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Preila
-PAVADINIMO KILMĖ-

● Gyvenvietė Neringos savivaldybėje (Kuršių nerija), piečiau
Pervalkos, prie Preilos įlankos. Senieji pastatai išdėstyti išilgai
Kuršių marių, pietinėje dalyje išliko nemažai medinių
vienaukščių žvejų gyvenamųjų namų su dvišlaičiais čerpių ar
nendrių stogais.

-GEOGRAFIJA-
● Preila yra už 6 km į šiaurę, prie Kuršių marių. Stūkso daug

kalvų: Preilos (53 m), Vecekrugo (67 m), Karvaičių (59 m).
Preiloje yra viena pagrindinė gatvė, einanti palei marias, tai

senasis pašto kelias. Per Preilą eina Neringos dviračių takas,

jungiantis Nidą ir Juodkrantę.



Bulvikio ragas

-PLAČIAUSIA VIETA-
● Tai pusiasalis ir plačiausia vieta Kuršių nerijos vietoje, siekiančioje 3,6km.

Manoma, kad šio rago pavadinimas kilo nuo kuršiškos pavardės, tačiau
tikėtina ir skandinaviška šio vardo kilmė: švedų kalboje šis žodis bolja
reiškia ,,banga“, o vik -,,įlanka“.

-KRAŠTOVAIZDIS-
● Čia atsiveria puikūs vaizdai - galima pasigrožėti ne tik marių pakrantėmis,

bet ir Ventės ragu. Patogiausia Bulvikio ragą pasiekti dviračių taku nuo
Preilos arba Nidos. Dažniausiai ties Bulvikio ragu būna tylu ir ramu, čia
rasite suolelį medžių pavėsyje ir paukščių stebėjimo namelį su
paaukštinimu, iš kurio atsiveria vaizdas į marias.



Vecekrugo kopa

-AUKŠČIAUSIA VIETA-
● Tarp Preilos ir Nidos, Karvaičių

draustinyje stūksanti aukščiausia
Kuršių nerijos aukštikalnė. Tai
Vecekrugo arba kitaip Senosios
smuklės kopa, kurios aukštis siekia
daugiau nei 67 metrus, tad nuo jos
atsiveria išties įspūdingas
kraštovaizdis.

● Pasakojama, jog anksčiau kopos
papėdėje stovėjo smuklė, kuri,
matyt, ir davė vardą aukštikalnei,
kurios pavadinimas kildinimas iš



Preilos kopa (menininkų kopa)

-KRAŠTOVAIZDIS IR PAVADINIMO KILMĖ-

● Nuo Preilos kopos atsiveria nuostabus vaizdas į
Baltijos jūrą ir marių pakrantę – toli pietuose netgi
matosi jau Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai
priklausantis Grobšto ragas. Arčiau kopos, marių
pakrantėje, vingiuoja Preilos ragas ir įlanka. Kitoje
marių pusėje aiškiai matosi Ventės ragas. Kopos
aukštis 53 m. Sovietmečiu ant jos mėgdavo tapyti keli
dailininkai, todėl tarp preiliškių prigijo šios kopos
vardas - menininkų kopa. Įkopimas į kopą yra labai
status, susideda iš 220 ar dar šiek tiek daugiau stačių
laiptų.



Raganų kalno skulptūros

Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“
Užuomina:
● Ant kalno, pamiškėje stovi karalienė, o ją apjuosę 

požemių valdovai.

*Ši žymi lietuvių liaudies pasaka įkvėpė medžio meistrą 
Povilą Tamulionį sukurti skulptūrą tuo pačiu
pavadinimu.



Suoliukas „Skruzdėlytė“

Užuomina:
Vidury miškelio stovi medinis
suolelis, o ji neša darbštus miško
vabalėlis, turintis dvi poras, po tris
kojas.



Skulptūra „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“

Užuomina:
● Tarp medžių ant raganos

kalno, bet ne kelmas, su
paukščiais, bet ne ereliais, su
varnomis, bet ne baltomis.

Kokia tai skulptūra?



Refleksija
Kelionė Buvo labai įdomi,  susipažinome
su įvairiais objektais ir pasivaikščiojome
po preilos kopą. Buvo smagu vaikščioti

gamtoje ir apžiūrėti ,,Raganų kalno”
skulptūras. Laikas praleistas tikrai

puikiai ir turiningai.



