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NAUDINGA  
INFORMACIJA

KONTAKTAI 
Norėdami registruotis į edukacinį užsiėmimą,  
skambinkite darbo dienomis nuo  
9 iki 17 val. tel. (8 5) 261 7445, mob. + 370 684 12 017
Mūsų el. paštas: edukacija@valdovurumai.lt

MUZIEJAUS DARBO LAIKAS
Antradienis, trečiadienis, penktadienis, šeštadienis 10–18 val.
Ketvirtadienis 10–20 val.
Sekmadienis 10–16 val.

MUZIEJAUS DARBO LAIKAS VASARĄ 
(2017 m. birželio 1–rugpjūčio 31 d.)
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis 10–18 val.
Ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis 10–20 val.
Sekmadienis 10–16 val.
Paskutiniai lankytojai įleidžiami likus valandai  
iki muziejaus uždarymo.

EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ KAINOS 
(kitų mokesčių nėra)
5–7 metų vaikams – 0,30 Eur
Mokiniams, studentams, senjorams – 0,80 Eur
Suaugusiesiems – 2,50 Eur
Mažos šeimos (1 suaugusysis + 1–3 nepilnamečiai vaikai) 
bilietas – 3,00 Eur
Didelės šeimos (2 suaugusieji + 1–3 nepilnamečiai vaikai) 
bilietas – 5,50 Eur
NEMOKAMAI:  
vaikams iki 5 metų, vaikų ir vaikų globos namų auklėtiniams,  
neįgaliesiems bei socialiai remtiniems mokiniams  
(pristačius dokumentą iš mokyklos)
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EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS: 
KAS, KAIP IR KODĖL?

Švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose reko-
menduojama dalį ugdymo proceso vykdyti ne mokyklinėse 
erdvėse – kviečiame tą daryti Valdovų rūmų muziejuje! Šis 
informacinis leidinys padės Jums nepasiklysti tarp gausių pa-
siūlymų – jame trumpai pristatome muziejuje organizuoja-
mus edukacinius užsiėmimus ir edukacines ekskursijas įvairių 
amžiaus grupių vaikams. Informacija orientuota į mokymo 
įstaigas – pradedant priešmokykliniu ir baigiant viduriniu 
ugdymu. Tačiau patrauklų pasiūlymą pažintinei veiklai suras 
ir šeimos su vaikais, ir senjorai.

Edukacinė veikla Valdovų rūmų muziejuje – tai pažintis su 
įvairiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos aspek-
tais bei muziejaus ekspozicijomis. Edukacinės ekskursijos ir 
užsiėmimai yra parengti išsamiai išanalizavus bendrąsias ug-
dymo programas, todėl padeda lavinti mokinių gebėjimus, 
įgytus bendrojo ugdymo metu.

Ugdymas mūsų muziejuje grindžiamas aktyvaus pažini-
mo metodais. Per užsiėmimus tyrinėjame pirminius šalti-
nius, mokomės interpretuoti ir pateikti tiriamojo darbo re-
zultatus. Laviname komandinio darbo ir bendradarbiavimo  



8 89

įgūdžius, gebėjimą surasti ir atrinkti informaciją, suvokti prie-
žasties ir pasekmės ryšius. Ypatingą dėmesį skiriame žinių 
taikymo ir mokinių mąstymo – kritinio, kūrybinio, analiti-
nio, refleksyviojo – gebėjimų ugdymui. Edukacinių užsiėmi-
mų temas kuria įvairių sričių muziejaus specialistai (istorikai, 
edukologai, archeologai, muzikai, pedagogai) – į šį darbą de-
dame daug pastangų ir tikimės, kad drauge galime praplėsti 
formaliojo švietimo sistemos turinio erdves. Taip pat siekia-
me, kad muziejus būtų atviras visiems, todėl dalį programų 
galime pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Prieš užsisakant edukacinį užsiėmimą ar ekskursiją, pra-
vartu išanalizuoti šiame leidinyje pristatomas jų anotacijas. 
Jose trumpai aprašomas užsiėmimo konkrečia tema turinys, 
nurodoma, kokio amžiaus tarpsnio (klasės) mokiniams jis re-
komenduojamas, į kokio mokomojo dalyko programą orien-
tuotas. Taip pat nurodoma užsiėmimo trukmė (atsižvelgiant 
į amžiaus tarpsnius nuo 1 val. iki 1 val. 30 min.).

