STUMBRYTĖS

PLUKĖS
ATOSTOGOS

Lietuvoje

Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje

TURINYS

Susipažinkime!............................................................................. 2
Feliksas sutinka Plukę....................................................... 4
Kaip susikrauti lagaminą?......................................................6
Gedimino bokštas..................................................................... 8
Lietuvos valdovai................................................................. 10
Pinigų muziejus.........................................................................12
Skrydis oro balionu............................................................ 14
Trakai.............................................................................................. 16
KERNAVė......................................................................................... 18
Kelionė į Kauną....................................................................... 20
Po dvarus Rojaus keliu......................................................22
Noriu būti dvariškis!............................................................24
Feliksas ir Plukė uogauja.......................................................26
Draugai Klaipėdoje..............................................................28
Viešnagė pas delfinus....................................................30
Kuršių nerija..............................................................................32
Pilkosios kopos...................................................................... 34
Plukė randa gintarą........................................................ 36
PENKIOS Lietuvos dalys..................................................... 38
Plateliai....................................................................................... 40
Kaip užsiauginti ragus?.................................................... 42
Lauktuvės (arba kai apima tinginys)...................... 44
Stumbrytė išskrenda....................................................... 46

© Valstybinis turizmo departamentas
prie Ūkio ministerijos, 2015
© „Debesų ganyklos“, 2015
© Danguolė Kandrotienė, 2015
© Jurgita Rancevienė, 2015
© Visos teisės saugomos
ISBN 978-609-8090-91-8

STUMBRYTĖS

Kviečia Valstybinis
turizmo departamentas
Parašė Danguolė Kandrotienė
Nupiešė Jurgita Rancevienė

PLUKĖS
ATOSTOGOS

Lietuvoje
Pažintinė užduočių knygelė

4 Susipažinkime!
– Aš – stumbrytė Plukė. Gimiau Lietuvoje, Pašilių
stumbryne. Ten dabar gyvena visa mano giminė:
seneliai, dėdės, tetos, pusseserės ir pusbroliai.
Mano tėtis – inžinierius. Ir labai geras! Įmonė, kurioje jis dirba, stato tiltus visoje Europoje, todėl kartu
su tėčiu daug keliaujame. Štai dabar gyvenu Jungtinės Karalystės sostinėje Londone. Čia mes persikėlėme iš Oslo, o dar seniau porą metų buvome apsistoję Dubline.
Klausiate, ar man patinka keliauti? Žinoma! Aš susipažįstu su žmonėmis, išmokstu naujų dalykų.
Tiesa, kiekvieną kartą iškeliaujant gyventi kitur labai sunku atsisveikinti su naujais draugais. Su jais
aš bendrauju laiškais, skaipu ir telefonu. Turiu draugų ir LietuvoKELIONĖS PASAS
je, jų niekada nepamirštu!
Vardas: Plukė
Amžius: 8 metai
Užsiėmimas: moksleivė
Gimimo data: 2007 m. liepos 19 d.
Adresas: 3 Radland Road, Canning
Town, Londonas, Jungtinė Karalystė
Pomėgiai: mėgstu keliauti ir piešti
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KELIONĖS PASAS
Vardas: Feliksas
Amžius: 7 metai
Užsiėmimas: laiškanešys
Gimimo data: 2008 m. spalio 28 d.
Adresas: Pelėžirnių takas 8, Vilnius,  .
Lietuva
Pomėgiai: mėgstu keliauti, renku .
pašto ženklus

– Aš – žvirblis Feliksas. Dirbu Lietuvos pašte. Mano
darbas – džiuginti žmones ir gyvūnus, nes jiems pristatau daug gerų žinių: linkėjimų, sveikinimų, meilės
prisipažinimų ir kvietimų. Ir šį kartą turiu užduotį:
stumbrytei Plukei turiu nuskraidinti jos gero draugo
stumbriuko Tumo laišką. Kodėl skrendu lėktuvu, o ne
pats? Nesistebėkite, aš – mažas paukštelis, o stumbrytė Plukė gyvena Londone. Iki jo net 1722 kilometrai,
užtrukčiau keletą dienų.

TAVO KELIONĖS PASAS
Vardas:
Amžius:
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Keliaujant
svarbu nepamiršti
dokumentų. Užpildyk
kelionės pasą ir
tu. Užpildei? Tada
skrendame kartu
su žvirbliu ieškoti
stumbrytės Plukės.

Užsiėmimas:
Gimimo data:
Adresas:
Pomėgiai:

6 Feliksas sutinka Plukę
Stumbryte
Pluke, Jums
linkėjimai
iš Lietuvos!

Ir aš norėčiau
atostogų Lietuvoje!
Bet iki Lietuvos
labai toli...

Štai, prasideda!
Kuo didesnė,
tuo bailesnė!

Beveik trys
valandos
skrendant
lėktuvu.

Gal ir ne taip toli,
bet skristi lėktuvu
aš bijau...

Labas, pluke!
Mano atostogos buvo
puikios. Nuvykau į Lietuvos sostinę Vilnių,
užsukau į Trakų pilį,
pabuvojau ant Kernavės piliakalnių,
aplankiau daugybę
muziejų ir net Lietuvos pajūrį.
Linkiu per atostogas ir tau taip
gerai pailsėti.
Stumbriukas
Tumas

Įrodysiu šiam
mažam paukšteliui,
kad Plukė –
ne bailė.
Che
che...

UŽDUOTIS
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Plukė ir Feliksas
iš Londono skrenda
į Vilnių. Kol jie
nusileis oro uoste,
žemėlapyje nuspalvink
valstybes, kuriose
esi buvęs.

3
4
2
6

1. Islandija
2.	Norvegija
3.	Švedija
4. Suomija
5. Rusija
6.	Estija
7.	Latvija
8.	Lietuva
9.	Baltarusija
10.	Danija
11.	Lenkija
12.	Airija
13.	Jungtinė 		
	Karalystė
14.	Vokietija
15.	Nyderlandai
16.	Belgija
17. Prancūzija
18. Ispanija
19. Portugalija
20.	Šveicarija

21.	Liuksemburgas
22. Italija
23. Čekija
24.	Austrija
25. Slovakija
26.	Vengrija
27.	Ukraina
28.	Moldavija
29. Rumunija
30. Slovėnija
31.	Kroatija
32.	Bosnija ir 		
Hercegovina
33. Serbija
34.	Juodkalnija
35.	Makedonija
36.	Albanija
37.	Graikija
38.	Bulgarija
39.	Turkija
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8 Kaip susikrauti lagaminą?

