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1. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJA4STAIGA AR INSTITUCIJAIR PROJEKTA

1.1. Proiekto navadinimas
iuok atsakinsai"

1.2. Proiekto endinimo trukmd (pradLia ir I

Nuo 2020-10-01 iki 2020-ll-10

1.3. Proie endinaniios vadinimas
iauliu r. Me5kuidi is-darZelis

1.4. Proiekto wkd ojai, rtneriai
iauliu r. Me5kuidi is-darZelis

2. PROJEKTO TIKSLAI. UZDAVINIAI. PRTEMONES. PASIEKIMAI

2.2. Proiekto uZdaviniai
1. Vaikai pasakys i5 kokiq medZiagq (popieriaus, stiklo, plastmases ir kt.) pagaminti daiktai.
2. Vyresnieji vaikai suras ir parodys raudonos, geltonos, Zalios, melynos, maZesnieji tokios pat

vos (raudonos, geltonos, Zalios, melynos) konteinerius, Siuk5liadeZes.

2.1. Proiekto tikslas
1. Plesti, gilinti darZelinukq Zinias apie atliekq r[Siavim4 ir suteikti praktines veiklos igudZiq

rti5iuoj ant atliekas lop 5 elyj e-d arLely j e ir namuo s e.

2. Formuoti deram4 vaikq ir bendruomenes suprzitimE bei poZitri i jq gyvenamqj4 aplink4,
atsakomybe ir poreiki i5saugoti sveika, Svaria apli



3. Vaikai pasakys, kokias Siuk5les i koki konteineri, SiukSliadeZg reikia mesti.
4. Vaikai pasakys, kodel reikia r[siuoti atliekas, koks tar5os poveikis Zmogaus sveikatai.
5. Vaikai Zinos ir pasakys atliekq panaudojimo galimybes ir darys ivairius darbelius i5 jq.
6. Lop5elio-darLelio darbuotojai, tevai rtsiuos atliekas, Zinos, kokias atliekas mesti ir kokiq

nemesti i soalvotus konteinerius.

2.3. Projekto veiklos, priemon€s (apra5ykite kokia veikla ir kokiomis priemondmis buvo
inami uLsibrdlti tikslai ir uZdaviniai

Projekto igyvendinimui lop5elyj e-darLelyje organizavome teming/projekting savaitg ,,R[Siuok
atsakingai".

Antradienis (2020-11-03). Grupeje ar lauke vaikai pamate didelg SiukSliq kr[v4. Jie aiSkinosi,

kas tai padare, juk paprastai b[na tvarkinga ir Svaru. DarZelinukai greitai surinko visas Siuk5les ir
sumetd jas i Siuk3liq mai5us. Pas vaikus netiketai uZsuko Kake Make, Meskiukas, Ki5kutis ir
EZiukas. Jie pastebejo, kad vaikai kailkq padare ne taip - SiukSliq mesti i vien4 mai54 negalima.

Tada personaZai i5pyle i5 mai5q visas Siuk5les ir papra5e vaikq jas sur[Siuoti ir sumesti i
atitinkamus konteinerius/Siuk5liadeZes (vaikai pasake, i5 ko pagamintas daiktas ir ikokios spalvos

konteineri reikia ji mesti). Smagiai padirbejusius vaikus personaZai pakviete paLinreti filmukus:

,,Kaip ruSiuoti atliekas", ,,SiukSliq ru5iavimas. K4 pasake Kake Make". Pai:inrejg filmukus,
darZelinukai atliko aukletojq parengtas uZduotis, atsake i pateiktus klausimus apie Siuk5liq

r[5iavim4.
Vaikai su aukletojomis paruo5e anketas teveliams ir atliko tyrim4 ,,Atliekq r[Siavimas

namuose'l, kurio tikslas - suZinoti tevq nuomong apie atliekq rt5iavim4.
Trediadienis (2020-11-04). Grupese ar lauke vaikai Laide Laidimus apie SiukSliq r[Siavim4 (i5

ko pagamintas daiktas, i kokios spalvos konteineri ar SiukSliadetitq ji detD. Vaikai su aukletojoms
parenge lankstinukus apie atliekq r[Siavim4 ir juos i5dalino savo Seimos nariams, lopSelio-darZelio
darbuotojams.