Patariame pasirinkti edukacinį užsiėmimą, kurio tema ir 
turinys derėtų su pamokose ką tik analizuota arba numato-
ma analizuoti medžiaga. Pirmu atveju užsiėmimas padėtų 
pritaikyti ir pagilinti mokinių jau įgytas žinias, antru atveju –  

muziejuje sužinota informacija galėtų tapti įvadu, padidi-
nančiu numatomos mokyti(-is) medžiagos patrauklumą bei 
suprantamumą. Planuodami išvyką į muziejų atsižvelkite ir 
į mokinių polinkius bei interesus, aptarkite išvykos tikslus, 
suformuluokite uždavinius. Rekomenduojame parengti kon-
krečias užduotis su gairėmis – į ką derėtų atkreipti daugiausia 
dėmesio, kokių rezultatų reikėtų siekti.

Susipažinkite su Muziejaus lankymo taisyklėmis (žr. http://
www.valdovurumai.lt/lankytojams) ir užsiregistruokite į Jus 
sudominusį edukacinį užsiėmimą 7 puslapyje nurodytu te-
lefonu ar elektroniniu paštu. Būtinai registruokitės iš anksto, 
kad galėtume suderinti Jūsų apsilankymo laiką.

Atkreipkite dėmesį, kad užsiėmimo dalyvių skaičius ribo-
tas – į vieną grupę priimame nuo 12 iki 25 asmenų. Jei pla-
nuoja atvykti daugiau mokinių, susiskirstykite į dvi grupes ir 
užsisakykite du edukacinius užsiėmimus.

Laukiame Jūsų istorinėje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių re-
zidencijoje!

Valdovų rūmų muziejaus Edukacijos grupė



PAGRINDINIS IR  
VIDURINIS UGDYMAS 
(9–12 KLASIŲ MOKINIAMS)
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SUSIPAŽINKIME –  
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS

Šią apžvalginę edukacinę ekskursiją rekomenduojame mo-
kinių grupėms, atvykusioms į Valdovų rūmų muziejų pirmą 
kartą.

Pirmoje ekskursijos dalyje sužinosime apie Lietuvos didžių-
jų kunigaikščių rezidencijos ir jos teritorijos raidą Lietuvos bei 
Europos istorijos kontekste, pasivaikščiosime tarp autentiš-
kų XIII–XVII a. mūrų, kuriuos gaubia atkurtas Valdovų rūmų 
pastatas, apžiūrėsime šioje teritorijoje aptiktus unikalius ar-
cheologinius radinius. Ekskursiją tęsime menėse su atkurtais 
istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baro-
ko reprezentaciniais interjerais, kuriuos puošia rekonstruotos 
koklinės krosnys, autentiški gobelenai, Jogailaičių dinastijos 
atstovų bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės 
ir kitų istorinių personalijų atvaizdai, istoriniai baldai bei kiti 
originalūs eksponatai.

 EKSKURSIJOS TRUKMĖ – 1 VAL.

GEDIMINAIČIŲ DINASTIJA:  
GIMINĖS MEDIS IR GIMINYSTĖS RYŠIAI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  
į vidurinio ugdymo istorijos programą

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo Gedimino pa-
likuonys XIV a. pabaigoje įsitvirtino ir Lenkijos soste, kitame 
šimtmetyje į jų įtakos zoną pateko čekų ir vengrų valstybės. 
Iki XVI a. antros pusės ši dinastija buvo viena įtakingiausių Eu-
ropoje. Gediminaičiai giminiavosi su žymiausiomis Europos 
valdančiosiomis šeimomis – ne viena iš šio meto Europos val-
dančiųjų šeimų savo genealoginiame medyje ras giminystės 
sąsają su Gedimino vaikaitėmis arba provaikaitėmis.

