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DARŽELIO BENDRUOMEN ĖS TELKIMAS APLINKOS 
TVARKYMUI 

(Metodinė priemonė) 

VEIKLOS APRAŠAS 

Veiklos tikslas: 

  Patobulinti edukacines erdves jas pritaikant lauko pedagogikos elementų diegimui ir vaikų 
pažintinei – tiriamajai veiklai.  

 

Veiklos uždaviniai: 

• Sutelkti bendruomenę edukacinių erdvių atnaujinimui; 

• Suteikti vaikams žinių apie metų laikus, jų atspindį gamtinėje aplinkoje; 

• Ugdyti teigiamas nuostatas į aktyvią darbinę veiklą; 

• Sudaryti sąlygas vaikams mėgdžioti suaugusiuosius 

 

Veiklos dalyviai: 

 Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ visi bendruomenės nariai (tėvai, vaikai, darželio administracija ir 
pedagogai) ir iš jos sudaryta darželio „Aplinkos tvarkymo darbo grupė). 

 

Veiklos etapai: 

I etapas. Paruošiamieji darbai 

 Apklausiamos darželio grupių auklėtojos, kurios pateikia aplinkos tvarkymo darbo grupei sąrašus 

su reikalingais atlikti darbais. Tuomet ši darbo grupė renkasi į susirinkimą, kuriame numato pavasarinės 

talkos datą, laiką, aptaria visus pateiktus darbus ir taip pat nusimato bendrų darželio teritorijų 

darbus/planus. Susirinkę grupės nariai diskutuoja, tariasi, pateikia savo pasiūlymus, idėjas. Kuomet jau 

būna sudarytas konkretus atliekamų darbų sąrašas, jis yra pristatomas bendrame darželio tarybos ir 

bendrijos valdybos posėdyje. Gavus pritarimą yra atliekami tolimesni talkos planavimo darbai:  

− sudaromi reikalingų prekių, priemonių sąrašai; 

−  užsakomos, perkamos prekės/priemonės/augalai; 

−  ieškoma savanorių norinčių talkos metu virti košę visai susirinkusiai bendruomenei; 



−  iki talkos atliekami paruošiamieji darbai; 

−  paruošiami skelbimai su aktualia informacija ir kvietimu dalyvauti darželio talkoje; 

−  paskiriami  asmenys atsakingi už atliekamus darbus talkos metu.  

II etapas. Numatytų darbų įgyvendinimas 

 Nuo pat ryto yra paruošiami/išnešami darželio įrankiai, gėlės,  karučiai  kurių prireiks talkos metu. 

Pastatomas stendas su reikalingų atlikti darbų sąrašu. Atnešama darželio vėliava. Pačioje pradžioje 

numatytu laiku yra atidaroma pavasarinė talka, kurios metu darželio bendrijos pirmininkas sako savo 

kalbą. Taip pat dar kartą supažindina su numatomais talkos darbais, pristato asmenis kurie yra atsakingi 

už kuriuos darbus.  

 Talkos metu tėveliai kartu su savo vaikais dirba numatytus darbus, sodina gėlės ir t.t. Tuo tarpu, 

kažkuris tėtis ar kažkuri savanorių šeima verda visiems talkos košę ar plovą. Maistas gaminamas darželio 

lauko teritorijoje ant laužo. Į talkos pabaigą, kuomet maistas jau paruoštas, o visa bendruomenė rikiuojasi 

į eilę prie gardaus maisto – yra atnešama „Garbės lenta“. Ten visi norintys gali parašyti kokį palinkėjimą 

ar savo įspūdžius, vaikai gali nupiešti piešinį.  Bevalgydami, bendruomenė bendrauja vieni su kitais, 

vaišinasi arbata ir net savo atsineštais pyragais. Jei oro sąlygos leidžia būna atnešami patiesaliukai ir visi 

susėdę ant žemės valgo pietus ir bendrauja. 

 Po valgio, jei dar darbai būna ne visi atlikti, tėveliai su savo vaikais kurie dar gali, padeda vieni 

kitiems juos pabaigti. Talkais pasibaigus visi pasidžiaugiame atliktais darbais, padėkojame vieni kitiems. 

 

III etapas. Refleksija 

 Po talkos darbų vaikai susirinkę į darželį pastebi sutvarkytą aplinką. Kartu su auklėtoja ryto rato 

metu yra prisimenama darbinga diena. Vaikai pasakoja savo įspūdžius. Galima pastebėti kaip keičiasi 

vaikų požiūris į gamtą, aplinką, kuomet kartu su savo tėveliais, juos bemėgdžiodami vaikai atliko lauko 

darbus. Galbūt atsiradus naujam statiniui ar įrenginiui auklėtoja kartu su vaikais aptaria saugaus elgesio 

taisykles, susitarimus.  

 

 

 

 

 

 



Veiklos etapai 

1. Renkamos įvairiausios darželio aplinkos priemonių idėjos. Susirinkimo metu aplinkos tvarkymo 
grupė diskutuoja, tariasi ir sprendžia. 

  

2. Sudaromas konkretus atliekamų darbų sąrašas 

 

3. Numačius pavasarinės talkos datą kabinami skelbimai kviečiantys dalyvauti šioje talkoje. 

 

 

4. Numatytų darbų įgyvendinimas. Į procesą įtraukiami ne tik tėvai, bet ir vaikai. 

 

 

 

         

           

 

       

 

 

 

 

 



                                   

Maisto ruošimas darželio bendruomenei talkos metu. 

 

 

 

 

 

Garbės lenta  
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