
Protų mūšis
Skirtas Lietuvos 

šimtmečiui pažymėti!

Istorija, geografija, kultūra 
literatūra



1 klausimas

 Ši gyvenvietė įsikūrusi dešiniajame 
Neries krante, apie 10 km nuo 
Kauno. Tarpukariu šios 
gyvenvietės dvarą buvo nusipirkęs 
Antanas Merkys (1887 – 1955) –
Kauno miesto burmistras, 
paskutinis tarpukario 
nepriklausomos Lietuvos ministras 
pirmininkas. Kokia tai gyvenvietė?



2 klausimas

 Kurortas prie Kauno. Įdomi legenda 
pasakoja apie miražinį akmenį šio 
miestelio pušynuose. Esą tai užkeikta ir 
akmeniu paversta karalaitė, kuri, 
priešams užpuolus, nėjo ginti gimtinės, 
o su mylimuoju pabėgo į mišką. Dievai 
užsirūstino ir pavertė karalaitę 
akmeniu. Kartais tas akmuo atsiranda 
prie upelio, o kartais, žiūrėk, jis dingęs, 
nors lyg ir žinai vietą, kur tas akmuo 
buvo...
Apie kokią vietovę čia kalbama?



3 klausimas

 Tai durpininkų miestelis Kauno 
rajone. Durpes kasti pradėjo 
vokiečiai per Pirmąjį pasaulinį 
karą. 

Koks tai miestelis?



4 klausimas

 Dabar tai kaimelis šalia Kauno. Ant 
Jaučiakių piliakalnio stovėjo pilis. XVI a. 
čia minimas dvaras.Kapinėse palaidoti 
1918 m. Nepriklausomybės akto 
signataras Jonas Vailokaitis ir jo brolis 
Juozas – tai stambūs tarpukario 
verslininkai ir bankininkai. Dabar čia 
veikia šv.Juozapo ir šv.kūdikėlio Jėzaus 
Teresės basųjų karmeličių vienuolynas. 

Koks tai kaimelis?



5 klausimas

 1926 m. gruodžio 27 d. Antano Smetonos 
nurodymu, apkaltinus perversmo rengimu, 
Kauno VI forte buvo sušaudyti keturi 
komunistai (komunarai): Rapolas Čarnas, 
Kazys Giedrys, Juozas Greifenbergeris, Karolis 
Požėla. Prasidėjus sovietinei okupacijai, 
komunarų kūnai buvo ekshumuoti ir sudeginti. 
Vėliau, pastačius paminklą (1973 m.), ten 
palaidotos ir urnos su jų palaikais.

Kur Kaune stovėjo paminklas “Keturi 
komunarai”?



6 klausimas

 Feliksas Vizbaras, Vladimiras 
Dubeneckis,  Mykolas Songaila, 
Vytautas Landsbergis – Žemkalnis, 
Edmundas Frykas. Šie žmonės 
gyveno ir dirbo Kaune tarpukaryje. 
Jie labai nusipelnė šiam miestui.

Kuo jie žymūs?



7 klausimas

 Kokių šventųjų skulptūros puošia 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
fasado frontoną?



8 klausimas

 Ši gyvenvietė šalia Kauno. XVI a. Žygimantas 
Augustas jos dvarą padovanojo savo žmonai 
Barborai Radvilaitei, kuri čia buvo atvykusi 
prieš mirtį. 1792 m. paskutinis ATR valdovas 
Stanislovas Augustas Poniatovskis gyvenvietei 
suteikė miesto teisę ir herbą. Miestelio 
pakraštyje, ant Neries kranto, dunkso 
piliakanis, Pilimi vadinamas. Miestelio 
mokykoje 1944 – 1954 m. mokytoju dirbo 
etnologas, fotografas Balys Buračas.

Koks tai miestelis?



9 klausimas

 Ši kavinė veikė Kaune Laisvės alėjoje. Nors ir 
keitė pavadinimą, tose pačiose patalpose 
kavinė gyvavo 140 metų. Žymiausias kavinės 
gyvavimo etapas prasidėjo tarpukaryje 1920 
m. Ją labai pamėgo Kauno inteligentija: Vincas 
Krėvė, Balys Sruoga, Vincas Mykolaitis –
Putinas ir kt. Kavinėje vyko diskusijos, 
mezgėsi pažintys ir ilgalaikiai kontaktai. 
Sovietmečiu kavinė buvo nacionalizuota, 
renovuota ir pervadinta. Atgavus 
nepriklausomybę, kavinė dar veikė, bet 2003 
m. jos vietoje įsikūrė parduotuvė.
Kaip žymioji kavinė vadinosi tarpukariu ir 
sovietmečiu?



