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Situacijos analizė. „Ąžuoliuko“ mokyklos bendruomenė 2020-2021 m. m. įgyvendino 

gamtosauginės mokyklos veiksmų planą. Mokslo metų pradžioje pavyko organizuoti išvykas į 

Pašvenčio girininkiją sodinti medelių, į Panemunių regioninio parko lankytojų centrą dalyvauti 

edukacinėse programose „Nemunas ir gyvenimas prie jo“ bei „Lietuvos miškas“, taip pat centro sodelyje 

pasodinti 2 obelaites. Keliavome po Jurbarko miestą, aplankant mokyklos vaikų, pedagogų ir tėvų 

pasodintus medelius. Ant medžių užkabinome atminimo korteles miesto gyventojams apie tai, kaip 

svarbu saugoti ir mylėti medžius, tausoti gamtą. Organizavome gamtosauginį projektą „Ką mums 

dovanoja medžiai?“. Dėl Covid-19 pandemijos ir karantino paskelbimo neįvyko lapkričio mėnesį 

planuota priešmokyklinių grupių vaikų viktorina „Jaunasis gamtininkas“ (tik viena veikla iš viso GMP 

veiksmų plano).  

Karantino metu veiklos, bendri renginiai vyko lauke, nesudarant bendrų srautų (kiekviena 

grupė veikė atskirai). Parodos, konkursai buvo perkelti į virtualias erdves, informacijos viešinimas ir 

bendravimas vyko sukurtuose uždaruose grupių facebook-o puslapiuose, mokyklos svetainėje, ir 

facebook-o puslapyje, įstaigos darbuotojams informacija buvo pateikiama gamtosauginiame stende. 

Gamtosauginėmis veiklomis dalinomės ne tik mokyklos erdvėse, bet ir rajono, respublikos, Europos 

šalių mokyklų bendrų projektų facebook-o puslapiuose ir kt. 

Keliavome žiemos metu į mišką su lauktuvėmis žvėreliams ir paukšteliams, šią misiją atliko 

„Varpelių“ grupės vaikai ir pedagogai, nuveždami mokyklos bendruomenės suneštas gėrybes kartu su 

Pašvenčio girininkijos girininku Kęstučiu Lazdausku.  

Nuo 2021 metų, JMBS (jaunųjų miško bičiulių samburio) koordinavimą perėmė valstybinių 

miškų urėdija, todėl atnaujinome bendradarbiavimą su valstybinių miškų urėdijos Jurbarko padalinio 

miškininkais, nes  nuo 2014 m. mokykloje veikia „Boružiukų“ tuntas, kuris aktyviai vykdo 

gamtosaugines veiklas.  

Organizuojant Žemės dienos renginių savaitę pandemijos sąlygomis veiklos vyko kiekvienoje 

grupėje atskirai, buvo sukurtas virtualus filmukas, taip pat vyko ir akcija „Darom“ , „Augalų 

žavadienis“, vyko STEAM veiklos gamtoje, kuriamos priemonės, žaislai iš antrinių žaliavų, vyko aktyvi 

panaudotų baterijų rinkimo akcija, piešinių parodos, skirtos medžiui, sveikai gyvensenai. Gamtosauginį 

veiksmų planą įgyvendinome ir džiaugiamės rezultatais. 

„Ąžuoliuko“ mokyklai 2021m. įteikta 6-oji  Žalioji vėliava ir tarptautinis Gamtosauginių 

mokyklų programos sertifikatas už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos 

bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą.  

 

Tikslas. Vaikų (mokinių)  ekologinio sąmoningumo ir pilietiškumo ugdymas, puoselėjant 

dvasinius, kūrybinius ir pažintinius gebėjimus globojant gamtą.  

Uždaviniai: 

1. Sudaryti sąlygas vaikams (mokiniams) gamtos pažinimui, aplinkos  

tyrinėjimams, eksperimentams, kūrybinei saviraiškai, pasitelkiant IT, STEAM metodus ir 

priemones.  

2. Dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijose, edukacinėse programose, 

gamtosauginiuose projektuose, veiklose. 

3. Skatinti vaikus (mokinius) pažinti miškus, domėtis jų išsaugojimu,  

organizuojant išvykas į gamtą; mokyti pasodinti medelius, pažinti Lietuvos miškuose 

gyvenančius gyvūnus, paukščius. 
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4. Skiepyti meilę paukšteliams, miško žvėreliams ir mokyti juos globoti žiemos metu. Siekti, 

kad vaikai (mokiniai) taupytų popierių, kurtų darbelius iš antrinių žaliavų. 

