
Muziejai – mokykloms 

 

Programa „Pažinkime Vilniaus miesto istorij�“ 

 

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Adresas: Arsenalo g. 1, LT-01100 Vilnius. 
Tel.: (8 ~ 5) 262 77 74, (8 ~ 5) 262 94 26. 
Faksas (8 ~ 5) 261 10 23. 
El. paštas muziejus@lnm.lt 
Svetain� internete www.lnm.lt  
   

Lietuvos nacionalinis muziejus kvie�ia Vilniaus mokinius � edukacini� program� cikl�, 

skirt� Vilniaus miestui. 

  

 1- 4 kl. mokiniams si�lome šiuos užsi�mimus: 

� Vilniaus legendos; 

� Sostin�s istorija nuo Gedimino laišk� Hanzos miestams. 

 

     5-12 kl. mokiniams si�lome šiuos užsi�mimus: 

� Senasis Vilnius; 

� Amatai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštyst�je; 

� Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst�s valdovai, didikai ir bajorai. 

 

 

 Informacija: registracija išankstin� tel. (8 5) 2629426. Užsi�mimo kaina klasei – 20 Lt 

www.lnm.lt 

 
Lietuvos dail�s muziejus 
Bokšto g. 5, 01126 Vilnius, tel. (8 5) 262 80 30, faks. (8 5) 212 60 06, el. p. muziejus@ldm.lt 
www.ldm.lt 

 



Lietuvos dail�s muziejus  kvie�ia Vilniaus mokinius � edukacini� program� cikl�, skirt� 

Vilniaus miesto istorijai 

Muziejaus ekspozicijos Vilniuje: 
1 . Vilniaus paveikslų galerija 
Didžioji g. 4, tel. (8 5) 212 42 58, el. p. galerija@ldm.lt 
2 . Radvilų rūmai 
Vilniaus g. 22, tel. (8 5) 262 09 81 
3 . Taikomosios dailės muziejus 
Arsenalo g. 3A, tel.: (8 5) 212 18 13, 262 80 80, el. p. tdm@zebra.lt 
4 . Nacionalinė dailės galerija 
Konstitucijos pr. 22, tel. (8 5) 219 59 60, faks. (8 5) 219 54 96, el. p. info@ndg.lt, www.ndg.lt 
 
 
 

 
Vilniaus paveiksl� galerija 
Didžioji g. 4, tel. (8 5) 212 42 58 
el. p. galerija@ldm.lt 
Chodkevičių rūmuose įkurtoje Vilniaus paveikslų galerijoje lankytojams pristatoma nuolatinė 
XVI---XIX a. Lietuvos dailės ekspozicija, organizuojamos trumpalaikės parodos. 

 
Pažintis su Chodkevi�i� r�mais 
Tai --- teatralizuotas renginys, kurio metu leidžiamasi į „kelionę‘‘ laiku. Užsiėmimo metu dalyviai turi galimybę ne tik 
pamatyti, bet ir susitikti su Chodkevičių rūmuose gyvenusiais didikais, klausytis jų pasakojamų istorijų, nutikusių ne tik 
rūmuose, bet ir kitados Vilniuje. 
 
Menas, muzika ir kasdienis žymi� žmoni� gyvenimas Vilniuje XIX a . 
 
Užsi�mimo metu moksleiviams pasakojama apie Vilniuje gyvenusius žymius žmones – Jozef� Frank�, 
Kristin� Gerhardi-Frank, Mykol� Kleop� Oginsk�, Adom� Mickevi�i� ir kt., prisimenami �domesni j� 
gyvenimo �vykiai. Praktinio užsi�mimo metu jaunesni�j� klasi� moksleiviai supažindinami su tuo metu 
paplitusia ir m�gstama pramoga – kort� žaidimu. 
Praktin�je užsi�mimo dalyje taip pat apži�rimos Jono Rustemo sukurtos kortos, kuriamos savos, v�liau 
savo pasidarytomis kortomis žaidžiamas žaidimas. 
Vyresni�j� klasi� moksleiviai užsi�mimo metu supažindinami su ištraukomis iš M. K. Oginskio 
k�rini�, Jozefo Haidno oratorijos ,,Pasaulio sutv�rimas“. V�liau moksleiviai, apsireng� klasicizmo 
epochos r�bais, kvie�iami � kauki� bali�. 
 
 
Pasivaikš�iojimai po Vilniaus senamiest� 

 
Vilnius XIX a. dailinink� paveiksluose ir šiandien  



Iš Vilniaus paveiksl� galerijoje eksponuojam� dail�s k�rini� nesunku �sivaizduoti, kaip XIX a. atrod� 
apleista ir nykstanti Žemutin� pilis, miesto gynybin� siena, Suba�iaus vartai, Dominikon� ir Didžioji 
gatv�s. Susid�j� � aplankus k�rini� reprodukcijas, leisim�s � ekskursij�, bandydami atsekti, kas nuo to 
laiko pasikeit� ir kas išliko. 

