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SALANTŲ REGIONINIO PARKO EDUKACIN Ė PROGRAMA  

„SALANT Ų REGIONINIO PARKO VIDURIN Ė DALIS“ 
 
 

I. PROGRAMOS PRIEMONI Ų PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Temos pavadinimas Vieta Laikas Amžiaus 
grupė 

Priemonės 

1. Kalnalis 
1.1. Teorinė dalis 

Ekskursija po Kalnalio istorines – sakralines 
vietas 

1.Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios 
kompleksas (bažnyčia, varpinė); 
2. Puškorių šeimos antkapinis paminklas. 
 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

1.2. Praktinės užduotys: 
1. Sudėliok Salanto slėnio žemėlapį (1 
priedas). 

Kalnalio apžvalgos bokštas 
arba Salantų RP lankytojų centras 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, 
kompasas, 
rašymo 
priemonės 

2. Salantų regioninio parko žemėlapyje 
nurodyti vietą, kurioje vyksta ekskursija (2 
priedas). 

Kalnalio apžvalgos bokštas, Kalnalio 
bažnyčios šventorius arba Salantų RP 
lankytojų centras 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės 

3. Užduočių lape atsakyti į klausimus (3 
priedas). 

Kalnalio bažnyčios šventorius 
arba Salantų RP lankytojų centras 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės 

4. Patyrinėti tautodailininkų sukurtus 
antkapinius kryžius, stogastulpius ir 
koplytstulpius. Atpažinti ir užrašyti 
mažosios architektūros statinių 
pavadinimus, paaiškinti kuo skiriasi.(4 
priedas). 

Kalnalio bažnyčios šventorius 
arba Salantų RP lankytojų centras 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės 

2. Salantai (parkas, Gaidžio koplyčia, bažnyčia ir kt.) 
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2.1. Teorinė dalis 
1. Ekskursija po sakralines Salantų vietas;  
2. Ekskursija po mitologines Salantų 
vietoves; 
3. Ekskursija po šiuolaikinės istorijos 
žymias vietas.  

1. Salantų Švč. Mergelės Marijos ėmimo 
į dangų bažnyčios kompleksas; 
2. Paminklas knygnešiui Aleksandrui 
Bendikui atminti;  
3. Palangos Juzės skulptūra; 
4. Paminklas skirtas 1941-1952 m. 
lietuvių tautos patirtų kančių atminimui; 
5. Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminklas;  
6. Specialiosios paskirties pastatas 
(Salantų valsčiaus NKVD–MVD 
poskyris ); 
7. Rezistentų laidojimo vieta; 
8. Salantų miestelio žydų žudynių vieta ir 
kapas; 
9. Žvainių koplyčia (Gaidžio koplyčia) 
Koplyčia su skulptūrine kompozicija 
„Ave Maria“; 
10. Akmuo su „Laumės pėda“; 
11. Laivių (Salantų) mitologinis akmuo, 
vad. Laumės kūliu. 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 
5-12 klasės 
5 -12 klasės 
 
9-12 klasės 

Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktinės užduotys: 
1. Edukaciniai žaidimai (5 priedas). 

Prie Salantų kaštono arba Salantų RP 
lankytojų centre 

Balandžio – 
lapkričio mėn. 

2-5 klasės Kaštonai, 
akmenukai 

2. Didžiausi Lietuvos medžiai: surask 
lentelėje dešimt didžiausių Lietuvos medžių 
pavadinimų, atspėk, kurie penki tų medžių 
auga Žemaitijoje (6 priedas). 

Tinkama vieta gamtoje arba Salantų RP 
lankytojų centre 

Balandžio – 
lapkričio mėn. 

4-6 klasės Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės 

3. Atpažink medžių lapus, žiedus ir vaisius 
(7 priedas). 

Salantų miesto parke arba Salantų RP 
lankytojų centre 

Gegužės – 
lapkričio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, 
rašikliai 

4. Sukurk ,,Medžio pasą“ (8 priedas). Salantų miesto parke Kovo – 
lapkričio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, 
rašikliai 
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5. Pasidaryk medžio žievės atspaudą (9 
priedas). 

Salantų miesto parke Sausio – 
gruodžio mėn. 

 A4 popieriaus 
lapai, kreidelės  

6. Salantų regioninio parko žemėlapyje 
nurodyti vietą, kurioje vyksta ekskursija (2 
priedas). 

Bet kuri vieta gamtoje, prie lankomų 
objektų  

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės 

7. Vadovaujantis gauta informacija 
užduočių lape atsakyti į klausimus (10 
priedas, 11 priedas, 12 priedas, 13 priedas, 
14 priedas). 