10 klausimas

 Šis miestelis išsidėstęs Nemuno krante. 
Pirmas aukštas – miestelio senovė, 
antras – naujoji gyvenvietė. Nuo XVI a. 
šias žemes valdė Sapiegos . Jonas 
Sapiega čia pradėjo kurti miestelį. Šio 
miestelio įžymybė – gotikinė šv.Jono 
Krikštytojo bažnyčia, kurioje vyksta 
Pažaislio festivalio koncertai.

Koks tai miestelis?



11 klausimas

 Dėl jo 1919–1922 m. Lietuvos 
vyriausybėje ir Seime vyko karštos 
diskusijos, o spaudoje buvo 
rašoma apie „muštinį“, „ruginį“, 

„kirptuką“, „kaltą“, „lietą“, „lyrą“ 
bei „vytį“. 

Apie ką diskutavo Lietuvos 
valdžia?



12 klausimas

 Kurioje valstybėje ilsėdavosi 
Lietuvos gyventojai iki 1921 m., 
nuvykę į Palangą?



13 klausimas

 1951 m. vasario 16 d. viena radijo 
stotis pradėjo transliacijas lietuvių 
kalba. Sovietinėje Lietuvoje – tai 
buvo laisvo žodžio šaltinis. 

Kaip vadinosi ši radijo stotis?



14 klausimas

 XVII a. viduryje Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rezidencija Vilniuje buvo 
apgriauta ir nuo tada ATR valdovai 
nuolatinės rezidencijos Lietuvoje 
nebeturėjo. XVIII a. valdovams iškilo
naujos rezidencijos Lietuvoje reikmė. 
Kuriame LDK mieste XVIII a. iškilo 
rokoko stiliaus Lenkijos ir Lietuvos 
valdovų rūmai, kuriuose jie rezidavo iki 
ATR žlugimo?



15 klausimas

 Dalis Škotijos gyventojų XVII a. 
gerai žinojo vieno LDK miesto 
pavadinimą. Jame iki šių dienų yra 
išlikę keletas 

škotų namų.

Koks tai miestas?



16 klausimas

 Erata, Euterpė, Kaliopė, Klėja, 
Melpomenė, Polihimnija, Talija, 
Terpsichorė, Uranija. 

Kuri iš šių mūzų yra istorijos 
globėja? 



17 klausimas

 Kas pirmasis pasirašė po 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės aktu? 



18 klausimas

 1926 m. Lietuvos istorijoje yra įsiminti 
dėl daugelio svarbių įvykių. Birželio 7 d. 
Lietuvos Respublikos prezidentu buvo 
išrinktas Kazys Grinius, lapkričio 3 d. 
gimė būsimasis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, gruodžio 17 d. įvyko 
valstybės perversmas. Tais pačiais 
metais Kaune buvo įdiegta techninė 
naujovė, kuria netrukus pradėjo 
naudotis kiekvienas Lietuvos gyventojas. 
Nurodykite šią naujovę. 



19 klausimas

 Nurodykite Lietuvos istorijai 
svarbų įvykį, kurio metu Vytautas 
Landsbergis ištarė šiuos Gedimino 
žodžius: „[...] pirmiau geležis 
vašku taps ir vanduo į plieną pavirs, 
negu iš mūsų išėjusį žodį 
atšauksime“. 



20 klausimas

 Daugelis žino, kad Lietuvos 
valstybės himno – ,,Tautiškos 
giesmės” – žodžių autorius yra 
Vincas Kudirka. 

Kas yra šio kūrinio muzikos 
autorius? 



21 klausimas

 Šiais metais švenčiame valstybės 
šimtmetį.

 Kada švęsime valstybinės vėliavos 
šimtmetį? Nurodyti metus.



22 klausimas

 Kada švęsime ,,Tautiškos giesmės“, 
kaip valstybės himno,  šimtmetį“?



23 klausimas

 Kuris Lietuvos miestas yra pats 
moteriškiausias?