 
Didieji Vilniaus miesto puosel�tojai – Radvilos  
Radvil� r�muose, Radvil� portret� sal�je, išgirsime apie Mikaloj� Radvil� Juod�j�, jo s�n� Mikaloj� 
Kristup� Našlait�l�, apie Mykol� Kazimier� Žuvel�, Jonuš� Radvil�. Aiškinsim�s, kur buvo Radvil� 
valdos ir kur gyveno Barbora Radvilait�. O baigdami ši� istorijos pamok�l� prie buvusios Radvil� 
rezidencijos (Didžiojoje g.), ieškosime tos vietos, kur 1899 m., tvarkant aplink�, buvo rastas lobis. 

Epocha ir asmenyb�s – Laurynas Gucevi�ius  
Vilniaus paveiksl� galerijoje eksponuojamuose dail�s k�riniuose galima pamatyti Lauryno Gucevi�iaus 
suprojektuot� pastat�: Verki� r�m� ansambl�, Vilniaus katedr�. O kas pasakys, kiek projekt� 
architektas pareng� Vilniaus rotuš�s rekonstrukcijai? Architektas gyveno ir k�r� Vilniuje, �ia jis ir 
palaidotas. Vilniaus senamiestyje ir šiandien galima surasti viet�, menan�i� did� klasicizmo epochos 
architekt�. 
 
Informacija: registracija išankstin� tel. (8 5) 2121477. EDUKACINIO UŽSIĖMIMO KAINA visuose 
Lietuvos dailės muziejaus padaliniuose vaikams --- 1 Lt . Daugiau informacijos www.ldm.lt 

 
Edukacini�   program� laikas : 
Edukacinės programos vyksta antradieniais---penktadieniais 11.00---16.30 val. 
Vieno edukacinio užsiėmimo trukmė --- 45---60 min. 
Užsiėmimai vedami grupėms (10---30 asm.) 
Užsiėmimai vedami, atsižvelgiant į dalyvių amžių ir poreikius 

Priemonės, reikalingos užsiėmimams, aptariamos užsakymo metu

Taikomosios dail�s muziejus 
Arsenalo g. 3A, tel.: (8 5) 262 80 80, 212 18 13, el. p. tdm@zebra.lt 
Muziejus pritaikytas lankyti asmenims, turintiems judėjimo sutrikimų. 
 
Taikomosios dailės muziejuje veikia Vilniaus Žemutinės pilies Senojo arsenalo didžiajame, arba rytų, 
korpuse. Muziejus, kuriame nuo 1999 m. gruodžio iki 2003 m. gruodžio veikė paroda „Krikščionybė 
Lietuvos mene‘‘, o šiuo metu --- atstatomiems LDK valdovų rūmams įsigytų kūrinių parodos ir LDK valdovų 
rūmų radinių, projektų ekspozicijos, pastaraisiais metais yra vienas labiausiai lankomų Lietuvos muziejų. 

 

 Užsi�mim� temos  
  

 I–IV klasi� moksleiviams   



1. Kelion� iš Senojo arsenalo � Lietuvos didži�j� kunigaikš�i� r�mus 

Užsi�mimo metu moksleiviai kvie�iami � ekskursij�, kuri prasideda Vilniaus Žemutin�s pilies 
Senajame arsenale (Taikomosios dail�s muziejuje veikian�ioje Lietuvos didži�j� kunigaikš�i� r�m� 
radini� ir maket� ekspozicijoje). Jie apži�ri �domiausius archeologinius radinius, rastus tyrin�jant 
didži�j� kunigaikš�i� rezidencijos teritorij�. V�liau mokiniai keliauja Žemutin�s pilies teritorija iki 
atstatom� Valdov� r�m�, stabteli prie Šv. Onos ir Barboros bažny�ios liekan�, Arkikatedros bazilikos, 
o pakeliui dar ieško pasl�pto valdov� lobio. Ekskursijos pabaiga – prie Gedimino paminklo Katedros 
aikšt�je.  

2. Apie k� mums pasakoja Lietuvos didži�j� kunigaikš�i� r�muose gyven� gyv�nai  

 
Keliaudami per radini� ir interjer� vertybi� ekspozicijas, moksleiviai ieško �vairiausi�, net ir fantastini� 
gyv�n� atvaizd�, sustingusi� archeologiniuose radiniuose, balduose, gobelenuose, aiškinasi, k� šie 
gyv�nai mat� ir gird�jo gyvendami Valdov� r�muose, kod�l tokie gyv�nai vaizduojami meno 
k�riniuose ir buities reikmenyse.  
Praktin�je užsi�mimo dalyje moksleiviai tampa Lietuvos didži�j� kunigaikš�i� dailininkais ir iš 
modelino kuria �sivaizduojam� gyv�n�.  

