
Kiekviena iš 27 ES šalių turi savo paminklų ir žymių vietų. Verskite 
korteles ir ieškokite jų porų. 

Toliau rasite išsamesnės informacijos apie tai, kaip atspausdinti korteles, ir daugiau 
sužinosite apie kiekvieno paminklo ar išskirtinio objekto istoriją. 

Raskite  Raskite  
žymius objektus
žymius objektus

Tai internetinio žaidimo „Raskite žymius objektus“, kurį rasite Mokymosi kampelyje 
adresu: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_lt
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Atsispausdinti lapus su ES vėliavomis 
ir garsiomis šalių vietomis

Daugiau informacijos apie ES šalis rasite 
12-16 puslapiuose.

Korteles sulenkite per punktyrinę liniją ir 
suklijuokite.

Korteles išdėliokite taip, kad viršutinėje pusėje 
būtų ES vėliava, ir pradėkite žaisti.

Iškirpkite korteles pagal 
punktyrinę liniją.

Paruoškite vaikiškas žirkles, kreidelių ir 
popieriaus klijų.

Kaip paruošti 
korteles
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Čekija
Karolio tiltą 1357 m. įsakė pastatyti karalius Karolis IV, kad sostinė Praha būtų apsaugota 
nuo priešų. Tiltas yra 516 metrų ilgio ir 10 metrų pločio, turi 16 arkų, jį puošia 30 šventųjų 
statulų. Jei kada būsite Prahoje, būtinai paieškokite šuns atvaizdo ant vieno iš tiltą 
puošiančių bareljefų – sakoma, kad jis neša sėkmę jį palietusiems.

Ar pažįstate 
šias vietas?

Bulgarija
Ar žinote, kas yra vienuolynas? Tai vieta, kurioje gyvena ir dirba vienuoliai. Vienuoliai 
garbina Dievą, padeda ligoniams ir vargšams, rūpinasi vieni kitais. Netoli Bulgarijos 
sostinės Sofijos stūkso garsusis Rilos vienuolynas, pavadintas vienuolio Ivano iš Rilos 
vardu. Prieš šimtus metų jis gyveno atsiskyrėlio gyvenimą oloje, o vėliau buvo paskelbtas 
šventuoju. Mūsų dienomis daugybė žmonių atvyksta aplankyti jo vardu pavadinto 
vienuolyno.

Belgija
Tai Atomiumas. Jis pastatytas 1958 m. Belgijos sostinėje Briuselyje surengtos pasaulinės 
parodos proga. Pastatas yra 165 mlrd. kartų padidinta geležies kristalinė gardelė. Jį sudaro 
devyni apvalūs rutuliai, sujungti vamzdžiais. Galima įeiti į rutulius arba pakilti liftu į viršų ir 
pasigrožėti Briuselio panorama.

Danija
Šio spalvingo uosto pavadinimas danų kalba Nyhavn reiškia „naujasis uostas“, tačiau iš 
tiesų tai senas Danijos sostinės Kopenhagos uostas. Uoste gausu ryškių XVII ir XVIII a. 
namų, parduotuvių, kavinių ir restoranų, daug senų medinių laivų.

Vokietija
1788 m. Berlyne pastatyti Brandenburgo vartai yra vienas iš garsiausių Vokietijos 
paminklų. 1961 m. pastačius Berlyno sieną, atskyrusią Rytų Vokietiją nuo Vakarų Vokietijos, 
vartai užtverti. 1989 m. sieną nugriovus ir suvienijus šalį, jie vėl tapo vartais į vieną iš 
gražiausių miesto gatvių ir šalies vienybės simboliu.
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Estija 
Estijos sostinės Talino senamiestis – vienas iš geriausiai išsaugotų Europoje. Tačiau Talinas 
– ir modernus miestas. Gal esate girdėję apie Silicio slėnį Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose? Jame įkurtos bendrovės „Google“ ir „Facebook“. Na o Talinas dažnai vadinamas 
Europos Silicio slėniu, nes ten dirba daug kompiuterijos specialistų.

Prancūzija
Paryžiaus Eifelio bokštas yra vienas iš žymiausių pasaulio statinių. Jis pavadintas Gustavo 
Eifelio, suprojektavusio bokštą 1889 m. Paryžiuje rengtai pasaulinei parodai, vardu. Iki 
1928 m., kai Niujorke buvo pastatytas Kraislerio dangoraižis (angl. Chrysler Building), 
Eifelio bokštas buvo aukščiausias pastatas pasaulyje.

