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GYVENTI ŠVARIOJ     

APLINKOJ



Pirmadienis

• Pokalbis su vaiku apie šiukšlėmis teršiamą gamtą

• Pakalbėkite, kaip galime apsaugoti gamtą nuo šiukšlių

• Trumpas filmukas ,,Mergaitė ir šiukšlės‘‘

• Veikla lauke ,,Švari gamta – sveika gyvenamoji aplinka‘‘



Pokalbis apie gamtos 
teršimą

Visiems norisi gyventi švarioje
aplinkoje, o išėjus pasivaikščioti po 
parką ar mišką matyti, kaip bunda
arba rudenėja gamta. Miške visada
randi įvairiausių mažų gamtos
stebuklų. Tačiau kodėl dažname
miške aptinkame kalnus senų
padangų, butelių, įvairių popierių? 
Kodėl teršiame tas vietas, į kurias
tikrai vėl kažkada sugrįšime?



Pažiūrėkite, kaip atrodo miškai, kai 
šiukšles išmetame ne joms skirtose 
vietose.



O kaip atrodo ežerai ir upių 
pakrantės, kai žmonės 
netinkamai elgiasi su gamta.



Statistika 

Ar žinote, kad mokslininkai yra nustatę, jog:

• popierius gamtoje suyra per dvejus metus

• konservų dėžutės, skardinės – per 90 metų

• plastiko pakuotės gamtoje gali išbūti 80 – 200 metų

• stalks kone visą tūkstantmetį.

Šiuklės tiesiog naikina gamtą!



Trumpas filmukas ,,Mergaitė ir šiukšlės‘‘

https://www.youtube.com/watch?v=aoImX1xzFzA

https://www.youtube.com/watch?v=aoImX1xzFzA


Veikla lauke ,, PAILSĖKITE, PRALEISKITE 
LAIKĄ GAMTOJE, PABENDRAUKITE‘‘

Kartu su vaiku keliaukite į mišką arba į kiemą šalia Jūsų namų. 
Pasiimkite keletą maišų ir jei rasite šiukšlių – surinkite jas ir išmeskite 
tam skirtoje vietoje. Būtinai dėvėkite pirštines. Kartu su vaiku rinkdami 
šiukšles, mes galime padėti gamtai ir padaryti, kad aplinka aplink mus 
būtų gražesnė.

Užduoties tikslas – kad vaikai suprastų ir suvoktų, kaip svarbu neteršti 
gamtos, saugoti ir puoselėti jos grožį. Visi kartu ugdykime vaikams 
PILIETIŠKUMĄ ir SAVANORYSTĘ!



Antradienis

• Pokalbis, kodėl svarbu rūšiuoti šiukšles

• Filmukas ,,Švariukas‘‘

• Paklausykite, ką papasakos Robotukas apie šiukšlių rūšiavimą

• Užduotis ,,Šiukšlių rūšiavimas‘‘



Padedame gamtai

• KODĖL REIKIA RŪŠIUOTI?
Rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, kuria kiekvienas galime prisidėti prie 
aplinkos saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo. Rūšiuojant atliekas, jos 
nepatenka į sąvartynus, o yra perdirbamos ar naudojamos energijai išgauti, todėl 
mažiau teršia mūsų aplinką.

• Taupome išteklius
Medžiagos, iš kurių yra pagamintos pakuotės, perdirbimo metu naudojamos kaip 
žaliavos. Tad rūšiuodami taupome nuolat senkančius neatsinaujinančius išteklius.

• Kovojame prieš klimato atšilimą
Rūšiuojant ženkliai mažinamas kenksmingų dujų, išsiskiriančių atliekoms yrant 
sąvartynuose, išsiskyrimas bei oro, kuriuo kvėpuojame, užterštumas.

• Taupome energiją
Rūšiuojant ir perdirbant atliekas, sutaupome daugybę energijos, kuri būtų 
naudojama naujų pakuočių gamybai.



Filmukas ,,Švariukas‘‘

https://www.youtube.com/watch?v=MJbU3HeD9ag&fbclid=IwAR2FDxz
7PAYdMKs_B-gBiL0NADTSK-InI0p8zUm1NY46dCXLCXqIKqszZ8c

https://www.youtube.com/watch?v=MJbU3HeD9ag&fbclid=IwAR2FDxz7PAYdMKs_B-gBiL0NADTSK-InI0p8zUm1NY46dCXLCXqIKqszZ8c


Išmanieji robotai ,,Šiukšlių rūšiavimas‘‘

https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-
CG0&fbclid=IwAR0e7m4fHToWR4kYb5kz_6B21zfywhFmGsKppFXnQ3sY
JnjIblbpEhtlsnY

https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0&fbclid=IwAR0e7m4fHToWR4kYb5kz_6B21zfywhFmGsKppFXnQ3sYJnjIblbpEhtlsnY


Užduotis ,,Šiukšlių rūšiavimas‘‘



Trečiadienis

• Perskaitykite knygelę ,,Tvarkėnų miško istorija‘‘

• Pažiūrėkite filmuką ,,Atliekų tvarkymas‘‘

• Atlikite bent 3 pasirinktas užduotis iš knygelės ,,Galvočiukė ČIUKĖ ir 
Rūšiuotukas TUKAS‘‘



Tvarkėnų
miško istorija



Filmukas ,,Atliekų tvarkymas‘‘

https://www.youtube.com/watch?v=E3CLG4o1BeE&list=PL1S-
DUwrmL75RWzVUu2NzNyCF2JrAOH4V&index=70

https://www.youtube.com/watch?v=E3CLG4o1BeE&list=PL1S-DUwrmL75RWzVUu2NzNyCF2JrAOH4V&index=70


Šioje knygelėje 
atlikti 

mažiausiai 3 
užduotėlės. 

Pasirinkti galite 
patys.



Ketvirtadienis

• Žinių įtvirtinimui kompiuterinis žaidimas ,,Kaip teisingai rūšiuoti?‘‘

• Loginės užduotėlės

❖Nupiešk meškiuką, kiškį, medį

❖Įsižiūrėk į paveikslėlius ir pabaik piešti logiška seka

❖Nuspalvink laukelio viršuje nurodytą daiktą



Žaidimas ,,Kaip teisingai rūšiuoti?‘‘

https://intro.vilnius.lt/archive/kaip-teisingai-rusiuoti-2/

https://intro.vilnius.lt/archive/kaip-teisingai-rusiuoti-2/


Penktadienis

• Surūšiuok kamštelius pagal spalvą

• Sudėliok iš kamštelių gėlytę

Suskaičiuok kiek namuose yra popierinių, 

kiek plastikinių pakuočių

• Nupiešk gamtos paveiksliuką, kartu su mama ar tėčiu 

( gali tik nupieštą nuspalvint)☺



Su pavasariu !