III. V–VIII klasi� moksleiviams    
 
1. Kasdienyb� ir iškilm�s Lietuvos didži�j� kunigaikš�i� r�muose  
Valdov� r�m� archeologiniais radiniai, baldai, gobelenai, indai iškalbingai atspindi kasdien� gyvenim�, 
valdov�, j� aplinkos, dvaro tarn� buit�, pom�gius ir prabang�. Kalb�sime apie kauki� balius, 
karnavalus, žymiausias iškilmes, vykusias Valdov� r�muose, pvz., apie 1562 m. Švedijos princo Jono 
Vazos (b�simojo karaliaus Jono III) jungtuvi� ceremonij� su Lietuvos didžiojo kunigaikš�io 
Žygimanto Augusto seserimi Kotryna ir jos išlyd�jim� � Švedij�.  
Praktin�je užsi�mimo dalyje moksleiviai žaidžia archeologin� žaidim�, kurio metu ieško radini� 
fragment� ir bando atkurti buvus� autentišk� daikt�.  

2. Viduramži� meno tradicijos Valdov� r�muose 

Užsi�mimo metu moksleiviai tyrin�ja seniausius archeologinius radinius, priskiriamus karaliaus 
Mindaugo, didži�j� kunigaikš�i� Gedimino, Algirdo, Jogailos, Vytauto, Kazimiero, Aleksandro 
laikams. Taip susipaž�stama su Viduramži� meno stiliumi – gotika, išsiaiškinami šiam stiliui b�dingi 
ypatumai. Moksleiviai taip pat sužino apie dailininko pad�t� didži�j� kunigaikš�i� r�muose.  
Praktin�je užsi�mimo dalyje moksleiviai tampa r�m� dailininkais ir kuria savo pasirinkto valdovo 
portreto eskiz�.  
 
2. Lietuvos didži�j� kunigaikš�i� r�mai – Lietuvos Renesanso kult�ros židinys  
Užsi�mimo metu moksleiviai tyrin�ja Renesanso epochai priskiriamus archeologinius radinius, baldus, 
gobelenus, klausosi Renesanso laik� muzikos, stebi populiariausius to meto r�m� pokyli� šokius. 
Užsi�mimo metu taip pat prisimenami žymiausi Renesanso epochos Lietuvos valdovai – Žygimantas 
Senasis, Žygimantas Augustas, Bona Sforca, Barbora Radvilait�, susipaž�stama su Renesanso kult�ros 
r�m� gyvenimo subtilyb�mis, to meto menininkais.  



Praktin�je užsi�mimo dalyje moksleiviai vaidina romantin� Žygimanto Augusto ir Barboros 
Radvilait�s meil�s istorij�.  

3. Vaz� barokas Lietuvos didži�j� kunigaikš�i� r�muose  
Užsi�mimo metu moksleiviai tyrin�ja archeologinius radinius, baldus, gobelenus, priskiriamus 
ankstyvojo baroko epochai, prisimena Vaz� dinastijos atstovus, kurie buvo Lietuvos didieji 
kunigaikš�iai ir rezidavo Valdov� r�muose. Moksleiviai taip pat ieško Vaz� dinastijos herbo, �amžinto 
smiltainio ir keramikos dirbiniuose, sužino, jog Vaz� laikais r�muose buvo pastatytos pirmosios 
Lietuvoje itališkos operos, kurioms buvo reikalinga sud�tinga scenos mašinerija.  
Praktin�je užsi�mimo dalyje moksleiviai tampa Vaz� r�m� barokinio teatro dailininkais ir kuria 
uždang� pirmajai itališkai operai „Elenos pagrobimas“, pastatytai  didži�j� kunigaikš�i� r�muose.  

4. Žemutin� pilis – meno ir amat� centras  
Užsi�mimo metu moksleiviai tyrin�ja �sp�dingus keramikos, metalo, odos, medžio, kaulo bei kitus 
dirbinius, patvirtinan�ius, jog ilgus amžius Vilniaus Žemutin� pilis – Lietuvos didžiojo kunigaikš�io 
rezidencija – buvo ir meno bei amat� centras.  
Praktin�je užsi�mimo dalyje moksleiviai patys tampa valdov� amatininkais bei menininkais – 
koklininkais, juvelyrais, tapytojais; paskui pristato Lietuvos didžiajam kunigaikš�iui �vertinti savo 
sukurtus gaminius  
 
