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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 „Pelėdžiukų“ grupės 

ugdytiniai kartu su tėveliais ir seneliais. Dalį 

pirkinių maišelių padovanojo vieno ugdytinio 

senelis, kuris juos ir pasiuvo.  

Visus (19 vnt.) maišelius ugdytiniai kartu su 

šeimomis dekoravo ir puošė įvairiausiomis 

technikomis ir priemonėmis.  

Išpuoštus maišelius ugdytiniai pristatė mini 

kolekcijoje „Stilingas apsipirkimas“ (4-5 

metų vaikams). Ugdytiniai noriai pasakojo, 

kaip sekėsi puošti maišelius, bei juos 

pristatyti.  

Siekiant pasidalinti gražia maišelių idėja, 

darželio bendruomenei surengta paroda, 

kurioje visi galėjo pamatyti ir įvertinti 

ugdytinių ir jų šeimų darbus. 



Projekte dalyvavo „Gandriukų“ grupės 

bendruomenė. 

Buvo organizuota akcija. Tėvai pasiuvo iš 

lininės medžiagos vaikams maišelius, o 

vaikai juos (atsinešę į darželį) puošė – piešė 

rašikliais, skirtais tekstilei.  

Visi darbeliai buvo eksponuojami darželio 

koridoriuje, renkami įdomiausi. Buvo 

eksponuota 20 ekologinių maišelių. 

Kurdami ekologinius maišelius norėjome 

atkreipti visų dėmesį: prisidėti prie taupaus 

pakuočių naudojimo, gamtos išteklių 

saugojimo. Vaikai kartu su tėvais prisižadėjo 

su naujuoju pirkinių maišeliu eiti į parduotuvę, 

o ten dėti tik sveikus maisto produktus.  

Vieną rytą Eglė sako: „Buvau parduotuvėj su 

maišeliu. O, žinai, ką pirkau? Grikius ir 

duoną“.   



Projekte dalyvavo priešmokyklinių „Bitučių“ ir 

„Kačiukų“ grupių ugdytiniai, jų tėvai ir 

pedagogės.  

Iš viso buvo pasiūti 3 pirkinių maišeliai, 9 

nupiešti.  

Grupėse vaikai dalijosi gerąja patirtimi apie 

gamtos išteklių saugojimą, taupų pakuočių 

naudojimą ir t.t.  

Įgyvendinant projektą aktyviai 

bendradarbiauta su tėvais. 



Projektu siekėme skatinti prisidėti prie 

taupaus pakuočių naudojimo, gamtos išteklių 

saugojimo, taip pat ugdyti vaikų kūrybingumą 

ir saviraišką.  

Projekto metu vaikai dekoravo maišelius: 

piešė markeriais, dažė, purškė, liejo audinių 

dažais.  

„Voveriukų“ grupės ugdytiniai ėjo į 

parduotuvę ir pirkiniams susidėti nešėsi 

dekoruotus maišelius.  

Savaitės pabaigoje buvo surengta paroda, 

kurios metu ne tik vaikai, bet ir visa įstaigos 

bendruomenė galėjo pasidžiaugti ypatingais 

pirkinių maišeliais. 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio 

ugdytiniai sukūrė 108 ekologinius maišelius. 



Dalyvaudami projekte džiaugėmės galimybe 

prisidėti ir dar labiau įsigilinti į vyraujančią 

ekologinę problemą.  

Glaudžiai bendradarbiaudami su ugdytinių 

tėveliais, paskatinome juos prisijungti prie 

projekto. Šeimos buvo skatinamos 

ekologiškai mąstyti ir tai buvo puikus 

priminimas mums visiems.  

Vaikai labai džiaugėsi atsineštais tėvelių 

pasiūtais, megztais, nertais pirkinių 

maišeliais, rodė juos savo draugams. 

Pasidžiaugę grupėje, surengėme parodą 

darželio koridoriuje.  

Taip pat  suorganizavome maišelių 

pristatymą darželio salėje visai lopšelio-

darželio bendruomenei. Vaikai demonstravo 

savo maišelius, kurių buvo net 24. 



Projekte dalyvės auklėtojos Laura ir 

Raimonda suorganizavo madų šou ,,Mano 

kalėdinis pirkinių maišelis“.  

Ugdytiniai kartu su tėveliais pasigamino savo 

kalėdinių pirkinių maišelius ir juos pristatė 

kitiems darželio vaikams. Vaikai 

džiaugsmingai su šypsenomis veiduose 

žengė podiumu ir pademonstravo savo 

sukurtus pirkinių maišelius.  

Buvo pristatomi 8 kalėdinių pirkinių maišeliai, 

kurie atspindėjo jų šeimos simbolius. 



Labai džiaugiamės galėdami prisidėti prie 

ekologijos, žemės saugojimo.  

Prieš pradedant kurti maišelius žiūrėjome 

video filmus apie žemės grožį ir žmogaus 

teršiamą gamtą.  

Rugilės mama pasiuvo visiems grupės 

draugams drobinius maišelius. Parodoje 

puikavosi 20 maišelių.  

