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Tema : Kelialapis į II klasę. 

Tikslai:  

* Patirti kuo daugiau teigiamų emocijų; 
* lavinti orientaciją; 
* stiprinti drausmę ir kolektyviškumą; 
* skiepyti meilę gamtai, aplinkai, gimtinei; 
* sužinoti kuo daugiau apie savo miestelio įžymias vietas. 

Priemonės: magnetofonas, žemėlapiai, emblemos, užrašai, kelialapis: vaisiai, saldumynai, gaivieji 
gėrimai. 

Eiga: 

Iš anksto visi vaikai susirinko savo klasėje. Lentoje pamatė užrašą: 

ĮSIJUNKITE GROTUV Ą! 

Įsijungę muziką, vaikai išgirdo paslaptingus žodžius:  

Sveiki, būsimieji antrokai! Ar paž įstate mane? Aš Kaukutis Motiejukas, kuris jus 
lydi ne tik per visas aplinkos pažinimo pamokas, bet ir visur kitur. Aš visus metus su jumis 
mokiausi ir daug išmokau ne tik iš vadovėlių, bet ir iš jūsų. Jūs buvote puikūs, geri draugai, 
paklusnūs, stropūs, sąžiningi mokiniai. Svarbiausia – buvote smalsūs ir darbštūs! Todėl 
šiandien jus kviečiu surasti ...LOBĮ, kur į pametė mano protėvis Senolis Kaukas Motiejus. 
Lobį padės surasti žemėlapis, kurį aš jums nubraižiau ir paslėpiau už geležies gabalo, kuris 
žiemą brolis. Suradę žemėlapį, tolesnių nurodymų ieškokite jame. LINKIU SĖKM ĖS! 

 Vaikai du kartus išklausė įrašo, labai susidomėjo ir nustebo. Tada nusprendė, kad tas 
“geležies gabalas” yra radiatorius, ir ten rado užkištus net du žemėlapius. Jie buvo skirting 
spalvų:geltonas ir žalias. Susukti tūbele, apdegintais kraštais ir užnarplioti virvelėmis žemėlapiai 
atrodė paslaptingai. Išvynioję, be žemėlapio, dar rado vieną lapą su nurodymais.  

Skaito vaikas, kurio vardas susideda iš penkių raidžių, o pavardė iš trylikos 
raidžių. 

Mokiniai susiskaičiuoja savo vardo ir pavardės raides. Išaiškėja, kad skaitys Indrė 
Kukanauskaitė. Ji skaito Kaukučio nurodymus: 

1. Burtais išsidalinkite geltonos ir žalios spalvos emblemas, pagal tai susiskirstykite į dvi 
komandas. 

2. Pasiimkite savo splavos žemėlapį. 
3. Išsirinkite savo komandos kapitoną. 
4. Sugalvokite komandos pavadinimą. 
5. Laikykitės saugaus eismo taisyklių. 
6. Būkite drausmingi ir draugiški. 

SĖKM ĖS IEŠKANT LOBIO ! 

 

 



Kaukutis 

Man lieka tik stebėti, kaip vaikai stropiai vykdo Kaukučio nurodymus: susiskirsto į 
dvi komandas, po dešimt, prisisega emblemas, išsirenka kapitonus, susigalvoja pavadinimus., 
ištyrinėja žemėlapius ir lydimi savo tėvelių atskirais maršrutais vyksta ieškoti lobių.  

Komandos skirtingais keliais pereina per gatvę, aptenka į parką. Pasiekia pirmąjį 
postą. Tai Žagarės regioninio parko vaikų žaidimų aikštelė. Juos pasitinka Parko Dvasia (lapais ir 
žolėmis “pasipuošusi” vieno mokinio mama). Dvasia pristato, trumpai papasakoja apie parką, 
parodo kelis retus medžius ir augalus. Tada pasiguodžia, jog kažkokie neklaužados niokoja žaidimų 
aikštelę ir šiukšlina parką. Vaikai pasisiūlo sutvarkyti aikštelę. Kai jie apgrėbsto šiukšles, sukasa 
smėlį, Parko Dvasia jiems leidžia ieškoti lobio. Jau besitvarkydami smėlyje pamato dėžę. Ant dėžės 
užrašas: NORINT ATIDARYTI D ĖŽĘ, REIKIA PADAINUOTI ARBA PADEKLAMUOTI 
EIL ĖRAŠTĮ APIE GAMT Ą! 

