
 
 

1. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius  

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema  

"Tamsos raštai" 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas?  

moksleiviams iki 7 klasės 
vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 
suaugusiems 
senjorams 
šeimoms 
bedarbiams 
grįžusiems iš emigracijos 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Beatričės Grincevičiūtės nerti krepšeliai, Brailio rašto knyga ir adatėlė, kitos eduka cijai sukurtos 

priemonės 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

30- 45 min. (priklausomai nuo grupės amžiaus) ekskursija po muziejų: trumpas pasakojimas apie 

žinomą Lietuvos dainininkę, jo buitį ir gyvenimo specifiką, kūrybos elementus. Vėliau lankytojai 



 
 

būtų įtraukiami į praktinę veiklą (mokymasis rašyti Brailio raštu, dėlionės dėliojimas pagal 

Beatričės dainos įrašą). 

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Audio medžiaga, mediniai antspaudukai, vaško lentelės, metalinė lentelė ir rašiklis, dažai, 

specialūs prožektoriai. 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Lankytojas, susipažinęs su B. Grincevičiūtės kūrybine veikla, jos namų aplinka bei muziejaus 

edukacine veikla, turės platesnį požiūrį į regėjimo negalią turintį žmogų, o taip pat daugiau 

informacijos apie kultūrinį gyvenimą sovietmečio Lietuvoje.  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga?  

Dar neturiu nuomonės, bet jau džiaugiuosi pačia idėja ir muziejų skatinimu bendradarbiauti 

tarpusavyje, dalinantis patirtimi. 

 

 

 

 

 



 
 

2. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Ignalinos krašto muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

„Plauk kartu su jūreiviu Baltruku“. Pažintinė kelionė po ežerų kraštą 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

jaunimui 
suaugusiems 
šeimoms 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Konkretūs eksponatai nepasirinkti 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Išvažiuojamoji edukacinė programa: Plauk kartu su jūreiviu Baltruku Ignalinos ežerus buvo pamėgusi 

ir jais plaukiojusi vaikų rašytoja Elena Spurgaitė (1924-1971). 1969 m. rašytoja išleido knygą „Jūreivis 

Baltrukas“, kurioje perkėlė savo kelionių patirtį, vaizduodama bičiulių kiškio Baltruko, ančiuko 

Ramunio, varlytės Ajerūnės nuotykių kupiną kelionę po Ignalinos rajono ežerus. Nuostabu būtų, jeigu 

Ignalinos krašto muziejus tikslinei lankytojų grupei – šeimoms – galėtų pasiūlyti išvažiuojamą 

edukacinę programą, atkartojančią šios knygelės veikėjų įveiktą maršrutą – plaukimą valtimi nuo 

Šakarvų ežero iki Baluošo. Muziejus turėtų įsigyti baltąją valtį su dviem suoliukais ir irklais (būtent 

tokią padirbino keliauninkams dailidė Genys) palapinę, sudaryti kelionės  žemėlapį (tokį, nupieštą ant 

varnalėšos lapo turėjo kapitonas ančiukas Ramunis). Kiškis su ančiuku plaukiojo keliolika dienų, 

įdomu, kiek užtruktų toks pažintinis pasiplaukiojimas šeimai ar nedidelei kompanijai, bet nakvynė 

palapinėje tikrai būtina. Kelionės pradžia - Šakarvų ežeras, besijungiantis su Lūšių ežeru. Lūšies 

plaukikams gal geriau nesutikti, bet įsidėmėti, kaip atrodo ir kokius garsus skleidžia didysis baublys, 

krakšlytė, devynbalsė, vyturys, laukys, perkūno oželis, vanagas, žuvėdra, erelis, lė lys, pelėda, 

griciukas, kukutis, starta – tiek ir dar daugiau paukščių paminėta pasakoje – tikrai verta ir įdomu. 

Toliau Dringio upeliu su stogu per Dumblio ežeriuką pasiekiamas niūrusis gražuolis Dringio ežeras. Čia 

gal pavyks išgirsti užburtųjų kanklių muziką, sklindančią iš ežero gelmių- kažkada pažuvusios pilies 

menių ir nebūti užkluptiems audros, kai gražuolis Dringis virsta grėsminga pabaisa. Aplankius Beržų 

salelę, kelionė toliau tęsiama Žeimenų ežeru. Pasakoje minima ir daugybė augalų augalėlių – vandens 

lelijos, lūgnės, vingiorykštė, varnalėša, vėdrynas, šalpusnis, viržiai, skirpstas, ožkabarzdžiai, lubinai. 

Juos visus galima įsidėmėti keliaujant po ežerų kraštą. Plaukiant Kretuonos upeliuku kelią pastos 

Žaliasis senis - vandens malūno užtvanka, tad Kretuono ežerą teks pasiekti pėsčiomis ir gal pavyks 

jame pamatyti lieknus ir grakščius ungurius, primenančius karalaičius iš Eglės pasakos. Plaukdami 

ilgauodegiu Asalnų ežeru keliautojai pateko į gegužinę, kurioje kiškiui Baltrukui teko pasakoti apie 



 
 

nugalėtus persekiotojus vanagą ir pelėdą ir patirti pirmojo viešojo kalbėjimo baimę. Bet tam ir 

kelionė, kad joje įgytum patirties. Per Asalnykščio ežeriuką Unksčio sąsiauriu keliautojai pateks į 

Linkmeno ežerą, o iš jo, įsukę į Almajos upę, priplauks Almajo ežerą. Keliaujant gali prireikti kam nors 

pagalbos, taip, kaip pasiklydusiai antelei Asalnutei, kurią bičiuliai įsikėlė į valtį. Plaukdami Stravinaičio 

ežeru, įsukę į Kregžlės upelį, pasieksite Baluošą,o jame Ilgasalę – mažutį ežerų kraštą, aprėpiamą 

vienu žvilgsniu. Pasakos keliauninkai kelionės pabaigoje patenka į Kukučio ir Startos vestuves, 

vykstančias ant gražiausio ežerų krašto kalno Ledkalnio (Ladakalnio), stūksančio tarp Linkmeno, 

Ukojo ir Alksnaičio ežerų. Tad tokią ežerų krašto apžvalgą, sustojant  pakrančių kaimo sodybose, 

galėtų pasirinkti jaunieji povestuvinei kelionei. Užrašytus plaukiotojų įspūdžius, nuotraukas 

muziejininkai galėtų kaupti maršruto populiarinimui.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Valtį, palapinę,turistinę įrangą, fotoaparatą, mobilųjį telefoną  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)? 

Pristatydama E. Spurgaitės „Jūreivį Baltruką“ naudosiu žinias apie Ignalinos rajono ežerus  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Puiki galimybė aplankyti Lietuvos muziejus, susipažinti su kolegomis, pasisemti patirties.  Labai ačiū. 

Pridedu nuorodą apie apsilankymą Ignalinos krašto muziejuje 

http://maironiomuziejus.lt/lt/literaturiniai-renginiai/ideju-muge-atvede-i-ignalina-2483  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Kauno paveikslų galerija 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

Džiugesio mozaika: šventės 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

moksleiviams iki 7 klasės 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

A.Martinaitis. Vakaronė. 1978-1985. Leopoldas Surgailis. Žiemos šventė. II. 1979 m. Antanas Gudaitis. 

Nuotaka. 1977 m. Kazimieras Žoromskis. Kaukės baliuje. 1986 m. Vytautas Ignas. Klounai. 1975. 

Vytautas Kasiulis. Muzikantas. 1960 m.  

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Užsiėmimo metu būtų pristatyta šventės samprata. Apžiūrėtume ir aptartume lietuvių dailininkų 

tapybos kūrinius, kuriuose vaizduojamos įvairios šventės: kalendorinės, vestuvės, kaukių baliai, 

vakaronės. Po trumpo kiekvieno kūrinio pristatymo vyktų diskusija, pokalbis su edukacijos dalyviais, 

kurių metu aptartume paveikslo siužetą, spalvas, nuotaiką, šventės personažų aprangą, taipogi 

kalbėtume ir apie savo patirtį dalyvaujant įvairiose šventėse.  Analizuotume kas sukuria šventę, kas 

kyla iš tradicijos, paveldo, o kas gimsta veikiant šiuolaikinei civilizacijai. Kuo skiriasi senos, agrarinėje 

aplinkoje kilusios šventės nuo šiuolaikinės, įtakotos miesto gyvenimo būdo ir populiariosios kultūros 

pramogų industrijos. Praktinėje dalyje kurtume ir konstruotume pasirinktos šventės puošmenas, 

atributus.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Būtų naudojami su šventėmis susiję atributai: pvz. kaukės, šiaudiniai sodai, muzikiniai instrumentai, 

taipogi muzikos įrašai su mūsų kalendorinių ir šeimos švenčių dainomis.  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)? 

Integruočiau pasirinktą veiklos būdą ir temą. Būtų galima savo muziejuje ieškoti analogiškos švenčių 

tematikos.  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 



 
 

Leido labiau atsipalaidavus, neribojant vaizduotės realiomis galimybėmis kurti edukacinę programą.  

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 



 
 

 



 
 

4. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

,,Plaukia sau laivelis“  

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

moksleiviams iki 7 klasės 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

J. Barth (XIX a.) ir Jacob Petersen (XVIII a.) bei kiti muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje esantys 

paveikslai su pavaizduotais laivais.  