5. Supažindinti su neigiamu žmogaus poveikiu gamtai (žolės deginimu, medelių laužymu, 

šiukšlinimu, vandens teršimu ir t. t.). 

6. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, mokant vaikus pažinti vaistažoles. 

7. Skatinti aktyvias veiklas, sporto renginius lauke, propaguojant sveiką gyvenseną. 

8. Ugdyti mokyklos bendruomenės ekologinę savimonę, skatinant tausoti gamtinius 

išteklius.  

9. Skatinti mokyklos bendruomenę aktyviau dalyvauti gamtosauginėse veiklose. 

  

Eilės 

Nr. 

Priemonių pavadinimas Atsakingi Data Pastabos 

1.  Dalyvavimas konkursuose, akcijose, 

parodose, tarptautinių Erasmus, 

eTwinning projektų veiklose 

gamtosaugos ir ekologijos temomis  

S. Mažeikienė 

Pedagogai 

Per metus  

2.  Gamtosauginio skyrelio Mokyklos 

internetinėje svetainėje priežiūra, 

informacijos kėlimas. 

I. Krikštanienė 

D. Liorančienė 

Per metus  

3.  Edukacinė programa „Kaip gražu 

miške“, skirta ENO pasaulinei medžių 

sodinimo dienai paminėti Pašvenčio 

girininkijoje. 

A. Baliukynaitė 

I. Krikštanienė 

I. Vaitiekienė 

 

Rugsėjis Edukatorius - 

girininkas K. 

Lazdauskas 

Programoje 

medelių 

sodinimas, 

pasivaikščioji

mas po mišką, 

apsilankymas 

girininkijoje. 

4.  Rudeninių puokščių paroda „Po 

rudenėlio skara“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

Rugsėjis  Paroda 

Mokyklos 

kieme 

5.  Vaikų sveikatos stiprinimas pritaikant 

S.Kneipo metodą: vaikščiojimas basomis 

sveikatos takeliu; veiduko prausimas 

kontrastiniu vandeniu, masažo, rankų, 

kojų mirkymo procedūros, vaisių ir 

daržovių lėkštelės. 

Pedagogai Per metus  

6.  Foto nuotraukų paroda „Vaiko žvilgsnis į 

gamtą“  

G. Sabaliauskienė 

I. Martišienė 

Spalis Vaikai - 

fotografai 

7.  Respublikinė bendrojo ir specialiojo 

ugdymo įstaigų mokinių, turinčių SUP, 

virtuali darbų paroda „Rudenėlio 

portretas” 

 

Jovita Gėdminaitė 

Edita Lopšaitienė 

 

Spalis  

8.  Vaikų ir darbuotojų kūrybinių darbų 

paroda Tarptautinės klimato kaitos dienai 

(spalio 24) paminėti “Noriu švarios 

Planetos!” 

 

Vida Petraitienė 

 

Spalio  

22-29 d. 
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9.  Mokyklos gamtosauginio stendo 

priežiūra, informacijos viešinimas. 

I. Krikštanienė 

R. Sakalauskienė 

Per metus  

10.  Sveikatinimo valandėlė lauke „Graži 

ponia pelėda“ 

D. Liorančienė 

Pedagogai 

 

Kiekvieno 

mėnesio 

2  savaitę 

Šokis-

mankšta, 

etnokultūros 

pradmenų 

ugdymas 

11.  Akcija „Aš galiu padėti žemei“, skirta 

klimato kaitos padariniams mažinti, 

bendradarbiaujant su tėvais, socialiniais, 

tarptautinių projektų partneriais. 

S. Mažeikienė 

R. Sakalauskienė 

I. Krikštanienė 

Lapkritis Savaitės 

akcija: 

žaidimai su 

natūraliomis 

gamtinėmis 

medžiagomis 

eksperimentai, 

tyrinėjimai, 

žaislų kūryba 

iš antrinių 

žaliavų, 

taupus ir 

praktiškas 

priemonių 

naudojimas, 

veiklos ir 

kūryba lauke. 

