Šiaulių Gegužių progimnazijoje 2018 m. kovo 20 d. organizuota ugdymo diena
„Gamtosauginio ugdymo diena“. Ši diena buvo skirta 1-8 klasių mokinių ugdymo
veiklai, kai pamokos vedamos kitaip. Šia iniciatyva buvo siekiama atkreipti mokyklos
bendruomenės dėmesį į mus supančią gamtą, kaip didžiulę ir neįkainojamą vertybę, gyvybės
šaltinį.
Šios dienos tikslas – ugdyti atsakingą mokinių požiūrį į aplinkos išsaugojimą, formuoti
įgūdžius padedančius mažinti atliekas bei aplinkos taršą. Suvokti švarią gamtą kaip amžinąją
vertybę.
Mokykloje paminėjome Pasaulinę Žemės dieną. Mokiniai turėjo galimybę įtvirtinti
turimas žinias apie aplinkos apsaugos problemas, pateikti jų sprendimo būdų. Mokyklos
bendruomenė gilino žinias apie atliekas ir jų rūšiavimą. Išmoko švarią gamtą vertinti kaip
vertybę, formuoti palankų aplinkai elgesį, bendruomeniškumo jausmą, įgijo praktinių gebėjimų.
Per kiekvieną pamoką mokiniai, padedami mokytojo, atliko nurodytas užduotis. Pirmą
pamoką mokiniai žiūrėjo filmą „Namai“ ir jį aptarė. Antrąją pamoką atliko užduotis tema
„Klimato kaita“. Per trečiąją pamoką mokiniai susipažino su atliekų rūšiavimo principais.
Ketvirtąją pamoką žiūrėjo ir aptarė filmą „Kada kasime savartynus?“. Per penktąją pamoką
surašė geriausias mintis apie švarią gamtą, kaip vertybę. Šias mintis pateikė Lietuvos
žemėlapyje. Šeštą pamoką mokiniai atliko kūrybinę užduotį. Jos metu sudarė kryžiažodį
„Žmogus ir gamta“.

Mokinių mintys apie švarią gamtą, kaip vertybę:
„Linkiu, kad išliktų valstybė ir joje gyventų kuo daugiau žmonių, kurie daro gerus
darbus.“
„Kad visi žemės gyventojai tausotų tave.“
„Kad niekada niekas nešiukšlintų ar neterštų gamtos ir ją mylėtų.“
„Saugome ne tik gamtą, saugome save.“
„Duokime daiktams antrą gyvenimą. Skatinkime ir kitus rūšiuoti.“
„Gamtos grožiu galėsime džiaugtis tik jei ją saugosime.“
„Linkiu, kad žmonės dar labiau neužterštų žemės.“
„Gamta negyvena nei praeitimi, ji amžina dabartis.“
„Žmogaus elgesys gamtoje – jos sielos veidrodis.“
„Mūsų žemė turi nuostabias jūras. Miškai, laukai mums naudingi.“
„Gamta buvo sukurta švari. Tai turime ją ir tokią išsaugoti.“
„Gamta yra mūsų pradžia tai ją naikinant gali ateiti pabaiga.“
„Saugokime žemę nuo oro taršos.“
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