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PRATARMĖ 

 

      Mokomoji priemonė „Mes keliaujame po Lietuvą“ parengta naudojant 2022 metais Klaipėdos lopšelio – 

darželio „Linelis“ inicijuoto respublikinio projekto „Mes keliaujame po Lietuvą“ dalyvių ir organizatorių 

sukauptą dvasinės ir materialinės kultūros paveldą demonstruojančią vaizdinę medžiagą. Projekto paskirtis - 

sudaryti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams dalintis gerąja darbo patirtimi, 

kūrybiškomis idėjomis, skirtomis vaikų pilietiškumo ugdymui, tautinio identiteto stiprinimui, gimtojo krašto 

kultūros ir paveldo pažinimui.   

      Kviečiame vaikus ir mokytojus skaityti, analizuoti šią priemonę ir tarsi pakeliauti po Lietuvą, susipažinti su 

mūsų šalies miestais ir miesteliais, nuostabia gamta, architektūra, įdomiomis lankytinomis vietomis, 

etnografiniais regionais, jų savitumu bei tradicijomis.  

               Tikimės, jog vaikams skirtos užduotėlės – klausimai padės  įtvirtinti mokomąją medžiagą ir paskatins kartu 

su pedagogais ieškoti išsamesnių atsakymų. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos pedagogams, aktyviai dalyvavusiems projekte „Mes keliaujame po 

Lietuvą“ ir pasidalinusiems nuotraukomis, kurios papildė šios metodinės priemonės turinį.  

Projekte dalyvavo 39 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš  Naujosios Akmenės IUM 

skyriaus „Buratinas“, Kauno Šančių lopšelio – darželio,  Kauno lopšelio - darželio „Drevinukas“, Kauno 

lopšelio - darželio „Sadutė“, Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“, Kauno rajono Kulautuvos pagrindinės 

mokyklos, Raseinių lopšelio - darželio „Saulutė“, Šiaulių lopšelio - darželio „Kregždutė“, Palangos lopšelio - 

darželio „Sigutė“, Klaipėdos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“, Klaipėdos lopšelio - darželio „Du gaideliai“, 

Klaipėdos lopšelio – darželio „Nykštukas“, Klaipėdos lopšelio – darželio „Linelis“, Klaipėdos rajono Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos PUG „Gudručiai“, Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio ,,Pasaka", Vilniaus „Ryto“ 

progimnazijos priešmokyklinės grupės „Rytukai“, Vilniaus rajono Skaidiškių mokyklos - darželio, Vilniaus 

rajono Rudaminos lopšelio - darželio, Zarasų  „Lakštingalos“ mokyklos Magučių ugdymo skyriaus. 

Linkime įdomios pažintinės kelionės po Lietuvą! 

 

 

Projekto organizatoriai: 

Brigita Budreckytė 

Oksana Būtienė 

Virginija Kvasaitė 
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Kviečiame keliauti po nuostabų kraštą - mūsų 

Tėvynę Lietuvą.  

Aplankysime Lietuvos sostinę Vilnių, o po to 

užsuksime į didžiuosius šalies miestus – 

Kauną, Klaipėdą ir Šiaulius. Susipažinsime su 

įdomiais Lietuvos gamtos objektais, pilimis ir 

dvarais, muziejais, įžymiais žmonėmis. 

Sužinosime, kaip gyveno lietuvininkai, 

žemaičiai, aukštaičiai, suvalkiečiai ir dzūkai.  

Tad pradėkime kelionę! 

 

LIETUVOS ŠIRDIS – SOSTINĖ VILNIUS 

 

 
Valdovų rūmai, Vilnius. 

Nuotr. aut. © V. Balkūnas. 

 
Vilniaus rūmų muziejaus ekspozicija. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 
Valdovų rūmų menė. 
Šaltinis: Go Vilnius. 

 

    Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai – buvusi Vilniaus žemutinės pilies komplekso dalis. Valdovų 

rūmai - pilis, kurioje gyveno visi Lietuvos valdovai, buvo pastatyta XIII – XIV a. XVII a. vid. Maskvos 

kariuomenė rūmus nuniokojo, o XVIII a. pab. – XIX a. pr. ir visiškai sugriovė. Šiuo metu atstatytuose 

rūmuose įkurtas Nacionalinis muziejus „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai“. 

 

 

KLAUSIMĖLIAI 

 

 Ar žinote Vilniaus įkūrimo istoriją? Sužinokite Aukštutinės pilies arba Gedimino 

atsiradimo legendą. 

 Prisiminkite, kiek Vilniuje buvo ir yra pilių? 
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       Vilniaus aukštutinė pilis – gotikinė pilis Vilniuje, kurios liekanos stūkso Gedimino kalno aikštelėje. 

Kalno papėdėje buvo kunigaikščio Vytauto Didžiojo būstas, dabar – atstatyti Valdovų rūmai. Aukštutinės 

pilies vakarinis bokštas dabar vadinamas Gedimino vardu.  Gedimino pilies bokštas – labiausiai turistų 

lankoma Vilniaus vieta. Smagu pajusti mūsų protėvių dvasią. 

 

Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir 

šv. Vladislovo arkikatedra bazilika. 

Šaltinis: https://www.govilnius.lt/ 

 

Trijų kryžių kalnas. Šaltinis: 

https://www.govilnius.lt/ 

 

Vilniaus senamiestis nuo Trijų 

kryžių kalno, Vilnius.   

Nuotr. aut. D. Milkevičienė. 

Šalia Valdovų rūmų ir Gedimino pilies matome kalną, ant kurio stovi Trijų kryžių paminklas. Tai 

Kreivasis arba Plikasis, Trijų kryžių kalnas. Ant šio kalno XII a. stovėjo Kreivoji pilis – viena iš 

gynybinių Vilniaus pilių. XIV a. pab. šią pilį sudegino ją puolęs Vokiečių ordinas. 

 

 

Prezidentūros fasadas. 

Šaltinis:https://lt.wikipedia.org/ 

   

Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vilnius. Nuotr. aut. R. Beržinienė. 

        Lietuvos Respublikos Prezidentūra – tai Vilniaus senamiestyje esanti LR prezidento rezidencija ir 

darbo vieta. Prezidentūra yra įsikūrusi XIX a. vėlyvojo klasicizmo stiliaus dviaukščiuose rūmuose. 

Pritaikant rūmus Prezidento rezidencijai, nuspręsta atkurti istorinį interjerą. Viduje yra klasicizmo epochos 

stiliaus salės. Baltoji – pagrindinė salė, kurioje teikiami apdovanojimai. 

 
Gedimino bokštas ir Valdovų rūmai, 

Vilnius.  Nuotr. aut. A. Ufarto/BFL. 

 

 

         
Gedimino bokštas, Vilnius. 

Nuotr. aut. L. Rimkienė. 

         
Gedimino pilies vaizdas iš valdovų 

rūmų. Nuotr. aut. R. Beržinienė. 

https://www.govilnius.lt/
https://www.govilnius.lt/
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SVEIKI ATVYKĘ Į KAUNĄ! 

 

 
Kauno pilis.  
Šaltinis: http://ievalek.blogspot.com/ 

 

Kauno pilis. Nuotr. aut. L. Rimkienė. 

Kauno pilis – viena seniausių Lietuvos mūrinių pilių. Kauno pilį 

architektūros istorikai laiko seniausia Lietuvos pilimi, nors kada ji 

pastatyta nėra žinoma. Šis unikalus statinys iškilo, siekiant atremti 

kryžiuočių puolimus. Iki mūsų dienų išlikęs tik maždaug trečdalis 

buvusios pilies, kitą dalį nuardė Neries upė. XIV a. pabaigoje ir po 

Žalgirio mūšio pilis buvo ne kartą remontuota, o XVI a. 

rekonstruota į bastėjo tipo pilį. Šalia Nemuno ir Neries santakos 

stūksanti pilis vilioja ne tik savo architektūra, ekspozicijomis, bet ir 

čia vykstančių renginių gausa.  

 

Kauno Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. 
Nuotr. aut. G. Jurevičienė. 

 

Kauno Šv. Arkangelo 

Mykolo bažnyčia - 

kauniečių vadinamas 

Soboras, pastatytas 

Laisvės alėjos ašyje, 

specialiai suformuotoje 

aikštėje. Pradėtas statyti 

1891m. 

 

 

Nors Vilnius yra didelis šiuolaikiškas miestas, tačiau jame 

galime pasivaikščioti pažintiniais takais ir pamatyti nuostabią 

gamtą. Toks yra Pūčkorių pažintinis takas. Tai vienas gražiausių 

ir įdomiausių pažintinių takų Vilniuje. Keliaudami šiuo taku 

pamatytumėme tokias vietas kaip Pūčkorių palivarką, Pūčkorių 

patrankų liejyklą, Pūčkorių piliakalnį, Saulės laikrodį. 

 

Pūčkorių pažintinis takas, Vinius,  

Nuotr. aut.  L. Kapūsta. 

http://ievalek.blogspot.com/
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Kauno Jėzaus Kristaus Prisikėlimo 

bazilika. 

Nuotr. aut. K. Sakalė. 

 

Kauno Žaliakalnis. 

Nuotr. Aut. R. Kolesnikovienė. 

 

 

 

 

 
 

 

Žaliakalnio funikulierius.  

Nuotr. aut.  R. Tenys. 

 

     Vienas didžiausių Kauno gyvenamųjų rajonų yra Žaliakalnis. Žaliakalnyje stovi Kauno Jėzaus 

Kristaus Prisikėlimo bazilika - didžiausia monumentalios architektūros bazilikinė bažnyčia Baltijos 

šalyse. Vienas iš vertingiausių Kauno modernizmo architektūros objektų. Žaliakalnyje įrengtas įdoms 

technikos objektas – funikulierius. Dar vienas funikulierius yra kitame  net 1408 metais įkurtame Kauno 

rajone – Aleksote. 

 

Kauno Aleksoto apžvalgos aikštelė. 

Nuotr. aut. V. Jusienė. 

Aleksoto apžvalgos aikštelė ir funikulierius.  

Aleksoto funikulierius – vienas iš dviejų Kauno keltuvų, antrasis 

mieste ir Lietuvoje, vienas iš seniausių veikiančių keltuvų Europoje. 

Jis veikia nuo 1935 m. Funikulieriumi galima pakilti į apžvalgos 

aikštelę ir pasigrožėti Kaunu iš aukštai. 

 
Šaltinis: https://www.delfi.lt/temos/aleksoto-funikulierius 

 

Pažaislio vienuolyno ansamblis. Šaltinis:  https://liet.lt/ 

Pažaislio vienuolyno ansamblis yra vienas iš įstabiausių 

Lietuvoje esančių ansamblių, pristatančių baroko 

architektūros stilių. Pažaislio vienuolyno ansamblis žavi 

lankytojus ne tik Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno 

architektūra, tačiau vyrauja nuostabi aura ir pasakiškas 

kraštovaizdis. Vienuolynas įsikūręs visai greta  Kauno 

marių.  

https://www.delfi.lt/temos/aleksoto-funikulierius
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  Kaunas yra miestas tvirtovė, kurį daugiau nei prieš 100 metų apsupo 13 gynybinių fortų žiedu. 9  fortai 

baigti statyti, 4 fortai buvo pradėti statyti, tačiau liko neužbaigti. Nors fortai yra gynybiniai įrengimai, 

tačiau dabartyje fortų paskirtis yra skirtinga. Pavyzdžiui, šeštajame forte veikia karo technikos muziejus. 

      

     Netoli Kauno, Nemuno slėnyje pušų apsuptyje įsikūrusi Kulautuva – XX a. pradžios Lietuvos 

kurortas. Nerėpos upelis prasideda Kulautuvoje ir yra Nemuno mažasis intakas. 1988 m. įsteigtas Nerėpos 

entomologinis draustinis (plotas 27 ha), siekiant apsaugoti retųjų vabzdžių buveines. Dešiniajame 

Nerėpos krante - Jučionių šaltinis. Jo vanduo buvo laikomas gydomuoju bei šventu. Šaltinis lankomas ir 

dabar. Prieš šimtą metų upės buvo naudojamos kaip viena patogiausių, pigiausių ir greičiausių 

susisiekimo trasų. Nemunu į Kulautuvą kursavo garlaiviai „Kęstutis“, „Liūtas“, „Lietuva“. Kelionė 

 

VI Kauno fortas. Šaltinis: https://welovelithuania.com/ 

Šeštasis Fortas - Kauno tvirtovė, kurioje įrengta  išskirtinė 

ir vienintelė tokia Lietuvoje Vytauto Didžiojo karo 

muziejaus technikos ekspozicija, joje sukaupta 150 

vienetų įvairios karo technikos.   