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Teorinė dalis. Edukacinį užsiėmimą edukatorė pradėta pasakojimu apie Hugą Šojų ir vieną iš 

didžiausių jo hobių – laivus. Tuo pat metu užsiėmimo dalyviai gali susipažinti su anksčiau minėtais 

eksponatais (paveikslais su laivais). Galima ištrauka iš teorinės dalies: ,,Laivais Hugas Šojus 

susidomėjo tėvo dėka, kuris užsiėmė laivyba (papasakoti tėvo istoriją: nors pradėjo mokintis kaip 

tapti mokytoju vėliau ėmėsi laivų statybos). Įdomu tai, kad jo žmonos – Mary Džein tėvas taip pat 

buvo laivininkas. Abiejų šeimos lengvai rasdavo bendrą kalbą ir neretai susitikdavo. Šie gyvenimo 

įvykiai matyt ir paskatino Hugą Šojų sukaupti paveikslų su laivais kolekciją.‘‘ Kūrybinė dalis. Vaikai iš 

natūralių medžiagų – kartono, medinių smeigtukų, popieriaus (ir t.t.) pasigamina laivelius. Kiekvienas 

dalyvis sugalvoja savo laivui pavadinimą, trumpą pasakojimą ir vėliavą. Vėl iau įgyvendinusi kūrybinę 

dalį grupė kartu su edukatore keliauja prie vandens (jei tinkamos oro sąlygos) ir kiekvienas iš dalyvių 

pristato savo laivą, o vėliau paleidžia į vandenį (muziejaus tvenkinys arba Šyšos upė).  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Teorinėje dalyje siekiant geriau sutelkti ed. užsiėmimų (ir ekskursijų) dalyvių dėmesį galima naudoti 

lazerinę rodyklę. Po pasakojimo (kai yra laiko) galima parodyti istorinę f ilmuotą medžiagą apie 

laivybą Mažojoje Lietuvoje. Jeigu turimi laivelių maketai galima juos persiųsti per rankas. Reikalingos 

anksčiau minėtos priemonės: kartonas, popierius, mediniai smeigtukai ir kt.  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  



 
 

Šiuo metu sunku ką nors pritaikyti, kadangi muziejų tematika labai skiriasi, tačiau galbūt įgytos žinios 

pasitarnaus ateityje.  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Naudinga susitikti su kolegomis iš kitų muziejų, pasidalinti patirtimi, o taip pat pamatyti kitų muziejų 

ekspozicijas, išgirsti gido pasakojimą ir pasisemti naujų žinių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Birštono muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

Viskas prasidėjo nuo rato... 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

ikimokyklinio amžiaus vaikams 
moksleiviams iki 7 klasės 
vyresnių klasių moksleiviams 
specialių poreikių turintiems lankytojams 
šeimoms 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

1. Verpimo ratelis 2. Girnos 3. Drėlius 4.Bizmienas 5. Purvo vežimas 6. Dantisto grežimo aparatas 

7.Kraujo spaudimo matavimo aparatas 8. Fajetonas 9. Laikrodis  

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Per duotą laiką (pagal amžiaus grupę), reikia surasti ekspozicijoje devynis (pagal amžiaus grupę) 

daiktus, kuriuose yra ratas. Tuomet visi susirenka į kitą salę prie stalų ir jiems rodomos nuotraukos su 

eksponatais, kuriuos turėjo surasti. Kiekvieną eksponatą aptariama atskirai: iš ko jis pagamintas, kur, 

kam ir kaip naudojamas. Ratas tapatinamas su žmogumi, aiškinama kad reikia visokių "ratų" nes jai 

visi bus vienodi, švarūs ir prabangūs, tuomet mūsų gyvenimas sustos ir nejudės iš vietos. Pabaigoje 

kiekvienas dalyvis gauna dekoruoti (pagal amžiaus grupę) savo gyvenimo ratą.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Nuotraukos, projektorius, rašymo, piešimo, dekoravimo priemonės  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Panašių daiktų galima rasti visuose muziejuose. Tai ši edukacinė programa lengvai pritaikoma ir 

Prienų krašto muziejuje. 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Labai patiko. Priverčia judėti į priekį. 



 
 

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Tauragės krašto muziejus "Santaka" 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

"Viską mes darėm istorijai" K. Bielinis 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 
suaugusiems 
senjorams 
šeimoms 
kitiems 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą). 

Tauragės krašto muziejaus "Santaka" pastato kompleksas, tremtinių ir politinių kalinių kančių namų 

ekspozicija, nuotraukos, daiktai, leidiniai parašyti kirilica ir atgabenti iš Mažosios Lietuvos - 

periodiniai leidiniai: "Tilžės keleivis", "Nemuno sargas", "Saulėteka". Laikraščiai: "Aušra", "Varpas", 

"Tėvynės sargas". 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

1. Supažindinti su ano meto knygnešio kasdienybe, pavojais , rizika, kuri laukė nepaklūstant carinės 

Rusijos įstatymams. 2. Analizuojant iškilusią grėsmę lietuvių tautos identiteto išlikimui, ugdyti 

moksleivių kritinį mąstymą, plėsti istorijos žinias (pasitelkiant multimedija demonstruojant skaidres 

apie spaudos draudimo laikotarpio pagrindinius etapus, to meto kontrabandos priežastis, prekių 

kainų, darbo užmokesčių skirtumą, muitų, bausmių dydį bei skirtumą, 3. Moksleiviams suteikti 

galimybę susipažinti su autentiškomis lietuviškomis spaudos draudimo laikmečio knygomis, leidiniais 

ir kitais to laikmečio eksponatais Tauragės krašto muziejuje "Santaka". 4. Pristatyti žymiausius 

knygnešius – Antaną Bružą ir Jurgį Bielinį. 5. Apsilankyti tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose . 

6. Savarankiškas mokinių darbas ieškant atsakymų ekspozicinėse salėse, pateiktoje vizualinėje 

medžiagoje. 7. Refleksija - aptarimas, įspūdžiai, atsakymai į iškilusius klausimus.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

1. Dialogas – diskusija. Šis metodas leidžia laisviau analizuoti carinės Rusijos priespaudos Lietuvoje 

metu susidariusią istorinę, politinę ir socialinę situaciją. 2. Demonstravimas - vaizdžiau iliustruoja 

pasakojimą, tampa lengviau įsimenama. 3. Praktinė dalis – mokiniai bandys rašyti nesudėtingą tekstą 



 
 

,,kirilicos“ raštmenimis, savarankiškai skaityti ,,graždanką. 4. Anketavimas - šis metodas leidžia 

mokiniams savarankiškai ieškoti ir surasti atsakymus i anketoje užduotus klausymus, pagal 

edukacinėje pamokoje pasakojamą, demonstruojamą medžiagą, muziejaus ekspozicijoje esamus 

eksponatus. 5. Ekskursija - apsilankymas tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose. Leis 

lankytojams pajusti slogią tardymo izoliatoriaus nuotaiką. 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Aplankydami muziejų pagilinome žinias apie Tauragės miesto, kaip Lietuvos ir Mažosios Lietuvos 

pasienio ruožo socialinę, politinę svarbą carinės Rusijos laikotarpiu. Pastebėtas ekspozicijos detales ir 

žinias būtų įdomu pritaikyti mūsų muziejaus veikloje, nes mus sieja kaip pasienio miestų ir 

knygnešystės reikšmės. 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Patirtis "Idėjų mugėje" yra naudinga tuo, kad yra puiki galimybė aplankyti kitus muziejus, susipažinti 

su kitų muziejų darbo patirtimi, eksponavimo galimybėmis, interaktyviomis priemonėmis 

pritaikytomis įvairaus amžiaus ir socialių grupių lankytojams. Pasisemti naujų idėjų tinkančių ir mūsų 

muziejuje. 

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus:  



 
 

 

 



 
 

 



 
 

7. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Lietuvos aviacijos muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

,,Nuo plunksnos iki lėktuvo''  

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

moksleiviams iki 7 klasės 
vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 
suaugusiems 
senjorams 
šeimoms 
kitataučiams 
bedarbiams 
grįžusiems iš emigracijos 
kitiems 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą). 

Stendas su lėktuvų modeliais 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Pradžioje klausytojai supažindinami su aviacijos raidą. Vėliau dalyviai surenka žaislinio lėktuvo modelį  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Surenkami plastmasiniai lėktuvų modeliai 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Įgytas žinias apie aviaciją pritaikiau kuriant savo muziejuje edukacinius užsiėmimus apie karo meną  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

,,Idėjų mugė'' vertinu gerai, kadangi man buvo naudinga išplečiant savo žinias įvairiuose mokslo 

srityse 

 



 
 

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

Tautiškumas. Akcentai. Mirioramos.  

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą). 

Edukacinio užsiėmimo metu naudojami eksponatai – labai individualus pasirinkimas. Tautiškumas – 

sąvoka ir patirtis, suprantama ir patiriama savaip. Todėl visi bus skatinami neatsiriboti nuo asmeninės 

patirties ir į užduotis pažvelgti per savo prizmę. Ieškant tautiškumo akcentų Lietuvos teatro, muzikos 

ir kino muziejuje, galėtų būti naudojami šie eksponatai: Vinco Kudirkos portretas; Valstybės teatro 

vinjetės; Pirmojo viešo lietuviško spektaklio Keturakio „Amerika pirtyje“ af iša, Palanga 1899 ; Pirmojo 

viešojo lietuviško spektaklio įvykusio 1899 Palangoje atvirukas, 1909 ; Antano Sutkaus „Tautos“ 

teatro ir jo Vaidybos studijos antspaudai (1902 – 1923) bei jų projektai (apie 1920 dail. Vilius 

Jomantas); Unės Babickaitės, Kipro Petrausko, Konstantino Glinskio, Onos Rymaitės, Juozo Naujalio, 

Onos Zabielaitės - Karvelienės ir kitų personalijų eksponatų rinkinių kolekcijos; eksponuojamos 

muzikinių kūrinių natos ir kt.  

