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Kas yra Nacionalinis muziejus  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai?

Mūsų muziejus – tai pagal archeologų rastus pilių ir rūmų 
pastatų likučius (pamatus, statybines medžiagas) bei XVIII  a. 
dailininkų paveikslus atkurta Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rezidencija. Šioje vietoje daugiau nei prieš 700 
metų įsikūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovai. Kai 
1323 m. viename savo laiškų didysis kunigaikštis Gediminas (val-
dė 1316–1341) Vilnių pavadino savo miestu, šis jau buvo visos 
didelės valstybės centras, o čia stovėjusi valdovo pilis simboli-
zavo valdžią ir galybę. Bėgo metai, keitėsi valdovai, keitėsi ir jų 
rezidencija. XV a. pabaigoje pilis buvo pertvarkyta į gotikinius 
rūmus, XVI a. virto prabangia renesansine rezidencija, o XVII a. 
suspindo prabangiuoju baroku. Apie pilį, rūmus ir jų šeiminin-
kus pasakoja mūsų muziejaus ekspozicijos.

Į MUZIEJŲ: KAS, KĄ IR KADA?
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Ką muziejuje galima pamatyti?
Ekspozicija išdėstyta keturiuose aukštuose. Ją sudaro dvi 

dalys. Rūsyje ir pirmame aukšte saugomi archeologų rasti 
senųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų pastatų likučiai 
ir tuo metu gyvenusių žmonių daiktai. Kad šiuos daiktus ga-
lėtume pamatyti, dirbo daug mūsų muziejaus darbuotojų: 
archeologai juos rado ir įvertino, restauratoriai atnaujino. 
Daiktai eksponuojami specialiai tam skirtose vitrinose, prie 
kiekvieno iš jų yra numeris ir aprašas, juos parengė muzieji-
ninkai ekspozicijų kūrėjai. Šiuo metu lankytojai gali apžiūrėti 
apie 1 500 archeologų rastų daiktų. 

Ant sienų kabo stendai, juose rasite detalius istorinių epo-
chų aprašymus, valdovų giminių genealogines schemas, Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapius. Stendai, kaip 
mokyklinio vadovėlio tekstai, pasakoja apie svarbiausius 
Lietuvos valstybės ir šių rūmų įvykius. Kiekvienas stendas ir 
vitrina pažymėti specialiu numeriu. Vitrinose laikomi daiktai 
iliustruoja stendų pasakojimo tekstą, pavyzdžiui, stende gali-
ma perskaityti apie didįjį kunigaikštį Vytautą, o vitrinoje ga-
lima apžiūrėti kalaviją, kurį naudojo vienas iš jo karių, galbūt 
besikaudamas Žalgirio mūšyje!

Antrame ir trečiame aukštuose įrengti atkurti gotikiniai, 
renesansiniai, manieristiniai bei barokiniai kambariai, salės ir 
menės. Šių salių puošyba paremta archeologų rastų statybi-
nių medžiagų fragmentais – pagal senųjų koklių ornamentus 
ir spalvas atkurtos krosnys ir grindys. Sienas puošia čia gyve-
nusių valdovų ir valdovių portretai, jų gyvenamuoju laiko-
tarpiu tapyti paveikslai ir įvairias valdovų mėgtas legendas 
pasakojantys austi paveikslai – gobelenai. Vaikščiodami go-
tikinėse, renesansinėse ar barokinėse menėse pajusite senųjų 
epochų dvelksmą, suprasite, kaip atrodė menės šių rūmų šei-
mininkų gyvenimo metais. 

Ką muziejuje galima veikti?
Po muziejų galima pasivaikščioti, perskaityti stenduose 

pateiktą informaciją ir susipažinti su muziejaus kūrimo isto-
rija, apžiūrėti eksponatus vitrinose, pasižvalgyti po menes ir 
valdovų audiencijos sales, pasikelti į apžvalgos aikštelę bokš-
telyje ir pasigrožėti miesto panorama. 

Muziejuje galima daug ko sužinoti ir išmokti, ypač daly-
vaujant mūsų edukaciniuose užsiėmimuose.

Kada muziejus dirba?
Rugsėjį–gegužę: 
Antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais, šeštadieniais 
10–18 val.
Ketvirtadieniais 10–20 val.
Sekmadieniais 10–16 val.
Birželį–rugpjūtį:
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, sekmadieniais 
10–18 val.
Ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais 10–20 val.

