

I. Martišienė 

 

2018m. 02 

mėn. 

 

11.  Renginys, skirtas Žemės dienai paminėti. 

„Sveika, pabudusi žemele“. 

D. Liorančienė 

I. Vaitiekienė 

2018-03-20  

 

12.  Plakatų  paroda  

,,Tyras vanduo- gyvybės ir sveikatos 

šaltinis “, skirta Žemės dienai 

Grupių pedagogai 

ir tėveliai 

2018m.  

03 mėn. 

 

13.  Jurbarko rajono JMBB (jaunųjų miško 

bičiulių būrelių) susitikimas Jurbarko 

miškų urėdijoje, dalyvaujant akcijoje 

„Paukščiai grįžta namo“( inkilų kėlimas 

miške). 

I. Krikštanienė 

E. Urbonavičiutė 

D. Liorančienė 

A. Samuilis 

2018 m.  

03 mėn. 

 

 

 

 

14.  Žalioji palangė 

,,Margaspalvė žalioji palangė“ 

Grupių pedagogai 

ir vaikai (mokiniai) 

2018m.  

04 mėn. 

 

15.  Edukacinė išvyka  į Panemunės regioninį 

parką ,,Nemunas ir gyvenimas prie jo“ 

 

D.Meškauskienė 

PU pedagogai 

2018 m. 

04 mėn. 

 

16.  Aplinkos tvarkymo akcija ,,Gražu, kai 

aplink švaru“ , bendradarbiaujant su vaikų 

(mokinių) tėvais. 

 

N. G. Blažaitienė 

S. Mažeikienė 

V. Ambrutienė 

A. Kriščiūnienė 

2018 m.  

04 mėn. 

 

17.  Miško sodinimo akcija „Nuo mažo 

daigelio iki galingo ąžuolo“. 

I. Krikštanienė 

E. Urbonavičiutė 

A. Samuilis 

2018 m.  

05 mėn. 

 

 

 

18.  Edukacinės valandėlės: 

„Gamtos paslaptys“, 

„Sveikatos takeliu“ 

Pedagogai 2018 m. 03 

mėn. ir 05 

mėn.  

 

19.   Mokyklos akcija „Rūšiuoju – saugau 

gamtą“.  

V. Milkuvienė 

V. Petraitienė 

Metų eigoje 

 

 

 

20.  Gyvenimas gamtos ritmu – neatsiejama 

ugdančiosios veiklos dalis. 

N. G. Blažaitienė 

S. Mažeikienė 

Metų eigoje 

 

 

21.  Informacinių skrajučių paruošimas 

Mokyklos bendruomenei ir mikrorajono 

gyventojams: „Apkabinkime medį“, 

„Energijos semkitės iš gamtos“, „Medelio 

prašymas“ , „Žemei reikia draugų“. 

S. Mažeikienė 

I. Krikštanienė 

G. Glinskienė 

D. Liorančienė 

R. Grygelytė 

Metų eigoje 

 

 

 

 


