
   
 

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS ORGANIZUOJAMI EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI: 

 

EDUKACINĖ PROGRAMA  

PAMOKA GAMTOJE „SUSIPAŽINKIME SU MŪSŲ KRAŠTE ŽIEMOJANČIAIS PAUKŠČIAIS“ 

 

APIE EDUKACIJĄ 

Šiame technologiškai tobulėjančiame pasaulyje nebepastebime mus supančios aplinkos, nematome kokie 

gyvūnai mus nulydi akimis, neįsiklausome į mums giedamas giesmes, kurias dovanoja sparnuočiai. Tad kartu 

pasistengsime akimis sugauti kiekvieną mums sparnais pamojusį ar tyliai tupintį paukštį, jį pažinti. Parko specialistai 

mokys vaikus kaip paukščius atpažinti, kur kiekviena atpažinta rūšis gyvena, kuo maitinasi ar paukštis išskrenda į šiltus 

kraštus ar lieka žiemoti pas mus. O gal pavyks pamatyti saugomą į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytą paukščių rūšį! 

Užsiėmimo vieta: 

Užsiėmimai vyksta Vištyčio ežero pakrantėje, stebint ežero vandens paviršių bei padangę, augančių 

medžių ir krūmų viršūnes bei jų tankmę. 

Užsiėmimo trukmė:  

1–1,5 val. 

 

Užsiėmimo įranga: 

Vadovas “Po Vištyčio regioninį parką”; 

Žiūronai; 

Monoklis; 

Atmintinė; 

Dviračiai ir dviratininko liemenės (direkcijos inventorius); 

Gera nuotaika. 

 

Užsiėmimo eiga: 

Naudodamiesi žiūronais ir monokliu pažinsime ir fiksuosime paukščių rūšis. 

Kaina:  

Užsiėmimo kaina mokinių grupei 1 val. - 15 eurų. 

Edukacinių programų laiką prašome suderinti su direkcijos specialistais iš anksto telefonu 8 342 

63532 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

EDUKACINĖ PROGRAMA 

PAMOKA GAMTOJE „ATPAŽINK KIEKVIENĄ MEDĮ“ 

 

APIE EDUKACIJĄ 

Žaliosios pamokos metu sėsime ant dviračių (galite į vietą atvykti ir autobusu) ir minsime tol, kol 

atsidursime miške, turtingame medžių rūšimis. Atidžiai apžiūrėsime kiekvienos rūšies medį, jo žievę, lapus, įvertinsime 

jo būklę. Išmoksime išmatuoti augančio medžio aukštį, sužinosime amžių bei skersmenį. 

Užsiėmimo vieta: 

Užsiėmimai vyksta Vištytgirio botaniniame-zoologiniame draustinyje, Šilelio rekreaciniame miške. 

Užsiėmimo trukmė:  

2,5–3 val. 

 

Užsiėmimo įranga: 

Vadovas “Po Vištyčio regioninį parką”; 

Pieštukas; 

Aukštimatis; 

Žerglės; 

Amžiaus grąžtas; 

Dviračiai ir dviratininko liemenės (direkcijos inventories); 

Gera nuotaika. 

 

Užsiėmimo eiga: 

Atvykę į numatytą vietą atidžiai stebėsime mus supančius medžius, stengsimės atpažinti medžių rūšis. 

Išsirinkę vieną medį jį kruopščiai apžiūrėsime. Su aukštimačiu įvertinsime jo aukštį, amžiaus grąžtu įsigręšime iki pat 

medžio šerdies, taip nustatysime jo amžių skaičiuodami rieves, o žerglėmis įvertinsime ar medis storas ar plonas taip pat 

vertinsime medžio būklę – sunkus jis ligonis ar sveikas. Susipažinsime su medžių priešais, kokie jie gali būti. 

Kaina:  

Užsiėmimo kaina mokinių grupei 1 val. - 15 eurų. 

Edukacinių programų laiką prašome suderinti su direkcijos specialistais iš anksto telefonu 8 342 

63532 

 

P.s. Ar į pamokos gamtoje vietą vykti su dviračiais ar autobusu sprendžia 

mokytojai ir mokinių tėvai. Tikimės, kad mokiniai bus susipažinę su 

reikalavimais dviračių vairuotojams. 