5. Raštai, raštininkai ir raštvedyba Lietuvos didžiojo kunigaikš�io Aleksandro laikais  
Užsi�mimo metu moksleiviai susipaž�sta su didžiojo kunigaikš�io Aleksandro asmenybe, jo nuopelnais 
pertvarkant valstyb�s kanceliarijos darb�, pradedant tvarkyti valstyb�s archyv� – Lietuvos Metrik�, 
�vedant naujas pareigybes, sunorminant diplomatin�s tarnybos veikl�. Parodoje mokiniai tyrin�ja 
didžiojo kunigaikš�io Aleksandro originalius raštus su antspaudais.  
Praktin�je užsi�mimo dalyje moksleiviai  specialiomis plunksnomis kuria valdovo raštin�s dokument�, 
kur� patvirtina savo pasigamintu antspaudu.  
 
X-XII klasi� moksleiviams   

1. Menas, muzika ir gyvenimo b�das Lietuvos didži�j� kunigaikš�i�  r�muose XVI–XVII 
a. 

Užsi�mimo metu tyrin�dami Lietuvos didži�j� kunigaikš�i� r�m� archeologinius radinius, interjer� 
baldus bei gobelenus, klausydamiesi Renesanso bei baroko epoch� muzikos ir ži�r�dami video �rašus, 
moksleiviai aptaria XVI–XVII a. muzik�, teatr�, šokius, literat�r�. Moksleiviai taip pat prisimena 
Žygimant� Sen�j� ir Bon� Sforc�, kuri� pastangomis r�mai buvo perstatyti Renesanso stiliumi, 
Žygimant� August� ir jo sukaupt� verting�j� bibliotek�, paveiksl� ir brangenybi� rinkinius, kurie buvo 
vieni turtingiausi� Europoje. Užsi�mimo metu išgirstama apie Vaz� laikais r�muose ir j� prieigose 
vykusius �vairius pasilinksminimus: žv�ri� pjudym�, karnavalus, kauki� balius, taip pat apie pirm�sias 
Lietuvoje pastatytas itališkas operas.  
Užsi�mimo pabaigoje kursime arba skaitysime progin�s poezijos tekstus. 

2. Lietuvos didysis  kunigaikštis Aleksandras: asmenyb�, veikla ir kult�rinis palikimas 



Susipažindami su didžiajam kunigaikš�iui Aleksandrui skirta paroda ir tyrin�dami jo epochos 
�vairiausius daiktus, eksponuojamus Valdov� r�m� radini� ekspozicijoje, moksleiviai patys bando 
išsiaiškinti, kod�l Aleksandras kartais vadinamas pamirštu Lietuvos valdovu. Prisiminsime Aleksandro 
asmenyb�, jo valdymo laikotarp�, sužinosime, kur ir kaip vyko jo pak�limo didžiuoju kunigaikš�iu 
ceremonija ir k� šios iškilm�s reišk� Lietuvos valstybei.  
Praktin�je užsi�mimo dalyje moksleiviai tampa Aleksandro r�m� kanceliarijos raštininkais ir kuria 
dokument�, kur� patvirtina savo pasigamintu antspaudu.  
 
3. Prekyba, pinigai ir kainos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštyst�je XIV – XVIII a.  
 
Užsi�mimo metu išgirsime, kaip LDK valdovai r�pinosi prekybos pl�tra šalyje, o tai skatino ir miesto 
bei prekin�s gamybos augim�. Sužinosime, kokias prekes �veždavo užsienio sve�iai ir k� jiems 
parduodavo vietos pirkliai, tyrin�sime LDK pinig� sistem�, preki� ir gamini� kainas. 
Užsi�mimo pabaigoje sudarysime �vežam� ir išvežam� preki� bei j� pardavimo leistinais saiko matais 
katalogus ir miest�, su kuriais prekiavo LDK, aprašus. 
 
Informacija: registracija išankstin� tel. (8 5) 21218 13. EDUKACINIO UŽSIĖMIMO KAINA visuose 
Lietuvos dailės muziejaus padaliniuose vaikams --- 1 Lt . Daugiau informacijos www.ldm.lt 

 
Edukacini�   program� laikas : 
Edukacinės programos vyksta antradieniais---penktadieniais 11.00---16.30 val. 
Vieno edukacinio užsiėmimo trukmė --- 45---60 min. 
Užsiėmimai vedami grupėms (10---30 asm.) 
Užsiėmimai vedami, atsižvelgiant į dalyvių amžių ir poreikius 
Priemonės, reikalingos užsiėmimams, aptariamos užsakymo metu 

 
 
