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Kasmet panaudojama ir išmetama daugybė vienkartinių popierinių ir plastikinių 

pirkinių maišelių, kurie nesuyra dešimtis ar net šimtus metų. Vietoj plastikinių įsigijus 

medžiaginį maišelį,  jį galima naudoti kaskart einant apsipirkti. Suaugusieji tokių 

maišelių gali įsigyti prekybos centruose. Manome, kad ir vaikams verta turėti tokį 

maišelį: prisidėti prie taupaus pakuočių naudojimo, gamtos išteklių saugojimo, pagal 

išgales pagelbėti namiškiams.  

TIKSLAI: 

1. Skatinti įstaigos bendruomenę prisidėti prie taupaus pakuočių naudojimo, gamtos išteklių 

saugojimo, dalyvaujant Europos atliekų mažinimo savaitės veiklose. 

2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, rengiant vaikų menines dirbtuvėles, jose kuriant originalius piešinius 

savo pirkinių maišeliui. 

3.  Organizuoti įstaigoje autorinių, pasiūtų, daugkartiniam naudojimui skirtų maišelių parodą, madų 

šou, akciją ir pan. 

4. Projekto įgyvendinimui telkti įstaigų bendruomenes, tobulinti ugdymo procesą, stiprinti 

bendradarbiavimą su šeima.  

5. Dalintis gerąja ekologinės veiklos (mažinant pakuočių atliekas) organizavimo patirtimi. 

PROJEKTO RENGĖJAI: 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ komanda.  Koordinatorius ir atsakingas asmuo - meninio 

ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė. 

PROJEKTO DALYVIAI: 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės. 



DALYVIAI 
1. Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis-
darželis „Gintarėlis“ 

17. Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

2. Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ 18. Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ 

3. Joniškio lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 19. Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 

4. Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“ 20. Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

5. Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“  21. Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

6. Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ 22. Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“ 

7. Kauno menų darželis „Etiudas“ 23. Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis 

8. Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ 24. Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ 

9. Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“ 25. Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“ 

10. Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“ 26. Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ 

11. Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“ 27. Vilniaus rajono Avižienių lopšelis-darželis 

12. Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ 28. Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos 
Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius, jungtinė 
ikimokyklinio ugdymo grupė 

13. Mažeikių lopšelis-darželis „Pasaka“ 29. Vilniaus rajono Riešės šv. Faustinos Kovalskos 
pagrindinė mokykla 

14. Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ 30. Vilniaus rajono Vaidotų mokykla-darželis 
„Margaspalvis aitvarėlis” 

15. Panevėžio lopšelis-darželis „Papartis“ 31. Vilniaus Volungės darželis-mokykla 

16. Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro 
pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo 
skyrius 

32. Vilniaus VšĮ „Saulės gojus“ 



Projekte dalyvavo „Boružėlių“ grupės 3-5 m. 

vaikai, auklėtoja Leta Numsėdienė ir 

logopedė Laura Ivanovienė. 

Grupės vaikų tėveliams pasiūlėme idėją - 

originalūs maišeliai iš vasarinių marškinėlių.  

Grupėje su vaikais pasiuvome du maišelius, 

kuriuos jie dekoravo piešiniais. Parengėme 

instrukciją kaip pasiūti maišelius.  

Surengta grupės tėvelių ir vaikų darbų 

parodėlė. Eksponuota 17 pasiūtų maišelių.  

Siekiant praktiškai panaudoti pasiūtus 

maišelius, organizuota ekskursija į 

prekybos centrą. Vaikai patys dėjo tarą į 

taromatą, o už gautus pinigėlius pirko 

vaisius, kuriuos skanavo grupėje. 



Kuriant savo šeimų ypatinguosius pirkinių 

maišelius, susitelkė ne tik artimiausi šeimų 

nariai, bet į pagalbą atėjo ir krikšto mamos, 

tetos, dėdės ir kt. vaikų artimieji. 

Nusprendėme, jog geriausia kalėdinė 

dovana bus savo rankomis sukurtas pirkinių 

maišelis. Todėl „Pelėdžiukų“ grupės 

ugdytiniai iniciavo maišelių mainus - 

dovanojo geriausiam draugui savo maišelį. O 

įstaigos pedagogės L. Pečiulienė ir R. 

