
Projektas „Mano miestas“ 

Balandžio mėnesio užduotys 5-7 kl. 

Pagaliau į mūsų miestą atkeliavo ilgai lauktas pavasaris. Saulės spinduliais, paukščių balsais ir 

pirmosiomis žibuoklėmis jau kviečia visus gaivaus oro įkvėpti... Pakvipus pavasariui šio mėnesio 

užduotys bus skirtos susipažinti su bundančia gamta ir žaliaisiais Kauno lopinėliais – miesto parkais ir 

piliakalniais.  

 

1. Mylimą Nemuns, smarkiai apkabinęs,  

    Neša pro kalnus, per laukų platybes;  

    Glaudžia su meile prie šaltos krūtinės  

    Ir kartu skęsta į marių gilybes. (A. Mickevičius)  

Šioje A. Mickevičiaus apdainuotoje vietoje įsikūręs kauniečių mėgstamas ir lankomas parkas. Suraskite 

jį ir įsiamžinkite toje vietoje, kuri jums labiausiai patiks.  

 

2. Nemuno mylimosios vardu (antruoju vardo variantu) pavadintas dar vienas Kauno parkas. Jame 1931 

m. pastatytas paminklas „Garbė žuvusiems dėl Tėvynės“ (projekto aut. S. Stanišauskas). Prie paminklo 

kariai duodavo priesaiką. Valstybinių iškilmių proga lankydavosi Prezidentas Antanas Smetona.  Po 

Antrojo pasaulinio karo parke stovėjusi bažnyčia paversta sandėliu, karių kapai sulyginti su žeme, o 

paminklas nugriautas. Tikinčiųjų bendruomenės iniciatyva buvusios bažnyčios vietoje 1991 m. 

pašventintas ąžuolinis kryžius (aut. R. P. Bakanauskas). Ant Atminties kryžiaus išdrožtas įrašas: „Šis 

kryžius pastatytas prisiminti čia stovėjusią Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią 1883-1950, kuri buvo 

ateistų sunaikinta 1950“. Raskite šį parką ir nusifotografuokite.  

 

3. Viename Kauno parke nuo seno su dideliu džiaugsmu lankosi vaikai. Jų laukia „Orbita“, „Saulutė“, 

„Autodromas“, „Laiveliai“... Turbūt jau supratote, kur turite apsilankyti ir nusifotografuoti?  

 

4. Peizažinio stiliaus parkas įkurtas XIX a. antroje pusėje. Jame buvo keli tvenkiniai. Du didieji priešais 

rūmus esantys tvenkiniai sudarė apverstų didžiųjų raidžių G ir J kompoziciją – tai dvaro įkūrėjo Juozo 

Godlevskio inicialai. Tai bene vienintelis toks Lietuvoje žinomas didikų įsiamžinimo būdas. Per daugiau 

nei šimtmetį tvenkinių forma kiek pasikeitė ir įžiūrėti G ir J formos tvenkinius jau nebeįmanoma. (Į šį 

parką eiti nebūtina, tik nusifotografuokite šalia jo. O jei nueisite, pavasaris jums dar labiau pražys).  

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Smetona


5. Gal pavyks viename iš Kauno parkų rasti šį 

atminimo ženklą ir prie jo įsiamžinti? 

 

 

 

 

 

 

6. 1986 m. parkas paskelbtas respublikinės reikšmės gamtos paminklu. 2006 m. gegužės 16 d. įrašytas į 

LR Kultūros vertybių registrą. Per didžiulį parką teka upelis, jame akį traukia įvairios skulptūros. 

Suraskite parką, išsiaiškinkite, koks upelis jame čiurlena, ir nusifotografuokite prie upelio ar labiausiai 

patikusios skulptūros.  

 

7. Nemuno vingyje, dešiniajame upės krante ant aukštutinės terasos krašto, prieš 2 tūkstančius metų jau 

stūksojo pilis. Ją dabar mena išlikęs ir sutvarkytas piliakalnis. Šalia jo yra ąžuolynas, kuriame veikiausiai 

prieš šimtus metų atguldavo prieš iš Rytprūsių atkeliaujančius kryžiuočius kovoję lietuvių kariai. Netoli 

šio piliakalnio esančiose kapinėse amžiną poilsį rado Atlanto nugalėtojai Steponas Darius ir Stasys 

Girėnas (perlaidoti 1964 m.). Raskite piliakalnį, pasigrožėkite gamta ir nusifotografuokite.  

 

8. Manoma, kad ant piliakalnio stovėjo 1379 m. rašytiniuose šaltiniuose minima ir 1382 m. birželio 30 

d. per Vokiečių ordino antpuolį sudeginta Egollen pilis. Koks gi tai piliakalnis? Suraskite ir 

nusifotografuokite.  

 

9. Ant šio kalno lankėsi du įžymus Europos valstybių valdovai. Vienas apsilankė 1812 m., o kitas 1913 

m. vieno svarbaus žygio 100-mečio proga. Dabar laikas apsilankyti ir jums! Valdovai ant piliakalnio 

nenusifotografavo, o jūs nepraleiskite progos.  

 

10. Vaizdas į Nemuną nuo piliakalnio. Raskite jį. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Birželio_30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užduotis tėvams 

 

 

         Žmonės pasakoja, kad kadaise ant šio piliakalnio nusižudė vietos dvarininko duktė. Nuo tada čia 

ėmę vaidentis. Eini naktį, tai čiulba, tai staugia. Bet dažniausia vaidenasi visokie šunys, nuo jų toks ir 

kalno vardas. Tiesa, jis turi du pavadinimus. Nors ir vaidenasi, ši vieta pakeri savo grožiu, mat nuo kalno 

atsiveria Kauno marių grožis. Suradę piliakalnį ir pakerėti gamtos grožio nepamirškite nusifotografuoti.  

 

Smagaus pasivaikščiojimo po parkus ir laipiojimo po kalnus. Ir kad sugrįžus būtų „kiekvienoj 

kišenėj pavasarių šimtas“, kaip rašė pavasario poetas Kazys Binkis.  

 


