
KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA. 

VEIKSMŲ PLANAS 2021–2022 M. M. 
 

 Veiklos aprašymas Įgyvendinimo 

terminai  

Veiklos rezultatas 

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS PAGAL ŽINGSNIUS 
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Aplinkosauginės situacijos įvertinimas, 

audito rezultatų peržiūra ir aptarimas. 

Progimnazijos gamtosauginės veiklos plano 

sudarymas (pasirinkta audito sritis – Sveika 

gyvensena). 

2021 m. 

gruodžio–2022 

m. sausio mėn. 

Sudarytas gamtosauginės mokyklos 

veiklos planas. 

Integracija į mokomuosius dalykus. 2021–2022 m. 

m. 

1–8 kl. mokomųjų dalykų pamokose bus 

integruojamos gamtosauginės temos 

(ugdymo plano nuostatos). 

Dalyvavimas ir gerosios patirties sklaida 

rajoninėse ir respublikinėse konferencijose, 

konkursuose, projektuose. 

2021–2022 m. 

m.  

(pagal esamą 

situaciją) 

Gamtosauginio komiteto nariai 

skaitydami pranešimus ir paruošdami 

stendinius mokinių darbų pranešimus 

pasidalins gerąja patirtimi. 

Informavimas. 2021–2022 m. 

m.  

Progimnazijos viešosiose erdvėse bus 

teikiama informacija apie vykdomą 

programą. 

Tikslas: Stebėti ir analizuoti vietinę biologinę įvairovę. 

Uždaviniai: 1. Skatinti mokinių domėjimąsi supančiu pasauliu, atlikti stebėjimus ir tyrimus. 2. Formuoti mokinių 

vertybines gamtosaugines nuostatas. 

Temos: biologinė įvairovė, žemės ūkis, augalai ir gyvūnai, menai ir amatai ir pan. 

„
S

u
si

li
ek

 s
u

 g
a
m

ta
“

 

Organizuoti edukacinius projektus 3, 4–ose 

klasėje: 

 „Ar jie primityvūs ?“ (per pasaulio 

pažinimo pamokas, neformalųjį 

švietimą); 

 „Eksperimentuokime kartu“ (per 

pasaulio pažinimo pamokas, neformalųjį 

švietimą); 

 „Kas auga miške ir šalia mūsų“ (per 

pasaulio pažinimo pamokas, neformalųjį 

švietimą); 

 „Gėlė mamytei“ (per dailės ir 

technologijų pamokas, neformalųjį 

švietimą). 

2022 m.: 

kovo–balandžio 

mėn. 

 

sausio–birželio 

mėn. 

 

balandžio–

gegužės mėn. 

balandžio–

gegužės mėn.) 

balandžio–

gegužės mėn.) 

Per patyriminę veiklą (drugelių 

auginimas,  medelių sodinimas, atvirukų 

gamyba iš gamtinių medžiagų) bus 

ugdomos bendrosios ir asmeninės 

mokinių kompetencijos (nuotolinio 

ugdymo metu patyriminė veikla bus 

vykdoma namų aplinkose). 

 

 

Organizuoti edukacinius projektus 1, 2–ose 

klasėje: 

 „Mokyklos kiemo medžiai“ (per 

pasaulio pažinimo pamokas, neformalųjį 

švietimą); 

 „Gyvūnai žiemą“ (per pasaulio 

pažinimo pamokas, neformalųjį 

švietimą); 

  „Mėgintuvėlio istorijos“ (per pasaulio 

pažinimo pamokas, neformalųjį 

švietimą); 

 „Lietuva- mano šalis“(per pasaulio 

pažinimo pamokas, neformalųjį 

švietimą)  

  „Gėlė mamytei“ (per dailės ir 

technologijų pamokas, neformalųjį 

švietimą). 

2022 m.: 

gegužės–

birželio mėn. 

 

sausio–vasario 

mėn. 

sausio–birželio 

mėn. 

balandžio –

gegužės mėn. 