Nacionalin�  dail�s galerija 
XX a. Lietuvos dail�s ekspozicijos edukaciniai užsi�mimai ir ekskursijos vyksta: 
Antradien�, tre�iadien�, penktadien� ir šeštadien� 12.00–19.00 val. 
Ketvirtadien� 13.00–18.30 val. 
Sekmadien� 12.00–15.30 val.  
B�tina išankstin� registracija telefonu (8 5) 219 59 61  
Kaina: vaikams – 1 Lt, suaugusiesiems – 2 Lt, ekskursija lietuvi� kalba – 30 Lt, 
ekskursija užsienio kalba – 50 Lt 
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 61, el. p. edukacija@ndg.lt, http://edukacija.ndg.lt, Edukacijos 
centras 

 
 
TEMA: Vilniaus istorija kitaip 
 
 
Užsi�mimas I: Vilniaus fotografija 



 
Nacionalin�s dail�s galerijos edukacijos centras kartu su Vilniaus dail�s akademijos muziejumi kvie�ia 
moksleivius dalyvauti k�rybin�se dirbtuv�se „Vilnius – Jano Bulhako akimis“. Užsi�mim� metu 
išsamiai susipažinsite su garsaus fotografo, ilg� laik� gyvenusio Vilniuje, fotografijomis apie š� miest�, 
sužinosite apie Vilniaus miesto istorij� Jano Bulhako gyvenimo šiame mieste laikotarpiu. Edukacini� 
užsi�mim� metu mokiniai dalyvaus ekskursijose Vilniuje, kuri� met� fotografuos miest�. Padarytos 
fotografijos bus atrinktos ir surengta paroda. 
 
Užsi�mimas II: Vilniaus kostiumas 
 
Nacionalin�s dail�s galerijos edukacijos centras kartu su Vilniaus dail�s akademijos kostiumo dizaino 
katedra kvie�ia moksleivius � k�rybini� dirbtuvi� cikl� „Kostiumai Vilniaus miesto gyventojui“. 
K�rybini� dirbtuvi� metu moksleiviai susipažins su kostiumo istorija, o konkre�iai Vilniaus miesto 
kostiumo istorija, kurs ateities kostiumus Vilniaus miesto gyventojui taip �prasmindami savo �sp�džius 
apie Lietuvos sostin� ir tautiškum�. 
 
Užsi�mimas III: (Ekskursija: apie Vilni� per men�) 
 
Nacionalin�s dail�s galerijos edukacijos centras kvie�ia aplankyti XX a. Lietuvos dail�s ekspozicij� su 
gidu. Ekskursijos metu moksleiviai susipažins su Vilniaus  miesto meniniu gyvenimu per XX a. 
Lietuvos meninink� biografijas ir k�rinius. Ekskursijos yra interaktyvios: j� metu diskutuojama apie 
k�rinio form� ir plastik�, to laikme�io s�lygas, galimai �takojusias menininkus ir j� k�ryb�. Mokiniai 
sužinos apie svarbiausius Vilniaus miesto kult�rinius �vykius, �žymiausius menininkus. pamatys 
svarbiausius XX a. Lietuvos meninink� k�rinius, sužinos apie tuo metu vyravusias meno tendencijas, 
skirtingus menin�s raiškos b�dus ir id�jas.  
 
 
Užsi�mimas IV: Nematomas Vilnius 
 
Kasdien mieste susitinka t�kstan�iai žmoni�, susikerta t�kstan�iai jud�jimo trajektorij�. Jos 
nematomos, nežymimos jokiame žem�lapyje, ta�iau yra kiekvieno m�s� kasdienyb�s dalis. Kai 
kuriomis gatv�mis vaikštome dažniau, nei kitomis, kai kuri� miesto viet� nesame net mat�. Taip 
jud�dami urbanistin�je erdv�je nebyliai pasakojame savo asmenin� istorij�.  
Edukacini� užsi�mim� metu Vilniaus žem�lapyje žym�sime asmenines jud�jimo mieste trajektorijas. 
V�liau, panaudodami jas kaip grafines linijas, kursime abstrakt� k�rin�.  
 
 
 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 
Vilniaus g. 41, Vilnius 

 

Informacija:  Kontaktinis asmuo - edukacini� program� koordinator� Daiva Krutulien� 
Tel.: 8616 22 778, el.p.: daivakaip@gmail.com 
 
 



Muziejaus darbo laikas: 
Antradienis - penktadienis 11:00-18:00 
Šeštadienis 11:00-16:00 
 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus kvie�ia Vilniaus mokinius � edukacini� 

program� cikl�, skirt� Vilniaus miesto istorijai. 

 
Edukacin�s programos: 
 
"Maž�j� Radvil� r�m� r�siai. Legendos" 
 
L�li� edukacin�s programos: 

� "Liaudies pasakos l�li� teatre";  
� "Vaidinkime su l�l�mis". 

