
PATVIRTINTA 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos direktoriaus 

2022 m.            mėn.    d. įsakymu Nr.  

 
Kraštotyros  krypties edukacinės programos  

,,KAUNO ISTORIJOS PUSLAPIAI“ 

planas 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 klasės mokiniai 

5-8 klasės mokiniai 

9-12 klasės mokiniai  

Trukmė 45 min. 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Supažindinti Kauno ugdymo įstaigų mokinius, 

su Kauno miesto istorija, architektūros ir  

kultūros objektais, žymių žmonių gyvenimo 

vietomis,  tobulinant  bendravimo ir 

bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo kompetencijas, programa 

parengta atsižvelgiant į amžiaus grupes. 

Uždaviniai 1. Mokinius susipažindinti su Kauno miesto 

kultūriniais, pažintiniais maršrutais, 

žaidžiant ir  atliekant užduotis prie istorinių 

objektų.  

2. Formuoti teigiamą požiūrį į gimtojo miesto 

istoriją, naudojantis žaidimų, kūrybinių 

užduočių,  informacinių technologijų ir 

telefonų programomis.  

3. Ugdyti socialinių įgūdžių gebėjimus ir 

komandinio darbo įgūdžius, poreikį pažinti 

artimąją aplinką, siekiant tapti aktyviu 

miesto gyventoju. 

 

Siektini rezultatai Mokiniai susipažins su Kauno miesto 

senamiesčio, naujamiesčio kultūros, istorijos 

objektais.  

Geriau orientuosis mieste atlikdami kūrybines 

užduotis.  

Sužinos Kauno pilies, Rotušės, Perkūno namo, 

Vytauto bažnyčios istoriją ir jų reikšmę. 

Pažins Kauno piliakalnius (Eigulių, Veršvų, 

Jiesios) suvoks miesto formavimosi laikotarpį.  

Susipažins su Kauno naujamiesčio architektūra 

ir žymių žmonių gyvenamosiomis vietomis 

 

1. Edukacinės programos tema „Kauno pilies raktas“ 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 klasių mokiniai  

Grupės dydis  30 mokinių 

Trukmė 45 min.  



Užsiėmimo vieta Kauno pilis, pilies aikštelė.  

Edukacinės programos temos anotacija Vykdomas žaidimas ,,Kauno pilies raktas“, kur 

mokiniai atlikdami užduotis susipažįsta su 

Kauno pilies įdomiąja istorija,  pagal pateiktas 

nuorodas mokiniai atlieka užduotis ir suranda 

,,lobį“, lankoma Kauno pilis. 

Refleksija – viktorina ,,Kauno pilies raktas“ 

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įvadas Susitikimas su atvykusia grupe prie Kauno pilies tiltelio arba 

,,kanklininko“ skulptūros.  

Sužinoma ką žino  mokiniai apie Kauno pilį,  kokius kultūros 

objektus yra aplankę.  

Išsiaiškinama kokie kultūros ir istorijos objektai yra jų 

gyvenamajame mikrorajone.   

Kvietimas pažinti Kauno pilį ir jos istoriją žaidžiant, 

kūrybiškai veikiant komandoje.  

33 min. Ugdomoji  veikla Pasakojama įdomioji Kauno pilies istorija, akcentuojama 

paminėjimo data, valdovai, pilies pritaikymas šiandien. 

Lankomas pilies bokštas, pilies ,,vaiduoklių zona“, 

archeologinė, teismo menė, apžvalgos aikštelė.  

Organizuojamas žaidimas ,,Kauno pilies raktas“,  pagal 

pateiktas nuorodas mokiniai  suranda: 

  1362 m. Kauno pilies gynėjo kunigaikščio Vaidoto 

paminklą,  

  žygiuoja su skanduote aplink kario skulptūrą,  

  aplanko Kauno mitinio žvėries guolį, sužino jo istoriją, 

  prie gynybinės sienos perduoda vieni kitiems 

,,patrankos sviedinį“, 

  eina bastėjos siena, 

  suranda bokšte pilies vėtrungę , 

  suranda  Kauno pilies paminėjimo datą.  

