
PAGRINDINIS IR  
VIDURINIS UGDYMAS 
(9–12 KLASIŲ MOKINIAMS)



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 Lietuvos bei 
Europos istorijos kontekste, pasivaikščiosime tarp autentiš
kų XIII–XVII a. mūrų, kuriuos gaubia atkurtas Valdovų rūmų 
pastatas, apžiūrėsime šioje teritorijoje aptiktus unikalius ar
cheologinius radinius. Ekskursiją tęsime menėse su atkurtais 
istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baro
ko reprezentaciniais interjerais, kuriuos puošia rekonstruotos 
koklinės krosnys, autentiški gobelenai, Jogailaičių dinastijos 
atstovų bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės 
ir kitų istorinių asmenybių atvaizdai, istoriniai baldai bei kiti 
originalūs eksponatai.

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

 EKSKURSIJOS tRUKMė – 1 VAL.

GEDIMINAIČIAI: 
GIMINėS MEDIS IR GIMINYStėS RYŠIAI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant  
į vidurinio ugdymo istorijos programą

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo Gedimino pa
likuonys XIV a. pabaigoje įsitvirtino ir Lenkijos soste, kitame 
šimtmetyje į jų įtakos zoną pateko čekų ir vengrų valstybės. 
Iki XVI a. antros pusės ši dinastija buvo viena įtakingiausių Eu
ropoje. Gediminaičiai giminiavosi su žymiausiomis Europos 
valdančiosiomis šeimomis – ne viena iš šio meto Europos val
dančiųjų šeimų savo genealoginiame medyje ras giminystės 
sąsają su Gedimino vaikaitėmis arba provaikaitėmis.

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Gediminaičių 
genealogija, išsiaiškinsime Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės valdovų valdymo seką bei giminystės ryšius, sužinosime, 
kaip valdovai planuodavo savo vaikų santuokas, kaip reng
davo piršlybų ir vestuvių ceremonijas.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 11 KLASėS MOKINIAMS.



VALDŽIA IR GALIA: LIEtUVOS DIDŽIOSIOS 
KUNIGAIKŠtYStėS VALDANtIEJI XV–XVI A.

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant
 į vidurinio ugdymo istorijos programą

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdymo aparatas pra
dėjo formuotis didžiojo kunigaikščio Vytauto valdymo metais. 
Ilgainiui nusistovėjo centro ir vietos pareigūnų – šalies ir rūmų 
maršalkų, kanclerių, iždininkų, etmonų, vaivadų ir kt. – eiliš
kumas bei apibrėžiamos pareigybių funkcijos. Per edukacinį 
užsiėmimą susipažinsime su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės valdančiojo elito – Ponų tarybos – sudėtimi, išsiaiškinsime 
parei gų specifiką ir, remdamiesi pateikta informacija apie eks
pozicijos eksponatus, įsigilinsime į žymiausių Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės giminių (Radvilų, Sapiegų, Chodkevičių) 
vyrų, nuo XV a. tarp valstybės valdančiųjų užėmusių ypatingą 
vietą, biografijas ir politinę veiklą.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.

RENESANSO VALDOVė
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į vidurinio ugdymo istorijos programą

Bona Sforca – viena žinomiausių ir labiausiai legendomis 
apipintų Lenkijos Karalystės bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovių. Atvykdama iš tolimų italų žemių, su savimi ji 
atsivežė ne tik turtingą kraitį ir gausią italų palydą, bet ir Rene
sanso dvasią, ši išplito visoje didelėje jos valdomoje valstybėje.

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Bonos Sforcos 
biografija ir portretais, ekspozicijoje ieškosime dešimties 
daiktų, kurie galėjo priklausyti šiai valdovei arba jos vyrui 
Žygimantui Senajam. Iš pateiktų tekstų bandysime atpažinti 
Lietuvos didžiosios kunigaikštienės ir Lenkijos karalienės šei
mos arba draugų ratui priklausiusius asmenis.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 
REKOMENDUOJAMA 11 KLASėS MOKINIAMS.

