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Programos pavadinimas Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa 

Programos  trukmė 2019-2020 metai 

 

Programos trumpas 

apibūdinimas 

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio 

švietimo fondo (FEE – Foundationfor Environmental Education) 

pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas 

(FEE) – tai 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno 

siekianti organizacija. 

Programos tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės 

savimonės kėlimas. 

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę 

gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo 

mokinių kūrybiškumą.  

 

Gamtosauginis 

komitetas 

Esmiralda Butrimaitė, geografijos vyr. mokytoja; 

Nijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė; 

Laima Šikšniutė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Reda Petrulienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja; 

Jurgita Kripienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Rasa Zulumskytė -Trumpenskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja; 

Vida Songailienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Jurgita Kripienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Veronika Kauliuvienė, biologijos mokytoja metodininkė; 

Rimutė Šimkūnienė, valytoja, budinti rūbininkė; 

Judita Leliugienė,ūkio dalies vedėja; 

Uršulė Dimgailaitė, 7d klasės mokinė; 

Vakarė Kliusovaitė, 7d klasės mokinė; 

Justė Strainytė, 8b klasės mokinė; 

Elija Urniežiūtė,8b klasės mokinė; 

Jurgita Tertelienė, Kretingos muziejaus gamtos skyriaus vedėja; 

Gražina Banienė, Kretingos miškų urėdijos atstovė; 

Jurgita Cinskienė, tėvų atstovė. 

Programos vadovas/ 

koordinatorius 

Julija Šližienė, geografijos mokytoja metodininkė; 

Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Programos dalyviai Mokyklos bendruomenė 

Veiklos kryptys  Mokyklos aplinka 

 Miškas 

 Atliekos 

 Sveika gyvensena 

Numatomas rezultatas, tęstinumas  

Programos Gamtosauginės mokyklos nauda - aplinkosauginių žinių augimas, vietinės 

bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių 

užmezgimas. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus 

apdovanojami Žaliąja vėliava. Mūsų mokykla 2016. 2017, 2018, 2019 metais apdovanota Žaliąja 



vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai,  suteikiamas vieneriems metams. 

 

    
 

    
 

 
 

Informacija apie 

programą  

http://gamtosauginesmokyklos.lt/ 

https://www.daujotomokykla.lt/administracine-informacija/projektai 

 

 

http://gamtosauginesmokyklos.lt/
https://www.daujotomokykla.lt/administracine-informacija/projektai


Veiksmų planas 

2019 – 2020 m. m. 

 

Veikla 

Veikla Atsakingi Įgyvendini

mo terminai 
Kaip galima tai atlikti Pamatuotas veiklos rezultatas 

Mokyklos 

gamtosauginio 

komiteto susirinkimas  

 

Julija Šližienė, 

Jūratė Račinskienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Rugsėjo 

mėn. 

Pokalbis, diskusijos, 

pasiūlymai 

Rezultatų apžvalga. Veiksmų plano numatymas 

Aplinkosauginis auditas 

mokykloje 

Julija Šližienė, 

Esmiralda Butrimaitė, 

Laima Šikšniutė 

Spalio  

mėn. 

Anketinė mokytojų, 

mokinių, tėvų apklausa 

Apklausti  mokiniai, mokytojai  ir  tėvai. 

Įvertinta situacija aplinkosaugos srityje 

Audito rezultatų 

aptarimas 

Julija Šližienė, 

gamtosauginis komitetas 

Lapkričio 

mėn.  

Išanalizuoti audito 

rezultatus 

Veiklos plano koregavimas, atsižvelgiant į 

audito rezultatus 

Mokyklos bendruomenės 

supažindinimas su audito 

ir gamtosauginės veiklos 

rezultatais 

Gamtosauginis komitetas Lapkričio, 

gegužės 

mėn.  

Pokalbiai ir diskusijos su 

mokyklos bendruomenės 

nariais 

Mokyklos bendruomenė susipažino su 

gamtosauginės veiklos planu ir veiklos 

rezultatais 

Mokyklos 

gamtosauginės veiklos 

įvertinimas. Veiklos 

ataskaitos rengimas 

Julija Šližienė, 

gamtosauginis komitetas 

Balandžio 

mėn. 

