
 

 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

1. Veiklos plano sudarymas  Sausio mėn.  EKO darbo grupė Bus numatytos veiklos kryptys ir priemonės 

2021 m. 

2.  Virtualus sniego (ledo) skulptūrų festivalis Vasario mėn.  A. Motūzienė  Skatinamas fizinis aktyvumas gryname ore ir  

meninių galių ugdymas.  

 

3.  Atsakingas vartojimas virtuvėje Kovo mėn.  R. Dijokienė  Susipažins su maisto švaistymo problema 

pasaulyje. Mokysis  sudarinėti „maisto 

valdymo dienyną“. Gamins su minimaliais 

nuostoliais. Bandys patys auginti prieskonius 

ir kt. 

 

4.  Dorinio ugdymo (tikybos) pamoka (7 kl.) 

Kaip galiu išsaugoti gyvenimą ateities kartoms? 

 

Kovo mėn.  V. Gumauskienė  Atpažins ekologines problemas. Sudarys 

veiksmų planą, sprendžiant ekologines 

problemas. Išaiškins  Dievo 

pripažinimo/išpažinimo  ir kūrinijos 

išsaugojimo sąsajas, remiantis ekologijos 

atradimais. Laukiamas rezultatas  – 

ekologiškai gyventi, „užkrečiant“ savo 

pavyzdžiu kitus. 

5.  Projektas „Miestas už mūsų  lango“  Balandžio mėn.  N. Birštonienė  Ugdys ekologinę savimonę, darną su aplinka.  

6.  Projektinis darbas „Oras“  Gegužės mėn.  V. Šalčiuvienė  Tirs oro kokybę, analizuos gautus duomenis. 

7.  Vandens kokybės tyrimas Birželio mėn.  V. Šalčiuvienė  Tirs vandens kokybę, analizuos gautus 

duomenis. 

8.  Akcija „EKO aplankalas“ Rugsėjo  mėn. A. Motūzienė 

Dalykų mokytojai   

Mokiniai bus skatinami bent vieną vadovėlį, 

pratybų sąsiuvinį arba sąsiuvinį aplenkti 

aplinkai draugišku aplankalu. Taip pat 

mokiniai skatinami užrašams naudoti praėjusių 



metų sąsiuvinį, jei jame liko vietos, o ne pirkti 

naują.  

9.  Projektinis darbas „Rūgštieji krituliai“  Spalio mėn.  V. Šalčiuvienė  
Išsiaiškins, kodėl nuo rūgščiųjų kritulių 

labiausiai nukenčia spygliuočių miškai. 

Pasiūlys, ką galima būtų daryti, kad sumažėtų 

rūgščiųjų kritulių susidarymo grėsmė. 

 

10.  Antrinių žaliavų panaudojimas „Keičiu plastikinį 

maišelį į daugkartinį“ 

Gruodžio mėn.  R. Dijokienė  Susipažins su plastiko daroma žala bei patys 

gaminsis daugkartinius pirkinių krepšelius. 

 

11.   Piešinių konkursas (5 kl.)                       

„Rūšiuoju – gelbėju pasaulį“ 

Gruodžio  mėn.  E. Boželytė-

Liobienė 

Rezultatas – mokinių darbų paroda. 

12. Dalyvauti įvairiuose EKO ugdymo krypties 

konkursuose, olimpiadose: „Žalioji olimpiada“, 

„Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada“, „Žalioji 

palangė“ ir kt.  

 

 

 

Organizatorių 

numatytu laiku 

Gamtos mokslų 

dalykų mokytojai 

 

 

Mokiniai dalyvaus vykdomuose 

konkursuose, olimpiadose.  

Veiklos skatins jaunąją kartą domėtis 

ekologija. 

 

Planą rengė EKO darbo grupė 

 