 Kuris užima antrąją vietą?



24 klausimas

 Išvardyti 3 Jonus, turėjusius mūsų 
tautos kultūrai didelę įtaką.

 Istorijai

 Kalbotyrai

 Literatūrai



25 klausimas

 Žinome, kad nelegalių laikraščių 
,,Aušra“ ir ,,Varpas“ redaktoriai 
buvo...

 O kas redagavo spaudos draudimo 
metais ėjusį ,,Tėvynės sargą“?



26 klausimas

 Kokia graikiško vardo ,,Petras“ 
reikšmė išvertus į lietuvių kalbą?



27 klausimas

 Kokia daina tapo  projekto 
,,Dainuoju Lietuvą“ nugalėtoja?

 Kas parašė žodžius?

 Kas sukūrė muziką? 



28 klausimas

 Kokį renginį lietuvių tauta, 
vienintelė visame pasaulyje, 
organizuoja liepos 6 d.?



29 klausimas

 Taipogi... Neužilgo... Vietoj to, 
kad...

 Idant... O taip pat... Užuot...

 Kurie 2 iš išvardytų žodžių ar frazių 
yra vartotini?



30 klausimas

 Kada mes minime savo valstybinės 
vėliavos dieną?



31 klausimas

 Kaip vadinamas šis arklys/žirgas?

A) Sartis

B) Bėris

C) Širmis

D) Obuolmušis



32 klausimas

 Kas vadinamas lietuviškuoju 
Horacijumi?

 Kas vadinamas lietuviškuoju 
Homeru?



33 klausimas

 Kas vadinamas lietuviškuoju 
Vergilijumi?

 Kas vadinamas lietuviškuoju 
Herodotu?



34 klausimas

 Kokio kūrėjo ir kokią baladę primena 
ši nuotrauka?



35 klausimas

1) Lietuvos miestelį raski...

2) Vieną raidę jo numeski - gausis tai, ką turi pempė.

3) Jeigu vieną raidę dar pakeisi - ant ugnies mane užkaisi.

4) O kai raidę man nutrinsi, tai manęs - neapsiginsi, aš 
pavirsiu į vabzdelį - vasarą jis skaudžiai gelia.

5) Jeigu raidę prirašysi - spalvų tarpe pamatysi.

6) Dar nubraukęs vieną raidę - tai vartosi susižeidęs.

7) O jei raidę pamainysi - mane žydintį matysi.

8) Ir dar, jei vieną pamainysi ir dar vieną darašysi - mane 
klasėje regėsi, ir kur per pamokas sėdėsi.



36 klausimas

 Jei suskaičiuotume, kiek sporto 
šakų yra „Trijuose milijonuose“ ir 
iš jų atimsime lietuviškus miestus, 
kuriuose važinėja troleibusai, kokį 
skaičių gausime? 



37 klausimas

Kas neša lietuviams turtus?

Aitvaras?

Bildukas?

Žaltys?

Gaidys?



38 klausimas

 Kiek kartų Virginijus Alekna atstovavo 
Lietuvai Olimpinėse žaidynėse?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6



Kas pavaizduota

Kauno herbe?

A) Jautis

B) Stumbras

C) Tauras

39 klausimas



40 klausimas

Prezidentės Dalios Grybauskaites  

tautinis kostiumas yra būdingas:

Aukštaičiams

Žemaičiams

Dzūkams

Suvalkams



Atsakymai



1 klausimo atsakymas

 Ši gyvenvietė įsikūrusi dešiniajame 
Neries krante, apie 10 km nuo Kauno. 
Tarpukariu šios gyvenvietės dvarą buvo 
nusipirkęs Antanas Merkys (1887 –
1955) – Kauno miesto burmistras, 
paskutinis tarpukario nepriklausomos 
Lietuvos ministras pirmininkas. Kokia 
tai gyvenvietė?

(Lapės)



2 klausimo atsakymas

 Kurortas prie Kauno. Įdomi legenda pasakoja 
apie miražinį akmenį šio miestelio pušynuose. 
Esą tai užkeikta ir akmeniu paversta karalaitė, 
kuri, priešams užpuolus, nėjo ginti gimtinės, o 
su mylimuoju pabėgo į mišką. Dievai 
užsirūstino ir pavertė karalaitę akmeniu. 
Kartais tas akmuo atsiranda prie upelio, o 
kartais, žiūrėk, jis dingęs, nors lyg ir žinai 
vietą, kur tas akmuo buvo...

