
Žygio instrukcija (3,5 km) 
Žygis prasideda girininkijos miško aikštelėje, kurią rasite važiuojant nuo Palangos link Šventosios. Pravažiuojate 
Monciškės kelią ir likus maždaug 300 metrų iki posūkio į Darbėnus yra miško keliukas į dešinę pusę, prie kurio auga 
didelė eglė ir kadagys. Eglę papuošėme ryškiomis raudonomis dėžėmis, turėtumėte pamatyti važiuojant keliu. Miško 
keliuku važiuojate tiesiai, kol pamatysite girininkijos perspėjamą užrašą. Tai pirmoji užduotis: 

1 užduotis. Pamatysite užrašą, kurį sudaro du žodžiai 7 ir 5 raidžių. Pirmojo žodžio penkta raidė yra mūsų 
šarados 1 raidė. Dabar sukame į aikštelę ir pastatome automobilį.  

2 užduotis. Suskaičiuokite kiek stulpų laiko pavėsinės stogą. Skaičiaus antra raidė yra šarados 9 raidė.  
Ant medžio už pavėsinės pamatysite miško takelį ir rodyklę „Pradžia čia“. Sekite ja į mišką. Visą kelią 
pažymėjome popierinėmis ryškiomis juostelėmis, sekite jas. Jei vėjas jas nudraskys ar nuplaus lietus, 
tiesiog ieškokite kitų ženklų.  

Eidami miško takeliu neišsigąskite, kad jis siaurėja tiesiog eikite tiesiai, kol rasite rodyklę „Kalvis“. Sukite ta 
kryptimi, į kurią rodyklė nukreipia. Eikite tol, kol atsidursite ant plataus miško keliuko, palei upę. Juo žygiuokite 
tiesiai link Palangos ir vis stebėkite ženklus.  
3 užduotis. Dešinėje pusėje raskite rodyklę, kurią sudaro du žodžiai (6 ir 9 raidžių). Pirmojo žodžio pirma 

raidė yra šarados 11 raidė, antra raidė yra šarados 4 raidė, ketvirta raidė – šarados 3 raidė, o antrojo 
žodžio 1 raidė yra šarados 7 raidė. Tęsiame žygį toliau, kairėje pusėje pamatysime nukritusius medžius 
kurie dabar atrodo kaip tiltas per upelį. Apžiūrime juos, tačiau patys toliau einame tiesiai Palangos kryptimi.  

4 užduotis. Dešinėje pusėje surandame dar vieną rodyklę, kurios pavadinimą sudaro 7 raidės. Trečioji 
žodžio raidė yra šarados 2 raidė. 

5 užduotis. Žygiuojame toliau, kol pamatome miško keliuką į dešinę pusę, o priešais esančiame medyje 
nukreipiančią rodyklę. Ant jos parašytas žodis iš 8 raidžių. Žodžio pirma raidė yra šarados 10 raidė, o trečia 
raidė yra šarados 5 raidė.  

6 užduotis. O dabar būkite labai tylūs! Pasukite į dešinę miško keliukų, vedančiu į jūros pusę ir atidžiai 
stebėkite. Dešinėje pusėje, dideliame ąžuole turite pamatyti voverių namelį. Jei būsite tylūs, gal ten bus ir 
voveraičių. Priberkite į jį riešutukų. Jei atvyksite jų pamaitinti dažniau, voveraitės tikrai ten lankysis ir 
pamatyti galimybės bus vis didesnės. Visa šeima nusipaveiksluokite čia. 

7 užduotis. Kokiame medyje pritvirtintas namelis. Medžio pavadinimo ketvirta raidė yra mūsų šarados 8 
raidė. Kitoje kelio pusėje už griovio galite pamatyti bebrų urvus. 

8 užduotis. Vėl keliaujame tiesiai jūros link ir atidžiai stebėkite mišką, kurio dešinėje, gilumoje pamatysite 
didžiulį skruzdėlyną. Apžiūrėkite jį. Ar tikrai visos skruzdės miega? O kiek žingsnių prireikia apeiti 
skruzdėlyną mažiausiam ir aukščiausiam šeimos nariui? 

9 užduotis. Žvelgdami pro skruzdėlyną įstrižai pamatysite keliuką vedantį į Latvijos pusę. Žygiuokite juo. 
Eikite ir dairykitės aplink. Ir kairėje pusėje ant kelmo rasite šėryklą miško žvėreliams, mes ten palikome 
įvairių skanėstų. Patikrinkite ar dar kas liko. Palikite savo atneštas gėrybes. Stirnos, briedžiai, zuikiai ir kiti 
miško gyvūnėliai taip pat galės švęsti šventes. Nusipaveiksluokite čia. 

10 užduotis. Tęsiame žygį toliau. O dabar jau būkite atidūs žvelgdami į dešinę pusę. Nepraleiskite lesyklėlės 
pritvirtintos berže. Pasirūpinkite ir miško paukšteliais, jie laukia jūsų. Suberkite sėklytes, saulėgrąžas, 
kruopas ir kitokius skanėstus.  

11 užduotis. Vėl keliaujame miško keliuku, kol kairėje pusėje pamatome rodyklę su užrašu „Mėguva“ o 
dešinėje keliuką, vedantį giliau į mišką, Darbėnų link. Juo žygiuojame tol, kol kairėje pamatysite rodyklę 
medyje, kurią sudaro du žodžiai (7 ir 8 raidžių). Pirmojo žodžio antra raidė yra šarados 6 raidė, o antro 
žodžio trečia raidė yra paskutinė mūsų šarados 12 raidė.  

12 užduotis. O dabar platesnėje pievelėje sukite į kairę pusę ir pamatysite mūsų auksiniais kankorėžiais 
papuoštą eglę ant kuriuos pakabinkite žvėreliams valgomą eglutės žaisliuką (morką, buroką, bulvę, runkelį).  
Visa šeima nusipaveiksluokite čia. O ką daryti prie eglutės turite suprasite perskaitę šaradą. 
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Štai visos užduotys ir įveiktos. Ačiū kad keliavote, buvote miške, padėjote miško gyventojams. 

Beliko tik grįžus įkelti nuotraukas į Palangos moksleivių klubo Facebook paskyrą ir laukti kol 
bus paskelbti vertingų prizų laimėtojai už originaliausias nuotraukas.   
P.S. Norėdami grįžti prie automobilio grįžkite iki rodyklės „Mėguva“ tada sukite į dešinę ir priėjus miško 
sankryžą sukite vėl į dešinę.  


