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Lietuva



Aukštaitija



 Rask ir užrašyk 5 Aukštaitijos miestus prasidedančius 
raidėmis:

 A

 K

 P

 B

 Z

 Aukštaitijos sostinę apibrėžk raudona spalva.

1 užduotis 



 ANYKŠČIAI

 KĖDAINIAI

 PANEVĖŽYS

 BIRŽAI

 ZARASAI

Ar radai šiuos miestus?



Rastus miestus pažymėk  žemėlapyje:





Anykščiai 

 Senovėje šiose vietose 
gyvenęs milžinas. Kartą, 
medžius beraudamas, jis 
užsigavo nykštį ir iš 
skausmo ėmė aimanuoti: 
„Ai, nykštį, ai, nykštį!“ 
Nuo to ir kilęs upelio, 
vėliau ir gyvenvietės 
vardas.



Lankytinos vietos

Lajų takas
Puntukas

Siauruko geležinkelio stotis
„Laimės žiburys“



Kėdainiai

 Manoma, kad miesto 
pavadinimas kilęs nuo 
asmenvardžio daugiskaitos –
pavardės Kėdainis, ši pavardė 
kilusi iš veiksmažodžio kėdoti -
sklaidyti, vartyti, kėtoti'.

 Tačiau legenda byloja, kad 
pavadinimas kilęs 
nuo atvykusio pirklio 
Keidangeno, neva įkūrusio 
nedidelį žvejų kaimelį.



Lankytinos vietos

Kėdainių senamiestis

Lietuvos geografinis 
centras

Lifosos fosfogipso kalnai 
„Lietuviškos Alpės“



Panevėžys

 Miesto vardo kilmė 
neabejotina – kadangi jis 
kūrėsi prie Nevėžis upės, 
todėl ir pavadintas 
atitinkamai: priešdėlis pa-
+ Nevėžis= Panevėžys



https://www.youtube.com/watch?v=s-
_RhMzcNkQ

Peržiūrėk filmuką apie Panevėžį

https://www.youtube.com/watch?v=s-_RhMzcNkQ


Biržai

 Miesto vardo reikšmė 
galėjo būti susijusi su 
miško, krūmų, beržyno ar 
beržynėlio sąvokomis. 
Manoma, kad 
apgyvendinant vietovę čia 
augę daug beržų.



 https://60plius.lt/2019/05/16/5-vietos-kurias-butina-
aplankyti-birzuose/

Naudodamasis šia nuoroda surask 5 
lankytinas vietas Biržuose

https://60plius.lt/2019/05/16/5-vietos-kurias-butina-aplankyti-birzuose/


Biržų pilisAstravos 
dvaro sodyba

Karvės ola

Kirkilų 
apžvalgos 

bokštas

Regioninis 
parkas



Zarasai
 Kadaise ant didelės kalvos gyvenusi 

milžinų šeima, kurioje augęs 

milžinukas Azerasas – linksmas, 

greitas ir mėgstąs žaisti slėpynių. 

Tėvai labai mylėję savo sūnų ir 

dažnai žaisdavę su juo. Viena dieną 

šeimą išėjusi miškan. Milžinukas 

taip pasislėpęs, kad tėvai jau 

nebesugebėję jo rasti. Tėvai šaukę –

„Azerasai! Azerasai! Azerasai!“, bet 

aidas atkartojęs tik „Zarasai! 

Zarasai! Zarasai!“ Nuo balsų 

pabudęs milžinukas suskubęs pas 

tėvus ir visi apsidžiaugę, kad surado 

vieni kitą. Vėliau ant kalvos 

apsigyvenę žmonės čia įkūrė miestą 

ir pavadino milžinų šeimos 

atminimui Zarasais.



Zarasų apžvalgos 
ratas

Stelmužės ąžuolas

Tiltiškių vandens 
malūnas



Dirbdami grupėse išspręskite 
kryžiažodį



Pasitikrinkim 



Ačiū už dėmesį.

Jūs buvot šaunuoliai!