Apie kokią vietovę čia kalbama?

(Kulautuva)



3 klausimo atsakymas

 Tai durpininkų miestelis Kauno 
rajone. Durpes kasti pradėjo 
vokiečiai per Pirmąjį pasaulinį 
karą. 

Koks tai miestelis?

(Ežerėlis)



4 klausimo atsakymas

 Dabar tai kaimelis šalia Kauno. Ant 
Jaučiakių piliakalnio stovėjo pilis. XVI a. 
čia minimas dvaras.Kapinėse palaidoti 
1918 m. Nepriklausomybės akto 
signataras Jonas Vailokaitis ir jo brolis 
Juozas – tai stambūs tarpukario 
verslininkai ir bankininkai. Dabar čia 
veikia šv.Juozapo ir šv.kūdikėlio Jėzaus 
Teresės basųjų karmeličių vienuolynas. 
Koks tai kaimelis?

(Paštuva)



5 klausimo atsakymas

 1926 m. gruodžio 27 d. Antano Smetonos 
nurodymu, apkaltinus perversmo rengimu, 
Kauno VI forte buvo sušaudyti keturi 
komunistai (komunarai): Rapolas Čarnas, 
Kazys Giedrys, Juozas Greifenbergeris, Karolis 
Požėla. Prasidėjus sovietinei okupacijai, 
komunarų kūnai buvo ekshumuoti ir sudeginti. 
Vėliau, pastačius paminklą (1973 m.), ten 
palaidotos ir urnos su jų palaikais.
Kur Kaune stovėjo paminklas “Keturi 
komunarai”?

(Kaune, Ramybės parke)



6 klausimo atsakymas

 Feliksas Vizbaras, Vladimiras 
Dubeneckis,  Mykolas Songaila, 
Vytautas Landsbergis – Žemkalnis, 
Edmundas Frykas. Šie žmonės 
gyveno ir dirbo Kaune tarpukaryje. 
Jie labai nusipelnė šiam miestui.

Kuo jie žymūs? 

(Architektai)



7 klausimo atsakymas

 Kokių šventųjų skulptūros puošia 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
fasado frontoną?

(Šv.Stanislovo, šv.Elenos,   
šv.Kazimiero) 



8 klausimo atsakymas

 Ši gyvenvietė šalia Kauno. XVI a. Žygimantas 
Augustas jos dvarą padovanojo savo žmonai 
Barborai Radvilaitei, kuri čia buvo atvykusi 
prieš mirtį. 1792 m. paskutinis ATR valdovas 
Stanislovas Augustas Poniatovskis gyvenvietei 
suteikė miesto teisę ir herbą. Miestelio 
pakraštyje, ant Neries kranto, dunkso 
piliakanis, Pilimi vadinamas. Miestelio 
mokykoje 1944 – 1954 m. mokytoju dirbo 
etnologas, fotografas Balys Buračas.
Koks tai miestelis?

(Karmėlava)



9 klausimo atsakymas

 Ši kavinė veikė Kaune Laisvės alėjoje. Nors ir keitė 
pavadinimą, tose pačiose patalpose kavinė gyvavo 140 
metų. Žymiausias kavinės gyvavimo etapas prasidėjo 
tarpukaryje 1920 m. Ją labai pamėgo Kauno 
inteligentija: Vincas Krėvė, Balys Sruoga, Vincas 
Mykolaitis – Putinas ir kt. Kavinėje vyko diskusijos, 
mezgėsi pažintys ir ilgalaikiai kontaktai. Sovietmečiu 
kavinė buvo nacionalizuota, renovuota ir pervadinta. 
Atgavus nepriklausomybę, kavinė dar veikė, bet 2003 m. 
jos vietoje įsikūrė parduotuvė.
Kaip žymioji kavinė vadinosi tarpukariu ir sovietmečiu?

(Tarpukariu – Konrado, sovietmečiu – Tulpė)



10 klausimo atsakymas

 Šis miestelis išsidėstęs Nemuno krante. 
Pirmas aukštas – miestelio senovė, 
antras – naujoji gyvenvietė. Nuo XVI a. 
šias žemes valdė Sapiegos . Jonas 
Sapiega čia pradėjo kurti miestelį. Šio 
miestelio įžymybė – gotikinė šv.Jono 
Krikštytojo bažnyčia, kurioje vyksta 
Pažaislio festivalio koncertai.