Rengiantis kelionei
labai svarbu teisingai
susikrauti lagaminą
Kelionės bagažas priklauso
nuo to:
kokiu metų laiku keliausi
žiemą ar vasarą
kiek dienų keliausi
jei ilgiau nei vieną dieną,
reikės ne tik dantų šepetėlio
kokia transporto priemone
keliausi
kokio svorio gali būti kuprinė
kur keliausi
ką visi veiksite, kokia apranga
bus reikalinga

Štai daiktų sąrašas, kuris
tau pagelbės:
Kelionpinigiai
Asmens dokumentas
Moksleivio pažymėjimas
muziejaus bilietui pirkti
Žemėlapis
Mobilusis telefonas ir jo
kroviklis
Fotoaparatas
Ausinukas
Vaistai
jei esi alergiškas ar vartoji
paskirtus gydytojo
Kepurė nuo saulės
Akiniai nuo saulės
Maudymosi kostiumas
Antroji batų pora
botai, sportbačiai
Drabužiai
Apatinis trikotažas ir kojinės
po porą kiekvienai dienai

Pirštinės
Šilti drabužiai
Miegmaišis
Kilimėlis
Palapinė
Skėtis ar neperšlampamas
apsiaustas
Žibintuvėlis
Skystis nuo uodų ir erkių
Nosinaitės, tualetinis popierius
Dantų šepetėlis ir dantų pasta
Muilas ar dušo želė, šampūnas
Rankšluostis
Lenktinis peiliukas
Valgymo įrankiai
šaukštas, šakutė,
nedužus puodelis
Šiukšlių maišas
Užkandžiai
Skanėstas, jei pritrūktum jėgų
Mėgstamas žaidimas, kamuolys

Į teiginius atsakyk
rašikliu apvesdamas
tau tinkantį atsakymą
(taip arba ne). O tada
suskaičiuok apibrauktus
geltonus rutuliukus ir
pagal jų skaičių
sužinok, koks
keliautojas esi.
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TESTAS

Koks keliautojas esi tu?
Tikras keliautojas yra tas, po kurio kitiems keliauti ir stovyklauti yra smagu
ir gera. Keliautojų kodeksas skelbia, kad
keliautojai gali būti:
Keliautojai pirmūnai

1. Šiukšles visada metu ant žemės.

Taip

Ne

2. Kelionėje su niekuo nesidaliju saldainiais.

Taip

Ne

3. Muziejuje elgiuosi tyliai.

Taip

Ne

4. Kai keliauju tamsoje, visada segiu atšvaitą.

Taip

Ne

5. Miške garsiai rėkiu, kol visi žvėreliai išbėgioja.

Taip

Ne

6. Augalus herbariumui raunu su šaknimis.

Taip

Ne

7. Niekada netriukšmauju bažnyčioje.

Taip

Ne

8. Mėgstu keliauti su draugais.

Taip

Ne

9. Pilyje lipu visur, kur tik noriu.

Taip

Ne

10. Niekada nepiešiu ant sienų.

Taip

Ne

Keliautojai išsiblaškėliai
6, 7 ar 8
Esi kiek išsiblaškęs, bet
ne iš piktos
valios. Esi
keliautojas
išsiblaškėlis.

9, 10
Turiu tave
pagirti: esi
šaunuolis! Esi
keliautojas
pirmūnas.

Testo
atsakymai

3, 4 ar 5
Esi kriuksius.
Tau reikia pasistengti, kitaip
mūsų planeta
bus panaši į
kiaulių namą.

Keliautojai nusikaltėliai

1, 2
Aš su tavimi
nedraugauju... Esi
keliautojas nusikaltėlis. Bet niekada nevėlu pasitaisyti. Pasistenk!

Keliautojai paršeliai

10 Gedimino bokštas
Stumbrytė Plukė ir žvirblis Feliksas sėkmingai nusileido Vilniuje. Skristi stumbrytei labai patiko! Nebuvo taip baisu, kaip manė. Ji nuolat žvalgėsi pro lėktuvo langą. Debesys atrodė tokie minkšti ir pūkiniai,
taip norėjosi juos paliesti ar net palaižyti.
Iš oro uosto naujieji draugai patraukė tiesiai į miesto centrą, nes Feliksas tądien turėjo užsukti į
centrinį paštą naujos užduoties. Tačiau visi siuntiniai
jau buvo pristatyti. Tad
žvirblis nusprendė po kelionės pailsėti ir aprodyti
Plukei Vilnių.
Plukės ir Felikso kelionė prasidėjo nuo miesto

širdies – Gedimino kalno, ant kurio stovi Gedimino
bokštas. Bokšto viršuje plevėsuoja Trispalvė – Lietuvos vėliava.
– Kokia graži pilis, – susižavėjusi plojo kanopėlėmis
stumbrytė Plukė.
– Tai ne pilis, tai tik pilies dalis – vienas iš buvusios
pilies bokštų. Senovėje Vilniuje stovėjo net trys pilys: Aukštutinė, Žemutinė ir Kreivoji.
– Ar labai kreiva ta pilis buvo?
– Nežinau, nes Kreivoji pilis seniai
sunyko. Jei užkoptume į Gedimino
kalną ir užliptume į pilies bokštą,
galėtume pasižvalgyti po miesto centrą. Ten, manau, sužinosime ne tik apie šią, bet ir apie
kitas Vilniaus miesto pilis.

UŽDUOTIS

A

B

C

D

E

Iškrito kelios
piešinio detalės.
Surask kiekvienos
iškritusios
detalės vietą.

3

1

2

5
4

11

12 LIETUVOS VALDOVAI
– Kodėl Aukštutinės pilies bokštas vadinamas Gedimino? – leisdamasi nuo kalno paklausė Plukė.
– Iš didelės pagarbos ir meilės Vilniaus įkūrėjui didžiajam kunigaikščiui Gediminui. Tai jis įkūrė šį
miestą ir jį išgarsino. Valdovas rašė laiškus kitų
kraštų miestams, kvietė atvykti amatininkus ir pirklius. Jam valdant Vilnius tapo Lietuvos sostine ir su
trumpa pertraukėle išliko ja iki šių dienų.
– O kas anksčiau buvo Lietuvos sostinė?
– Senieji Trakai ir Kernavė.
– O kodėl Gediminą tu pavadinai didžiuoju kunigaikščiu? Ar jis buvo labai aukštas? – toliau smalsavo stumbrytė.
– Ne, Pluke, ne. Lietuvą valdė tik vienas karalius –
Mindaugas, o kiti šalies valdovai buvo vadinami didžiaisiais kunigaikščiais. Tai toks valdovo titulas.
– Oho, kaip įdomu, – stebėjosi Plukė. – Norėčiau
apie Lietuvos valdovus sužinoti daugiau. Sunku prisiminti, ką jie nuveikė, kai valdė šalį.
– Pataikei tiesiai į dešimtuką, – sparnais sumosavo
Feliksas. – Eime į Valdovų rūmus, ten tu tiek daug
apie valdovus sužinosi! Aš ir pats dar kartą mielai užsukčiau, ten taip įdomu! Ir ekskursijos būna įdomios.

IS
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Ar žinai, kad
Lietuvos vardas paminėtas prieš daugiau nei
tūkstantį metų. Tuomet žmonės gyveno gentimis, nebuvo vieno valdovo. Atskirai gyvenantiems žmonėms buvo sunku apsiginti nuo priešų.
Pirmasis šalies valdovas buvo karalius Mindaugas. Jis ne tik suvienijo baltų gentis, bet ir buvo
karūnuotas. Tai įvyko 1253 m. liepos 6-ąją. Šią
datą minime švęsdami Valstybės dieną.

