Nacionalinis muzieju s

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS
VALDOVŲ RŪMAI

EDUKACIJA

KĄ VEIKTI MUZIEJUJE
MAŽIEMS IR DIDELIEMS?

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 rekomenduojama dalį ugdymo proceso vykdyti ne mokyklinėse
erdvėse – kviečiame tą daryti Valdovų rūmų muziejuje! Šis
informacinis leidinys padės Jums nepasiklysti tarp gausių pasiūlymų – jame trumpai pristatome muziejuje organizuojamus 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.
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Edukacinė veikla Valdovų rūmų muziejuje – tai pažintis su
įvairiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos aspektais bei muziejaus ekspozicijomis. Edukacinės ekskursijos ir
užsiėmimai yra parengti išsamiai išanalizavus bendrąsias ugdymo programas, todėl padeda lavinti mokinių gebėjimus,
įgytus bendrojo ugdymo metu.
Ugdymas mūsų muziejuje grindžiamas aktyvaus pažinimo metodais. Per užsiėmimus tyrinėjame pirminius šaltinius, mokomės interpretuoti ir pateikti tiriamojo darbo rezultatus. Laviname komandinio darbo ir bendradarbiavimo
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įgūdžius, gebėjimą surasti ir atrinkti informaciją, suvokti priežasties ir pasekmės ryšius. Ypatingą dėmesį skiriame žinių
taikymo ir mokinių mąstymo – kritinio, kūrybinio, analitinio, refleksyviojo – gebėjimų ugdymui. Edukacinių užsiėmimų temas kuria įvairių sričių muziejaus specialistai (istorikai,
edukologai, archeologai, muzikai, pedagogai) – į šį darbą dedame daug pastangų ir tikimės, kad drauge galime praplėsti
formaliojo švietimo sistemos turinio erdves. Taip pat siekiame, kad muziejus būtų atviras visiems, todėl dalį programų
galime pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
Prieš užsisakant edukacinį užsiėmimą ar ekskursiją, pravartu išanalizuoti šiame leidinyje pristatomas jų anotacijas.
Jose trumpai aprašomas užsiėmimo konkrečia tema turinys,
nurodoma, kokio amžiaus tarpsnio (klasės) mokiniams jis rekomenduojamas, į kokio mokomojo dalyko programą orientuotas. 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 numatoma analizuoti medžiaga. Pirmu atveju užsiėmimas padėtų
pritaikyti ir pagilinti mokinių jau įgytas žinias, antru atveju –

8

muziejuje sužinota informacija galėtų tapti įvadu, padidinančiu 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 konkrečias 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 telefonu ar elektroniniu paštu. Būtinai registruokitės iš anksto,
kad galėtume suderinti Jūsų apsilankymo laiką.
Atkreipkite dėmesį, kad užsiėmimo dalyvių skaičius ribotas – į vieną grupę priimame nuo 12 iki 25 asmenų. Jei planuoja atvykti daugiau mokinių, susiskirstykite į dvi grupes ir
užsisakykite du edukacinius užsiėmimus.
Laukiame Jūsų istorinėje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje!
Valdovų rūmų muziejaus Edukacijos grupė
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PAGRINDINIS UGDYMAS
(5–8 KLASIŲ MOKINIAMS)
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SUSIPAŽINKIME –
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
Šią apžvalginę edukacinę ekskursiją rekomenduojame mokinių grupėms, atvykusioms į Valdovų rūmų muziejų pirmą
kartą.
Pirmoje ekskursijos dalyje sužinosime apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos ir jos teritorijos raidą, pasivaikščiosime tarp autentiškų mūrų, kuriuos gaubia atkurtas Valdovų rūmų pastatas, apžiūrėsime šioje teritorijoje aptiktus
unikalius archeologinius radinius. Ekskursiją tęsime menėse
su atkurtais istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baroko reprezentaciniais interjerais.
Ekskursijos trukmė – 1 val.