PERVALKA

Kūrė: Adrija Dirgėlaitė 8b, Martyna Skudikytė 8c, Živilė
Vitkutė 8c, Meda Buziūtė 8d, Edgaras Buta 8b, Emilija

Marcinkutė 7c



GAMTOVAIZDIS
„Toliausiai nuo pasaulio ir arčiausiai dangaus“ – taip 

vadinama Pervalka, garsėjanti vaizdinga gamta, švariais 

paplūdimiais, pakylėjančia atmosfera ir privatumu. Tarp 

kopų ir pušų įsikūrusioje gyvenvietėje – vos pusšimtis 

statinių ir tik keliasdešimt vietinių gyventojų.



Pilkosios (Mirusios) kopos

Tarp Pervalkos ir Juodkrantės esančios mirusios kopos
– vienas įspūdingiausių kraštovaizdžio elementų Kuršių

nerijoje. Pilkosiomis kopomis jos vadinamos dėl
vietinės augalijos spalvos. Tarp 1675 ir 1934 metų čia
buvo smėlio užpustyti net 4 Naglių kaimai. Nuo kopos

atsiveria nuostabi Kuršių nerijos panorama: vienoje
pusėje matomos Kuršių marios, o kitoje – Baltijos jūra.



Pervalka – tai nedidukė Neringos savivaldybės 

gyvenvietė, besidriekianti išilgai Kuršių mariųpakrantės 

Pervalkos įlankoje tarp dviejų kyšulių – Arklių rago ir 

Pervalkos rago.Pervalkoje apsistoja vengiantys šurmulio 

ir ieškantys ramybės žmonės, šeimos su vaikais, 

vyresnio amžiaus poilsiautojai.



Žirgų švyturys
Pervalkos švyturys keliąį krantąžvejams rodo jau daugiau     nei 
šimtą metų. Kelrodis ypatingas tuo, kad tai vienintelis švyturys 

Kuršių mariose, įrengtas ne sausumoje, o mariose prie Pervalkos, 
ties Žirgų ragu, ant nedidelės dirbtinės salos, kuri nuo kranto 

nutolusi apie 260 metrų



Apgyvendinimas

Čia veikia apie dvidešimt poilsio ir svečių namų, 
nuomojamos vilos ir kotedžai, kambariai privačiuose 

namuose, butai. Numerio kaina – apie 40 – 100 eurų už 
parą, priklausomai nuo vasaros mėnesio, poilsio laiko ir 

orų prognozių (kaip ir kitose Lietuvos poilsiavietėse, 
esant saulėtoms dienoms nuomos kainos Pervalkoje 

ženkliai šokteli).
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Liudviko Rėzos skulptūra
Greta Pervalkos, ant daugiau nei 50 metrų aukščio 

Skirpsto kopos, stovi medinė skulptūra skirta 
Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriui, 

kultūros veikėjui, Biblijos leidėjui, tautosakininkui, 
poetui, bei pasakėčių leidėjui Liudvikui Rėzai atminti.



SKULPTŪROS



UNDINĖLĖ

Mariose gyvenusi,
Moteris būtybė,
Karoliais apsikarusi,
Žuvies esybė.

Užuomina -
mįslė



BŪGNININKAS

Groja šokėjams prie, kurių jis stovi. 
Savo rankose laiko muzikinį 
instrumentą, kuris susiijęs su 
skulptūros pavadinimu.

Užuomina -
mįslė



KAI AŠ MAŽAS 
BUVAU

Garbanius berniukas
Vaikystės minimas
Neaukštas, mažiukas
Atsiminimų kupinas 

Užuomina -
mįslė



Nida
Darbą atliko Matas Bendikas 8B, Liepa Barkutė 8D, Gerda

Baltrimaitė 8B, Ervinas Šakinis 8B, Vytautė Kvedaraitė 7A, Ieva
Račkauskaitė 7A



Arti Nidos kranto, Kuršių mariose gyveno paslaptinga mergelė, vadinama Nidos 
mergele. Giedromis naktimis vandenyse iškyla maža salelė, kurioje pasirodo ši 

mergelė, pasipuošusi lelijų vainiku. Jos dainos labai žavi ir skamba visoje 
apylinkėje. Šitaip gražuolė prisivilioja į savo salelę, kurioje amžiais žaliuoja 

medeliai, viešpatauja palaima, o širdį apima laimė. Jeigu kas nors patiki jos daina, 
šoka į bangas ir plaukia į salelę, bet neilgai ten džiaugiasi: staiga atsiveria kiaurymė 

ir praryja atplaukusį su visa sala. Šitaip žuvo daug jaunuolių, sužavėtų tos 
grakščios mergelės dainų.

