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Apie projektą:

Human, society and nature are ecologically related. Because of this relationship, a person should adopt a
consumption style that protects the nature and should not consume more than he produces. From this
perspective, people should first be informed and conscious of this area in order to respect the ecological
structure and comply with these rules. The most effective and fastest way to instill this awareness in people
is possible through education. Education for sustainable development, especially given in early childhood,
increases the permanence of individuals' future behaviors. Appropriate evaluation of the preschool and
primary school period, where children's natural curiosity and desire to learn is intense, is important in
terms of gaining awareness of environmental problems and conscious of protecting the environment.
Therefore, the project: It is extremely important to draw attention to this issue and to underline that the
importance of the issue will be understood through education.

Žmogus, visuomenė ir gamta yra ekologiškai susiję. Dėl šių santykių žmogus turėtų laikytis vartojimo
stiliaus, kuris tausoja gamtą ir neturėtų vartoti daugiau, nei gamina. Žvelgiant iš šios perspektyvos, žmonės
pirmiausia turėtų būti informuoti ir suvokti šią sritį, kad būtų gerbiama ekologinė struktūra ir laikomasi
šių taisyklių. Veiksmingiausias ir greičiausias būdas įkvėpti žmonėms šį sąmoningumą yra švietimas.
Darnaus vystymosi ugdymas, ypač ankstyvoje vaikystėje, didina būsimo individų elgesio pastovumą.
Tinkamas ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio laikotarpio, kai vaikų natūralus smalsumas ir noras
mokytis yra stiprus, įvertinimas yra svarbus siekiant suvokti aplinkosaugos problemas ir sąmoningai
tausoti aplinką. Todėl projekte labai svarbu atkreipti dėmesį į šią problemą ir pabrėžti, kad šio klausimo
svarba, bus suprantama per švietimą.



TIKSLAI:

To create environmental awareness in children,

Ability to generate new ideas and be open to innovations,

To be able to look at events from different angles

Problem solving abilities,

Ability to put a stop to the consumption frenzy,

Creativity,

Learning While Having Fun, it gives the ability to know and understand nature closely.

Ugdyti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą,

Gebėjimas generuoti naujas idėjas ir būti atviras naujovėms,

Gebėti pažvelgti į įvykius iš įvairių pusių,

Problemų sprendimo gebėjimai,

Gebėjimas sustabdyti vartojimo siautulį,

Kūrybiškumas,

Mokykitės linksmai, tai suteikia galimybę iš arti pažinti ir suprasti gamtą.



DARBO EIGA:

Our project, which will start in March, will be completed at the end of April, and the 
project work plan will be created together with the Partners.

Our main topics are as follows:

activities related to examining the soil, understanding that there is life in the soil and its 
sustainability,

activities to raise awareness of the thirst that awaits the world,

producing sustainable food,

preparing recycling events.

Mūsų projektas, kuris prasidės kovo mėnesį, bus baigtas balandžio pabaigoje, o projekto 
darbų planas bus kuriamas kartu su partneriais. 

Pagrindinės mūsų temos yra šios: 

veikla, susijusi su dirvožemio ištyrimu, supratimu, kad dirvožemyje yra gyvybė ir jos 
tvarumas, 

veikla, didinanti pasaulio laukiančio troškulio suvokimą, 

tausojančio maisto gamyba, 

perdirbimo renginių rengimas.



TIKĖTINI REZULTATAI:

Students' hidden talents are discovered.

It is made to love nature and realize that it is a part of nature.

Responsibility and duty awareness is comprehended.

Self-confidence and awareness of cooperation and group work are given.

They gain a perspective that gains awareness of the problems of the environment they 
live in, examines and evaluates the solutions.

 Critical thinking skills are gained.

Atrandami paslėpti mokinių talentai. 

Sukurta mylėti gamtą ir suvokti, kad ji yra gamtos dalis. 

Atsakingumas ir pareigų suvokimas yra suvokiamas. 

Suteikiamas pasitikėjimas savimi ir bendradarbiavimo bei grupinio darbo 
supratimas. Jie įgyja perspektyvą, kuri įgyja supratimą apie aplinkos, kurioje 
gyvena, problemas, tiria ir vertina sprendimus. 

Įgyjama kritinio mąstymo įgūdžių.



March

• Logo, poster work

• Project first survey

• Logo selection

• Studying soil and life-giving insects

• Compost making

• Activities on water saving and sustainability

• Common product: creating a common video 
on sustainable development

• Kovas

• Logotipas, plakatai

• Pirmoji projekto apklausa

• Logotipo pasirinkimas

• Dirvožemio ir gyvybę teikiančių vabzdžių 
tyrinėjimas

• Komposto gamyba

• Veikla vandens taupymo ir tvarumumo srityje

• Bendras produktas: bendro vaizdo apie 
darnaus plėtras kūrimas

Kovo mėnesio veiklos:



Apklausa
,,Kas ką renkasi? 



Logotipai (programos: canva, wordart, chippix)



Edukacija ,,Nuo lašelio 
iki debesies“.
Pokalbis apie 
ekologiją.
Aiškinomės kaip 
negalima elgtis 
gamtoje, kūrė 
draudžiamus ženklus.