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga, norime aktualizuoti tautiškumo svarbą jaunimo 

tarpe, todėl siūlome šią edukacinio užsiėmimo koncepciją. Edukacinio užsiėmimo tikslas. Skatinti 

jaunimo veiklą kultūrinėje erdvėje. Ugdyti tautinę ir kultūrinę jaunimo savimonę, pažindinantis, 

kūrybiškai ieškant ir atrandant tautinius simbolius muziejaus ekspozicijoje. Tikslinė edukacinio 

užsiėmimo auditorija . Jaunimas (16-29 m.). Jaunimas – mažiausiai į muziejaus veiklas įsitraukianti 

grupė, kurios susidomėjimą ir pritraukimą norime skatinti. Šiam tikslui pasirinktos aktyvios, 

bendradarbiavimą ir kūrybiškumą plėtojančios veiklos. Norime siekti, jog jaunimo grupėms muziejus 

taptų puikia laiko praleidimo alternatyva. Eiga. I. Edukacinio užsiėmimo pradžioje dalyviai 

supažindinami su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus atsiradimo istorija bei veikla. Trumpai 

pristatomi šiandieniniai tematiniai muziejaus barai (šiai daliai numatoma apie 10 min.). II. Dalyvi ai 

suskirstomi nedidelėmis komandomis (5-6 asmenys) ir išsiunčiami į muziejaus ekspozicines erdves 

savarankiškai atlikti gautos užduoties. Užduoties metu dalyviai turi ieškoti ir surasti jiems aktualius ir 

asmeniškai į juos prabylančius eksponatus tautiškumo tematika. Dalyviai raginami tautiškumo sąvoką 

interpretuoti plačiąja prasme ir ieškoti tų akcentų, kurie svarbiausi jiems patiems. Atliekant šią 

užduotį dalyviai gali naudotis visomis įmanomomis priemonėmis: fotografuoti, filmuoti, įrašyti 



 
 

garsus, piešti, žymėtis, aprašyti ir kt. (šiai užduočiai skiriama 35 min.). III. Po komandinės užduoties, 

dalyviai susirenka kartu su edukacinio užsiėmimo vadovu. Vadovas pristato antrąją komandinę 

užduotį – remiantis muziejaus ekspozicijoje surastais ir pasižymėtais tautiškumo akcentais, kuria 

mirioraminį pristatymą: „Tautiškumas. Akcentai“. (Miriorama – judanti piešta/rašyta panorama, 

komunikuojanti konkretų turinį). Komanda kurdama ir pristatydama savąjį tautiškumo projektą gali 

naudotis įvairiomis pagalbinėmis priemonėmis : piešti, klijuoti, rašyti, audio, vaizdo medžiaga, gali 

įgarsinti patys ir kt. Įvyksta mirioraminių projektų pristatymas. Pristatymas gali vykti edukacinėse 

erdvėse arba, leidžiant orui, - muziejaus kiemelyje. (šiai užduočiai skiriama 35 min.). IV.  Pabaigoje 

organizuojamas refleksinis aptarimas: „Kas man yra tautiškumas? Kodėl rinkomės šiuos akcentus?“. 

Vystoma bendra dalyvių tautiškumo sampratos idėja ir edukacinio užsiėmimo įvertinimas. (šiai 

užduočiai skiriama 10 min.). Bendra edukacinio užsiėmimo „Tautiškumas. Akcentai. Mirioramos.“ 

trukmė – 90 min.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Papildomos priemonės. Mirioramos, ruloninis popierius. Rašymo bei klijavimo priemonės, popieriaus 

bloknotai. Ekspozicinėse erdvėse esančių fotografijų, plakatų, vinječių ir kitos spaudos kopijos (bent 

kelios), įvairių žurnalų ir laikraščių pavyzdžiai (įvairių laikotarpių), kuriuos dalyviai galės naudoti 

iliustruojant mirioramos pristatymą.  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Aplankytame muziejuje praplėtėme savo patirtį ir žinias apie edukacinių priemonių įvairovę. Tai mus 

paskatino mąstyti apie edukacinių priemonių, formų, veiklų ir erdvių praplėtimo galimybes savuose 

Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniuose. Stebėjome ir įvertinome ne vienos tematinės linijos ( 

muzika, teatras ir kinas) pateikimą viename muziejuje ir viso to susiejimą į vieną visumą. Tai praplėtė 

suvokimą kokiais būdais muziejuje galėtų būti pateikti skirtingi tematiniai blokai ir susieti į vieningą 

koncepciją.  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

“Idėjų mugė” – puiki iniciatyva, kurios metu Lietuvos muziejų edukatoriai ir ekskursijų vadovai gali 

susipažinti išsamiau su kitais muziejaus, užmegzti bendradarbiavimo ryšius, pasisemti idėjų ir 

praplėsti savo kūrybinį potencialą. Susibūrusi komanda iš kelių Lietuvos nacionalinio muziejaus 

padalinių, turėjo nuostabią galimybę išbandyti darbą komandoje, pasiskirstant užduotis, aptariant 

savo turimą patirtį, norimus Lietuvos muziejuose siekti tikslus. Džiaugiamės galėję būti “Idėjų mugės” 

dalimi. Įgytą patirtį pažvelgti į pažįstamas erdves naujai bei nuolat ugdyti savo kūrybines galias, 

pritaikysime savo kasdieniniame darbe.  

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

9. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Mažeikių muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

Regimųjų spalvų žaismas tapyboje 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 
šeimoms 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Mažeikių muziejaus tapybos darbų ekspozicijos salė 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Užsiėmimas bus pritaikytas visoms Mažeikių muziejuje eksponuojamoms tapybos darbų parodoms. 

Tapyba – dailės šaka, dailės kūriniai, kurių meninis vaizdas grindžiamas spalva, jos tonų niuansais, 

refleksais, potėpiais, šešėliavimu, faktūra, linijomis plokštumoje perteikiama aplinkos spalvų įvairovė, 

iliuzinė erdvė, oro ir šviesos įspūdis. Užsiėmimą sudaro pažintinė ir praktinė dalys. Tikslas: Mokyti 

suprasti spalvų raiškos ypatumus tapybos darbuose. Uždaviniai: 1) Padėti suvokti tapybos darbuose 

žmogaus sukurtos aplinkos spalvų nuotaiką (pakviesti apžiūrėti tapybos darbus, akcentuojant kokios 

spalvos ir formos dominuoja: spalvos tamsios, šviesios, šiltos, šaltos, linijos ir formos ramios, judrios, 

didelės, mažos, pasikartojančios ir pan.), 2) Paaiškinti spalvų poveikį žmogaus savijautai (aiškinama, 

kad spalva – viena iš komunikacijos formų, greičiausiai atskleidžianti mintis, jausmus ir reikšmes, o be 

spalvų pasaulis būtų nykus, kaip nespalvotas kino filmas. Dailininkui spalva ypač svarbi kompozicijos 

raiškos priemonė. Spalva, panašiai kaip ir muzikos tonas, turi įtakos mūsų nuotaikai, išgyvenimams), 

3) Atskleisti spalvų simboliką (įvairiais laikotarpiais skirtingos rasės, kultūros, religijos, tautos turėjo 

skirtingas spalvų sistemas: spalva gali rodyti žmogaus luomą, profesiją, rangą, išreikšti religines 

idėjas, vaizdinius (liturginės spalvos), turėti maginę paskirtį (primityvių tautų veido ir kūno dekoro 

spalvos), kelti įvairias asociacijas (raudona – ugnis, kraujas, aistra; žalia – gyvybė, viltis, ramybė; 

mėlyna – erdvė, begalybė, vanduo; balta – skaistybė, gėris; juoda – mirtis, skausmas, blogis ir pan.), 

4) Padėti suvokti spalvinio regėjimo ypatumus (išaiškinti D. Maksvelo sukurto sukučio principą, kurio 

pagalba sužinome kaip kelių spalvų derinį matome kaip vieną spalvą. Spalvų skritulio pagalba padėti 

suprasti, kad spalva yra paprastas ir kartu sudėtingas reiškinys. Skirtingų kultūrų žmonės ją supranta 

nevienodai. Net artimų žmonių požiūriai į spalvą dažnai nesutampa. Spalvinis regėjimas – tai 

gebėjimas skirti šviesos bangų ilgį (skirtingas spalvas). Praktinėje dalyje: 1) mokiniai suka sukutį, 

sukurtą pagal D.Maksvelo pavyzdį, 2) naudojasi planšetėse sukurta programėle, kurioje rodoma, kaip 

konkretaus paveikslo spalvas mato gyvūnai (pvz. kaip tame pačiame paveiksle spalvas mato šuo, arba 



 
 

beždžionė ir kt.), 3) žiūri video filmo įrašą, kuriame galima suprasti, kad žmogus gali matyt i tik 

dvimatį vaizdą, o trimatis virsta tik atminties ir asociacijų pagalba.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

vizualią (eksponuojami paveikslai), informacinės technologijos (planšetės su parengta informacija 

apie matomas spalvas), video filmas apie žmogaus gebėjimą matyti dvimatį vaizdą  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)? 

