
Jei kažkas nuolat jūsų laukia, visada pasiruošęs išklausyti, 
paguosti, pamaitinti ir gydyti, 

tikėtina – tai jūsų Mama arba Gamta. 
Gamta mums sukaupė stebuklų ir gudrybių bei išminties kraitelę. 

Aplankykite ją ir sugrįšite išmintingesni ir laimingesni! 

Maloniai kviečiame! Durys atidarytos!



Pastaruoju metu, praėjus daugiau nei 
penkiasdešimčiai gyvavimo metų, Tėrvetės 
gamtos parkas, kurį prižiūri AB  “Latvijos 
valstybiniai miškai”, tapo vienu iš popu-
liariausių turizmo objektų Latvijoje. Parko 
paslaptingumą išryškina garsiosios latvių 
rašytojos Annos Brigaderės pasakų pjesių 
herojų skulptūros.

Gal svajojate patekti į Sprinduko 

laimingąją žemę, susitikti su nykštukais 

ir Raganaite?

Gal norite tyliai pasivaikščioti po 

pušų šilą, o gal  visiškai 

priešingai - aktyviai praleisti laiką? 

Jei taip, tai Tėrvetė yra ta tikroji vieta.



Lankytojų labiausiai pamėgtos parko vie-
tos yra Nykštukų miškas ir Pasakų miškas. 
Daugelį gamtos bičiulių stebina unikalusis 
pušų šilas, kuriame majestotiškų medžių 
amžius siekia per tris šimtus metų. Ne tik per 
Senąjį pušyną, bet ir per visą šilą vingiuoja 
tyliems pasivaikščiojimams skirti takai. 

Nuo gegužės iki spalio mėnesio kiekvieną 
parko lankytoją maloniai pasitinka “gyvieji” 
pasakų veikėjai: Nykštukų miške - Nykštukų 
mamytė, Pasakų miške – šelmiškas išdaigas 
krečianti šilo Raganaitė. Ekskursantus 
vežioja Pasakų traukinukas, o žaidimų 
aikštėje galima sportuoti, landžioti labirintu, 
pasivažinėti arklių traukiamu vežimaičiu 
arba surengti malonų pikniką. Aktyvaus 
poilsio šalininkai gali  keliauti dviračiais.



Nuostabusis Tėrvetės gamtos parkas užima 
1200 hektarų teritoriją, trečdalį šio ploto 
užima Pasakų pasaulis, kuriame viešpatauja 
Miško Karalius su savais pavaldiniais. Aplink 
Pasakų mišką tarp išlakių pušų vinguriuoja 
Miško motinos takas, čia galime išmokti 
skaityti Gamtos knygą ir perprasti miško 
gyvenimą. Prie Samanų pirtelės reikia įminti 
Velėnų senelio mįsles ir perskaityti nuostabų 
palinkėjimą, o jei pasiklydote, turite surasti 
Kerplėšiuką ir, kad išeitumėte iš miško, pri-
valote atlikti jo pateiktas užduotis. 

Ant polių pakelta stovi Šykštuolio lūšnelė. 
Kartais pats Šykštuolis priima parko svečius 
ir aprodo savąjį būstą. Lankytojai, kurie įgyja 
Šykštuolio pasitikėjimą, pavaišinami paties 
šykštūno išvirta „riebiąja“ sriuba. 

Dideliu populiarumu išsiskiria netoliese 
esantis Raganos šilas. Didžiausią džiaugsmą 
lankytojams suteikia pati Šilo raganaitė, 
keliautojas, sėdėdamas prie  jos laužo, 
neskubėdamas gali mėgautis ypatingomis 
žolelių arbatomis. 

Nykštukų miške vaikus labiausiai džiugina nykštukų 
nameliai ir dideli mediniai grybai. Čia svečius priima 
Nykštukų mamytė, kuri supažindina su nykštukų nuveik-
tais darbais ir įsitikina lankytojų pastabumu, nuovokumu 
bei vikrumu.

