
Projektas ,,Mano miestas“ 

Kovo mėnesio užduotys 5-8 kl. mokiniams ir tėvams 

2019-ieji Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti Laikinosios sostinės metais. Mes, 

kauniečiai, turime didžiuotis gausiu laikinosios sostinės ekonominiu ir kultūriniu palikimu ir, 

žinoma, su juo gerai susipažinti. Šį mėnesį kviečiame pasekti Kauno menininkų pėdsakais, 

aplankyti jiems svarbias vietas ar pasidžiaugti atminimo įamžinimu.  

1. Šis kompozitorius, dainininkas, chorvedys  gimė ir augo Kaune. Jo mokytojas – Juozas 

Naujalis. Pirmojoje lietuviškoje operoje jis dainavo vieną iš veikėjų partijų, 1921 m. jo 

dėka suskambo varpų muzika Kauno istorijos muziejaus sodelyje. Nusifotografuokite prie 

šio menininko vardu pavadintos ugdymo įstaigos taip, kad matytųsi įstaigos pavadinimas.  

 

2. Tai žymus vargonininkas, kuris drąsiai gynė tautinę savimonę 20 a. pr. Savo bute įkūrė 

slaptą ,,Dainos“ chorą, Senamiestyje įsteigė lietuvišką knygyną, leido lietuvišką leidinį 

,,Vargonininkas“, įsteigė privačią muzikos mokyklą. Įvardinkite šį menininką ir 

nusifotografuokite prie jo atminimą įamžinančio paminklinio biusto, kurio autorius – 

skulptorius M. Šnipas. 

 

3. Tai skulptorius, grafikas, kuris kūrė patriotines skulptūras. Viena iš jų taikliai apibūdina 

lietuviškąją mokyklą spaudos draudimo metais. Įvardinkite šį menininką ir 

nusifotografuokite prie memorialinės lentos, kuri įamžina jo atminimą. 

4, 5. Žymus kompozitorius, dirigentas, pedagogas, profesorius, apie ketvirtį amžiaus gyvenęs 

Kaune. Jis vienas pirmųjų Lietuvoje ėmėsi kurti stambiuosius muzikos žanrų kūrinius: 

baletą „Jūratė ir Kastytis“, simfonines poemas „Gyvenimo šokis, „Iš Lietuvos praeities ir 

kt. Jis padėjo organizuoti dainų šventes, rengti koncertus, rašė muzikos klausimais 

spaudoje. 1929 m. jam buvo įteiktas „Italijos karūnos“ ordinas. Įsiamžinkite prie šio 

kompozitoriaus memorialinio muziejaus (o gal pavyks jį aplankyti) ir prie jo vardu 

pavadintos ugdymo įstaigos.  

6.    Jis buvo vienas garsiausių tarpukario Lietuvos dailininkų, iki šiol nemažai miesto pastatų 

puošiasi dailininko darbais. Pavyzdžiui, kartu su sūnumi jis išdekoravo Centrinio pašto 

salės operacijų langelius lietuviškų pašto ženklų atvaizdais, puošė  Kauno banko rūmus ir 

t. t. Kaune jis pasistatė namą, dabar ant jo galite rasti paminklinę lentą. O netoliese yra ir 

dailininko vardu pavadinta gatvė. Nusifotografuokite prie dailininko namo.  

7.   Dar vienas žymus tarpukario dailininkas 1922 m. Kaune įsteigė Meno mokyklą, kuriai 

vadovavo iki 1925 m. Su kitais įkūrė Dailininkų sąjungą ir jai vadovavo. Dabar Kaune jo 

vardu pavadinta menininkų „kalvė“. Ją suradę pamatysite ir dailininkui skirtą paminklinę 

lentą. Prie jos nusifotografavę nepamirškite pasigrožėti  miesto panorama. 

8, 9.  Bajoriškos kilmės dailininkas buvo ir 1905 m. Vilniaus seimo narys, ir Kauno muziejaus 

direktorius, ir Lietuvių mokslo draugijos narys... Visų jo nuopelnų ir neišvardinsi. Žinoma, 

sukūrė nemažai dailės kūrinių. Bendravo su poetu Maironiu ir dekoravo jo svetainę. Netoli 



poeto namų rasite ir dailininko vardu pavadintą gatvę, ir paminklinę lentą ant namo, 

kuriame menininkas gyveno. Pasirinkite vieną iš šių objektų ir prie jo nusifotografuokite.  

10.  Tai dailininkas, dosniai „padabinęs“ Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Jame 

pastatytas skulptoriaus sukurtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“, garsiosios 

skulptūros „Laisvė“, „Knygnešys“, J. Basanavičiaus, S. Daukanto, V. Kudirkos 

paminkliniai biustai. Kūrė bareljefus, monetų modelius ir kt. Gyveno menininkas gražioje 

Kauno vietoje. Dabar jo namelyje įsteigtas muziejus, o šalia namo – paminklinis biustas. 

Įsiamžinkite šalia biusto.  

 

Užduotis tėvams 

  Šį mėnesį pakviesime aplankyti Kauno rajono „perlą“ – Raudondvarį. Jame gimė vienas 

žymiausių Lietuvos kompozitorių. Taip pat jis buvo vargonininkas, pedagogas ir choro 

dirigentas. 1924 m. jis buvo pirmosios visos Lietuvos dainų šventės vyr. dirigentas. 

Nemaža dalis jo kūrinių sukurti pagal Maironio žodžius. Maironio prisiminimuose yra 

pasakojimas apie tai, kaip jie abu mėgdavo pasivaikščioti. Paklausus, apie ką juodu 

kalbėdavę, poetas atsakė: „... patyli, o aš paklausau”. Tikrai numanote, kokia pavardė 

turėtų būti įrašyta vietoje daugtaškio. O Raudondvaryje rasite menininko paminklą ir dar 

keletą atminimo įamžinimo ženklų. Nusifotografuokite prie paminklo, o jei panorėsite, ir 

prie kitų objektų. 

         Nuotraukas siųsti el. paštu: daivajus@gmail.com, rasitavi@gmail.com, 

jancaitienej@gmail.com.  
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