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Gediminaičių 
genealogija, išsiaiškinsime Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų valdymo seką bei giminystės ryšius, sužinosime, 
kaip valdovai planuodavo savo vaikų santuokas, kaip reng-
davo piršlybų ir vestuvių ceremonijas.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 11 KLASĖS MOKINIAMS.
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LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS 
VALDOVO PATARĖJAI

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
 į vidurinio ugdymo istorijos programą

Susiformavus valstybėms, būdavo reglamentuojamos įvai-
rios viešojo gyvenimo sritys: šalies valdymas, valdžios teisės 
perimamumas, gyventojų pareigos valstybei ir pilietinės tei-
sės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovai, XV a. pra-
džioje valstybės sienas išplėtę nuo Baltijos iki Juodosios jūros, 
tuo pat metu kūrė sudėtingą valstybės valdymo sistemą.

Per edukacinį užsiėmimą sužinosime, kaip nuo XIV iki XVI a. 
buvo valdoma Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, kokie įstatymai 
reguliuodavo valdžios perdavimą, kaip valdovai formuodavo 
Ponų tarybą, kas ją sudarydavo ir kokias pareigas valstybei tu-
rėdavo atlikti kiekvienas Ponų tarybos narys. Susipažinsime su 
valdovų ir aukščiausio rango valstybės politikų insignijomis 
(skiriamaisiais valdžios ženklais). Ieškodami insignijų Valstybės 
reprezentacinio trakto menėse eksponuojamuose portretuo-
se, mokysimės juose šiuos ženklus atpažinti.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 11 KLASĖS MOKINIAMS.

RENESANSO VALDOVĖ
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į vidurinio ugdymo istorijos programą

Bona Sforca (Sforza) – viena žinomiausių ir labiausiai le-
gendomis apipintų Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovių. Atvykdama iš tolimų italų žemių, 
su savimi ji atsivežė ne tik turtingą kraitį ir gausią italų palydą, 
bet ir Renesanso dvasią, ši išplito visoje didelėje valstybėje.

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Bonos Sforcos 
biografija, portretais, ekspozicijoje ieškosime dešimties daik-
tų, kurie galėjo priklausyti Bonai Sforcai arba jos vyrui Žygi-
mantui Senajam, o iš pateiktų tekstų bandysime atpažinti 
Lietuvos didžiosios kunigaikštienės ir Lenkijos karalienės šei-
mos narius arba draugų ratui priklausiusius asmenis.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 11 KLASĖS MOKINIAMS.

Jaunos Bonos Sforcos 
atvaizdas, apie 1517 m. 
Iš Jodoko Liudviko 
Decijaus knygos 
„De Jagellonum familia“ 
(liber II), Krokuva, 1521
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RENESANSAS LIETUVOS DIDŽIOJOJE  
KUNIGAIKŠTYSTĖJE

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į vidurinio ugdymo istorijos ir lietuvių literatūros programas

XVI a. pradžioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įvyko 
daugybė permainų, jas, be kitų priežasčių, sukėlė iš Vakarų 
Europos valstybę pasiekusios humanistinės idėjos. Keitėsi 
valstybės elito jaunosios kartos interesai – tarp jaunų didikų 
išplito mada vykti pasižvalgyti po italų, vokiečių, flamandų ir 
prancūzų žemes, ten ne tik pirkdavo prabangių daiktų, bet 
ir užsukdavo pasiklausyti universitetuose skaitomų profeso-
rių paskaitų. Kito aukštuomenės manieros, interesai, būsto 
interjeras ir eksterjeras, net maistas ir stalo serviravimo pa-
pročiai. Žygimanto Senojo nurodymu renesansine maniera 
pradėti pertvarkyti valdovų rezidenciniai rūmai Krokuvoje ir 
Vilniuje, juo sekė valstybės didikai.

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Renesanso 
epochos architektūros, meno, literatūros ir gyvenimo būdo 
specifika. Sužinosime, kurie Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovai ir didikai daugiausia prisidėjo prie įvairialypės 
Renesanso idėjų sklaidos.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 11 KLASĖS MOKINIAMS.