POILSIS IR 
PRAMOGOS



Tėrvetės gamtos parke jau tradicija tapo įvairūs 
renginiai: pavasarį į latvišką Velykų sambrūzdį 
pasisvečiuoti kviečiamos šeimos, o balandžio 
mėnesio paskutinę naktį  laužų šviesos nutviek-
stame miške galima pajausti mistinę Valpurgi-
jos nakties atmosferą. Gegužės mėnesį Tėrvetės 
gamtos parke su spektakliais po atviru dan-
gumi, dainomis ir šokiais prasideda vasaros se-
zonas. Vasaros saulėgrįžos metu miško dvasios 
padeda patirti vasaros žavingumą ir jos kerus, o 
rudenį švenčiama derliaus šventė – Mykolinės. 
Į Miško gudrybių dieną kviečiami mokytojai, o 
aktyvaus turizmo sezonas užbaigiamas “Pasa-
kos migdymu”.



Vaikams ir jaunimui Tėrvetės gamtos parkas 
siūlo sujungti poilsį su mokymo- pažinimo 
procesu. Tai galima pasiekti lankant aplinkos 
pažinimo takus ir dalyvaujant kūrybinių 
dirbtuvių veikloje bei vasaros stovyklose. 
Šiuos užsiėmimus  remia tarptautinė aplinkos 
švietimo programa “Pažink mišką”, kuri vyk-
doma daugiau nei 15 - oje pasaulio šalių. Nuo 
2005 metų AB “Latvijos valstybiniai miškai” 
dalyvauja programos įgyvendinime Latvijoje. 
Jos tikslas - skatinti jaunosios kartos supratimą 
apie įvairiapusišką miško reikšmę. Programa 
apima šias miško pažinimo temas:  

Miškas kaip sudėtinė gamtos dalis
Miškų ūkis
Medienos apdirbimas
Miško gamtosauga
Miško dovanos ir poilsis miške
Miškas ir kultūra

PAžInk 
MIšką



Netradiciniai metodai, sveika aplinka ir gamtos 
gudrybės žingsnis po žingsnio veda į supratimą 
apie miške nuolat vykstančią veiklą. Jeigu mok-
sleiviai išmoksta gerai jaustis gamtoje bet kuri-
omis aplinkybėmis, jeigu juos domina gamta ir 
gamtos dėsningumai, tuomet susiformuoja  su-
pratimas apie žmogaus įtaką miško vystymuisi, 
priimami sprendimai ir atsakomybė už mišką 
ateityje.



“Latvijos valstybiniai miškai” padalinio “Mam-
madaba” („Mama gamta“) tikslas - supažin-
dinti Latvijos ir kitų šalių gyventojus su mūsų 
gamtos turtais. “Mammadaba” yra paruošusi 
stebuklų ir gudrybių kraitelę, iš kurios galima 
semtis įkvėpimo darbui, ramiam poilsiui ir 
noro tobulėti. 

„Mammadaba“  Meistriškumo klasė skatina 
mokymo procesą priartinti prie gamtos. Ji 
suteikia  1- 9 klasių mokytojams ir moksleivi-
ams galimybę įsisavinti  aplinkos švietimo 
programą “Pažink mišką”, o tuo pačiu pailsėti 
ir mokytis “Mammadaba” turizmo objektuo-
se ir AB “Latvijos valstybiniai miškai” miškų 
ūkiuose.
 Miškas yra mūsų nacionalinis turtas. Bet ką 
apie jį žinome, kaip jį jaučiame ir įvertiname? 
Apie miško ekonominę, ekologinę ir socialinę 
reikšmę galima sužinoti iš įvairių mokymo 
dalykų. Pamoka miške -  pokytis mokyklos 
kasdienybėje!

Džiaugiamės mokytojais ir mokiniais, ku-
rie kartkartėmis persikelia į “Mammadaba” 
Meistriškumo klasę, kad sužinotų, tyrinėtų, 
stebėtų gamtą ir kartu, visai nepastebimai, 
įsisavintų matematiką ar anglų kalbą, latvių 
kalbą arba socialinius mokslus. Suprantama,  
tai yra pati tinkamiausia  vieta susipažinti su 
gamtos mokslais ir biologija.

Tėrvetės gamtos parkas Meistriškumo klasės 
dalyviams padeda rinkti meistriškumo 
taškus pažintinių ekskursijų metu, miško 
puoselėjimo ir atkūrimo talkose. Matome 
pasitenkinimą stropiųjų talkininkų akyse 
- padaryti darbai keičia požiūrį į gamtos 
išsaugojimą, suteikia mokslo žinių ir gerų 
įspūdžių.