2021 m. gruodžio mėn. Forte vyko šviesos ir garso 

projektas „Istorija-praeitis”. Tai unikalus reginys, kurio 

metu, pasitelkus šviesų dailę, bandoma atkreipti dėmesį į 

mūsų praeitį, paryškinti jos spalvas, apšviesti pastatus ir 

karinę techniką. 

 

                               
Šeštasis Kauno fortas. Nuotr. aut. D. Sabaliūtė-Levinskienė. 

             Šalia Kauno yra gražių gamtos kampelių, Vienas iš tokių  - Jiesios arba Rokų atodanga. Tai 

valstybės saugomas  geologinis gamtos paveldo objektas.  

             

 Šaltinis:https://lt.wikipedia.org                         Jiesios atodanga, Kaunas.                                          

                                                                              Nuotr. aut. L. Nikolajeva. 

Atodanga yra Jiesios upės slėnyje, 

Rokuose (Panemunės sen.), Kauno 

miesto savivaldybėje.  

Tai vaizdingas gamtos draustinis, 

mokslui išskirtinai vertingas 

geologinio paveldo objektas.  

Šimtais skaičiuojami atodangų 

sluoksniai išduoda, kaip keitėsi 

temperatūra, kokie prieš milijonus 

metų buvo paplitę augalai ar 

gyvūnai. 
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trukdavo iki pusantros valandos. Kulautuva tuo metu buvo tapusi ne tik kauniečių, bet ir užsienio 

poilsiautojų vasarojimo uostu. 

 

Nerėpos upelis, Kulautuva. Nuotr. aut. V. Galinytė. 

 

                         Kulautuva. Nuotr. aut. G. Šulcas. 

Kauno rajone, šalia Samylų kaimo, Kauno mariose pastatytas skulptūrų parkas "Lipantys iš vandens". 

Šios skulptūros yra skirtos atminti Kauno marių užlietą kaimą. 

 

Skulptūrų parkas “Lipantys iš vandens”. Kauno raj. Nuotr. aut. V. Krukonienė. 

 

KVIEČIAME Į KLAIPĖDĄ!   
 

 

Klaipėda – Lietuvos uostas ir vartai į pasaulį. Šis 

mietas prie Baltijos jūros visada laukia svečių. 

Klaipėda turi savo vėtrungę ir vėliavą. Geltona 

vėliavos spalva reiškia kilmingumą, protingumą, 

dorumą, raudona – drąsą ir meilę. 

                   
Baltijos jūros pakrantė žiemą. 

Nuotr. aut.  L.  Dominauskienė. 

 
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas. KVJUB nuotr. 
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Klaipėdos simbolis laivas 

„Meridianas“. 

Šaltinis: https://www.mytrips.lt/ 

 
Meridianas. 

Nuotr. aut. L. Staražinskienė, J. 

Jucienė. 

Meridianas – medinis burinis laivas 

(barkentina) Klaipėdoje, miesto 

simbolis, viena iš turistų lankomiausių 

vietų uostamiestyje. Prišvartuotas 

miesto centre, kairiajame Danės upės 

krante. 

Laive vyksta Lietuvos jūrų muziejaus 

organizuojami edukaciniai užsiėmimai 

vaikams. Atidarytos vidaus ir lauko 

ekspozicijos, kuriose eksponuojami 

laivo įrangos prietaisai, medinės 

konstrukcijų dalys, balasto akmenys, 

autentiškas burlaivio sraigtas ir kt. 

 

  

Šiaurinis molas, Melnragėje.          Klaipėdos jūrų uosto įplaukos kanalas.          

Nuotr. aut. V. Kvasaitė.                 KVJU nuotr, 

 

       
Olando kepurės skardis, Karklė.            Olandų kepurės skardis, Karklė. 

Nuotr. aut. B. Budreckytė                      Nuotr. aut. B. Budreckytė 

Šalia Klaipėdos yra įsikūrusi Melnragė, joje 

pastatytas šiaurinis molas, t.y. jūros vartai, 

pro kuriuos į Klaipėdos uostą atplaukia ir iš jo 

išplaukia laivai. Klaipėdos uosto vartai, 

kuriuos sudaro pietinis ir šiaurinis molai, 

saugo uostą nuo bangavimo, ledonešio ar 

sąnašų užnešimo. Šiaurinis molas  

uostamiesčio gyventojų ir miesto svečių yra 

mėgstama pasivaikščiojimų vieta, kur galima 

stebėti saulėlydžius bei atvykstančius ir 

išvykstančius laivus. Čia vyksta banglenčių, 

irklenčių, jėgos aitvarų ir jūrinių baidarių  

treniruotės ar dienos stovyklos. 

 

Olando kepurė – 24,4 m aukščio skardis, kurį 

prieš  12-15 tūkst. metų suformavo Baltijos 

ledynas. Kodėl olando kepurė? Šis 

pavadinimas gana įprastas jūrininkams, 

kadangi locijose tokiu pavadinimu iškilusias 

pakrantės reljefo formas dažnai pavadina ir 

kitose pasaulio vietose. Galima spėti, kad 

vietovė taip vadinama dėl reljefo formos 

panašumo į tikros olandų žvejo kepurės 

siluetą. 

 

          

 

 

KLAUSIMĖLIAI 

 Ar žinote, jog eidami ant Olando kepurės skardžio nusidriekusiu rekreaciniu 

Litorinos taku, jūs vaikštote buvusios jūros dugnu? Sužinokite, koks šios jūros 

pavadinimas. 

 Ar žinote, kas yra burlaivių regata? Kada ji vyko Klaipėdoje? 

 Kas yra švyturys? Kiek švyturių stovi Lietuvoje? 
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APLANKYKITE ŠIAULIUS – SAULĖS MIESTĄ. 

 

Šiauliuose yra įvairių muziejų:  

Šokolado muziejus. Šaltinis: Makalius.lt 

 
Centų kambarys Šiaulių universiteto 

bobliotekoje.     Šaltinis: Šiaulių 

universiteto bibliotekos archyvas. 

 
Dviračių muziejus. Šaltinis: Makalius.lt 

 
“Aušros” muziejus, Chaimo Frenkelio 

vila, Šiauliai. Šaltinis: Makalius.lt 

 

 

Saulės laikrodžio aikštė, Šiauliai. Šaltinis: https://www.pamatyklietuvoje.lt/ 

Saulės šešėlio rodyklė ant didžiulio ciferblato  sukasi nuo 18 metrų 

aukščio obelisko, kurio viršuje įsitaisęs bėgantis šaulys. 

 

Geležinė lapė, Šiauliai. Nuotr. aut. © S. Jankauskas, tic.siauliai.lt 

Lapė – apsukrumo, išminties simbolis. Skulptūra pastatyta Talkšos 

ežero pakrantėje. Lietuvos rekordų knygoje rašoma, kad tai 

didžiausia gyvūno skulptūra, ji svoria – beveik 7 tonas. 

 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyba. Šaltinis:  

https://www.turizmas.lt/ 

Žaliūkių malūnininko sodyba – tai tradicinių papročių bei pramogų 

erdvė. Sodyboje atkurta malūnininko troba, restauruotas vienintelis 

Šiauliuose išlikęs XIX a. II p. Lietuvos tradicinės medinės 

architektūros statinys – Žaliūkių vėjo malūnas. Ištisus metus 

sodyboje vyksta kasdienis malūnininko šeimos gyvenimas: malami 

grūdai, kepama duona, o kasdienybę paįvairina švenčiamos 

kalendorinės lietuvių liaudies šventės. 
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KLAUSIMĖLIAI 

  

 Geležinės lapės viduje yra paslėptas daiktas.  Sužinokite, koks tai daktas ir kam jis 

skirtas? 

 Sužinokite, kokio piniginio vieneto centais yra padengtas centų kambarys? Kiek 

centų buvo panaudota šio kambario sukūrimui? 

 

MAŽOJI LIETUVA 

    

 

Lietuvos kraštas, vadinamas Mažąja Lietuva, turi vėliavą. Žalia spalva 

reiškia viltį, balta - tikėjimą, raudona - drąsą ir meilę. 

Nedidelė istorinių Mažosios Lietuvos žemių dalis šiuo metu priklauso 

Lietuvai. Kitos žemės yra Rusijos ir Lenkijos teritorija. Prieš šimtą metų 

Mažoji Lietuva vadinta Klaipėdos kraštu.  

Siekiant lietuviškų Prūsijos žemių prijungimo prie Lietuvos valstybės, 

dažniausiai buvo vartojamas Mažosios Lietuvos vardas. Pavadinimas 

Mažoji Lietuva įsitvirtino tik pastaraisiais dešimtmečiais. Šiandien 

Mažosios Lietuvos sostine dažniausiai tituluojama Šilutė. 

 

 

             

                          Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, Šiauliai.  Šiaulių  Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra. 

                                     Nuotr. aut. Gabija Bušininkienė.                       Šaltinis:  https://en.wikipedia.org/ 

                                                                                  

     Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra – popiežiaus Jono Pauliaus II 1997 m. įsteigtos Šiaulių 

vyskupijos širdis. Po Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kryžių Kalne, buvo įsteigta Šiaulių 

vyskupija ir Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčiai buvo suteiktas Katedros titulas. Piligrimai 

aplankę Kryžių Kalną būtinai užsuka pasimelsti ir aplankyti Šiaulių katedrą. Galima sakyti, kad piligrimų 

skaičius katedroje atitinka apsilankančių Kryžių Kalne piligrimų skaičių. Vasaros metu, piligrimai atvykę 

į Šiaulių katedrą, nuo čia dažniausiai pėsčiomis keliauja į Kryžių Kalną. Katedra matoma iš tolo, 

važiuojant visais į Šiaulius vedančiais keliais. Katedros bokšto aukštis 70 m. 
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Kokie žmonės gyveno šiame krašte?  Mažosios Lietuvos lietuviai 

save vadino lietuvininkais,  šišioniškiais, rečiau – būrais. 

XVIII–XIX a. pradžioje lietuvininkai dėvėdavo aukštą cilindro 

formos galvos apdangalą, padarytą iš juodo aksomo arba fetro. 

XIX a. antrojoje pusėje lietuvininkių kostiume ėmė vyrauti 

tamsios spalvos – mėlyna, žalia, ruda, juoda. Šaltuoju metu 

vilkėdavo sermėgomis bei kailinukais. Liemenį juosdavo 

plačiomis  juostomis, o prie juosmens pasikabindavo delmoną – 

puošniai siuvinėtą medžiaginį maišelį. 

 Moterys puošėsi stikliniais arba gintariniais karoliais. Merginos 

plaukus pindavo į kasas, kurias sudėdavo apie galvą labai 

sudėtingais būdais – tokia šukuosena būdavo daroma 

sekmadieniui ir laikydavosi visą savaitę. 
 

 
 
 
 

 
Rudens lygiadienis. Degančios nendrių 

skulptūros Gintaro įlankoje. 

Nuotr. aut. KNNP nuotr. 

 

 

Žinomiausia regiono vieta – Kuršių nerija su smėlio kopomis ir 

pušynais, pajūrio paplūdimiais ir senaisiais kaimais pamario 

pusėje.  

Juodkrantės Gintaro įlankoje surinkti archeologiniai gintaro 

dirbiniai, sukurti prieš 5000 m. Tai iki šiol pasaulyje nepralenktas 

tokio pobūdžio rinkinys. Amuletai galėjo būti paskandinti marių 

dugne kaip aukos arba jie susiję su to paties laikotarpio pakrančių 

gyvenvietėmis. Tūkstantmetė pajūryje gimusi tradicija puoštis 

gintaro papuošalais tapo visos Lietuvos savastimi, o gintariniai 

papuošalai – „vizitine Lietuvos kortele“. 

