
KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJA 

PROJEKTAS ,,PAŽINK MUS SUPANTĮ PASAULĮ“ 

 

Projekto pavadinimas ,,Pažink mus supantį pasaulį“ 

Projekto trukmė 2022 – 2023 mokslo metai 

 

Projekto trumpas apibūdinimas Projekto tikslas: Padėti vaikams pažinti 

supantį pasaulį, mylėti ir tausoti gamtą. 

Projekto uždaviniai: 

1. Mokyti saugoti ir tausoti gamtą, 

formuoti vaikų supratimą apie gamtos 

užterštumą. Skatinti mokinių norą pažinti 

supantį pasaulį ir aktyvinti poreikį 

gyventi tvariai ekologiškai švarioje 

aplinkoje. 

2. Suteikti elementarių žinių apie elgesio 

kultūrą gamtoje, mokyti saugoti ir tausoti 

gamtą. 

3. Išmokti stebėti besikeičiančią gamtą ir 

gamtos reiškinius. 

4. Formuoti atsakingą ir rūpestingą 

požiūrį į supančią aplinką, gamtą, 

suteikiant mokiniams ekologinių, 

aplinkosauginių žinių. 

5. Domėtis gamtinio paveldo 

išsaugojimo aktualualijomis, organizuoti 

ir dalyvauti akcijose, vykdant 

informacijos sklaidą apie projektą. 

6. Skatinti mokyklos bendruomenės 

narius gerbti aplinką, kurioje gyvename. 

Projekto dalyviai 4a ir 4b klasių mokiniai 

Projekto vadovas/koordinatorius Pradinio ugdymo mokytoja Virginija 

Leišienė 

Veikla Atsakingi 

asmenys 

Dalyviai 

2022m. 

rugsėjis 

,,Gamtos spalvos" 

Kūrybinių darbų paroda 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

 

4a ir 4b kl. 

mokiniai 

2022 m. spalis "Rudens spalvų paletė" 

Respublikinė kūrybinių darbų paroda 

konkursas 

Virginija Leišienė 

 

4b kl. mokiniai 

2022 m. spalis „Grybų karalystėje“ 

Kūrybinių darbų paroda 

Vilma Petrauskienė 4a kl. mokiniai 

2022 m. 

lapkritis 

Edukacinis užsiėmimas Drevernos 

edukaciniame centre „Pažink savo 

kraštą“ 

Virginija Leišienė 

Vilma Petrauskienė 

4a ir 4b kl. 

mokiniai 

2022 m. 

gruodis 

“ Kalėdų belaukiant“ 

Kalėdinių puokščių paroda 

Virginija Leišienė 4b kl. mokiniai. 

2022 m. „Kankorėžių istorijos“ Vilma Petrauskienė 4a kl. mokiniai. 



gruodis  Kūrybinių darbų paroda 

2023 m. sausis Akcija  

,,Globokime paukštelius" 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

4a ir 4b kl. 

mokiniai 

2023 m. kovas Akcija  

„Paukštelių įkurtuvės“ 

Inkilų iškėlimas Šernų miške 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

4a ir 4b kl. 

mokiniai 

2023m. kovas "Paukščiai" 

Kūrybinių darbų paroda 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

 

4a ir 4b kl. 

mokiniai 

2023 m. 

balandis 

Akcija  

Pagalba beglobiams gyvūnams globos 

namuose „Būk mano draugas“ 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

 4a ir 4b kl. 

mokiniai 

2023m. 

gegužė 

Akcija  

„Papuošk gamtą“. Šernų miško 

valymas 

Vilma Petrauskienė 

Virginija Leišienė 

4a ir 4b kl. 

mokiniai 

                                                              Projekto veiklos rezultatas 

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

poreikį gyventi tvariai ir ekologiškai švarioje aplinkoje. Skatinti mokyklos bendruomenės narius 

gerbti aplinką, kurioje gyvename. 

Informacija apie projektą Mokyklos svetainėje 

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

 


