SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS
EDUKACINĖS PROGRAMOS
(visos programos pritaikytos įvairaus amžiaus žmonių grupėms)
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1. Bitė ir žmogus

2. Ką mena
akmenys?

3. Mitologijos
slėpiniai

Aprašymas
Teorinė dalis. Viskas apie bites.
Susipažinsite su unikalaus
bendruomeninio gyvenimo
pavyzdžiu. Žmogaus ir bitės ryšys
– nuo žiedo iki medaus ant mūsų
stalo. Vaškas ir jo panaudojimo
galimybės.
Praktinė dalis. Gaminsite ir
dekoruosite įvairių formų žvakes.
Gilinsite įgytas žinias žaisdami
žaidimus.
Akmenys – negyvosios gamtos
sudėtinė dalis, žemės paviršiaus
turtas. Tai žmogaus „draugai“ ir
gamtos paminklai. Edukacinės
programos metu sužinosite, iš kur
akmenys atsiranda, kaip gimsta jų
vardai ir ką apie juos byloja
legendos. Taip pat kokia jų
funkcija Lietuvių mitologijoje ir
tautosakoje. Aplankysite Šventos
miško akmenynus, gaminsite
suvenyrus.
Pažintis su lietuvių mitologija – tai
galimybė dabartiniam žmogui
grįžti į praeitį, suvokti mūsų

Maksimalus Trukmė
dalyvių
skaičius
20
2 val.

Kaina

Vadovas

Pastabos

40,0 €/vnt.

Specialistė informacijai
Jolita Garbulienė

Edukacinė
programa vykdoma
ištisus metus

20

2 val.

20,0 €/vnt.

Vyr. kraštotvarkininkas
Marius Semaška
Specialistė informacijai
Jolita Garbulienė

Edukacinė
programa vykdoma
nuo balandžio 1 iki
spalio 30 d.

20

2 val.

50 €/vnt.

Vyr. kraštotvarkininkas
Marius Semaška
Specialistė informacijai

Edukacinė
programa vykdoma
nuo balandžio 1 iki

4. Darnus
vartojimas

protėvių pasaulėžiūrą, suprasti
kaip arti žmogaus anksčiau buvo
dievai ir kaip jie padėjo senovės
lietuviui gyventi bei spręsti
kasdienines problemas.
Teatralizuota edukacinė programa
vykdoma pažintiniame
mitologiniame take, kuriame baltų
dievybės simboliais įkūnytos
akmeninėse skulptūrose.
Edukacinės programos metu,
atlikdami įvairias užduotis,
susipažinsite su protėvių dievais,
sužinosite, ką kiekvienas iš jų
globoja ir į ką įsikūnija.
Kitomis akimis pažvelgsite į
patogią žmogaus kasdienybę ir
įvertinsite kainą, kurią moka
gamta, kad mes galėtume tenkinti
visus savo poreikius. Edukacinės
programos tikslas – suteikti žinių
apie darnų vartojimą ir paskatinti
šias žinias taikyti kasdieniniame
gyvenime.
Atlikdami praktines užduotis
plačiau susipažinsite su
aplinkosauginiu ugdymu bei
kiekvieno žmogaus galimybėmis
prisidėti prie aplinkos saugojimo.
Susipažinsite su atliekų tvarkymo
istorija ir tradicijomis. Gautas
teorines žinias praktiškai
pritaikysite atlikdami įvairias
užduotis, susijusias su pakartotiniu

20

2 val.

30 €/vnt.

Jolita Garbulienė
Vyr. ekologė Tatjana
Ivanova

spalio 30 d.

Specialistė informacijai
Jolita Garbulienė
Vyr. ekologė Tatjana
Ivanova

Edukacinė
programa vykdoma
ištisus metus

5. Senojo miško
paslaptys

6. Drugiai –
gamtos
puošmena

7. Pelkių
paslaptys

atliekų panaudojimu. Turėsite
galimybę nereikalingus daiktus
panaudoti antrą kartą – pagaminti
praktišką daiktą (birių produktų
indą, lesyklėlę, kalėdinį žaisliuką
ir kt.).
Edukacinės programos metu
diskutuosime, žaisime žaidimus,
analizuosime pavyzdžius ir
modeliuosime situacijas.
Miškas – vieta, nuraminanti
žmogaus dvasią, suteikianti
ramybės, įkvėpimo. Edukacinės
programos metu susipažinsite su
kertinėmis miško buveinėmis, jų
svarba. Sužinosite daug įdomių
faktų apie skruzdėles ir gyvenimą
skruzdėlyne. Patyrinėsite kerpes.
Komandinės kūrybinės užduotys,
žaidimai.
Teorinė dalis. Susipažinsite su
drugiais, jų biologijos, ekologijos
ypatumais, įvairove, įdomiais
gyvenimo faktais, simboline
reikšme įvairių šalių kultūrose.
Praktinė dalis – pievoje. Drugių
atpažinimas, kolekcionavimo
ypatumai.
Pelkės – unikalios ekosistemos,
kurioms būdingos savitos
ekologinės sąlygos. Tai tarsi gyvas
metraštis, dėl unikalių augalų
savybių sukaupęs nemažai
informacijos apie praeityje

20

2 val.

25 €/vnt.

Vyr. kraštotvarkininkas
Marius Semaška
Specialistė informacijai
Jolita Garbulienė

Edukacinė
programa vykdoma
nuo balandžio 1 iki
spalio 30 d.

15

2 val.

30 €/vnt.

Vyr. ekologė
Tatjana Ivanova

Edukacinė
programa vykdoma
nuo gegužės 1 iki
rugsėjo 30 d.

15

2 val.

25 €/vnt.

Vyr. ekologė
Tatjana Ivanova

Edukacinė
programa vykdoma
nuo gegužės 1 iki
rugsėjo 30 d.
Dalyviai turi būti
tinkamai apsirengę

vykusius gamtos procesus ir
istorinius įvykius. Edukacinės
programos metu vyksime į
aukštapelkę, kur susipažinsite su
ypatingomis pelkių savybėmis,
reliktinėmis augalų bei gyvūnų
rūšimis.

ir apsiavę
(guminiais batais)
pasivaikščiojimui
pelkėje.

