
PRADINIS UGDYMAS 
(1–4 KLASIŲ MOKINIAMS)



SUSIPAŽINKIME – 
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS

Šią apžvalginę edukacinę ekskursiją rekomenduojame 
mokinių grupėms, į Valdovų rūmų muziejų atvykusioms 
pirmą kartą.

Ekskursijoje sužinosime Valdovų rūmų kūrimo ir atkū
rimo istoriją. Vaikščiodami po rūmus susipažinsime su ar
cheologiniais radiniais, išgirsime, ką mums gali papasakoti 
700 metų senumo skrybėlė, 600 metų senumo amatininko 
krepšys, gotikinės keramikos šukės, Venecijos stiklo taurė, 
senovinė šakutė ar 500 metų senumo auksiniai papuošalai. 
Edukacinę ekskursiją tęsime atkurtų istorinių interjerų me
nėse su įspūdingais ginklais, prabangiais baldais ir, svarbiau
sia, valdovų sostais.

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

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. Per edukacinį 
užsiėmimą sužinosime, kas ir kada pirmasis pradėjo naudo
ti šį herbą bei kodėl jis vadinama Vyčiu. Išanalizavę herbo 
figūrų ir spalvų simboliką, ieškosime Lietuvos valstybės he
raldinių ženklų archeologų rastuose XIV–XVI  a. daiktuo
se bei specialistų atkurtuose istoriniuose interjeruose. Įgy
tas žinias pritaikysime kurdami vėliavėles su Vyčio ženklu.  
  Užsiėmimas, iš anksto susitarus, gali būti pritaikytas  
vaikams su specialiaisiais poreikiais.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 3, 4 KLASIŲ MOKINIAMS.



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. 

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

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

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. 

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

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–3 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. 

Edukacinėse dirbtuvėse turėsime galimybę pasigaminti  
žen k liuką ar kitą simbolinį suvenyrą su Gediminaičių stul pais. 

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

 UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

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 apžiūrėsime kalavijus, nusifoto
grafuosime. 

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

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 ir pasigaminsime popierinį suvenyrą su legendos 
personažu. 

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

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

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 galėtume suprasti dabar. 

Kviečiame atvykti į edukacinį užsiėmimą apie paslaptingą 
senųjų simbolių bei ženklų pasaulį ir mokytis atpažinti ar
cheologiniuose radiniuose pavaizduotus simbolius bei su
prasti galimas jų reikšmes. 

Edukacinio užsiėmimo antroje dalyje galėsime pasida
ryti pakabutį iš spalvoto modelino ir jame pavaiz  duoti 
sugalvotus arba jau žinomus simbolius.

 Užsiėmi mas, iš anksto susitarus, gali būti pritaikytas  
vai  kams su specialiaisiais poreikiais.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 3–4 KLASIŲ MOKINIAMS.



EKSPERtO VARNO KARNO LABORAtORIJA
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo  

pasaulio pažinimo ir programą.

Varnai gyvena ilgai, viską mato, supranta ir įvertina. Vienas 
iš jų, Vilniaus čiabuvis, vardu Karnas mums papasakos penkių 
šimtų metų Lietuvos valdovų istoriją ir padės ištyrinėti dau
gybę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų reziden
cijos Vilniuje paslapčių. Per edukacinį užsiėmimą mokiniai 
perskaitys Varno Karno sekamas istorijas knygoje „Vilniaus 
rūmai ir jų šeimininkai“, susipažins su Valdovų rūmų istori
ja, valdovų Gediminaičių genealogija, išsiaiškins Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės valdovų valdymo seką ir giminystės 
ryšius, ekspozicijoje atras knygoje pavaizduotus istorinius 
daiktus, o paveiksluose atpažins knygos herojus.

    UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 3–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

MUZIKOS INStRUMENtŲ MEIStRO DIRBtUVėS 
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  
į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo programas

Muzikos instrumentų meistrai visais laikais ieškojo būdų, 
kaip sukurti tobuliausią instrumentą, kurio skambesys vir
pintų net ir didžiųjų kunigaikščių ar karalių širdis. Šiam tiks
lui muzikos instrumentų meistras kartais turėdavo leistis į 
pavojingą ar tolimą kelionę, kad gautų reikalingų medžiagų 
tokiam instrumentui pagaminti. Per edukacinį užsiėmimą 
apžiūrėsime Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje archeo
logų surastus muzikos instrumentus, apie juos sužinosime 
netikėčiausių dalykų ir tapsime tikrais muzikos instrumentų 
meistrais – pasitelkę vaizduotę, gaminsime spalvingą būgne
lįtambūriną, jį dekoruosime įvairiaspalviais žvangučiais. 

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 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 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.

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.

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

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.



ŽYGIMANtO AUGUStO PASAKA 
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo 

pasaulio pažinimo, etikos ir meninio ugdymo programas
Per edukacinį užsiėmimą, vaikščiodami po renesanso stilis

tiką atspindinčias Valdovų rūmų menes, galėsite pajusti šios 
epochos dvasią, sužinoti apie tuomečius valdovus ir valdoves.

Renesansiniame valdovės kabinete atkreipsime dėmesį į 
krosnį su Bonos Sforcos herbu. Apžiūrėsime kokliuose vaiz
duojamus zuikius, medžiojančius arba kepančius medžioto
jus, verdančius šunis. Toks daugiaprasmis siužetas atgis še
šėlių teatro scenoje. Klasė bus padalyta į dvi grupes. Pirmoji 
vaidins pasiūlytą improvizuotą siužeto „Pasaulis atvirkščiai“ 
istoriją, o antroji grupė turės galimybę įkūnyti savaip inter
pretuotą Renesanso laikų siužetą, bandydama atsakyti į klau
simą, kas atsitiktų ir ko mus galėtų pamokyti pasaulis, jei stai
ga jis apsisuktų atvirkščiai. 

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS.

StAtOM PILĮ GEDIMINO
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo  
pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo programas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino įsakymu į Vakarų 
Europos miestus išsiųstuose laiškuose užsimenama, kad laiš
kai siunčiami iš „mūsų miesto Vilniaus“, į kurį valdovas kvie
čia vykti pirklius, amatininkus, čia įsikurti ir taip prisidėti prie 
jo miesto klestėjimo. O ką apie didingųjų Vilniaus pilių įkū
rimą, sostinės gimimą ir kitus to meto įvykius žinome šian
dien, kaip visa tai įsivaizduojame, kaip nupasakojame? Per 
edukacinį užsiėmimą išsiaiškinsime, kurioje vietoje ir kokios 
pilys stovėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikais, 
ieškosime čia buvusių pastatų pėdsakų, nagrinėsime vietos 
kraštovaizdį ir jo kaitą bėgant amžiams. Pasitelkę patirtį, 
vaizduotę ir dailės priemones, grafikos dirbtuvėse kursime 
Vilniaus pilių vaizdus. Čia apgyvendinsime veikėjus, krašto
vaizdžius pagyvinsime reikšmingais simboliais.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS. 



Edukacinis užsiėmimas atviroje erdvėje 

VILNIAUS PILYS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo  

pasaulio pažinimo programą
Ar žinote, kiek Vilniuje senovėje buvo pilių? Kur jos stovėjo 

ir kurias iš jų galime pamatyti šiandien? Kuo jos skyrėsi viena 
nuo kitos?

Archeologai, tirdami Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 
teritoriją Vilniaus Žemutinėje pilyje, išsiaiškino, kad Lietuvos 
valdovas čia apsistodavo daugiau nei prieš 700 metų. O Lie
tuvos didysis kunigaikštis Gediminas (1316–1341) Vilniuje 
įkurdino savo pagrindinę pilį. Nuo to laiko tiek Žemutinė, 
tiek Aukštutinė pilys buvo nuolat perstatomos, plėtėsi, gra
žėjo, keitėsi jų vaizdas. O koks Kreivosios pilies likimas? 

Apie visa tai kalbėsime per edukacinį užsiėmimą, vaikščio
dami po Vilniaus Žemutinės pilies teritoriją. Įgytas žinias ga
lėsite pritaikyti savarankiškai kurdami pilių planą. Ruošinius 
kūrybinei veiklai gausite dovanų.

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

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 1–4 KLASIŲ MOKINIAMS. 