Nidos legenda



01 V.Kernagio skultūra

02
Nidos žvejo 

etnografinė sodyba

03
Parnidžio kopos

pažintinis takas

Objektų 
sąrašas

04 Parnidžio kopa

05 Nidos švyturys



Vytauto Kernagio skulptūra

2009 m. atidengta skulptoriaus Romo Kvinto 
iš bronzos išlieta skulptūra, dainuojamos 
poezijos atlikėjui ir autoriui, pramoginių 

renginių režisieriui, televizijos laidų 
vedėjui, dainuojamosios poezijos 

pradininkui Lietuvoje, Vytautui Kernagiui 
atminti. 



Būdinga Kuršių nerijoje Nidos žvejo

etnografinė sodyba yra ant marių kranto,

pietinėje senosios Nidos dalyje, buvusiame

Hakeno kaime (Nidos kaimo dalis ant marių

rago). Sodyba pastatyta vietinių meistrų

1927 m. Ją sudarė du namai, sujungti vienas

su kitu ir tai buvo gana charakteringas

reiškinys, kai šeimos atžala vesdavo ir

jaunoji šeima įsikurdavo šalia tėvų,

pristatant naują namo dalį.

Nidos žvejo 
etnografinė 
sodyba



Pažintinis takas Pietinėje Nidos dalyje tęsiasi
1,7 km Parnidžio pažintinis takas, kuriuo einant, matosi
baltosios ir pilkosios kopos. Tako pradžia – Tylos slėnis.

Slėnio pradžioje stovi koplytstulpis, pastatytas 1991

m., jis yra skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui.

kopos 
pažintinis 
takas



Pustoma smėlio kopa į pietus nuo
Nidos, Kuršių Nerijoje. Tai viena
aukščiausių smėlio kopų Europoje. Kopa
yra iškilusi 52 m virš jūros lygio, seniau jos
aukštis siekė daugiau kaip 60 m.

Parnidžio 
kopa



Pirmojo Nidos švyturio
statyba buvo pradėta po
Vokietijos suvienijimo XIX a.
aštuntojo dešimtmečio
pradžioje. 27 metrų aukščio
raudonų plytų šešiakampės
formos bokštas buvo
statomas kartu apželdinant
51,4 m aukščio Urbo kalną.
Švyturys pradėjo veikti 1874
m.

Nidos švyturys



● Graži porelė sukasi ratu ant kalno aukšto.  Jų kaimynas –
dudorius, Jiems į ausį duduoja. Kas?

● Mažas žmogelis su rageliais. Jo rankose taurelė. Trepsi jis savo 
kanopėlėm. Kas? 

● Iš tolo melodija, keista ir ilga 
Einant pro šalį jos negana 
Jo stygos, kaip draugai, kurių jis nepaliks amžinai 
Gros jis savo melodiją per amžius ilgai. Kas? 

Mįslės apie Raganų
kalno skuptūras

Šokėjai

Kipšiukas

Smuikininkas



Ačiū, už
dėmesį!

Mums ši patyriminė veikla patiko, 
sužinojome naujų dalykų ir faktų apie
Kuršių neriją, Nidą ir kitus miestelius. 
Mums patiko dirbti grupėje, bendrauti, 

kurti. Ačiū mokytojoms 



Patyriminis ugdymas 

„Ką žinau apie Kuršių nerijos 

nacionalinį parką?“



Projektą kūrė:

• Smiltė Kvedaraitė 8 d.

• Kornelija Rimkutė 7 d.

• Karina Davydova 7 c.

• Vesta Sabaliauskaitė 7 c.

• Vytautas Keršys 7 c.

• Emilija Dargytė 8 d.



Juodkrantė
Juodkrantė - antroji pagal dydį gyvenvietė Kuršių 

nerijoje, 18 km į pietus nuo Klaipėdos, priklausanti 

Neringos savivaldybei. Istorinis-urbanistinis 

draustinis, linijinio plano gyvenvietė, nusidriekusi 2 

km palei marias.