IŠPAINIOK LEGENDŲ GIJAS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
 į pagrindinio ir vidurinio ugdymo istorijos ir lietuvių literatūros programas

Valdovų kolekcionuoti prabangūs audiniai – gobelenai – ne 
tik puošė rezidencijų interjerus, bet ir atliko reprezentacinę 
funkciją. Gobelenuose būdavo išaudžiami istorinių asmenybių 
atvaizdai, heraldiniai ženklai, mitologiniai pasakojimai ir dvaro 
gyvenimo momentai, atspindintys valdovo dvaro prabangą, 
valdovo politines ir religines pažiūras, taip pat pomėgius.

Per šį edukacinį užsiėmimą skaitysime gobelenuose išaustus 
pasakojimus. O jų yra įvairių: apie tai, kaip gudragalvis Odisėjas 
atpažino moteriškais drabužiais persirengusį Achilą, apie Alek-
sandrą Makedonietį, įsiūčio akimirką užmušusį savo bendra-
žygį, ar apie „Eglę žalčių karalienę“ primenančius išbandymus, 
kuriuos turėjo išlaikyti būsimoji Amūro žmona Psichė.

Praktinėje užsiėmimo dalyje bandysime iššifruoti gobelene 
pavaizduotą mitologinį pasakojimą bei komandomis kursime 
savo dar niekur negirdėtą legendą.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 10–11 KLASIŲ MOKINIAMS.

Gobelenas  
„Achilas ir Likomedo 
dukterys“ 
(serija „Odisėjo istorija“), 
Briuselis, Flandrija,  
apie 1570
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ODINIŲ KURPAIČIŲ 
PASAKOJIMAS

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo istorijos bei technologijų programas

Per šį edukacinį užsiėmimą susipažinsime su senuoju Vil-
niaus miesto ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvaro odininkų 
amatu, dirbinių įvairove, senosiomis technologijomis, archeo- 
loginiais odos tyrimais, radinių konservavimu. Apžiūrėsime 
avalynę, pirštines, rankines ir kitus odinius daiktus, pasiūtus 
XIV–XV a. Vėliau pagal archeologų rastos XVI a. odinės py-
nutės raštą pasigaminsime apyrankių arba pasisiūsime po 
odinį kapšelį, kokius XIV–XV  a. pradžioje nešiojo Vilniaus 
pilies gyventojai.

Pažintį su odos dirbinių paveldu ir technologijomis pa-
lengvins natūralios, istorinėms artimos medžiagos ir įrankiai: 
natūrali oda, lino siūlai, kaltai, ylos. Edukacinio užsiėmimo 
dalyviai turi būti įgudę dirbti su aštriais įrankiais.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.

LIETUVOS DIDŽIOSIOS  
KUNIGAIKŠTYSTĖS JUVELYRIKA
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio  
ir vidurinio ugdymo istorijos bei technologijų programas

Valdovų rūmų muziejaus archeologinėje ekspozicijoje su-
sipažinsime su Vilniaus Žemutinės pilies teritoriją tyrinėjusių 
archeologų rastais XIV–XVII a. juvelyriniais dirbiniais: aukso 
žiedais, puoštais brangakmeniais, herbais ir ornamentais, Vil-
niaus katedroje palaidotų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų kapuose aptiktų karūnų kopijomis, stiklo karoliu-
kais ir juvelyrų dekoruotais buities dirbiniais. Panagrinėsime 
eksponuojamų juvelyrinių dirbinių gamybos technologijas, 
jų stilistiką, vertę ir jų užsakovų meninį skonį. Įgytas žinias 
pritaikysime praktikoje – pagal XV–XVI a. technologiją galė-
sime pasigaminti papuošalų.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.
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PAVANOS ŽINGSNIU
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio  

ir vidurinio ugdymo istorijos bei muzikos programas

„<…> laikykitės tokios eisenos taisyklės – būtina eiti grakš-
čiai, nugara – tiesiai, tai dera ir šokant, ir einant gatve <…>“, –  
taip pirmųjų choreografijos ir šokių traktatų autorius italas 
Čezarė Negris (Cesare Negri) apibūdina vieną paprasčiausių 
šokio žingsnelių – segvito. 

