Žemės mėnuo 2013 m.
Laikotarpis nuo kovo 20 d. iki balandžio 22 d. pavadintas Žemės mėnesiu. Šį mėnesį
kalbama apie Žemei iškilusius pavojus, apie darnaus vystymosi svarbą ir jo būtinumą. Bet
svarbiausia yra praktinė veikla, susijusi su pavasario gaiva, su žiemos pabaiga, su gyvosios
gamtos atgimimu. Tai ir grįžtančių paukščių sutikimas, inkilų jiems gamyba ir iškėlimas,
medelių sodinimas, užterštos aplinkos tvarkymas ir daug kitų darbų. Tą galime ir privalome
atlikti kiekvienas. Nuo mūsų ekologinio sąmoningumo, nuo visų Žemės gyventojų gebėjimo
suprasti ir spręsti ekologines, aplinkos apsaugos problemas, priklausys mūsų ateitis.
Metelių regioninio parko direkcijoje nemokami Žemės mėnesio renginiai vyks nuo
kovo 20 dienos iki balandžio 22 dienos. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
Išsamesnė informacija tel. 8 318 43 649. El. p. gamtosmokykla@meteliuparkas.lt
Užsiėmimų grafikas Žemės mėnesio programoje.

ŽEMĖS

MĖNESIO
PROGRAMA

2013 m. kovo 20 d. – balandžio 22 d.
Eil.
Nr.
1.

Data
03 20– 04 22

Užsiėmimai
Paskaitos gamtoje: „Pavasaris augalų gyvenime“.

2.

03 20

Žemės mėnesio atidarymas: Pasaulinė Žemės diena.
Žemės vėliavos iškėlimas.

3.

03 21 - 04 20
(užsiregistravu
sios grupės
priimamos bet
kurią dieną)

Žemės mėnuo:
a) inkilų kėlimas „Kiekvienam paukščiui savo namelį“
b) išvyka į gamtą „Pirmieji pavasario požymiai“,
c) medelių sodinimas. „Pasodink daigą – išaugs medis“.
d) viktorina, žaidimai prie laužo.

4.

03 20– 04 22

Švaros akcija „Išvalykime ežerų pakrantes nuo šiukšlių“.

5.

Iki 04 01

Dailės darbų ar piešinių konkursas „Žemė turi draugų“ (darbus
pristatyti į Metelių regioninio parko direkciją).

6.

04 01 - 30

7.

04 19

Piešinių ar dailės darbų paroda . „Amžina atsakomybė už tai kas
gyva“.
Pavasario šventė:
a) išvyka į gamtą „Pasitikime pavasario giesmininkus“,
b) šventė prie laužo „Vaikystės posmai Žemei“ vaikų kūryba.
c) viktorina „Pažink Žemę“,
d) Žemės mėnesio darbų aptarimas, apdovanojimai, žaidimai prie
laužo.

8.

04 22

Žemės mėnesio užbaigimas.
Žemės vėliavos nuleidimas .

Metelių regioninio parko direkcija Tel. 8 318 43 649