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai džiaugėsi savo 

kūrybos maišeliais, nekantravo juos pasiimti 

po parodos.  Organizavome aptarimą, kur 

tėveliai krauna savo pirkinius. 

Pasidžiaugėme, kad dalis tėvų naudoja 

medžiaginius pirkinių maišelius.  

Ačiū už gražią idėją. 



 

Sutartą dieną 7 vaikai atsinešė kurtus, 

pasiūtus ir papuoštus  maišelius, parodė juos 

vieni kitiems. Padarėme parodą, aptarėme, 

kas kaip ir su kuo puošė, kokias priemones 

naudojo. 

Vaikams labai patiko jų maišeliai ir jie visi 

virto maišeliais pižamoms susidėti.  

Ačiū už puikią idėją.  

Tai gera ekologinio kelio pradžia.  

 

 



Projekte dalyvavę vaikai, naudodami įvairias 

piešimo technikas, grupėje piešė savo 

„ypatingus maišelius“: štampavo per puse 

perpjautų obuolių, senų kosmetinių šepetėlių 

ir savo rankyčių antspaudais, piešė 

vaškinėmis kreidelėmis, iš merktų dažuose 

siūlų kūrė paveikslėlius. 

Į ši projektą buvo įtraukti ir ugdytinių tėveliai. 

Jiems buvo išdalinta 10 maišelių. Čia 

maišelių kūryba buvo įvairi: siuvinėti, spalvinti 

įvairiomis spalvomis (guašu, vašku ir audinių 

dažais), klijuoti lipdukais, piešti vaškinėmis 

kreidutėmis, štampuoti rankų pirštų, daržovių 

ir kitų parankinių priemonių antspaudais. 

Iš viso pasiūta 15 maišelių ir surengta 

paroda grupės rūbinėje. 



Projekte dalyvavo jungtinės ikimokyklinės 

grupės vaikai ir jų tėveliai, broliukai, sesutės.  

Vaikai kartu su šeimos nariais pagamino 

krepšelį: vaikai dekoravo, mamytės siuvo. 

Buvo pasiūti 9 pirkinių krepšeliai.  

Grupėje buvo surengta paroda ,,Mano 

ypatingas pirkinių krepšelis”. Parodėlė buvo 

eksponuojama savaitę laiko.  

Maišelius mokiniai naudos nešioti daiktus į 

darželį. Bus daugkartinis maišiukas, kuris 

vaikams primins šeimą – nes prie šio 

darbelio dirbo beveik visa šeima.  



Projekte dalyvavo priešmokyklinukų grupė 

„Drugeliai“ ir ikimokyklinukų grupė 

„Boružėlės“. 

Mūsų mažųjų draugų ir jų tėvelių dėka, šių 

maišelių paroda įvyko gruodžio 1 dieną . 

Visą dieną pro darželio duris plūste plūdo 

susidomėjusi mokyklos bendruomenė ir 

tėveliai. 

Šios parodos svečiai buvo labai patenkinti 

kūrybingais, spalvotais, išskirtiniais 

maišeliais, kurių buvo net 40!  

Mes, auklėtojos, labai džiaugiamės 

galėdamos prisidėti prie šio šaunaus 

projekto, kuris mūsų darželyje susilaukė tiek 

daug dėmesio. 

 



Finalinis renginys vyko lapkričio 25 d. 

„Pajacykų” grupėje. Pirmiausiai buvo 

surengtas madų paradas, kur kiekvienas 

vaikas pristatė savo maišelį, papasakojo apie 

jį, pavadino jį, papasakojo kam naudos ir kaip 

atrodys su juo, jei išvažiuos į kelionę.  

Vėliau vaikai surengė ypatingų pirkinių 

maišelių parodą.  

Mokykloje-darželyje buvo iškabintas 

kvietimas: „Pajacykai” grupės vaikai kvietė 

visus norinčius apsilankyti parodoje. Mūsų 

paroda sulaukė daug svečių ne tik iš 

darželio, bet ir iš administracijos. Atėjo net 

slaugytoja pasižiūrėti, kaip čia gali atrodyti 

ekologiškas pirkinių maišelis. 

Renginyje dalyvavo 11 pasiūtų maišelių. 

 



Šio projekto pagrindinis tikslas labai 

susišaukė su mūsų „Liepos“ grupėje 

nagrinėta tema – su vaikučiais kalbėjome 

apie „laimingos“ žemės spalvas bei įvaizdį. 

Todėl, be didesnių dvejonių, nusprendėme 

prisijungti prie šios kilnios iniciatyvos. 

Draugiškai pasitarę, vaikučiai pasirinko 

pavaizduoti save, globėjiškai ir su meile 

apglėbiančius „laimingą“ žemę.  

Projekte dalyvavo 13 grupės vaikučių ir 

mokytojos. Norėdami atspindėti tampresnį 

ryšį su gamta, pasiūtų maišelių finalinį 

pristatymą surengėme lauke. Parodoje 

pakvietėme dalyvauti „Saulės gojaus“ 

bendruomenę. 



Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis 



Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis 



Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“ 



Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“ 



Kauno menų darželis „Etiudas“ 



Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ 



Vilniaus rajono Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla 



Vilniaus lopšelis-darželis ,,Puriena“ 