Kroatija
Kroatijos sostinės Zagrebo Šv. Marko bažnyčios stogas garsėja savo spalvomis: ant jo 
pavaizduotas buvusių Kroatijos, Slavonijos ir Dalmatijos karalysčių herbas ir Zagrebo 
herbas – balta pilis raudoname fone. Herbas – tai iš įvairių elementų sukomponuotas 
ženklas (kartais juose vaizduojami liūtai ar drakonai). Senovėje jais dažnai būdavo papuošti 
į karą einančių karių skydai. Savo herbus turėjo daug turtingų šeimų, kai kurie žmonės juos 
tebenaudoja ir dabar.

Airija
Airijos Klero grafystėje esančios Mohero uolos yra tikras gamtos stebuklas. Šias 14 
kilometrų palei pakrantę nusidriekusias uolas kasmet aplanko apie pusantro milijono 
žmonių. Juos traukia įspūdingi uolų vaizdai, augmenija, daugybė paukščių. Ar matėte filmą 
„Haris Poteris ir netikras princas“? Jame į kadrą patenka ir Mohero uolos. Pasistenkite jas 
pamatyti, kai žiūrėsite filmą dar kartą.

Graikija
Akropolis yra Graikijos sostinėje Atėnuose stūksanti kalva, ant kurios senovėje pastatyta 
daug šventyklų. Jose, miestą užpuolus priešams, slėpdavosi Atėnų gyventojai. Didžiausia iš 
tų šventyklų – Partenonas, pastatytas Graikų išminties deivei Atėnei. Jos vardu pavadintas 
Atėnų miestas.

Ispanija
1882 m. pradėtos bazilikos Sagrada Familia (Šventoji šeima) statybos Barselonoje vis dar 
nebaigtos ir tęsiamos. Garsaus architekto Antoni Gaudi suprojektuotą bažnyčią tikimasi 
baigti 2026 m., praėjus šimtmečiui po Gaudi mirties.
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Cyprus 
Kipro miesto Larnakos Šv. Lozoriaus bažnyčia pastatyta prieš maždaug 1200 metų vietoje, 
kur palaidotas Šv. Lozorius. Lozorius gyveno tuo pat metu kaip ir Jėzus. Lozoriui mirus, 
Jėzus jį prikėlęs iš mirusiųjų. Vėliau Lozorius nuvyko į Kiprą ir tapo pirmuoju salos vyskupu 
ir Larnakos globėju.

Lietuva
Gedimino bokštas yra vienintelė išlikusi Vilniaus Aukštutinės pilies dalis. Jis baigtas 
statyti 1409 m. Legenda byloja, kad po medžioklės užmigęs Lietuvos didysis kunigaikštis 
Gediminas susapnavo, kad kalno viršūnėje, kur jis dieną buvo medžiojęs, stovi didžiulis 
geležinis vilkas ir staugia taip, tarsi šimtas vilkų staugtų. Kunigaikštis savo sapną 
papasakojo žyniui, kuris paaiškino, kad sapnas reiškia, jog toje vietoje reikia pastatyti 
miestą, kuris vėliau suklestės ir garsas apie jį plačiai pasklis po visą pasaulį.

Italija
1173 m. Italijos Pizos mieste pradėta statyti varpinė. Pastačius porą aukštų, bokštas 
pradėjo grimzti ir svirti. Nuo to laiko jis ir stovi toks pasviręs. Pasirūpinus, kad bokštas 
nenuvirstų, lankytojams vėl leidžiama 294 pakopas turinčiais laiptais pakilti į bokšto viršų.

Latvija
Šie rūmai, vadinami „Juodagalvių namais“, stovi Latvijos sostinės Rygos senamiestyje. Jie 
pastatyti XIV a., sugriauti per Antrąjį pasaulinį karą ir atstatyti 1995 m. Juodagalvių riterių 
brolijai priklausė nevedę pirkliai ir laivų savininkai, kurie mėgo šiuose rūmuose puotauti. 
Sakoma, kad paprotys puošti Kalėdų eglutę atsirado po to, kai šios brolijos nariai per 
Kalėdas atsigabenę eglę ėmė dainuoti ir šokti aplink ją.

Vengrija
Šis didelis pastatas – Vengrijos parlamento rūmai Budapešte. Jie stovi ant Dunojaus upės 
– antros pagal ilgį upės Europoje – kranto. Parlamentas yra vieta, kur žmonės susirenka 
tartis ir nuspręsti, kaip ką daryti šalyje: kaip tiesti kelius, ko mokyti mokykloje, kaip rūpintis 
gamta ir t. t. Šį didžiulį pastatą statė apie 100 000 žmonių. Jam pastatyti prireikė 40 mln. 
plytų, pusės milijono brangakmenių ir netgi 40 kg aukso!