 Aptarti pasiekimus ir 

trūkumus 

Įvertinta aplinkosauginė veikla 

Mokyklos aplinka 

Tikslas: Ugdyti mokinių kultūrą, kurti estetinę aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Mokyklos aplinkos puoselėjimas, edukacinių erdvių tvarkymas. 

2. Dalyvauti gamtosauginiuose programose ir projektuose. 

Edukacinis užsiėmimas 

,,Kokios būna augalų 

šaknys” 

 

Jurgita Tertelienė,   

Julija Šližienė,  

Ekologų būrelis ,,Žaliuoju 

taku“ 

Rugsėjo 

mėn. 

Pamoka Kretingos dvaro 

parke 

  

Išmokti skirti šaknų sistemas.  

Edukacinė pamoka 

,,Pažink mokyklos 

Vida Songailienė, 

Reda Petrulienė,  

Rugsėjo 

mėn. 

Edukaciniai užsiėmimai 

parke netoli mokyklos 

Pažinti  5–8 medžius augančius netoli 

mokyklos. 



aplinkos medžius“ Julija Šližienė, 

būrelių ,,Augalų karalystė“, 

,,Gamtos draugai”, 

,,Žaliuoju taku“  nariai. 

Sudaryti lapų herbarą 

Rudeninė medžių 

dovanos. 

Julija Šližienė, 

,,Žaliuoju taku“ būrelio 

nariai 

Spalio mėn. Ąžuolo gilių ir pušų 

kankorėžių  rinkimas 

Surinktą gamtinę medžiagą panaudoti sudarant 

mokyklos emblemos maketą mokyklos kieme.  

Netradicinė integruota 

pamoka su mokyklos 

slaugytoja V. Bružiene 

,,Vaistiniai augalai mūsų 

gyvenime” 

V. Kauliuvienė 

8b klasės mokiniai 

Spalio mėn. Supažindinti mokinius su 

vaistiniais augalais, kuriuos 

rinko ir džiovino patys 

vasaros metu. Kaip 

ruošiamos arbatos ir kada 

jas gerti 

Praktinis užsiėmimas. Vaistinių augalų arbatų 

ruošimas ir degustavimas 

,,Kodėl ruduo auksinis?” Nijolė Meškauskienė Spalio mėn.  Stebėjimas ir aptarimas Sužinos, kodėl medžių lapai nusidažo 

įvairiomis spalvomis.  

Edukacinė pamoka. 

,,Kas padeda orientuotis 

gamtoje“ 

Julija Šližienė, 

,,Žaliuoju taku“ būrelio 

nariai. 

Spalio  

mėn.  

Aplinkos požymių 

stebėjimas 

Mokysis orientuotis pagal aplinkos požymius. 

Edukacinė pamoka 

,,Vaistažolės iš močiutės 

sodo” 

Vida  Songailienė, 

būrelio ,,Augalų karalystė“ 

nariai 

Spalio mėn. Susipažinimas su 

vaistažolėmis 

Pažins keletą vaistažolių, gebės jas atskirti 

Akcija ,,Dvaro parkui ir 

mokyklai užauginta 

gėlytė” 

Nijolė Meškauskienė Gegužės 

mėn.  

Klasėje sėjamos ir 

prižiūrimos vienmetės 

gėlės 

Graži mokyklos aplinka  

Pamoka gamtoje 

“Pasirink medį ir jį 

stebėk” 

 

Vida  Songailienė, 

būrelio ,,Augalų karalystė“ 

nariai 

Rugsėjo 

mėn. - 

Gegužės 

mėn. 

Ilgalaikis projektas - stebėti 

mokyklos teritorijoje 

augančius medžius visais 

metų laikais 

Pasirinkti sau mėgiamą medį ir jį stebėti visais 

metų laikais. 

Edukacinis užsiėmimas  

,,Kaip paruošti sodo 

daugiamečius augalus 

žiemai” 

Vida  Songailienė, 

būrelio ,,Augalų karalystė“ 

nariai 

Lapkričio 

mėn. 

Išklausys patarimų, kaip 

paruošti sodo augalus 

žiemai 

Praktinis užsiėmimas augalų pardavimo vietoje  

Edukacinis užsiėmimas 

,,Advento vainikas“ 

Vida  Songailienė, 

būrelio ,,Augalų karalystė“ 

Lapkričio 

mėn. 

