
Edukacinis žaidimas ZERO HERO yra skirtas pradinių klasių moksleiviams ir mokytojams siekiant 
kalbėtis apie ekologiją, tvaresnį gyvenimo būdą (“be atliekų”), sąmoningą  ir draugišką santykį 
su juos supančia aplinka. Tai žaisminga pagalbinė priemonė, galinti praturtinti ir paįvairinti 
pasaulio pažinimo pamokas, išvykas bei ekskursijas ekologijos bei gamtos pažinimo temomis. 
Žaidimą galima žaisti tiek klasėje, tiek lauke - visur, kur susėdus grupelėmis galima smagiai 
“pakortuoti” ir padiskutuoti apie švaresnę ir darnesnę vaikų gyvenimo aplinką..  

ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

Žaidimo trukmė – 1 pamoka (45 min.)
Žaidimas skirtas 6-10 metų vaikams.
Žaidime gali dalyvauti nuo 6 iki 30 mokinių.
Žaidimo vedėjas – klasės mokytojas arba grupės edukatorius. 

Žaidimą sudaro:
Žaidimo vedėjo kortelės (5 vnt.)
Žaidėjų kortelės (40 vnt.)     

Žaidimas apima penkis temų blokus (vedėjo kortelės): 
AUGALAI
KOMPOSTAS
ANTRINIS DAIKTŲ PANAUDOJIMAS
ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI
KAIMYNAI 

Kaip žaisti:
1. Žaidimo dalyviai po lygiai pasiskirsto į kelias komandas;
2. Užverstos žaidimo kortelės po lygiai paskirstomos kiekvienam žaidėjui. Priklausomai nuo žaidėjų skaičiaus, 
kievienas dalyvis turės nuo 1 iki 5 kortelių, o kiekviena komanda nuo 5 iki 10 kortelių. Tokiu būdu kiekvieno-
je komandoje bus sukritusios bent kelios kortelės iš kiekvienos temos.
3. Vedantysis išsirenka vieną iš penkių žaidimo temų ir pirmas deda savo temos kortelę ant stalo paskelbda-
mas temą ir trumpai ją pristatydamas (pvz. AUGALAI: kalbėsimės apie augalus, kuriuos galime užsiauginti 
patys). Toliau vedėjas laisvai formuluoja klausimus iš paskelbtos temos, kuriuos nori aptarti su vaikais (pvz. 
Ar galima mieste užsiauginti savo daržovių? Kur konkerčiai tai būtų galima padaryti?)
4. Komandos ieško atsakymų į vedėjo paskelbtą klausimą tarp turimų kortelių; atsakymo pirmenybę turi tas 
žaidėjas kuris rankoje turi kortelę su teisingu atsakymu. Jei atsakinėjant reikia pagalbos, atsakymą suformu-
luoti padeda komandos draugai. SVARBU: Žaidėjų atsakymai turi būti pagrįsti ir motyvuoti, žaidėjai skatinami 
atsakinėti į klausimus kuo plačiau, galbūt pateikiant pavyzdžius iš realaus gyvenimo. Jei žaidėjo atsakymas 
nemotyvuotas ar nepgrįstas, vedėjas turi teisę nepriimti atsakymo. 
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5. Teisingai atsakius į klausimą, žaidėjas “išmeta” kortelę ant stalo į bendrą komandos atsakytų kortelių 
krūvą.
6. Žaidimo tikslas – žaidėjams atsakyti į visus vedėjo užduotus klausimus ir atsikratyti visų kortelių. 
Pirmoji atsikračiusi visų kortelių komanda yra laimėtojai - Zero Hero!
7. Pasibaigus žaidimui, jei vaikai dar nepavargę ir nori tęsti diskusiją, galima pratęsti pokalbį apie tai,  
ką kiekvienas vaikas (arba visa klasė/ grupė) norėtų ir galėtų padaryti patys ar su tėvų pagalba (pvz., 
užsiauginti daržovių namuose, įsirengti mini kompostinę mokykloje, suorganizuoti kaimynų šventę ar pan.).  

PASTABA: Žaidimo vedėjas, atsižvelgdamas į žaidėjų korteles (siūlome susipažinti iš anksto, prieš žaidžiant 
su vaikais) pats laisvai formuluoja klausimus, kreipia juos ta linkme, kurią labiausiai nori padiskutuoti su 
vaikais ir kuri aktualiausia konkrečiai vaikų grupei. Žemiau pateikiame keletą klausimų pavyzdžių, kuriais 
galima vadovautis arba, jei neaktualu, nekreipti dėmesio.

Galimi klausimai žaidimo vedėjui 

TEMA: AUGALAI
Ar įmanoma mieste užsiauginti savo daržovių? 
Kur konkrečiai tai būtų galima padaryti?
Ką galime užsiauginti patys?

TEMA: KOMPOSTAS
Kas tinka kompostavimui? 
Ką galima užsiauginti naudojant kompostą?

TEMA: ANTRINIS DAIKTŲ PANAUDOJIMAS
Kuriuos senus daiktus gali pritaikyti daržovių auginimui?
Parodykite daiktus, kurie gali tapti muzikiniu instrumentu. 

TEMA: ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI
Kokie energijos šaltiniai atsinaujina?
Iš ko galima pagaminti elektrą?

TEMA: KAIMYNAI
Ar galima kartu su savo namo kaimynais rūpintis gamta? Kaip? 
Ką smagaus galima nuveikti su drauge su kaimynais kieme?

Žaidimo autoriai Jekaterina Lavrinec ir Julius Narkūnas, dizainas Agnė Lasinskienė
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