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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  
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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



IKIMOKYKLINIS IR  
PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  
(3–6 METŲ VAIKAMS)

VISI UŽSIĖMIMAI PARENGTI ATSIŽVELGIANT į BENDRĄJĄ  
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMĄ
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PASIVAIKŠČIOJIMAS 
MUZIEJAUS KARALYSTĖJE

Kviečiame susipažinti su istorijos ir kultūros paveldo kara-
lyste – Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijomis. Sužinosime, 
kas yra muziejus, kokio senumo istorijos paslaptis jis saugo 
ir kaip čia reikia elgtis. Viską išsiaiškinę, vaikščiosime po mu-
ziejų: ieškosime vitrinose pasislėpusių archeologinių radinių 
ir bandysime suprasti, ką jie mums pasakoja apie praeitį. Ar 
mūsų batai panašūs į tuos, kuriuos avėjo čia gyvenę žmonės 
prieš 500 metų? O ką jie valgė? Kaip gynėsi nuo priešų? Kaip 
linksminosi?

Ir įdomiausia – kas šiuose rūmuose gyveno ir ką čia veikė? 
Norėdami tai sužinoti, aplankysime atkurtąsias rūmų menes, 
papuoštas paslaptingais baldais ir valdovų bei didikų por-
tretais. Kas jie tokie? Menėse žaisime ieškodami skirtumų, 
mokysimės valdovui nusilenkti, pasipuošime karūnomis ir 
išgirsime įdomybių apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
istoriją bei jos valdovus.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.

STATYKIME PILIS!

Kas yra pilis? Kiek jų buvo Vilniuje? Kokią funkciją atlik-
davo pilys? Kiek gynybinių bokštų buvo Žemutinės pilies 
sienoje? Kas juose budėjo ir kodėl? Kur buvo laikomi ginklai? 
O kaip atrodė pastatas, kuriame gyveno valdovas ir valdovė 
su vaikais? Ar pilyje buvo sodas? O bažnyčia?

Per edukacinį užsiėmimą apžiūrėsime archeologinėje 
ekspozicijoje esančius pilių maketus ir ieškosime atsakymų į 
visus šiuos klausimus. Sužinoję atsakymus, imsimės statybų! 
Pilis statysime iš kinetinio smėlio. Jį malonu liesti, šis smėlis 
yra hipoalerginis ir puikiai padeda lavinti mažųjų vaizduotę 
bei motoriką.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
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VALDOVO KARŪNA

Kaip atskirti valdovą nuo jo pavaldinių? Jis dėvi prabangius 
apdarus, sėdi soste, bet užvis svarbiausia – jam ant galvos žėri 
auksinė karūna. Kodėl karūna būtent tokios formos? Kodėl 
ji būdavo gaminama iš aukso ir dabinama brangakmeniais? 
Kas ją įteikdavo valdovui? Ar jis ją nešiodavo ant galvos visą 
dieną? Ar visi mūsų valdovai turėjo skirtingas karūnas?

Per edukacinį užsiėmimą apžiūrėsime valdovų atvaizdus ir 
juose ieškosime karūnų. O vėliau iš modelino gaminsime pa-
kabučius su karūnos atvaizdu.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.

GEDIMINO SAPNAS

Kada Vilnius tapo Lietuvos sostine? Ar tiesa, kad tai lėmė 
pranašiškas valdovo Gedimino sapnas? Ką gi sapnavo valdo-
vas? O ką mena senieji pilies mūrai? Visa tai sužinosime ke-
liaudami po muziejaus archeologinę ekspoziciją. 

Šešėlių teatro scenoje atgiję legendos personažai nukels 
mus į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikus ir papa-
sakos istoriją apie susapnuotą geležinį vilką. Praktinėje užsiė-
mimo dalyje iš popieriaus kursime legendos veikėjus.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
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MANO  
PIRMOJI OPERA
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į priešmokyklinio meninio ugdymo (muzikos) programą

Ji mėgsta pūstas sukneles ir baltus perukus. Kai jos klausai – 
ji kalba taip, lyg dainuotų, o dainuoja taip, lyg kalbėtų. Ir tai gali 
trukti net penkias valandas! Tiesa, ji gimė seniai seniai... Netgi 
seniau už mūsų močiutes, tačiau ji, kaip ir jos, mėgsta sekti se-
nas senas pasakas. Kas ji tokia? Kiek jai metų? Kur gali ją ne tik 
išgirsti, bet ir pamatyti? Ir kokias gi pasakas ji seka?