Ar žinai, kad
Kartu su karaliumi Mindaugu buvo karūnuota ir
jo žmona. Ji – vienintelė Lietuvos karalienė.
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Šalia valdovų
visuomet buvo
ir jų žmonos, tik
jų vardai ne taip
dažnai minimi.
Pabandyk sudėlioti
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14 Pinigų muziejus
Valdovų rūmuose Feliksas ir Plukė sužinojo, kaip
seniau gyveno miestiečiai, didikai, valdovai. Žemutiniame rūmų aukšte tarp akmenų stumbrytė aptiko
sidabro spalvos monetą.
– Žiūrėk, Feliksai, senovinis pinigėlis. Archeologai jo
tikriausiai nepastebėjo, reikia tuojau pat jiems nunešti pinigėlį.
– Neskubėk, Pluke. Tai ne senovinis pinigas, o litas.
Tikriausiai koks lankytojas jį čia pametė. Litais muziejaus bilietą buvo galima nusipirkti iki 2015 metų
pradžios. Dabar lietuviai, kaip ir daugelis europiečių, atsiskaito Europos Sąjungos pinigais – eurais.
– Jungtinėje Karalystėje žmonės atsiskaito svarais sterlingų, Norvegijoje – kronomis, Rusijoje –
rubliais. O kur aš galėčiau
daugiau sužinoti apie
lietuviškus pinigėlius?

– Visai netoliese yra Lietuvos banko Pinigų muziejus. Ar užteks jėgų aplankyti?
– Žinoma! Pailsėsime vėliau. Man močiutė sako, kad
akys – baisininkės, o kojos – darbininkės. O tau net
kojų nereikia, tu skristi gali.
Pinigų muziejuje Plukė sužinojo labai daug įdomybių apie Lietuvoje naudotus pinigus, pinigų lobius,
bankus, Feliksas pabandė
pats nusikaldinti monetą. Maža to, draugai
galėjo pasisverti ir sužinoti, kiek jie kainuotų, jei būtų auksiniai
ar sidabriniai. Vargšas
žvirblis Feliksas – jis
buvo net 900 kartų
lengvesnis už Plukę, vadinasi, ir pigesnis!

15

IS
UŽDUOT
Įvairiais istoriniais
laikotarpiais žmonės
atsiskaitydavo
skirtingais pinigais.
Sujunk pinigus su
laikotarpiu, kai buvo
jais atsiskaitoma.

1929 m.
2000 m.
Apie 1388–1392 m.
1622 m.
1555 m.
XIII–XIV a.
1495–1506 m.
1991 m.
2015 m.

5 litai

Talonas

Lietuviškas ilgasis
500 litų

Euras

Grašis

5 dukatai

Pusgrašis

Denaras

16 Skrydis oro balionu
Draugai pavargo ir nusprendė
pailsėti. Įsitaisė visai netoliese, puikiame Bernardinų sode
ant pievelės. Čia stumbrytė Plukė
krimto obuolius, klausėsi vandens
čiurlenimo, paukščių, vaikų, fontano
melodijų ir nenurimstančio žvirblio Felikso. Taip besidairydama ji pastebėjo spalvotus oro balionus. Kokie jie buvo dailūs ir gražučiai!
– Klausyk, Feliksai, niekur virš miesto nesu mačiusi tiek
daug oro balionų. Ar jie už bažnyčių bokštų neužkliūva?

– Ne, neužkliūva, jie skrenda virš pastatų. Oro balionai gali pakilti net į septynių kilometrų aukštį. Tu teisingai pastebėjai – virš Vilniaus senamiesčio galima
skristi oro balionu. Nedaugelyje Europos sostinių tą
galima daryti.
– O ar aš galėčiau? – pašoko nuo žemės Plukė.
– Žinoma. Iš aukštai visas Vilnius bus kaip ant delno.
Štai koks puikus miesto vaizdas atsiveria pakilus oro
balionu. Žvirblis parodė Plukei miesto rotušę, prezidentūrą, televizijos bokštą ir dar daug kitų pastatų. Iš
viršaus viskas taip gerai matyti!
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Draugai
išvydo vieną
pasiklydusį mokyklinį
autobusiuką. Padėk
moksleiviams ir surask
trumpiausią kelią iki
miesto rotušės.

18 Trakai
Tą dieną vėjas buvo palankus, todėl Feliksas ir Plukė
oro balionu nuskrido ir į Trakus. Tai vienas gražiausių šalies kampelių.
Oro balionas sklendė virš Galvės ežero saloje stovinčios raudonstogės viduramžių pilies. Iš
aukštai buvo gerai matyti ne tik

Ar žinai, kad
Kurį laiką Senieji Trakai buvo valstybės sostinė.
Ten gimė vienas žymiausių ir mylimiausių Lietuvos valdovų – Vytautas Didysis.

19
medinis tiltas, pilies rūmus sauganti siena su bokštais, bet ir vidinis kiemas, kuriame nuo priešų slėpdavosi vietiniai gyventojai ir to meto valdovai.
– Ar žinai, Pluke, kad saloje stovinti pilis yra išskirtinė?
– Žinoma, man ji labai graži!
– Taip, pilį, pastatytą saloje, retai kur pamatysi. Žiūrėk, matai tolėliau kitos pilies kontūrus? Tai dar viena – Pusiasalio pilis. Kartu su Trakų Salos pilimi ji
sudarė vieną gynybinį kompleksą. Jei priešai užim-

davo vieną pilį, žmonės slėpdavosi kitoje.
– Kaip sumanu! O nuo ko valdovai gynėsi?
– Priešų tuomet netrūko. Puolė ir kryžiuočiai, ir savų
išdavikų būta. Vytautas Didysis savo pilių gynybai į
Lietuvą pasikvietė karaimų ir totorių. Tai buvo ištikimi
kariai, o jų palikuonių ir dabar Trakuose gyvena.
– Prisimenu! Man močiutė pasakojo, kad kibinai – karaimų patiekalas.
– O, taip! Ir aš juos LABAI mėgstu.

UŽDUOTIS

Trakų Pusiasalio
pilyje vyksta viduramžių
riterių turnyrai. Kaunasi
kryžiuočiai ir lietuviai.
Surask ir pažymėk
5 skirtumus.

20 Kernavė
Žvirblis Feliksas ne šiaip sau tiek daug apie Lietuvą
žino. Jis smalsus, daug skaito, o dirbdamas pašte
bei pristatydamas siuntinius dar ir daug po Lietuvą keliauja. Dabar žvirblis žino, kad ir Plukė tokia
kaip jis: smalsi ir mėgsta keliauti. Todėl nusprendė
stumbrytei parodyti Kernavės piliakalnius – vietą,

Pilies kalnas

Mindaugo Sosta
s

Aukuro kalnas

kuri jam labai patinka. Ant penkių piliakalnių seniau
gyvavo miestas, stovėjo pilis, o vietos gyventojai
buvo amatininkai, pirkliai, prekiavę su kitų šalių
miestais. Kiekvienas piliakalnis dabar turi savo pavadinimą: Pilies, Mindaugo Sosto, Lizdeikos, Aukuro ir Kriveikiškio.