Aikštelė prie Gaidžio koplyčios ar kita 
tinkama vieta gamtoje arba Salantų RP 
lankytojų centre 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės 

3. Alkos kalnas 
3.1. Teorinė dalis: 

Ekskursija – žygis po mitologijos pasaulį 
Alkos kalne. 

   1. Alkos ąžuolas (Šventasis ąžuolas, 
Aukuro ąžuolas); 
  2. Alkos šaltinis; 
  3. Aukuro akmuo; 
  4. Alkakalnis. 

Gegužės – 
spalio mėn. 

5- 12 klasės Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

3.2. Praktinės užduotys: 
 1. Salantų regioninio parko žemėlapyje 
nurodyti vietą, kurioje vyksta ekskursija (2 
priedas). 

Bet kuri vieta gamtoje, prie lankomų 
objektų 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

2.Užduotys pagonybės simbolių tematika 
(15 priedas). 

Atokvėpio vieta prie Alkos kalno arba 
Salantų RP lankytojų centre 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

3. Aptarti, kaip lietuviai suprato tridalę 
pasaulio struktūrą, kurios simbolis – 
Pasaulio medis. 

Ant Alkos kalno  Sausio – 
gruodžio mėn. 

  

4. Medžio eskizo užduotis (18 priedas). Salantų regioninio parko lankytojų 
centras 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, 
piešimo 
priemonės. 

5. Sakmių apie mitinių būtybių ir žmogaus 
santykius varžytuvės. 

Atokvėpio vieta prie Alkos kalno arba 
Salantų RP lankytojų centre 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

  

6. Užduotis: surasti ant kalno medžius 
(Ąžuolas, Beržas, Pušis, Drebulė), juos 
apibūdinti naudojant vaizdingus 

Atokvėpio vieta prie Alkos kalno arba 
Salantų RP lankytojų centre 

Sausio – 
gruodžio mėn. 
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palyginimus. 
7. Sekame sakmes apie medžius  
(sakmių varžytuvės). 

Atokvėpio vieta prie Alkos kalno arba 
Salantų RP lankytojų centre 

Sausio – 
gruodžio mėn. 

  

4. Tamožinės miškas 
4.1. Teorinė dalis: 

Žygis po Tamožinės mišką. 
1. Žalčio dauba; 
2. Miliaus dauba; 
3. Koplytėlė prie medžio Tamožinės 
miške. 

Gegužės – 
spalio mėn. 

5-12 klasės Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

4.2. Praktin ės užduotys: 
1.  Salantų regioninio parko žemėlapyje 
nurodyti vietą, kurioje vyksta ekskursija (2 
priedas). 

Tamožinės miškas Gegužės – 
spalio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

2. Užduočių lapas (16 priedas). Tamožinės miškas arba Salantų RP 
lankytojų centre 

Gegužės – 
spalio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

                                                                                        5. Imbarės piliakalnis 
5.1. Teorinė dalis: 

1. Žygis pėsčiomis į Imbarės piliakalnį. 
 

1. Imbarės akmuo, vad. Laumės kūliu; 
2. Akmuo su dubenėliais; 
3. Imbarės piliakalnis su priešpiliu ir 
gyvenviete. 

Gegužės – 
spalio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

5.2. 
 
 
 
 

Praktin ės užduotys: 
1. Salantų regioninio parko žemėlapyje 
nurodyti vietą, kurioje vyksta ekskursija (2 
priedas). 

Atokvėpio vieta prie Imbarės piliakalnio Gegužės – 
spalio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

2. Kontūrinis piešinys buklete – sujungiant 
taškus, išryškinti Imbarės piliakalnio ir greta 
buvusių statinių bei įtvirtinimų ribas, sukurti 
stilizuotą paveikslą (17 priedas). 

Atokvėpio vieta prie Imbarės piliakalnio 
arba Salantų RP lankytojų centre 

Gegužės – 
spalio mėn. 

 Paruoštos 
užduotys, rašymo 
priemonės. 

3. Klausantis gido išrinkti ir dviejose 
grupėse dirbant pristatyti Kalno mitologinę 
tiesą bei geologinę istoriją. Kurios grupės 
pasakojimas įtikinamesnis? 

Atokvėpio vieta prie Imbarės piliakalnio 
arba Salantų RP lankytojų centre 

Gegužės – 
spalio mėn. 

  

_______________________ 