Per edukacinį užsiėmimą atskleisime šią paslaptį ir pake-
liausime ne tik po operos karalystę, bet ir po atkurtas Valdo-
vų rūmų menes. Edukacinio užsiėmimo pabaigoje, pasiskirstę 
vaidmenimis, sukursime improvizuotą operos spektaklį, tap-
sime operos artistais, rūmų kapelos muzikais, scenos kūrėjais 
bei dailininkais ir netgi pačiu valdovu Vladislovu Vaza bei val-
dove Cecilija Renata Habsburgaite.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 5–6 METŲ VAIKAMS.

KAIP ELGTIS 
ATĖJUS PAS VALDOVĄ?

Kaip tampama valdovu? Kas buvo pirmas Lietuvos valdo-
vas? Kada valdovai įsikūrė Vilniuje? Ar jie kasdien užsidėdavo 
karūną? Kaip elgtis pakviestam apsilankyti valdovo dvare? Šie 
ir daugybė kitų klausimų kyla vaikams, besiklausantiems is-
torijų apie karalius ir didžiuosius kunigaikščius. Per edukacinį 
užsiėmimą ieškosime atsakymų!

Sužinosime, kaip buvo tampama Lietuvos didžiuoju ku-
nigaikščiu ir kuris valdovas pirmas pasistatė sau pilį Vilniuje. 
Susipažinsime su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
valdžios ženklais, mokysimės juos atpažinti portretuose. Ga-
liausiai būsite iškilmingai įšventinti į Valdovų rūmų riterius.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
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PRADINIS UGDYMAS 
(1–4 KLASIŲ MOKINIAMS)
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SUSIPAŽINKIME – 
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS

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

Ekskursijoje sužinosime Valdovų rūmų kūrimo ir atkūrimo 
istoriją. Vaikščiodami po rūmus susipažinsime su archeolo-
giniais radiniais, išgirsime, ką mums gali „papasakoti“ septy-
nių šimtų metų senumo skrybėlė, šešių šimtų metų senumo 
amatininko krepšys, gotikinės keramikos šukės, Venecijos 
stiklo taurė, senovinė šakutė ar penkių šimtų metų senumo 
auksiniai papuošalai. Edukacinę ekskursiją tęsime atkurtų is-
torinių interjerų menėse su įspūdingais ginklais, prabangiais 
baldais ir, svarbiausia, valdovų sostais.

EKSKURSIJOS TRUKMĖ – 1 VAL.

MŪSŲ VYTIS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą

Lietuvos herbas – šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – 
vienas seniausių valstybės herbų Europoje. Jo simbolika buvo 
perimta ne iš dinastinių herbų, kaip buvo įprasta daugumoje 
Europos kraštų, bet iš kunigaikščių portretinių antspaudų. Per 
edukacinį užsiėmimą sužinosime, kas ir kada pirmasis pradė-
jo naudoti šį herbą bei kodėl jis vadinamas Vyčiu. Išanalizavę 
herbo figūrų ir spalvų simboliką, ieškosime Lietuvos valstybės 
heraldinių ženklų archeologų rastuose XIV–XVI a. daiktuose 
bei specialistų atkurtuose istoriniuose interjeruose. Įgytas ži-
nias pritaikysime kurdami vėliavėles su Vyčio ženklu, o pakilę 
į apžvalgos aikštelę Valdovų rūmų bokštelyje suskaičiuosime, 
kiek vėliavų matyti Vilniaus miesto panoramoje.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 3–4 KLASIŲ MOKINIAMS.
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VALDOVO VALDŽIOS ŽENKLAI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 

į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą

Atsiradus pirmoms valstybėms sukurti ir valdovų valdžios 
ženklai (insignijos). Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vil-
niuje nuo XIII a. pabaigos iki XVII a. vidurio buvo valstybės 
politinio gyvenimo centras. Juose, kaip ir kituose Europos 
valstybių valdovų rezidenciniuose dvaruose, buvo nustaty-
tos tam tikros elgesio normos ir ceremonialas, jo būdavo mo-
komasi ir griežtai laikomasi.