s
lna
a
k
ikos
Lizde

Kriveikiškio piliakal

Neris

nis

Feliksas ir Plukė dairosi
po piliakalnius. Paskui jie
lankysis Kernavės muziejuje, ten
bandys senuosius amatus, sužinos,
kaip gyveno senovės lietuviai.
Kol jie dar čia, padėk ežiukų mamai
surasti septynis savo vaikus.
Ežiukams taip patiko Kernavėje,
kad jie niekur toliau keliauti
nenori, o mamos kviečiami
neatsiliepia. Ach, kokie jie
maži neklaužados!
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22 Kelionė į Kauną
Stumbrytė Plukė suskaičiavo, kad lankėsi net trijose
Lietuvos sostinėse: Vilniuje, Senuosiuose Trakuose
ir Kernavėje. Liko aplankyti tik ketvirtąją – Lietuvos
viduryje įsikūrusį Kauną. Tiesa, šalies sostine miestas buvo neilgai, beveik 20 metų.
– Žinai, žvirbli, Kaune aš jau esu buvusi. Praėjusią
vasarą su tėčiu leidomės Kauno oro uoste. Paskui
visą dieną praleidome mieste.
– Šaunu. O ką jūs ten veikėte?
– Tuomet lijo, todėl lankėme muziejus. O jų Kaune –
labai daug. Buvome M. K. Čiurlionio dailės ir Vytauto
Didžiojo karo muziejuje.
– Ir ką juose veikėte? Kuris tau labiausiai patiko? –
domėjosi kelionės draugas.
– Man patinka piešti, lankau dailės pamokas, todėl
labai patiko Dailės muziejuje. Buvo labai įdomu sužinoti, kad M. K. Čiurlionis – ne tik talentingas dailininkas, bet ir muzikantas, fotografas.
– Taip, tai vienas žymiausių ir talentingiausių Lietuvos žmonių, – pritarė Plukei Feliksas. – O kokių dar
žymių žmonių pažįsti?
– Leisk pagalvoti, – susimąstė Plukė. – Vytauto Didžiojo karo muziejuje yra lėktuvo nuolaužų ir dviem
lakūnams skirta ekspozicija.

– Ar pameni kokiems?
– Prisimenu! – sušuko Plukė. –
Jie skrido per Atlantą, tačiau
žuvo nepasiekę Lietuvos. Jų atvaizdus matėme Pinigų muziejuje
ant 10 litų banknoto. Tai Steponas
Darius ir Stasys Girėnas.
– Tu tikra šaunuolė, – susižavėjęs plojo sparneliais
Feliksas. – Šie drąsūs lakūnai garsūs visoje Lietuvoje. O lėktuvas, kuriuo jie skrido, vadinamas „Lituanica“. Kokių dar žymių lietuvių galėtum įvardyti?
– Močiutė man pasakojo apie Maironį ir mokė jo
eilėraščių. Tėtis dažnai žiūri krepšinį, todėl pažįstu
Arvydą Sabonį ir Joną Valančiūną. Mama mėgsta
skaityti knygas, todėl esu girdėjusi apie rašytoją
Kristiną Sabaliauskaitę... Daugiau niekas šią minutę
neateina į galvą.
– Dabar pažinsi ir vieną labai garsų pašto darbuotoją, – mirktelėjo akį žvirblis.
– Garsų pašto darbuotoją... Hmm... – krapštė galvą
Plukė, bandydama ką nors prisiminti.
O žvirblis Feliksas smagiai sau sučirškė.
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24 Po dvarus Rojaus keliu
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– Sakyk, Pluke, ar tau patinka laivai? – paklausė Feliksas, kai ši įsibridusi iki kelių į vandenį vėsino savo pavargusias kanopėles.
– Labai. Tiesa, plaukti aš išmokau neseniai, bet maudynės man labai patinka!
– Tuomet tau turiu staigmeną, – primerkė akį Feliksas.
– Staigmeną? Aš labai mėgstu staigmenas! – nudžiugo Plukė ir ėmė taškytis vandenyje.
– Jei taip, tuomet lipk iš vandens, – paragino žvirblis
keliautoją. – Plauksim laivu Rojaus keliu.
– Plauksim laivu į rojų? – negalėjo patikėti Plukė. –
Matyt, žvirbli, tu per ilgai saulėje pabuvai.
– Ne, – nusišypsojo žvirblis. – Į rojų mums dar per

anksti. Taip vadinamas
pilių ir dvarų maršrutas,
kuris driekiasi Nemuno pakrante. Juo labai dažnai keliauja vaikai su savo mokytojais. Pamatysi, kiek mes daug
dvarų aplankysime. O viename
iš jų – Raudonės dvare – net
mokykla veikia.
Irtis valtimi nėra paprasta. Iš
pradžių draugai yrėsi nuo vieno
kranto prie kito, bet paskui išmoko irkluoti.

Keliaudami
Nemunu Plukė su
Feliksu aplankė daug
dvarų ir pilių. Bėda
ta, kad visi pastatai
jiems susimaišė.
Surask kiekvieno
statinio šešėlį.

Panemunės
pilis

Raudonės
pilis

Veliuonos
dvaras

Raudondvario
dvaras

Kauno
pilis

Gelgaudiškio
dvaras

Belvederio
dvaras

26 Noriu būti dvariškis!

Radvilų herbas

Komarų herbas

Keliaudami po dvarus ir pilis Feliksas ir Plukė pastebėjo, kad kai kuriuos dvarų pastatus puošia herbai. Iš
tiesų, seniau dvarus valdė turtingos šalies giminės, o
turtas buvo perduodamas iš kartos į kartą. Daugelis
dvarų savininkų buvo kilmingi, puoselėjo ne tik savo
šeimos, bet ir visos šalies istoriją, užimdavo valstybės postus. Iš kartos į kartą keliavo ir giminės herbai.
Juose buvo vaizduojami tam tikri piešiniai, kurie turėdavo savo reikšmes.
Dvarą paprastai sudarė keletas ar net keliasdešimt
pastatų, iš kurių puošniausi, žinoma, buvo rūmai.
Juose paprastai gyveno didikai. Ten jie priimdavo
svečius, rengdavo puotas, ten buvo ruošiamas maistas. Dvaro tarnai ir samdiniai gyveno ne rūmuose, o

Pacų herbas

Pliaterių herbas

Tyzenhauzų herbas

Tiškevičių herbas

Valavičių herbas

kituose pastatuose. Buvo ir daug kitų ūkiui ar verslui
skirtų statinių: arklidės, karvidės, malūnai, kluonai,
kalvės, dirbtuvės. Pats didžiausias dvaras Lietuvoje
yra Pakruojyje.

27
IS
UŽDUOT

Štai keletas pačių
žymiausių Lietuvos didikų
herbų. Dabar nereikia būti
kilmingam, kad galėtum sukurti
savo paties ar giminės herbą.
Piešdamas panaudok savo
mėgstamas spalvas, simbolius,
pagalvok, ką galėtų reikšti tavo
pavardė. Dabar ir tu gali
būti didikas!

Herbo pavadinimas

28 Feliksas ir Plukė uogauja
Keliaudama po gamtą ir pramogaudama gryname
ore stumbrytė Plukė ne juokais išalko.
– Feliksai, paklausyk, kaip mano pilvelis gurgia. Aš
labai noriu valgyti! O kavinės niekur nematyti. Ir
lauknešėlis jau tuščias.

UŽDUOTIS

Valgyti draugai
norėjo, bet indelio
neturėjo, todėl puodelį
uogoms rinkti žvirblis
Feliksas išlankstė iš
paprasto popieriaus lapo.
Čiupk lapą popieriaus ir
pabandyk išlankstyti
tokį patį.

