JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA
GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS
2020-2021 M.M.
Situacijos analizė.
2019-2020 m. m. mokyklos bendruomenė įgyvendino užplanuotas veiklas, akcijas, renginius,
susijusius su gamtosauga. Gamtosauginio audito išvados atsispindėjo veiksmų plane, nes mokyklos
gyvenimas gamtos ritmu – neatsiejama ugdančiosios veiklos dalis. Tęsėme akcijas: „Rink
baterijas“, „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“, „Lesiname, globojame, stebime“ ir kt.
Organizavome veiklas, valandėles, pokalbius apie ekologiją, atliekų rūšiavimą, klimato kaitą,
gyvūniją, augmeniją ir kita. Mokykloje organizavome parodas, atsižvelgiant į atlikto gamtosauginio
audito išvadas, skatinančias rūšiuoti atliekas, kūrybiškai panaudoti meninėse, žaidybinėse veiklose:
„Miško tankmėje“ , „Žaidžiu, kuriu, tausoju“, „Mano šauniausias žaisliukas“ ir kt. Vykdėme
sveikatinimo projektą „Sveikatos vaivorykštė“, kuris buvo finansuojamas Jurbarko rajono
savivaldybės Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos lėšomis.
Paruošėme informacinių
skrajučių Mokyklos bendruomenei ir mikrorajono gyventojams. Pravedėme medžių puošimo
šventę „Obuoliukai - paukšteliams “, giliukų sodinimo akciją, panaudojant antrines žaliavas „Nuo
gilės iki galingo ąžuolo“, edukacinę veiklą ,,Vandens laše gera vaikų sveikata“, paminėdami ENO
medžių sodinimo dieną pasodinome mokyklos kieme putino krūmą, bendradarbiaujant su
valstybinių miškų urėdijos Jurbarko padalinio miškininkais „Mano kiemas – žalias kiemas“ ir kt.
Gamtosaugines veiklas įtraukėme į vykdomus mokykloje tarptautinius eTwinning, ERASMUS,
Nordplius projektus.
„Ąžuoliuko“ Mokykla buvo apdovanota Žaliąja vėliava (penkti 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, pažinti bei tausoti gamtą, kelti sąmoningumą
aplinkosaugos srityje, ugdyti ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į save,
aplinką, gamtą, kad dabar ir ateityje, vaikai rūpintųsi gamtos apsauga.
Uždaviniai:
1. Skatinti saugoti ir globoti gamtą, suprasti jos svarbą, pajusti įvairovę bei grožį.
2. Ugdyti vaikų (mokinių) bendravimą su gamta, ekologinio dorovingumo pradmenis.
3. Supažindinti su neigiamu žmogaus poveikiu gamtai (žolės deginimas, medelių
laužymas, šiukšlinimas, vandens teršimas ir t. t.).
4. Supažindinti su teigiamu žmogaus poveikiu gamtai (paukštelių, žvėrelių globojimas,
medelių, gėlių sodinimas, nešiukšlinimas, kad ir mažiau važinėjimas mašina ir t.t.).
5. Į gamtosaugines veiklas įtraukti įstaigos bendruomenę, socialinius partnerius,
projektų partnerius.
6. Laisvos ir harmoningos asmenybės ugdymas, plėtojant kuo glaudesnius santykius su
gamta.
Eilės Veikla
Nr.
1.
Išvyka į Pašvenčio girininkiją,
organizuojant edukacinę
programą „Auga medis, augu –

Atsakingi

Data

Pastabos

I. Krikštanienė
I. Vaitiekienė

2020 m.
09 mėn.

Edukatorius girininkas
Kęstutis

2.

3.

4.
5.

aš, augame abu kartu “(medelių
sodinimas, pasivaikščiojimas po
mišką, apsilankymas
girininkijoje)
Sveikatinimo valandėlė lauke
„Linksmoji mankštelė“
Išvyka į Šilinę, į Panemunių
regioninio parko lankytojų centrą
dalyvauti edukacinėse
programose: centre „Nemunas ir
gyvenimas prie jo“ ir gamtoje
„Lietuvos medžiai“; obelų
sodinimas Panemunių
regioniniame parke „Pamatyk,
pasodink, saugok“
Gamtosauginis projektas „Ką
mums dovanoja medžiai?“
Viktorina „Jaunasis gamtininkas“

6.