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Lietuvos ir Len-
kijos valdovų valdžios ženklais (insignijomis): karūna, skeptru 
ir valdžios obuoliu. Sužinosime, kokia kiekvieno jų reikšmė 
ir paskirtis, išgirsime, kaip turėjo elgtis diplomatinės dele-
gacijos narys, atvykęs su oficialiu vizitu į Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rezidenciją. Valdžios ženklų ieškosime Valdovų 
rūmų menių interjeruose ir juos puošiančių istorinių asme-
nybių portretuose.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

GEDIMINAIČIŲ STULPAI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą

Auksiniai stulpai raudoname lauke buvo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto, Gedimino vaikaičio, herbas. Manoma, 
kad panašų ženklą galėjo turėti jau Vytauto tėvas Trakų ku-
nigaikštis Kęstutis. Vėliau šis ženklas tapo visos Gediminaičių 
dinastijos simboliu. Ir dabar jis yra vienas iš per šimtmečius 
išsaugotų Lietuvos valstybės ženklų. Apie didinguosius Ge-
diminaičius kalbėsimės lankydami išlikusius senųjų pilių mū-
rus, ieškodami Gediminaičių stulpų senuose kokliuose, mo-
netose ir atkurtose rezidencijos menėse. 

Edukacijos dirbtuvėse turėsime galimybę patys pasigamin-
ti istorinę vėliavėlę su Gediminaičių stulpais, panašią į tą, kuri 
vienijo mūsų karius Žalgirio mūšyje. Iš geltono audinio reikės 
išsikirpti ženklą, pritvirtinti jį ant raudono lininio audinio ir 
viską užmauti ant medinio kotelio.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–2 KLASIŲ MOKINIAMS.
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SUSIPAŽINKIME – RITERYSTĖ
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  

į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą

Ko gero, esate girdėję apie riterius, o gal net pasvajojate jais 
būti ar gyventi jų laikais? Riteris – garbės ir šlovės, didybės ir 
galios simbolis. O kas gi riteriai buvo iš tikrųjų? Susipažinki-
me su jais iš arčiau.

 Per užsiėmimą sužinosime apie riterystės kultūros atsira-
dimą Europoje, jos klestėjimo laikus, riterio gyvenimą, riteriš-
kumo principus, įšventinimo ceremoniją. Riterių turnyruose 
dalyvausime pasitelkdami vaizdinę medžiagą. Susipažinsime 
ir su riterystės tradicijomis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje. Užsiėmimo pabaigoje stipriausieji pasimatuos šarvus, 
apžiūrėsime kalavijus, nusifotografuosime.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

LEGENDA IR TIKROVĖ
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  
į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą

Keliaudami po archeologinę ekspoziciją susipažinsime su 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos autentiškų mūrų 
liekanomis. Kurie valdovai ir kada juos galėjo statyti? Kalbėsi-
me apie didįjį kunigaikštį Gediminą, laikomą Vilniaus miesto 
įkūrėju. Pasitelkę Geležinio Vilko legendą, bandysime išsiaiš-
kinti, kurie faktai joje išgalvoti, o kurie – tikri.

Naudodami šešėlių teatro lėles ir patys tapę legendiniais 
veikėjais, vieni kitiems suvaidinsime Vilniaus miesto įkūrimo 
legendą bei pasigaminsime popierinį suvenyrą su legendos 
personažu.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.
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SIMBOLIŲ PASLAPTYS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio  

ugdymo pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo programas

Įvairūs simboliai ir ženklai mus lydi visur: namuose, mo-
kykloje, einant gatve, skaitant knygą, lankantis muziejuje. 
Tokie vaizdiniai be žodžių gali informuoti, įspėti arba net pa-
pasakoti legendą, o gal ir tikrą istoriją. Šiandien naudojamų 
ženklų reikšmes vargu ar iššifruotų Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės laikų gyventojai, ir atvirkščiai – turbūt ne visų 
senųjų simbolių svarbą mes galėtume suprasti dabar. Kvie-
čiame atvykti į edukacinį užsiėmimą apie paslaptingą senųjų 
simbolių bei ženklų pasaulį ir mokytis atpažinti archeologi-
niuose radiniuose pavaizduotus simbolius bei suprasti gali-
mas jų reikšmes. 

Edukacinio užsiėmimo antroje dalyje galėsime pasidaryti 
pakabutį iš spalvoto modelino ir jame pavaizduoti sugalvo-
tus arba jau žinomus simbolius.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 3–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

JOGAILAIČIŲ PERLAI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio  
ugdymo pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo programas

Kokius papuošalus mėgo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmų šeimininkės? Kaip ir kur jie buvo gaminami? Popie-
žiaus nuncijus Bernardas Bondžovanis (Bernardo Bongio-
vanni), atvykęs į rūmus Vilniuje, buvo nustebintas Žygiman-
to Augusto brangenybių gausos ir grožio.