– Didelis pilvas garsiai gurgia, o mano mažas pilvelis tik vos vos gurgena, – pasitrynė sparnu savo pilką
pilvelį Feliksas. – Tu žvėris, aš – paukštis, miške tikrai
nepražūsim. Apsidairyk, kiek daug grybų ir uogų.
– Deja, aš nieko nepažįstu. O nepažįstamus augalus
valgyti man mama draudžia, – skundėsi Plukė.
– Ir labai teisingai daro, kad draudžia. Nevalia bet ko
į pilvą grūsti. Štai grybus, kad ir geri, virti reikia, o
miško uogomis gali gardžiuotis iš karto.
– Bet... Ir uogų aš nepažįstu... – visai suniuro Plukė.
– Aš pažįstu! Neliūdėk, – ramino draugę Feliksas. –
Žiūrėk: avietė, bruknė, mėlynė, gervuogė. Spanguolės dar neprinokusios, o žemuogės... Mmm – pats
skanumėlis! Imk visą saują.
– Oi, kaip gardu, kaip kvepia! Tik žinai, Feliksai, man
tos tavo saujelės žemuogių neužteks, parodyk tas
avietes ir mėlynes!
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Avietė

+4
+ 20
+3

Mėlynė

+ 91

Bruknė
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Spanguolė

Suskaičiuok
uogas
kiekvienoje
eilutėje.
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................
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................

Gervuogė

Žemuogė

30 Draugai Klaipėdoje
Keliaudama su Feliksu stumbrytė prisiminė vieną savo draugo stumbriuko
Tumo laišką, kuriame jis pasakojo,
kaip pirmą kartą pamatė jūrą. Ir
jūra Tumui labai patiko. Todėl
Plukė paklausė žvirblio:
– O ar dažnai tenka laiškus
prie jūros nešti?
– Tenka. Vasarą daug
dažniau nei žiemą, nes
tuo metu Lietuvos gyventojai labai mėgsta
prie jūros atostogauti.

– Ir aš norėčiau Baltijos jūrą pamatyti. Ar galėtume
kartu ten nukeliauti?
– Žinoma, prie jūros tiek daug pramogų! Gali ir maudytis, ir laivu plaukioti, ir degintis, ir žvejoti. Bet iš
pradžių keliaukime į Klaipėdą. Tai vienintelis mūsų
šalies jūrų uostas ir labai gražus miestas! Kiek ten
skulptūrų! Bet tu, Pluke, pati pamatysi. Ir visos
jos slepiasi...
– Nejaugi skulptūros slėpynių
žaidžia? – nusistebėjo stumbrytė Plukė.

31

IS
UŽDUOT
– Galima sakyti ir taip, nes kai kurios
stebuklingos ir norus pildo. Todėl ir
pasislėpusios po visą Klaipėdą. Man
taip žmonės, kurie visada daug ir didelių norų turi, pasakoja.
– Tada ir aš norą sugalvosiu, – apsidžiaugė Plukė. – Bet tik vieną, patį
patį karščiausią.
Klaipėdoje draugai lankėsi senamiestyje, apžiūrėjo senąją laivų prieplauką, skanavo rūkytos žuvies, grožėjosi
mediniu burlaiviu „Meridianas“.

Mieste draugai matė
tiek daug įvairiausių
skulptūrų. Viena skulptūra –
nedidelis bronzinis peliukas,
taip nuo draugų pasislėpė,
kad Plukė ir Feliksas
niekaip jos nesurado. Padėk
draugams surasti teisingą
kelią iki stebuklingos
peliuko skulptūros.

A

B

Drakonas
Senamiesčio
sargas

C

Stebuklingasis
peliukas

D

Katinas
džentelmeno
veidu

32 Viešnagė pas delfinus
Tikriausiai kiekvieno Lietuvos vaiko norų sąraše (ir
tame, kurį jie šnibžda stebuklingam Klaipėdos peliukui) yra viešnagė delfinariume. Daugelis vaikų delfinų pasirodymus matė jau net keletą kartų, jų tėveliai
taip pat. Žiūrėti į šiuos puikius jūrų žinduolius niekada neatsibosta! Todėl ir Plukė su žvirbliu Feliksu apsilankė Smiltynėje (taip vadinama Klaipėdos miesto
dalis) pastatytuose delfinų namuose.
Po nuostabaus pasirodymo, kurio metu delfinai ne
tik mėtė kamuolį, bet ir piešė, Feliksas prisiminė,
kad jam ne kartą teko pristatyti laiškus delfinei Gabijai. Ji turi net penkias dukras. Jos visos plaukioja
ne Lietuvoje ir pasiilgusios mamos siunčia jai jūra
kvepiančius laiškus.

Ar žinai, kad
Delfinai – ne žuvys, o žinduoliai. Mamos delfinės
savo mažylius maitina pienu. Ir gimsta jie visai ne
mažučiai. Delfinukai jau sveria apie 15 kilogramų
ir būna vieno metro ilgio. Tu tikriausiai tiek svėrei tada, kai tau buvo 3 metai. Suaugę delfinai gali
siekti net 3 metrus. Ieškodami maisto jie gali panerti į 300 metrų gylį, o viena iš rūšių – Borneo
delfinai – net į pusės kilometro gylį ir vandenyje
nekvėpuodami išbūti iki 10 minučių. Delfinai minta žuvimis, krevetėmis, moliuskais, kalmarais.
4

1

Surask, kurios
žuvys pametė
savo šešėlius.
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3

Suskaičiuok,
kiek piešinyje
tu matai
kamuolių.
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34 Kuršių nerija
Susipažinę su delfinais, apžiūrėję laivus ir didžiulius
jų inkarus draugai susėdo pailsėti prie jūros. Vos tik
žvirblis Feliksas išsitraukė sumuštinį, prie jų pritūpė
dvi smalsios žuvėdros.
– Sveiki, nepažįstamieji, užkandžiaujate? – paklausė žvirblio vienas paukštis.
– Taip. Sveiki, – nesileido į kalbas žvirblis, tvirtai laikydamas sumuštinį.
– Žiūrėk, koks puikus laivas plaukia, –
sparnu parodė Plukei kitas paukštis.
– Tai senovinis Kuršių marių žvejų
laivas. Jis vadinamas kurėnu.
– Labai gražus laivas, – pritarė žu-

vėdrai stumbrytė. – Ar ir dabar žvejai šiais laivais
po marias plaukioja?
– Ne, dabar jau ne. Dabar jie plaukioja motorinėmis
valtimis, o šis laivas – burinis. Bet juo galima nukeliauti į Juodkrantę arba Nidą.
– Labai graži vėtrungė ant laivo, – pastebėjo Plukė.
– Iš pradžių vėtrunges žvejai naudojo tik vėjo krypčiai nustatyti, o vėliau jos tapo tikra laivo puošmena. Išdrožinėti simboliai ir netgi spalvos turėjo savo
reikšmes. Jei norite, galime plaukti kartu į Juodkrantę. Ten Vėtrungių galerijoje galėsite apie jas
daugiau sužinoti, o paskui ir patys savo vėtrungę
susikurti. Keliaukime!