Pasitarę dainuoja dainelę apie kiškį. Tada nekantraudami dėžę atidaro ir randa bananų. 
Suvalgę vaisius, linksmi traukia per parką pagal žemėlapio maršrutą. Eidami dainuoja, kalbasi, 
dalijais įspūdžiais, stebi retuosius medžius, apie kuriuos pasakojo Parko Dvasia. Prieina parke 
esantį stadioną. Žemėlapyje pažymėta, jog ir ten galima rasti lobį. Gerai paieškoję vaikai krūmuose 
randa paslėptas pintines su gaiviaisiais gėrimais ir užkandžiais. Pasisitiprinę stadione sulaukia kitos 
komandos. Stebi, kaip jie ieško lobio. Po to kartu aptaria patirtus nuotykius (o jų būta nemažai). 
Tda komados žaidžia estafetes. Iniciatyvos vadovauti imasi komandų kapitonai. Eidamos parku 
komandos patenka į kitą postą – į Naryškino rūmus, kuriuose įsikūręs specialiosios internatinės 
mokyklos bendrabutis. Mus pasitinka ten dirbanti vieno mokinio močiutė, kuri papasakoja apie 
rūmus, grafą Naryškiną, parodo kambarius, paveikslus. Bevaikščiodami vėl aptinkame lobį – 
skirtingų spalvų (geltonos ir žalios) maišelius. Atplėšę juos vaikai randa lednukų, kuriuos 
draugiškai pasidalija.  

Iš Naryškino rūmų puikia parko alėja grįžtame į gimnaziją. Žemėlapyje nurodyta, kad 
dar vieną lobį galima rasti gimnazijos žaidimų aikštelės pavėsinėse. Ilgokai ieško, tačiau galų gale 
randa didelę dėžę su kiekvienam mokiniui skirtu laišku – kelialapiu.  

Vaikai skaito savo kelialapius, fotografuojasi, žaidžia kamuoliu, bėgioja, pasakoja ten 
susrinkusiems tėvams savo įspūdžius. Visiems grįžus į klasę vėl laukia staigmena. Viduryje klasės 
vaikai pamato didelę krūvą knygučių, o ant jų perskaito užrašą :  

Gyvendamas palėpėje sukaupiau daugybę įvairiausių knygų, knygelių. Jas visas 
perskaičiau ir dabar dovanoju jums. Jus gerai pažindamas, kiekvienam paskyriau skirtingą 
knygą. Per vasarą perksitykite šias knygeles, kad rudenį susitikus būtų apie ką paplepėti.  

Kaukutis Motiejukas 

 

 Vaikai nudžiugę išsidalija knygeles, o aš jeims užkabinu medalius su linksmu veideliu, 
ant kurio užrašas : VALIO! VASARA! 



 Susirinkusieji į šventę vaišinasi iš anksto paruoštais užkandžiais. Aš jiems padėkoju. 
Išsiskirstome laimingi, patyrę daug teigiamų emocijų, dar labiau susidraugavę. Vaikai ilgai 
prisimins šį lobio ieškojimą ir nekantriai lauks kitu metų, kad galėtų vėl dalyvauti šiame jau mūsų 
klasės tradicija tapusiame renginyje.  

 Tėvams padedant šis renginys pavyko labai gerai ir sklandžiai, mokiniai buvo 
drausmingi ir smagūs, puikiai susidorojo su visomis užduotimis. Kasmet šį renginį stengiusosi 
organizuoti sudėtingesnį, maršrutą ilgesnį, užduotis bei žemėlapius - įdomesnius.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