Kretingos muziejuje rengiama nemažai dailininkų tapybos darbų parodų ir jų eksponuojamu laiku 

galima būtų panaudoti šį užsiėmimą edukaciniais, pažintiniais tikslais, kaip tai vyksta Mažeikių 

muziejuje 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Labai puiki iniciatyva. Turėjome galimybę palyginti savo muziejaus erdves su Mažeikių muziejumi 

"gyvai", t. y. ne internetinėje svetainėje, pabendrauti su kolegomis, pasidalinti patirtimi ir 

problemomis. 

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Palangos kurorto muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

Mokomės atostogauti! 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

ikimokyklinio amžiaus vaikams 
moksleiviams iki 7 klasės 
vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 
suaugusiems 
senjorams 
specialių poreikių turintiems lankytojams 
šeimoms 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Muziejaus eksponatų nepasirinkome, nes dar nebuvo įrengta ekspozicija. 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Edukacinis užsiėmimas vyksta muziejuje, tačiau gali būti pratęstas ir kurorto miestelyje, kad pati rtys 

būtų autentiškesnės, įspūdis – gyvesnis. Atėjęs muziejaus lankytojas arba žmonių grupė, šeima 

pirmiausia atlieka savo žinių testą, o tada pagal rezultatus renkasi veiklas.  

Pasitikslink žinias.  

Sužinok, ko atėjai į muziejų.  

TESTAS  

1. Kuo buvo gabenamos J. Tiškevičiaus plytinės plytos?  

a) laivais  

b) arklių traukiamais vežimais  

c) tramvajumi  

2. Kur 1899 m. buvo parodytas pirmasis lietuviškas spektaklis?  

 a) Tiškevičių rūmų parke  

b) turgaus aikštėje  



 
 

c) daržinėje prie jūros tilto  

3. Kaip buvo pranešama apie maudymosi pradžią ir pabaigą Tiškevičiams priklausiusiame pliaže?  

a) maudytis buvo galima kada tik nori  

b) rago garsais  

c) pakeliant ir nuleidžiant signalinę vėliavą  

4. Nuo ko kilo didysis 1938 m. gaisras?  

a) Palangos gimnazijoje užmigo rūkantis sargas  

b) kibirkštis elektrinėje  

c)klebonas ruošėsi vyskupo vizitui – kepė daug ančių, kaitė vandenį  

5. Kaip sovietinėje Palangoje saugodavo pajūrį?  

a) budėjo ginkluoti kariai  

b) niekas jo nesaugojo  

c) smėlį akėdavo traktoriai  

• Jei surinkote daugiausiai a. Jums visai neblogai sekasi, tačiau šiandien dar ištyrinėkite muziejaus 

eksponatus ir pamėginkite atlikti edukacinę programą.  

• Jei surinkote daugiausiai b. Jums reikia daug daug skaityti, dairytis, klausytis. Geriausia, jei pavyktų 

užsisakyti išsamią gido ekskursiją. Palangos kurorto istorijoje – daugybė netikėtų įdomybių.  

• Jei surinkote daugiausiai c. Jūs visai neblogai pasiruošęs atostogauti! Puiku Kurorto subtilybes gerai 

išmanote, bet net ir Jūs muziejuje rasite tai, ko nežinojot, edukacijos padės kai ką išbandyti gyvai.  

Tai labiau pramoginė, o ne edukacinė priemonė, skirta patraukti, sudominti  lankytoją aktyviai 

domėtis. Apžiūrėję muziejaus ekspoziciją, lankytojai savarankiškai gali dalyvauti edukaciniame 

užsiėmime. Jiems paruošiami trys krepšiai, kuriuose ras įvairiausių reikmenų, reikalingų aktyviam 

kurortinio gyvenimo tyrinėjimui. Taip muziejaus lankytojai skatinami domėtis kurorto istorija, 

tradicijomis, kurios praturtins jų šiandieną, paįvairins poilsiavimo įpročius. Muziejuje kaupiamos 

žinios turi būti praktiškai pritaikomos, aktyviai naudojamos. Trys krepšiai – trys skirtingi laikotarpiai: 

Tiškevičių Palanga, Tarpukario kurortas ir Sovietmečio atostogos. Juos apžiūrinėdamas ir mėgindamas 

pritaikyti, edukacinės programos dalyvis susipažįsta su kintančiu kurortu, jo tradicijomis ir 

susiformavusiais papročiais. Siūlome pažintinę medžiagą skirstytis į tris dalis: paplūdimio, maisto ir 

pramogų kultūrą. Muziejininkų parengtas mėgstamų to laiko valgių meniu padės geriau orientuotis, 

ką lankytojai gali išmėginti ir šiandien, taip pat nurodytos maitinimosi įstaigos, kuriose apsilankius 

galima suvalgyti pusryčius, pietus ar vakarienę, primenančius ankstesnių periodų valgius. Lankstinuke 

trumpai apibūdinta maitinimosi kultūra, taip pat aptartas vienas išskirtinis ir būtent kurortui 

būdingas valgis (pvz. sovietmečiu populiarūs čeburekai, Tiškevičių šeimoje valgyti patiekalai, žuvis, 



 
 

kurią dažniausiai sugaudavo žvejai ar pan.). Kai muziejuje jau bus įsteigta kavinė, taip pat siūlome 

pateikti užkandžių, kurie reprezentuotų skirtingų laikotarpių madas.  

Krepšiuose lankytojai ras ir paplūdimio poilsiui skirtų reikmenų: kamuolių, tam tikro laikotarpio 

žurnalų ir knygų, madą atitinkančių akinių nuo saulės, skrybėlių, žaidimų... Juos galės panaudoti 

fotografijai jau paruoštame fone. Muziejaus erdvėje bus pakabinti trys pakeliami ir nuleidžiami 

fototapetai, kuriuose matyti tam tikram laikotarpiui būdingi atributai: persirengimo kabinos ar 

nameliai, sovietmečiu populiarūs fotografavimuisi skirti muliažiniai daiktai ir t. t. Viena iš 

fotografavimosi funkcijų, naudojant specialiai sukurtą programėlę, – pasipuošti to laiko maudymosi 

kostiumėliais, prisitaikyti juos virtualiai ir į savo elektroninį paštą gauti fotografiją prisiminimui. Taip 

pat dalyviams pateikiama trumpa video medžiaga, nufilmuota paplūdimyje, apie deginimosi įpročius, 

saulės ir vandens pramogas: atskirus pliažus tarpukariu, Tiškevičių vietą maudynėms, sovietmečiu 

veikusius turgelius moterų pliaže ir t. t.  

Pramogų dalis – tai trumpas ir spalvingas aprašas, kurį edukacinio užsiėmimo dalyviai gali pasiimti su 

savimi kaip dalijamąją medžiagą ir pritaikyti tai atostogaudami. Trumpai aprašytos bei iliustruotos 

dienos ir vakaro pramogos: pvz. šokiai, kuriuos šokdavo Palangos Kurhauze, šachmatai, koncertai, 

populiariausi restoranai, atrakcionai ir pan. Pramogų aprašymai gali būti skirstomi ir pagal amžių, kad 

būtų aišku, ką kuriuo periodu veikė vaikai, suaugusieji ir senjorai. Edukacinio užsiėmimo dalyviai 

pramogauja pagal ankstesnių laikų madas, fotografuojasi ir siunčia nuotraukas į muziejaus Facebook 

paskyrą. Sezono pabaigoje iš tų nuotraukų išrenkami „geriausi atostogautojai“ ir apdovanojami 

kvietimais į kitų metų muziejaus veiklas.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Trys krepšiai su visa reikalinga medžiaga. Trys pakeliamos ir nuleidžiamos sienelės su išdidintomis 

paplūdimio fotografijomis, taip pat fotografavimuisi skirta speciali programėlė, su kuria lankytojai 

galės prisimatuoti paplūdimio aksesuarus ir atsisiųsti nuotrauką. Dalinamoji spausdinta medžiaga. 

Paplūdimio reikmenys, būdingi skirtingiems laikotarpiams. Fone skambanti trims skirtingiems 

laikotarpiams būdinga muzika arba kurorto garsai, įrašyti skirtingose vietose. Filmuota medžiaga apie 

pliažo įpročius ir madas. 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Lankydamiesi muziejuje dar nematėme parengtos ekspozicijos, tačiau girdėjome įdomių pasakojimų 

apie kurorto gyvenimą. Mūsų Maironio lietuvių literatūros muziejuje gausu eksponatų (laiškų, 

nuotraukų, atvirukų), susijusių su rašytojų atostogomis Palangoje – populiariausiame Lietuvos 

kurorte. Ateityje surengsime apie tai teminę parodą ir sukursime edukacinę programą, kurioje bus 

atskleistos rašytojų mėgtos pramogos.  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 



 
 

Mūsų muziejuje netrukus bus rengiama nauja ekspozicija, todėl buvo labai naudinga susitikti su 

Kurorto muziejaus darbuotojais, pasidalinti patirtimi, aptarti šiuolaikinių muziejų problematiką ir 

iššūkius.  

