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2012 m. GEGUŽĖS MĖN. 16 DIENĄ UŽ TINKAMAI ORGANIZUOTĄ APLINKOSAUGINĘ VEIKLĄ 

MŪSŲ ĮSTAIGAI ĮTEIKTAS AUKŠČIAUSIAS TARPTAUTINIS APDOVANOJIMAS - ŽALIOJI 

VĖLIAVA IR GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS SERTIFIKATAS. 



Žalią vėliavą 

mes turim, 

Mylim gamtą, 

ją prižiūrim. 

Žinome daug 

paslapčių, 

Kad aplinkui 

būt gražu. 
 



AKCIJA „MES MOKOMĖS RŪŠIUOTI“ 

Mokam 

jau 

šiukšles 

rūšiuoti,  

Štai 

konteineri

ai spalvoti. 

Ką ir kur 

įdėti, 

reikia man 

dar 

pagalvoti 

Gal Jūs 

žinot 

mama, 

tėti? 



Mėlynas konteineris laukia popieriukų, 

Į geltonąjį įmesiu, sulūžusį plastiko žaisliuką. 

Žaliame konteinery - sudužęs stiklas guli, 

Mes norim paprašyti, rūšiuok ir tu bičiuli! 

 



AKCIJA "MAŽIAU ŠIUKŠLIŲ“  

Mūs darželyje kiekvienas, 

Net ir pats mažiausias 

Žino, kad iššluotas kiemas 

Iš visų gražiausias. 



Ir darželinukai, ir mokyklinukai, 

Visi pasižadėjom: 

Šiukšles išvalyti, tvarką padaryti, 

Atliekas rūšiuoti ir gamtą tausoti. 



PASKAITA VAIKAMS APIE ANTRINIŲ 

ŽALIAVŲ RŪŠIAVIMĄ  

Sužinojau! Sužinojau!  

Kur šiukšlės išvažiuoja. 
 

Kad jos gyvena sąvartyne 

Ir kaip ten jas rūšiuoja. 





TARPTAUTINEI GMP VEIKLOS DIENAI PAMINĖJIMAS 

“OBUOLIUKĄ Į PILVUKĄ, O GRAUŽTUKĄ ATIDUOK 

SLIEKAMS” 

Kad reikia gerti sultis, žinom 

Morkytę graužti sveika. 

Nulupę apelsiną, suvėrėm vėrinuką, 

Bet liko daug žievelių ir obuolių graužtukų. 

Kur viską dėti? 











Aš žinau, į komposto konteineriuką, 

Kai viskas ten supus, 

Pati geriausia trąša bus. 

Patręšime augaliukus, 

Ir vėl darželyje gražu ir žalia bus. 



„JEI RŪŠIUOJI, TAI VADINASI GALVOJI“ 



Man reikia saulės skaisčios, 

Aš noriu gaivaus oro. 

Manau tai padaryti nesunku, 

Tam reikia tik trupučio noro.  
 

Džiaugiamės, kad darželyje baterijų rinkimas, makulatūros kaupimas ir buitinės technikos bei 

elektronikos prietaisų rinkimas tampa savotiška tradicija jau 2 metai. Už tai norime padėkoti Jums, 

tėveliai. 

 



PROJEKTO “MES RŪŠIUOJAM” PRIZAI  



Mūsų darbai nedideli, bet juos pastebėjo. 

Ir už tai dabar galiu džiaugtis nauju žaisliuku. 





Per vaikus – į tėvus 

 

 

 

Užduotis tėveliams 

“Rūšiuok šiukšles” 



Tėvelių pareiga... 

Norėtumėme, kad tėveliai prisidėtų prie bendro 

tikslo: diegti savo vaikams rūšiavimo įgūdžius. 

 

 Sudarykite tinkamas sąlygas savo namuose 

šiukšlių rūšiavimui. 

 

 Būkite supratingi ir rodykite pavyzdį savo 

atžaloms, nenumokite į tai ranka. 