 
Animacijos edukacine programa "Sukurkime nauj� pasaul�" 
Muzikin� edukacin� programa 
 
 
 
Literat�rinis  A.Puškino muziejus 
Literat�rinio A. Puškino muziejaus (Suba�iaus g.124, LT-11345, Vilnius)   

Muziejus atidarytas lankymui tre�iadieniais – sekmadieniais nuo 10 iki 17  val. 

 

Informacija: paslaugos priimamos ir informacija teikiama telefonais (8~5) 2600080,  

2600415, faksu (8~5) 2600080, el.paštu info.puskino@vilniausmuziejai.lt 

 
 
 .  
Edukacin�je programa ,,NEMATOMI MUZIEJAUS EKSPONATAI“.  
Programos metu supažindiname su muziejaus fonduose esan�iais eksponatais, kurie yra 
neeksponuojami muziejaus ekspozicijoje, su muziejuje saugomu Grigorijaus ir Varvaros Puškin�  
archyvu, kur� sudaro: dokumentai, planai, nuotraukos ir foto negatyvai, knygos, �vair�s laiškai.  
 
 
 
 
Vinco Kr�v�s –Mickevi�iaus memorialinis muziejus 
Adresas: Tauro g. 10-1, LT-01114 Vilnius. 
Tel. (8 ~ 5) 262 01 48. 
El. paštas kreve@takas.lt  



Svetain� internete www.vilniausmuziejai.lt/kreve/kreve.htm 
Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 10–17 val. 
 
 
PROGRAMOS TEMOS, SKIRTOS  VILNIAUS ISTORIJAI 
 
 
 „Kr�v� ir Sruoga žaidžia šachmatais Tauro gatv�je (1940-1943)“; 
     Tai - kelion� iš Universiteto iki Tauro gatv�s ir pasakojimas su fotografijomis muziejuje bei  skirta 
moksleiviams nuo aštuntos klas�s ir suaugusiems. 

 
 „Vilniuje Kr�v� tampa pirmuoju prezidentu“. 
Tai -  paskaita su fotografijomis (vaizdiniu filmu) muziejaus erdv�je (žodžio ir vaizdo derm�s). Ši tema 
rekomenduojama vyresniesiems moksleiviams ir suaugusiems. 
   
„Kr�v�s jaunyst�s išdaigos“ 
Programa skirta moksleiviams iki aštuntos klas�s. Rašytojo gyvenimo epizodai pateikiami žaismingai 
kaip išdaigos, klausomasi jo paties min�i� iš studij� laik� ir padavimo „Užkeikta merga“ ištrauk�, 
kurias �garsino aktorius Tomas Vaisieta. 
 
 
„Kr�v� ir soviet� invazija“. 
Programa skirta vyresni�j� klasi� moksleiviams. Pasakojama apie tragišk� 1940-�j� met� vasar�, kai 
V. Kr�v� buvo �trauktas � marionetin� „Liaudies vyriausyb�“. Aptariamos Kr�v�s likimo s�sajos su jo 
drama „Skirgaila“. 
 
       
 
 
 
 
Geležinkeli� muziejus 

Mindaugo g. 15, Vilnius 
Tel. 2693741. El. paštas :muziejus@litrail.lt 

Muziejus dirba antradieniais-šeštadieniais 9-17 val. 

 
Didaktin� programa (žaidimas) pradinukams “Saugiai traukiniu važiuoti norime visi“. 

Programos tikslas  suteikti  žini� apie traukini� eism� bei saug� elges� geležinkelyje. Visi moksleiviai 
gauna dovan�les. 

Vyresni� klasi� moksleiviams vedame ekskursij�-pamok� „Geležinkeli� istorija“, kurios 
metu moksleiviai gauna didaktin� padalom�j� medžiag�, kuri� privalo iki užsi�mimo pabaigos 
užpildyti.( užpildytus lapus moksleiviai išsineša su savimi). Taip pat  demonstruojame  video film� apie 
Lietuvos geležinkeli� istorij�.  
 Visi moksleiviai gauna dovan�les. 



 
Vinco Mykolai�io Putino memorialinis butas-muziejus  
 
Adresas: Tauro g. 10-3, LT-01114 Vilnius. 
Tel. (8 ~ 5) 262 44 80. 
El. paštas info.putino@vilniausmuziejai.lt 
 
Darbo laikas: 
antradieniais – šeštadieniais 10–17 val. 
 
Bilieto kaina: 
Lankymas nemokamas. 
 
Papildomos paslaugos: 
Edukacin�s programos; 
Ekskursij� užsakymas; 
Galimyb� audiovizualin�je patalpoje pasiklausyti �raš� su V. Mykolai�io-Putino skaitomais posmais; 
Galimyb� pasiži�r�ti rašytojo gyvenim� iliustruojan�i� skaidri�; 
Galimyb� pasiklausyti rašytojo m�gtos muzikos. 
 