Susipažins su advento 

gaminimu iš augalų 

Gamins advento vainiką iš rudenį surinktų 

augalų 



nariai 

 

Ką veikia gyvūnai žiemą 

parke? 

Nijolė Meškauskienė Lapkričio 

mėn. 

Stebėjimas - aptarimas Sužinos, kokie gyvūnai žiemoja žiemą parke, 

atskirs juos pagal pėdsakus 

Išvyka į parką ,,Miško 

taku” 

Reda Petrulienė, 

būrelio ,,Gamtos draugai” 

nariai, 

Vida Songailienė, 

būrelio ,,Augalų karalystė” 

nariai 

Gruodžio 

mėn. 

Stebės gamtą žiemos metu Sužinos apie augalus žiemos metu 

Netradicinės biologijos 

pamokos parke prie 

mokyklos 

Veronika Kauliuvienė, 7 ir 8 

klasių mokiniai 

Gruodžio ir 

balandžio 

mėn. 

Stebėti pokyčius gyvojoje 

gamtoje 

Mokiniai mokysis pažinti kuo daugiau gamtoje 

vykstančių reiškinių ir juos atpažins 

Edukacinis užsiėmimas 

,,Kalėdinė puokštė“ 

 

Julija Šližienė,  

Jurgita Tertelienė, 

Vida  Songailienė, 

būrelių ,,Augalų karalystė“, 

,,Žaliuoju taku“ nariai 

Gruodžio  

mėn.  

Pamoka Amatų centre Daugiau sužinos apie puokščių komponavimą, 

savo sukurtomis puokštėmis papuoš namus.  

Akcija ,,Globokim 

paukštelius” 

Reda Petrulienė, 

būrelio ,,Gamtos draugai” 

nariai 

Sausio mėn. Lesyklėlių darymas ir 

įkėlimas 

Globos paukštelius žiemos metu 

Akcija “Nepaliksime 

jūsų vienų…” 

Laima Šikšniutė, 

būrelio ,,Jaunieji 

gamtininkai” nariai 

Sausio-

vasario 

mėn. 

Ančių lesinimas Globos paukščius žiemos metu 

Pasaulinės Žemės dienos 

paminėjimas 

1-8 klasių mokiniai, 

mokytojai 

Kovo 20 d. Paminėti pasaulinę Žemės 

dieną 

Pakelta Žemės vėliava. Bendradarbiavimas su 

rajono mokyklų mokiniais. Sukurtas 

kreipimasis į Žemės gyventojus 

Ekologinis konkursas 

,,Mano žalioji palangė” 

Veronika Kauliuvienė,  7 

klasės mokiniai 

Kovo - 

gegužės 

mėn. 

Vegetatyviniu būdu 

dauginamų augalų 

ypatumai 

Mokiniai sužinos apie vegetatyvinį augalų 

dauginimo būdą ir praktiškai tai atliks 

Žaliosios pamokėlės. 

Ekologinis konkursas 

,,Mano žalioji palangė“ 

 

Julija Šližienė, 

Nijolė Meškauskienė 

Vida  Songailienė,  

Laima Šikšniutė,  

Kovo-

gegužės 

mėn. 

Prieskoninių augalų ir gėlių 

sėjimas,  auginimas. 

Žaliosios palangės 

įrengimas 

Mokiniai sužinos apie sėklas, mokysis sėti, 

prižiūrėti ir auginti augalus. Papuošta mokyklos 

aplinka. 



Reda Petrulienė, 

Jurgita Kripienė 

būrelių ,,Augalų karalystė“,  

,,Jaunieji gamtininkai”, 

,,Žaliuoju taku“, ,,Gamtos 

draugai“, ,,Išradingieji 

ekologai” nariai 

Aplinkos tvarkymo 

akcija ,,Darom 2019“ 

Judita Leliugienė, 

pavaduotoja ugdymui, 

mokyklos bendruomenė 

Balandžio 

mėn.  

Dalyvavimas aplinkos 

tvarkymo akcijoje 

Dalyvauja 900 mokyklos bendruomenės narių, 

tvarkingesnė mokyklos ir miesto aplinka 

Edukacinė pamoka 

,,Sodinu gėlę mamai, 

močiutei” 

Reda Petrulienė, būrelio 

,,Gamtos draugai” nariai  

Balandžio 

mėn. 