  „MAMMAdAbA“                                                                                                                                         
    MeIStRIškuMO                                                                                                                                     
    kLASė



1 - 6 klasių moksleiviai
susipažįsta su labiausiai paplitusių augalų ir 
gyvūnų rūšimis, grybais
sužino, kokie santykiai egzistuoja tarp gyvvųjų 
organizmų
atlieka gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimus 
bei nedidelius tyrinėjimus
įsisavina elgesio taisykles gamtoje

7 - 9 klasių moksleiviai
susipažįsta su miško ekosistema ir įžvelgia 
biologiškai įvairiapusio miško požymius
pažindami gamtą, pritaiko savo žinias praktikoje, 
miške elgiasi atsakingai

Kiekvienas medis turi savo būdą, grožį, vertę! Ar mokame 
atpažinti medžius pagal lapus, žiedus? Ar pastebėjome, jog 
miške visi augalai išsidėstę keturiais aukštais? Kuriame aukšte 
yra pušys, kuriame -  kadagiai, lazdynai, paparčiai ir žemuogės?

Pažinti  miško uogas labai svarbu, nes iš jų galima pagaminti 
daug skanių ir sveikatingų patiekalų. Reikia žinoti, kokios uogos 
yra nuodingos.
Rudenį  - didžiulė grybų įvairovė, tačiau ir žiemą spalvingi 
pasakų grybai išraiškingai rikiuojasi tako pakraštyje. Kokie gry-
bai ankstyvą pavasarį miške pasirodo patys pirmieji?

Einant į mišką reikia prisiminti, jog galime sutikti ir driežus bei 
gyvates. Ar visų jų reikia bijoti? Ne! Reikia išmokti atskirti miške 
gyvenančius roplius! 

MIškO MOtInOS 
tAkAS 

Miško motinos takas eina aplink Pasakų mišką, 
čia galima surasti įvairių miško gudrybių. Miške 
dažniausiai sutinkamos voverės, apie kitus 
gyvūnus liudija vien  tik palikti pėdsakai, urvai, 
išknistos vietos, todėl pokalbiai apie gyvūnus 
vyksta, apžiūrint stende gražiuosius piešinius, o 
su pasakų kiškiu, vovere ir bebru galima net pa-
sisveikinti.

Paukščių buvimą miške išgirstame ir pastebime 
visada, bet atpažinti iš čiulbėjimo ar išvaizdos 
ne taip jau ir paprasta. Stengiamės įsiminti 
būdingiausius dažniausiai sutinkamų paukščių 
požymius. Daugumą jų maitina miškas. Čia savo 
kalvėje genys stengiasi išlukštenti sėklas iš pušų 
kankorėžių, visiškai kitaip atrodo kankorėžis, kai 
juo pasivaišina voverė.

Mokomosiose ekskursijose einame susipažinti su 
mišku, pajausti ir išgirsti jį, įkvėpti miško aromatą.



Tėrvetės gamtos parke auga ne tik galingasis 
pušų šilas, bet čia sutinkama ir didelė lapuočių 
bei krūmų įvairovė. Pirmiausia, suprantama, 
pasigrožėsime išlakiomis pušimis. Niekur 
visame Pabaltijyje nėra tokių aukštų pušų, kaip 
Tėrvetėje. 

Įsižiūrėsime į juodai baltą beržo tošį -  į amžino 
kontrasto simbolį. Kuo senesnis medis, tuo 
daugiau ant jo kamieno juodos spalvos, bet vis 
tiek mes jį vadiname baltuoju beržu.

Guoba ar vinkšna? Visai kaip dvi seserys - tokios 
panašios ir sunkiai atskiriamos!  Priglauskime 
lapą prie skruosto, jeigu jis lygus ir minkštas, tai - 
vinkšna, jei ne – tai kalbamės su guoba! 

Uosi, uosi, ko tu lauki, kiti medžiai sulapojo? 
Kodėl uosis paskutinis pajaučia pavasario 
atėjimą?
Įvertinkime didinguosius Latvijos medžius - 
ąžuolus ir pasisemkime jėgų iš jų! 

Jeigu pavasarį pajudiname šio krūmo šakas, 
ant galvos pabyra aukso dulkės, o rudenį tame 
krūme ieškome kažko skanaus, kas pasislėpęs 
kaulo kailiniuose. Koks tai krūmas? 