Kaip tarė visi
keturi, taip ir padarė.
Plukė, Feliksas ir dvi
žuvėdros senuoju kurėnu
nuplaukė į Juodkrantę,
apsilankė galerijoje ir štai kokių
vėtrungių pagamino. Ar gali
atspėti, kuri vėtrungė priklauso
Plukei, kuri – žvirbliui
Feliksui, o kuri – vienai
iš žuvėdrų?
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1

Plukės
vėtrungė

2

3

Felikso
vėtrungė

Žuvėdros
vėtrungė

B
A

C
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36 Pilkosios kopos
– Vieta, kurioje mes dabar esame, vadinama Kuršių
nerija, – pakeliui Plukei pasakojo Feliksas. – Tai ilgas
pusiasalis. Vieną jo pusę skalauja Baltijos jūra, kitą –
Kuršių marios.
– O kokio ilgio šis pusiasalis? – susidomėjusi paklausė stumbrytė.
– Beveik šimto kilometrų. Ne visas pusiasalis dabar
priklauso Lietuvos valstybei. Jei eitum tolyn į pietus nuo Nidos, prieitum valstybės sieną. Tik kirsti
jos negalima.
– O ar daug žmonių nerijoje gyvena?
– Ne tiek daug kaip dabar, kai čia lankosi daug turistų. Žiemą čia daug ramiau, siaučia vėjas, kartais
jūros bangos užlieja krantines.
– Ar ir čia tenka paštą pristatyti?
– Tenka. Ir siųsti siuntinius čia šiek tiek brangiau nei
kitur, nes juos dar reikia perkelti į kitą krantą keltu.
Kartais čia siaučia stiprus vėjas, jis pusto smėlį. Ar
jau pasakojau apie Mirusias kopas?
– Mirusias kopas? Ne, o kodėl jos numirė? – nustebo Plukė.
– Numirė ne kopos. Vėjo pustomas smėlis užnešė
ištisus žvejų kaimus. Žmonės pavargo nuolat kasti

IS
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Smėlis užpustė
Karvaičių kaimą.
Vienas žvejys pasigedo
ne tik savo tinklų, bet
ir valties. Padėk žvejui
surasti kelią iki
savo daiktų.

smėlį, valyti takus, todėl ir persikėlė į kitas vietas, kur
patogiau gyventi. Beje, Mirusios kopos dar vadinamos Pilkosiomis.
– Bet smėlis neužpustė žmonių?
– Ne, neužpustė. Pluke, ar norėtum pamatyti Mirusias kopas?
– Taip, labai įdomu. Tikiuosi, ten nėra jokių vaiduoklių.
– Ne, tik nuo tako nuklysti negalima. Ir ne dėl vaiduoklių, o todėl, kad tai gamtos draustinis. Vaikščioti bet
kur negalima.

37

1

2

3

4
5
6

38 Plukė randa gintarą
Bevaikščiodama Baltijos jūros pakrante stumbrytė
Plukė rado mažą geltoną akmenėlį. Pakeltas į viršų
jis skleidė nuostabią šviesą.
– Koks gražus akmenėlis, žiūrėk, Feliksai, – vartydama kanopėlėse gintarą džiaugėsi Plukė.
– Tai gintaras, tau labai pasisekė, – pažiūrėjęs į Plukės radinį tarė žvirblis. – Gintaras – tai per milijonus
metų sukietėję pušų sakai. Seniai seniai Baltijos jūros dugne, matyt, augo pušynai, o dabar vanduo išplauna šiuos sukietėjusius sakų lašelius į krantą.
– Gintaras mano kanopėlę šildo. Kitaip nei paprastas
akmenėlis, – žavėjosi radiniu Plukė.
– Nes tai nėra šiaip sau akmenėlis, ne veltui gintaras
vadinamas Baltijos auksu. Senovėje tai buvo brangi
prekė, už kurią svetimšaliai pirkliai mokėjo didelius
pinigus. Iš gintaro daromi papuošalai, jis naudojamas medicinoje, seniau jį mesdavo į aukojimo laužus, nes gintaras dega.
– Ar gintaras visuomet tokios gražios spalvos? –
paklausė Plukė.
– Kiekvienas gintaro gabalėlis unikalus, kitokios formos, kai kurie turi įklimpusių dalelių, netgi vabzdžių.
O spalvų būna įvairių: baltos, įvairių geltonos atspalvių, melsvos ar netgi juodos.
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Gintaras, gintariniai
papuošalai, netgi arbatai skirti
auksaspalviai gabalėliai – laukiamos
ir mielos lauktuvės iš Lietuvos.
Žvirblis su Pluke ilgai tarėsi, rinkdami
dovanas visai Plukės šeimynai: mamai,
močiutei, seneliui, sesei, tėčiui, broliui.
Ir, žinoma, – pačiai Plukei. Sujunk
suvenyrus, kurie yra pagaminti
iš gintaro, su žmonėmis,
kuriems, tavo manymu,
jie skirti.

– Labai norėčiau ir aš turėti kokį gintarinį papuošalą.
Gal kokius karolius? Ar man tiktų?
– Žinoma. Tik ne taip paprasta surinkti daug gintaro.
Daugiausia jo būna po audrų. Bet jo galima nusipirkti
suvenyrų parduotuvėje. Tai būtų puikios lauktuvės
iš Lietuvos.
– Kokia puiki mintis, – apsidžiaugė stumbrytė. –
Ar galėsi man padėti išsirinkti? Žvirbli, tu esi tikras protinguolis!
– Aš? Hmm... Tikriausiai taip. Jei jau taip sakai... –
maloniai čirpė nustebęs Feliksas.
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Sodą puoselėjančiam seneliui

2

Arbatą mėgstančiam tėčiui

3

Broliui, kuris tapo laivo kapitonu

4

Pasipuošti mėgstančiai mamai

5

Tik auskarus seginčiai sesei

6

Gintarinio kaklo papuošalo trokštančiai Plukei

7

Pamaldžiai močiutei

40 PENKIOS Lietuvos dalys
Svečiuodamasi Kuršių nerijoje Plukė girdėjo žmones
kalbant svetimomis kalbomis. Iš tiesų, tai toks gražus
Lietuvos kampelis, kad žmonės jo pažiūrėti atvyksta
iš tolimų šalių. Stumbrytė girdėjo kalbant angliškai,
rusiškai, vokiškai, dar keletu jai girdėtų kalbų. Tačiau
ji niekaip negalėjo atspėti, kokia kalba dabar žvirblis
Feliksas bendrauja su žvejais. Ji nebuvo panaši nė
į vieną girdėtą kalbą. Taip smalsu buvo, ką ten tas
žvirblis čirškia, kad neišlaikiusi paklausė:
– Feliksai, kokia kalba tu kalbi? Ir ką tau tie žvejai
postringauja? Ar iš toli jie atvykę?
– A tu mon saka? – ta keista kalba paklausė žvirblis. – Taigi aš žemaitiškai bendrauju! Ne jokia svetima kalba, tik tarmiškai. Šie žmonės iš Žemaitijos,
Platelių, apie žuvingas vietas pasakoja, sako, kad Platelių ežere ne tokių žuvų traukia, o kur kas didesnių.
– O aš maniau, kad jie svetimšaliai. Kiek daug aš dar
nežinau... – nuliūdo stumbrytė Plukė.
– Nusiramink, neraudok, – guodė savo draugę žvirblis. – Nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Jei nežinai,
tai gali sužinoti, keliauti ir pažinti.
– Bet visur mes nesuspėsime...

