
Projektas „Mano miestas“ 

Kovo mėnesio užduotys 5 klasei 

1. 1900 m. sausio mėnesį Kaune pradėjo veikti pirmoji elektrinė. 1944 m. vokiečių kariuomenė ją 

susprogdino, elektrinė nebuvo atstatyta. Suraskite, kurioje vietoje buvo elektrinė, ir 

nusifotografuokite. 

2. 1993 m. įvyko Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai. Vienas iš kandidatų buvo Stasys 

Lozoraitis. Lietuvių tauta su juo siejo savo lūkesčius ir viltį, todėl jis pavadintas Vilties 

Prezidentu. Rinkimus S. Lozoraitis pralaimėjo, tačiau laimėjo juos Kaune ir Kauno rajone. 

Mūsų mieste jam pastatytas paminklas. Suraskite jį ir nusifotografuokite. 

3. Lietuvių kalbai daug nusipelnęs žmogus pasirašinėjo Rygiškių Jono slapyvardžiu. Jis galutinai 

nustatė lietuvių raidyną, įdiegė daugybę naujadarų: dienų pavadinimus (pirmadienis, antradienis, 

trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis), linksnių pavadinimus 

(vardininkas, kilmininkas, naudininkas, galininkas, įnagininkas, vietininkas), kalbos terminus 

(kablelis, kabutės, šauktukas, klaustukas), matematinius terminus (daugyba, dalyba, skaičius, 

apskritimas, spindulys), žodžius ateitis, praeitis, rašytojas, mokykla, mokslininkas, degtukas, 

atvirukas, valstietis, tautietis ir kt. 1919 – 1930 m. šis žmogus gyveno ir dirbo Kaune. Išsiaiškinkite, 

kas jis toks, suraskite namą, kuriame jis gyveno, ir nusifotografuokite. 

4. Kertinis pastato akmuo padėtas 1925 m. pradžioje, o jau 1928 m. pabaigoje prelatas Jonas 

Mačiulis-Maironis šventino baigtus statyti rūmus. Neoklasicizmo stiliaus apie 6 000 m² ploto 

architektūros pastatas iškilo greičiau kaip per ketverius metus. Architektas M. Songaila.  

Interjerui įrengti buvo atvežti baldai ir šviestuvai iš įvairių Vakarų Europos miestų, dalis baldų 

pagaminta Lietuvoje. Pirmuoju šių rūmų valdytoju tapo profesorius Vladas Jurgutis. Kokie tai 

rūmai? Suraskite juos ir nusifotografuokite. 

5. Buvusios „Pieno centro“ bendrovės rūmai – tai vienas moderniausių statinių tarpukario Kaune. 

Kaip buvo rašoma laikinosios sostinės spaudoje, tai buvo „europietiško pobūdžio moderniškiausia 

 įmonė.“ Rūmai 1937 m. tarptautinėje parodoje „Exposition Internationale des Arts et des  

Techniques“ Paryžiuje buvo apdovanoti garbės diplomu ir bronzos medaliu. Suraskite šiuos rūmus ir 

 nusifotografuokite.  

6. 1933 m. Atlanto nugalėtojai S. Darius ir S. Girėnas turėjo nusileisti Kaune, Aleksoto oro uoste, 

kur jų laukė 25 000 žmonių minia. Deja, likus maždaug dešimtadaliui kelio lėktuvas sudužo... 



Garsiesiems lakūnams Kaune yra pastatytas paminklas. Nusifotografuokite prie jo. 

7. Įvairių sričių miesto menininkai savo kūrybą pristato Kauno menininkų namuose. Suraskite šią 

įstaigą ir prie jos nusifotografuokite. 

8. 1924 m. vienas žymiausių Lietuvos skulptorių Vincas Grybas savo kūriniais papuošė labai gražią 

Kauno vietą. Ši vieta dažniausiai ir vadinama tų kūrinių vardu. Dabar jų yra išlikę apie 

penkiasdešimt. Kokie tai kūriniai ir kokioje vietoje jie įsikūrę? Suraskite ir nusifotografuokite 

bent prie vieno iš jų. Beje, minėti kūriniai yra šiek tiek susiję su mūsų progimnazija. Gal ši 

užuomina jums padės. 

9. Suraskite, kur 19 a. Kaune buvo arklių pašto stotis, ir nusifotografuokite. Šioje vietoje yra 

paminklinė lenta. 

 

10. Suraskite Kaune E. Daugulio skulptūrą „Žinia“ ir prie jos nusifotografuokite. 

 

Užduotis tėvams 

Tai pirmoji pasaulyje aikštė, į kurią neįmanoma patekti ir kurios pėstiesiems net nesimato. Tokią 

idėją miestui pasiūlė ir įgyvendino (2017 m. liepos mėn.) dailininkas Naglis Rytis Baltušnikas. Aikštė 

baltais dažais išpiešta judraus kalno papėdėje, kur susikerta net kelios gatvės. Ant kelio dangos baltais 

dažais išpieštas liežuvį rodantis „Fluxus" actekas. Ši vieta kūriniui pasirinkta, nes viename iš 

sankryžoje esančių namų vaikystėje gyveno vienas iš Fluxus judėjimo pradininkų. Kieno vardu 

pavadinta ši neprieinamoji aikštė? Saugiai nufotografuokite ją ir atsiųskite vienu iš šių adresų: 

daivajus@gmail.com; jancaitienej@gmail.com; rasitavi@gmail.com.  
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