Jau gana ilgai ėjome šiuo taku, bet tik dabar kitų 
medžių priedangoje galime pastebėti egles. 
Netoliese melsvai juodomis uogomis ir smaili-
ais adatų delnais,  tačiau -  tiktai gera linkintis, 
kadagys. 
Šermukšniu galėsime džiaugtis kaip pavasarį,  
kada jis pasipuošęs baltais žiedais, taip ir rudenį, 
kai šakos apsunkusios  nuo oranžinių uogų 
gausos.
Ramiausią vasaros dieną miške galima išgirsti 
švelnius aplodismentus, aukšti ir grakštūs 
medžiai dėkoja ir Žemei, ir Saulei, kad tokius ku-
plius išaugino. Kiekvienas lapas – platus delnas 
ant grakštaus lapkočio...  Na, suprantama, tai 
-  drebulės! 
Kaip vasara, kaip bičių dūzgesys, kaip liepų lapų 
lieptas iš širdies į širdį – galbūt tokia atrodo liepa! 

Tai dar ne viskas, ką pamatysime miške! Kiekvi-
enu skirtingu metų laiku jis prakalbins mus 
kitaip.

MedžIŲ 
tAkAS



Pasivaikščiodami raisto taku stebėsime, kaip ir 
kodėl miškas pereina į nedidelę pelkę, be to, ji 
yra kalno viršūnėje. Kaip augalai prisitaiko prie 
įvairių aplinkos sąlygų? Susipažindami su raisto 
augalais sužinosime, kas yra pačių aukščiausių 
augalų propropro... senelė, kieno giminaitis yra 
karklavijas?

Ištirsime, kas slepiasi paparčių lapų apatinėje 
pusėje, ar įmanoma surasti  paparčio žiedus, ir 
kiek vandens sugeba sugerti samanos!

Palyginsime, kuo skiriasi vaivorai nuo mėlynių, 
taip pat susipažinsime su kitomis raisto ir 
miško uogomis. Ir raisto beržai  atrodo truputį 
kitaip. Kokie skirtumai yra tarp plaukuotojo ir 
karpotojo beržo? Atsargiai  paliesime  aštriąsias 
viksvas, bet lygialapiai vikšriai maloniai slys pro 
pirštus. 

RAIStO 
tAkAS 



Per užsiėmimus supažindinama su miškotvarkos 
ciklu, paaiškinama miškų ūkio reikšmė, 
įvertinama mediena kaip nuolat atsinaujinantys 
gamtos ištekliai. Iš klasės matematikos pamoką 
galima perkelti į mišką. Kad būtų išmatuojama 
ir apskaičiuojama miško vertė bei išauginamas 
miškas, matematikos žinios būtinos!  

SužInOkIte
Latvijoje miškų yra daug ar mažai
kam priklauso miškai ir kaip juos prižiūrėti
ar mūsų šaliai užtenka medienos
kaip maksimaliai išnaudoti ir taupyti medieną
kaip orientuotis miške pagal proskynas 
ir kvartalus

IšSIAIškInkIte
ar steras ir kubinis metras yra vienodas 
malkų kiekis
kas yra pjuvenos, kaip jos gaunamos ir 
naudojamos
kaip mediena tampa „anglies junginių sandėliu” 
kodėl mediena vadinama „žaliuoju kuru”
ar miškas daro įtaką klimato pokyčiams

MedIenOS 
tAkAS



IšMOkIte
skaityti medžio gyvenimo istoriją rievėse

išmatuoti medžio aukštį ir apimtį

išmatuoti malkų rietuvę

apskaičiuoti, kiek m3 medienos yra viename 

rąste ir visame miške

pasinaudokite matematikos žiniomis miške

SuSIPAžInkIte
su augalų įvairove miške

su įvairių medžių medienos ypatybėmis

su energetinės medienos pavyzdžiais

su miško darbininkų darbo įrankiais - stormačiu, 

rulete, Biterliho liniuote ir aukščio matuokle



Stebėdami įvykius miške įvairiais metų lai-
kais ir tyrinėdami juos, suvokiame gamtos 
dėsningumus. 
Grožėdamiesi  mišku rudenį, išsiaiškiname, 
kodėl medžių lapai keičia spalvą ir 
susipažįstame su miško dovanomis, vaisių ir 
sėklų įvairove.
Užsiėmimų metu išmokstame pagrindinių 
išgyvenimo gamtoje įgūdžių - mokomės, 
kaip išgyventi miške, pastatyti iš šakų lapinę - 
būstą, kaip uždegti laužą, kaip teisingai elgtis, 
jeigu tektų pasiklysti. 