Ivinskienė, sukvietė koleges į advento 

pradžios susibūrimą, kuriame kiekviena 

pristatė savo grupės įsimintiniausius, 

originaliausius pirkinių maišelius, organizavo 

parodą, kuria gerėjosi įstaigos ugdytiniai, jų 

šeimų nariai, kiti bendruomenės nariai. 

Iš viso buvo pasiūti 78 pirkinių maišeliai.  



Projekte dalyvavo ,,Giliukų‘‘ grupės tėveliai ir 

vaikai.  

Grupėje buvo surengta pasiūtų pirkinių 

maišelių paroda.  

Po to vyko finalinis renginys-demonstracija 

,,Mano šeimos ypatingas pirkinių maišelis‘‘, 

kur vaikai demonstravo savo maišelius visai 

darželio bendruomenei.  

Šio projekto metu  buvo pasiūta 11 pirkinių 

maišelių, kuriais mielai naudotųsi kiekvienas.  



Mūsų įstaigos bendruomenei labai patiko šio 

ekologiškumą skatinančio projekto tema. Visi 

(vyresnieji broliai, sesės, seneliai ir tėvai) 

aktyviai  įsitraukė į kūrybinį procesą.  

Vaikų piešinių eskizuose dažniausiai 

atsispindėjo jų mėgstamiausi personažai, 

gėlių bei įvairių formų raštai.  

Pedagogai vieningai nusprendė surengti 

parodą įstaigos laisvose erdvėse.  

Parodoje išeksponavome 21 maišelį.  

Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę 

dalyvauti šiame projekte, pasisemti  

naudingos patirties bei patirti džiugių emocijų. 



Projekte dalyvavo keturių grupių pedagogai, 

tėveliai ir vaikai (net patys mažiausi iš 

dvimečių „Skruzdėliukų“ grupės).  

Auklėtojos ir jų ugdytiniai su tėveliais pristatė 

savo siūtus maišelius. 

Darželyje vyko paroda, nors ir negausi kaip 

tikėtasi, bet sulaukusi susidomėjimo ir 

pripažinimo.  

Ačiū už puikią idėją tausoti gamtą.  



Projekte dalyvavo  pedagogai, vaikai ir tėvai. 

Pasiūti maišeliai buvo eksponuojami 

,,Pelėdžiukų" grupėje. Po du maišelius 

pasiuvo Mildos ir Majaus mamos, Simono 

mama atnešė medžiagos maišeliams. Kitus 

14 maišelių pasiuvo auklėtoja Zita, o ant jų 

piešė 18 vaikų.  

Finalinis renginys – paroda - įvyko lapkričio 

25 dieną. Iš viso parodoje dalyvavo 18 

maišelių. 

 



Projekte dalyvavo 24 šeimos iš keturių 

skirtingų darželio grupių.  

Grupėse ir namuose buvo kurti eskizai, 

maišeliai dekoruoti skirtingomis technikomis. 

Didelį darbą atliko tėveliai, seneliai, sesės. 

Finaliniu renginiu norėjome  pagerbti vaikų ir 

tėvų darbą ir suteikti  galimybę asmeniškai 

pasidžiaugti savo darbu. Baigiamajame 

renginyje aktyviai dalyvavo vaikų tėvai. Madų 

šou – tai pasivaikščiojimas Kauno miesto 

senamiesčio podiumu, pristatant savo 

šeimos ypatingą pirkinių maišelį.  

Viso pasiūta 28 maišelių. 

 

 

Taip pat laimėtas VšĮ „Pakuočių tvarkymo 

organizacijos“ rengtas konkursas ir prizai. 

 



Projekte dalyvavo 4 vaikučių grupės. 

Darželio salėje vyko pagal vaikų eskizus 

pasiūtų, ypatingų pirkinių maišelių paroda.  