Paskutiniai lankytojai įleidžiami likus valandai iki muziejaus 
uždarymo.
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EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS: KAS, KAIP IR KIEK?

Edukacinė veikla Valdovų rūmų muziejuje – tai pažintis su 
muziejaus ekspozicijomis, nes visi užsiėmimai vyksta ekspo-
zicijų erdvėje. Įvairiais aktyvaus pažinimo ugdymo metodais 
supažindiname su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politi-
nio, kultūrinio, ekonominio ir kasdienio gyvenimo aspektais. 
Šioje knygelėje trumpai pristatome edukacinius užsiėmimus.

Dauguma užsiėmimų parengti išsamiai išanalizavus ben-
drąsias ugdymo programas, pradedant priešmokykliniu ir 
baigiant viduriniu ugdymu, todėl padeda lavinti gebėjimus, 
formuojamus bendrojo ugdymo laikotarpiu. Per užsiėmi-

mus tyrinėjame pirminius šaltinius, mokomės interpretuoti 
ir pateikti tiriamojo darbo rezultatus, laviname komandinio 
darbo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimą rasti ir atrinkti 
informaciją, suvokti priežasties ir pasekmės ryšius. 

Kaip ir kam rengiami edukaciniai užsiėmimai?
Edukacinius užsiėmimus rengia įvairių sričių muziejaus 

specialistai: istorikai, edukologai, archeologai, muzikai, peda-
gogai. Siekiame, kad muziejus būtų atviras ir įdomus visiems, 
todėl kviečiame ne tik mokinius, bet ir tėvelius su mažyliais, 
kurie dar nelanko ugdymo įstaigų, laukiame senjorų, o dalį 
programų galime pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms. Edukaciniuose užsiėmimuose laukiami visi!
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Kaip išsirinkti edukacinį užsiėmimą? 
Prieš užsisakant edukacinį užsiėmimą pravartu išanali-

zuoti šiame leidinyje pristatomas jų anotacijas. Jose trumpai 
aprašomas užsiėmimo turinys, nurodoma, kokio amžiaus 
tarpsnio (klasės) ir interesų vaikams ar suaugusiesiems jis re-
komenduojamas, į kokio mokomojo dalyko programą orien-
tuotas. Taip pat nurodoma užsiėmimo trukmė (atsižvelgiant 
į amžiaus tarpsnius – nuo 45 min. iki 1 val. 30 min.).

Atkreipkite dėmesį, kad 12 užsiėmimų įtraukta į kultū-
ros paso paslaugų rinkinį, juos galite užsisakyti įprastai 
arba naudodamiesi kultūros paso paslaugomis  (žr. https://
kulturospasas.emokykla.lt/renginiai). Šie užsiėmimai pažy-
mėti Kultūros paso logotipu. 

Jeigu į muziejų išsirengėte su klase, patariame pasirinkti 
edukacinį užsiėmimą, kurio tema ir turinys derėtų su pamo-
kose ką tik analizuota arba numatoma analizuoti medžiaga. 
Pirmuoju atveju užsiėmimas padėtų pritaikyti ir pagerinti 
mokinių jau įgytas žinias, antruoju atveju muziejuje sužino-
ta informacija galėtų tapti įvadu, padidinančiu numatomos 
mokyti(-s) medžiagos patrauklumą bei suprantamumą. 

Planuodami išvyką į muziejų atsižvelkite ir į mokinių polin-
kius bei interesus, aptarkite išvykos tikslus, suformuluokite už-
davinius. Rekomenduojame parengti konkrečias užduotis su 
gairėmis – į ką derėtų atkreipti daugiausia dėmesio, kokių re-

zultatų reikėtų siekti. Jeigu planuojate eiti su šeima, apgalvoki-
te, kuo norite sudominti savo vaikus ir kuo Jūsų vaikai domisi.

Kaip pasirengti išvykai į muziejų?
Susipažinkite su Valdovų rūmų muziejaus lankymo taisyklė-

mis (žr. http://www.valdovurumai.lt/lankytojams). Pasidairykite 
po mūsų muziejaus erdves su virtualiu gidu (http://3dvilnius.
lt/valdovurumai/) ir užsiregistruokite į Jus sudominusį eduka-
cinį užsiėmimą: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. skambinkite 
tel. (8 5) 261 7445, mob. +370 684 12 017 arba rašykite el. p. 
edukacija@valdovurumai.lt. 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, suskirstykite juos į dvi grupes 
ir užsisakykite du edukacinius užsiėmimus.

