
Kardokų Gamtos Mokykla kviečia susitikti 
edukaciniuose užsiėmimuose 

          

 

Edukacija „Susikrauk išgyvenimo kuprinę“ 

(vaikams, mokytojams) 

Ei, gal nori sudalyvauti tikrame žygyje ir išbandyti savo jėgas? 

Žygiuosime pėsčiomis po Kardokų kaimo miškus. Pasiimk su 

savimi kuprinę, o mes tau parodysime ką tikras žygeivis turi į ją 

įsidėti. 

Žygis, tai ne tik ėjimas bei  kvėpavimas grynu oru, tai ir 

atsakomybės prisiėmimas, išėjimas iš komforto zonos, komandos 

stiprinimas bei nepakartojamų įspūdžių bagažas. 

Kviečiame viską išbandyti patiems! 

 

Programa: 

9.00 Atvykimas 

9.05 Apšilimo žaidimas ir emocijų ratas 

9.20 Edukacija „Susikrauk išgyvenimo kuprinę“ 

10.20 Žygis 

11:30 Pietūs 

12:00 Išvykimas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacija „Patyriminis žygis per pojūčius“ 

(mokytojams) 

Ar esate girdėję ką šneka skruzdės? Ar žinote kaip kvepia 

samanos? Ar žvelgėte į dangaus mėlį pro medžių šakų labirintus? 

Ar ragavote miško maisto? Ar lietėte basomis miško paklotę? 

Kviečiame į miško maudynės kur patirsite mišką per pojūčius. 

 

Programa: 

10.00 Atvykimas 

10.05 Emocijų ratas su šilta arbata ir meditacija 

10.45 Patyriminis žygis 

12.00 Refleksija 

12.40 Pietūs 

13.00 Išvykimas 



 

Edukacija „Valgomi stebuklai po mūsų kojomis“ 

(vaikams, mokytojams) 

Ką galvojate, kai žvelgiate į žydinčią pievą? Gražu? Kvapnu? 

Spalvota? O ar žinote, kad eidami per pievą galime ne tik 

grožėtis, įkvėpti, liesti, bet ir ragauti? 

Kviečiame pažinti valgomus pievų turtus bei jų paragauti. 

 

Programa: 

10.00 Atvykimas 

10.05 Apšilimo žaidimas ir emocijų ratas 

10.20 Edukacija „Valgomi stebuklai po mūsų kojomis“  

11.30 Augalų koliažų kūrimas/arbatžolių šluotelių kūrimas 

12.30 Pietūs 

13.00 Išvykimas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientacinis „Miško lobiai“ 

(vaikams) 

Ar esate kada ieškoję lobio? O ar žinote kiek lobių slepiasi 

miške? Ar esi pasirengęs iššūkiui? 

Kviečiame įveikti užduotis ir susipažinti su lobiais paslėptais 

miške. 

 

Programa: 

10.00 Atvykimas 

10.05 Apšilimo žaidimas/emocijų ratas 

10.30 Orientacinis 

11.30 Koliažo kūrimas iš miško lobių/žaidimai 

12.30 Pietūs 

13.00 Išvykimas 



Orientacinis „Įmink mįslę“ 

(vaikams) 

Skrenda skrenda, tik niekuomet žemėn nenusileidžia? Matau - 

negirdžiu, girdžiu – nematau? Auksu mesta, sidabru atausta, 

deimanto peiliu rėžta?  

Ar galite įminti šias mįsles?  

Kviečiame pamiklinti ne tik kojas, bet galveles ir sudalyvauti 

orientaciniame mįslių žaidime. 

 

Programa: 

10.00 Atvykimas 

10.05 Apšilimo žaidimas ir emocijų ratas 

10.30 Orientacinis 

11.30 Eksperimentai/žaidimai 

12.30 Pietūs 

13.00 Išvykimas 

 

 

 

 

 
 

Edukacija „Indėniuko kelias“ 

(vaikams) 

Baltoji Iltis, Miegantis Debesis, Bėgantis Jautis, o koks tavo 

indėniškas vardas? 

Kviečiame pabudinti indėno dvasią savyje, išsimaudyti indėniškos 

muzikos garsuose bei išmokti šaudyti lanku. 

 

Programa: 

10.00 Atvykimas 

10.05 Indėniškų vardų suteikimas 

10.30 Lankų dirbtuvės bei šaudymas iš lanko 

12.00 Indėniški žaidimai 

12.30 Pietūs gaminti ant laužo 

13.00 Išvykimas 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Informacija 
 

Edukacijos gali būti skirtos priešmokyklinukams, pradinukams ir 

mokytojams. 

 

Laikas: derinamas pagal susitarimą 

Vieta: Kardokų Gamtos Mokykla,  Kardokų k., Kazlų Rūdos sav. 

Mokestis: 10 eurų/vaikui su maitinimu  

                 8 eurai/vaikui be maitinimo 

Registracija ir papildoma informacija:  

tel.: Kristina 864778724/Gintarė 862116073 

el.p.: edukacijos@kardokumokykla.lt  

 

Neradote sau tinkamos edukacijos? Netinka laikas? Turite savų 

idėjų? Skambinkite! Ieškosime geriausio varianto visiems. 

 

Kviečiame patirti nuotykį miške! 