Palyginimų žemėlapis



Pokalbis ,,Apie vandens tvarumą“



Vandens filtras. 
Vandens tvarumas.



Išsiaiškino, kad augalams reikia vandens, žemės, šilumos ir šviesos.



Įtvirtino žinias apie augalų auginimą ir maisto vartojimą.



Susipažino su liniuote, mokėsi skaičiuoti.



Augalai 
užaugo per 
3 savaites.



Užauginome ir valgome.



Balandžio mėnesio veiklos

• Balandis

• Bendras produktas: pavadinimo 
raidės

• Tvarumo maisto receptų knygos 
kūrimas

• Istorijų apie tvarumą darbų kūrimas

• Bus kviečiamas ekspertas, teikiamas 
būtinai informacijai apie darnaus 
plėtras

• PASKUTINĖ apklausa

• Įvertinimas

April

• Common product:

• Creating a sustainable food recipe 
book

• Creating stories about sustainable 
items

• An expert will be invited to provide 
necessary information on sustainable 
development

• Last survey

• Evaluation



Raidė W iš antrinių žaliavų









Maisto gaminimas (programa power point, 
canva, youtube)



Maisto gaminimas (programa power point, canva, youtube)



Maisto gaminimas (programa power point, canva, youtube)



Naudotos programos:
Archimboldo art creator, 
storyjumper
Interneto nuoroda:
https://www.storyjumper.com/book/read/13030
4282/6251f9f9855fb

https://www.storyjumper.com/book/read/130304282/6251f9f9855fb


Pasiskirstymas komandomis
(watsapp)



Popieriaus gaminimo apibendrinimas (programa canva, youtube)



Popieriaus panaudojimas.
Paveikslai papuošti karpiniais iš servetėlių.



Veiklų refleksija

• https://youtu.be/AHXLNhHXU_4

• https://www.ourboox.com/books/as-we-consume-we-produce/

• https://chart.googleapis.com/chart?chs=110x110&cht=qr&chl=https
%3A%2F%2Fwww.ourboox.com%2Fbooks%2Fas-we-consume-we-
produce%2F&choe=UTF-8&chld=L|1

https://youtu.be/AHXLNhHXU_4
https://www.ourboox.com/books/as-we-consume-we-produce/
https://chart.googleapis.com/chart?chs=110x110&cht=qr&chl=https://www.ourboox.com/books/as-we-consume-we-produce/&choe=UTF-8&chld=L|1


https://www.ourboox.com/books/as-we-consume-we-
produce/?fbclid=IwAR20OVRIRbcd7o1bHWj_J8Y6BXPJro7r
K-ME7qgVweZfRit7Yn6Yz6ZaCSM

https://www.ourboox.com/books/as-we-consume-we-produce/

https://www.facebook.com/100026232340311/videos/3311992302379984/

https://www.ourboox.com/books/as-we-consume-we-produce/?fbclid=IwAR20OVRIRbcd7o1bHWj_J8Y6BXPJro7rK-ME7qgVweZfRit7Yn6Yz6ZaCSM
https://www.ourboox.com/books/as-we-consume-we-produce/
https://www.facebook.com/feyza.ak.75470316/videos/3311992302379984/?__cft__%5b0%5d=AZX9eKs0z1KiXx4LtqhggpgaGpvMBR93VrcQqGy6tpKZ7ViINA46e4ZC2qeaoZYTkBcoyvrJ3Eco5ZEyPKf6EMVm3sLGw17235STF8QSRQA6JH9SoTYfb8-5CjLGv9HWefR2Z0jqEgJOmutYNc3-s_l-cLguZO9pX8-zwY-bS6dq0A&__tn__=-UK-R


Keletas kitų projekto dalyvių darbų

• sustainability of water – YouTube

• https://youtu.be/8SiA-sGjVHs

• AS we consume we produce – YouTube

• https://www.youtube.com/watch?v=o1-S10II9Rs

• ENERGIJOS TVARUMAS - Porų derinimas (wordwall.net)
https://wordwall.net/tr/resource/31342030/enerji-
s%c3%bcrd%c3%bcrebilirli%c4%9fi

https://www.youtube.com/watch?v=8SiA-sGjVHs
https://youtu.be/8SiA-sGjVHs
https://www.youtube.com/watch?v=o1-S10II9Rs
https://www.youtube.com/watch?v=o1-S10II9Rs
https://wordwall.net/tr/resource/31342030/enerji-s%c3%bcrd%c3%bcrebilirli%c4%9fi
https://wordwall.net/tr/resource/31342030/enerji-s%c3%bcrd%c3%bcrebilirli%c4%9fi


Projekte 

dalyvavo: 
10 mokytojų iš Turkijos 

2 mokytojai Lietuvos

4 mokytojai iš Rumunijos

2 mokytojai iš Ispanijos 

2 mokytojai iš Moldavijos

Programos: google maps, padlet

Interneto nuoroda:

https://padlet.com/feyzaak/2c00y2
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