Mokiniai sodina pačių iš 

sėklų užaugintas gėlytes, 

susipažįsta su vienmetėmis 

gėlėmis 

Mokiniai įgis žinių apie gėlių auginimą, 

priežiūrą, sodinimą, išmoks atpažinti 3-5 

vienmetes gėles 

Projektinė diena 

,,Pažink, pamilk, 

saugok‘‘ 

Mokytojai, vykdantys 

gamtosauginius projektus, 

1-8 klasių mokiniai 

Balandžio/ 

gegužės 

mėn. 

Projektų pristatymas Projektai pristatyti mokyklos bendruomenei.  

Akcija ,,Padovanosiu 

gėlę mokyklai” 

Laima Šikšniutė, 

būrelio ,,Jaunieji 

gamtininkai” nariai 

Gegužės 

mėn. 

Klasėje sėjamos ir 

prižiūrimos gėlės 

Išmoks užauginti gėles 

Akcija ,,Mano dvaro 

parkui užauginta gėlytė” 

Nijolė Meškauskienė Gegužės 

mėn.  

Mokiniai sodina pačių iš 

sėklų užaugintas gėlytes  

Mokiniai įgis žinių apie gėlių auginimą, 

sodinimą, priežiūrą 

Edukacinė pamoka. 

,,Pasodink vienmetę 

gėlę“ 

Vida  Songailienė, 

būrelio “Augalų karalystė “ 

nariai 

Gegužės 

mėn. 

Susipažinimas su 

vienmetėmis gėlėmis 

 

Pasodinti gėlės daigą  ir mokytis jį prižiūrėti 

 

Projektas ,,Atradimai 

gamtoje. Aš kuriu“ 

EsmiraldaButrimaitė, 

,,Jaunųjų daujotukų” būrelio 

nariai 

 

Per mokslo 

metus 

Įamžinti įdomiausius 

gamtos vaizdus 

Fotonuotraukų paroda 

Akcija ,,Gėlėmis 

puošiame Dvaro parką ir 

mokyklos aplinką“ 

Jurgita Tertelienė,  

Julija Šližienė,  

7d klasės mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

Praktinė veikla Pasodinti ir prižiūrėti pačių užaugintas  gėles 

Miškas 

Tikslas: Ugdyti meilę gamtai, skatinti ją pažinti ir saugoti. 



Uždaviniai: 

1. Dalyvauti miško tvarkymo akcijose. 

2. Mokytis pažinti medžius. 

3. Pažinti ir globoti paukščius. 

Užsiėmimas ,,Graži 

gėlė gražiai piešia” 

Nijolė Meškauskienė Spalio mėn.  Stebės, kokios gėlės žydi 

rudenį 

Susipažins su gėlių dažinėmis savybėmis, 

išmoks dažyti natūraliais dažais 

Iki susitikimo 

pavasarį, sparnuočiai! 

Nijolė Meškauskienė 2019-10-05 Dalyvausime visoje 

Lietuvoje vykstančiose 

paukščių palydose 

Sužinosime, kokie paukščiai išskrenda į 

šiltuosius kraštus 

Mokyklos vardo 

dienos paminėjimas 

Jūratė Račinskienė, 

Julija Šližienė, 

Esmiralda Butrimaitė,  

Laima Šikšniutė, 

Vida Songailienė, 

Reda Petrulienė, 

 Jurgita Kripienė 

Lapkričio 

mėn. 

Viktorinos, popietės, 

susitikimai, parodos. 

Projektų apie gamtą, 

Marijoną Daujotą 

vykdymas 

Tradicinė mokyklos šventė, kurios metu 

vykdant veiklas integruojama medžiaga apie 

miškininką  Marijoną Daujotą, aplinkosaugą. 

Kalėdinių žaisliukų 

gaminimas iš antrinių 

žaliavų 

Laima Šikšniutė, 

,,Jaunieji gamtininkai”  

Gruodžio 

mėn. 

Paroda Išmoks pagaminti žaisliuką, panaudos antrines 

žaliavas 

Medžių puošimo 

šventė 

 

 

Vida Songailienė, 

Nijolė Meškauskienė, 

Reda Petrulienė, 

Jurgita Kripienė, 

Laima Šikšniutė, 

Julija Šližienė,  

Veronika Kauliuvienė. 

1-6 klasių mokiniai 

Gruodžio 

mėn. 