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Ukmergės kraštotyros muziejus ir jo skyriai 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

„Kurk ir pažink: Ukmergės miesto simboliai“ 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

vyresnių klasių moksleiviams 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

- 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Tai edukacinis užsiėmimas, kuomet mokiniai patys ir kuria, ir ieško atsakymų. Ši kūrybinė, 

orientacinė- pažintinė užduotis padės lavinanti mokinių vaizduotę, ir kartu apjungti gebėjimą 

orientuotis erdvėje bei panaudoti turimas žinias, informaciją. Komandos pirmiausia nusprendžia kokį 

Ukmergės miesto simbolį užkoduos miesto žemėlapyje – tai gali būti miesto herbo, legendos ar šių 

dienų paveldo simboliai. Tai ir bus užduoties atsakymas – pasakyti koks simbolis. Surastus 

užkoduotus objektus pažymėti miesto plano žemėlapyje, o sujungus taškus pasimatys ir užkoduotas 

simbolis. Mokiniai gali rinktis esamus ir kažkada buvusius pastatus ar objektus mieste. Čia labai 

padėtų Ukmergės gaisrinės bokštas, nuo kurio atsiveria graži miesto panorama, bet yra ir kažkada 

buvusių, bet dabar nebeišlikusių istorinių pastatų. Jiems turi sugalvoti užuom iną, kuri padės juos rasti 

mieste. Surinkti tiek objektų, kad sujungus objektus žemėlapyje, išeitų numatytas simbolis. Mokiniai 

patys renkasi objektus, pagrindinis uždavinys, kad sujungus taškus išeitų numatytas simbolis. Panašus 

užsiėmimas ar pažintinė išvyka visai diena gali būti skirta šeimoms ar besidomintiems krašto istorija 

suaugusiems aplankyti Ukmergės krašto dvarus.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Papildomos priemonės, tai Ukmergės miesto (rajono) žemėlapis, kuriame reikia pažymėti surastus 

koduotus objektus ir užuominų kortelės ar lapai, kurių pagalba reikės rasti objektus. 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Panašią idėją mes puikiai galėtume pritaikyti ir Signatarų namų muziejaus edukacinėje programoje. 

Esame įsikūrę Vilniaus senamiesčio centre, kuriame vyko tautinio atgimimo ir valstybės atkūrimo 



 
 

darbai XIX a. pab.- XX a. pr. Panašų edukacinį – orientacinį žaidimą mokiniams galima panaudoti, 

siekiant daugiau sužinoti apie Vilniaus miesto istorijos ir kultūros objektus tautinio atgimimo ir 

nepriklausomybės atkūrimo metu. 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Vertiname labai puikiai. Ne tik, kad aplankėme kolegas iš kitų muziejų, bet praplėtėme savo akiratį 

pabuvoję ir kraštotyriniuose, ir istoriniuose muziejuose. Tiesą sakant, buvo mums iššūkis ką nors 

naujo ir sugalvoti, nes visi Ukmergės kraštotyros muziejaus padaliniai turi puikius edukacinius 

užsiėmimus. Todėl siūlomoje edukaciniame užsiėmime nusprendėme panaudoti mokinius ir įdarbinti 

jų žinias ir gebėjimus: tiek kuriant, tiek vėliau bandant atlikti užduotį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Ukmergės kraštotyros muziejus ir jo padaliniai 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

„Kurk ir pažink: Ukmergės miesto simboliai“ 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

vyresnių klasių moksleiviams 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Ukmergės miesto gaisrinės bokštas ir nuotraukos su aprašais, esančios jame.  

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Tai edukacinis užsiėmimas, kuomet mokiniai patys ir kuria, ir ieško atsakymų. Ši kūrybinė, 

orientacinė- pažintinė užduotis padės lavinanti mokinių vaizduotę, ir kartu apjungti gebėjimą 

orientuotis erdvėje bei panaudoti turimas žinias, informaciją. Komandos pirmiausia nusprendžia kokį 

Ukmergės miesto simbolį užkoduos miesto žemėlapyje – tai gali būti miesto herbo, legendos ar šių 

dienų paveldo simboliai. Tai ir bus užduoties atsakymas – pasakyti koks simbolis. Surastus 

užkoduotus objektus pažymėti miesto plano žemėlapyje, o sujungus taškus pasimatys ir užkoduotas 

simbolis. Mokiniai gali rinktis esamus ir kažkada buvusius pastatus ar objektus mieste. Čia labai 

padėtų Ukmergės gaisrinės bokštas, nuo kurio atsiveria graži miesto panorama, bet yra ir kažkada 

buvusių, bet dabar nebeišlikusių istorinių pastatų. Jiems turi sugalvoti užuom iną, kuri padės juos rasti 

mieste. Surinkti tiek objektų, kad sujungus objektus žemėlapyje, išeitų numatytas simbolis. Mokiniai 

patys renkasi objektus, pagrindinis uždavinys, kad sujungus taškus, išeitų numatytas simbolis. 

Panašus užsiėmimas ar pažintinė išvyka visai diena gali būti skirta šeimoms ar besidomintiems krašto 

istorija suaugusiesiems aplankyti Ukmergės krašto dvarus.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Papildomos priemonės, tai Ukmergės miesto (rajono) žemėlapis, kuriame reikia pažymėti surastus 

koduotus objektus ir užuominų kortelės ar lapai, kurių pagalba reikės rasti objektus.  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)? 

Panašią idėją mes puikiai galėtume pritaikyti ir Signatarų namų muziejaus edukacinėje programoje. 

Esame įsikūrę Vilniaus senamiesčio centre, kuriame vyko tautinio atgimimo ir valstybės atkūrimo 



 
 

darbai XIX a. pab.- XX a. pr. Panašų edukacinį – orientacinį žaidimą mokiniams galima panaudoti, 

siekiant daugiau sužinoti apie Vilniaus miesto istorijos ir kultūros objektus tautinio atgimimo ir 

nepriklausomybės atkūrimo metu. 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Vertiname labai puikiai. Ne tik, kad aplankėme kolegas iš kitų muziejų, bet praplėtėme savo akiratį. 

Atradome naujų muziejų ir pilių. Tiesą sakant, sugalvoti ką nors naujo buvo sunku, nes Ukmergės 

kraštotyros muziejaus padaliniai turi puikių edukacinių užsiėmimų. Todėl nusprendėme panaudoti 

mokinių turimas žinias ir gebėjimus patiems kurti pažinimo maršrutus, kurie jų manymu būtų įdomūs 

ir patrauklūs. 

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukmergės miesto simboliai  

 

 

  

 

 

  

 

 

          Ukmergės miesto simboliai 

 

  

 

 

 

UkKm R-4930/21 Nežinomas fotografas, XX a. pr.  

 Prieš 634 m. kryžiuočiai kopė į šią vietą 

užimti Vilkmergės pilies. 

 Dabar jis naktį apšviestas dar 

paslaptingesnis. 

Ukmergės miesto simboliai 

 Pastatas, kurį turite surasti buvo pirmieji 

katalikų maldos namai pastatyti 

Ukmergės mieste.  

 Pastato fasado viršuje yra Kristaus figūra 

su kryžiumi.  

 

UkKm R-4930/34 Nežinomas fotografas. 

1914-1918  m. 

UkKM F-3589 Nežinomas fotografas. 1927 m. 

 Siaurasis geležinkelis buvo nutiestas 

1916 m. vokiečių valdžios įsakymų, 

maršrutu Jonava – Ukmergė. Pastatas, 

kurį turite surasti buvo pritaikytas 

siaurojo geležinkelio reikmėms.  

 



 
 

 

 

  



 
 

13. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Kauno rajono muziejuje (Raudondvario pilyje)  

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

SU LAGAMINU PER PASAULĮ 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

vyresnių klasių moksleiviams 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus (1852–1935 m.), žinomo Raudondvario dvaro šeiminiko, 

keliautojo ir fotografo nuotraukų reprodukcijos iš skirtingų pasaulio šalių – Kinijos, Japonijos, Italijos, 

Egipto, Šri Lankos ir kita – eksponuojamos parodoje „Benediktas Henrikas Tiškevičius ir Izabelė 

Feraud“ bei 44 įvairiausi lagaminai ir jų prototipai, eksponuojami parodoje „Lagaminas“.  

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Edukacinės programos metu būtų sujungiamos dvi disciplinos: istorija bei geografija. Edukacinės 

programos esmė – supažindinti moksleivius su grafo B. H. Tiškevičiaus asmenybe ir įspūdingomis 

pasaulio šalimis, kurias grafas yra aplankęs prieš šimtmetį. Tikslas – ugdyti kūrybingą, pasaulį ir 

istoriją pažįstančią asmenybę. Edukacinė programa prasidėtų dalyvių grupės sutikimu prie 

Raudondvario rūmų prieigų. Dalyviai muziejaus edukatoriaus būtų padalinti į tris lygias komandas (po 

5–10 asmenų). Kiekvienai iš komandų būtų įteikiamas senovinis lagaminas, kuriame įdėtos edukacinei 

programai reikiamos priemonės, susiję su skirtinga valstybe, kurią kadaise yra aplankęs grafas. 

Kiekvienos komandos tikslas – naudojantis pateikiamomis priemonėmis įvardinti ir žemėlapyje 

sužymėti vietas, kuriose lankėsi grafas XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. Pavyzdžiui, viename iš 

lagaminų „slypi“ mėgstama grafo šalis Japonija, kitame – Egiptas, dar kitame Šri Lanka (Ceilonas). 