Sužinosime, kas yra senasis istorinis šokis, kokiu laikotar-
piu jis buvo šokamas, kada atsirado pirmieji šokių vadovėliai, 
ką šoko Europos ir Lietuvos rūmų diduomenė bei paprasti 
miesto ir kaimo gyventojai. Pasidomėsime, kokią įtaką šokėjų 
judesiui turėjo įvairių epochų kostiumų mados, susipažinsi-
me su Viduramžių, Renesanso ir Baroko epochoms būdingais 
šokių bruožais. Visa tai išsiaiškinę eisime į vieną iš gražiausių 
Valdovų rūmų muziejaus menių mokytis šokti populiarių is-
torinių laikų šokių – branlio ir kilmingos pavanos, išbandysi-
me galjardos žingsnelius.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.

MUZIKA: NUO RENESANSO  
IKI DŽIAZO
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio  
ir vidurinio ugdymo meninio ugdymo (muzikos) ir istorijos programas

Kokia muzika skambėjo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
ir Lenkijos karalių dvare XVI–XVII  a.? Kurį iš mūsų valdovų 
galėtume vadinti didžiausiu savo epochos melomanu? Per 
edukacinį užsiėmimą išgirsime pasakojimą apie Renesanso 
ir ankstyvojo Baroko muziką valdovo dvare, susipažinsime 
su senoviniais muzikos instrumentais, pasiklausysime gyvai 
skambančio klavesino, vargonų, teorbos garsų.

Iš arti tyrinėsime, kaip funkcionuoja vargonai, fortepijonas ir 
klavesinas, kaip istoriniais laikais atrodė natos liutniai arba bal-
sui ir basso continuo, kiek lieka laisvės atlikėjo kūrybai senojoje 
muzikoje ir džiaze. Užsiėmimą baigsime klausydamiesi keturių 
skirtingų tos pačios dainos „Come Again“ įrašų – pradedant 
kontratenoru su violomis da gamba ir liutnia, baigiant Stingo 
atlikimu ir šiuolaikinių džiazo atlikėjų iš Austrijos aranžuote.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS, 
STUDENTAMS BEI VISIEMS, KURIE DOMISI SENĄJA MUZIKA.
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OPEROS GIMIMAS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  

į pagrindinio ir vidurinio ugdymo muzikos ir istorijos programas

Vienas ryškiausių Baroko epochos muzikos žanrų, sujun-
gusių muziką, dramą ir dailę, yra dramma per musica, arba 
ankstyvoji opera. Į Lietuvą iš Italijos XVII a. pirmoje pusėje ji 
atkeliavo Lietuvos ir Lenkijos valdovo Vladislovo Vazos dėka.

Kaip nutiko, kad įžymiąją Palestrinos (Palestrina) bei Klaudi-
jaus Monteverdžio (Claudio Monteverdi) renesansinę daugia-
balsę chorinę muziką nukonkuravo „paprasta“ poezija, tai yra 
naujosios dainos ir užgimusi opera? Kokias poetikos aukštumas 
pasiekė italų kilmės libretų autoriai savo tėvynėje ir Abiejų Tau-
tų Respublikoje (Virdžilijus Pučitelis (Virgilio Puccitelli)), kokius 
įspūdingus vaizdus ir mašineriją kūrė scenografai (Frančeskas 

Guitis (Francesco Guitti), Agostinas Ločis (Agostino Locci))  
ir kokios pirmosios operos buvo pastatytos Lietuvoje? Per šį 
edukacinį užsiėmimą ne tik išgirsime operos atsiradimo isto-
riją, pasiklausysime senoviniais muzikos instrumentais gyvai 
atliekamos muzikos arba vieno kito muzikos įrašo pavyzdžio, 
bet ir susipažinsime su pirmosios operos Lietuvoje (1636 m.)  
libretu bei mašinerijos išradimais.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS, STUDENTAMS BEI VISIEMS, 
KURIE DOMISI SENĄJA MUZIKA.

P. S. Galbūt turite teatro būrelį? Tada per šį edukacinį užsiėmimą galėtume improvizuoti vieną 
kitą sceną su muzika ir be garso „dainuoti“. O galbūt turite savų idėjų? Lauksime Jūsų.
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