V.Mykolaitis-Putinas, jo k�ryba ir butas- muziejus yra Vilniaus miesto istorijos dalis, tod�l ekskursij� 
metu moksleiviai pamato autentišk� pokario laikotarpio aplink�, išgirst� iš chrestomatiniu r�m� 
"išeinant�" pasakojim� apie poeto gyvenim� ir k�ryb� . 	domi ir paties namo (Tauro g. 10) istorija, 
kuri� pasakojame. 
 
Edukacin�s programos: 
 
1. "Žaidžiame poezij�". 
2. "Mano m�nesiai". 
3. "Atrask patarles iš naujo". 
4. "Ekspresionizmas ir Jurgis Savickis". 
      
 
Venclov� namai-muziejus  
 
Adresas: Pam�nkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius. 
Tel. (8 ~ 5) 262 85 25. 
Mob. tel. 8 678 836 65. 
El. paštas info.venclovos@vilniausmuziejai.lt 
Svetain� internete www.vilniausmuziejai.lt/venclova/index.htm 
Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 10–17 val. 
 
EDUKACIN� PROGRAMA VYRESNI�J� KLASI� MOKSLEIVIAMS IR GIMNAZISTAMS 
„TOMAS VENCLOVA. KULT�ROS IR LAISV�S SKONIS“ 
 



ISTORIN� PAMOKA: 
 
Venclov� namai-muziejus tai vieta, kurioje subrendo žymus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje poetas, 
vert�jas, literat�ros kritikas ir publicistas, Lietuvos Helsinkio grup�s steig�jas ir narys Tomas 
Venclova. Edukacin�s pamokos metu pasakojimo, filmuotos medžiagos bei diskusij� pagrindu 
susipažinsime ne tik su Lietuvos Helsinkio grup�s �sik�rimo aplinkyb�mis, bet ir kit� visuomen�s 
grupi�, toki� kaip jaunimo ir dvasininkijos, antisovietiniu pasipriešinimu 7 – 8 dešimtme�io Lietuvoje. 
Praktin�je dalyje pasiskirst� � komandas atliksime užduot�, kuri pad�s �tvirtinti užsi�mimo metu �gytas 
žinias. 
 
 
Edukacin� pamoka vyksta Venclov� namuose-muziejuje (Pam�nkalnio g. 34, Vilniuje), pirmadieniais-
pentadieniais 10.00-17.00. 
Išsamesn� informacija teikiama ir užsakymai priimami telefonu: 8-5 262 8525 arba elektroniniu paštu: 
neringa@vilniausmuziejai.lt   
 
Projekt� dalinai finansuoja: LR KULT�ROS R�MIMO FONDAS 
 
LITERAT�RIN� PAMOKA: 
 
Tomo Venclovos poezija priskiriama poesia docta – mokytai, intelektualiai, elitinei poezijai, dažnai 
reikalaujan�iai komentar�, tod�l daugelis mano, kad j� skaityti yra per daug sud�tinga. Šiame 
edukaciniame užsi�mime pabandysime paneigti š� mit�: trumpai susipažin� su poeto poezijos 
ypatumais, atliksime analitin� užduot�, kurios metu pabandysime perprasti vien� T. Venclovos eil�rašt� 
ir iššifruoti jame pasl�ptas užuominas apie senov�s graik� mitinius personažus. Išsprend� užduoti 
pamatysime, kaip autorius k�r� praktin�s užduoties metu panaudot� eil�rašt�.  
 
 
Edukacin� pamoka vyksta Venclov� namuose-muziejuje (Pam�nkalnio g. 34, Vilniuje) pirmadieniais-
pentadieniais 10.00-17.00. 
Išsamesn� informacija teikiama ir užsakymai priimami telefonu: 8-5 262 8525 arba elektroniniu paštu: 
neringa@vilniausmuziejai.lt   
 
Projekt� dalinai finansuoja:  LR KULT�ROS R�MIMO FONDAS 
 
 
Genocido auk� muziejus  
Adresas: Auk� g. 2a, LT-01113 Vilnius. 
Tel.: (8 ~ 5) 249 81 55 (informacija), (8 ~ 5) 249 62 64 (ekskursij� užsakymas). 
Faksas (8 ~ 5) 249 74 27. 
El. paštas muziejus@genocid.lt 
Svetain� internete www.genocid.lt/muziejus/ 
 
Edukaciniai užsi�mimai ir filmai užsakomi 
tel. (8 ~ 5) 266 3282, el. p. edukacija@genocid.lt 
 



Informacija lankytojui: 
Darbo laikas: 
tre�iadieniais – šeštadieniais 10–18 val.; 
sekmadieniais 10–17 val.  
Tuskul�n� rimties parko memorialiniame komplekse: 
pirmadien� – ketvirtadien� 8–17 val., 
penktadien� 8–16 val. 
 