Dalyviai, kurie gaus lagaminą su Egipto daiktais, jame ras 8 užuominas (daiktą + istorinį/geografinį 

klausimą ar užuominą). Kiekvieną iš jų atsakę jie atras 8 skirtingus žodžius, iš kurių galės atspėti, 

kokia valstybė slepiasi lagamine ir pažymėti ją Pasaulio žemėlapyje. Aštuoni su Egiptu susiję daiktai ir 

žodžiai: 1. Rusvos spalvos plytos gabalėlis (Egiptietiškos piramidės), 2. Katės nuotrauka (Egiptietiškos 

katės), 3. Kokoso riešutas (Egiptietiškos palmės), 4. Buteliukas smėlio (Saharos dykuma), 5. Medinis 

vabalas (Egiptietiškas skarabėjus), 6. Tvarstis-bintas (Mumija), 7. Medinė gyvatė (Kobra), 8. Simboliai 

(Egiptietiški hieroglifai). Prie kiekvieno iš šių daiktų turėtų būti pate ikta po užuominą (klausimą), 

pavyzdžiui, 1. Rusvos spalvos plytos gabalėlis (Egiptietiškos piramidės) – „Pasaulio stebuklas, praeitį ir 

mirtį mena, dabartį stebina; aukštai statytas, brangiai aptaisytas. Kas?“ Atsakymas: „Cheopso 

piramidė.“ Atsakę į visas užuominas ir klausimus, dalyviai įvardintų, jog lagamine „besislepianti“ šalis 

yra Egiptas. Ją reikėtų pažymėti lagamine paliktame pasaulio žemėlapyje. Atlikus šią užduotį 

kiekviena komanda turėtų muziejaus ekspozicijoje atrasti B. H. Tiškevičiaus kelionių  fotografijas, 



 
 

kuriose užfiksuoti kadrai iš kelionės į Egiptą ar kitas valstybes. Kiekviena komanda turėtų pristatyti 

savo lagamine „atrastą“ šalį ir įvardinti, kuo ji yra išskirtinė bei traukė keliautojus tiek XIX a., tiek šiais 

laikais. Šį pristatymą atlikti padės lagamine rasti daiktai, nurodantys kiekvienos valstybės 

išskirtinumus. Pabaigę programą moksleiviai gebės žemėpalyje parodyti valstybes, nurodyti, kuo 

viena ar kita valstybė yra išskirtinė, kokie yra svarbiausi jos istoriniai momentai, kultūrini ai bruožai. 

Taip pat jie sužinos daug detalių apie grafo B. H. Tiškevičiaus asmenybę ir XIX a. pabaigos–XX a. 

pradžios keliones.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Užuominas perteikiantys daiktai, pavyzdžiui: rusvos spalvos plytos gabalėlis, katės nuotrauka, kokoso 

riešutas, buteliukas smėlio, vabalas, tvarstis-bintas, medinė gyvatė, egiptietiški simboliai ir kt.  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Kadangi nemažai Vytauto Didžiojo karo muziejaus ginklų rinkinio muziejinių vertybių anksčiau 

priklausė Raudondvario rūmų savininkams Tiškevičiams, kalbėdam i ir pasakodami lankytojams apie 

vertybes, pateikiamas ekspozicijose, galėtume paminėti (ir minime), jog jos mena spalvingas didikų 

gimines, jų egzotines keliones, iš kurių kaip tik ir yra atkeliavę išskirtiniai rinkinio ginklai.  

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

14. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Žemaičių dailės muziejus, Plungės dvaro sodyba  

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

Edukacinis užsiėmimas ,,M. K. Čiurlionio istorijos" - animacinių vartomų knygelių kūrimas 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 
suaugusiems 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Eksponatas Nr. 1 C. Becshtein pianinas, 19 a. Eksponatas Nr. 2 ekspozicinis stendas Muzikinis 

gyvenimas. Eksponatas /pastatas Nr. 3 Rytine oficina. 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Edukacinis užsiėmimas ,,M. K. Čiurlionio istorijos" - animacinių vartomų knygelių kūrimas. Teorinė 

dalis. Plungės dvaro sodyba dažniausiai lankoma dėl Oginskių šeimos kultūrinio palikimo. Sodyba 

apima daugiau nei 58 ha parko. Išlikę dešimt paminklinių statinių. Plungės dvaro sodyba 19 a. buvo 

žymi ir savo muzikos mokykla (dalis pamokų vyko Rytinėje oficinoje eksponatas Nr. 3), kurioje mokėsi 

ir M. K. Čiurlionis. Keturiolikmetis M. K. Čiurlionis šioje mokykloje apie 4 metus mokėsi groti įvairiais 

muzikos instrumentais, o M. Oginskio orkestre grojo fleita. Muziejuje išlikęs Oginskiams priklausęs C. 

Becshtein firmos pianinas (eksponatas Nr. 1), kuriuo galėjo naudotis muzikos mokyklos mokiniai, tarp 

jų ir jaunasis kompozitorius. Orkestrantai (o kartu ir M. K. Čiurlionis) pasipuošę uniformomis (kaip jos 

atrodė, galima pamatyti eksponate Nr. 3 Muzikinis gyvenimas) vykdavo koncertuoti po įvairius 

Lietuvos miestelius. Paskutiniaisiais savo mokslo metais M. K. Čiurlionis netgi gavo nedidelį 

atlyginimą. M. K. Čiurlionis buvo gabus ne tik muzikai bet ir išdaigoms: žiemos metu M. K. Čiurlio nis ir 

M. Oginskis drauge su mokiniais žaidė sniego gniūžčių karą; viename Oginskių tvenkinyje M. K. 

Čiurlionis gaudė žuveles, kurias gaudyti buvo draudžiama. Praktinė dalis. Po tokių trumpų istorijų 

apie M. K. Čiurlionį prie pasirinktų eksponatų edukacinio užsiėmimo dalyviai keliautų į edukacinių 

užsiėmimų salę, kurioje iliustruotų išgirstas ar kurtų savo istorijas apie M. K. Čiurlionį vartomoje 

animacinėje knygelėje. Kiekvienas edukacinio užsiėmimo dalyvis gautų po 25 sunumeruotus lapelius, 

kurių dydis būtų ne mažesnis nei 5 x 9 cm. (tinkamiausias popieriaus storis 120 - 200 g/m2). 

Sunumeruoti lapeliai padėtų nepamesti knygelės lapų sekos. Piešiant tą patį motyvą toliau/arčiau, 

aukščiau/žemiau bent 5 mm. nei pirmiau nupieštas ir t. t., sudėjus lapelius į krūvelę ir susegus 

sąvaržėlėmis ar krokodiliuku (lapeliams susegti), vartant piešinėliai judėtų ir pasakotų istorijas apie 

M. K. Čiurlionį. Nupieštus personažus ir kontekstą/aplinką dalyviai galėtų nuspalvinti spalvotais 

pieštukais. Siūloma turėti jau sukurtą, nupieštą vartomą animacinę knygelę, kuri būtų puikus 



 
 

pavyzdys dalyviams, kokį rezultatą jie sukurs. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviams leisti 

pasiklausyti M. K. Čiurlionio sukurtų muzikos kūrinių. Priemonės (vienam asmeniui) edukaciniam 

užsiėmimui: 25 užrašų lapeliai (5 x 9 cm.), pieštukas, trintukas, spalvoti pieštukai, 2 sąvaržėlės arba 1 

krokodiliukas (lapeliams susegti). 

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Siūloma turėti jau sukurtą, nupieštą vartomą animacinę knygelę, kuri būtų puikus pavyzdys 

dalyviams, kokį rezultatą jie pasigamins. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviams leisti pasiklausyti M. 

K. Čiurlionio sukurtų muzikos kūrinių. Plungės dvaro sodybos archyvo nuotrauka, kurioje M. K. 

Čiurlionis stovi prie muzikos mokinių namelio, gaila, kad pastatas nėra išlikęs.  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)? 

Vesdama ekskursijas M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, pasakoju lankytojams apie Plungės 

dvaro muzikos mokyklą, kurioje M. K. Čiurlionis mokėsi apie 4 metus. Būtent Plungės dvare M. K. 

Čiurlionis pradėjo piešti pirmuosius eskizus, kurti ,,mažus" muzikos kūrinėlius ir kartu su M. Oginskio 

orkestru keliauti, koncertuoti įvairiose Žemaitijos miesteliuose bei Latvijoje. Apsilankymas Žemaičių 

dailės muziejuje, Plungės dvaro sodyboje, suteikė galimybę artimiau pažinti M. Oginskį ir jo šeimos 

istoriją bei veiklas. Ekskursijose būtinai pasidalinsiu patirtimi apie vietą, kur M. K. Čiurlionis 

mokydamasis gyveno. Patirtimis pasidalinsiu ir su savo muziejaus kolegomis kurie dar nėra aplankę 

Plungės dvaro sodybos. 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Antrą kartą dalyvauju ,,Idėjų mugėje". Tai puiki galimybė susipažinti su kitais muziejais ir juose 

esančiais man neatrastais lobiais. Lankydamasi muziejuje visada atkreipiu dėmesį į ekspozicijas, kaip 

jos paruoštos, kokios etiketės, apšvietimas ir t.t. Tai puiki galimybė pasisemti ne tik idėjų 

edukaciniams užsiėmimams, ekskursijoms, bet ir ekspoziciniams sprendimams. Labai tikiuosi, kad ši 

iniciatyva gyvuos dar ilgai ir leis geriau pažinti kitus muziejus ir galerijas.  

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

15. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Lietuvos švietimo istorijos muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

Senasis raštas - vaške ir grifelyje 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

moksleiviams iki 7 klasės 
vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 
suaugusiems 
senjorams 
specialių poreikių turintiems lankytojams 
šeimoms 
kitataučiams 
grįžusiems iš emigracijos 
kitiems 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą). 

Grifelinė lentelė ir grifelinis pieštukas. LŠIM inventoriaus numeris IDK 64, 19 a. II pusė - XX a.pr. 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Pasakojama apie du senuosius rašymo būdus; apie seniausią rėžimą ant vaško lentelės ir 19 a. 

