
PATVIRTINTA 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

direktoriaus 

2021 m.            mėn.,     d. įsakymu Nr.  

 

 

 

Gamtos ir ekologijos srities edukacinės programos „Rūšiuokime atliekas“ 

(ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams ir bendrojo ugdymo įstaigų 1 

– 4 kl. mokiniams) 

Planas  

 

 

Edukacinis užsiėmimas skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams ir 1 – 4 

klasių mokiniams ugdyti gamtamokslines kompetencijas 

Tikslas 

Skatinti vaikų sąmoningumą, formuoti aplinkai draugiškas vertybes ir tvarų gyvenimo būdą. 

Uždaviniai 

Supažindinti mokinius su pasaulyje vykstančiais klimato kaitos reiškiniais, kuriuos įtakoja 

neperdirbtos ir neišrušiuotos atliekas. 

Išmokyti vaikus teisingai rūšiuoti atliekas ir praktiniais žaidimais įtvirtinti žinias 

Siektini rezultatai: 

Vaikai įgytas žinias gebės taikyti praktinėje veikloje, sužinos apie atliekų rūšiavimo svarbą: 

- gebės teisingai rūšiuoti atliekas; 

- sužinos apie antrinį atliekų panaudojimą ir perdirbimą. 

Priemonės: kompiuteris, projektorius, mokomasis plakatas, didaktinės kortelės. 

Mokymo metodai ir formos: 

Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija) 

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, stebėjimas) 

Praktiniai metodai (žaidimas-atliekų rūšiavimas) 

Kūrybiniai (probleminiai, tiriamieji) 

Informacijos 

šaltiniai: www.svara.lt, http://rusiuojigalvoji.lt, http://www.vvsb.lt, www.ugdykim.lt ,  www.ikimo

kyklinis.lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svara.lt/atlieku-tvarkymas/
http://rusiuojigalvoji.lt/
http://www.vvsb.lt/
http://www.ugdykim.lt/
https://www.ikimokyklinis.lt/
https://www.ikimokyklinis.lt/


Edukacijos eiga: 

 

 

 

 

Metodininkė    Vaida Lataitė 

Laikas 

 
Pamokos dalys Mokytojo veikla Vaikų veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susipažinimas su 

atvykusia grupe. 

Edukacijos tikslo ir 

uždavinių 

pristatymas. Mokinių 

lūkesčių 

išsiaiškinimas. 

Klauso, prisistato. 

Nuo 4 m – 6 m. 

10 min. 

 

 

 

 

 

Teorinė dalis Teorinis įvadas, kurio 

metu supažindinama 

su atliekų rūšiavimo 

svarba, atliekų 

rūšiavimo 

galimybėmis ir 

metodais. 

Klauso, klausia, 

atsako į klausimus 

 

 

 

 

1 – 4 klasė 

15 min. 

 Teorinis įvadas, kurio 

metu supažindinama 

su atliekų rūšiavimo 

svarba, įtaka žemės 

planetai, atliekų 

rūšiavimo 

galimybėmis ir 

metodais. 

Klauso, klausia, 

diskutuoja. 

Nuo 4 m – 6 klasės 

20 min. 

 

 

Praktinė dalis Pagalba vaikams, 

atliekant atliekų 

rūšiavimo praktinį 

žaidimą. 

Bendrauja ir 

bendradarbiauja, 

žaidžia atliekų 

rūšiavimo žaidimą 

1 – 4 klasė 

20 min. 

 Stebėjimas, klaidų 

taisymas.  

 

 

Diskutuoja, ieško 

galimų sprendimo 

būdų, žaidžia atliekų 

rūšiavimo žaidimą 

Nuo 4 m – 6 klasės 

5 min. 

 

 

Pamokos pabaiga Aptaria, įtvirtina 

naujas žinias. 

 

 

Aptaria ką naujo 

sužinojo, kaip žinias 

pritaikys namų 

sąlygomis. 

1 – 4 klasė 

5 min. 

 Aptaria, įtvirtina 

naujas žinias, 

diskutuoja su 

mokiniais 

Diskutuoja, aptaria, 

daro išvadas ir vertina 

rezultatus. 