Finalinį projekto renginį „Madų šou“ 

organizavo ir vedė pedagogės, kurios 

persikūnijo į linksmuosius rūšiavimo  

konteinerius, kartu su vaikais atliko įvairias 

užduotis, žaidė, šoko. Mažieji modeliukai 

demonstravo  kartu su šeimos nariais 

sukurtus drabužius iš antrinių žaliavų. 

Šventės žiūrovai ne tik plojo, bet ir kojelėmis 

trepsėjo, o pabaigoje kartu šoko bendrą 

nuotaikingą šokį.  

Vaikai pademonstravo 20 pagal vaikų 

eskizus pasiūtų maišelių.  



Ekologinio ugdymo savaitės metu vykdėme 

projektą visose grupėse.  

Finalinis renginys – fotosesija su ypatingu 

pirkinių maišeliu. Kiekviena grupė sugalvojo, 

kaip norėtų nusifotografuoti: pavieniui, 

demonstruojant maišelius, žaidžiant 

siužetinius žaidimus,  grupėmis, su draugais, 

savo grupėse, lauke, salėje, judėdami ar 

statiškai. Padaryta virš 300 nuotraukų, kurios 

keliaus į grupių archyvus. Dalis nuotraukų 

patalpinta įstaigos interneto svetainėje. 

Po to surengta maišelių paroda. Renginyje 

buvo eksponuojama 80 originalių 

daugkartinio naudojimo maišelių (siuvinėtų, 

veltų, nertų, aplikuotų, pieštų ir pan.).  

https://www.facebook.com/pg/Lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-At%C5%BEalynas-271998102843118/photos/?tab=album&album_id=1310439838998934


Įstaigoje vyko ekologinio ugdymo projekto 

pirkinių maišelių parodėlė.   

Džiaugiamės, kad tėveliai suprato parodos 

ekologinę idėją - visi maišeliai pasiūti iš 

natūralių audinių. Juos pirkiniams galima 

panaudoti daugybę kartų.  

Vaikams patiko kurti piešinius ant medžiagos. 

Į maišelių dekoravimą įsitraukė ir kiti šeimos 

nariai. 

 Parodoje eksponuoti  9 maišeliai. 



Projekte dalyvavo priešmokyklinės 

„Kregždučių“ grupės vaikai, tėveliai.  

Grupės pedagogių Irenos, Aušros, Virginijos 

ir mokytojo asistentės Jūratės iniciatyva buvo 

organizuota grupės vaikų ir tėvų vakaronė 

„Einam miško takeliu“. Šios pramogos metu 

vaikai demonstravo ir pristatė 7 savo pirkinių 

maišelius. Vaikai šiuos maišelius pramogos 

metu naudojo kaip priemonę siužeto 

įgyvendinimui.  

Po to surengėme siūtų maišelių parodėlę.  

Pasiūta buvo 10 maišelių.  

Džiaugiamės, kad galėjome prisijungti prie 

šaunios Jūsų iniciatyvos.  



Įstaigos bendruomenei organizuota teminė 

savaitė. Joje dalyvavo visos darželio grupės. 

Buvo paruošti skelbimai grupių lentoms ir 

interneto svetainei. 

Darželio grupėse visą savaitę vyko pokalbiai 

apie rūšiavimo svarbą.  

Keturioms vyresnėms grupėms pravestos 

viktorinos. Jų metu stebėti filmai „Plastic 

Planet“, „Plastikinių pakuočių perdirbimas“, 

„Popierinių pakuočių perdirbimas“, vyko 

rūšiavimo estafetės, dainuota R. 

Budinavičienės daina „Rūšiuokime kartu“. 

Savaitės metu rinkti eiliuoti kūriniai apie 

rūšiavimą, daugkartinius pirkinių maišelius. 

Įstaigos koridoriuose organizuota ypatingų 

pirkinių maišelių paroda. Joje dalyvavo 36 

pirkinių maišeliai. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ
https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ
https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ


Projekte dalyvavo pedagogai, vaikai ir jų 

šeimos nariai.  

