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 GIMTOJO MIESTO PAŽINTINĖ EDUKACINĖ PROGRAMA 

 ,,KAUNO ISTORIJOS PUSLAPIAI“  

(bendrojo ugdymo įstaigų 1- 4 klasių, 5- 8 klasių, 9- 12 klasių mokiniams) 

Planas 

 

Programa skirta susipažinti su Kauno miesto istorija, sužinoti kada pirmą kartą paminėtas miesto 

vardas, kaip keitėsi miesto vaizdas atskirais istorijos etapais. Programa parengta atsižvelgiant į  

mokinių amžių. 

Tikslas 

Supažindinti su Kauno miesto istorija, architektūros ir  kultūros objektais  bei žymių žmonių gyvenimo 

vietomis, tobulinant  bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas.  

Uždaviniai 

 

Mokinius susipažindinti su Kauno miesto kultūriniais, pažintiniais maršrutais,  atliekant užduotis prie 

istorinių objektų.  

Formuoti teigiamą požiūrį į gimtojo miesto istoriją, naudojantis žaidimų, kūrybinių užduočių,  

informacinių technologijų ir telefonų programomis.  

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 arba Veršvų, Jiesios) suvoks jų  įtaka miesto formavimuisi.  

Susipažins su Kauno naujamiesčio architektūra ir žymių žmonių gyvenamosiomis vietomis. 

Priemonės: 

Vaizdinė ir dalinamoji medžiaga,  telefonas, nešiojamas kompiuteris.  

Mokymo metodai ir formos: 

Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija) 

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, ekskursija, savarankiškas stebėjimas) 

Praktiniai metodai (užduočių atlikimas) . 

Kūrybiniai metodai.  



 

Informacijos šaltiniai: 

Internetas (http://kaunosenamiestis.autc.lt/, https://www.aplankykitekauna.net/senamiestis.html, 

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

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/unesco-pripazinimo-

besiekiant-10-vertingiausiu-kauno-modernizmo-architekturos-perliuku-973-752182 ), Kauno 

naujamiestis: keliautojo žinynas, Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė, 2019 ,  

QR CODE, Achtionbound telefono programėlės.  

 
 
 
Pamokos-ekskursijos eiga: 

 

 

Laikas 
Pamokos 

dalys 
Mokytojo veikla Vaikų veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susitikimas su atvykusia grupe.  

Sužinoma kokias Kauno miesto vietas mokiniai pažįsta, 

kokius kultūros objektus yra aplankę. 

Išsiaiškinama kokie kultūros ir istorijos objektai yra jų 

gyvenamajame mikrorajone.   

Kvietimas pažinti Kauno miestą ir jo istoriją žaidžiant, 

kūrybiškai veikiant komandoje. 

Klauso, diskutuoja, 

atsako į klausimus. 

10 

min. 

Teorinė dalis  Pateikiama Kauno miesto formavimosi istorija.  

Supažindinama su  miesto vardo, herbo kilme.  

Išvardijami pažintinio maršruto objektai:  

Senamiestyje-  Kauno pilis, Rotušė, Vytauto bažnyčia, 

Perkūno namas, naujamiestyje- paštas, muzikinis 

teatras, Vienybės aikštė, Vytauto didžiojo karo 

muziejaus sodelis, Kauno piliakalniai.  

.  

Klauso, atsakinėja į 

klausimus, išsako savo 

nuomonę, stebi, 

diskutuoja.  

5 min. Patikrinimas ar 

suprato 

užduotis   

Mokiniai vaizdinių priemonių pagalba pasiskirstomi į  

grupes, komandas. 

Komandos sukuria pavadinimą, išsirenka kapitoną. 

Įteikiamos užduočių kortelės. 

 Išsiaiškinama  ar visi suprato užduotis, jų atlikimo 

būdus ir metodus, laiko limitą.  

Diskutuoja, atsako į 

klausimus. 

20 

min. 

Praktinė dalis I-IV klasių mokiniams organizuojamas žaidimas 

,,Kauno pilies lobis“  pagal pateiktas nuorodas mokiniai  

suranda objektus ir atlieka užduotis, lankoma Kauno 

pilis.  

Viktorina ,,Kauno pilis“ arba kultūrinio orientavimosi 

konkursas su QR CODE programa.  

Lankomi piliakalniai (Veršvų arba  Jiesios, Eigulių). 

Mokiniai susipažįsta su archeologų atradimais, mūsų 

protėvių gynyba nuo priešų, gyvenimo buitimi ir 

papročiais.  

Komandos atlieka  užduotis, dalyvauja viktorinoje.  

V- VIII klasių mokiniai dalyvauja kultūrinio 

orientavimosi žaidime su telefono  Actionbound 

programa ,,Kauno senamiesčio labirintai “ arba 

,,Įtraukiantis Kauno naujamiesčio paveldas“ .  

Dalyviai ieško objektų su parengta kompiuterine 

programa, išmaniaisiais telefonais.  

Mokiniai aplanko Kauno piliakalnius ( Veršvų arba 

Lantainių, Jiesios ir Eigulių) 

Aktyvi mokinių 

veikla, atliekamos 

užduotys prie kultūros 

ir istorijos objektų.  

http://kaunosenamiestis.autc.lt/
https://www.aplankykitekauna.net/senamiestis.html
https://www.15min.lt/tema/naujamiestis-kaunas-5290
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/unesco-pripazinimo-besiekiant-10-vertingiausiu-kauno-modernizmo-architekturos-perliuku-973-752182
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/unesco-pripazinimo-besiekiant-10-vertingiausiu-kauno-modernizmo-architekturos-perliuku-973-752182


Mokiniai susipažįsta su archeologijos paminklais, mūsų 

protėvių gyvenimo buitimi, laidojimo papročiais, 

gynyba.  

Komandos atlieka  užduotis, sprendžia galvosūkį. 

 

IX- XII klasių mokiniai pasirenka ir dalyvauja 

kultūrinio orientavimosi žaidime su telefono  

Actionbound programa ,,Kauno senamiesčio labirintai “ 

arba ,,Kauno naujamiestis inteligentijos lopšys“, arba 

,,Įtraukiantis Kauno naujamiesčio paveldas“ .  

Lanko Kauno piliakalnius ( Veršvų arba Lantainių, 

Jiesios, Aukštųjų Šančių, Vieškūnų ir Eigulių)  

Mokiniai susipažįsta su archeologijos paminklais, 

viduramžių miesto kūrimo vaizdiniu.  

Komandos atlieka  užduotis.   
5 min.  Pamokos 

pabaiga 

Aptariami rezultatai, išsiaiškinama kas patiko 

labiausiai, kas buvo sunku. 

Pasveikinami aktyviausi ir kūrybiškiausi mokiniai.  

Diskutuoja, išsako 

savo nuomonę.  

 

Metodininkė        Laimutė Nakutienė 

Metodininkė       Dalina Galskienė 