"Daraktorių mokyklose" naudotas grifelines lenteles ir rašymą jose su grifeliniais pieštukais. 

Pasakojama apie senovės žynių baltų raštą - runas. Supažindinama su Kernavės piliakalnyje rastu XIII-

XIVa. geležiniu rašikliu - stiliumi, skirtu rašyti ant vaško lentelės. Aiškinama, kad vaško lentelės 

būdavo perrašomos raštininko plunksna ant pergamento. Duodama grupei praktikuotis runų abėcėlę 

perrašant ant grifelinių lentelių. Baigiamajame edukacinio užsiėm imo etape kiekvienas edukacijos 

dalyvis gali pasidaryti savo vardo runos išraižytą vaško dangtelyje pakabuką ir išsinešti atminimui.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Grifelinės edukacinio užsiėmimo "Daraktorių mokyklos" lenteles ir "Daraktorių klasę" Kirdeikių 

sodyboje LLBM, supažindinčiau su 19 a. mokytojo buitimi ir senosiomis auklėjimo priemonėmis: 

rykšte ir prievartiniu klupdymu ant išbertų žirnių.  



 
 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Pasinaudočiau LŠIM edukatorių patyrimu rengiant edukacijas, rašant grifelinėse lentelėse ir rašant 

rašikliu - stiliumi vašku užlietuose lentelėse 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Buvo naudinga pabendrauti su kolegomis muziejininkais iš LŠIM: direktore, studente praktikante, 

edukatore ir fondų saugotojais. Supranti, kad visus muziejininkus vienija ta pati patirtis, bendras 

vardiklis ir supratimas, labai lengvai galima rasti bendrą kalbą.  

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 

 



 
 

 



 
 

16. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Kauno miesto muziejus, Pilies skyrius 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

„Vėlyvųjų viduramžių pilies apgultis“ 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

moksleiviams iki 7 klasės 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Vitrina su iečių antgaliais, strėlių kopijomis, du paveikslai, esantys pilies bokšte, kurie vaizduoja 

Kauno pilį. 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Edukacinį užsiėmimą pradedame nuo pasakojimo, kuris yra parengtas Kauno miesto muziejaus 

darbuotojų („Kauno pilies istorijos mozaika“) ir vaizdinės medžiagos (animacija “1362. Kauno pilies 

apgultis“) demonstravimo apie Kauno pilies apgultį, gynybą ir ginkluotę: 1. Pilies apgultis. 1362 m. 

pavasarį pilį apgulė gausios ir gerai pasirengusios kryžiuočių pajėgos, atsigabenusios sudėtingų 

apgulos mašinų, sienodaužių. Priešai netgi išsikasė griovį nuo Nemuno iki Neries, supylė pylimą ir 

surentė aštriakuolių tvorą, kur budėjo kryžiuočiai. Taip Kauno pilis buvo visiškai  blokuota. Buvo 

statomi šturmo bokštai, naudojamos apgulos mašinos. Kryžiuočiai užpylinėjo pilies gynybinius 

griovius, bandė kuo arčiau prasiveržti. Po kelias savaites trukusio šturmo priešams galiausiai pavyko 

sienodaužiais pralaužti mūrines sienas ir įsiveržti į pilį. 2. Pilies gynyba. Pagrindiniai ilgalaikės 

(atspariosios) fortifikacijos įrenginiai buvo gynybinis griovys ir bokštais sutvirtinta mūro siena. XIV a. 

pab. – XV a. pr. pakito kai kurie elementai: bokštus imta statyti ne stačiakampio, o cilindro formos, 

taip padidinant jų atsparumą artilerijos apšaudymo atveju, sienos tapo žemesnės, tačiau storesnės, 

padidėjo kreneliažo (dantyta gynybinės sienos ar bokšto viršūnė) ir įvairių smulkių gynybinių statinių 

elementų įvairovė, tačiau vis dėlto daugiausia buvo senojo tipo pilių ir įtvirtinto tipo miestų. 3. 

Ginkluotė. Arbaletas – didžiausiu arbaleto privalumu tapo tai, kad iš jo šaudant buvo galima pramušti 

šarvus. Tai – kilpinis lañkas, rankinis strėlių svaidomasis ginklas, sudarytas iš buožės, lanko, templės, 

įtempimo ir paleidimo mechanizmų (buvo ir rankomis įtempiamų). Lankai – mediniai, raginiai arba 

plieniniai. Lietuvoje – arbaletas pradėtas naudoti XIII amžiuje. Arbaletas ypač paplito per karus su 

kryžiuočiais (1283–1411), jį naudojo abi pusės. Katapulta – senovės graikų ir romėnų svaidomoji 

mašina, skirta rąstams, akmenims, padegamosioms statinėms, rutuliams svaidyti į apgultą tvirtovę. 

Naudota iki XIV – XV a. (Europoje). Sviedinio masė 30–480 kg, skriejimo tolis 250–850 m. Katapultą 

sudarė mediniai rėmai, svirtis ir tamprūs tą svirtį įtempiantys lynai, pagaminti iš susuktų gyvulių 

sausgyslių, plaukų, pluošto, odos. Lietuvoje per kovas su kryžiuočiais katapultas naudojo ir lietuviai, ir 

kryžiuočiai. Bombarda – sunkusis šaunamasis stacionarus artilerijos pabūklas. Europoje paplito XIV – 



 
 

XV a. Naudota dažniausiai gynybinėms sienoms griauti, karo laivuose (Viduržemio jūros galerose). 

Vamzdžiai buvo kalami iš metalo arba liejami iš ketaus, rečiau iš bronzos, ir guldomi į skobtas 

medines kalades. Buvo įvairaus kalibro, stambiųjų bombardų – iki 1000 mm, masė iki 19 tonų. 

Didesnės bombardos kartais gamintos iš dviejų sriegiu jungiamų dalių (tokią galima išardyti ir 

lengviau gabenti). Šaudė rutuliškais akmeniniais, vėliau metaliniais sviediniais 200–600 m nuotoliu. 

Iššaudavo keletą kartų per dieną. Praktinė užsiėmimo dalis vyksta pilies bokšto ketvirtame aukšte 

įrengtoje edukacinėje erdvėje. Dalyviai suskirstomi į tris grupes: pilies konstruotojai, pilies gynėjai ir 

pilies puolėjai. Puolėjai stato katapultas ir gamina arbaletus. Pilies konstruotojai stato pilį, pilies 

gynėjai gamina bombardas ir arbaletus. Paskutinė edukacinio užsiėmimo dalis – žaidimas – pilies 

apgulties ir gynybos imitacija.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Naudojame ekskursijos „Kauno pilies istorijos mozaika“ teorinę medžiagą ir animaciją, kuri vadinasi 

„1362. Kauno pilies apgultis“. Praktinėje dalyje naudojame medines ir kt. konstravimo detales, iš 

kurių dalyviai konstruos bombardas, katapultas, arbaletus, pilį.  

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Būtų galima pritaikyti žinias apie koklių rekonstrukciją ir parengti edukacinį užsiėmimą. 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Vertiname labai teigiamai: susipažinome su Kauno miesto muziejaus padaliniais, darbuotojais, jų 

vedamomis ekskursijomis ir edukaciniais užsiėmimais. 

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

17. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

"Pastatyk vabzdžiams namus", edukacinė programa skirta pristatyti vabzdžius ir sukurti jiems namus.  

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

moksleiviams iki 7 klasės 
specialių poreikių turintiems lankytojams 
šeimoms 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Vabzdžių ekspozicijoje pagrindinis dėmesys skiriamas Vabzdžiai: kamanė, laukinė bitė, boružė, 

dirvablakė, maldininkas, drugeliai.  

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

1. Edukacinė programa pradedama muziejaus salėje, kurioje eksponuojama didžiosios iškamšos - 

žirafa, dramblys, stumbras, kupranugaris. Čia pristatoma gamtos ekosistema. Papasakojama, kad 

nors ir dideli gyvūnai, jie yra tik viena ekosistemos dalis. Akcentuojama, kad mažie ji gyvūnai - 

vabzdžiai, nors yra labai maži, bet atlieką labai svarbų vaidmenį visoje ekosistemos grandinėje. 

Akcentuojama nuolatinis bioįvairovės mažėjimas. 2. Pereinama į vabzdžių ekspoziciją. Pasakojimo 

metu pereinama prie vabzdžių įvairovės Lietuvoje. Pristatomi vabzdžiai, kurie gyvena Lietuvoje, 

apibūdinamas jų gyvenamos vietos - medžių kamienai, urveliai žemėje, šakų ertmės ir kt. 

Akcentuojama vabzdžių nykimo reikšmė bei priežastys. Edukacijos dalyvių paprašoma surasti 

vabzdžius, kurie nyksta dėl negalėjimo prisitaikyti prie aplinkos, negalėjimo susirasti maisto, namų. 3. 

Veikla edukacinėje klasėje. Apibendrinama informacija apie Lietuvoje gyvenančius naudinguosius 

vabzdžius ir jų gyvenimo vietas. Akcentuojama, kad vabzdžių "darbo" reikia tiek sode, tiek parke, tiek 

daugiabučio namo žaliojoje erdvėje. 4. Pateikiamos medžiagos, reikalingos vabzdžių namelių statybai. 

