
Aplinkosauginis 
auditas 2021-2022

Tauragės l – d „Ąžuoliukas“



• Darželyje atlikome aplinkosauginį auditą, kuriuo siekėme 

išanalizuoti bendrą darželio aplinkosauginę būklę bei 

nustatyti, ko darželis turi siekti ateityje. Aplinkosauginį 

tyrimą organizavo gamtosauginio komiteto nariai.

• Parengėme klausimus, kuriuose nagrinėjome atliekų, 

darželio aplinkos, energijos, vandens, sveikos gyvensenos, 

miško ir transporto temas. Darželyje šios sritys integruotos į 

ugdymo procesą. 
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Darželyje svarbu rūšiuoti atliekas?

 Ar svarbu, kad vaikučiai žino, kokias atliekas ir kaip galima

rūšiuoti?

Ar svarbu, kad vaikučiai žino, kokias atliekas ir kaip galima…

 Ar reikia kompostuoti žaliąsias atliekas?

Ar reikia taupyti popierių?

Ar reikalingos darželio teritorijoje šiukšlių dėžės?

Ar svarbu organizuoti aplinkos tvarkymo talkas?

Ar svarbu, kad darželyje yra įrengtas sliekų požemis atliekoms

perdirbti, kompostuoti?

LABAI SVARBU SVARBU NESVARBU



19

26

25

35

44

24

31

0 10 20 30 40 50 60

Darželio aplinka saugi ir estetiška?

 Pavasarį kelti inkilus darželio teritorijoje, žiemą - lesyklas?

Turtinti darželio aplinką apsodinant augalais, vaismedžiais,

medeliais?

Ar svarbu vaikų ir tėvų dalyvavimas tvarkant aplinką?

Ar svarbu darželio edakucines erdves puošti vaikų ir tėvų

darbais, rengti parodas?

Ar svarbu, kad vaikai įrengtame vabalų name stebi ir

susipažįsta su vabaliukais?

 Ar tikslinga dalyvauti tarptautinėje medelių sodinimo

akcijoje?

3 seka 2 SVARBU 1 NESVARBU

2. LOPŠELIO - DARŽELIO APLINKA



3. KOKIA TURĖTŲ BŪTI DARŽELIO APLINKA (Jūsų vizija)

• Žaisminga, spalvota, unikali, veiklo ie edukacinė.

• Su įvairiais augalais, kuriuos galbūt patys vaikai galėtų pasodinti ir prižiūrėti. Kad būtų 

švaru,tvarkinga.

• Graži,tvarkinga,saugi.

• Saugi ir linksma aplinka, Saugi vaikams

• Kuo daugiau gamtos, vaiskrūmių, tvarkinga ir švaru.

• „Žalia“, tokia kokia ir yra dabar.

• Estetiška ir su žaluma,vaikų žaidimų aikštelėmis

• Kuo įvairiausių augalų,kuriuos vaikai galėtų pažinti, skatinanti domėtis gamta.

• Saugi, Saugi, estetiška, pažintinė

• Saugi ir žalia.

• Saugi vaikui

• Tvarkinga ir švari, kad vaikai galėtų žaisti ir nesusižeistų

• Saugi, švari, tvarkinga

• Skatinanti sugeneruoti kuo mažiau šiukšlių, kuo mažiau plastiko aplinkoje.

• Kuo daugiau žalumos. Labai patinka kad darželio kiemelyje yra šiltnamis ne tik žaidimu aikšteles.

• Draugiška vaikui (saugi, su žaidimo erdvėm, daug žalumos)

• Jau dabar aplinka puikiai sutvarkyta. Nieko netruksta.



4. MIŠKAS
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Būti su vaikais miške?

Pažinti miške augančius augalus, medžius, gyvenančius gyvūnus,

žvėrelius?

Maitinti paukštelius žiemą?