Liuksemburgas
Tiungeno fortas pastatytas 1732 m. ir buvo Liuksemburgo miesto gynybinės sienos dalis. 
Jis dar vadinamas „Trijomis gilėmis“ dėl kiekvieną bokštą puošiančių trijų aukso spalvos 
gilių. Fortą juosia gilus griovys, į jį buvo galima patekti požeminėmis galerijomis. Dabar 
forte veikia muziejus.
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Lenkija
Lenkijos sostinėje Varšuvoje pastatyti 237 m aukščio Mokslo ir kultūros rūmai yra 
aukščiausias šalies pastatas. Šiame 1955 m. pastatytame pastate yra teatrų, muziejų 
ir kino salių. 2000 m. ant pastato sumontuotas „tūkstantmečio laikrodis“. Jo sekundžių 
rodyklė beveik 4 metrų ilgio.

Portugalijaija
Belemo bokštas – simbolis tų laikų, kai portugalų jūrininkai plaukė atrasti naujų žemių. 
Bokštas pastatytas 1519 m. Težo upės pakrantėje ir buvo naudojamas sostinės Lisabonos 
gynybai.

Rumunija
Rumunijos regione Transilvanijoje esanti Brano pilis garsi tuo, kad tai – „Grafo Drakulos 
pilis“. Nors vampyras Drakula tėra romano personažas, jį sukurti įkvėpė tikrai gyvenęs 
asmuo – Vladas Cepešas, o ši pilis (kurioje Vladas tikriausiai nėra net lankęsis) labai panaši 
romane aprašytą pilį.

Malta
1577 m. pradėjusi veikti sostinės Valetos Šv. Jono katedra skirta Šv. Jonui Krikštytojui, kuris 
taip vadinamas dėl to, kad pakrikštijo Jėzų Kristų. Katedros vidų, taip pat lubas ir altorių, 
puošia daugybė scenų iš Šv. Jono gyvenimo.

Nyderlandai
Kinderdeiko kaimas (pavadinimas olandų kalba „Kinderdijk“ reiškia „vaikų damba“) yra 
Pietų Olandijos provincijoje. Damba – tai pylimas, saugantis žemę nuo užliejimo, supiltas, 
pavyzdžiui, jūros pakrantėje. Apie 1740 m. olandai toje vietoje pastatė 19 malūnų, kad 
apsaugotų žemes nuo užliejimo.

Austrija
Austrijoje daug kalnų. Dauguma jų sudaro Alpių kalnų grandinę, kuri tokia ilga, kad 
nusidriekusi ir į kitas šalis. Aukščiausia Austrijos viršukalnė – Großglockner. Žiemą šiuose 
kalnuose pilna sniego, tad Austriją labai pamėgę slidininkai.
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Suomija
Helsinkio katedra su dideliu žaliu kupolu ir keturiais mažesniais kupolais tapo miesto 
simboliu. Ji iš tolo matoma atplaukiant laivu. Katedra pastatyta 1852 m. kaip dovana carui 
Nikolajui, kai Suomija priklausė Rusijai.

Slovėnija
Bledo ežeras Slovėnijos šiaurės vakaruose – turistų labai pamėgta vieta. Ežero saloje stovi 
keletas pastatų, iš kurių įspūdingiausias – Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. 
Tikima, kad santuoka bus laiminga, jei jaunavedys užneš žmoną akmeniniais 99 pakopų 
laiptais į bažnyčios bokštą.

Švedija
Milžinišką kamuolį primenantis Eriksono gaublys yra didžiausias pasaulyje pusrutulio 
formos pastatas. 1989 m. atidarytame pastate įrengta uždara arena, kurioje rengiamos 
ledo ritulio varžybos, spektakliai ir roko koncertai. Naktį pastatas apšviečiamas ir matomas 
iš labai toli.

Slovakija
Bratislavos pilis pastatyta IX a. ant aukštos kalvos prie Dunojaus upės. Amžiams bėgant ji 
daug kartų apgriauta ir perstatyta, o 1811 m. nusiaubta gaisro. Tai tvirtovė, turinti keturis 
bokštus. Vienu metu pietvakariniame bokšte buvo saugomos Vengrijos karališkosios šeimos 
brangenybės. Taip buvo dėl to, kad Slovakija kurį laiką buvo valdoma Vengrijos.