 

  
Gintaro įlanka, Juodkrantė. Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

      Nuo 2003 m. Juodkrantėje visą vasarą Lietuvos ir Latvijos menininkų kurtos skulptūros puošia 

Gintaro įlanką. Kasmet rugsėjo 22 d., per Rudens lygiadienį, nendrinės skulptūros suliepsnoja sukurdamos 

jaukią ir prasmingą šventę. Šventės metu atsisveikinama su žiemoti iškeliaujančia saule ir minima Baltų 

vienybės diena. 

     Nuo 2016 m. kasmet Juodkrantėje yra statomos smėlio skulptūros.  Neringa – smėlio žemė, bet 

skulptūroms jo tenka atsivežti iš žemyno, nes Kuršių nerijos smėlis skulptūroms statyti yra netinkamas. 

Per  pastaruosius metus šiam projektui į Juodkrantę atvežta apie 40 tonų smėlio. 2021 m. vykęs penktasis 

simpoziumas buvo pavadintas „Kuršininkų žemė“. Tai pasakojimas apie Juodkrantės istoriją, seno 

kuršininkų žvejų kaimą ir kažkada Europoje garsėjusį kurortą. 
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Juodkrantė, smėlio skulptūros. Nuotr. aut. I. Ruškienė. 

 

       

 
KLAUSIMĖLIS 

 Ar žinojote, jog Juodkrantėje gyvena raganos? Sužinokite, kaip vadinama 

vieta, kur galime pamatyti daug raganaičių? 

 

 

Kaip žmonės gyveno pamario krašte?  

Kuršių nerijos ir pamario žvejų kaimų gyventojai namus 

dažė įvairiomis spalvomis  - nuo raudonai rudos iki 

žydros ar gelsvos. Langus pridengdavo dailios langinės. 

 

Nemuno deltą garsina kasmetiniai potvyniai, žuvingos 

upių protakos, pamario nendrynai ir Kuršių marios, 

vaizdingoji Rusnė. 

 

Mingės kaimas – vienas iš upinių kaimų, neturintis 

gatvių, o tik vandens kanalus. 

 

 
Karaliaus Vilhelmo kanalas. 

Nuotr. aut. M. Jankauskaitė, 

Įprasta, kad miestus, miestelius ir kaimus jungia keliai. Tačiau 

šiame krašte yra vienas ypatingas kelias - vandens kelias, 

Karaliaus Vilhelmo vardu pavadintas kanalas (arba Klaipėdos 

kanalas). Tai yra vienintelis dirbtinai sukurtas vandens kelias 

Lietuvoje, 1873 m. iškastas nuo Lankupių kaimo iki Klaipėdos 

uosto Malkų įlankos. Daugiau kaip prieš 150 m. iškastas 

kanalas turėjo apsaugoti laivus ir plukdomus sielius nuo 

pavojingų Kuršių mariose kildavusių audrų. Kanalo ilgis siekia 

25–27 km, plotis 28–30 m, vidutinis gylis 1,7 metro. Šiandien 

Karaliaus Vilhelmo kanalas - sparčiai populiarėjanti vandens 

turizmo trasa ir pramoginės žvejybos vieta. 
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      Keliaudami po Mažąją Lietuvą, turėtume aplankyti Ventės ragą. Ventės 

ragas yra pusiasalis Kuršių mariose. Pusiasalio smaigalyje 1863 m. buvo 

pastatytas 11 m aukščio švyturys, kad laivams ir sieliams rodytų kelią per 

šią pavojingą marių vietą.  

      1929 m. žymaus Lietuvos gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko 

iniciatyva čia buvo įkurta ornitologijos stotis arba  paukščių žiedavimo 

stotis. Ventės rage galima pamatyti didžiules paukščių gaudykles, iš kurių 

dvi yra didžiausios pasaulyje. Rytine Baltijos jūros pakrante driekiasi 

vienas didžiausių paukščių migracijos kelių. Rugsėjo – spalio mėnesiais  

būna dienų, kai Lietuvos pajūriu ties Klaipėda per dieną praskrenda 

daugiau kaip 3 mln. paukščių, iš kurių 20-30 proc. pasuka rytine Kuršių 

marių pakrante Ventės rago link. 

 

 
                       Paukščių gaudyklė Ventės rage. Nuotr. aut. R. Chairulinas.  

 
Molas į marias, Ventės ragas, 

Nuotr. aut. M. Jankauskaitė. 

 
Ventės rago švyturys. 

Šaltinis: http://wikimapia.org/                  

 

 

 
Senieji žvejų laivai kurėnai, Dreverna. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

Ką veikė Kuršių nerijoje gyvenantys žmonės? 

 Daugelis krašto gyventojų buvo žvejai, į Kuršių marias išplaukdavę 

burinėmis valtimis. Didžiosios burvaltės vadintos kurėnais.  

Kurėnų stiebus puošė spalvingos vėtrungės, kuriose simboliškai 

įrašyti žvejų tikėjimai ir viltys, namų rūpesčiai ir džiaugsmai. Tai 

ypatingi, visiškai išskirtiniai tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje 

tautodailės dirbiniai. Kuršiškos burvaltės vėtrungė šiandien yra tapusi 

Neringos miesto simboliu. 

     Šiame vandenų krašte galime rasti įdomų gamtos kampelį – pelkę 

ir tundrą. Aukštumalos pažintinis takas – paslaptinga vieta, kurioje 

keliautojai turi galimybę susipažinti su visame pasaulyje žinoma 
aukštapelke ir sužinoti apie jai būdingus augalus bei gyvūnus, 

pamatyti kraštovaizdį, patirti savitą ir nepakartojamą pelkės grožį bei 

suprasti, kad pelkė - tai ne tik žliugsintis telkinys su bedugniais ir 

klastingais turistų tykančiais akivarais, bet ir vienas iš nedaugelio dar 

likusių prieglobsčių itin retiems augalams ir gyvūnams. Ši ypatinga 

vieta taip pat laikoma pasaulio pelkėtyros mokslo lopšiu 

 
KLAUSIMĖLIS 

 Sužinokite, kodėl  paukščiukus reikia žieduoti? 

 Prisiminkite, kokie paukščiai žiemoja Lietuvoje, o kokie rudenį išskrenda į 

šiltuosius kraštus? 
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Aukštumalos pažintinis takas ties 

Rūgaliais. Nuotr. aut.  M. Paulauskienė.    

 

    
Aukštumalos pelkė, Šilutės raj.  Nuotr.: © Projektas "Pamario švyturių kelias". 

 

      Mažosios Lietuvos regione yra daug nuostabių gamtos kampelių ir kultūros objektų. Vienas tokių 

gamtos objektų - Rambyno kalnas, kurio aukštis virš jūros lygio yra 46 metrai. Aukščiausioje kalno 

vietoje yra apžvalgos aikštelė ir laiptai nulipti. Piliakalnis datuojamas XIII a. Ant jo stovėjo skalvių pilis 

Ramigė, kurią 1276 m. užpuolė, užėmė ir sugriovė kryžiuočiai. Rambynas – skalvių genties šventvietė, 

vėliau tapęs lietuvybės puoselėjimo simboliu. 

t  
          Rambyno kalno aukuras.  

           Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

  
Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 
Nuo Rambyno kalno apžvalgos aikštelės  

atsiveriantis vaizdas į Nemuną. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 
 

    Dėl savo iškilios istorijos kalnas apipintas legendomis ir padavimais. Ant Rambyno kalno yra buvęs 

aukų akmuo. Pasak legendos, vienas malūnininkas šventąjį akmenį išniekino, todėl dievas Perkūnas net 

tris kartus trenkęs į Rambyną ir jį nugriovęs į Nemuno bangas. Vėliau žmonės patys aukurą pastatė ir 

šventą ugnį jame puoselėjo. Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus iniciatyva 1928-aisiais ant 

Rambyno kalno iškilo aukuras. Liepsna jame degė iki 1939-ųjų, kol Klaipėdos kraštas nebuvo 

prijungtas prie Vokietijos. 2011 m. ant kalno pastatytas naujas aukuras. 

Kasmet ant Rambyno kalno vyksta Joninių šventė “Tradicijų pynė pagal Vydūną”, folkloro kolektyvų 

ir  „Mažosios Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų šventė ant Rambyno kalno”. 
 



                                                                                                                                    MES KELIAUJAME PO LIETUVĄ 

17 
 

                                               
Joninės ant Rambyno, Nuotr, aut. R. Terleckienė. 

Pagėgių savivaldybėje auga keistas medis – „Ragų eglė“ . 

 
Raganų eglė. Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

     Spėjama, kad Raganų eglei 170 metų, jos aukštis – 36 metrai, kamieno apimtis – beveik 6 metrai. 

Medis „Raganų egle“ vadinamas dėl neįprastos formos, maždaug 1 metro eglė aukštyje šakojasi 18 

kamienų, vienas iš jų prieš keliolika metų nulūžo neišlaikęs šlapio sniego svorio.  
 

Martyno Jankaus muziejus/Mažosios Lietuvos paveikslų sodas. 

  
Martyno Jankaus gimtinė Bitėnai, Pagėgių sav. Muziejus. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 

                                                                            

   

Martynas Jankus - Mažosios Lietuvos 

visuomenės veikėjas, publicistas, 

spaustuvininkas, vienas Aušros leidėjų, 

Tilžės akto signataras.  
2002 m. vasarą muziejaus bičiulių 

pastangomis buvo sukurta Amžinosios 

Rambyno kalno knygos kopija. 

 

 
Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

Muziejus įkurtas 1981 m. M. Jankaus 
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Nuotr. aut. R. Terleckienė. 

muziejuje renkama medžiaga, susijusi 

su iškilių šio krašto žmonių  gyvenimu 

ir veikla. Muziejinei ekspozicijai skirtos 

dvi salės: mažoji – kurioje, 1883-1909 

m. veikiant spaustuvei buvo raidžių 

rinkykla ir didžioji – skirta mašinų 

skyriui. Muziejus kaupia kultūrinį  XIX 

– XX a. pr. Mažosios Lietuvos 

gyventojų buities apyvokos daiktų bei 

darbo įrankių paveldą, kurie pasakoja 

apie Pagėgių krašto, Mažosios Lietuvos 

istoriją.  

2003 metais prie Pagėgių savivaldybės 

Martyno Jankaus muziejaus buvo 

įkurtas Mažosios Lietuvos paveikslų 

sodas – galerija po atviru dangumi. 

Dideli, monumentalūs dailininkų darbai, 

tapyti ant medžio skydų, eksponuojami 

3 ha plote. 

 

     Bitėnuose rasime dar vieną įdomų objektą – Bitėnų – Rambyno kapinaites. Paklausite, kuo gi 

ypatingos kaimo kapinaitės? Jose ilsisi žymūs Lietuvos žmonės. Kapinės, įtrauktos į kultūros paminklų 

registrą, įrengtos aukštame dešiniajame Nemuno krante tarp Bitėnų kaimo ir Rambyno kalno. Dar 1913 

m. žymiojo lietuvininkų dainiaus Kristijono Donelaičio ainiai ir vokiečių šviesuoliai buvo nutarę poeto 

200 metų gimtadieniui ant Rambyno kalno pastatyti paminklinį akmenį. Šlifuoto juodo marmuro 

paminklas, vaizduojantis evangelikų liuteronų pamokslininko sakyklą su atversta knyga Bitėnų kapinėse 

pastatytas 2003 m. Taip pat šiose kapinaitėse ilsisi Vydūno palaikai  ir 1993 m. iš Vokietijos parvežti bei 

iškilmingai perlaidoti Martyno Jankaus palaikai.  

 
Kristijonui Donelaičio ir Martyno Mažvydo atminimui skirti akmenys.Bitėnų kapinės. Nuotr. aut. R. Terleckienė. 
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Mažosios Lietuvos kaimo 

kulinarinis paveldas – duoniniai 

kukuliukai, užšutinti pienu. 

Tradicinis pusryčių patiekalas – 

paščiūkai, pagaminti iš šilto 

miežinio alaus (be laipsnių) su 

miltais.Vasarą bei rudeniop 

Mažojoje Lietuvoje labai mėgta 

valgyti obuolines, kriaušines 

sriubas su pienu ir muize (avižinių 

miltų tyre). Pietums mažlietuviai 

virė lapienes sriubas ir ypač 

šiupinį – žirnių ir bulvių košę su 

rūkyta kiauliena.   