Jaunos Bonos Sforcos 
atvaizdas, apie 1517.  
Iš Jodoko Liudviko Decijaus 
(Iodocus Ludovicus Decius) 
knygos De Jagellonum familia 
(liber II), Krokuva, 1521

Lietuvos kanclerio Alberto Stanislovo 
Radvilos (1593–1656) portretas, 
dailininkas Peteris Dankersas  
(Peter Danckerts de Rij)



RENESANSAS
LIEtUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠtYStėJE

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į vidurinio ugdymo istorijos ir lietuvių literatūros programas

XVI a. pradžioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vyko 
daugybė permainų, jas sukėlė ir iš Vakarų Europos valstybę pa
siekusios humanistinės idėjos. Keitėsi valstybės elito jaunosios 
kartos interesai – tarp jaunų didikų išplito mada vykti pasižval
gyti po italų, vokiečių, flamandų ir prancūzų žemes. Ten jie ne 
tik pirkdavo prabangius daiktus, bet ir užsukdavo pasiklausyti 
universitetuose skaitomų profesorių paskaitų. Keitėsi aukštuo
menės manieros, interesai, būsto interjeras ir eksterjeras, net 
maistas ir stalo serviravimo papročiai. Žygimanto Senojo nu
rodymu renesansine maniera pradėti pertvarkyti valdovų rezi
denciniai rūmai Krokuvoje ir Vilniuje, juo sekė valstybės didikai.

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Renesanso 
epochos architektūros, meno, literatūros ir gyvenimo būdo 
specifika. 

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

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 
REKOMENDUOJAMA 11 KLASėS MOKINIAMS.



LIEtUVOS VALStYBėS 
SIENŲ KAItA

Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į pagrindinio ir vidurinio ugdymo istorijos programą

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė kartais pavadinama im
perija – taip pabrėžiamas įspūdingas Lietuvos valstybės dy
dis XIV–XV amžiuje. Išties, XIII a. sukurta valstybė augo ir sti
prėjo, o XV a. tapo viena didžiausių ir įtakingiausių valstybių 
Vidurio Europoje.

Per edukacinį užsiėmimą nagrinėsime muziejaus ekspozici
joje esančius žemėlapius, kalbėsime apie valstybės teritorijos 
ir sienų kaitą, aiškinsimės, kaip Lietuvos didieji kunigaikščiai 
plėtė savo valdas, kurių šiandienių valstybių žemės kadaise 
priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Taip pat nagrinė
sime, kada ir dėl kokių priežasčių valstybė pradėjo silpti.

Įgytas žinias galėsime pasitikrinti atlikdami praktinę už
duotį apie valstybės sienų kaitą.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.

LIEtUVOS StAtUtAS – 
EUROPOS tEISėS FENOMENAS 
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į pagrindinio ir vidurinio ugdymo istorijos programą

Senovės romėnų išmintis byloja: Ubi societas, ibi ius (liet. „Kur 
visuomenė, ten ir teisė“). Tačiau XIII a. viduryje susikūrusi Lie
tuvos Didžioji Kunigaikštystė beveik tris šimtmečius neturėjo 
visoje valstybės teritorijoje galiojančių bendrų įstatymų. Juos 
pakeisdavo vietos papročiai, teismų praktika ir valdovų privi
legijos. Situacija pasikeitė XVI a., kai buvo parengti ir valdovo 
patvirtinti net trys Lietuvos statutai (1529, 1566, 1588) – Lie
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gimė bendra visuotinė teisė.

Per edukacinį užsiėmimą ieškosime atsakymų į klausimus, 
kam buvo skirtas Statutas, koks buvo Lietuvos kanclerio vaid
muo rengiant įstatymų rinkinį, kuo skyrėsi visi trys statutai, 
kodėl muziejaus ekspozicijoje galime pamatyti tik Trečiojo 
Statuto leidinius.

Įgytas žinias galėsime pasitikrinti atlikdami praktinę užduotį.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.



PAVANOS ŽINGSNIU
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio  
ir vidurinio ugdymo istorijos bei muzikos programas

„<…> laikykitės tokios eisenos taisyklės – būtina eiti grakš
čiai, nugara – tiesiai, tai dera ir šokant, ir einant gatve <…>“, – 
taip pirmųjų choreografijos ir šokių traktatų autorius italas 
Čezarė Negris (Cesare Negri) apibūdina vieną paprasčiausių 
šokio žingsnelių – segvito. 

