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Gegužės 26 dieną trečiokai vyko į pažintinę ekskursiją - Anykščius. Pirmiausia aplankėme
Labirintų parką. Labirintų parkas Anykščiuose yra ne tik atrakcionų parkas, kupinas įvairiausių
pramogų ir labirintų. Pirmoji stotelė - edukacija „Painusis Labirintų pasaulis“, kurios metu
mokiniai susipažino su labirintų istorija, pagrindinėmis labirintų rūšimis. Mokiniai sužinojo, koks
yra garsiausias ir seniausias pasaulio labirintas. Įgijus teorinių žinių, laukė aktyvioji dalis. Ėjome
išbandyti labirintų. Suskirstę į komandas, vaikai turėjo kuo greičiau juos surasti ir įveikti.
Klaidžiojant po labirintus, reikėjo atlikti užduotis, kurios ugdė orientavimosi bei darbo komandoje
įgūdžius. Po klajonių trečiokai pasidalino patirtimi ir įspūdžiais, kokius pojūčius patyrė įveikiant
kiekvieną labirintą. Gauti pažymėjimai patvirtino, kad sėkmingai įveikti visi parke esantys
labirintai. Po edukacijos smagu buvo mėgautis parke esančiomis smagiomis pramogomis.
Daugiausia emocijų sulaukė dvi padangų nusileidimo trasos, vasaros lauko čiuožykla, šaudykla,
kreivų veidrodžių kambarys, mini golfo aikštynas ir kitos pramogos. Pavargus galima buvo
mėgautis pasivaikščiojimu ne tik labirintais, bet ir grožėtis mini zoo gyventojais: stručiais,
triušiais, žuvimis.

      

 Antroji stotelė – mitologinis Puntuko akmuo, gulintis Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje.
Pasaulio pažinimo pamokų metu mokiniai jau yra susipažinę su didžiausiais rieduliais. Smagu
buvo realiai pamatyti antrą pagal dydį Lietuvoje riedulį, 
kuris tapo legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno įamžinimo vieta, 
prisiminti legendą, kaip velnias nešęs akmenį Anykščių bažnyčiai nugriauti. 

  

Trečioji stotelė – ant Liudiškių kalvos stovintis Laimės žiburys. Tai antkapinis paminklas
rašytojui Jonui Biliūnui. Stebuklinėje pasakoje „Laimės žiburys“ rašytojas pasakoja apie švytintį
stebuklingą užrašą, pasirodžiusį ant aukšto stataus kalno viršūnės – tas, kuris užlips ant to
kalno ir ranka pasieks užrašą, visus žmones padarys laimingais, o pats pavirs akmeniu. Pilni
įspūdžių, pavargę, bet linksmi grįžome namo.

  

                                           Trečiokų mokytojos Virgutė ir Nida
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