Įsisaviname saugumo ir elgesio taisykles 
miške, suvokiame miško aplinkos raminamąjį 
poveikį. 
Žiemą gamtoje įsivyrauja didžioji, baltoji 
tyla, bet pažvelgus atidžiau galima pastebėti 
skubių žingsnių raštą sniege, išgirsti miško 
garsus. Kaip vyksta miško gyvenimas žiemą? 
Kokius darbus žiemą žmonės vykdo miške?
Vykstame ekspedicijon į mišką - atpažįstame 
pėdsakus sniege, surandame miško gyvūnų  
migius, šėryklas, įvertiname ir palyginame 
įvairius miško želdinius. Pastebime, kad 
miško darbai ir žiemą vyksta visu pajėgumu – 
ruošiama mediena, malkos. 
Komandų varžybose “Tikslusis, pastabusis, 
kūrybiškasis miško gudruolis”
Galima nustatyti medžių rūšis žiemą, surasti 
sniege ir medžiuose pasislėpusius gyvūnus, 
tiksliai pataikyti į taikinį, nulipdyti iš sniego 
kurį nors Pasakų miško gyventoją.
Laužas, karšta arbata .... Žygis į  mišką šaltą ir 
snieguotą dieną suteikia malonių jausmų. 

  APLInkOS 
  PAžInIMO                                                                                                                                            
  užSIėMIMAI 
“MIškAS įvAIRIAIS                                                                                                                                        
  MetŲ LAIkAIS”



Atidžiai įsižiūrėti į gamtą reikia kiekvieną 
dieną. Vykdant fenologinius stebėjimus 
būtina kantrybė. Užtai laimėjimai didžiuliai 
– susipažįstame su augalų įvairove ir pava-
sario reiškiniais miške. Tuomet jaunieji gamtos 
bičiuliai įvairias užduotis gali užduoti ir parko 
lankytojams. Įdomu įsijausti į gido vaidmenį, 
parodyti savo žinias. 



Kiekvienas gali didžiuotis, jei pasodino nors 
vieną medį. 
Bet, jei po bendro darbo kirtime sužaliuoja 
mažosios eglutės ir pušaitės, reiškia, tikrai 
išmokote sodinti medžius, ir supratote miško 
atnaujinimo reikšmę. Atlikdami tokius darbus, 
moksleiviai susipažįsta su viena miško tvarkymo 
ciklo dalimi, suvokia savo veiklą ateities labui. 
Dar daugelį metų medžiai reikalaus iš žmonių 
rūpesčio ir dėmesio, kad  būsimosios kartos 
galėtų pasinaudoti jų  darbo vaisiais.
Galbūt tokiu būdu formuojamas socialiai atsak-
ingas žmogus?
Tas, kuris pats dalyvauja parko priežiūros talkose, 
daug rūpestingiau elgsis su supančia aplinka, 
įvertins savo ir kitų žmonių elgesį gamtoje. 

Inkilų paukščiams kėlimas - tai rūpinimasis 
paukščiais, o taip pat ir miško bei parko sauga. 
Gaminant  inkilus, privalu susipažinti su atitinka-
momis paukščių rūšimis, kad būstai atitiktų jų 
poreikius.
Kada reikia kelti inkilus? Kokiu atstumu vienos 
nuo kitų norės gyventi paukščių šeimos? Į kurią 
pasaulio šalį turi būti atsukta inkilo landa? Kaip 
apsaugoti inkilą nuo nepageidaujamų svečių? 
Kodėl sekančiais  metais reikia inkilus išvalyti? 
Štai jums biologijos pamoka pavasariniame 
miške!