Dėl muziejaus salių uždarymo arba ekspozicijos keitimo 
bei koregavimo edukacinių užsiėmimų turinys gali keistis.

Kiek kainuoja edukacinis užsiėmimas?
Edukacinių užsiėmimų kainos (kitų mokesčių nėra):
5–7 metų vaikams – 0,50 Eur
Mokiniams, studentams, senjorams – 1,00 Eur
Suaugusiesiems – 3,00 Eur
Mažos šeimos (1 suaugusysis + 1–3 nepilnamečiai vaikai)
bilietas – 3,50 Eur
Didelės šeimos (2 suaugusieji + 1–3 nepilnamečiai vaikai)
bilietas – 6,50 Eur
Nemokamai edukaciniuose užsiėmimuose lankosi: 
vaikai iki 5 metų, vaikų ir vaikų globos namų auklėtiniai, neį-
galieji bei socialiai remtini mokiniai (pristačius dokumentą iš 
mokyklos).

Laukiame Jūsų istorinėje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių re-
zidencijoje!

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, į Valdovų rūmų muziejų atvykusioms 
pirmą kartą.

Pirmoje ekskursijos dalyje sužinosime apie Lietuvos didžių-
jų kunigaikščių rezidencijos ir jos teritorijos raidą, pasivaikš-
čiosime tarp autentiškų mūrų, kuriuos gaubia atkurtas Val-
dovų rūmų pastatas, apžiūrėsime šioje teritorijoje aptiktus 
unikalius archeologinius radinius. Ekskursiją tęsime menėse 
su atkurtais istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir anks-
tyvojo Baroko reprezentaciniais interjerais.

Ekskursija, iš anksto susitarus, gali būti pritaikyta vaikams 
su specialiaisiais poreikiais.

EKSKURSIJOS tRUKMĖ – 1 VAL.

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

Kas yra herbai? Kur ir kodėl jie buvo naudojami? Kokie as-
menys ar institucijos juos turėdavo? Ką reiškė herbas seno-
vėje ir ką – šiandien? Per edukacinį užsiėmimą sužinosime, 
kaip herbai atsirado, kokios jų sudarymo taisyklės, ką reiškia 
heraldikoje naudojamos spalvos, kokios figūros naudojamos 
komponuojant herbą, ką jos simbolizuoja.

Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijose ieškosime herbi-
nių ženklų, puošiančių gobelenus, monetas, koklius, taures 
ir interjerus. Įgytas žinias galėsime pritaikyti gamindami savo 
arba savo šeimos herbą: iš kartono išsikirpsime gotikinį skydą 
ir naudodami aplikacijos techniką jo laukuose komponuosi-
me įvairias figūras, pasakojančias apie mūsų pomėgius. Su-
kurtus herbus galėsime pristatyti grupės draugams ir paaiš-
kinti panaudotų spalvų bei simbolių reikšmes.

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 5 IR 8 KLASIŲ MOKINIAMS.
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VALStYBINĖS VALDŽIOS ŽENKLAI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 

į pagrindinio ugdymo 8 klasės istorijos programą

XV a. pradžioje sutvirtėjo centrinis Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdymas. Gediminaičių dinastijos atstovai 
savo pagrindine rezidencija pasirinko Vilnių. Vytauto valdy-
mo 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 klau-
simus. Valdovo rezidencija Vilniuje tapo politiniu valstybės 
centru, jame posėdžiavo Ponų taryba, rinkosi Seimas, vyko 
iškilmingi užsienio delegacijų priėmimai.

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdovų ir svarbiausių Ponų tarybos 
narių (kanclerio, pakanclerio, didžiojo etmono, lauko etmo-
no ir kt.) valdžios ženklais – insignijomis. Sužinosime, kokias 
funkcijas šie pareigūnai atlikdavo. 

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 8 KLASĖS 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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ŽEMĖLAPIS – PASAULIO VEIDAS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  

į pagrindinio ugdymo geografijos programą

Šiandien sunku rasti sritį, kurioje nebūtų naudojami žemė-
lapiai – jie reikalingi projektuotojams ir mokslininkams, jūrų 
ir oro transportininkams, žemdirbiams, studentams, moki-
niams ir turistams. O kaip buvo kuriami žemėlapiai? Kas yra 
pirmieji žemėlapių sudarytojai?

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su žemėlapių at-
siradimo aplinkybėmis, nusikelsime į senuosius amžius ir su-
žinosime, kada atsirado pirmieji žemėlapiai, kas juos sudarė, 
kam juos naudojo.

Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijose apžiūrėsime se-
nuosius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapius ir 
miestų planus. Įgytas žinias galėsime pritaikyti atlikdami 
praktinę užduotį – reikės aprašyti ir savo sukurtuose žemėla-
piuose pavaizduoti nežinomus ar išgalvotus kraštus.

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL. 
REKOMENDUOJAMA 6, 7 KLASIŲ MOKINIAMS.

Vilniaus vaizdas, apie 1545. Iš Georgo Brauno (Georg Braun) atlaso Civitates orbis 
terrarum, raižytojas Fransas Hogenbergas (Frans Hogenberg), Kelnas, 1581

RAŠtIJOS tRIUMFAS 
2 užsiėmimai
Užsiėmimai parengti atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo  
5 ir 8 klasių istorijos, lietuvių literatūros bei technologijų programas

Pirmas užsiėmimas (gali būti užsakomas ir be antro) 
Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygiman-

tas Augustas garsėjo kaip eruditas, renesansinėje reziden-
cijoje Vilniuje sukaupęs didžiulį turtą – apie 4 tūkst. knygų 
biblio teką. Kodėl žinios ir knygos yra karališka vertybė? Šią ir 
kitas mįsles mėginsime įminti muziejaus ekspozicijoje.

Per edukacinį užsiėmimą mokiniai bus suskirstyti į grupes, 
kad improvizuodami atkurtų XVI a. įvykius: įvykdytų valdovo 
nurodymus, išpildytų jo pageidavimus, priimtų už jį dovanas. 
Istorinių nutikimų rekonstruktoriai pajus pergamento ir seno-
vinio popieriaus kokybę bei karališkų knygų įrišimo prabangą.

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL.

Antras užsiėmimas (atskirai be pirmo neužsakomas)
Dirbtuvėlėse iš odos skiautelės pasidarysime po knygos skirtu-

ką, jį galėsime papuošti Žygimanto Augusto knygų vinjetėmis – 
mažais ornamentiniais piešiniais. Pasikalbėsime apie knygų ir kitų 
informacijos laikmenų formas bei ypatumus, jas apžiūrėsime.

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 45 MIN.
REKOMENDUOJAMA 5 IR 8 KLASIŲ MOKINIAMS.
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KARYBA LIEtUVOS DIDŽIOJOJE  
KUNIGAIKŠtYStĖJE

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į pagrindinio ugdymo 5 ir 8 klasių istorijos programas

Kai vakarinėje baltų gyvenamoje teritorijoje įsikūrė karingi 
Kryžiuočių bei Kalavijuočių ordinai ir riteriai iš visos katalikiš-
kos Europos vyko į kryžiaus žygius užkariauti Baltijos jūros ryti-
nėje pakrantėje įsikūrusių krikščionybės dar nepažinusių baltų 
genčių, karinis pasirengimas ir karyba tapo neatsiejama mūsų 
valstybės istorijos dalimi. Būtent karinės sėkmės suformavo 
tvirtus Lietuvos valstybės pamatus. Lietuviai ne tik apgynė 
savo gyvenamą teritoriją ir sukūrė savo valstybę, bet ir sugebė-
jo ją greitai plėsti. XIV a. susiformavo aiški valstybės valdymo 
ir gynybos struktūra, nuolat tobulėjo karinis pasirengimas ir 
ginkluotė. Kovos peilius keitė kalavijai, sunkėjo šarvuotė.  

Per edukacinį užsiėmimą apžiūrėsime muziejuje eksponuo-
jamus senuosius ginklus, klausysimės pasakojimo apie Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenę ir karius, sužinosime, 
kada jaunuolis galėjo tapti kariu, kiek laiko turėjo skirti, kad pasi-
rengtų tinkamai vykdyti savo pareigas, kaip kariai buvo apdova-
nojami už gerą tarnybą ir kaip buvo baudžiami už nusižengimus. 
Galėsime išbandyti, ar sunku rankoje laikyti kalaviją, skydą, arba-
letą. Taip akimirkai galėsime pasijusti viduramžių kariais!

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 5–8 KLASIŲ MOKINIAMS.

GARSIAUSIOS GINKLO PERGALĖS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į pagrindinio ugdymo 5 ir 8 klasių istorijos programas

Mūsų valstybę iš rytų ir vakarų supo karingi kaimynai, iki 
XV a. reikėjo gintis nuo vokiečių ordinų, o XV a. pabaigoje iškilo 
stiprėjančios Maskvos valstybės grėsmė. Bet talentingų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės karo vadų ir gerai organizuotos bei 
disciplinuotos kariuomenės pastangomis nuo priešų pavykda-
vo apsiginti. Ir ne tik apsiginti – daugelyje mūšių buvo pasiektos 
didingos pergalės, jos išgarsino mūsų valstybę visoje Europoje. 