Integruotų pamokų metu per patyriminę 

veiklą bus ugdomos bendrosios ir 

asmeninės mokinių kompetencijos 

(nuotolinio ugdymo metu patyriminė 

veikla bus vykdoma namų aplinkose). 

 

 

Vykdyti projektą „Vabzdžių viešbutis“. 2022 m.  Bus įrengta edukacinė erdvė. 



sausio–gruodžio 

mėn. 

Organizuoti integruotas veiklas–projektus: 

 „Amatai ir amatininkai. Praeitis ir 

dabartis“; 

 „Lietuvos gamta mokinių eilėse ir 

piešiniuose“.   

2022 m.  

 

sausio mėn. 

vasario–kovo 

mėn. 

Bus ugdomas mokinių aplinkosauginis 

mąstymas, gamtos grožio atradimo 

džiaugsmas, kūrybiškumas. 

Vykdyti integraciją į mokomuosius 

dalykus. 

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

Mokiniai įgis bendrųjų ir asmeninių 

mokinių kompetencijų, įvairintas pamokų 

turinys. 

 

Skatinti 5–8 kl. mokinių savanoriškas 

veiklas. 

 

2022 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Bus įgyvendintos 4 mokinių savanorytės 

„Pasodink medį“, „Pagalba beglobiams 

gyvūnams“, „Elektroninių atliekų 

rūšiavimas“, „Šv. Jurgio bažnyčios 

tvarkymas“. 

Organizuoti gamtamokslines kompetencijas 

ugdančias iniciatyvas:  

  „Inkilėliai inkilai“; 

 

 „Mano žalioji palangė“; 

 

 

 „Pasodink medelį“; 

 

 „Pagalba beglobiams gyvūnams“; 

 „Užauginkime drugelį“. 

2022 m.  

 

balandžio mėn.  

 

sausio–gegužės 

mėn. 

balandžio–gegužės 

mėn.  

balandžio–gegužės 

mėn.  

vasario, spalio-

lapkričio mėn. 

vasario-gegužės 

mėn. 

Bus vykdytos 5 iniciatyvos, sukurtos 1-2 

virtualios mokinių fotonuotraukų parodos, 

organizuota 1 išvyka į Babėnų mišką, į 

veiklas bus įtraukiami ir tėvai / globėjai.  

Organizuoti Žemės dienai skirtas veiklas. 2022 m. kovo–

balandžio mėn. 

Bus ugdomos 1–8 kl. mokinių 

gamtamokslinės kompetencijos, 

organizuojant 1 veiklą. 

Organizuoti respublikinį mokinių kūrybinių 

darbų konkursą „Žydintis medis“, 

tarptautinį konkursą „Mano augintinis“. 

2022 m. kovo–

balandžio mėn. 

Bus sukurti 6 virtualūs mokinių kūrybinių 

darbų albumai. 

Organizuoti susitikimą su gamtininku 

(ugdymas karjerai). 

Balandžio–

rugsėjo mėn. 

1–8 – ose klasėse bus organizuoti 4–6 

nuotoliniai susitikimai (esant galimybei 

vyks išvažiuojamosios edukacijos). 

Tikslas: Ugdyti bendruomenės narių atsakingą elgesį. 

Uždaviniai: 1.Ugdyti mokinių pažinimo kompetencijas. 2. Suteikti svarbių žinių ir įgūdžių, siekiant stabdyti 

COVID – 19 plitimą. 

Temos: asmeninė higiena, sveikata ir ligos, mikroorganizmai, bendruomenės sanitarija ir kt. 
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Organizuoti edukacinius projektus 1–4 - ose 

klasėse: 

 „Vandens lašelio kelionė“ (per pasaulio 

pažinimo pamokas, neformalųjį švietimą); 

 „Vandens tarša“ (per pasaulio 

pažinimą); 

 „Eksperimentuokime kartu“ (per 

pasaulio pažinimo pamokas, neformalųjį 

švietimą). 