MIškO 
AtkūRIMAS IR 
PRIežIūRA



Tėrvetės gamtos parko darbuotojai dalyvauja 
aplinkos pažinimo užsiėmimuose mokyklose 
ir vaikų darželiuose. Įdomu paliesti vilko iltis, 
įvertinti bebro dantis, pažiūrėti, kokius kaili-
nius turi lapės, usūriniai šunys, bebrai, šernai, 
išklausyti pasakojimų apie miško gyvūnus.
Moksleiviai susipažįsta su miško gyvūnų rūšių 
įvairove ir gyvenimo būdu, su saugomomis 
gyvūnų rūšimis, sužino, kokia konkurencija 
egzistuoja tarp gyvūnų rūšių ir kaip susidaro 
maisto grandinės. 

Ar žinote, kad kiekvienais metais pavasarį 
taurieji elniai nusimeta savo didžiuosius, 
šakotuosius  ragus, bet iki rudens jie atauga iš 
naujo?
Apsilankę medžioklės trofėjų parodoje ir 
išklausę prityrusio miško darbuotojo pasakoji-
mo, sužinome, kaip medžiotojai rūpinasi lauki-
niais gyvūnais ir jų išsaugojimu, kaip apsaugo-
mi laukai ir sodai nuo suniokojimo. Šiuolaikinė 
medžioklė yra ir laisvalaikio praleidimo būdas, 
sąmoningas dalyvavimas miško gyvenimo pro-
cesuose. 
Moksleiviai mokosi motyvuoti savo požiūrį 
į medžioklę.

MIškAS  AteInA 
į MOkykLą IR 
vAIkŲ dARžeLį



Tikedami pasakomis ir laukdami susitikimų 
su nykštukais, į mišką Pasakų traukinuku at-
vyksta ir mažieji kodėlčiukai iš vaikų darželių, 
ir pradinių klasių mokinukai. Nykštukai juos 
supažindina su savo gyvenviete, leidžia 
apžiūrėti namelius, kiekviename kieme pa-
teikia jiems užduotis ir įveikiamus darbelius. 
Miško nykštukai kviečia susipažinti su 
medžiais, pasakoja, kas išauga iš kankorėži-
uose pasislėpusių mažųjų sėklyčių. Vaikai 
padeda nykštukams surūšiuoti eglių ir pušų 
kankorėžius. 
 - Koks paukštis padeda sodinti mišką? Kodėl 
kryžiasnapiai savus jauniklius gali išperėti  
net per didžiausius žiemos šalčius? - klausia 
Nykštukų mamytė. 

APLInkOS 
kūRybInėS 
dIRbtuvėS 
nykštukŲ 
MIške



Nykštukas Dailidė ne tik stato naujus na-
mus, bet ir supažindina su senoviniais darbo 
įrankiais, moko pjauti pjūklu, darbuotis plak-
tuku ir vinimis,  padaryti savo dirbinį. Taip gim-
sta  metų laikų laikrodis arba paprastas muzi-
kinis instrumentas iš medžio. 
Nykštukų malūne reikia surasti įvairias miško 
dovanas, galima pauostyti ir paliesti paslaptin-
guosius maišelius. 

Nykštukai vaikus moko, kaip paruošti 
sveikatingąsias žolelių arbatas, po to visi 
dalyvauja linksmose kankorėžių ir kaštonų 
estafetėse.
Svečiuodamiesi Nykštukų kiemuose, vaikai 
žaidė, dirbo ir daug ko išmoko, bet laikas 
eiti prie laužo, kur nuotaikingoje aplinkoje 
skanaujama arbata ir skanėstai. 

Per Kalėdas reikia puošti kalėdinę eglutę 
morkomis, kopūstais ir kitomis vaišėmis, skir-
tomis miško žvėreliams, o per Velykas reikia 
ieškoti Kiškio paslėptų kiaušinių. Nykštukai 
į kuprinę įdeda miško gudrybių, žaidimų 
džiaugsmą, sveikatingas gryname ore praleis-
tas valandas.



Šiais laikais, kai labai daug laiko praleidžiama 
patalpose, užsiėmimai ir pozityvi patirtis 
gamtos aplinkoje sudaro sveikos gyvensenos 
pagrindą. Vasaros stovykla kviečia susipažinti 
su gamta ir kultūriniu - istoriniu paveldu, įgyti 
išgyvenimo po atviru dangumi sugebėjimų  
ir įgūdžių, ugdyti savarankiškumą ir skatinti 
bendradarbiavimą. Tėrvetės gamtos par-
kas, kur gamta ir rašytojos Annos Brigaderės 
pasakų veikėjai puikiai papildo vieni kitus, yra
pati tinkamiausia aplinka tiek užsiėmimams, 
tiek poilsui. 