Ką lietuvininkai valgė?  

Valgė daug žuvies patiekalų. 

Mėmelio menkės ir strimelių 

tefteliai (kukuliai). Valgė ir 

mėsinius patiekalus: ruginės 

tešlos apvalkale keptas kiaulienos 

kumpis, jautienos šnelkliopsai, 

troškinti grietinėje su baravykais, 

didysis kiaulienos kepsnys – 

Mėmelio štufatas. 

 
 

 
                                      

Lietuvininkų krašte buvo 

populiarūs saldūs kepiniai: 

vofeliai ir krafai, štrudeliai bei 

štroizeliai, meduoliai ir anyžiniai 

sausainiai. Šiandien itin 

mėgstamas - Baumkuchenas – 

šakotis. 

Visi mėgo kafiją – miežinę ir 

kvietinę kavą, kurią balindavo 

pienu ar grietinėle, kad 

nesijaustų kartumas. 
 

 

 

      Prūsijos valdžia draudė Užgavėnių karnavalus, todėl Mažojoje Lietuvoje atsirado ramesnė šventė– 

Šiupinio šventė. Kaimynai rinkdavosi į vieną trobą, kur drauge vaišindavosi šiupiniu (koše, verdama iš 

žirnių, pupų ir bulvių arba ruginių miltų, mėsos ir kt), aptardavo žiemos vargus bei artėjančius pavasario 

rūpesčius. Šiupinio šventė yra ir šiandien gyva Mažosios Lietuvos tradicija. Mažosios Lietuvos 

kaimuose buvo verdamas skirtingas šiupinys: Drevernoje – su stintomis, Priekulėje su kiaulės knysle. 

      Šiandien švenčiama Stintų šventė. Ar žinote, ką reikškia kartojimas “Stinta –pūki”? Nuo seno 

nerijos žvejai žuvis į pašautus po ledu tinklus viliodavo ypatingu muzikiniu instrumentu: į eketę įleidę 

vieną lentos galą, kitą galą ritmiškai daužydavo pagaliais, sau taktą skaičiuodami ir kartodami: „Stinta – 

pūki, stinta – pūki...“ Žuvys pajausdavo vandenyje sklindančias garsines bangas, artėdavo prie eketės, 

sukdavo ratus ir pakliūdavo į tinklus. Pūkis – tai pūgžlys, šiaip jau žvejų visai nevertinama spygliuota 

didgalvė žuvis. Išmanūs žvejai iš jų verda skanią žuvienę, bet kiti pūgžlio net neima. 

 

 

 
UŽDUOTĖLĖ  

„SUŽINOK  

DAUGIAU!“ 

Klaipėda. https://www.youtube.com/watch?v=9MWP8Hvs90Q 

Mažosios Lietuvos tarmė. https://www.youtube.com/watch?v=Bvmfatc-uoM 

Trijų velnių šokis (Mažoji Lietuva). https://www.youtube.com/watch?v=-gcTaPs2xP0 

Stinta Pūkis. https://www.youtube.com/watch?v=lfr1rklFKmY 

„Žuvies kelias“ . https://www.youtube.com/watch?v=c1Nbn6BEUbY 

Kaip pasigaminti rūkytą žuvį. Skoniukelias.lt 

https://www.youtube.com/watch?v=GQkYK6LQsYY 

Nemuno delta, Minge, Ventes ragas https://www.youtube.com/watch?v=yVNL7NYTY6s 
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     SUVALKIJA - SŪDUVA 

 

Suvalkijos (Sūduvos) herbe pavaizduotas 

raudonas tauras (su sidabro akimis ir dantimis) 

ant sidabrinio skydo, skydą iš abiejų pusių 

puošia sidabrinės ąžuolo šakelės su gilėmis, o 

šakelių apačia sujungta sidabriniu kaspinu, 

kuriame raudonomis raidėmis įrašytas devizas 

"Vienybė težydi". Herbo devizas sutampa su 

paskutine Lietuvos himno eilute primenant, kad 

jo autorius Vincas Kudirka yra kilęs iš šio 

regiono. Ąžuolo šakos simbolizuoja gilią 

regiono istoriją, o tauras yra energingumo, 

didžiadvasiškumo ir taurumo simbolis. 

 

Dalis regiono gyventojų laikosi nuostatos, kad kraštas 

turėtų vadintis Sūduva, nes istoriniai šaltiniai liudija 

dabartinės Marijampolės apskrities teritorijoje II 

amžiuje gyvenus jotvingių sūduvių gentį. Krašto 

geografinė padėtis lemia, kad jis vadinamas dar ir 

Užnemune. Šiuo metu yra įtvirtintas dvigubas krašto 

pavadinimas - Suvalkija (Sūduva). Regiono sostine 

laikoma Marijampolė.  

 

 

 

 

Kapsių ir zanavykių šventadieniniai XIX a. drabužiai itin puošnūs. 

Labiausiai dėmesį traukia moterų kaišytinės prijuostės, kuriose 

vaivorykštės spalvomis žėri stilizuoti lelijų, žirnelių ir kitokių 

augalų žiedai. Zanavykės jas dažnai siūdino su snapeliais rauktais 

priedurais. Kiekviena suvalkietė įmantrių prijuosčių turėdavo net 

po keliolika. Zanavykų ir kapsų šventadieniniai drabužiai skiriasi. 

Zanavykės mėgo trumpas, kapsės – ilgas liemenes. Zanavykės 

merginos puošė galvas karolinėmis, kapsės – galionais. Ištekėjusios 

moterys, ypač jei nešdavosi su savimi kūdikį, užsisiausdavo baltas 

linines drobules, kurios šiame regione ypač plonos ir austos 

sudėtingais smulkiais raštais. Ypač gražūs moterų marškiniai, 

siuvinėti baltu kiauraraščiu. XIX a. suvalkiečių vyrai vasarą vilkėjo 

baltus arba spalvotus lininius įmantriai pasiūtus apsiaustus – 

trinyčius. Sermėgos čia vyravo šviesios. Per liemenį apjuosdavo jas 

puošniomis rinktinėmis juostomis arba odiniais diržais. 

Šio krašto gyventojai nuo seno garsėja ypatingu darbštumu. 

Išskirtinai nagingos jų audėjos. Anksčiau nuotakos kraičio skryniai 

prisiausdavo kur kas daugiau ir įmantresnių audinių negu kitų 

Lietuvos regionų merginos. 
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Duona simbolizuoja namų gerovę, todėl suvalkiečiai mėgsta, 

kad ant stalo visada būtų duonos. Iš ruginių miltų šiame regione 

gaminami ir kitokie valgiai. Štai tradicinis suvalkiečių 

patiekalas, kuris neįprastą kitiems kraštams – duonkepė: tai 

mėsa, varškė ar daržovės, sueiliuotos su duonine tešla, po to 

iškeptos krosnyje. Mėgstama ruginė košė, ypač su vyšniomis. 

Suvalkiečių kulinariniam paveldui priskiriami ant kopūstų 

lakštų kepami duoniniai paplotėliai.  

Nuo seno mėgstama duonzupė – duonos tešlos kukuliukai, 

išvirti su šviežiais ar džiovintais vaisiais. Suvalkiečių niekas 

nėra pralenkęs rūkytų mėsos gaminių kokybe. Išskirtiniai 

suvalkiečių skilandžiai, dešros, rūkyti kumpiai. Šio krašto 

šeimininkės nuo seno visoje Lietuvoje garsėja varškės sūriais. 

Jos pirmosios pradėjo gaminti saldųjį sūrį, kuris vėliau paplito 

po visą Lietuvą. 

 

 

 

Suvalkiečiai ir dabar turi savitų kalendorinių papročių, 

neaptinkamų kituose Lietuvos regionuose. Tarp jų galima 

paminėti šyvio šokdinimą, kuris pirmąkart buvo paminėtas XVIII 

a. rašytiniuose šaltiniuose – tai persirengėlių vaikštynės su baltu 

arkliu tarp antrosios Kalėdų dienos ir Trijų karalių, aplankant 

kiekvieną kaimo sodybą. Šiuo metu ši tradicija išlikusi 

Vilkaviškyje. 

Suvalkijoje (Sūduvoje) naudoti įvairūs pučiamieji muzikos 

instrumentai (švilpynės, birbynės ir pan.), smuikas ir kt.  

Nuo seno čia gyva kankliavimo – ne tik pavieniui, bet ir 

ansambliais – tradicija. Suvalkiečių kanklės išsiskiria puošnia 

forma. 
 

 

Nemuno vingis. Birštonas. 

Nuotr. aut. G. Tamašauskas. 

 

 

 

Nuostabūs Suvalkijos gamtos vaizdai. Unikalų 

Nemuno suformuotą kraštovaizdį siekia išsaugoti 

Nemuno kilpų regioninis parkas. 
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Paminklas J. Basanavičiui, Vilkaviškis. 

Nuotr. aut. V. Petrauskienė, D. Andriušaitytė.  
Paminklas Jonui Jablonskiui, Marijampolė. 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, 

Nuotr. aut. D. Savickienė. 

 

    Suvalkija gali didžiuotis tuo, kad iš šio krašto yra kilę svarbūs Lietuvos žmonės. Vilkaviškio kraštas 

yra žymus tuo, kad jame gimė ir gyveno J. Basanavičius (1851 m. lapkričio 23 d., Ožkabaliuose, 

Bartninkų valsčius) – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas 

svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas. Miesto centre  „Meškučių“ grupė 

aplankė paminklą ir daug sužinojo apie J. Basanavičių.  

    Marijampolės gimnazijoje mokėsi Vincas Kudirka ir Jonas Jablonskis – žymus lietuvių kalbininkas,  

bendrinės kalbos ugdytojas ir pasirinkęs slapyvardį Rygiškių Jonas. 

 

 

UŽDUOTĖLĖ  

„SUŽINOK  

DAUGIAU!“ 

Suvalkijos kulinarinis paveldas. Skoniukelias.lt 

https://www.youtube.com/watch?v=G8he4peDOWw 

 

Šokis “Ciceliukė” (Suvalkija). https://www.youtube.com/watch?v=6Qh_o16hfx0 

 

Suvalkiečių liaudies pasaka apie volungę (Zanavykų tarmė) 

https://www.youtube.com/watch?v=5xq0Kxp5c_o 
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DZŪKIJA  - DAINAVA 

 

 

Dabartine Dzūkijos sostine 

tituluojamas Alytus. 

 

 

Dzūkijos pavadinimas pradėtas vartoti tik XIX a. Jis kilo nuo dzūkų 

tarminės ypatybės dzūkuoti, t. y. tarti „c“ ir „dz“ vietoj „t“ ir „d“. Tačiau 

Dzūkija turi ir kitą savo krašto vardą – Dainava, kuris yra siejamas su  

geležies amžiuje dešiniajame Nemune krante ir Merkio baseine 

gyvenusia dainavių gentimi. Dzūkai pagal gyvensenos ypatumus, 

tradicinės kultūros bruožus, charakterio savybes skirstomi į šilų 

(cikriniai), laukų ir užnemunės dzūkus. 

 

Dzūkijos (Dainavos) herbe pavaizduotas šarvuotas karys reiškia krašto 

sergėtoją, mėlyna spalva – dangų, ištikimybę, tvirtumą ir sąžiningumą, o 

mažąjį herbą laikančios lūšys yra akylumo ir įžvalgumo simbolis. Herbe 

parašytas šūkis „Iš karingiausios genties – darbštūs žmonės“. 

 

 

 

 

 

Daugai - miestelis Alytaus rajone, maždaug 20 km nuo Alytaus. 

Šalia miestelio tyvuliuoja gražus, skaidrus, didelis Didžiulio 

(Daugų) ežeras.  

Senoje turgaus aikštėje įrengta šeimų laisvalaikio vieta. Ši Daugų 

dalis yra Lietuvos urbanistikos paminklas. 

 

Daugai ir Didžiulio ežeras, Alytaus raj. 

Nuotr. aut. Lina Diksienė. 