– O tu kiekvieną vasarą čia atvažiuok. Aš tau vis
naują regioną aprodysiu, – pasakojo Feliksas. – Lietuvoje yra penki etnografiniai regionai.
– O ką tai reiškia? – paklausė Plukė.
– Tai reiškia, kad tie regionai yra šiek tiek skirtingi.
Atskiruose regionuose gyvenantys žmonės išmoko
savų dainų, sugalvojo savitų žodžių. Net drabužiai
senovėje buvo kitokie.
– Kaip įdomu! – stebėjosi stumbrytė. – Šito man
niekas nepasakojo. O kaip vadinami tie regionai?
– Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji
Lietuva, dar kartais Klaipėdos kraštu vadinama.
– O kur mes dabar esame? – pasidomėjo Plukė.
– Mažojoje Lietuvoje, – išpūtė pilvuką Feliksas. O
paskui minutėlę pagalvojęs pasiūlė: – Mane žvejai
kviečia į Platelius, į Žemaitiją, pažvejoti. O tau gerą
pramogą žinau. Ar norėtum?
– Žinoma! Dar klausi, žvirbli!
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42 Plateliai
Žvejai žemaičiai savo žodžio laikėsi, ne tik pavėžėjo
Feliksą su Pluke iki Platelių miestelio, bet ir meškerę
žvirbliui paskolino. O kol jis žvejojo, stumbrytė Plukė dairėsi po miestelį, apžiūrėjo seną dvarą, svirną
ir arklides. Senoviniame svirne ji rado Žemaitijos
nacionalinio parko muziejų, todėl ir be žvirblio galėjo sužinoti apie tvirtą žemaitišką būdą, šio krašto
žmones ir gamtą.
Tačiau žvirblis žadėjo kai ką labai įdomaus. Ir jis nemelavo (matyt, ir pats buvo žemaitiškas žvirblis).
Dvaro arklidėse Plukė pamatė tokių keistų dalykų,
kokių anksčiau niekur nebuvo regėjusi. Visokių baisybių ant sienų prikabinėta!
Bet Plukė jau buvo drąsi, tiek Lietuvos su žvirbliu
apkeliavusi. Užėjusi į vidų sužinojo, kad
tai Užgavėnių kaukės. Ir tokia jų gausybė! Muziejaus darbuotojos ne tik
papasakojo, kaip seniau ir dabar
lietuviai Užgavėnes švenčia, bet ir
pamokė stumbrytę, kaip kaukę pagaminti. Taip ji sužinojo, kad kaukes galima drožti iš medžio, velti iš
vilnos, klijuoti iš popieriaus ar siūti
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Muziejuje Plukei
į galvą šovė puiki (ir kartu
siaubinga) mintis pačiai
pasigaminti Užgavėnių kaukę
ir kaip reikiant žveją Feliksą
išgąsdinti. Ir visai nesvarbu, kad
dabar ne Užgavėnės. Negi vasario
mėnesio lauksi! Štai kokią kaukę
pagamino stumbrytė Plukė.
Gal gali jai padėti ir
kaukę nuspalvinti?

iš visko, kas tik po ranka pasitaiko. Pasidarius Užgavėnių kaukę galima ir Užgavėnių šėlionėse dalyvauti. Persirengus žiemą iš kiemo vyti, kad pavasaris kuo greičiau ateitų. O kad jėgų tokį rimtą darbą
dirbant nepritrūktų, reikia kuo daugiau ir skaniau tą
dieną valgyti.
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44 Kaip užsiauginti ragus?
– Nepyk, žvirbli, aš ir vėl alkana, – bekeliaudama pasiguodė alkiu Plukė. – Jėgų nėra, o taip ko nors labai
skanaus norisi. Tu žinai, kartais taip būna...
– Žinoma, kad žinau! Man, pašto žvirbliui, dažnai
tenka keliauti, tad ir papietauti kartais pamirštu. Tai
visad kokio skanėsto krepšelin įsidedu.

– O ko dabar krepšelyje turi? – sukruto stumbrytė.
– Pasirodo, jau nieko nebeliko, – krapštė galvą Feliksas. – Bet žinau vieną gerą vietą netoliese, ten tokių skanėstų gamina! Ne tik pasmaližiauti galėsime,
bet ir lauktuvių namo
parvežti turėsi.

– Tada, žvirbli, sukam ten kuo greičiau, seilės vien
nuo tavo šnekų teka!
Ir kurgi patraukė mūsų keliautojai? Nepatikėsite –
kepti šakočio. Žvirblis labai mėgo šakotį. Jis norėjo
Plukei parodyti, kad ne tik stumbrai, bet ir pyragai
būna raguoti!
Kepykloje smaližiams kepėjos parodė, kaip iš kiaušinių, cukraus, miltų maišoma tikra šakočio tešla, paskui jie kartu kūrė krosnį ir ant didelio iešmo
pildami tešlą kepė nuostabų geltoną pyragą. Plukei
net leido iešmą pasukti, o žvirbliui jis buvo per sunkus. Feliksas tik stebėjo kepimą ir jau iškeptu skanėstu smaližiavo.
– Oho, koks grožis, – džiaugėsi pačių iškeptu šakočiu stumbrytė. – Ir kaip kvepia!
– Ir ragai didesni nei tavo, – erzino Plukę žvirblis.
– Sakai, ragai už mano didesni? – patikrino savo ragiukus stumbrytė, o paskui ėmė ir užsimovė šakotį
sau ant galvos: – Matai, žvirbli, dabar ir mano ragai
dideli, – pasakė, padėkojo kepėjoms ir išdūmė į lauką
su visu pyragu ant galvos.
O žvirblis ir liko sėdėti nustebęs su vienu šakočio
ragu sparnelyje...
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Stumbrytei
bebėgiojant kelios
šakočio dalys ėmė
ir išlūžo. Surask
kiekvieno šakočio
gabalėlio vietą.
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Lauktuvės
46 (arba
kai apima tinginys)
Užsimauti ant galvos šakotį buvo labai linksma
mintis. Bet kaipgi jį paskui numauti? Ir taip stumbrytė šakotį nuo galvos traukė, ir taip, o jis užsikabino už pačios ragiuko ir nejuda. Šiaip ne taip kartu
su žvirbliu nuo galvos pyragą nuėmė. Tačiau beimdami daug gražių ragelių nulaužė.
Žiūri į aplaužytą šakotį Plukė ir ašarą braukia. Bet
žvirbliai – paukščiai gudrūs. Feliksas ir čia surado
puikų sprendimą! Negalima Plukės bėdoje palikti.
Štai ką sugalvojo Feliksas: šakotis – puikus skanumynas, net jei ir neatrodo taip puikiai, kaip ką
tik nuo iešmo numautas. Bet kokia čia bėda? Supjaustytą jį skraidinti lėktuvu bus netgi patogiau.
O pasakodama apie šakotį ir ragus Plukė galės
savo nuotrauką su šakočiu parodyti. Tik ką su nulūžusiais rageliais daryti? Abu jau sotūs, daugiau į
pilvelius netelpa.
Todėl Feliksas iš sausainių ir nulūžusių ragelių sugalvojo pagaminti kitą labai lengvai paruošiamą
pyragą „Tinginys“. Kodėl toks įdomus pavadinimas? Todėl, kad kiekvienas tinginys jį gali lengvai
pagaminti. Šiam pyragui nereikia ypatingų maisto
gamybos žinių.