Per archeologinius kasinėjimus Vilniaus Žemutinėje pilyje 
buvo rasta žiedų su deimantais, rubinais, heraldiniais ženk-
lais, perlų vėrinių, puošnių auskarų. Dalį šių vertybių pamaty-
sime muziejaus archeologinėje ekspozicijoje.

Užsiėmimo pabaigoje galėsime susikurti po suvenyrinę gė-
lytę iš karoliukų.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 3–4 KLASIŲ MOKINIAMS.
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DVARO MEISTRAI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  

į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą

Dailiųjų amatų meistrų gaminiais galėdavo žavėtis Lietu-
vos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus rezidencijos dvariškiai, 
todėl mokinius kviečiame įvertinti dvaro prabangą kūrusių 
meistrų darbus. Muziejaus ekspozicijų erdvėje tyrinėsime, ką 
sukūrė žmonės praeityje, kokias medžiagas ir dėl kokių sa-
vybių naudojo. Lyginsime senųjų meistrų dailiuosius darbus 
su dabar mūsų naudojamais daiktais. Dirbtuvėlėse galėsime 
susikurti suvenyrą pasitelkdami senųjų meistrų technologi-
ją (tai gali būti odinė juostelė-apyrankė arba kiti darbeliai iš 
anksto susitarus su mokytoju).

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 3–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

REVERANSAS ŠOKIUI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio  
ugdymo pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo programas

Istorinis šokis visuomet buvo laikomas išpuoselėtu menu. 
Prabangios damų suknelės, įmantrios šukuosenos ir galvos 
apdangalai, išdidi kavalierių laikysena, santūrūs žvilgsniai, už-
burianti muzika...

Archeologinėje ekspozicijoje matysime vieną ankstyviau-
sių ir įdomiausių Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto epo-
chos šokių amžininką – gotikinį XV a. koklį, vaizduojantį go-
tikiniais drabužiais apsirengusių šokėjų porą.

Sužinosime, kuo skyrėsi aristokratų ir miestiečių šokiai, ko-
dėl šokti buvo pradedama kaire koja, kada atsirado pirmie-
ji šokių vadovėliai ir šokių mokytojai. Pagal gyvai atliekamą 
muziką mokysimės šokti diduomenės šokį pavaną ir susibur-
sime į ratą miestiečių branliams.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.
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GIEDANTI PLUNKSNA
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  
į pradinio ugdymo meninio ugdymo (muzikos) programą 
Nuo 2017 m. sausio 15 d. 

Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislo-
vas Vaza, gyvenęs XVII a., gerai išmanė pasaulietinę ir bažny-
tinę muziką, pats skambino klavesinu. Kaip Viduramžių me-
lodijos pasiekė Vazos laikus bei šias dienas? Kas jas kūrė? Kaip 
vadinasi ženklai, kuriais Viduramžių kompozitoriai užrašė 
sukurtas melodijas? Kokios muzikos klausėsi mūsų valdovai 
ir kokiais instrumentais grojo muzikantai?

Valdovų rūmų muziejuje keliausime po paslaptinguosius 
Viduramžius, susipažinsime su muzikos rašto istorija, senai-
siais muzikiniais rankraščiais, patys kursime „Didžiąją muzi-
kos knygą“. Per edukacinį užsiėmimą sužinosime, kuo skiriasi 
bažnytinė ir pasaulietinė muzika, susipažinsime su istoriniais 
muzikos instrumentais, išgirsime senosios muzikos kūrinių, 
kuriuos sukūrė ne tik vienuoliai, bet ir į Lietuvą atklydęs kla-
joklis poetas bei kompozitorius Osvaldas fon Volkenšteinas 
(Oswald von Wolkenstein).

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.
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Senųjų muzikoS  
inStrumentų paSauliS

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į pagrindinio ugdymo meninio ugdymo (muzikos) programą

Ar valdovai mėgo muziką? Kaip atrodo bei skamba Lie-
tuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių Žygimanto 
Augusto ir Vladislovo Vazos valdymo laikų muzikos instru-
mentai? Ką apie muziką pasakoja muziejaus eksponatai? Per 
užsiėmimą ne tik sužinosime atsakymus į šiuos klausimus, 
bet ir turėsime galimybę susipažinti su senoviniais XVI–
XVII a. instrumentais, apžiūrėti koklius, gobelenus, paveiks-

lus, dalyvauti muzikiniuose žaidimuose. Taip pat galėsime 
pasiklausyti klavesino ir vargonų garsų, teorbos arba goti-
kinės arfos skambesio, patys pamėginsime pagroti senovinį 
šokį mušamaisiais instrumentais ir pašokti.

UŽSIĖMIMO TRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.
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