Atlikę užduotis mokiniai gauna galimybę surasti lobio skrynią. 

7 min. Įsivertinimas.  

Refleksija 

Viktorina ,,Kauno pilis“ arba kultūrinio orientavimosi 

konkursas su QR CODE programa.  

 

 

 

 

 

 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Užduočių kortelės, ,,Lobio skrynia“,  užduočių 

sąsiuviniai, žemėlapis su nuorodomis.  

Mokymo(si) metodai ir formos Ekskursija. 

Įvykio ar atvejo analizė.  

Veikla piliavietėje. 

Savarankiškas kūrybinis darbas komandoje.  

Informaciniai šaltiniai ir literatūra https://www.aplankykitekauna.net/senamiestis.html,  

QR CODE 



 

2. Edukacinės programos tema „Kauno senamiesčio labirintai“ 

3. Dalyvių amžius/klasė 3-4 klasės mokiniai 

5-8 klasės mokiniai 

9-12 klasės mokiniai  

Grupės dydis Iki 30 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno rotušės aikštė, senamiestis  

Edukacinės programos temos anotacija Mokiniams primenama Kauno miesto istorija, 

supažindinami su senamiesčio objektais ir 

įdomiąja jų istorija.  

Programos dalyviai atlieka užduotis su 

Actionbound programėle, suranda Kauno 

senamiesčio objektus, atlieka kūrybines ir 

pažintines užduotis. Startuoja ir finišuoja 

rotušės aikštėje. 

 

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

10 min. Įvadas Susitikimas su atvykusia grupe prie Kauno Rotušės, 

Rotušės a. 15  

Sužinoma kokias Kauno miesto vietas mokiniai pažįsta, 

kokius kultūros objektus yra aplankę. 

Išsiaiškinama kokie kultūros ir istorijos objektai yra jų 

gyvenamajame mikrorajone.  Pateikiama Kauno miesto 

formavimosi istorija.  Supažindinama su  miesto vardo, 

herbo kilme.  

Kvietimas pažinti Kauno miestą ir jo istoriją žaidžiant, 

kūrybiškai veikiant komandoje. 

30 min. Ugdomoji  veikla Dalyviai nuskanuoja actionbound programėlės qr codą.  

Keliauja komandomis po senamiestį ieškodami nurodytų 

objektų, atlieka užduotis: 

Rasti įdomius faktus apie Vytauto bažnyčios 

valdovą Vytautą, bažnyčios statybos stilių,   

dabartinę bažnyčios veiklą,  

Susipažįsta su Perkūno baltiškąja istorija, Perkūno 

namo pritaikymu,  

Ieško atsakymų apie  buvusiąją pirmąją rotušę, 

Sudeda rotušės dėlionę,  

 Atranda amatininkų gatvių pavadinimus, 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Nešiojamas kompiuteris, komandų registracijos 

lapai, užduočių kortelės, telefonai. 

Mokymo(si) metodai ir formos Ekskursija. 

Įvykio ar atvejo analizė.  

Veikla senamiestyje. 

Savarankiškas kūrybinis darbas komandoje. 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra http://kaunosenamiestis.autc.lt/, 

https://www.aplankykitekauna.net/senamiestis.html,   

QR CODE, PowerPoint programos pristatymas. 



inscenizuoja pirklių prekybą, nustato senosios žibalinės 

vietą, sužino kur senamiestyje buvo plytinės, 

Apžiūri ir atranda vienodas detales turtingų 

miestiečių namų fasaduose, 

Pagerbia poetą kunigą Maironį prie kriptos,  

Prisimena Kauno globėją ir Kauno herbo istoriją.  