Juodkrantė įsikūrusi senųjų – parabolinių 

kopų slėnyje, yra išlikę senų pušynų 

fragmentų. Netoli Juodkrantės yra 

saugomos Pilkosios kopos. Kadangi nuo 

kito marių kranto jos atrodė tamsios, tai 

nuo jų ir kaimas gavo Juodkrantės 

pavadinimą.



Didieji 
kormoranai

Vos tik išvažiavus iš Juodkrantės 
Nidos link, sengirėje yra Garnių 

kalnas . Šį vardą kalnas gavo nuo 
netoliese įsikūrusios pilkųjų garnių ir 
didžiųjų kormoranų kolonijos. Čia –

viena didžiausių didžiųjų kormoranų 
kolonijų visoje Europoje. Šiuo metu ji 
labai išsiplėtė ir pradeda kelti grėsmę 

miškui, mat nuo rūgščių jų išmatų 
džiūsta medžiai.



Gintaro įlanka

GINTARO ĮLANKA VADINAMA NEDIDELĖ, IDILIŠKA 
MARIŲ ĮLANKĖLĖ ŠIAURINĖJE JUODKRANTĖS 
DALYJE, MENANTI GINTARO GAVYBOS LAIKUS, KAI 
JUODKRANTĖ BUVO PRAMINTA KALIFORNIJA.

Gintaro įlankoje organizuojami tradiciniai 
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 

sumanyti renginiai, vykstantys per Jonines ir 
Rudens lygiadienį.  Tarptautinio baltų 
skulptorių simpoziumo metu sukurtos 

nendrinės skulptūros virsta ugnies 
skulptūromis ant vandens. Gintaro įlankoje 
puiki užuovėja, nėra stiprios srovės, taigi 
skulptūras lengva pastatyti, o atviri vartai į 
Kuršių marias suteikia vaizdingų reginių.  

Kasmet sukuriamos naujos nendrinės 
skulptūros bei kulminacinis renginys prie 

įlankos pritraukia vis daugiau svečių. Analogo 
Lietuvoje neturinti nendrinių skulptūrų 

ekspozicija įtaisoma ant vandens, po atviru 
dangumi.



Akmens skulptūrų parkas

Akmens skulptūrų parko ekspozicija 

buvo kuriama 1997 - 1999 m. per 

tarptautinį skulptorių simpoziumą "Žemė 

ir vanduo".

Iš lauko riedulių per tris metus,
tarptautinio skulptorių simpoziumo
"Žemė ir vanduo" metu, menininkai
iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos,
Švedijos ir kitų šalių sukūrė 31
akmens skulptūrą. Jos buvo
išdėstytos 800 metrų ilgio marių
pakrantės atkarpoje.



Juodkrantės švyturys

Juodkrantės švyturys – švyturys
Kuršių Nerijoje, Neringos
savivaldybėje, Juodkrantėje.
Pastatytas 1950 m. ant Raganos
kalno. Aukštis 20 m. Atstumas iki
jūros – 900 m, šviesos signalas
matomas 33 km spinduliu.

Šviesos signalas: balta šviesa 3
sekundes dega, 5 sekundes nedega.

Juodkrantės švyturys šiuo metu yra
naudojamas kaip navigacinis
įrenginys, veikia bendroje grandinėje
su kitais jūriniais Lietuvos švyturiais.



Pažintinis-dendrologinis takas

• Šiame take kadaise augo didžiulė
liepa, apie kurią tik pasakojimai
išliko.

• Take yra 16 stotelių, kuriose rasite

stendus su medžių aprašymais,

piešiniais, nuotraukomis.

• 1600 m ilgio pažintinis takas įrengtas 
šiaurinėje Juodkrantės gyvenvietės 
dalyje, ties Gintaro įlanka.

• Dendrologiniame take yra įrengta trijų
metrų aukščio ir ilgio medinė garsų
gaudyklė. Pridėjus ausį prie siaurosios
angos ar įžengus į ją galima klausytis
„sugautų“ miško garsų.



Raganų kalnas – unikalus medinių skulptūrų muziejus
Juodkrantėje, kur karaliauja velniai, raganos ir kiti
tautosakos herojai, atveriantys lankytojams šios vietos
gamtinę–mistinę dvasią.