Medžių puošimo šventė
panaudojant antrines žaliavas
„Sveika, žiemuže“

7.

Dalyvavimas konkursuose,
akcijose, parodose gamtosaugos ir
ekologijos temomis
Tradicinė Mokyklos akcija
„Lesiname paukštelius žiemą“
Mokyklos akcija „Rink baterijas“

8.
9.
10.

11.

12.

Išvyka į mišką su akcija „Vaišės
žvėreliams ir paukšteliams“,
bendradarbiaujant su Pašvenčio
girininkijos miškininkais
Specialiosios lavinamosios klasės
kūrybinių darbų paroda iš antrinių
žaliavų „Lietuvos paukščiai“
Renginių savaitė, skirta Žemės
dienai paminėti „Aš ir gamta“

Lazdauskas

D. Liorančienė
Pedagogai
A. Baliukynaitė
M. Janušonis
I. Vaitiekienė
I. Krikštanienė

Kiekvieno
mėnesio
II savaitę
2020 m. spalio
mėn.

I. Vaitiekienė
I. Krikštanienė
A. Baliukynaitė
R. Grygelytė
L. Stankūnienė
PU pedagogai
J. Gėdminaitė
E. Lopšaitienė

2020 m
10 mėn.
2020 m. 11 mėn.

S. Mažeikienė
Pedagogai

Per metus

Mokyklos
bendruomenė
S. Mažeikienė
V. Milkuvienė
A. Baliukynaitė
I. Krikštanienė
I. Vaitiekienė

2020-2021 m.
12, 01, 02 mėn.
Per metus

J. Gėdminaitė
E. Lopšaitienė

2021 m. 02 mėn.

R. Sakalauskienė
I. Krikštanienė
D. Liorančienė

2021 m.
03-15/19.

Tradicinis
šokis-mankšta
Dėl Covid-19
pandemijos
obelų sodinimo
akcija perkelta
iš 2020m.
05mėn.

2020 m.
12 mėn.

2021 m.
01 mėn.

5 dienų temos:
akmuo, medis,
vanduo, dangus,

žemė.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Žalioji palangė
„Auginu, prižiūriu, dovanoju“

Grupių pedagogai
ir vaikai
(mokiniai)
Piešinių paroda, skirta mokyklos
S. Mažeikienė
40-mečiui paminėti „Mano
R. Mankuvienė
mokykla, kurioje gera gyventi“
I. Martišienė
Mokyklos aplinkos tvarkymo
A. Baliukynaitė
akcija „Darom 2021“
S. Mažeikienė
G. Sabaliauskienė
A. Kriščiūnienė
STEAM veiklos gamtoje „Pažink, S. Mažeikienė
atrask pasidžiauk“
Pedagogai
„Vaikų dirbtuvėlės“ : žaislų,
T. Balčius
lauko priemonių kūrimas iš
I. Krikštanienė
antrinių žaliavų
R. Sakalauskienė
Renginys „Augalų žavadienis“
S. Mažeikienė
D. Liorančienė
R. Mankuvienė
Publikacijų paruošimas Mokyklos
bendruomenei ir mikrorajono
gyventojams:
1. „Kodėl svarbu ugdyti
E. Lopšaitienė
ekologinę atsakomybę?“,
2. „Neterškime gamtos
V. Milkuvienė
panaudotomis baterijomis“,
3. „Šiuolaikinė vartotojiška
I. Martišienė
kultūra: ar tai, ko noriu, yra tai,
ko reikia?“
Mokyklos gėlynų, daržo ir kitų
G. Sabaliauskienė
žaliųjų zonų priežiūra „Jaunųjų
I. Martišienė
sodininkų darbeliai“
A. Kriščiūnienė

2021 m.
03 mėn.
2021 m. 04 mėn.

2021 m.
04 mėn.

Per metus
2021 m. 05 mėn.

2021 m. 05 mėn.

2021 m. 01 mėn.
2021 m. 02 mėn.
2021 m. 04 mėn.

2021 m.
05, 06, 07, 08
mėn.

___________________________________________