Per edukacinį užsiėmimą sužinosime, kas yra senasis isto
rinis šokis, kokiu laikotarpiu jis buvo šokamas, kada atsirado 
pirmieji šokių vadovėliai, ką šoko Europos ir Lietuvos rūmų 
diduomenė bei paprasti miesto ir kaimo gyventojai. Pasi
domėsime, kokią įtaką šokėjų judesiui turėjo įvairių epochų 
kostiumų mados, susipažinsime su Viduramžių, Renesanso ir 
Baroko epochoms būdingais šokių ypatumais. Visa tai išsiaiš
kinę eisime į vieną gražiausių Valdovų rūmų muziejaus me
nių mokytis šokti populiarių istorinių laikų šokių – branlio ir 
kilmingosios pavanos, išbandysime galjardos žingsnelius.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.

NE VISKAS AUKSAS, KAS AUKSU ŽIBA
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pagrindinio  

ir vidurinio ugdymo istorijos bei technologijų programas

Valdovų rūmų muziejaus archeologinėje ekspozicijoje su
sipažinsime su Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje archeo
logų rastais XIV–XVII a. juvelyriniais dirbiniais: aukso žiedais, 
puoštais brangakmeniais, herbais ir ornamentais, Vilniaus 
katedroje palaidotų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val
dovų kapuose aptiktų karūnų kopijomis, stiklo karoliukais ir 
juvelyrų dekoruotais buities dirbiniais. Panagrinėsime eks
ponuojamų juvelyrinių dirbinių gamybos technologijas, jų 
stilistiką, vertę ir jų užsakovų meninį skonį.  Įgytas žinias pri
taikysime praktiškai – pasigaminsime apyrankę, taikydami 
XV–XVI a. technologiją.

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 30 MIN.
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.



SENIEJI MUZIKOS 
INStRUMENtAI
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 
į pagrindinio ir vidurinio ugdymo istorijos bei muzikos programas

Pagal kokią muziką šokdavo valdovai? Kokiais instrumen
tais buvo grojama Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos 
karalių Žygimanto Augusto bei Vladislovo Vazos rūmuose? 
Kuo ši muzika skiriasi nuo šiandien populiarios muzikos ir 
kuo į ją panaši? 

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su senosios muzi
kos istorija ir senaisiais muzikos instrumentais, apžiūrėsime 
muziejaus ekspoziciją ir ieškosime muzikos istoriją atsklei
džiančių eksponatų. 

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

UŽSIėMIMO tRUKMė – 1 VAL. 
REKOMENDUOJAMA 9–12 KLASIŲ MOKINIAMS.

BAROKO EPOCHOS DVARAS: 
ŽMONėS IR tRADICIJOS
Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant 

į vidurinio ugdymo istorijos ir lietuvių literatūros programas

Nuo XVI a. antros pusės didelė dalis Europos sušvito barokine 
prabanga. Ne išimtis – ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
sostinė Vilnius, kartais vadinamas Rytų Europos Baroko sos
tine. Valdovai Žygimantas Vaza (valdė 1587–1632) ir Vladislo
vas Vaza (valdė 1632–1648) dažnai lankydavosi ir ilgai gyveno 
Vilniuje, perstatė ir išpuošė didžiųjų kunigaikščių rūmus, įvedė 
madingą etiketą ir dvaro ceremonialą. Vazų valdymo metais 
barokinio Vilniaus dvaro gyvenimas įgijo naujų spalvų: pirmą 
kartą suskambėjo opera, pagrindinių metų religinių švenčių 
proga buvo rengiamos misterijos. Pasikeitė ir pats miestas – 
pasipuošė nuostabiomis naujos architektūros bažnyčiomis ir 
didikų rūmais. Daugelį pastatų projektavo iš italų žemių kviesti 
architektai. Keitėsi švietimas: suklestėjo ir išaugo Vilniaus uni
versitetas. Suaktyvėjo miestiečių ūkinė veikla – buvo didinami 
įvairių amatų cechai, vyko didelės mugės. 

Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su Baroko epochos 
architektūros, meno, literatūros ir gyvenimo būdo specifika. 

UŽSIėMIMO tRUKMė – IKI 1 VAL. 
REKOMENDUOJAMA 9 IR 11 KLASIŲ MOKINIAMS.


