
IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 
(3–6 METŲ VAIKAMS)
VISI UžSIėMIMAI PARENGTI ATSIžVELGIANT į bENDRąją  
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMą



PASIVAIKŠČIOjIMAS  
MUZIEjAUS KARALYSTėjE

Kviečiame susipažinti su istorijos ir kultūros paveldo karalys-
te – Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijomis. Sužinosime, kas 
yra muziejus, kokios senos istorijos paslaptis jis saugo ir kaip čia 
reikia elgtis. Viską išsiaiškinę, vaikščiosime po muziejų: ieškosi-
me vitrinose pasislėpusių archeologinių radinių ir bandysime 
suprasti, ką jie mums pasakoja apie praeitį. Ar mūsų batai pa-
našūs į tuos, kuriuos avėjo prieš 500 metų čia gyvenę žmonės? 
O ką jie valgė? Kaip gynėsi nuo priešų? Kaip linksminosi?

O kas šiuose rūmuose gyveno ir ką čia veikė? Norėdami tai 
sužinoti, aplankysime atkurtas rūmų menes, papuoštas paslap-
tingais baldais ir valdovų bei didikų portretais. Kas jie tokie? Me-
nėse žaisime, ieškosime skirtumų, mokysimės nusilenkti valdo-
vui, pasipuošime karūnomis ir išgirsime visokių įdomybių apie 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją bei jos valdovus.

Užsiėmimas, iš anksto susitarus, gali būti pritaikytas vaikams  
su specialiaisiais poreikiais.

UžSIėMIMO TRUKMė – 45 MIN.

GEDIMINO SAPNAS

Kada Vilnius tapo Lietuvos sostine? Ar tiesa, kad tai lėmė 
pranašiškas valdovo Gedimino sapnas? Ką sapnavo valdovas? 
O ką mena senieji pilies mūrai? Visa tai sužinosime keliauda-
mi 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. 

UžSIėMIMO TRUKMė – 1 VAL.



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 gavus kvietimą apsilankyti valdovo dvare? 
Šie ir daugybė kitų klausimų kyla vaikams, besiklausantiems 
istorijų apie karalius ir didžiuosius kunigaikščius. Per edukaci-
nį užsiėmimą ieškosime atsakymų.

Sužinosime, kaip buvo tampama Lietuvos didžiuoju kuni-
gaikščiu ir kuris valdovas pirmas pasistatė pilį Vilniuje. Susi-
pažinsime su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
valdžios ženklais, mokysimės juos atpažinti portretuose. 

Užsiėmimas, iš anksto susitarus, gali būti pritaikytas vaikams  
su specialiaisiais poreikiais.

UžSIėMIMO TRUKMė – 45 MIN.

MANO PIRMOjI OPERA

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 labai seniai. Net-
gi seniau už mūsų močiutes, tačiau ji, kaip ir mūsų močiutės, 
mėgsta sekti senas pasakas. Kas ji tokia? Kiek jai metų? Kur gali 
ją ne tik išgirsti, bet ir pamatyti? Ir kokias 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, pasiskirs-
tę vaidmenimis, sukursime improvizuotą operos spektaklį, 
tapsime operos artistais, rūmų kapelos muzikais, scenos kū-
rėjais bei dailininkais ir netgi pačiu valdovu Vladislovu Vaza 
ir valdove Cecilija Renata Habsburgaite.

UžSIėMIMO TRUKMė – 1 VAL. 
REKOMENDUOjAMA 5–6 METŲ VAIKAMS.



PASIVAIKŠČIOjIMAS  
MUZIKOS KARALYSTėjE

Muzikos karalystėje vieną dieną išdygo keistas pastatas, 
vardu Muziejus. Tačiau jis turi nepaprastą pavadinimą – Val-
dovų rūmai. 

Per edukacinį užsiėmimą sužinosime, kas yra muziejus, ką 
jame galima pamatyti ir veikti, susipažinsime su muziejuje 
gyvenančiais daiktais, muzikos instrumentais. Menėse mūsų 
lauks pasipuošę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdo-
vai, o muzikos karalystė rengsis puotai, per kurią klausysimės 
muzikos, skambėjusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų dvare.

Užsiėmimas, iš anksto susitarus, gali būti pritaikytas vaikams  
su specialiaisiais poreikiais.

UžSIėMIMO TRUKMė – 45 MIN.
Rekomenduojama 3–5 metų vaikams.

STATOM PILį GEDIMINO

Raštininkas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pa-
diktuotuose laiškuose valdovo lūpomis pasakojo apie tai, kas 
vyko „mūsų mieste Vilniuje“. O ką apie didingųjų Vilniaus pi-
lių įkūrimą, sostinės gimimą ir kitus to meto įvykius žinome 
šiandien, kaip visa tai įsivaizduojame, kaip nupasakojame? 
Per edukacinį užsiėmimą išsiaiškinsime, kurioje vietoje ir ko-
kios pilys stovėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
laikais, ieškosime čia prieš daugybę metų buvusių pastatų 
pėdsakų. Pasitelkę patirtį, vaizduotę ir dailės priemones, gra-
fikos dirbtuvėse kursime Vilniaus pilių vaizdus. Čia apgyven-
dinsime veikėjus, kraštovaizdžius pagyvinsime reikšmingais 
simboliais.

UžSIėMIMO TRUKMė – 45 MIN.
Rekomenduojama 5–7 metų vaikams.