 

 

 

 

 



   
 

EDUKACINĖ PROGRAMA  

PAMOKA GAMTOJE „KUR GYVENA BEBRAS!?“ 

APIE EDUKACIJĄ 

Žalioji pamoka gamtoje mokiniams leis susipažinti su vienu stambiausių mūsų krašto graužikų. Mindami 

dviračių pedalus (galite į vietą atvykti ir autobusu) aplankysime keturias bebrų šeimas. Įvertinsime kuri jų yra darbščiausia 

taip pat vertindami veiklos žymes nustatysime šeimos gausumą. 

Užsiėmimo vieta: 

Vištyčio regioninio parko teritorija. 

Užsiėmimo trukmė:  

2,5–3 val. 

 

Užsiėmimo įranga: 

Vadovas “Po Vištyčio regioninį parką”; 

Dviračiai ir dviratininko liemenės (direkcijos inventorius); 

Gera nuotaika. 

 

Užsiėmimo eiga: 

Regioninio parko lankytojų centre pasiėmę dviračius minsime į vieną pusę apie 7,5 km aplankyti bebro 

ne vieną, o keturis namus. Apžiūrėję ir įvertinę kaip jie gyvena, pasibuvę gamtoje, tiek pat kilometrų minsime atgal į 

Vištytį. 

Kaina:  

Užsiėmimo kaina mokinių grupei 1 val. - 15 eurų. 

Edukacinių programų laiką prašome suderinti su direkcijos specialistais iš anksto telefonu 8 342 

63532 

 

P.s. Ar į pamokos gamtoje vietą vykti su 

dviračiais ar autobusu sprendžia mokytojai ir 

mokinių tėvai. Tikimės, kad mokiniai bus 

susipažinę su reikalavimais dviračių 

vairuotojams. 

  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

EDUKACINĖ PROGRAMA GAMTOJE 

 „ATPAŽINK, SUSKAIČIUOK, IŠMATUOK, VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO TURTUS“ 

 

APIE EDUKACIJĄ 

Ši edukacinė programa - tai puiki galimybė susipažinti su svarbiausiomis Vištyčio regioninio parko 

vertybėmis: kraštovaizdžiu, gyvąja, negyvąja gamta, kultūros vertybėmis. Mes pasiruošę ne tik parodyti regioninio parko 

turtus, bet leisti moksleiviams patiems nustatyti jų vertę - išmatuoti, suskaičiuoti, atpažinti: Vištyčio miestelį, Didįjį 

Vištyčio akmenį, Vištyčio vėjo malūną, Vištyčio ežerą bei kalvas apaugusias brandžiais miškais. Ir tai ne viskas – gamtoje 

yra ką veikti, čia svarbu viskas nuo didžiulio medžio iki mažo ropojančio vabalėlio. 

Visus šiuos darbus planuojame nudirbti per 2,0-2,5 val. 

Jeigu edukacinei pamokai skirsite 2,5 valandas, tai nuvažiuosite prie Dabravolės piliakalnio, išgirsite 

pasakojimus apie keturis regioniniame parke esančius piliakalnius apžiūrėsite kokie augalai auga papėdėje ir 

suskaičiuosite daugiakamienės liepos kamienus.  

Moksleiviai įsitikins, kad Vištyčio regioniniame parke slypi didžiuliai turtai, na o kiekvienas iš Jų galės 

tapti tikru gamtos tyrėju, vertintoju.  

Užsiėmimo vieta: 

Vištyčio regioninis parkas.  

Užsiėmimo trukmė:  

2,0-2,5 val. (priklauso nuo mokinių amžiaus                                                                                                                  

ir edukacijai skiriamo laiko)  

 

Užsiėmimo įranga: 

Edukaciją užsakiusios įstaigos autobusas;  

Vadovas “Po Vištyčio regioninį parką”; 

Gera nuotaika. 

 

Užsiėmimo eiga:  

Susitiksime Vištyčio regioninio parko lankytojų centre. Pusvalandį skirsime susipažinti su vidaus 

ekspoziciją “Kalvotoji Suvalkija”. Pasitarsime ką numatę nuveikti, susikrausime visą reikalingą įrangą ir 

pradėsime kelionę po Vištyčio regioninį parką.  