HERALDIKOS
PRADŽIAMOKSLIS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo istorijos 5 ir 8 klasėms programas

Kas yra herbai? Kur ir kodėl jie buvo naudojami? Kokie asmenys ar institucijos juos turėdavo? Ką reiškė herbas senovėje ir ką – šiandien? Edukaciniame užsiėmime sužinosime,
kaip herbai atsirado, kokios yra jų sudarymo taisyklės, ką reiškia heraldikoje naudojamos spalvos, kokios figūros naudojamos komponuojant herbą, ką jos simbolizuoja.
Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijose ieškosime herbinių ženklų, puošiančių gobelenus, monetas, koklius, taures ir
interjerus. Turėsime galimybę įgytas žinias pritaikyti gamindami savo arba savo šeimos herbą. Iš kartono išsikirpsime
gotikinį skydą ir naudodami aplikacijos techniką jo laukuose
komponuosime įvairias figūras, pasakojančias apie jūsų pomėgius. Sukurtus herbus galėsime pristatyti grupės draugams ir paaiškinti naudotų spalvų bei simbolių reikšmę.
Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 5 ir 8 klasių mokiniams.
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VILNIAUS PILYS ŠIANDIEN
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo istorijos 5 ir 8 klasėms programas

Atliekant archeologinius tyrimus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje Vilniaus Žemutinėje pilyje išaiškėjo, kad pirmieji mūriniai pastatai čia iškilo XIII a. antroje pusėje. Žinoma, kad Gediminas buvo pirmasis valdovas, Vilniuje
įkurdinęs savo pagrindinę rezidenciją. Nuo jo valdymo laikų
iki XVII a. rūmų kompleksas – tiek Žemutinė, tiek Aukštutinė pilys – buvo nuolat perstatomas, plėtėsi, gražėjo, keitėsi
architektūriniai stiliai. Per edukacinį užsiėmimą turėsime galimybę susipažinti su Vilniaus pilių architektūrinės raidos istorija, o įgytas žinias galėsime pritaikyti kurdami pilių planą.
Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 5 ir 8 klasių mokiniams.

VALDŽIOS ŽENKLAI IR
RŪMŲ CEREMONIALAS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo istorijos 8 klasei programą

XIV a. sutvirtėjo centrinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdymas. Gediminaičių dinastijos atstovai savo pagrindine rezidencija pasirinko Vilnių. Vytauto valdymo metais
buvo nustatytos aukščiausių valstybės pareigūnų pareigos ir
hierarchija. Ilgainiui susiformavo iš įtakingiausių politikų sudaryta Ponų taryba. Ji padėjo valdovui valdyti valstybę, kartu
su juo sprendė įvairius užsienio politikos klausimus. Valdovo
dvaras Vilniuje tapo politiniu valstybės centru, jame posėdžiavo Ponų taryba, rinkosi seimas, vyko iškilmingi užsienio
delegacijų priėmimai.
Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir svarbiausių Ponų tarybos
narių (kanclerio, pakanclerio, didžiojo etmono, lauko etmono ir kt.) valdžios ženklais – insignijomis. Sužinosime, kokias
funkcijas šie pareigūnai atlikdavo. Ieškodami insignijų atkurtose rūmų menėse eksponuojamuose portretuose, mokysimės atpažinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukščiausius valstybės pareigūnus pagal portretuose vaizduojamas
valdžios insignijas.
Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 8 klasės mokiniams.
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ŽEMĖLAPIS – PASAULIO VEIDAS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į
pagrindinio ugdymo geografijos programą
Nuo 2017 m. sausio 5 d.

Šiandien sunku rasti sritį, kurioje nebūtų naudojami žemėlapiai – jie reikalingi projektuotojams ir mokslininkams, jūrų
ir oro transportininkams, žemdirbiams, studentams, mokiniams ir turistams. O kaip buvo kuriami žemėlapiai? Kas yra
pirmieji žemėlapių sudarytojai?
Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su žemėlapių atsiradimo aplinkybėmis, nusikelsime į senuosius amžius, sužinosime, kada atsirado pirmieji žemėlapiai, kas juos sudarė, kam
juos naudojo.
Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijose pamatysime senų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapių ir miestų planų. Įgytas žinias galėsime pritaikyti atlikdami praktinę užduotį – reikės aprašyti ir pavaizduoti nežinomus ir išgalvotus
kraštus savo sukurtuose žemėlapiuose.