 

 

Dzūkų tradiciniais drabužiai pasižymėjo margumu, jie 

labiau  spalvingesni. Prie dažniausiai languotų sijonų 

derinamos margos prijuostės – vienos šviesios ar tamsios 

languotos, dryžuotos, apačioje puoštos kaišytais 
ornamentais, kitos sudryžuotos skersiniais spalvingais 

dimučių ruoželiais,  po visą audeklo plotą išmėtytos 

žvaigždutės. Moterys dėvėjo įvairias kepurėles, mėgo 

antkakčius, pasiūtus iš kaspinų, juostelių, karoliukų. Puošėsi 

keliomis eilėmis raudono koralo karolių.  

Ir moterys, ir vyrai ryšėjo vytas ar rinktines juostas. Nė 

vienas kitas Lietuvos etnografinis regionas negali pasigirti 

tokia juostų gausybe ir įvairove kaip Dzūkija. 
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Dzūkijoje labiausiai paplitusi javinė kultūra – grikiai. 

Dzūkės didžiuojasi savo grikinių miltų pyragais – 

babkomis. Populiarus valgis – grikių buzelė (smulkiai 

sumalti grikiniai miltai, įplakti į rūgusį pieną). Kepamos 

bulvių ir grikių tešlos pailgos, batono dydžio bandeles su 

kanapių ar aguonų įdaru – šaltanosiai. Šventadieniams 

dzūkai kepdavo tarkuotines bulvines bandas. Iškeptas ant 

kopūstlapio, apvalias bandas perliedavo aguonpieniu, 

pertepdavo medumi ir dar palaikydavo šiltoje krosnyje. 

Džiovintais baravykais gardina kopūstienę, bulvienę, 

burokėlių, kruopų sriubas. Dzūkų šeimininkės moka 

išvirti grybų rasalą – džiovintų baravykų viralą, patirštintą 

miežinėmis kruopomis ir pagardintą pakepintais 

svogūnais. 

 

 

 

 

Tradiciniai amatai: žvakių liejimas, medžio apdirbimas, miško 

gėrybių rinkimas. Dzūkai geri pynimo meistrai. Pina iš vytelių ir iš 

šiaudelių. Ypač gražūs šiaudiniai sodai. 

Ar matėte bites, gyvenančias  pušų drevėse?  

Tai vadinasi drevine bitininkyste. Dzūkijoje dar ir šiandien galima 

pamatyti itin senovišką bitininkavimo būdą prižiūrint bites pušų 

drevėse. Kopti medžio kamienu naudojamas  virvių ir medinių 

kablių įtaisas, vadinamas geiniu. 

 

 

 

Dzūkijos miškai maitina dzūkus. Dzūkijos lygumose 

vyravusios smėlingos dirvos lėmė skurdesnį tenykščių 

žemdirbių gyvenimą. Čia nėra derlingų žemių, bet gerai 

auga grybai ir uogos. Tad nuo seno iš paskutiniųjų dzūkai 

stengiasi gyvenimui užsidirbti rinkdami šias gamtos 

gėrybes. Sakoma, jog ryškiausios dzūkų charakterio savybės 

– draugiškumas ir svetingumas, tačiau iškart priduriama, kad 

tas draugiškumas baigiasi ten, kur prasideda grybai: tikras 

dzūkas niekada neišduos, kur grybai dygsta. 

Varėnoje kasmet rengiamos grybų šventės. 
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       Šiliniai dzūkai priskaičiuoja apie 100 rūšių nenuodingų grybų, o patys valgo tik baravykus (tik juos ir 

vadina grybais), dar voveraites, žaliuokes ir rudmėses, kurias raugia arba sūdo kaip agurkus. 

       Dzūkijoje galima pamatyti ir aplankyti gražių gamtos kampelių ir įdomių objektų. 
 

 

 

Merkinės apžvalgos bokštas, Varėnos raj. 

Nuotr. aut. J. Šilobrit. 

 

                     Merkinės piramidė. Nuotr. aut. S. Bulovaitė. 

 

Dzūkijos gamtos perlas – Žuvinto pelkė. 

 

Žuvinto rezervatas. Šaltinis: 

https://en.unesco.org/biosphere/eu-na/zuvintas 

 

Pavasarį, kovo mėnesį, Žuvinto rezervate vyksta 

tradicinis renginys - sugrįžtančių paukščių 

sutiktuvės. 

Žuvinto šlapynė yra didžiulis gamtinis kompleksas, 

apimantis mažai žmogaus paliestą, labai natūralią 

įvairių tipų pelkę ir seklų apaugusį ežerą. Tai yra 

didžiausia pelkė Lietuvoje. Užpelkėjęs, seklus, vos 

0,6 m. vidutinio gylio Žuvinto ežeras su gausybe 

plaukiojančių augalijos salelių, yra vienintelis toks 

šalyje. Tuo metu, kai paukšteliai išskrenda iš 

Lietuvos, o pavasarį sugrįžta, Žuvinto pelkėje  

apsistoja didžiuliai gervių, žąsų, ančių, tilvikų bei 

kitų paukščių pulkai. Žuvinto šlapios pievos - 

vienos iš dviejų vietovių Lietuvoje, kur peri itin 

retas ir nykstantis paukštelis  - meldinė nendrinukė. 

 

Dzūkijos pilis 

XVI a. Norviliškės pilis stūkso tolimiausiame Lietuvos pietryčių taške – „Dieveniškių kilpos“ kyšulyje. 

Kadaise ji buvo svarbus gynybinis kompleksas.  

 

Norviliškės pilis. Šalčininkų raj. Nuotr. aut. Irena Ruškienė 

 

https://en.unesco.org/biosphere/eu-na/zuvintas
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UŽDUOTĖLĖ 

„SUŽINOK 

DAUGIAU!” 

Dzūkijos kulinarinis paveldas. https://www.youtube.com/watch?v=aQqbglqiv7c     

 

Dzūkiška vaikų liaudies daina  “Kur tu buvai, kiškuli mano?” 

https://www.youtube.com/watch?v=5GmuA5-V43E 

 

Dzūkų šokis „Trumpakojis“. https://www.youtube.com/watch?v=AGvPEEWm_2c 

Šokis “Kalvukas meistrukas”.https://www.youtube.com/watch?v=O8UMZu22G4o 

 

Dzukija (trukmė 1 val.).https://www.youtube.com/watch?v=FhKXGy5oTY8 

 

 

AUKŠTAITIJA 

 

Aukštaitija - didžiausias Lietuvos kraštas.   

 

Aukštaitija turi gražų herbą – du angelai laiko skydą, kuriame 

vaizduojamas raitelis, iškėlęs kardą. Angelai saugo aukštaičių 

kraštą. Aukštaičiai sako: „Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu“.  

 

 

Merginos galvas puošė gėlių vainikais, iš 

kaspinų, juostelių, karoliukų, galionų 

padarytomis karūnomis (karūna); 

labiausiai buvo paplitusios aukso ar 

sidabro spalvos metalinių siūlų juostos 

(austos ir pirktinės), puoštos šilkiniais 

kaspinais. 

Ištekėjusios moterys ryšėjo nuometus 

(būdinga tik aukštaitėms), dėvėjo ir 

kepurėles (gobtuvėlius, kykus). 

Aukštaitijos moterų drabužiai labiausiai senoviški iš visų lietuvių moterų tautinių drabužių. Jie yra šviesių 

spalvų (daug baltos spalvos – balti marškiniai, balta prijuostė ir nuometas). 

 

Kuo gi svečius pavaišins aukštaitės gaspadinės? 

Ruginė duona - vienas iš seniausių ir pagrindinių maisto produktų Aukštaitijoje. Yra dvi tradicinės 

duonos rūšys – paprasta rauginta ir plikyta. Rauginta duona kepama nuo seniausių laikų, o plikyta duona 

kepama tik nuo XX a. pradžios. 

Labiausiai paplitęs yra baltas sūris, šviežias ar džiovintas, rūgštus, saldus ar paskanintas kmynais. 
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Aukštaitija garsėja blynais. Pusryčiams jie valgo sklindžius. Tikrieji aukštaitiški blynai yra paliepsniai - 

kepami ant žarijų. Dar gausite raugintų blynų, į juos būtinai įtarkuojama bulvių. Po skerstuvių kepami 

kraujiniai blynai – į ruginę tešlą įplakama kraujo. 

 

 

       Kitas populiarus aukštaičių patiekalas yra virtiniai – tai miltinės tešlos kukuliai su įdaru. Mėgsta 

aukštaičiai ir miltinius skrylius su spirgučių padažu, kakorus (makorus), kurie kiekvienam Aukštaitijos 

pakraštyje vis kitokie, bet pagrindas – virtos ir sutrintos bulvės bei miltai. Pietums aukštaičiai pasiūlys 

kopūstų ar burokėlių sriubos su mėsa.Ir  būtinai ruginės duonos – Aukštaitijoje ji valgoma kasdien 

pusryčiams, pietums ir vakarienei. 

 

  
 

       Aukštaitija garsi savo dainomis, kurios vadinasi sutartinės - senovinės daugiabalsės giesmės. Visas 

pasaulis nustebo jas išgirdęs ir įtraukė į žmonijos kultūros paveldo šedevrų sąrašą. 

Aukštaičiai nuo seno turi labai įvairių muzikos instrumentų: skudučiai, lamzdeliai, mediniai trimitai 

(ragai ir daudytės),mat labai mėgsta pučiamuosius instrumentus. Rytų Aukštaitijoje populiari buvo dūda, 

arba dūdmaišis vadinamas Labanoro dūda ir pan. Iki šiol Rytų Lietuvos kaimuose tebeskambinama 

cimbolais, griežiama Peterburgo armonikomis, mušamas tambūrinas (barabanas, būbnelis ir pan.). 

 

Aukštaitija – legendomis apipintas ežerų kraštas. Aukštaitijos nacionaliniame parke yra 126 ežerai 

ir ežerėliai. 

 

 

Nuotraukos šaltinis © Turizmas po Lietuvą. 

Netoli Anykščių yra vienas 

didžiausių Lietuvos ežerų -  

Rubikių arba Anykščio ežeras, 

turintis 16 salų. 

Yra įvairių legendų apie ežerų atsiradimą ir pavadinimus. 

Papasakosime, kaip atsirado Anykščio ežeras.  

Vieną dieną virš nedidelio tvenkinėlio prie Tyrelių sodžiaus kabėjo 

didelis debesis. O viena moteriškė sumanė skalbti ir velėti rūbus. 

Bevelėdama ji taip stipriai sudavė kultuve sau per nykštį, kad iš 

skausmo suriko:  

-Ai, nykšti nykščiuk, kaip aš tave užgavau!  

Tik spėjo ji ištart šiuos žodžius, tuoj ant tos vietos nukrito virš 

tvenkinėlio kabėjęs debesis. Moteriškę su rūbais numetė toli nuo 

krašto, o tvenkinėlis pavirto ežeru. Kai moteriškė apsakė, kas 

atsitiko, kai ji suriko nusimušusi nykštį, senieji žmonės suprato, kad 

ta moteriškė atspėjo ežero vardą.  Ir praminė ežerą Ainykščiu arba 

Anykščiu. 
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                              Sartų ežeras. Šaltinis: https://www.vz.lt/              Dūkšių ežeras. Šaltinis: https://www.plaukiu.lt/ 

 

Zarasų rajone, prie Dusetų yra ketvirtas pagal dydį ir antras pagal ilgį (14,8 km) Lietuvoje Sartų ežeras. 

Nuo 1905 m. ant šio ežero ledo vyksta ristūnų žirgų su kinkiniais lenktynės, kurios tapo Lietuvos žirgų 

sporto tradicija. Zarasų rajone tyvuliuoja ir didžiausias Lietuvos ežeras – Drūkšiai. 
 

 

 

 

Ignalinos rajone, prie Dringykščio ežero yra įsikūręs Meironių 

kaimas. Šio ežero saloje žmonės gano karves.  Per  

Sekmines ūkininkai papuošia karves vainikais ir plukdo jas ganytis į 

priešais kaimą esančią ežero salą, kurią praminė Pabiržiu.  

Melžėjos kas rytą ir vakarą plaukia valtimi pamelžti karvučių ir 

plukdo šiltą pieną namo. 