3 seka 2 SVARBU 1 NESVARBU



5. SVEIKA GYVENSENA
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Ar svarbu, kad vaikams maistas būtų gaminamas iš šviežių

produktų?

Ar svarbu vaikams darželio šiltnamyje auginti daržoves,

prižiūrėti sodelyje vaismedžius?

Ar reikia organizuoti rudens šventę lauke?

Ar svarbu vaikams sportuoti ir grūdintis lauke?

Turėti sporto aikštyną - saugaus eismo aikštelę darželio

teritorijije?

Organizuoti sporto šventes kartu su tėvais?

Sveikai maitinti vaikus darželyje?

Sveikai maitinti vaikus namuose?

Kasdieninė mankšta?

3 LABAI SVARBU 2 SVARBU 1 NESVARBU



6. KAIP GALIMA BŪTŲ PAGERINTI VAIKŲ MAISTO RACIONĄ? (Mintys)

• Daryti daugiau salotu ir vaisiu dienas

• Skaniau gaminti.

• Auginti kuo daugiau daržovių ir vaisių šiltnamyje, lauke

• Įvedant daugiau vaisių į vaikų racioną.

• Maistas darželyje geras.

• Atnešti į daržely daržovių pvz morkų ,obuoliukų

• Kuo daugiau daržovių bei vaisių, taip pat kuo dažniau kalbėti apie vandens naudą, skatinti jo gėrimą.

• Tiesiog kuo mažiau kepto maisto, kuo mažiau angliavandenių, vaikai vartodami mažiau tokių patiekalų, 

pripras prie sveikesnio maisto.

• Papildyti maisto racioną vaisiais.

• Viskas atsiremia į finansavimą

• Vietoj pomidoro naudoti brokolius

• Viskas tenkina



• Maisto racionas turi būti įvairus, sveikas, kiek įmanoma ekologiškas.

• Mažiau miltinių patiekalų.

• Daugiau gyvo maisto (daržovių, vaisių) mažiau pieno produktų

• Svarbiausia vaikams gauti įvairaus ir naudingų medžiagų turinčio maisto.

• Įvairesnis daržovių salotų asortimentas, mažiau miltinių patiekalų.

• Įtraukti kuo daugiau daržovių į racioną ir kalbėti vaikams, koks maistas yra naudingas, o koks 

ne.

• Ivairesnės daržovių salotos.

• Kadangi ne visi vaikai draugauja su daržovėmis tėveliai namuose jau turėtų įdiegti sveikesnę 

gyvenseną.

• Racionas yra toks, koks yra, bet dar svarbu įmantriai pristatyti ką valgo ir gražiai patiekti, 

tuomet maistas paskanėja :)

• Praturti jį uogomis vaisiais, daržovėmis, ( ne salotų mišiniais o tiesiog grynomis daržovėmis, 

arba bulves t.y į bulvių košę įmaišyti daržovių, būtų spalvota košė)

• Įtraukti daugiau vaisių ir daržovių

• Gaminti kartu su vaikais. Mato procesa tada nori ir paragaut.



7. ENERGIJA / VANDUO
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Ar svarbu, kad vaikai žinotų, kaip galima taupyti energiją?

Ar svarbu, kad vaikai žinotų, kaip galima taupyti vandenį?

Ar svarbu, kad darželio erdvėse būtų lipdukai apie vandens,

energijos taupymo būtinumą?

LABAI SVARBU SVARBU NESVARBU



8. TRANSPORTAS
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Ar svarbu vaikus saugoti nuo transporto išmetamųjų dujų?

Ar svarbu darželyje turėti dviračių aikštelę su stovais?

Ar svarbu supažindinti vaikus su saugaus eismo taisyklėmis ir

praktiniu vairavimu saugaus eismo aikštelėje?

Ar svarbu įsijungti į tarptautinės judumo savaitės renginius?

Ar svarbu organizuoti Saugaus eismo šventes vaikams?

LABAI SVARBU SVARBU NESVARBU


