
2019 M. VU BOTANIKOS SODO EKSKURSIJOS IR EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI:

EKSKURSIJOS                                       Įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems. 
Trukmė – 1.45 val. 
Grupė iki 20 žmonių. 
Gegužės – lapkričio mėn.

Ištvermingiems. Botanikos sodo kolekcijos: rododendrynas, Japoniškas 
sodas, „Europos žiedas“, žolinių augalų kolekcijos.
Aplankysite rododendryną ir Japonišką sodą, sužinosite jų sukūrimo 
istorijas. Susipažinsite su auginamais rododendrais, viržiais, sakuromis ir 
kitais augalais. Senajame parke pajausite savaiminio miško alsavimą, o 
Botanikos sodo erdvės ir gražus peizažas palydės jus iki Žolinių dekoratyvinių 
augalų kolekcijų.

Mėgstantiems peizažus. Nauji kolekcijų plotai sumedėjusiems ir žoliniams 
augalams, „Močiutės daržas“ ir kt.
Naujai užsodintus kolekcijų plotus pamatysite už žiedinio kelio, į rytus nuo 
Alyvų kalno, „Močiutės darže“ - prieskoninius augalus ir įvairias daržoves. 
Erdves ir vaizdingus peizažus regėsite žvelgdami vakarų kryptimi, kur plyti 
„Europos žiedas”, „Magnolijų slėnis” ir kt.

Visko po truputį. Senasis Botanikos sodo parkas, žolinių augalų kolekcijos, 
erikinių kolekcija.
Keliausite buvusios Kairėnų dvarvietės angliško stiliaus parku, pamatysite 
liepų alėją, parko rožių kolekciją, gausias žolinių dekoratyvinių augalų 
kolekcijas su vilkdalgiais, lelijomis, kardeliais, viendienėmis, bijūnais, ir kt. 
Savaiminės floros taku nueisite į Japonišką sodą bei rododendryną, kurie 
labiausiai žavi gegužės pabaigoje, birželio pirmoje pusėje.

Sunkiai vaikštantiems. Žiedinis kelias ves pro įvairias kolekcijas, atsivers  
gamtos ir žmogaus sukurtas grožis.
Keliausite tvirtos dangos keliu, nuo kurio matysite sumedėjusių augalų ir 
gausias žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijas. Sužinosite, kad Alyvų kalne 
jų auginama 170 taksonų. Grįždami .pasidžiaugsite parko rožių kolekcija ir 
liepų alėja grįšite į šiaurinę parko dalį.

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI

Gražiausi sodo žiedai  ir jų paslaptys 
Ieškosite, suradę grožėsitės žolinių, sumedėjusių augalų žiedų įvairove ir 
spalvomis. 

Ikimokyklinukams, pradinių klasių mokiniams. 
Grupė iki 10-15 žmonių.
Trukmė – 45 min. 
Gegužės – rugsėjo mėn.

VU Botanikos sodas, Kairėnų g. 43, Vilnius
Tel. +370 5 219 3139, registracija el.p. edukacija@bs.vu.lt.
Paslaugos teikiamos nuo 9:00–17:00.
www.botanikos-sodas.vu.lt



Mokomės pažinti augalus: lapai, žiedai, vaisiai
Gausite sodo planelius ir užduotis, tyrinėsite augalų lapus, žiedus, vaisus; 
rasite panašumus ir skirtumus.

Įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems. 
Grupė 10-15 žmonių. 
Trukmė – 45 min. 
Gegužės – rugsėjo mėn.

Gamtos žinutė mums 
Kursite koliažus VU Botanikos sodo smėlio kopose iš gamtinių medžiagų, kurių 
prisirinksite patys. 

Ikimokyklinio amžiaus grupėms, pradinių klasių mokiniams. 
Grupė iki 15 žmonių. 
Trukmė – 45 min. 
Gegužės  – spalio mėn. 

Ekologiškos daržovės ir kaip jas užauginti
Sužinosite, kaip sėti, sodinti, auginti ir tręšti ekologiškas daržoves. Susipažinsite 
su daržovėmis, prieskoniniais augalais, kurie auga VU Botanikos sode, sodinsite 
patys, pasodintus augalus galėsite parsinešti namo. 
Ikimokyklinio amžiaus grupėms, pradinių klasių mokiniams. 
Grupė iki 20 žmonių. 
Trukmė – 45 min. 
Gegužės – birželio mėn. 

Tekančios saulės šalies sodo paslaptys
Tyrinėsite vienintelį Lietuvoje Sukiya stiliaus Edo periodo Tokugawa (1603 
-1867) laikotarpio stiliaus japonišką sodą. Sužinosite, kokie būna japoniški 
sodai ir kuo jie skiriasi nuo europietiškų.

Pradinių klasių ir vyresniems mokiniams. 
Grupėje iki 15 žmonių. 
Trukmė 45 min. 
Balandžio – spalio mėn.

Žaliasis namas
Kaip „užsiauginti“ „Žaliąjį namą“?  Sužinosite, kokia šio žaliojo pastato istorija 
ir sienų želdinimo nauda, kaip sukurti žaliąsias sienas bei sodą ant stogo. 

Įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems. 
Grupė iki 20 žmonių.
Trukmė 45 – min. Galima užsakyti 1.5 val. ekskursiją. 
Balandžio – spalio mėn.

Plūduriuojantys ir plaukiojantys be pelekų bei irklų ir net sugebantys 
pasigauti grobį
Jie moka prisitvirtinti ir yra lankstūs, auga sūriame arba gėlame, stovinčiame 
arba tekančiame vandenyje, plaukioja be pelekų ar irklų. Kai kurie iš jų – tikri 
medžiotojai, nes sugeba pasigauti grobį – kitų gyvūnėlių.

5-12 kl. moksleiviams. 
Grupė 10-15 žmonių. 
Trukmė – 1 val. 
Gegužės – rugsėjo mėn.  

Kelionė į praeitį. VU Botanikos sodo istorija, Kairėnų dvaro ir dvariškių 
istorijos
VU botanikos sode keliausite prie IV-V amžiaus kapinyno ir pilkapio, apžiūrėsite 
išlikusius, restauruotus XIX amžiaus pastatus: arklides, vandens malūną, 
vežiminę, angliško stiliaus parką. 
Įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems.
Grupė iki 20 žmonių. 
Trukmė – 45 min. Galima užsakyti 1.5 val. ekskursiją. 
Gegužės – lapkričio mėn.