Ežero saloje karvutės ganosi laisvėje iki pat rudens ir rugsėjo 29 d. 

per Mykolines jas vėl parplukdo į kaimą. 

 
Apžvalgos bokštas prie Zaraso ežero.     

Nuotr. aut. R. Astrauskaitė. 

 

 

 

Zarasuose, 2011 m. atidarytas apžvalgos ratas – analogo Lietuvoje 

neturintis architektūros statinys. Praeinantiems 17 m. aukščio ratu 

atsiveria Zaraso ežero panorama. Nusileidus laipteliais žemyn galima 

keliauti Zaraso ežero pakrantę juosiančiu taku arba patogiai įsitaisyti 

ant suolelių ir mėgautis vandens telkinio kraštovaizdžiu. 
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Kirkilų ežerynas ir apžvalgos 

bokštas, Biržų raj. Nuotr. aut. S. 

Valaitis.  
Kirkilų apžvalgos bokštas. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

Kirkilų kaime, Biržų raj. prie Kirkilų 

karstinių ežerėlių, 2015 buvo pastatytas 

beveik 32 metro aukščio apžvalgos 

bokštas, savo forma primenentis valtį. 

Šalia bokšto atnaujintas 60 m ilgio 

pažintinis takas. Kuo ypatingi Kirkilų 

ežerėliai? Didžiausias Lietuvoje natūralus 

karstinės kilmės ežeras susidarė susijungus 

daugiau kaip 30 skirtingo dydžio ir 

skirtingu laiku susiformavusių bei 

vandeniu užpildytų smegduobių. 

 

 

 

Aukštaitijos dvarai ir pilys. 

 

Vyšnios – Žagarės simbolis. 

 Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

Aukštaitijos šiaurėje, Joniškio rajone, netoli Latvijos sienos, 

įsikūrusi Žagarė, kuri istoriniuose šaltiniuose minima 1253 ar 

1254 netais. Miestelį išgarsino kasmetinis Žagarės vyšnių 

festivalis.Vaikščiodami miesto gatvėmis pamatysite įdomių ir 

keistų dalykų, pavyzdžiui, puodais apkaltą namą, o jo kieme – 

buities rakandų, medžio drožinių  galeriją. 

 

 

E. Vaičiulio privatus puodų namas-muziejus, Žagarė.  

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 
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Žagarės dvaras.  

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

Žagarės dvaro fontanas. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

Žagarės dvaras. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

Žagarės dvaro arklininko namas. 
Nuotr. aut. V. Balkūnas. 

 

                 

 

Žagarės dvaro ansamblio rūmuose įsikūrės Žagarės lankytojų 

centras, kuriame sužinosite apie Žagarės ir jos apylinkių istoriją, 

gamtos paveldą. Čia veikia gamtos mokykla, unikali ekspozicija 

„Dolomito slėpiniai“. Lankytojų centro ekspozicijos jums 

papasakos apie Naujosios Žagarės dvarą, vietos amatus, Žagarės 

žirgus, unikalią žagariečių šnektą, žymias asmenybes – Tėvą 

Stanislovą ir Barborą Žagarietę. 

 

 

Įvairių įstaigų ir organizacijų sukurtų Kaliausių paroda Žagarės dvaro parke.  

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 
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Biržų pilis. 

Nuotr. aut. K. Peikštenytė-Bacevičė. 

 

 

 

O dabar keliaukime į Biržus ir šio miesto apylinkes.  

Biržų tvirtovė – tai Biržų krašto pažiba. Šis archeologinis 

– architektūrinis paminklas drauge su piliaviete yra 

vienintelis toks Lietuvoje. Pilis stovi Biržų miesto centre, 

ant pietinio Širvėnos ežero kranto. Dirbtinai suformuotas 

ežeras, buvo skirtas pilies ir miesto prieigoms apsaugoti. 

Pastatų kompleksą sudaro pilies rūmai, tiltas, vartų bei 

gynybinių statinių liekanos. Vidaus interjeras išpuoštas 

tapybos darbais, reljefais, skulptūromis. 

 

 

 

Širvenos ežeras, Biržai. Astravo dvaras. Nuotr. aut. K. Peikštenytė-Bacevičė. 

      Širvėnos ežeras laikomas seniausiu dirbtiniu ežeru Lietuvoje. Ežeras susidarė 1575 m. užtvenkus 

Apaščios ir Agluonos upelius, ruošiantis Biržų tvirtovės statyboms. Per ežerą nutiestas pėsčiųjų tiltas 

laikomas ilgiausiu Lietuvoje. Jo ilgis siekia 525 m. Tiltu galima pasiekti Astravos dvarą.  

Astravo dvaro sodyba - viena gražiausių romantizmo architektūros sodybų Lietuvoje. Išsidėsčiusi Astrave, 

Širvėnos ežero pusiasalyje, patogiai pasiekiama iš Biržų pėsčiomis Širvėnos ežero tiltu. Dvarą įkūrė grafai 

Tiškevičiai. Astravo dvaro sodybos parkas yra nacionalinis kultūros paveldo objektas. 

     Karvės Ola - karstinė smegduobė su ola, esanti Karajimiškio kaime (Biržų rajonas), Biržų 

regioniniame parke. Tai žinomiausias ir geriausiai ištirtas geologinis gamtos paminklas Šiaurės Lietuvoje. 

Paminklu paskelbtas 1964 m.   

 
Karvės ola, Biržų raj. Nuotr. aut. K. Peikštenytė-Bacevičė. 
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    Lankydamiesi Biržų rajone, būtinai užsukime į Senovinės technikos muziejų Sodeliškių dvaro 

sodyboje. 

 

   

   
 

 

 

 Muziejuje pamatysite traktorių raidą nuo garo traktorių iki senovinių 

traktorių, autobusų, sunkvežimių, specialios paskirties technikos, 

prieškarinių, bei tarybinių automobilių, motociklų, dviračių, senovinių 

radijų, vaikiškų vežimėlių, žaislų ir kitas kolekcijas. 

 
Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

    Metas aplankyti dar vieną įdomią Aukštaitijos vietą - Molėtus. Atrodo, jog čia nusileido kosminis 

ateivių laivas? Ne, tai įspūdingas Etnokosmologijos muziejaus pastatas. Tai Lietuvos observatorija ir 

muziejus  Molėtų rajone, netoli Kulionių kaimo, prie Želvos ežero, vienintelis tokio pobūdžio muziejus 

pasaulyje. 1969 metais 12 km nuo Molėtų, ant Kaldinių kalvos 200 m aukštyje virš jūros lygio, pastatyta 

nauja Molėtų astronomijos observatorija. Observatorijos bokštas su 80 cm teleskopu, įrengtu 40 m. 

aukštyje, kuriuo naktį žiūrima į žvaigždes bei apylinkių apžvalga dieną iš apžvalgos aikštelės 32 metrų 

aukštyje. Iš čia atsiveria įspūdingas vaizdas: matomi 6 ežerai, Labanoro girios panorama. 
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Etnokosmologijos muziejus. Molėtai. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 
Šalia muziejaus įsikūrusi observatorija. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 
Etnokosmologijos muziejus. Molėtai. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 
Teleskopas. Šaltinis: 

http://www.turistopasaulis.lt/ 

 
Etnokosmologijos muziejus, Molėtai. 

Nuotr. aut. I. Vojušina. 

 

 
Nuotr. aut. K. Kavolelis. 

 

 

                     

Ginučių vandens malūnas, Ignalinos raj.          
Šaltinis:http://naujienosturizme.blogspot.com/ 
 

 

 
Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

O dabar užsukime į Bitininkystės 

muziejų  Ignalinos rajone. 

Aukštaitija garsėja malūnais. Senoviniai vėjo ir vandens malūnai 

yra restauruojami ir veikia kaip muziejai.  

Ginučių vandens muziejus.  Vandens malūnas yra XIX a. 

technikos paminklas su išlikusia senovine malūno įranga: nuo 

vandens rato, maišų pakėlimo mechanizmo, girnų ir pikliaus. 

Kleboniškių kaimo vėjo malūnas stovi Daugyvenės upės 

kairiajame krante, ant kalvelės, šalia kelio Pakalniškiai-

Rozalimas 

                

                 Vėjo malūnas, Sodeliškių dvaras.    Kleboniškių vėjo malūnas 

                  Nuotr. aut. I. Žukovskaja.             Nuotr.: © Gintaras Vitulskis 

 

 Muziejuss duris atvėrė 1984 metais. Sodyba su lauko ekspozicija 

išsidėsčiusi ant Tauragno upelio kranto. Ekspozicijoje galima 

pamatyti, kokiu būdu drevininkai apsaugodavo bites nuo meškų, 

kurių senais laikais miškuose buvo gausu.  

 

http://naujienosturizme.blogspot.com/
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Bitininkystės muziejus, Iganlinos raj. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė 

 

Šalia muziejaus pastatų stovi senoviniai kelminiai - kaladiniai 

aviliai. Muziejų labai pagyvina skulptūriniai aviliai, kuriuose tai 

pat gyvena bitės.   

 
Senovinės bitininkystės muziejus. 

Šaltinis:http://naujienosturizme.blogspot.com/ 

 

    Pasisžvalgykime po Anykšius, kur galima pamatyti įvairių įdomių vietų, tačiau mieste rasime 

“Siauruku” vadinamą  Lietuvos siaurąjį geležinkelį. Įvairiais laikotarpiais keitėsi jo paskirtis. Savo 

gyvavimo pradžioje siaurukas gabeno įvairius krovinius, vežė keleivius. Pakilimą siaurasis geležinkelis 

išgyveno tarpukariu, kuomet buvo plačiai naudojamas įvairiose ūkio šakose. Vėliau jo įprastos funkcijos 

ėmė silpti, kol 2001 metais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir buvo įkurtas kaip istorinis-

turistinis traukinys. 

 

  

 
 

 

 

Anykščių siaurojo geležinkelio 

stotis. Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 

       Štai viename Jonavos rajono  miške guli Daukliūnų akmuo su pėdomis – archeologijos ir mitologijos 

paminklas, priskiriamas pėduotų akmenų grupei. Kieno pėdos įspaustos Daukliūnų akmenyje? Tai 

“meškos” ir “veršiuko” pėdos liko akmenyje. Sakoma, jog po “Meškos akmeniu” akmeniu paslėptas 

lobis. 

http://naujienosturizme.blogspot.com/
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„Meškos  akmuo“, Didžiojo Raisto miškas, Jonavos raj. Nuotr. aut.  Ž. Kelertienė.Šaltinis: 

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

 

 

 

UŽDUOTĖLĖ 

„SUŽINOK 

DAUGIAU!“ 

 

Aukštaičių sutartinės: 

Ridikėli, ridiko, kas berneliui pritiko? www.youtube.com/watch?v=o4rXYNTWdd0 

Sutartinės. https://www.youtube.com/watch?v=8Ec99Ff3UgM 

Aukštaitiška ragų sutartinė. https://www.youtube.com/watch?v=JXPZYuU-xzU 

Aukštaitijos kulinarinis paveldas. https://www.youtube.com/watch?v=YJES3wPnwEA 

Aukštaičių pasaka apie melagius  (Aukštaitiška tarmė) 

https://www.youtube.com/watch?v=AIkvWnoFaKY 

Aukštaitiškas palinkėjimas.  https://www.youtube.com/watch?v=7e-dYnGgy48 

Aukštaičių šokis “Šėriau šėriau sau žirgelį”.www.youtube.com/watch?v=UlICHrbznvU 

Šokis „Malūnėlis“, Aukštaitija. https://www.youtube.com/watch?v=OttJ8TsqloM 

 

 

ŽEMAITIJA 

 

 

  
Žemaitijos vardas iki XX a. pradžios nebuvo paplitęs – šis regionas 

vadintas Žemaičiais. Kunigaikštis Vytautas Didysis aiškino, kad tai 

žemė, esanti žemiau negu aukštaičių.Kalbininkai Žemaitijos vardą 

kildina iš žodžio „žemė“.  

Nuo XV a. lotyniškuose ir vokiškuose rašytiniuose šaltiniuose 

Žemaičių žemė buvo vadinama Samogitia, Samogitiae. 