12.  Edukacinės valandėlės grupėse, 

specialiojoje lavinamojoje klasėje 

„Arbatos puodelyje – sveikata“ 

Pedagogai Per metus Pažintis su 

vaistažolėmis 

13.  Medžių puošimo šventė panaudojant 

antrines žaliavas „Žiemos pasaka“   

E. Globienė 

M. Baronaitytė-

Švedienė 

 

Gruodis 

 

14.  Tradicinė Mokyklos  akcija „Padėkime 

peržiemoti paukšteliams“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

Sausis, 

vasaris 

 

15.  Išvyka į mišką „Skanios dovanos 

žvėreliams ir paukšteliams“, 

bendradarbiaujant su Pašvenčio 

girininkijos miškininkais 

A. Baliukynaitė 

I. Krikštanienė 

G. Sabaliauskienė 

 

Sausis 

Girininkas 

Kęstutis 

Lazdauskas 

16.  Specialiosios lavinamosios klasės 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Lašelio 

kelionė“ 

J. Gėdminaitė 

E. Lopšaitienė 

Vasaris  

17.   Mokyklos akcija „Rink baterijas“  S. Mažeikienė 

V. Milkuvienė 

Per metus 

 

 

18.  Renginys, skirtas Žemės dienai „Žemės 

šypsena“ lauke 

I. Krikštanienė 

G. Sabaliauskienė 

R. Sakalauskienė 

Kovo 20 d.   

19.  Eksperimentų (STEAM) diena 

„Stebuklingas vandens pasaulis“, skirta 

pasaulinei vandens dienai paminėti 

S. Mažeikienė 

R. Sakalauskienė 

Pedagogai 

Kovo 22 d.  Virtuali 

paroda 

20.  Tradicinė Mokyklos ekologinė akcija 

„Mano žalioji palangė 2022“ 

Pedagogai, vaikai 

(mokiniai), tėvai 

Balandis  
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21.  Mokyklos aplinkos tvarkymo akcija 

„Smagu ir gera, kai aplink švaru“ 

A. Baliukynaitė, 

O. Sutkaitienė 

A. Kriščiūnienė 

 

Balandis  

19. Madų šou, panaudojant antrines žaliavas 

„Išradinga ir gražu – gamtai padedu 

kartu“ mokyklos kieme 

D. Liorančienė 

I. Krikštanienė 

G. Sabaliauskienė 

Balandis Virtuali 

paroda, vaizdo 

filmukas 

20. Išvyka į Viešvilės valstybinio gamtinio 

rezervato lankytojų centrą (ekspozicija 

„Upelis vidur girios“, kelionė pažintiniu 

taku) 

S. Mažeikienė 

I. Krikštanienė 

G. Sabaliauskienė 

K. Lazdauskas 

Gegužė  

21. Tradicinis renginys „Augalų žavadienis“ 

lauke 

S. Mažeikienė 

J. Gėdminaitė 

L. Mockevičienė 

Gegužė  

22. Publikacijų paruošimas Mokyklos 

bendruomenei ir mikrorajono 

gyventojams:  

1. „Tausoti žemę – visų mūsų pareiga“, 

(apie klimato kaitos padarinius) 

2. „Kodėl taip svarbu rūšiuoti atliekas?“ 

 3. „Kaip kūrybiškai ir smagiai praleisti 

laiką gamtoje“, 

4. „Vanduo – gyvybės, švaros ir 

sveikatos šaltinis“ ( apie vandens 

taupymo svarbą) 

 

 

 

V. Petraitienė 

 

 

R. Mankuvienė 

 

U. Šuikaitė 

 

R. Sakalauskienė 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

  

Sausis 

 

Kovas 

 

 Balandis 

 

23. Mokyklos gėlynų, daržo ir kitų žaliųjų 

zonų  priežiūra „Sodinu, prižiūriu, 

auginu, ragauju“ 

O. Sutkaitienė 

A. Kriščiūnienė 

J. Bataitienė 

Gegužė 

Birželis 

Liepa 

Rugpjūtis 

Rugsėjis 

 

 

Pastaba: jei dėl Covid – 19 pandemijos šalyje  bus paskelbti apribojimai ar suvaržymai, ugdymo 

veiklos, renginiai, akcijos, išvykos gali būti perkeliamos į virtualią erdvę ar kitaip organizuojamos, 

atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją(pvz.: atskiriant grupių srautus, vykdomos lauke).  


