
Projektas „Mano miestas” 

Sausio mėnesio užduotys 5 kl. 

1. Raskite Kauno miesto gynybinę sieną ir prie jos nusifotografuokite. 

2. Augant miestui, tuometinė Kauno miesto valdyba 1887 m. sudarė koncesijos susitarimą su Belgijos 

inžinieriumi E. Diuponu įrengti arklių traukiamą tramvajų. 1892 m. gegužės 24 d. Kauno 

gubernatorius N.M. Klinkenbergas oficialiai Rotušės aikštėje atidarė tramvajaus liniją. Kaip 

vadinamas toks tramvajus ir kokiomis dabartinėmis gatvėmis tęsėsi jo maršrutas? Nusifotografuokite 

bent dviejose gatvėse. 

3. 1920–1923 m. Kaune buvo 8 turgavietės. Turgavietė, vadinamoji „Žuvų rinka“, buvo įsikūrusi 

senamiestyje. Suraskite buvusio turgaus vietą ir ten nusifotografuokite. 

4. Seniau Lietuvoje gyveno daug žydų, buvo nemažai jų maldos namų. Dabar liko tik trejetas. Vieni 

iš jų Kaune. Sužinokite, kaip vadinami žydų maldos namai, suraskite juos ir nusifotografuokite.  

5. Totoriai į Lietuvą atvyko prieš 600 metų ir atsinešė savo tikėjimą – islamo religiją. Jų maldos namai 

Kaune pastatyti 1930 m. minint Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties metines. Statybą rėmė Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė. Suraskite šiuos maldos namus, sužinokite, kaip jie vadinami,  ir 

nusifotografuokite.  

6. Kaune iki šiol gyvena nemažai stačiatikių. Sužinokite, kaip vadinami jų maldos namai, suraskite 

juos Kaune ir nusifotografuokite.   

7. Išsiaiškinkite, kuri Kauno gatvė yra ilgiausia, sužinokite jos ilgį ir nusifotografuokite gatvės 

pradžioje. 

8. Dėl trumpiausios Kauno gatvės titulo varžosi dvi gatvės. Abiejų ilgis – vos 0,07 km. Vienoje stovi 

6 namai, kitoje tik du. Suraskite vieną iš šių gatvelių ir joje nusifotografuokite. 

9. Suraskite šį gražų Kauno pastatą, prie jo įsiamžinkite ir sužinokite, kaip šis pastatas susijęs su 

Sausio 13-osios įvykiais.  

 

 

 

 

 



Užduotis tėvams 

Kai 1991 – ųjų metų sausio 13 – osios naktį kauniečiai sužinojo, kad okupantai grobia 

televizijos bokštą, Lietuvos radijo ir televizijos pastatą Vilniuje, staigiai ėmė rengti Kaune esančią 

ryšių sistemą, galėjusią perduoti žinias pasauliui. Tų dienų Kauno televizijos ir radijo redakcija 

S.Daukanto gatvėje dar ir dabar vadinama Laisvės širdimi. O tos širdies techninė šerdis buvo 

televizijos ir radijo relinė stotis, kurią saugojo savanorių būrys, dar vadinamas ,,mirtininkų būriu“. 

Kokioje Kauno gatvėje yra ši relinė stotis? Įvardinkite ją ir nusifotografuokite. 

 

 

Atsakymus siųsti  el. paštu:  jancaitienej@gmail.com,  daivajus@gmail.com arba 

rasitavi@gmail.com. 
 

 