Ketvirtadienis (2020-11-O5).Grupese ar lauke vaikai Zaide Zaidimus apie SiukSliq ruSiavim4
(i5 ko pagamintas daiktas, i kokios spalvos konteineri ar Siuk5liadeZg ji deti). Vaikai su

aukletojomis diskutavo, kur ir kaip galima panaudoti nebereikalingus daiktus: k[re darbelius i5 jq,
state bok5tus ir pilis.

Penktadienis (2020-11-06) Kake Make, Me5kiukas, KiSkutis ir EZiukas pristate vaikams
priemong ,,Atliekq ru5iavimas ir jq irimo laikas" ir pakviete j4 i5bandyti. Kiekvienas vaikas imete
turim4 SiukSlg ijai skirt4 konteineri. Po to ai5kinosi, ar Siuk5les yra tinkamuose konteineriuose, kaip
jos turi buti ru5iuojamos, per kiek laiko suyra ivairios antrines Zaliavos.

DarZelinukai kartu su aukletojomis apibendrino tyrimo ,,Atliekrl rflSiavimas namuose"
duomenis, o rezultatus teveliams pristate sukurtuose stenduose, lop5elio-darZelio facebook

kvroi kuidiu lopSelis-darZelis"

2.4. Proiekto nasiekimai. testinumas
Projekto tikslai ir uZdaviniai fgyvendinti. Projekte dalyvavo 87% ugdytiniq, 87Yo ugdytiniq

Seimq (anketine apklausa), 100% lop5elio-darZelio mokytojq ir 50% kitq lop5elio-darZelio
darbuotojq. Projekto dalyviai Zino, kaip ni5iuoti atliekas, saugoti ir puoseleti gamt4.

Vaikai ir darbuotojai lop5elyj e-darLeIyje, vaikai ir tevai namuose r0Siuoja atliekas ir jas

rii5iuos toliau. Grupese turime spalvotas SiukSliadeZbs popieriaus, plastiko, lauke - mi5riq buitiniq
atliekq, popieriaus r[Siavimui. UZ projekto leSas isigijome komposto deLg Laliosioms atliekoms.
Kompostuosime Zaliqsias atliekas, o kompost4 panaudosime Siltnamio, ,,OLio darLo" dirvoZemio
trgSimui.

Dalyvaujame projekte ,,Mes rii5iuojam". I elektros ir elektrotechnikos atliekq rinkim4 itraukiame
ne tik lop5elio-darZelio, bet ir Me5kuidiq miestelio bendruomeng. Toliau dalyvausime Siame projekte ir
rinksime elektros ir elektrotechnikos atliekas.



[sigijome spalvotus konteinerius priemonei ,,Atliekq rDsiavimas ir jq irimo laikas". Vaikai
mokosi r[Siuoti antrines Laliavas, domisi, per kiek laiko gali suirti ivairios atliekos.

[vairiq veiklq metu toliau plesime vaikq Zinias apie atliekq rDSiavim4. Ie5kosime galimybiq
gauti spalvotus lauko konteinerius, i kuriuos darZelinukai sudetq grupese iSrfiSiuotas atliekas.
Bendrausime ir bendradarbiausime su tevais, SRnfC atstovais pletojant Siprojekt4.

Informacij4 apie projekto vykdym4 viesinome lopSelio-darZelio intemetineje svetaineje

meskuiciuld.lt, tLdaroje lopSelio-darZelio facebook grupeje ,,MeSkuidiq lopSelis-darZeliso',

Me5kuidiu bendruomenes facebook )ie ..Me5kuidiai"

3. PROJEKTO rSr,nrUOS

3.1. Projektui gautos ir panaudotos Savivaldybds aplinkos apsaugos rdmimo specialiosios
mos l65os (detalizuoti

167.49 eur - Siuk5liq deZe ecobin mini (7 vnt.), Siuk5liq deZe ecobin (4 vnt.).
65.51 eur - plastikine komposto deZe.

I5 viso: 233.00 eur.

3.2. Kiti finansavimo Saltiniai (nurodvti remeius ir paramos dydi

4. ATASKAITOS PRIEDAI
4.1. Nuotraukos Siauliq lopSelio-darZelio internetin6je svetaindje meskuiciuld.lt.

Nuorodos: https:i/meskuiciuld.ltlrenginiai,
komandos

Projekto vadovas (vardas, pavarde, para5as) Reda Skeryte

[staigos vadovas (vardas, pavarde, paraSas) Sigita UZkuraitiene