Kaip kompostuoti? 

 Kopmostavimosi procesas vyksta greičiau ir geriau jei 

yra kuo įvairesnės atliekų rūšys.  

  Komposto masė neturi būti per daug suslėgta ir šlapia, 

tačiau neturi būti ir per daug puri. 

  Kompostuojamos atliekos turi būti drėgnos, tačiau ne 

tiek, kad jas paspaudus imtų lašėti vanduo. 

  Komposto masę reikia bent kartą per savaitę vartyti, tai 

pagerina aeraciją.  

 Subrendęs ir tinkamas naudoti kompostas yra vienalytės 

struktūros, tamsios  spalvos, panašus į dirvožemį. 

 



Tinkami kompostuoti dalykai: 

 Gyvūnų mėšlas (ne kačių ir ne šunų); 

 Kavos tirščiai ir filtrai; 

 Sutrinti kiaušinių lukštai; 

 Dulkės iš dulkių siurblio; 

 Židinio pelenai; 

 Vaisiai ir daržovės; 

 Šiaudai ir šienas; 

 Lapai; 

 Riešutų kevalai; 

 Arbatžolės ir arbatos pakeliai; 

 Pjiuvenos.... 

 

 

 



Netinkami kompostuoti dalykai: 

 

 Mėsos, žuvies, kiaušinių ar vištienos likučiai; 

 Pieno produktai; 

 Riebalai, aliejus, taukai (sukelia kvapą, traukia parazitus); 

 Sergantys, apkrėsti augalai (liga ar kenkėjai gali išplisti ant kitų 

augalų); 

 Pesticidais užnuodytos atliekos (iš sodo, daržo) gali nužudyti 

kompostuojančius organizmus; 

 Juodojo riešutmedžio lapai ar šakelės (juose yra augalams 

kenksmingų medžiagų)... 

 

 

 



Kodėl reikia rūšiuoti?  

 Išmestas popierius nesuyra 2 metus. Plastiko pakuotės – net 200 

metų. Vien šis faktas kiekvienam mūsų turėtų tapti svaria 

priežastimi pradėti rūšiuoti. 

 Net trečdalis pasaulyje iškertamų medžių panaudojama popieriaus 

gamybai. Turbūt mažai kas pagalvoja, jog tą patį popierių galima 

perdirbti net 4-6 kartus. 

 Stiklą galima perdirbti tūkstančius kartų nei kiek nepakenkiant jo 

kokybei. 

 Jeigu nepakeisime visuomenės požiūrio į rūšiavimą, vos per keletą 

metų užpildysime visus esamus sąvartynus. 

 Gaminant naujus daiktus iš antrinių žaliavų ne tik saugoma gamta, 

bet ir taupomi jos ištekliai. O jie juk ne begaliniai. 

 

 



Lietuvos vartotojų institutas“ 

pristato animacinį filmą „Maisto 

atliekos: kaip jų išvengti?“, 

kuriame ne tik atkreipiamas 

dėmesys į maisto švaistymo 

problemą, bet ir pateikiama 

keletas praktiškų patarimų. 

 

 

“Kaip išvengti maisto 

atliekų?”  

(video) 
 

MAISTO ŠVAISTYMAS – PASAULINĖ 

PROBLEMA 

http://www.youtube.com/watch?v=UvvKaKzRXnQ
http://www.youtube.com/watch?v=UvvKaKzRXnQ
http://www.youtube.com/watch?v=UvvKaKzRXnQ
http://www.youtube.com/watch?v=UvvKaKzRXnQ


 

Susimąstėte? Šiandien pats laikas pradėti, nes 

jeigu nukelsite rytdienai, būtent tos vienos dienos 

kada nors gali pritrūkti. 

 

 

 
 

Paruošė:  

auklėtoja Joida Gurauskienė, 

GMP koordinatorė Vaida Paulauskienė 

 

 