Finalinis renginys įvyko lapkričio 25 d. Buvo 

demonstruojami 44 pedagogų, vaikų ir jų 

šeimos narių autoriniai rankų darbo, 

daugkartiniam naudojimui skirti maišeliai. 

Vaikai laisvai improvizuodami bendruomenei 

pristatė pirkinių maišelius. Jų gausa ir 

įvairovė parodė, kad ir daugkartinis pirkinių 

maišelis gali atrodyti gražus, originalus ir 

išskirtinis. 



Įstaigos pedagogai ir tėvai prisijungė prie 

Ekologinio ugdymo projekto ir kūrė 

netradicinius pirkinių maišelius.  

2016-11-21  įstaigoje vyko priešmokyklinių 

grupių viktorina „Gamta – mūsų namai“ ir 

buvo organizuotas pirkinių maišelių parodos 

atidarymas. Parodoje eksponuoti 45 pirkinių 

maišeliai. Paroda veikė lapkričio 21-25 

dienomis. 



Projekte dalyvavo patys mažiausi darželio 

ugdytiniai iš „Zuikučio“ ir „Viščiuko“ grupių.  

Šiame projekte dalyvavo vaikų tėveliai, 

pedagogai, močiutės.  

Pasiūtais pirkinių maišeliais mes 

papuošėme darželį. Eksponavome 15 

ypatingų pirkinių maišelių. 



Projekte dalyvavo 18 darželio vaikų. 

Sugūžėję į salę, jie rodė darbelį, kurį padėjo 

atlikti auklėtojos, mamytės ir tėveliai. Susėdę 

ratu vaikai gyrėsi, klegėjo. Nustebę 

džiaugėsi, kad šaunus ir prasmingas darbelis 

išėjo. Kalbėjo  ilgai apie tai, kaip piešė ir 

siuvo. 

Užduotis įdomi, bet oi nelengva buvo... 

 

Tausoti gamtą ,,Volungėlės“ darželis kviečia. 

Mintis ši svarbi - mane ir Tave liečia! 

 



Vaikai piešė įvairiausius maišelių eskizus, 

pagal kuriuos vėliau juos siuvo. Daugelis 

maišelių pasiūti iš nereikalingų ar 

nenaudojamų medžiagų – taip mokėme 

vaikus tinkamai panaudoti atliekamus 

daiktus.  

Lapkričio 27 d. darželio salėje įvyko finalinis 

renginys, kuriame dalyvavo visi darželio 

vaikai. Pasidžiaugėme vaikų ir jų tėvelių 

darbais.  

Dalyvavo 16 šeimų, kurios ir pasiuvo 

maišelius.  



Projekte dalyvavo  „Aitvariukų‘‘ grupės  (5 m. 

vaikai). Pedagogių pasiūtus įvairiaspalvius 

(vaikų pasirinktų spalvų) lininio audinio 

maišelius, vaikai siuvinėjo arba  aplikavo 

medžiagos atraižomis, puošė pačių 

supintomis pynutėmis bei  įvairiomis 

sagutėmis. 

Šie pirkinių maišeliai - tai kalėdinė vaikų 

dovana tėveliams. Kalėdinės popietės metu 

vaikai drauge su pačių padarytu sveikinimo 

atviruku įteis šią  „staigmeną“ savo 

artimiesiems. 

Pasiūta 20 vnt. maišelių. 



Priešmokyklinio ugdymo „Pasakorių“ grupės 

ugdytiniai, jų tėveliai, auklėtojos gruodžio 2 d. 

rinkosi į „Pasakorių“ grupėje įsikūrusias 

kūrybines dirbtuvėles. Organizavome akciją 

„Mano šeimos ypatingas pirkinių maišelis“. 

Akcijos metu pagal vaikų eskizus (gamtos 

išsaugojimo tema) tėvai siuvo ypatingus 

maišelius. Skambėjo dainelės apie gamtą, 

saulę, žvėrelius. Vaikai žaidė žaidimus. 

Pasiuvome 13 ypatingų kiekvienam vaikui 

mielų pirkinių maišelių. 