Žemaitijos herbe yra žodžiai  - „Tėvynė viena“. 

Dabartinė Žemaitijos sostinė – Telšiai. 
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Jau XIX a. aprašymuose nurodoma, kad 

žemaičių  

drabužiai išsiskiria iš kitų regionų kostiumų 

sodriu spalvingumu, dažnai – ir turtingumu, 

brangių moteriškų skarų ir karolių gausa. 

Išeiginis žemaitės kostiumas 

neįsivaizduojamas be skarų.  

Vienos iš žinomų seniausių – įvairiaspalvės  

skersadryžės pusvilnonės pailgos formos 

gūnios. 

 

 

Ką pasiūlytų paragauti žemaitė šeimininkė?  

Žemaičių virtuvės pasididžiavimas – rūkytas 

avienos kumpis (rūkyta nugarinė – 

„palendvica“ ), troškinti kopūstai su kiaulės 

kojomis. Šiupinys (sriuba iš kopūstų, bulvių, 

išmirkytų žirnių, pupų, kanapių). 

Rasalynė (silkė, svogūnai, virtos bulvės, 

vandens, burokėlių rasalas). 

Garsioji žemaičių cibulienė, kastinys, virtos bulvės su 

lupenomis, kanapinė druska, šiupinys su kiaulės uodega, 

raugintų kopūstų sriuba su karka, plokštainis su kiaulės 

kojomis – žemaičių virtuvės pasididžiavimas. 

Žemaičiai buvo košių mėgėjai, tad neretai pusryčiams 

prisikirsdavo sočios košės ar netgi šiupinio (įvairių 

kruopų, bulvių ir mėsos patiekalas, pagardintas kepintais 

spirgučiais, svogūnais, žalumynais). Apie Skuodą 

norėdami pasiteirauti, ar jau po pusryčių, klausdavo: „Ar 

jau po košės?“ Niekur daugiau Lietuvoje neaptiksime 

tiek daug košės pavadinimų: marškonė, pusmarškonė, 

šilkinė, pusšilkinė, pusiauėdinė, kruštinė. 

Žemaičių tradicijoje, kaip niekur kitur Lietuvoje, 

mėgstamos kanapės. Populiariausias patiekalas – 

kanapių taboka (spirgutis), valgoma su bulvėmis. 

Žemaičių kulinarinio paveldo įdomybė – kastinys. Tai 

ypatinga su prieskoniais išsukto sviesto rūšis, 

Žemaitijoje valgoma su neluptomis bulvėmis. 

Išskirtinis žemaičių kulinarinio paveldo gėrimas – 

duoninė gira. Taip pat žemaičiai išsiskiria sugebėjimu 

iki pat vasaros pabaigos išlaikyti raugintą beržų sulą. 
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Žemaitija garsėja puoždžiais ir keramika, 

tačiau nepaprasta, o juodąja keramika. 

 

Žemaičiai augindavo daug linų.  Ypač sunkus darbas 

buvo naktimis vykdavęs žemaičių linamynis, pilnas 

jaunimo linksmybių, išbandymų ir žaidimų, į kuriuos 

įsitraukdavo ir persirengėliai. Viena iš įdomiausių 

linamynio apeigų, pasižyminti mitologine prasme – 

kuršio nešimas. Linamynio darbuose atsiliekantiems 

kaimynams buvo gabenama ir įmetama į jaują pamėklė 

kuršis. 

 

 

 

Užgavėnių kaukių muziejus Plateliuose. E. 

Juršėnaitės nuotr. 

Itin linksmai žemaičiai švenčia Užgavėnes: persirengę 

įvairiausiais veikėjais, užsidėję prosenovinius laikus menančių 

toteminių paukščių ir žvėrių (meškos, vilko, gervės, ožio) 

kaukes, jie lanko kaimynus, iš oro spėja apie būsimą derlių, 

buria, o vakare sudegina Morės iškamšą – visų žiemos 

sunkumų simbolį. Per Užgavėnes jie būtinai daug kartų valgo 

– kad metai būtų turtingi. 

 

Platelių dvare yra įsikūręs Užgavėnių kaukių muziejus. 

Seniausioji muziejaus kaukė iš devynioliktojo amžiaus, ją 

padarė meistras Vincas Jockus iš Užpelkių kaimo. Iš viso 

Užgavėnių muziejinę ekspoziciją sudaro apie 250 įspūdingų 

kaukių, žemaitiškai vadinamų „ličynų“. Užgavėnių kaukė 

kuriama vienam kartui, o vėliau būdavo sudeginama arba 

perdažoma, nes po šventės reikėdavo atpažinti, kas slėpėsi po 

ta kauke. Kaukes darydavo iš įvairių medžiagų, bet geriausiai 

išsilaikė medinės. Kaukes senovėje gamindavo iš neišdirbto 

avikailio. 

 

Netoli Platelių, Likšų kaime įsikūrusi sodyba su daugiau kaip 

200 metų senumo klėtele. Tačiau lankytojus į šią sodybą  

traukia ne ji, o energetiniai labirintai. 
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Energetinių labirintų parkas, Likšų kaime, Plungės raj.  

Šaltinis: https://www.turistopasaulis.lt/ 

 

Čia galėsite ne tik prasmingai 

praleisti laiką vaikštant 

labirintais, bet ir sužinoti 

daug naudingos informacijos 

apie geometrines figūras, jų 

poveikį mūsų būsenai.  

 

 

 

Žemaitijos nacionalinis parkas iš 

apžvalgos aikštelės. 

Nuotr. aut. L. Dominauskienė 

 

 

Patelių ežeras. Plungės raj. 

Nuotr. aut. D. Savickienė. 

 

 

 

Žemaitijos nacionaliniame parke 

esantis Platelių ežeras yra 

priskiriamas prie giliausių Lietuvos 

ežerų, jo gylis – 47 metrai. 

      

   Žemaitijoje rasite daug įdomių vietų, o ypač gausu akmenų. Tai ir didžiausias Lietuvos akmuo, ir 

Mosėdžio akmenų muziejus, ir japoniškas sodas, mistinis Lopaičių piliakalnis ir savitas Baltų mitologijos 

parkas. 

   

Žemaitijoje rasime didžiausią akmenį Lietuvoje. Tai – Barstyčių akmuo, jo ilgis yra 13,4 m, plotis - 7,5 m 

ir aukštis 3,6 m. Šis milžiniškas akmuo sveria net 680 tonų. 

 

 

Šaltinis: https://www.lankykis.lt/parkai/barstyciu-akmuo-didziausias-lietuvoje-251 
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Vaclovo Into akmenų muziejus, 

Mosėdis. Nuotr. aut. O. Safonova. 

 
 

Nuotr. aut. O. Safonova. 

Muziejuje eksponuojama daugiau 

kaip 150 tūkst. akmenų ir akmenėlių 

kolekcija – Lietuvoje paplitę Baltijos 

regiono uolienų rieduliai. Didžiausias 

muziejaus eksponatas sveria 50 tonų, 

mažiausias – vos kelis gramus. 

Muziejaus lauko ekspozicijoje yra 

daugiau kaip 200 didelių riedulių, 

kurie eksponuojami po atviru 

dangumi – Bartuvos upės slėnio 

terasoje. 

 

 

 

 
Japoniškas sodas, Skuodo raj. Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

Unikalus didžiausias Europoje 16 ha Meistro iš 

Japonijos Hajime Watanabe ir gydytojo Šarūno 

Kasmausko kuriamas Japoniškas sodas Kretingos rajone 

su tūkstančiu bonsai medelių kolekcija, akmenų sodu, 

sakuromis, tvenkiniais. Svarbus elementas šiame sode 

yra akmuo. Todėl čia rasime akmens žibintus,  

dubenuotą akmenį „Tsukubai“, akmenų ratą, akmenį 

gyduolį, akmenų sodą. Japoniškame sod jau panaudota 

apie 12 000 tonų įvairaus dydžio akmenų. Jie sudėti 

taip, kad atkartotų natūralią išsidėstymo tvarką – taip, 

kaip sukurta gamtos. 

 

   

      Lopaičių pažintinis takas ir piliakalnis – žemaičių šventvietė ir  paslaptinga vieta. Dėl gausybės 

akmenų ši vietovė įgavo lietuviško Stounhendžo pavadinimą, o Lopaičių kalva siekia net 210,6 metrų. 

Manoma, kad kadaise čia buvo žemaičių pagonių šventvietė, šioje vietoje buvo priimami labai svarbūs 

sprendimai, stebimos žvaigždės ir dangaus kūnai, nustatomi metų laikai. Sakoma, kad XII a. čia stovėjo 

kunigaikščio Vykinto pilis – Tvarmenė.  

      Lopaičiuose matome vienintelį Lietuvoje dolmeną  - „akmens stalą“. Tai iš plokščių akmenų 

sukrautas statinys, kurį pagonys statė maldų vietose ir ten, kur mirė ar buvo palaidotas žynys. Gydantis 

akmuo – tai didžiulis riedulys, ant kurio reikia atsigulti ir pagulėti. Ant Norų akmens reikia padėti savo 

atsivežtą akmenuką ir noras išsipildys. Žinių kapinių riba  - žmogaus rankomis tašytas akmuo su jame 

iškaltu laivelio ar pusmėnulio simboliu vadinamas Žynių kapinyno riboženkliu. Pagal daugelį senųjų 

tautų tradicijų kapinės turėdavo būti už upelio, lygiai taip pat įrengta ir čia. 
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Paminklas kunigaiščiui 

Vykintui, 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

                 Lopaičių dolmenas. 

              Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 

       Į Lopaičių šaltinį teka 9 upeliukai. 

               Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 

Akmuo su veidu. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 

Akmuo su pusmėnulio ženklu.  

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 
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Parko cen tras - auku ras                                                
Baltų Mitologijos parkas 

 

 

 

 

 

Parko centre – Ugnies 

aukuras. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

 

                         Vadimo labirintas. 

Šaltinis: https://baltuparkas.webs.com/labirintai 

 

Medinio labirinto centre iš akmenų 

suformuotas „Likimo šulinys“. Kokiais takais 

beeitum labirintu, vis tiek pateksi į vieną 

vienintelį tašką. Todėl labirintą galime laikyti 

žmogaus gyvenimo kelio į savo likimą 

simboliu. 

Baltų mitologijos parko „Pažintinis takas“ 

padeda atskleisti atskleisti Baltų (Aisčių) 

originalų pasaulio ir visatos struktūros 

suvokimą per vaizdines (skulptūros) ir 

garsines (pasakojamąsias ir dainuojamąsias) 

formas. 
           

 

 

 

 

 

Senoji Baltų religija nebuvo stabmeldiška, o jos pagrindas - vienas 

Dievas, apsuptas dievybių, įprasminančių žmogaus gyvenimą, amžinąjį 

ryšį su Gamta. Parkas padalintas į tam tikras zonas: Žemės ratas, Rėdos 

ratas, Požemio ratas, Dievo kalnas, Dangaus ežeras, Dausos, Ramovė, o 

centre – aukuras ir amžinoji ugnis. 

https://baltuparkas.webs.com/labirintai
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     Žemaitijos dvarai 

     Kiek Lietuvoje pilių? Kadaise Lietuvoje stovėjo 26 pilys. Iki šių dienų išliko 19, tačiau tik 11 pilių yra 

iš dalies atstatytos ir galime jas aplankyti. Ar Žemaitijoje yra pilių ir dvarų? Žemaitijoje yra kelios 

atstatytos pilys, o ir dvarų šis kraštas turi tikrai nemažai.  

 

 

Renavo dvaro sodyba,  

Mažeikių raj., BNS nuotr. 

 

Nuotr. aut. A. Vaitkevičius 

Šiaurės Žemaitijoje stovi puikus Renavo 

dvaras. Jei Aukštaitijoje Burbiškių dvaras 

garsėja tulpių žydėjimo švente, tai Renavo 

dvaras pavasarį kviečia pasigrožėti dvaro 

parke žydinčiomis žibutėmis. 

 

 

Plungės dvaro sodyba – Žemaičių dailės 

muziejus, Plungė. 