Integruotas gamtos, dailės, 

lietuvių kalbos projektas 

skirtas medžiams  

Sukurti ekologines pasakas, pagaminti žaislus 

iš įvairių atliekų, papuošti medžius 

Užsiėmimas 

,,Medžiai žiemą” 

Nijolė Meškauskienė Gruodžio-

sausio mėn. 

Medžių pažinimas žiemą 

 

Išmoks pažinti ir skirs medžius pagal žievę, 

pumpurus žiemą 

Netradicinės 

Kalėdinės eglutės, 

papuošimai 

Reda Petrulienė, 

būrelio ,,Gamtos draugai” nariai 

Gruodžio 

mėn. 

Paroda Mokysis saugoti mišką 

Edukacinis renginys  

,,Kavinių paukščiams 

EsmiraldaButrimaitė, 

Nijolė Meškauskienė,  

Gruodžio 

mėn.  

Pagalba bėdoje 

atsidūrusiems 

Įrengtos ,,valgyklos” paukšteliams 



atidarymas”. 

Išvyka į gamtą - 

pagalba mūsų 

mažiesiems draugams 

sparnuočiams 

Rasa Zulumskytė-

Trumpenskienė, 

parko bičiuliai, 

,,Jaunųjų daujotukų “ būrelio 

nariai 

paukšteliams. 

Kabinamos vaikų  

pagamintos lesyklos 

Popietė ,,Sveiki 

sugrįžę paukščiai 

giesmininkai“ 

 

 

 

 

Jurgita Tertelienė,  

Nijolė Meškauskienė,  

Gražina Banienė, Kretingos 

miškų urėdijos specialistė,  

Julija Šližienė, 

EsmiraldaButrimaitė,  

Juozas Lingys.  

Veronika  Kauliuvienė 

Kovo mėn. Pagamintų inkilų iškėlimas Kretingos Dvaro parke ir prie Pastauniko 

upelio. 

Vieta pagal Kretingos miškų urėdijos numatytą 

planą 

Dalyvavimas akcijoje 

,,Pasodink medį“ 

,,Jaunieji Daujotukai“, 

Esmiralda Butrimaitė 

Balandžio 

mėn. 

Medžių sodinimas  

 

Pasodinti medžiai, mokymasis juos taisyklingai 

sodinti  

,,Ar matai, kaip 

žiedelis ant šakelės 

kraunas?” 

Reda Petrulienė, 

būrelio ,,Gamtos draugai” nariai 

Gegužės 

mėn. 

Stebėjimo lapo pildymas Mokysis atidžiai stebėti gamtoje pokyčius 

Atliekos  

Tikslas: Skatinti mokinius rinkti ir rūšiuoti atliekas. 

Uždaviniai:  

1. Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Mes rūšiuojam“. 

2. Visos mokyklos bendruomenės mokymas rūšiuoti atliekas. 

Projekto ,,Atliekos – 

ne šiukšlės“ 

pristatymas 

Julija Šližienė 

 

Spalio mėn. Projekto pristatymas  Sužinos apie atliekų tvarkymą Kretingos rajone 

Dalyvavimas projekte 

,,Mes rūšiuojam“ 

 Visa mokyklos bendruomenė Per mokslo 

metus.  

Rinkti nenaudojamus 

buitinius prietaisus ir kitas 

elektronines atliekas 

Stengtis, kad nuodingos atliekos nepatektų į 

sąvartynus 

Surinktų elektronikos 

atliekų išvežimas. 

Julija Šližienė, 

Judita Leliugienė 

Spalio mėn. 

Kovo mėn. 

Rinkti elektronines 

atliekas, nenaudojamus 

buitinius prietaisus 

Stengtis, kad nuodingos atliekos nepatektų į  

sąvartynus.  

Įmonė išsiveža surinktas atliekas 

Popieriaus atliekų 

rūšiavimas 

1-8 klasių mokiniai Per mokslo 

metus 

Atliekų rūšiavimas Makulatūra perduota perdirbimui 



mokykloje 

,,Antras daikto 

gyvenimas” 

Jurgita Kripienė 

,,Išradingųjų ekologų būrelis” 

Per mokslo 

metus.  

Rūšiuojant atliekas, kuriant 

naujus daiktus iš jau 

panaudotų 

Naudingas atliekų rūšiavimas 

Talka ,,Švaros diena 

dvaro parke” 

Julija Šližienė, ekologų būrelio 

,,Žaliuoju taku“ nariai.  