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

Per patyriminę veiklą bus ugdomos 

bendrosios ir asmeninės mokinių 

kompetencijos. 

Organizuoti: 

 5–8 kl. mokiniams diskusiją „Be 

vandens nėra gyvybės“.  

 Vandens dienai skirtos edukacijos; 

 

 

 prevenciniai pokalbiai sanitarijos, 

higienos temomis. 

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

 

kovo mėn. 

Mokiniams bus suteiktos žinios 

apie vandenį, jo svarbą žmogui ir 

supančiai aplinkai, aptars vandens 

tausojimo svarbą. Nemažoje dalyje klasių 

vyks integruotos pasaulio pažinimo 

pamokos (sveikos gyvensenos tema). 



Vykdyti integraciją į mokomuosius 

dalykus. 

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

Mokiniai įgis bendrųjų ir asmeninių 

mokinių kompetencijų, įvairintas pamokų 

turinys. 

 

Vykdyti COVID - 19 ligos pandemijos 

valdymui skirtas prevencines priemones.   

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

Bus siekiama suvaldyti  COVID - 19 ligos 

protrūkius ir plitimą. 

Vesti dalykų pamokas progimnazijos lauko 

erdvėse (ne klasėse). 

Balandžio–birželio, 

rugsėjo–spalio mėn. 

(priklausomai nuo 

oro sąlygų) 

Organizuojant ugdymo procesą, bus 

atsižvelgta į OV sprendimus, tinkamai 

parinkti ugdymo proceso aplinkas. 

Tikslas: Ugdyti bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Uždaviniai: 1. Skatinti sveikos mitybos įgūdžius, sveikos gyvensenos įpročius ir  aktyvų poilsį. 2. Kurti sveiką, 

saugią aplinką progimnazijoje. 

Temos: Sveika mityba, sveikos gyvensenos įgūdžiai, sodininkystė, augalininkystė ir kt. 
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Organizuoti virtualią viktoriną sveikos 

gyvensenos tema. 

2022 m. 

balandžio mėn. 

Mokiniai klasių valandėlių metu įgis 

bendrųjų ir asmeninių mokinių 

kompetencijų. 

Vykdyti integraciją į mokomuosius 

dalykus. 

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

Mokiniai įgis bendrųjų ir asmeninių 

mokinių kompetencijų, įvairintas pamokų 

turinys. 

 

Įgyvendinti respublikinio sporto projekto 

„Sportas mus vienija 2“ veiklas. 

2022 m.  Progimnazijoje įgyvendintas sporto 

projektas, kurio dėka bus organizuoti 

sveikatinimo renginiai (apie 8 – funkcinės 

treniruotės, paskaitos, šventės, varžybos), 

bet ir atnaujintas sporto inventorius. 

Organizuoti plaukimo pratybas Vilainių 

sporto ir rekreacijos centre (2–4 kl. 

mokiniai). 

2021–2022 m. 

m. (jei leis 

epidemiologinė 

situacija) 

Mokiniai grūdins organizmą, mokytis 

atsipalaiduoti ir kovoti su neigiamomis 

emocijomis. Bus ugdomos socialinės, 

asmeninės kompetencijos.  
Įgyvendinti tarptautinio projekto „Erasmus 

+“ sveikatinimo veiklas. 

2022 m. 

Dalyvauti respublikinėje Vaisių ir pieno 

programoje. 

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

Bus formuojami pradinio ugdymo 

mokinių sveikos mitybos įgūdžiai. 

Organizuoti sveikai gyvensenai skirtas 

paskaitas–diskusijas 1–8 – ųjų klasių 

mokiniams (pagal visuomenės sveikatos 

specialisto 2022 m. veiklos planą). 

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

Mokiniai įgis žinių, kurias pritaikys 

realiame gyvenime. Ugdys pažinimo, 

mokėjimo mokytis, asmenines, socialines 

kompetencijas. Bus organizuotos 1–2 

diskusijos kiekvienoje klasėse pasirinkta 

sveikatingumo tema. 
Organizuoti integruotas veiklas sveikos 

gyvensenos tema. 