Šokoladinis „Tinginys“
Reikės:
• 600 g sausainių (arba tiek pat sausainių
ir nulūžusių šakočio ragelių)
• 200 g sviesto
• 400 g sutirštinto pieno
• 2 šaukštų su kaupu kakavos miltelių
Žvirblis ir Plukė naudojo 200 g šakočio ragelių ir 400 g
paprasčiausių sausainių (gali dėti tik sausainius, vis
tiek bus labai skanu). Draugai sausainius smulkiai sulaužė, paskui juos sumaišė su šakočio ragiukais. Plukė labai atsargiai ant nedidelės ugnies puode ištirpino
sviestą, supylė sutirštintą pieną ir kakavos miltelius.
Tada lėtai ir atsargiai maišė, kol masė užvirė. Paskui ją
supylė ant susmulkintų sausainių. Feliksas viską labai
gerai išmaišė. Gautą masę jis susuko į maistinę plėvelę
ir suvyniojo į ritinį. Paskui įdėjo atšalusį pyragą į šaldytuvą ir per naktį jį laikė, kad sustingtų.
Pabandyk pasigaminti „Tinginį“ ir tu. Tik būk atsargus,
paprašyk suaugusiųjų pagalbos, jei dar nesi nieko viręs
pats. Paruoštą masę gali sukrėsti ir į torto formą. Toks
„Tinginys“ bus dar gražesnis! Jei tik netingi. Skanaus!
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Surask
ir apibrauk 6
maisto produktus,
kurių gaminant
„tinginį“ draugams
tikrai nereikės.

48 Stumbrytė išskrenda
Keliauti po Lietuvą dviem draugams labai patiko. Jie
susibičiuliavo ir daug vienas apie kitą sužinojo. Kaip
bebūtų gaila, atėjo metas Plukei skristi namo.
Pakeliui į oro uostą stumbrytė papasakojo Feliksui,
kaip ji labai pasiilgsta Pašiliuose likusių savo draugų.
O Feliksas jai daug pasakojo apie savo darbą pašte.
Ne juokai tokiam mažam paukšteliui po visą pasaulį skrajoti
ir siuntinius bei laiškus pristatyti. Bet geriausia Feliksui Lietuvoje.
– Žinai, Pluke, namuose, sako, ir
tvoros žydi, – džiaugėsi žvirblis.
– Ir man Lietuvoje labai gera. Ir žinai kodėl?
– Ir tau tvoros čia gražios? – nusistebėjo Feliksas.
– Ne, Feliksai, ne, – meiliai kumštelėjo draugą Plukė.
– Nes čia TU gyveni. Ir čia labai gražu!
– Ar galėsi mane dažniau aplankyti? – atsargiai paklausė paukštelis. – Aš tau dar tiek daug noriu parodyti. Tiek daug!

– Per kiekvienas atostogas! Labai pasistengsiu, gerai? O ir tu į svečius pas mane užsuk. Aš tave arbata su sausainiais, ne, geriau savo gamintu „Tinginiu“
pavaišinsiu! Sutarta?
– Na, jei dar ir „Tinginiu“ pavaišinsi, tada jau tikrai! –
sučireno Feliksas ir pakštelėjo Plukei į skruostą. – Gero skrydžio, Plukele!
– Iki pasimatymo, Feliksai, – mojo
jam Plukė pakeliui į lėktuvą.
Vienas stumbrytės Plukės
skruostas buvo raudonas. Tik
nežinau, ar nuo Felikso bučinio, ar dėl to, kad žvirblio
Plukė jau dabar labai pasiilgo...
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500 litų – 2000 m.
Denaras – apie 1388–1392 m.
5 dukatai – 1622 m.
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Pusgrašis – 1495–1506 m.
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Atsakymas – Rūta Meilutytė

p. 22–23

Kauno
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Raudondvario Belvederio
dvaras
dvaras

p. 45
Neprireikė kefyro, varškės sūrio, riestainio,
obuolių, dešros ir pomidorų padažo

Raudonės Veliuonos
pilis
dvaras

Panemunės
pilis

Gelgaudiškio
dvaras

Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje /
Aut. Danguolė Kandrotienė, iliustr. Jurgita Rancevienė. – Kaunas: Debesų
ganyklos, 2015. – 48 p.
Leidinyje panaudotos Vytauto Kandroto, Lietuvos jūrų muziejaus, Lietuvos
banko Pinigų muziejaus (fot. Rolandas Ginaitis), VšĮ „Terra Publica“, agentūros
www.shutterstock.com ir www.wikipedia.com nuotraukos.

Platinama nemokamai

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 706 64 976
El. paštas vtd@tourism.lt
www.tourism.lt
www.Lithuania.travel
ISBN 978-609-8090-91-8

Valstybinio turizmo departamento užsakymu išleido
leidykla „Debesų ganyklos“
(VšĮ „Terra Publica“)
Jaunimo a. 2, LT-50117 Kaunas
www.debesuganyklos.lt

Spausdino
UAB „BALTO print“
Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius
Tel. (8 5) 210 1111
www.baltoprint.lt

Knygos autorė –
Danguolė Kandrotienė
Tai dešimtoji Danguolės
Kandrotienės knyga
vaikams. Autorė yra
parašiusi ir nemažai pažintinių knygų apie Lietuvą
suau gusi esie ms.
Už knygą ,,Spintos
istorijos“ – geriausią
2013 m. knygą vaikams ir
paaugliams – rašytoja apdovanota Prano Mašioto premija. ,,Spintos istorijos“ išrinkta 2014
metų knyga vaikams, o Tarptautinė jaunimo ir
vaikų biblioteka (esanti Miunchene, Vokietijoje) šią knygą įvertino kaip vieną iš 200 vertingiausių metų kūrinių vaikams. Vaikų rašytoja
pati labai mėgsta keliauti po Lietuvą kartu su
savo vaikais ir kalyte Karamele.

kė –
ilinin enė
a
d
s
o
vi
Knyg ta Rance
–
i
g
r
Ju
vienė .
e
c
n
inkė
ta Ra
Jurgi inkė odinimtdailin ž du deš prie
a
Bem s dirba m s
u
č
e
m i i ų v a i k a leis
i
a
v
į r spaudo tracių
t
aiskir kaip ilius ografijų akdar v ko
t
d
i
ų
o
s
i
e
f
r
u
n
a
,
di
ė
paėm
aip s
enin
ekstų
jų, t ė bei m į rankas ki šiol. K s – tai
i
r
auto Pieštuką aleidžia s vaikamharaktep
.
j
i
e
ė
c
r
tyn
a o
ėti c
to
je jo : „Iliustr lai, netik mylėjau, jo.
ė
t
s
y
u
ė
k
k
labai
rator
ką na
tebu
iliust , margi s knygas avau kaž ju pati –
e
maži aikystėj rt atrasd dovano
a
V
k
.
lus
i
s
a
a
i
k
r
ir
ebuk
t
u
s
a
j
s
ė
rin r mažu
Daba iugina.“
ž
tai d

Stumbrytė Plukė praleido nuostabias atostogas Lietuvoje. Ji viešėjo Lietuvos miestuose, skrido oro balionu,
lankėsi muziejuose ir net plaukė laivu. Keliaudama ji ne
pavargo, o puikiausiai pailsėjo, susirado draugų ir daug
visko sužinojo. Ją lydėjo žvirblis Feliksas. Jis visada atostogauja Lietuvoje, bet visų įdomybių dar nėra apžiūrėjęs
ir išbandęs.
Prisijunk prie šios puikios draugijos ir tu! Krauk lagaminą, pasiimk gerą nuotaiką ir kartu su tėvais praleisk savo
atostogas Lietuvoje. Idėjų, ką galėtum įdomaus nuveikti, surasi knygoje. O kad laikas atostogų
belaukiant neprailgtų, gali įveikti knygelės užduotėles.

Smagių atostogų!

www.Lithuania.travel