 

Spalio, 

balandžio 

mėn. 

Aplinkos tvarkymas Tvarkys dvaro parko aplinką, rūšiuos atliekas 

Sveika gyvensena 

Tikslas: Propaguoti sveiką gyvenseną.  

Uždaviniai: 

1.Ugdyti sveikos mitybos įpročius.  

2.Skatinti aktyvų poilsį. 

Diena be automobilio Julija Šližienė, 6 klasių 

mokiniai 

Rugsėjo 22 

d. 

Stengtis kuo mažiau 

naudotis transportu 

Suprasi transporto žalą gamtai ir sveikatai. 

Transporto srautų tyrimas prie mokyklos 

Judriųjų pertraukų 

organizavimas 

1-8 klasių mokiniai 

kūno kultūros mokytojai, 

mokinių taryba 

Per mokslo 

metus 

Protinę veiklą pakeisti 

fiziniu aktyvumu 

Organizuotos judriosios pertraukos 1-8 klasių 

mokiniams 

Judrumo savaitė 1-8 klasių mokiniai 

kūno kultūros mokytojai, 

mokinių taryba. 

Rugsėjo 

mėn. 

Judėti, sveikiau gyventi Sveikas gyvenimo būdas. Aktyvus laiko 

praleidimas 

Edukacinė pamoka 

“Vitaminai gamtoje” 

Reda Petrulienė, būrelio 

,,Gamtos draugai” mokiniai 

Rugsėjo 

mėn. 

Įgys žinių apie sveiką 

mitybą 

Formuosis sveikos gyvensenos įgūdžiai 

Solidarumo bėgimas 1-4 klasių mokiniai, kūno 

kultūros mokytojai 

Spalio mėn. Dalyvauti solidarumo 

bėgime 

Diegti mokiniams solidarumo vertybes 

Edukacinis 

užsiėmimas 

,,Grožybės iš vaisių ir 

daržovių” 

Vida  Songailienė, 

būrelio ,,Augalų karalystė“ 

nariai 

Lapkričio 

mėn. 

Įgyti žinių apie sveiką 

mitybą 

Pasirenkant vaisius, daržoves sukurti įdomų 

personažą 

Akcija ,,Languota 

savaitė”  

Nijolė Meškauskienė,  Balandžio 

mėn.  

Vaikai skatinami turiningai 

praleisti pertraukas, 

supažindinami su 

judriaisiais ir stalo 

žaidimais, kurie turi 

langelius 

Mokiniai skatinami sveikai gyventi, sportuoti, 

organizuojami žaidimai 



Eksperimentai su 

vandeniu ,,Vandens 

tarša” 

Reda Petrulienė,  

būrelio ,,Gamtos draugai” nariai 

Vasario 

mėn. 

Eksperimentai Formuosis sveikos gyvensenos įgūdžiai 

Projektas ,,Vitaminai 

ant palangės” 

Laima Šikšniutė, 

būrelio ,,Jaunieji gamtininkai” 

nariai 

 

Sausio mėn. Įgys žinių apie sveiką 

mitybą 

Išmoks užauginti pipirmėčių, žirnių  

saulėgrąžų, daigus ir juos naudos pusryčiams  

Sveikos gyvensenos 

ir asmens higienos 

įgūdžių formavimas  

Bendruomenės slaugytoja 

Valentina Bružienė, 

1-4 klasių mokiniai  

Per mokslo 

metus. 

Paskaitos, praktiniai 

užsiėmimai 

Formuosis sveikos gyvensenos įgūdžiai 

 

Netradicinė 

integruota biologijos 

pamoka 7a klasės 

mokiniams su 

mokyklos slaugytoja 

V. Bružiene 

Veronika Kauliuvienė , 7a kl. Spalio mėn. Paskaita ir praktinis 

užsiėmimas, skirtas 

paminėti ,,Pasaulinę širdies 

dieną” 

Formuoti mokiniams sveiką gyvenimo būdą 

Olimpinė diena 

 

 

6 –8 tų klasių mokiniai, klasių 

vadovai 

Birželio 

mėn. 

Sporto varžybos, įvairios 

rungtys 

Apdovanoti geriausi sportininkai 

 

 

 

 