Koks tai miestelis?

(Zapyškis)



11 klausimo atsakymas

 Dėl jo 1919–1922 m. Lietuvos 
vyriausybėje ir Seime vyko karštos 
diskusijos, o spaudoje buvo 
rašoma apie „muštinį“, „ruginį“, 

„kirptuką“, „kaltą“, „lietą“, „lyrą“ 
bei „vytį“. 

Apie ką diskutavo Lietuvos 
valdžia?

(Litą)



12 klausimo atsakymas

 Kurioje valstybėje ilsėdavosi 
Lietuvos gyventojai iki 1921 m., 
nuvykę į Palangą?

(Latvijoje)



13 klausimo atsakymas

 1951 m. vasario 16 d. viena radijo 
stotis pradėjo transliacijas lietuvių 
kalba. Sovietinėje Lietuvoje – tai 
buvo laisvo žodžio šaltinis. 

Kaip vadinosi ši radijo stotis?

(Amerikos balsas)



14 klausimo atsakymas

 XVII a. viduryje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rezidencija Vilniuje buvo apgriauta ir nuo tada 
ATR valdovai 

nuolatinės rezidencijos Lietuvoje nebeturėjo. 
XVIII a. valdovams iškilo

naujos rezidencijos Lietuvoje reikmė. 

Kuriame LDK mieste XVIII a. iškilo rokoko 
stiliaus Lenkijos ir Lietuvos 

valdovų rūmai, kuriuose jie rezidavo iki ATR 
žlugimo?

(Gardine)



15 klausimo atsakymas

 Dalis Škotijos gyventojų XVII a. 
gerai žinojo vieno LDK miesto 
pavadinimą. Jame iki šių dienų yra 
išlikę keletas 

škotų namų.

Koks tai miestas?

(Kėdainiai)



16 klausimo atsakymas

 Erata, Euterpė, Kaliopė, Klėja, 
Melpomenė, Polihimnija, Talija, 
Terpsichorė, Uranija. 

Kuri iš šių mūzų yra istorijos 
globėja? 

(Klėja)



17 klausimo atsakymas

 Kas pirmasis pasirašė po 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės aktu? 

(Jonas Basanavičius)



18 klausimo atsakymas

 1926 m. Lietuvos istorijoje yra įsiminti dėl 
daugelio svarbių įvykių. Birželio 7 d. Lietuvos 
Respublikos prezidentu buvo išrinktas Kazys 
Grinius, lapkričio 3 d. gimė būsimasis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, gruodžio 17 d. 
įvyko valstybės perversmas. Tais pačiais 
metais Kaune buvo įdiegta techninė naujovė, 
kuria netrukus pradėjo naudotis kiekvienas 
Lietuvos gyventojas. Nurodykite šią naujovę.

(Radijas)



19 klausimo atsakymas

 Nurodykite Lietuvos istorijai 
svarbų įvykį, kurio metu Vytautas 
Landsbergis ištarė šiuos Gedimino 
žodžius: „[...] pirmiau geležis 
vašku taps ir vanduo į plieną pavirs, 
negu iš mūsų išėjusį žodį 
atšauksime“.

(Sausio 13 d. Parlamento gynimas) 



20 klausimo atsakymas

 Daugelis žino, kad Lietuvos 
valstybės himno – ,,Tautiškos 
giesmės” – žodžių autorius yra 
Vincas Kudirka. 

Kas yra šio kūrinio muzikos 
autorius? 

(Vincas Kudirka)



21 klausimo atsakymas

 Šiais metais švenčiame valstybės 
šimtmetį.

 Kada švęsime valstybinės vėliavos 
šimtmetį? Nurodyti metus.

 2018 m. (balandžio 25 d.)



22 klausimo atsakymas

 Kada švęsime ,,Tautiškos giesmės“, 
kaip valstybės himno,  šimtmetį“?

 2019 m. patvirtinta himnu



23 klausimo atsakymas

 Kuris Lietuvos miestas yra pats 
moteriškiausias?

 Kuris užima antrąją vietą?

 1. Kaunas

 2. Druskininkai



24 klausimo atsakymas

 Išvardyti 3 Jonus, turėjusius mūsų 
tautos kultūrai didelę įtaką.