2022 m. sausio–

birželio mėn. 

Vesti Lions Quest projekto programos 

„Pauauglystės kryžkelės“ klasės valandėles 

sveikos gyvensenos tematika. 

2021–2022 m. 

m. 

Organizuoti pažintines, sveikos gyvensenos 

dienas. 

2022 m. 

gegužės–

birželio mėn.  

Bus skatinamas fizinis aktyvumas 

(įtraukiant ir šeimos narius). 

Vykdyti: 

 Iniciatyva „Sniego diena“;  

 Iniciatyva „Bundančios gamtos grožis“; 

 Orientacinės varžybos „Vasaros 

linksmybės“. 

2022 m.  

sausio–vasario 

mėn. 

kovo–balandžio 

mėn.  

birželio mėn. 

Organizuoti integruotas veiklas–projektus: 

 „Sveika mityba“; 

 

 „Saugesnio interneto savaitė“; 

 

 „Basakojų trikampio įdomybės“. 

2022 m. 

spalio-lapkričio 

mėn. 

 

vasario mėn. 

 

balandžio–

birželio mėn. 

Integruotų pamokų metu per patyriminę 

veiklą bus ugdomos bendrosios ir 

asmeninės mokinių kompetencijos 

(nuotolinio ugdymo metu patyriminė 

veikla bus vykdoma namų aplinkose). 

 



Organizuoti mokinių savijautos tyrimus 

(pirmokų, penktokų, naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos, 5–8 klasių 

mikroklimato aptarimas). 

2022 m. sausio–

spalio mėn. 

Šiomis priemonėmis bus siekiama 

užtikrinti kiekvieno bendruomenės nario 

geresnę savijautą. 

Tikslas: Ugdyti bendruomenės aplinkosaugos sąmoningumą, kūrybinę iniciatyvą bei formuoti mokinių 

aplinkosaugos, aplinkotyros pažinties, pilietines nuostatas. 

Uždaviniai: 1. Tvarkyti, tausoti ir gražinti mokyklos aplinką. 2. Vykdyti gamtosauginius projektus, mokyklinius 

projektus. 

Temos: Atliekų rūšiavimas, bendruomenės narių ir socialinių partnerių įtraukimas, aktyvus pilietiškumas, tarša ir kt. 
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Skatinti 5–8 kl. mokinių savanoriškas 

veiklas. 

2022 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Bus įgyvendintos 2 mokinių savanorystės 

(„Elektroninių atliekų rinkimas“, 

„Gražiname mokyklos aplinką“). 

Vykdyti integraciją į mokomuosius 

dalykus. 

 

2022 m.  

sausio–birželio 

mėn. 

 

balandžio mėn. 

 

 

birželio mėn. 

 

sausio-gruodžio 

mėn. 

Bus ugdomi mokinių bendrosios ir 

asmeninės kompetencijos, įvairintas 

ugdymo turinys. 

 Vesti integruotą pamoką „Kaip išspęsti 

Kėdainių ekologines problemas“ (8 kl. 

mokiniams). 

Vesti edukacijas gamtosauginėmis temomis 

(progimnazijoje organizuojamojoje vaikų 

vasaros poilsio stovykloje). 

Organizuoti edukacines išvykas, 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais. 

Organizuoti pokalbius „Mokomės rūšiuoti“. 2022 m. sausio–

gegužės  mėn. 

Kiekvienoje klasės vyks 1–2 prevenciniai 

pokalbiai, pravestos tarpdalykinės 

integracijos pamokos.  

Vykdyti gamtosauginį projektą „Mes 

rūšiuojam“. 

2022 m. 

kovo–balandžio 

mėn. 

balandžio mėn. 

vasario mėn. 

Bus ugdomas mokinių aplinkosauginis 

sąmoningumas.  

Pagal galimybes dalyvauti akcijoje 

“Darom 2022”. 

 


