N a c i o n a l i n i s m u z i e j us

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS
VALDOVŲ RŪMAI

EDUKACIJA

KĄ VEIKTI MUZIEJUJE
MAŽIEMS IR DIDELIEMS?

PRADINIS UGDYMAS
(1–4 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 puošiančiuose istorinių as
menybių portretuose.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 1–4 klasių mokiniams.
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VALDOVO KARŪNA
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo programą

Kaip atskirti valdovą nuo jo pavaldinių? Jis dėvi prabangius
apdarus, sėdi soste, bet svarbiausia, kad 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
pakabučius su karūnos atvaizdu.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 1–3 klasių mokiniams.
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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.
Edukacinėse dirbtuvėse turėsime galimybę pasigaminti is
torinę vėliavėlę, ženkliuką ar kitą simbolinį suvenyrą su Gedi
minaičių stulpais.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 1–3 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 svajojate jais
būti ar gyventi jų laikais? Riteris – garbės ir šlovės, didybės ir
galios simbolis. O kas riteriai buvo iš tikrųjų? Susipažinkime
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.
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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 apžiūrėsime vieną anksty
viausių ir įdomiausių Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
epochos šokių amžininkų – gotikinį XV a. koklį, vaizduojantį
gotikiniais drabužiais apsirengusių šokėjų porą. Sužinosime,
kuo skyrėsi aristokratų ir miestiečių šokiai, kodėl šokti buvo
pradedama kaire koja, kada atsirado pirmieji šokių vadovėliai
ir šokių mokytojai. Pagal gyvai atliekamą muziką mokysimės
šokti diduomenės šokį pavaną ir susibursime į ratą miestie
čių branliams.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 1–4 klasių mokiniams.
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GARSŲ ŽEMĖLAPIS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo
meninio ugdymo (muzikos) programą

Kokie seniausi muzikos instrumentai rasti tyrinėjant Vil
niaus Žemutinės pilies teritoriją? Kaip jie skambėjo ir kas jais
grojo? Ką apie muziką pasakoja muziejaus eksponatai?
Per edukacinį užsiėmimą, gavę specialiai parengtą garsų že
mėlapį, keliausime po muziejų ir ieškosime skambančių eks
ponatų. Apžiūrėsime instrumentą, kurio skambesys primena
upelio čiurlenimą, išbandysime rūmų menių akustiką, išgirsime
kūrinių, kuriuos kūrė ne tik į Lietuvą atklydęs klajojantis muzi
kantas Osvaldas fon Volkenštainas (Oswald von Wolkenstein),
bet ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių bei Lenkijos karalių Žygi
manto Augusto ir Vladislovo Vazos rūmų muzikantai. Taip pat
sužinosime, kaip ši muzika išliko iki šių dienų.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 1–4 klasių mokiniams.
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PAGRINDINIS UGDYMAS
(5–8 KLASIŲ MOKINIAMS)
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SU VYČIO ŽENKLU
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo istorijos programą

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Vyčio – vieno
seniausių valstybės herbų – istorija, aiškinsimės, kodėl pa
grindine herbo figūra tapo raitelis, muziejaus ekspozicijose
ieškosime Lietuvos valstybingumo simbolio atvaizdų ir suži
nosime, kokių pavidalų jis įgydavo įvairiose epochose.
Užsiėmimo pabaigoje spręsime kryžiažodį apie valdovus
ir sužinosime dailininko – dabartinio Lietuvos herbo auto
riaus – pavardę.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 5–8 klasių mokiniams.

KODĖL LIETUVOS VALDOVĄ
VYTAUTĄ VADINAME DIDŽIUOJU?
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo istorijos programą

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas (valdė 1392–1430) –
pats žinomiausias iš visų Lietuvą valdžiusių valdovų. Jo vardu
beveik kiekviename Lietuvos mieste pavadinta gatvė, beveik
kiekvienoje klasėje rasime berniuką Vytautą ar mergaitę Vy
tautę. Kalbėdami apie šį valdovą dažnai pridedame būdvardį
Didysis. Kodėl? Ar dėl to, kad Vytautas buvo aukšto ūgio? O gal
todėl, kad jo valdymo metai laikomi valstybės sėkmės ir galios
laikotarpiu? Ką jis nuveikė, kad valstybė taip sustiprėjo?
Į šiuos ir daugybę kitų klausimų rasite atsakymus analizuo
dami mūsų muziejaus ekspozicijas. Taip, tikrai – rasite patys!
Atvykę į šį edukacinį užsiėmimą tapsite tyrėjais – istorikais.
Kiekvienas gausite po spalvingą užduočių knygelę, ji ir taps
vedliu po muziejaus ekspoziciją. Eidami nuo vienos vitrinos
prie kitos, skaidydami informaciją stenduose, patys rasite atsa
kymą į pagrindinį klausimą. Visą surinktą informaciją apiben
drinsime ir sukursime valdovo Vytauto portretą.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Rekomenduojama 5–8 klasių mokiniams.
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Maisto istorija:
pasaulio kvapai rūmų virtuvėje

NUORODOS Į EDUKACINIUS UŽSIĖMIMUS, ĮTRAUKTUS Į
KULTŪROS PASO PASLAUGĄ TINKLAPYJE

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
į pagrindinio ugdymo technologijų ir istorijos programas

Ar kada susimąstėte, kad šiandienis pietų stalas labai ski
riasi nuo stalo, prie kurio sėdėdavo žmonės prieš 500 metų?
O pastarasis buvo visiškai kitoks nei tas, kuriuo džiaugėsi iš
alkusieji X amžiuje.
Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su maisto racio
no ir valgymo įpročių raida, lyginsime rūmų gyventojų ir pa
prastų žmonių virtuvę, išsiaiškinsime, kaip reikėjo elgtis per
puotą ir kuo valdovai stebindavo savo svečius. Taip pat su
žinosime, kokie egzotiški prieskoniai ir produktai atkeliavo į
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rezidenciją dėl
XV ir XVI a. sandūroje įvykusių didžiųjų geografinių atradi
mų bei kultūrinių mainų.
Archeologinėje ekspozicijoje ieškosime indų ir įrankių, su
sijusių su maisto gamyba ir jo patiekimu rūmuose. Praktinėje
užsiėmimo dalyje bandysime atskirti bei įvardyti vietinius ir
atvežtinius prieskoninius augalus ir sudėsime maisto pro
duktų kilmės dėlionę žemėlapyje.

Susipažinkime – riterystė: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/228
Simbolių paslaptys: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/225
Kodėl Lietuvos valdovą Vytautą vadiname Didžiuoju?:
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1612
Su Vyčio ženklu: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1498
Mūsų Vytis: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/144
Garsų žemėlapis: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/175
Maisto istorija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1327
Legenda ir tikrovė: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/152
Gediminaičių stulpai: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/185
Valdovo valdžios ženklai: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/165
Valdovo karūna: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/221
Reveransas šokiui: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/180

Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Rekomenduojama 5–8 klasių mokiniams.
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Kviečiame apsilankyti!