RAŠTIJOS TRIUMFAS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio
ugdymo istorijos ir lietuvių literatūros 5 ir 8 klasėms programas

Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas garsėjo kaip eruditas, renesansinėje rezidencijoje Vilniuje sukaupęs didžiulį turtą – apie keturių tūkstančių
knygų biblioteką. Kodėl žinios ir knygos – karališka vertybė?
Koks raštingumo kelias nueitas iki Renesanso?
Per edukacinį užsiėmimą galėsime paliesti pergamentą,
senovinį popierių, išbandyti žąsies plunksną ir kitas rašymo
priemones. Be to, iš odos skiautelės pasidarysime po knygos
skirtuką, jį galėsime papuošti Žygimanto Augusto knygų vinjetėmis – mažais ornamentiniais piešiniais.
Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 5 ir 8 klasių mokiniams.

Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 6–7 klasių mokiniams.

Vilniaus vaizdas, apie 1545 m. Iš Georgo Brauno (Georg Braun) atlaso „Civitates orbis
terrarum“, raižytojas Francas Hogenbergas (Franz Hogenberg), Kelnas, 1581
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GOBELENUOSE
PASISLĖPUSIOS ISTORIJOS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo
meninio ugdymo ir lietuvių kalbos bei literatūros programas

Valdovų kolekcionuoti prabangūs audiniai – gobelenai – ne
tik puošdavo rezidencijų interjerus, bet ir atskleisdavo savininko pomėgius, pažiūras, religiją, karines pergales. Gobelenuose
būdavo išaudžiami istorinių asmenybių atvaizdai, heraldiniai
ženklai, mitologiniai pasakojimai ir dvaro gyvenimo momentai.
Per edukacinį užsiėmimą sužinosime įdomių faktų apie
gobelenų gamybos istoriją, susipažinsime su svarbiausiais
Valdovų rūmų muziejaus gobelenų kolekcijos audiniais ir
juose pavaizduotais istoriniais, mitologiniais bei bibliniais
pasakojimais. Praktinėje dalyje patys bandysime iššifruoti
gobelene pavaizduotą mitologinį pasakojimą, komandomis
kursime savo dar niekur negirdėtą legendą, o vėliau varžysimės dėdami dėlionę.

SIŪLO ŠOKIS
GOBELENE
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio
ugdymo meninio ugdymo ir technologijų programas

Kas yra gobelenas? Kaip ir kur gobelenai būdavo kuriami ir
audžiami? Kiek jie kainavo ir kodėl? Kiek gobelenų turėdavo
Vilniuje gyvenantys valdovai? Kodėl gobeleno nebūtų galima
išausti be šilkverpio ir avelės?
Per edukacinį užsiėmimą turėsime galimybę susipažinti
su muziejaus istorinius interjerus puošiančiais gobelenais ir
sužinoti, kuo jie ypatingi. Išgirsime jų šilko bei vilnos siūlais
užrašytas istorijas. Įminę įdomiausias mįsles apie karališkus
audinius, patys tapsime audėjais ir iš vilnonių siūlų susikursime nedidelį suvenyrą.
Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 5 klasės mokiniams.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 5 klasės mokiniams.
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SENIEJI SIMBOLIAI
IR ŽENKLAI

VĖRINYS IŠ PRAEITIES

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo meninio ugdymo ir technologijų programas

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo istorijos, meninio ugdymo ir technologijų programas

Kuo skiriasi ženklas nuo simbolio? Ženklų kalbą naudojame kasdien to net nepastebėdami – juos matome namuose, mokykloje, gatvėje, muziejuje. Ženklai gali informuoti ar
įspėti ir dažniausiai turi vieną reikšmę, priešingai nei simboliai, kurių vienas gali reikšti kelis skirtingus dalykus. Simbolių
reikšmės gali keistis, jie gali pasakoti ne vieną istoriją ar legendą, tad jas iššifruoti ne taip paprasta.
Kviečiame Jus į edukacinį užsiėmimą apie paslaptingą
senųjų simbolių ir ženklų pasaulį. Mokysimės atpažinti archeologiniuose radiniuose pavaizduotus simbolius ir interpretuosime galimas jų reikšmes. Antroje užsiėmimo dalyje
pasidarysime pakabučių iš spalvoto modelino, juose vaizduosime sugalvotus arba jau žinomus istorinius simbolius.

