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Aš – išdidusis Erelis Žuvininkas, 
Labanoro regioninio parko simbolis. 
Kviečiu į kelionę po šį didelį sengirių 
kraštą.

Didžiausiame šalies regioniniame 
parke – tiek gamtos vertybių, kad 
joms pažinti nepakaks dienos ar 
savaitės. Garsioji Labanoro giria – 
didžiulė ir kupina gyvybės. Regio-
ninis parkas sėte nusėtas vandens 
telkinių: nuo mažiausių akivarų 
pelkėse iki plačiai vilnijančių Stir-
nių, Lakajų, Kertuojų ežerų. Kai 
kurie ežerai su ragais –  siaurais 
pusiasaliais, nuo seno turinčiais 
vardus. Prie ežerų gausu poilsiau-
tojų ir žygeivių.

Labanoro girioje slypi ir unikalus 
kultūros paveldas: tradicinė me-
dinė kaimų architektūra, senosios 
etnokosmologijos ir senojo ūkinin-
kavimo tradicijos. Miškingojo regi-
ono centras – Labanoro miestelis. 
Jame, regioninio parko lankytojų 
centre, galima išvysti garsiąją La-
banoro dūdą. Pradėkite kelionę 
čia susipažindami su nauja įdomia 
ekspozicija!











































































































UŽDUOTIS 

JAUNIAUSIESIEMS 

Kur mokysitės? 
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Piliakalnio aikštelėje, atviroje miško vietoje. 

Ką išmoksite, sužinosite? 
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Sužinosime, kas yra žvaigždynai, kas yra krentančios žvaigždės, sugalvosime norus. 

Užduotys 

1. Aplankyk mano žvaigždę!

Tamsią be Mėnulio naktį akis mato iki 2500 žvaigždžių, dar tiek jų slepiasi už horizonto.
Daug daugiau žvaigždžių matytume pro žiūronus, o pro galingus teleskopus jų pastebėtu
me net milijardus! Vardus turi pačios ryškiausios žvaigždės, pvz., Sirijus (Lietuvoje mato
ma tik žiemą). Surask danguje tau labiausiai patinkančią žvaigždę ir nupiešk ją tarp kitų
žvaigždžių. Kuo ji vardu? Susikeiskite veiklos lapais su draugu ir pabandyk „aplankyti" jo 
žvaigždę.
2. Neatrastas žvaigždynas

Orientuotis Žemėje padeda žemėlapiai, o „nepaklysti" danguje - žvaigždėlapiai. Visas dangus
suskirstytas į 88 žvaigždynus, iš kurių 25 Lietuvos padangėje niekada nepasirodo. Iš senų
laikų mus pasiekė žvaigždynų vardai: Grįžulo Ratai, Septyni Šienpjoviai, Darželis. Sujungus
šviesiausias žvaigždynų žvaigždes galima įžvelgti įvairias figūras. Jos buvo piešiamos senovės
žvaigždėlapiuose ir, apipintos legendomis, pasiekė mūsų laikus su įprasmintais žvaigždynų
vardais. Grupelėse iš žvakelių sudėliokite žvaigždynus ir sugalvokite jiems vardus.

3. Kodėl krenta žvaigždės?

Ilgiau stebėdami giedrą nakties dangų galime pamatyti krentančią žvaigždę. Tikima, kad
pamačius ją reikia sugalvoti norą ir jis būtinai išsipildys! Bet ar iš tiesų į žemę krenta
žvaigždės? Įsivaizduokite, kas nutiktų, jei į žemę nukristų artimiausia žvaigždė - Saulė.
Saulė tūkstančius kartų didesnė už Žemę. Ir dar tokia karšta! Krentanti žvaigždė - tai
meteoras, švytėjimas, kurį sukelia dulkės dydžio dangaus kūnas, dideliu greičiu įskriejęs
į mūsų planetos atmosferą. Čia jis įkaista, švysteli ir sudega. Todėl nukritusios žvaigždės
ieškoti tikrai neverta.
Pamokos pabaigoje. Ant žemės iš žvakelių sudėkite mėnulio, saulės ir žvaigždės kontū
rus. Paprašykite vaikų po vieną atsistoti į kiekvieną iš objektų ir pasakyti, ką naujo suži
nojo ir įsiminė apie šiuos dangaus šviesulius.

ŽALIOSIOS PAMOKOS 
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1. Aplankyk mano žvaigždę

Rask danguje tau labiausiai patinkančią žvaigždę ir nupiešk ją tarp kitų žvaigždžių.

Sugalvok žvaigždei vardą: 

Užrašyk draugo žvaigždės vardą, kurioje svečiavaisi: .......................................... . 

2. Neatrastas žvaigždynas

Su draugais iš žvakelių sudėliokite žvaigždyną ir sugalvokite pavadinimą.
M- v , vd d usų zva1gz yno var as ....................................................................................... . 

Aplankykite kitų draugų sukurtus žvaigždynus. Atspėkite, kokie jų žvaigždynų vardai. 
1 . ...................................................................................................................... . 

2 . ...................................................................................................................... . 

3 . ...................................................................................................................... . 
4 . ...................................................................................................................... . 
5 . ...................................................................................................................... . 

6. ·······················································································································

3. Kodėl krenta žvaigždės?

Sugalvok norą krentančiai žvaigždei:

Užrašyk, kaip dar vadinama krentanti žvaigždė: M ______ _ 
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