
Ši edukacinė pamoka vyksta Vištyčio regioninio parko Lankytojų centre. Ji skirta įvairaus 

amžiaus vaikams. Edukacinės programos tikslas – supažindinti su Vištyčio regioninio parko išskirtine 

verte su nepakartojamo grožio ir vertės itin kalvotu, aukštai iškilusiu Sūduvos kalvyno kraštovaizdžiu 

su regioniniame parke esančiomis gamtos ir kultūros vertybėmis, istoriniais faktais, asmenybėmis. 

Vyresnio amžiaus vaikai pamokos pabaigoje galės pasitikrinti savo žinias apie saugomą 

teritoriją „keliaudami“ brezentiniu tentu, kuris “pribarstytas“ ne tik įvairiausių klausimų, bet ir pilnas 

sėkmingų, bei skaudžių pakilimų ir kritimų, tykančių kelionės metu. Čia daug ką lemia ne tik žinios, bet 

ir sėkmė, ridenant kauliuką. 

Patys mažiausieji galės parungtyniauti dėliodami tris dėliones, kuriose pavaizduotos 

svarbiausios regioninio parko vertybės. 

 

Užsiėmimo vieta: 

Vištyčio regioninio parko Lankytojų centras  

Užsiėmimo trukmė:  

2,0 val.

Šiame technologiškai tobulėjančiame pasaulyje nebepastebime mus supančios aplinkos, 

nematome kokie gyvūnai mus nulydi akimis, neįsiklausome į mums giedamas giesmes, kurias dovanoja 

sparnuočiai. Tad kartu pasistengsime akimis sugauti kiekvieną mums sparnais pamojusį ar tyliai tupintį 

paukštį, jį pažinti.  

Parko specialistai mokys vaikus kaip paukščius atpažinti, kur kiekviena atpažinta rūšis 

gyvena, kuo maitinasi ar paukštis išskrenda į šiltus kraštus ar lieka žiemoti pas mus. O gal pavyks 

pamatyti saugomą į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytą paukščių rūšį! Esant nedideliam paukščių kiekiui 

parko specialistai supažindins ne tik su paukščiais, bet ir su augančiomis medžių rūšimis. Atidžiai 

apžiūrėsime skirtingos rūšies medžius, jo žievę, lapus, įvertinsime jo būklę. 

Užsiėmimo vieta: 

Užsiėmimai vyksta Šilelio pažintiniame take.  

Užsiėmimo trukmė:  

2,0 val. 



Ši edukacija skirta įvairaus amžiaus mokiniams. Jos tikslas supažindinti dalyvius su 

Lietuvoje jau baigiančiais išnykti vėjo malūnais. Suvalkijos regione likęs tik vienas malūnas, kuriame 

išlikusi technologinė įranga. Po remonto, jis tapo vieninteliu technikos paminklu, galinčiu prikelti 100 

metų senumo istoriją ir papasakoti ne tik apie malūnininko darbą, malimo procesą, bet ir apie to 

laikotarpio amatininkų, meistrų darbą: stalių, dailidžių, akmenskaldžių, virvių pynėjų ir kt.  

Užsiėmimo metu dalyviai galės kurti pasakojimus, legendas apie malūną, įminti mįsles. 

Aktyviausi, smalsiausi ir daugiausiai teisingų atsakymų pateikę mokiniai gaus malūnininko pažymėjimą. 

Užsiėmimo vieta: 

Edukacija vyks naujai suremontuotame Vištyčio vėjo 

malūne.  

Adresas: Taikos g. 62a, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. 

 

Užsiėmimo trukmė:  

1 val. 

 

 

 