Startuoja rotušės aikštėje išsiunčia atsakymus 

programėlėje.  

5 min. Įsivertinimas.  

Refleksija 

Suvedami rezultatai internetinėje erdvėje. 

Reflektuojama.  

 

 

3.Edukacinės programos tema „Kauno piliakalnių žiedas“ 

 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 klasės mokiniai, 5-8 klasės mokiniai 

Grupės dydis 30 mokinių 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kaunas 

Edukacinės programos temos 

anotacija 

Mokiniai sužino, kad Kaunas kūrėsi nuo piliakalnių 

gyvenviečių. Tai turėjo didelę  reikšmę miesto gynybai 

nuo priešų, tolimesniam vystymuisi ir augimui. 

Programos dalyviai ugdosi gebėjimą ir įgūdžius pažinti 

gimtojo miesto mikrorajoną, aplanko įdomiausią ir 

seniausiai minimą istorinę vietą – piliakalnį. Refleksija-

viktorina parengta atskiroms amžiaus grupėms. 

Pažindami istoriškai bei vizualiai savo gimtąjį miestą 

mokiniai įvertina gimtinės suvokimo svarbą ir įgyja 

pasididžiavimo ja ir patriotiškumo jausmą. 

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

15 min. Teorinė dalis Pristatoma Kauno mikrorajono trumpa istorinė apžvalga. 

Kalbame apie piliakalnių reikšmę ir gyvenviečių augimą 

besiformuojant miestui. Piliakalniai svarbūs ne tik kalbant 

apie mūsų valstybės gyvavimo pradžią, kaip istorijos 

liudininkai. Prie jų tvarkymo prisideda vietos 

bendruomenės, o valstybinių švenčių metu susirenka į 

bendruomenės, valstybines ir tradicines šventes į kurias 

kviečiami ir kiti miesto gyventojai. Aplankius piliakalnį 

atsiveria įspūdingas vaizdas į miesto panoramą, kurioje 

galima pamatyti svarbiausius objektus. 

40 min. Praktinė dalis Lankomi piliakalniai: Eigulių arba Veršvų, arba 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Modelinas, asmeniniai telefonai 

Mokymo(si) metodai ir formos Svarbus įvykis ar atvejo analizė.  

Savarankiškas kūrybinis darbas komandoje, 

Protų mūšis su kahoot programėle. 

Informaciniai šaltiniai ir 

literatūra 

Kauno istorija, V.Jaruševičius, L.Juozaitytė 

Mūsų Lietuva, Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, 

etnografiniai bruožai. II tomas, paruošė B.Kviklys 

https://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=155 

https://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=155


Napoleono kalnas prie Jiesios.  

Užduotis 1-4 klasių mokiniams:  

1- nustatyti kurioje vietoje buvo papilio gyvenvietė. Prie 

Jiesios piliakalnio- kurioje vietoje galėjo stovėti prancūzų 

imperatoriaus Napoleono kariuomenė. 

2- Komandinė užduotis – kryžiažodis „Piliakalnis“ 

3- Istorinis žaidimas „Surasti lapę“ 

Užduotis 5-8 klasių mokiniams: 

1-nustatyti piliakalnio bruožus (apžiūrėjus); 

2- pagaminti viduramžių indą- puodynėlę, 

3-Kahoot žaidimas „Kauno piliakalniai“ su asm. telefonu 

5-10 min. Refleksija Nebaigtų sakinių refleksija „Aš jaučiausi…, nes…“, „Aš 

išmokau, kad…“, „Aš nesupratau…, nes…“ 

Saldžioji refleksija. 

 

4. Edukacinės programos tema „Kauno naujamiesčio žingsniai “ 

 

Dalyvių amžius/klasė 3-4 klasių mokiniai 

5-8 klasių mokiniai 

9-12 klasių mokiniai  

Grupės dydis Neribojama  

Trukmė 45 min  

Užsiėmimo vieta Vienybės aikštė, Laisvės alėja. 