Apibendrinama informacija apie naudingųjų vabzdžių gyvenimo vietas, jų naudojamas "statybines" 

medžiagas. 5. Pagaminti nameliai atiduodami edukacinio užsiėmimo dalyviams. Būtų labai prasminga, 

susitarti su VDU botanikos sodu, dėl kelių namelių pastatymo sodo teritorijoje.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Priemonės namelių gamybai: paruošti nemeilų karkasai iš medinių lentelių, kankorėžiai, smulkios 

šakos, samanos, storos šakos su išgręžtomis skylutėmis, medžio žievė, šiaudai.  



 
 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Prienų krašto muziejus padalinys "Šilavoto Davatkynas" yra miškelyje, žiemą surengsime ekskursiją 

vaikams po miškelį, supažindinsime su miško gyventojais.  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Dalyvauju pirmą kartą, todėl man tai visiškai nauja naudinga patirtis.  

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

18. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Vinco Kudirkos muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

J.Basanavičius ir V. Kudirka: kas juos vienija?  

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

vyresnių klasių moksleiviams 
jaunimui 
suaugusiems 
senjorams 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Archyvinių nuotraukų kopijos, leidiniai. 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Apsilankius Vinco Kudirkos muziejuje, kilo mintis sukurti bendrą, du Lietuvos nacionalinio muziejaus 

padalinius vienijančią edukacinę programą, kurios metu atskleistume dviejų iškilių Sūduvos 

asmenybių pagrindinius sąlyčio taškus. Programos dalyviai galėtų aplankyti du muziejus, kur, 

padedami muziejininkų, sužinoti svarbiausius Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos biografijos faktus. 

Abu muziejai akcentuotų tuos faktus, kurie vienija šias asmenybes(ūkininkų vaikai, Marijampolės 

gimnazijos ugdytiniai, medikai, laikraščių leidėjai). Muziejininkų pateikiama istorinė medžiaga būtų 

papildoma įvairiomis veiklomis: gimnazistų užduočių sprendimas, šių gydytojų naudotų vaistažolių 

atpažinimas, gydytojo vizitinės kortelės sukūrimas, laikraščio įžanginės kalbos rašymas. Aplankę 

konkretų muziejų ir sudalyvavę edukacinėje programoje jos dalyviai gautų magnetuko puselę, su 

kuria turėtų keliauti į kitą muziejų, dalyvauti antroje šios programos dalyje, jai pas ibaigus, gautų 

antrąją magnetuko pusę ir galėtų jį sujungti į vieną. Bendras abiejų muziejų magnetukas reikštų, jog 

edukacinės programos "J.Basanavičius ir V. Kudirka: kas juos vienija?" dalyviai, sėkmingai aplankė du 

Lietuvos muziejaus padalinius, sudalyvavo jų edukacinėse veiklose, kurių metu išsiaiškino J. 

Basanavičiaus ir V. Kudirkos asmenybes vienijančius faktus, o įgytas žinias, galės sėkmingai taikyti 

bendrojo ugdymo programos pamokose.  

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Vaizdinė medžiaga- trumpas filmas apie V.Kudirką ir J.Basanavičių. Eksponatai- gydytojo reikmenys, 

archyvinės nuotraukos, laikraščių kopijos, knygos.  



 
 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Apsilankius Vinco Kudirkos muziejuje, kilo mintis sukurti bendrą edukacinę programą, kurios metu 

atskleistume dviejų iškilių Sūduvos asmenybių sąlyčio taškus. 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Buvo naudinga sužinoti apie kolegų vykdomas edukacines veiklas, darbą su eksponatais, 

ekspozicijose. Pasidalinti gerąja patirtimi ir kylančiais sunkumais. 

Nuotraukos iš aplankyto muziejaus: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Utenos kraštotyros muziejus 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

Kas ti pirkion sukas, sukas! 

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

moksleiviams iki 7 klasės 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Ekskursijos objektas etnografinė ekspozicija, o išskirtinis dėmesys skiriamas visiems buities daiktams, 

įrankiams, kurių veikimo principas grįstas sukimusi.  

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Užsiėmimas vedamas diskusijos būdu. Pradžioje klausiama  ar žino kada buvo išrastas ratas ir kaip jis 

palengvino žmogaus buitį. Kviečiama apsilankyti etnografinė je ekspozicijoje ir joje atrasti kuo 

daugiau buities daiktų, darbo įrankių, kurie veikia sukimosi, rato principu. Vaikai patys bando atspėti 

kam tas daiktas naudojamas, gidas papildo vaikų žinias bei aptaria ar tas daiktas šiandien 

naudojamas, ar jis patobulėjęs, ar ką nors panašaus turi namuose (Verpimo ratelis, lankstis 

spaustuvas prie varstoto, vežimo ratai, ir pan.) 

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Papildomos gali būti naudojamos smulkių buities daiktų replikos, kuriomis galima pamėginti 

pavyzdžiui senoviniu būdu suvyti virvę. Užsiėmimo pabaigoje vaikai pasigamina žaisliuką sukutį arba 

bruzgulį. 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  

Aplankytas Utenos muziejus leis tiksliau naudotis palyginamąja etnografinių regionų medžiaga.  

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Puiki galimybė užmegzti draugišką bendradarbiavimą ir minčių pasidalijimą tarp kolegų dirbančių 

toliau. 

 



 
 

20. 

Muziejus, kuriame lankėtės 

Kėdainių tradicinių amatų centras - Arnetų namas 

Sukurto edukacinio užsiėmimo pavadinimas ir tema 

„Svečiuose pas pirklį škotą". Tema: Miesto kultūra  

Kokiai tikslinei grupei skirtas edukacinis užsiėmimas? 

Edukacinis užsiėmimas skirtas 9 kl.-12 kl. moksleiviams, suaugusiems, šeimoms, senjorams. 

Muziejuje pasirinkti eksponatai (jei yra, parašykite autorių, kūrinio ir/ar objekto pavadinimą).  

Edukacinės programos metu būtų rodomas tradicinio škotų šokio vaizdo įrašas, demonstruojamos 
nuotraukos. Dūdmaišis, škotiški parodomieji kostiumai ir kostiumai edukacinės programos dalyviams. 
Stalo indai. Senovinės svarstyklės, audiniai, grūdai, kiaušiniai, vanduo, druska, daržovės, prieskoniai, 
pupos ir kt. Visos minėtos priemonės bus naudojamos svėrimui, matavimui. 
  
Interaktyvios edukacinės priemonės, esančios ekspozicijose. 

Trumpai išdėstykite edukacinio užsiėmimo eigą (apie ką pasakotumėte prie eksponatų, kokia 

kūrybinė dalis ir pan.) 

Pasirinkome Kėdainių tradicinių amatų centrą - Arnetų namą, kuriame XVII-XVIII a. gyveno pirklys škotas 
Jonas Arnetas su žmona Barbora Žolkevičiūte. Šiuo metu tame name yra atkurta škotų parduotuvė su 
rūsiu prekėms ir škotų pasitarimų kambarys. Taip pat yra išlikęs tų laikų tualetas ir rūkykla su visu 
kaminu per namo aukštį. Visame name įkurtas amatų centras. Edukacinio užsiėmimo metu veiksmas 
galėtų vykti visame name. 
Edukacinės programos pradžioje dalyviai supažindinami su škotų atsiradimo istorija Kėdainių krašte ir jų 
tradiciniais drabužiais. Dalyviams vedama pažintinė ekskursija po Arnetų namą. Vėliau edukacinės 
programos dalyviai burtų keliu išsitraukia vaidmenis (pirkliai, amatininkai, mėsininkai, J.Arnetas ir jo 
žmona Barbora ir kt.). Išsitraukus vaidmenis, edukacijos dalyviai persirengia tradiciniais škotų tautos 
kostiumais; susipažįsta su senoviniais matavimo vienetais, produktais, pinigais bei atlieka jiems paskirtą 
užduotį - perka ir parduoda, sveria, matuoja, skaičiuoja (pūdais, svarais, sieksniais ir pan.). J. Arnetas su 
žmona pakviečia visus susirinkusius į vakaronę, kurios metu mokosi šokti tradicinį škotų šokį - rilį, bando 
groti dūdmaišiu. Po šokių pasakojama apie tradicinius škotų patiekalus, vaišinamasi arbata su avižiniais 
sausainiais. 

Kokias papildomas priemones (vizualią, audio, video medžiagą, daiktus ir kt.) naudotumėte 

edukacinio užsiėmimo metu? 

Užsiėmimo metu būtų naudojamos audio ir video medžiaga, daug škotų kultūros buities daiktų, 

drabužių, gaminami škotiški patiekalai. 

Kaip edukacinio užsiėmimo savo muziejuje metu integruotumėte aplankytame muziejuje įgytas 

žinias (apie matytus eksponatus, aptariamą asmenybę, laikotarpį ir pan.)?  



 
 

Papildė regiono suvokimą lyginant Kėdainių miesto istoriją su Panevėžio miesto istoriją.  
 

Kaip vertinate patirtį „Idėjų mugėje“? Kuo ji buvo Jums naudinga? 

Įdomu pamatyti kito muziejaus ekspozicijas, eksponatų pateikimą, edukacines priemones ekspozicijų 
salėse, muziejaus perteikiamą žinutę lankytojui. Viską, kas buvo išgirsta ir pamatyta, praplėtė mūsų 
akiratį, suteikė naujų žinių, kurias panaudosime ateityje. Įgijome naujų patirčių, susipažinome su to 
krašto muziejininkais bei apsikeitėme praktiniais patarimais. Naudą sau priimame tiesiogiai kaip 
motyvaciją tobulėti, drąsiai įgyvendinti naujas idėjas. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