Per edukacinį užsiėmimą išsiaiškinsime, kaip XVI  a. ir 
XVII a. pradžioje buvo surenkama ir mūšiui parengiama Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė, aptarsime mū-
šius, kuriuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, vėliau – 
Abiejų Tautų Respublikos kariuomenė kovos lauke susidūrė 
su galingomis ir daug gausesnėmis Maskvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės bei Švedijos Karalystės pajėgomis. Analizuosime 
šių kovų priežastis, eigos strategijas ir rezultatus, jų reikšmę 
valstybės išlikimui. Kadangi mūšių eigą lėmė asmenybės, pa-
kalbėsime ir apie žymiausius tų laikų karo vadus: Konstantiną 
Ostrogiškį, Mikalojų Radvilą Rudąjį, Joną Karolį Chodkevičių. 

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 5–8 KLASIŲ MOKINIAMS.
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SENIEJI SIMBOLIAI 
IR ŽENKLAI

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  
į pagrindinio ugdymo meninio ugdymo ir technologijų programas

Kuo skiriasi ženklas nuo simbolio? Ženklų kalbą vartojame 
kasdien to net nepastebėdami – ženklus matome namuo-
se, mokykloje, gatvėje, muziejuje. Ženklai gali informuoti ar 
įspėti ir dažniausiai turi vieną reikšmę, priešingai nei simbo-
liai, kurių vienas gali reikšti kelis skirtingus dalykus. Simbolių 
reikšmės gali keistis, jie gali pasakoti ne vieną istoriją ar legen-
dą, tad juos iššifruoti ne taip paprasta.

Per edukacinį užsiėmimą pasinersime į paslaptingą senųjų 
simbolių ir ženklų pasaulį. Mokysimės atpažinti archeologi-
niuose radiniuose pavaizduotus simbolius ir interpretuosime 
jų galimas reikšmes. 

Antroje užsiėmimo dalyje pasidarysime pakabučių iš spal-
voto modelino, juose pavaizduosime sugalvotus arba jau ži-
nomus istorinius simbolius.

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 5, 6 KLASIŲ MOKINIAMS.

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

Žiedai, karoliai, auskarai, medalionai mus puošia, kelia 
nuotaiką, taip pat daug ką pasako apie mūsų asmenybę. 
Keičiantis epochoms, kinta skonis ir mados. Muziejaus eks-
pozicijose apžiūrėsime XIV–XVII a. pagamintus papuošalus: 
aukso žiedus su brangakmeniais, auskarus, atkurtas Lietuvos 
valdovų karūnas, stiklo karolių vėrinius. Vieni jų pasakoja 
apie Lietuvos kilmingųjų, kiti – apie jiems patarnavusių žmo-
nių madą, pristato pamirštas technologijas.

Sužinosime, kokius turtus atvykęs į Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio rūmus pamatė ir aprašė popiežiaus nuncijus Ber-
nardas 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. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 5–8 KLASIŲ MOKINIAMS.
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Maisto istorija:  
pasaulio kvapai rūMų virtuvėje

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.

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 5–8 KLASIŲ MOKINIAMS.

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

Ką Jupiteris su Junona veikia Baroko operoje? Kaip dainuo-
ja ilgabarzdis Neptūnas ir kokias arijas suokia saldžiabalsis 
Trojos princas Paris? Kaip jie visi atkeliavo į Lietuvą? Visa tai 
sužinosime per šį edukacinį užsiėmimą. Taip pat susipažinsi-
me su Baroko epochos operos žanru ir antikiniu Virdžilijaus 
Pučitelio (Virgilio Puccitelli) „Elenos pagrobimo“ libretu, per-
sonažais bei simboliais, sužinosime, kad šiai operai 1636 m. 
teko garbė būti žanro pradininke Lietuvoje. 

Aplankę atkurtas rūmų menes, pasiskirstysime vaidmeni-
mis ir sukursime improvizuotą operos vaidinimą, išbandysi-
me scenos efektus, muzikuosime garsiajame Lietuvos ir Len-
kijos valdovų Vazų orkestre.

UŽSIĖMIMO tRUKMĖ – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 5, 6 KLASIŲ MOKINIAMS.


