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                                   PROJEKTAS ,,PAŽINK MUS SUPANTĮ PASAULĮ“ 

 

Projekto pavadinimas Pažink mus supantį pasaulį  

Projekto trukmė 2019–2020 mokslo metai 

 

Projekto trumpas apibūdinimas Projekto tikslas – padėti vaikams pažinti supantį 

pasaulį ir suprasti savo vietą jame, gebėti atlikti 

aplinkos tyrimus ir daryti išvadas bei priimti 

sprendimus. Siekti plėtoti gamtos procesų 

pažinimą, ugdyti moksleivių gamtamokslinę 

kompetenciją. 

Projekto uždaviniai: 

1. Skatinti mokinių norą pažinti supantį 

pasaulį ir aktyvinti poreikį gyventi 

ekologiškai švarioje aplinkoje. 

2. Suteikti elementarių žinių apie elgesio 

kultūrą gamtoje, mokyti saugoti ir tausoti 

gamtą, formuoti vaikų supratimą apie 

gamtos užterštumą. 

3. Išvykų metu stebėti besikeičiančią gamtą ir 

gamtos reiškinius. 

4. Formuoti atsakingą ir rūpestingą požiūrį į 

supančią aplinką, gamtą, suteikiant 

mokiniams ekologinių, aplinkosauginių 

žinių. 

5. Propaguoti gamtinio paveldo išsaugojimo 

aktualumą organizuojant akcijas, 

konkursus, vykdant informacijos sklaidą 

apie projektą. 

6. Aktyvinti mokyklos bendruomenės narius 

gerbti aplinką, kurioje gyvename. 
 

Projekto dalyviai 1-ų klasių mokiniai 

Projekto vadovas/koordinatorius Pradinio ugdymo mokytoja Virginija Leišienė 

Veikla Atsakingi asmenys Dalyviai 

2019 m. rugsėjis ,,Pažink medžių 

lapus" 

Kūrybinių darbų 

paroda klasėse. 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

Lina Jokūbaitienė 

Giedrė Stončienė 

Gražina Jotkevičienė 

1-ų kl. mokiniai 

2019 m. rugsėjis "Stebiu gamtą 

rudenį" 

Kūrybinių darbų 

paroda klasėse. 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

Lina Jokūbaitienė 

Giedrė Stončienė 

Gražina Jotkevičienė 

1-ų kl. mokiniai 

2019 m. spalis Integruota savaitė  

„Vitaminų paradas“. 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

1a, 1 b, 1 c kl. mokiniai 



Lina Jokūbaitienė 

2019 m. spalis Paroda „Rudens 

gėrybių išdaigos“. 

Virginija Leišienė 1b kl. mokiniai. 

2019 m. lapkritis Integruota savaitė 

„Lietuvoje augantys 

medžiai“. 

 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

Lina Jokūbaitienė 

Giedrė Stončienė 

Gražina Jotkevičienė 

1-ų kl. mokiniai 

2019 m. gruodis Kalėdinė 

kompozicija iš 

gamtinės medžiagos  

“ Eglutė kitaip“. 

Kūrybinių darbų 

paroda klasėje. 

Virginija Leišienė 1b kl. mokiniai. 

2019 m. sausis Akcija ,,Vaišės 

miško paukšteliams". 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

Lina Jokūbaitienė 

Giedrė Stončienė 

Gražina Jotkevičienė 

1-ų kl. mokiniai 

2019 m. kovas Akcija „Kiekvienam 

paukšteliui po 

namelį“. 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

Lina Jokūbaitienė 

Giedrė Stončienė 

Gražina Jotkevičienė 

1-ų kl. mokiniai 

2019 m. kovas "Pasitinkam 

parskrendančius 

paukščius" kūrybinių 

darbų paroda. 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

Lina Jokūbaitienė 

Giedrė Stončienė 

Gražina Jotkevičienė 

1-ų kl. mokiniai 

2019 m. balandis Akcija – pagalba 

beglobiams 

gyvūnams „ Nelik 

abejingas“. 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

1 a ir 1 b kl. mokiniai 

2019 m. gegužė Pažintinė ekskursija į 

avių ūkį. 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

1 a ir 1 b kl. mokiniai 

                                                              Projekto veiklos rezultatas 

Projekto veiklomis siekiama plėsti mokinių žinias ir skatinti norą pažinti supantį pasaulį, aktyvinti 

poreikį gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje. Skatinti mokyklos bendruomenės narius gerbti 

aplinką, kurioje gyvename. 

Informacija apie projektą Mokyklos svetainėje 

http://www.stulpinas.lt/projektai-programos/ 

 