Žiedai, karoliai, auskarai, medalionai mus puošia, kelia
nuotaiką, taip pat daug ką pasako apie asmenybę. Keičiantis epochoms, kinta skonis ir mados. Muziejaus ekspozicijose pamatysime XIV–XVII a. pagamintų papuošalų – aukso
žiedų su brangakmeniais, auskarų, atkurtų Lietuvos valdovų
karūnų, stiklo karolių vėrinių. Vieni jų pasakoja apie Lietuvos
kilmingųjų, o kiti – apie jiems patarnavusių žmonių madą,
pristato pamirštas technologijas.
Sužinosime, kokius turtus atvykęs į Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmus matė ir aprašė popiežiaus nuncijus Bernardas
Bondžovanis (Bernardo Bongiovanni). Praktinėje užsiėmimo
dalyje pagal XV–XVI a. stilistiką ir vėrimo būdą susiversime
spalvotų stiklo karoliukų ir kaurų kriauklių vėrinį.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 5–6 klasių mokiniams.
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Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 5–8 klasių mokiniams.
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Renesanso ir Baroko
muzikos instrumentai
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo meninio ugdymo (muzikos) programą

„Kiekvienas gali savo kailiu patirti, kad joks kitas dalykas
negali taip stipriai paveikti ir džiuginti mūsų sielų kaip muzika...“ – taip kalbėjo Europos didikų dvaruose žinomas liutnininkas Valentinas Bakfarkas (Valentin Bakfark), tarnavęs
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto dvare Vilniuje.
Kaip atrodo ir skamba Renesanso ir ankstyvojo Baroko
epochų instrumentai? Ką apie muziką pasakoja muziejaus
eksponatai? Per edukacinį užsiėmimą turėsime galimybę
susipažinti su senoviniais XVI–XVII a. instrumentais, apžiūrėti koklius, gobelenus, Lionelio Spados (Lionello Spada)
paveikslą „Liudovizio koncertas“ ir dalyvauti muzikiniuose
žaidimuose. Taip pat išgirsime klavesino ir vargonų garsus,
teorbos ir gotikinės arfos skambesį, pamėginsime pagroti senovinį šokį mušamaisiais instrumentais ir pašokti.

ANTIKA IR OPERA
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo lietuvių literatūros ir meninio ugdymo programas

Ką Jupiteris su Junona veikia Baroko operoje? Kaip dainuoja ilgabarzdis Neptūnas ir kokias arijas suokia saldžiabalsis
Trojos princas Paris? Kaip jie visi atkeliavo į Lietuvą? Tai sužinosime atvykę į šį edukacinį užsiėmimą. Jame susipažinsime su Baroko epochos operos žanru ir antikiniu Virdžilijaus
Pučitelio (Virgilio Puccitelli) „Elenos pagrobimo“ libretu, personažais bei simboliais, sužinosime, kad šiai operai 1636 m.
teko garbė būti žanro pradininke Lietuvoje. Aplankę atkurtas rūmų menes, pasiskirstysime vaidmenimis ir sukursime
improvizuotą operos vaidinimą, išbandysime scenos efektus,
muzikuosime garsiajame Lietuvos ir Lenkijos valdovų Vazų
orkestre.
Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 5–6 klasių mokiniams.

Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 5–8 klasių mokiniams.
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SKAMBANTI VAIVORYKŠTĖ
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo meninio ugdymo (muzikos) programą

Jei dar niekada neteko groti, šį smagų iššūkį įveiksime
drauge! Susirinkus į komandą, spalvotomis muzikinėmis lazdomis galima atlikti įvairiausias melodijas ir ritmus arba net
improvizuoti. Pradėsime nuo senovinių melodijų bei šokių, o
užsiėmimą baigsime Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart) variacijomis, parašytomis pagal seną
prancūzų melodiją „O, mamyte, kaip tau pasakyti“ (pranc.
„Ah, vous dirai-je maman“). Tą pačią melodiją paveldėjo gerai
žinomos angliškos lopšinės „Žibėk, spindėk, mažoji žvaigždele“ (angl. „Twinkle Twinkle Little Star“) ir „Abėcėlės dainelė“
(angl. „The Alphabet Song“).
Naujas melodijas mums padės išmokti smagus žaidimas.
Kas bus dirigentas? Ar norėtum sukurti savo melodiją?
Užsiėmimo trukmė – 1 val. 15 min.
Rekomenduojama 6-8 klasės mokiniams.
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