Didžioji Raganų kalno skulptūrų dalis išdėstyta aplink
vaizdingąjį Eglių slėnį. Ant Raganų kalno skulptūrų
ekspozicijos XIX a.–XX a. pr. lietuvininkai švęsdavo
Rasas, arba Jonines.

Raganų kalnas apipintas legendomis. Sakoma, kad nuo
neatmenamų laikų ne tik žmonės mėgo šį kalną, bet ir
velniai su raganomis čia savo puotas keldavę. Net pati
deivė Ragė apsilankydavo metiniuose trumpųjų naktų
sąskrydžiuose.

Raganų 

kalnas



Mįslės apie raganų kalno skulptūras 



Juodos kaip nakties migla. 

Dažniausiai matomos aplink 

bažnyčią chaotiškai lekiojančios ir 

beprotiškai rėkiančios. Taip pat 

laikomos nelaimės simboliu. Beje ji 

ne viena, kitoje pusėje stovi jos 

draugė. Abi akylai viską stebi. 

Pavargus, galite prisėsti ir 

pasimėgauti jų draugija.Suoliukas varna



Laiptai vedantys į debesis. Lyg 

ugniagesių kopėčios 

padedančios vaikams kopti kas 

žingsnį iš savo vaikystės. Ne 

retai išgirsti skardų juoką ir ant 

jos laipiojančius mažuosius, 

kuriems stabiliai išsilaikyti 

padeda senis su barzda ir savo 

laimikiu.
Laipynė



Bloga dažniausiai gyvenanti pragare, 

požemiuose ar pelkese mitologinė figūra. 

Nuo pat seno pasirodanti įvairiuose 

pasakose, mituose, nukreipianti i 

nedorybės kelią, viską sugriaunanti ar 

bent bandanti tai padaryti. Turinti sąsaja 

tarp gyvūjų ir mirusių pasauliu. Mėgsta 

paišdykauti, iškrėsti eibiu ir net kyšteli 

liežuvį.
Velnio liežuvis



Mūsų kelionė į Juodkrantę :) 



Kas labiausiai 

patiko?

- Ekskursija po Nidą, Juodkrantę, Pervalką, 

Preilą ir Smiltynę.

- Produktyvus darbas grupėse.

- Plėsti kūrybiškumo žinias ir plėsti savo akiratį. 



Smiltynė

Skaidres kūrė:
Julija Šeputaitė 7a, Izabelė Mitkutė 7d, Liepa Jonaitytė

7a, Rugilė Tamašauskaitė 7a, Emilija Avižaitė 6d.



Kelionė autobusu

Kelionė prasidėjo autobuse. Pro langą matėsi 
didieji Smiltynės miškai. Ošė marios ir 
plaukiojo keltai. Autobuse veiklos netrūko. 
Nuotraukoje matote kaip žaidėme kortomis.



Eksponatas- Kopgalis

Pirmasis aplankytas eksponatas -
Kopgalis. Pasiekus šią lankytiną vietą 
susipažinome su senovinių laivų dizainu ir 
Kopgalio gyvenviete. Teko sužinoti apie 
žymiausią Lietuvos jūrų kapitoną - Liudviką 
Stulpiną.



Eksponatas- Albatrosas

Ekskursija įpusėjo aplankant ,,Albatroso’’ 
skulptūrą. Sužinojome jos svarbą ir 
reikšmę. Pajutome marių ošimą ir smagiai 
praleidome laiką.



Eksponatas- Delfiunariumas

Po ,,Albatroso’’ keliavome apžiūrėti delfiunarimo. 
Pastato dydis ir forma vilioja apsilankyti, tačiau tokios 
galimybės neturėjome. Anaip tol susipažinome su 
delfiunariumo istorija ir jame esančiais eksponatais.



Eksponatas- Jūrų muziejus

Paskutinis mūsų aplankytas objektas- Jūrų 
muziejus. Šio objekto taipogi neteko aplankyti iš 
vidaus, bet sužinojome kokie gyvūnai gyvena šiame 
muziejuje. Buvo galimybė pabuvoti su pelikanais ir 
juos apžiūrėti.





Refleksija

● Ši kelionė buvo pilna įspūdžių, bei nuotykių. Sužinojome naujų dalykų ir 
nesigailime, kad pasirinkome šią patyriminę veiklą. 

● Susipažinome su naujais žmonėmis ir padidinome savo akiratį.
● Pagilinome savo informacinių technologijų žinias.