 Istorijai – J.Basanavičius

 Kalbotyrai – J.Jablonskis

 Literatūrai – J.Mačiulis



25 klausimo atsakymas

 Žinome, kad nelegalių laikraščių 
,,Aušra“ ir ,,Varpas“ redaktoriai 
buvo... 

 J.Basanavičius, V.Kudirka

 O kas redagavo spaudos draudimo 
metais ėjusį ,,Tėvynės sargą“?

 J.Tumas - Vaižgantas



26 klausimo atsakymas

 Kokia graikiško vardo ,,Petras“ 
reikšmė išvertus į lietuvių kalbą?

 Uola, akmuo



27 klausimo atsakymas

 Kokia daina tapo  projekto 
,,Dainuoju Lietuvą“ nugalėtoja?

 ,,Lietuva brangi“

 Kas parašė žodžius?

 Maironis

 Kas sukūrė muziką? 

 J.Naujalis



28 klausimo atsakymas

 Kokį renginį lietuvių tauta, 
vienintelė visame pasaulyje, 
organizuoja liepos 6 d.?

 Lietuvos himno giedojimas



29 klausimo atsakymas

 Taipogi... Neužilgo... Vietoj to, kad...

 Idant... O taip pat... Užuot...

 Kurie 2 iš išvardytų žodžių ar frazių 
yra vartotini?

 Idant, užuot.



30 klausimo atsakymas

 Kada mes minime savo valstybinės 
vėliavos dieną?

 Sausio 1 d.



31 klausimo atsakymas

 Kaip vadinamas šis arklys/žirgas?
A) Sartis

B) Bėris

C) Širmis

D) Obuolmušis

Obuolmušis, nes

apvalios dėmės 



32 klausimo atsakymas

 Kas vadinamas lietuviškuoju 
Horacijumi?

 M. K. Sarbievijus

 Kas vadinamas lietuviškuoju 
Homeru?

 K.Donelaitis



33 klausimo atsakymas

 Kas vadinamas lietuviškuoju 
Vergilijumi?

 J.Radvanas

 Kas vadinamas lietuviškuoju 
Herodotu?

 S.Daukantas



34 klausimo atsakymas

 Kokio kūrėjo ir kokią baladę primena ši 
nuotrauka? Maironio ,,Jūratė ir Kastytis“!



35 klausimo atsakymas

1) Lietuvos miestelį raski...

2) Vieną raidę jo numeski - gausis tai, ką turi pempė.

3) Jeigu vieną raidę dar pakeisi - ant ugnies mane užkaisi.

4) O kai raidę man nutrinsi, tai manęs - neapsiginsi, aš pavirsiu į 
vabzdelį - vasarą jis skaudžiai gelia.

5) Jeigu raidę prirašysi - spalvų tarpe pamatysi.

6) Dar nubraukęs vieną raidę - tai vartosi susižeidęs.

7) O jei raidę pamainysi - mane žydintį matysi.

8) Ir dar, jei vieną pamainysi ir dar vieną darašysi - mane 
klasėje regėsi, ir kur per pamokas sėdėsi.

Ats: Skuodas, kuodas, puodas, uodas, juodas, jodas, sodas, suolas



36 klausimo atsakymas

 Jei suskaičiuotume, kiek sporto šakų yra 
„Trijuose milijonuose“ ir iš jų atimsime 
lietuviškus miestus, kuriuose važinėja 
troleibusai, kokį skaičių gausime? 

Ats: 2-2=0 (Daina „Trys milijonai“ <...Net 
jei žaidi tik šachmatais arba dartais...> 
miestai: Kaunas ir Vilnius 



37 klausimo atsakymas 

Kas neša lietuviams turtus?

Aitvaras



38 klausimo atsakymas

 Kiek kartų Virginijus Alekna atstovavo 
Lietuvai Olimpinėse žaidynėse?

6



Kas pavaizduota

Kauno herbe?

Tauras

39 klausimo atsakymas  



40 klausimo atsakymas

Prezidentės Dalios 

Grybauskaites 

tautinis kostiumas yra

būdingas

Aukštaičiams



Ačiū už dalyvavimą!!!

Užduotis parengė mokytojos 
A.Gasiūnaitė ir V.Vilkienė