Šaltinis: https://www.zdm.lt/     

Žemaičių dailės muziejaus sodyba – buvęs kunigaikščio Mykolo 

Oginskio (1849–1902) dvaro ansamblis. Šiuo metu jį sudaro 

dešimt XIX a. pastatų ir statinių, kuriuos supa vienas didžiausių 

(58,3 ha) ir gražiausių mišraus stiliaus parkų Lietuvoje. 1879–

1902 m. dvare veikė M. Oginskio įsteigta orkestro mokykla, 

kurioje 1889–1893 m. mokėsi būsimasis žymus lietuvių 

dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 

Žemaičių dailės muziejuje yra sukauptos vertybės, atspindinčios 

Žemaitijos regiono kultūrą ir Mykolo Oginskio dvaro tradicijas.  

 
 

 

 

Plungės dvaras ir fontanas. Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

  

https://www.zdm.lt/
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    Keliaudami iš Plungės link Baltijos pajūrio, būtinai aplankykime Palangoje stovinčius rūmus – 

Gintaro muziejų, kuriame galima pamatyti apie 5 000 eksponatų, sužinoti, kaip gintaras atsirado ir 

kokie gali būti įdomūs gintaro dirbiniai. 

 

Palangos gintaro muziejus. Muziejaus nuotr. Šaltinis: https://www.palangatic.lt/ 

     Muziejaus lankytojams yra siūlomi įvairūs užsiėmimai, kurių metu galima kilnoti, žarstyti, uostyti, 

plukdyti gintarą, sužinoti jo savybes, apdirbimo būdus. Lankytojai galės sužinoti senuosius pajūrio 

gyventojų receptus ausų ir gerklės skausmui gydyti, apsisaugoti nuo „blogos akies“.  

 

    Kretinga gali didžiuostis dvaro rūmais, kuriuose yra įsikūręs muziejus ir Žiemos sodas. 

 Kreting os  

KKretingos muziejaus Žiemos sodas. Nuotr. aut. V. Kvasaitė.        KŠaltinis: http://www.kretingosmuziejus.lt/ 

        Kretingos dvaras žinomas nuo XVI amžiaus. Grafas Juozapas Tiškevičius 1875 metais nupirko 

dvarą, rekonstravo rūmus ir pristatė oranžeriją. Joje įkūrė Žiemos sodą, kuriame puikavosi vėduoklinės 

palmės, augo bananmedžiai, kaktusai, apelsinmedžiai, laurai, citrinmedžiai, didžiulė araukarija, o koralais 

išpuoštomis sienomis raizgėsi vijokliai. Uolomis žemyn krito krioklys, kurio vanduo upeliukais tekėjo į 

nedidelius tvenkinius. Vandenyje nardė dekoratyvinės žuvys, o iš vieno tvenkinio tryško aukštas 

fontanas. 

Netoli nuo Klaipėdos stovi 

Vėžaičių dvaras.  

Istoriniuose šaltiniuose jis 

minimas nuo XVIII a. 

pradžios. Geriausiai iš 

pastatų išsilaikė arklidės, 

kurios XX a. 9 

dešimtmetyje restauruotos 

ir prikeltos naujam – 

kultūriniam gyvenimui. 

Šiandien čia įsikūręs 

Vėžaičių kultūros centras. 

       
                   Vėžaičių dvaras.                             Vėžaičių dvaras. Nuotr. aut. D. Bernotas. 

Nuotr. aut. L. Gabrikovičienė, V.Galinienė. 

                

https://www.palangatic.lt/
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Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios 

maketas. Nuotr. aut. R. Norbutienė. 

 

Šaltinis:https://telsiuvyskupija.lt/parapijos/naujoji-akmene 

 

     Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia pastatyta 1998 metais. Tai  gražus 

moderniosios sakralinės architektūros pavyzdys.  

      Akmenės rajone, Paragių kaime įkurtas seserų rašytojų Sofijos Ivanauskaitės-Pibiliauskienės ir 

Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės, pasivadinusių  Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, memorialinis 

muziejus. Jame eksponuojamos nuotraukos, knygos bei dokumentai iš jų gyvenimo bei kūrybos, likę 

autentiški baldai, rašytojų asmeniniai daiktai. Šalia namo esančioje klėtelėje sukaupta nemažai ūkio 

rakandų. Muziejuje vykdoma ir šviečiamoji veikla. Įvairaus amžiaus moksleiviai susirenka ir garsiai 

skaito Lazdynų Pelėdos kūrybą. Kiekvienais metais čia vyksta edukacinės, kūrybinės ir etnografinės 

stovyklos. 

  

 
Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus ir klėtelė, Paragių k., Akmenės raj. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 

          

       Akmenės rajonui priklausanti Papilė yra vienas seniausių Žemaitijos miestelių, minimas jau nuo 1339 

metų, nes čia stovėjo pilis. Žymus lietuvių istorikas, rašytojas, tautiškumo žadintojas Simonas Daukantas 

Papilėje praleido 3 paskutinius gyvenimo metus ir atgulė amžino poilsio. Muziejaus kiemelyje išsaugota 

pirmoji ant Simono Daukanto kapo stovėjusi antkapinė plokštė. Netoliese esančioje klėtelėjė įsikūrusi 

etnografinė ekspozicija. Už klėtelės yra takas, kuris XVIII a. grįstas akmenimis. Šiuo taku galima nueiti 

iki Ventos upės, o paėjus dar toliau pamatysime Simono Daukanto kapą. 

 

                              
                         Paminklas S. Daukantui, Papilė.               Simono Daukanto memorialinis muziejus, Papilė, Akmenės raj. 

Nuotr. aut. V. Kvasaitė.                                               Nuotr. aut. V. Kvasaitė. 
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       Šalia Papilės galime pamatyti prieš milijonus metų gyvenusių gyvūnų lieknas. Tai Jurakalnio 

griovos atodanga arba Jurkalnis. Pabandykite įsivaizduoti, kaip Ventos upės slėnyje vaikščiojo didžiuliai 

dinozaurai. Jurkalnis – dinozaurų laikų kapinynas. Papilės Juros periodo atodanga yra pati 

reikšmingiausia Ventos slėnyje esanti atodanga. Jura - tai ne mums įprasta jūra, o istorinis laikotarpis, 

kuris prasidėjo prieš 205 mln. metų ir truko apie 60 mln. metų.  

 
Juragių atodangos pažintinio 

tako apžvalgos bokštas. 

Nuotr. aut. O. Būtienė. 

 

 

 

 
Nuotr. aut. O. Būtienė. 

Netoli Papilės Jurakalnio atodangos 

stovi apžvalgos bokštas, ten prasideda 

Jurakalnio geologinis pažintinis takas, 

padedantis ne tik pažvelgti į dinozaurų 

erą, bet ir prie jos prisiliesti tikra to 

žodžio prasme. atveriami senieji žemės 

sluoksniai kartu su juose 

suakmenėjusiais gyviais. 

Atodangoje mokslininkai rado daugiau 

kaip 300 rūšių priešistorinių laikų 

gyvių. Juros periodo metu gyvenusių 

gyvūnų liekanos. Ši atodanga ypatinga 

tuo, kad joje galima pamatyti uolienose 

išlikusių to meto gyvūnijos fosilijų. 

Įdomu tai, kad tokias fosilijas galima 

pamatyti tik šioje Juros periodo 

atodangoje, nes kitose Europos vietose 

jos slypi nuo 60 iki 300 metrų gylyje. 

 

 
Moliūskų kiaukutai. 

Šaltinis:www.lithuania.travel/lt/vieta/jurakalnis 

 
          Nuotr. aut. O. Būtienė. 

 

Iki atodangos veda patogus takelis, 

kuriuo einant galima pasigrožėti ir kitais 

gamtos vaizdais. 
 

 
Jurkalnio griovos atodanga,  

Ventos regioninisparkas. 

Šaltinis: https://www.pamatyklietuvoje.lt/ 

 

 
         Nuotr. aut. N. Jurkienė. 

 

 

Dabar nusikelkime į Lietuvos vidurį – Raseinius. 

Raseinių miesto simbolis, stovintis centrinėje miesto aikštėje. 

Statytas 15-osioms Nepriklausomybės metinėms paminėti, baigtas 

1934 m., skulptorius – Vincas Grybas. Skulptūra simbolizuoja 

lietuvių stiprybę ir atkaklumą kovoje už laisvę. Ant postamento 

stovi valstietis žemaitis, užspaudęs Žemaitijos simbolį mešką. 

Postamente rasime 3 bareljefus, menančius Nepriklausomybės 

kovų metus ir Klaipėdos krašto grąžinimą Lietuvai. 
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UŽDUOTĖLĖ 

„SUŽINOK 

DAUGIAU!“ 

 

 

Ar gudrūs yra mūsų vaikeliai? Užminsim jums žemaitiškų minklių: 

•Tor šiaudus  nejied, tor kuojės – nein, tor plunksnas – nelek, dūšė tor, bet ne vėsumet. 

(Luova - lova). 

•Kas pri vėskuo pritink? (Vards - vardas). 

•Galė lauka poudielis verd. (Skruzdielīns - skruzdelynas). 

 

Paklausykite žemaitiška tarme sekamų pasakų: 

Žemaičių pasaka apie pelėdos akis (Žemaitiška tarmė). 

https://www.youtube.com/watch?v=VKNegQhGdDU 

Žemaičių pasaka apie vagis (Telšiškių tarmė). 

https://www.youtube.com/watch?v=H0fH8S5r6Y0 

Žemaitiška vaikų liaudies daina "Žvirbleli tu maželi". 
https://www.youtube.com/watch?v=IxeFMngTR5o 

Linksmasis šokis (Žemaitija). https://www.youtube.com/watch?v=PNtlBWSjBnE 

Žemaitijos kulinarinis paveldas. Skoniukelias.lt 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwAv7tA1woU 

Kultūrinis šeimų laisvalaikis Lietuvos kaime - Žemaitijos kulinarinis paveldas 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZtBLcFf3is 

 

  

Dėkojame, kad buvote kartu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxeFMngTR5o
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ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 

 

Aukštumalos pažintinis takas, https://pamatyklietuvoje.lt/details/aukstumalos-pazintinis-takas/4327 

Baltų mitologijos parkas 

Barstyčių akmuo- didžiausias Lietuvoje, https://www.lankykis.lt/parkai/barstyciu-akmuo-didziausias-

lietuvoje-251 

Bitėnų kapinės, Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui (ELIP), https://lietuvai.lt/wiki/,  Mažosios Lietuvos 

enciklopedija,  https://www.mle.lt/straipsniai/bitenu-rambyno-kapinaites 

Etnokosmologijos muziejus, https://structum.lt/straipsnis/etnokosmologijos-muziejus- 

Japoniškas sodas, https://japangarden.lt/ 

Jiesios (rokų) atodanga, https://www.gamtosparkai.lt/object/jiesios-roku-atodanga/ 

Kauno tvirtovė, Visuotinė lietuvių enciklopedija www.vle.lt 

Kirkilų ežerynas, Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/kirkilu-ezerynas/ 

Kurėnas, https://www.efoto.lt/nuotrauka/kurenas?page=1 

Lietuvos pilys ir dvarai, www.lietuvos.dvarai.lt 

Martynas Jankus, https://www.jankausmuziejus.lt/apie-muzieju/martynas-jankus/ 

Mažoji Nemuno kilpa, https://www.visitbirstonas.lt/marsrutai/marsrutas-mazoji-nemuno-kilpa 

Norviliškių pilis – šimtametė istorija ir naujas gyvenimas, https://welovelithuania.com 

Palangos gintaro muziejus, https://www.palangatic.lt/  https://www.lndm.lt/pgm/nuolatine-ekspozicija/ 

Plungės dvaro sodyba, https://www.zdm.lt/plunges-dvaro-sodyba/ 

Senovinės technikos muziejus, https://www.sodeliskiudvaras.lt/senovin%C4%97s-technikos-muziejus 

Užgavėnių kaukių muziejus, Šaltinis: https://www.turistopasaulis.lt/uzgaveniu-kaukiu-muziejus/ 

Žagarės dvaro sodyba, https://www.vle.lt/straipsnis/zagare/ 

Žemėlapis vaikams, https://www.pegasas.lt/lietuva-zemelapis 

Žiemos sodas, http://www.kretingosmuziejus.lt/apie-mus/ziemos-sodas 
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