Kaina:  

Užsiėmimo kaina mokinių grupei 1 val. - 15 eurų.   

Programa skirta: įvairaus amžiaus vaikams 

 

Edukacinių programų laiką prašome suderinti su direkcijos specialistais iš anksto telefonu 8 342 

63532 

 

 



   
 

                              EDUKACINĖ PROGRAMA LANKYTOJŲ CENTRE 

                        „VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO IŠSKIRTINĖ VERTĖ“ 

APIE EDUKACIJĄ 

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

vaikams ir suaugusiems. Edukacinės programos tikslas – supažindinti su Vištyčio regioninio parko išskirtine verte su 

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

esančiomis gamtos ir kultūros vertybėmis, istoriniais faktais, asmenybėmis. 

Suaugusieji ir vyresnio amžiaus vaikai pamokos pabaigoje galės pasitikrinti savo žinias apie saugomą 

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

skaudžių pakilimų ir kritimų, tykančių kelionės metu. Čia daug ką lemia ne tik žinios, bet ir sėkmė, ridenant kauliuką. 

Patys mažiausieji galės parungtyniauti dėliodami tris dėliones, kuriose pavaizduotos svarbiausios 

regioninio parko vertybės. 

Šią edukaciją lankytojai daugiausiai renkasi esant blogam orui, ar šaltuoju metų laiku.  

Užsiėmimo vieta: 

Vištyčio regioninio parko lankytojų centras  

Užsiėmimo trukmė:  

Apie 2,0 val.  

 

Užsiėmimo eiga:  

Pirmoji užsiėmimo dalis vyksta vidaus ekspozicijos “Kalvotoji Suvalkija” salėje. Užsiėmimo dalyviai 

supažindinami su išskirtine Vištyčio regioninio parko verte. Antroje dalyje užsiėmimo dalyviai pasitikrina 

savo žinias, brezentiniu tentu “keliaudami” po Vištyčio regioninį parką ir atsakinėdami į klausimus. 

Pradinukai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai dėlioja dėliones. 

Kaina:  

Užsiėmimo kaina grupei žmonių:  1 val. – 15 eurų.   

Programa skirta: įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems 

Edukacinių programų laiką prašome suderinti su direkcijos specialistais iš anksto telefonu 8 342 

63532 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

EDUKACINĖ PROGRAMA  

„KĄ PASAKOJA VIŠTYČIO VĖJO MALŪNAS?“ 

APIE EDUKACIJĄ 

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

baigiančiais išnykti vėjo malūnais. Suvalkijos regione likęs tik vienas malūnas, kuriame išlikusi technologinė įranga. Po 

remonto, jis tapo vieninteliu technikos paminklu, galinčiu prikelti 100 metų senumo istoriją ir papasakoti ne tik apie 

malūnininko darbą, malimo procesą, bet ir apie to laikotarpio amatininkų, meistrų darbą: stalių, dailidžių, akmenskaldžių, 

virvių pynėjų ir kt. Nė vienas vėjo malūnas neapsiėjo be jų pagalbos.  

Užsiėmimo vieta: 

Edukacija vyks naujai suremontuotame ir tik šiais metais 

lankytojams atvėrusiame duris Vištyčio vėjo malūne.  

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

Užsiėmimo trukmė:  

1 val. 

 

Užsiėmimo eiga:  

Pirmoje užsiėmimo dalyje susipažinsime su Vištyčio vėjo malūno 

istorija, malimo procesu, aptarsime kaip prieš 100 metų gyveno žmonės, kuo vertėsi, kokie buvo senovės amatai ir 

verslai. Antroje užsiėmimo dalyje dalyviai galės kurti pasakojimus, legendas apie malūną, įminti mįsles. Aktyviausi, 

smalsiausi ir daugiausiai teisingų atsakymų pateikę mokiniai gaus malūnininko pažymėjimą 

Kaina:  

Užsiėmimo kaina grupei žmonių:  1 val. – 15 eurų.   

Edukacinių programų laiką prašome suderinti su direkcijos specialistais iš anksto telefonu 8 342 

63532 

 

 

 

 

 

 