Žygių ir žaidimų gamtoje dėka susipažįstama 
su miško, pelkės ir upės ekosistemomis. 
Stovyklos darbe dažnai dalyvauja išgyvenimo 
gamtoje sugebėjimų ugdymo  centras 
“Pilkasis vilkas” ir skautai. Užduočių atliki-
mas reikalauja komandų bendradarbia-
vimo, vikrumo ir sumanumo, orientacijos 
aplinkoje ir įvairiose situacijose, sugebėjimo 
pastatyti palapinę arba lapinę iš šakų ir 
uždegti laužą. Šaudymas iš lanko ar arbale-
to leidžia pasijausti tarsi viduramžių miške.

  vASAROS 
  StOvykLOS  
„MAMOS GAMtOS                                                                                                                                           
   tAkAIS“



Per kūrybinius užsiėmimus panaudojamos 
įvairios gamtinės medžiagos, kurios tampa ti-
krais meno kūriniais - paveiksliukais, kvapnio-
mis šieno pagalvėmis, muzikos instrumentais. 
Stovyklos gyvenimą dar įdomesnį daro 
sportiniai užsiėmimai ir ekskursijos, nepaprastų 
pojūčių suteikia dalyvavimas naktinėje 
trasoje - įvairios užduotys, naktiniai miško 
garsai, dainos prie laužo. 



Vasaros viduryje, kai mokyklų klasės 
ištuštėja ir įsivyrauja tyla, į miško olimpiadą 
Tėrvetėje atvyksta mokytojai, kuriems 
pasisekė sėkmingiau ir įdomiau pravesti 
miško  pažinimo pamoką. Kartu su jais 
dalyvauja ir moksleiviai,  geriausiai atliku-
sieji Miško erudicijos testą. 
Miško olimpiados finalas gali prasidėti! 
Teoriniai klausimai persipina su  praktine 
veikla.
Reikia įvertinti mišką, kaip gamtos sudėtinę 
dalį, atpažinti  ekologiškai vertingo miško 
požymius, žinoti, kaip atrodo mažytis, bet 
didelę žalą darantis eglių žievėgraužis tipo-
grafas. 

MIškO 
OLIMPIAdA



Reikalingi įgūdžiai, kad būtų galima 
nustatyti medžių aukštį, apimtį, apskaičiuoti 
medienos  tūrį. Reikia mokėti orientuotis 
miške ir mėgautis mišku kaip aplinka poil-
siui, o taip pat  reklamuoti  gamtos parką 
užsienio turistams anglų kalba. Visada 
kūrybinės išmonės reikalauja medienos 
apdirbimo  užduotis. Reikia  būti gerais 
žinovais ir nuovokiais  greitųjų klausimų-
atsakymų rate. Žinoma, kiekvienais metais 
klausimai keičiasi -  miško gudrybių klodai 
neišsenkantys! Taigi, ne taip jau lengva 
tapti nugalėtoju ir laimėti prizą - gamtos 
ekspediciją į Norvegiją ar į kitą šalį. 



Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo abipus 
sienos projektas “ Aplinkosauginio švietimo 
tinklo sukūrimas darnios bendruomenės ug-
dymui “ numato bendradarbiavimą aplinko-
saugos švietimo srityje, naujų pažinimo takų 
sukūrimą ir metodinės medžiagos paruošimą, 
galimybę moksleiviams susipažinti su 
kaimyninės šalies gamtos objektais. 

Kartu su Lietuvos  mokytojais susipažįstame 
su naujais darbo su vaikais ir jaunimu meto-
dais. Tolimesnėje veikloje pravers aplinkos 
pažinimo užduotys, išgyvenimo gamtoje 
gebėjimai ir įgūdžiai, grupių susidarymą ska-
tinantys žaidimai. 
Konkurse “Mano miško takas” moksleiviai siūlo 
įvairiausias idėjas, nugalėtojai įgyja galimybę 
dalyvauti aplinkos švietimo stovykloje kartu 
su Lietuvos moksleiviais.