Edukacinės programos temos anotacija Kauno miesto ugdymo įstaigų mokiniai  geriau 

pažins gimtojo miesto  kultūrinį ir istorinį 

paveldą, bus didinama motyvacija domėtis 

savo miesto 1919- 1939 m. augimo ir 

vystymosi istorija ir dabartimi.   

Mokiniai išmoks ir pademonstruos gebėjimą ir 

įgūdžius pažinti gimtojo miesto kultūros 

objektus naudojantis išmaniosiomis 

technologijomis.  

Užduotys parengtos atskiroms amžiaus 

grupėms. 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Užduočių kortelės, nešiojamas kompiuteris, 

rezultatų suvestinės, asmeniniai telefonai.   

Mokymo(si) metodai ir formos Pokalbis-pristatymas,  

veikla komandose,  

kūrybinių pažintinių užduočių atlikimas 

išmaniųjų technologijų pagalba. 

Dėlionės sudėjimas interaktyvioje erdvėje su 

jigsawplanet planeta programa. 

Video siužetų peržiūra, atsakymų paieška.   

Informaciniai šaltiniai ir literatūra Internetas 

https://www.15min.lt/tema/naujamiestis-

kaunas-5290,  https://www.15min.lt/unesco-

pripazinimo-besiekiant-10-vertingiausiu-

kauno-modernizmo-architekturos-perliuku-

973-752182 ),  

Kauno naujamiestis: keliautojo žinynas, 



 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įvadas Susitikimas Kauno Vienybės aikštėje.  

Sužinoma kokias Kauno naujamiesčio vietas mokiniai 

pažįsta, kokius kultūros objektus yra aplankę. 

Išsiaiškinama kokie kultūros ir istorijos objektai yra jų 

gyvenamajame mikrorajone. 

Pateikiama Kauno naujamiesčio formavimosi istorija.   

Programos dalyviai susiskirsto į komandas, startuoja su 

žaidimu pažinti Kauno naujamiestį ir jo istoriją. 

35 min. Ugdomoji  veikla Programos dalyviai, naudodamiesi Actionbound 

programa savo mob. telefone, pagal pateiktas nuorodas 

atlieka užduotis, atrasdami kultūros ir istorijos objektus 

Vienybės aikštėje, V.Putvinskio  ir K.Donelaičio gatvėse 

bei Laisvės alėjoje.  

Startas ir finišas – Vienybės aikštėje.  

Mokiniai susipažįsta su atnaujinta funkcionalia Vienybės 

aikšte ir joje atlieka užduotis: 

 Vizualinė ir  su  jigsawplanet programa 

užduotis atrandant  Vienybės aikštės 

rekreacines erdves, 

Kūrybinės užduotys Vytauto didžiojo karo 

muziejaus sodelyje, prie amžinosios ugnies, 

garbės        alėjoje, prie muziejaus,   

Donelaičio, Vl.Putvinskio gatvėse randa 

modernistinio stiliaus namus, atlikdami 

užduotis sužino jų istoriją, 

Suranda pastatus pro kuriuos 1919 m. važiavo 

,,konkė“ ir pirmieji autobusai. 

Prisimins Laisvės alėjos ilgį, pasisveikins su 

miesto burmistru Jonu Vileišiu,   

Laisvės alėjoje sustodami pagal nuorodas prie 

pastatų susipažins su tarpukario žmonių 

gyvenimu.  

Finišuos Vienybės aikštėje su muzikine kūrybine 

užduotimi.  

5 min. Įsivertinimas.  

Refleksija 

Skaičiuojami rezultatai. Mokiniai užpildo internetinę 

apklausą. 

 

 

Metodininkės     Laimutė Nakutienė 

     Dalina Galskienė  

   (Parašas)   (Vardas pavardė) 

 

 

 

Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė, 

2019 ,  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound&hl=lt