Bilieto kaina: 
LGGRTC administracija, atsižvelgdama � sud�ting� Lietuvos ekonomin� pad�t� ir tai, kad moksleivi� 
grup�ms išvykos už mokykl� rib� tapo prabanga, pri�m� sprendim� nuo š. m. pradžios iki mokslo metu 
pabaigos, t. y. birželio 30 d., organizuotas Lietuvos moksleivi� ir student� grupes priimti nemokamai 
bei sudaryti jiems galimybes dalyvauti muziejaus edukacin�je programoje „Atverta istorija“ – 
apžvalgin�s ir temin�s ekskursijos, edukaciniai užsi�mimai ir dokumentini� film� perži�ros si�lomos 
nemokamai. 
 
 
Temin� ekskursija „Buv�s KGB vidaus kal�jimas“.  
Šios ekskursijos metu supažindinama su KGB vidaus kal�jimu, jame kalint� žmoni� kasdieniu 
gyvenimu ir buitimi, patirtomis kan�iomis ir begalin�mis pastangomis nepasiduoti gniuždan�iai 
tikrovei. Ekskursijos pabaigoje moksleiviai atlieka jiems skirtas užduotis. 
 
 
Valstybinis Vilniaus Gaono žyd� muziejus  
 
Adresas: Naugarduko g. 10/2, LT-01141 Vilnius. 
Tel. (8 ~ 5) 231 23 57. 
Faksas (8 ~ 5) 231 23 58. 
El. paštas jewishmuseum@jmuseum.lt 

 
  

Valstybinis Vilniaus Gaono žyd� muziejus (VVGŽM) yra respublikin� biudžetin� �staiga kaupianti, 
saugojanti, tirianti, restauruojanti, eksponuojanti Lietuvos žyd� istorin�, materialin� ir dvasin� paveld�, 
tradicinio ir šiuolaikinio žyd� meno objektus, su holokaustu susietus dokumentus ir daiktus.  

 Muziejus – kaip žyd� kult�r� ir tradicijas puosel�janti institucija – Lietuvoje turi senas tradicijas. 
Pirmasis, Žyd� senov�s m�g�j� draugijos pastangomis, �kurtas 1913 m. Vilniuje.  

Muziejus turi penkis filialus. Jie atskleidžia atskirus žyd� istorinio, kult�rinio palikimo ir tragedijos 
aspektus: 

Tolerancijos centras  
Adresas: Naugarduko g. 10/2, LT-01141, Vilnius. 
Tel.: (8 ~ 5) 262 96 66, (8 ~ 5) 231 23 57. 



Faksas (8 ~ 5) 231 23 58. 
El. paštai: ieva.sadzeviciene@jmuseum.lt, dalia.salapetiene@jmuseum.lt  
Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 10–18 val.; 
penktadieniais, sekmadieniais 10–16 val. 

Tolerancijos centras – nuolatin�s žyd� istorijos, sakralinio, tradicinio ir modernaus meno 
ekspozicijos ir kei�iamos parodos 

Tolerancijos centre moksleiviams si�loma aplankyti šias nuolatines parodas:  

Išsigelb�j�s Lietuvos žyd� vaikas pasakoja apie Šoa 

Žyd� gyvenimas Lietuvoje 

Ding�s pasaulis 

Holokausto ekspozicija 
Adresas: Pam�nkalnio g. 12, LT-01141 Vilnius. 
Tel. (8 ~ 5) 262 0730. 
Faksas (8 ~ 5) 212 7083. 
El. paštas jewishmuseum@jmuseum.lt 
Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 9–17 val., sekmadieniais 10–16 val. 
 

Moksleiviams si�loma aplankyti parod	 KATASTROFA  

“Katastrofos “ paroda pasakoja apie kažkada gausios Lietuvos tautin�s mažumos kult�r�, istorij� – 
žyd� keli� nuo j� atvykimo � Lietuvos Didži�j� Kunigaikštyst� iki tragiškos ž�ties XX a. viduryje.  

“Litvak� civilizacija” – ding�s pasaulis, liudij�s Vilni� kažkada buvus Lietuvos Jeruzale, o litvakus 
gyvenus beveik kiekviename kaime, miestelyje ar mieste. Ši tauta, davusi Lietuvai ir pasauliui 
peizažist� Isaak� Levitan�, smuikinink� Jaša Heifec�, dailinink� Chaim� Sutin�, skulptori� Žak� 
Lipšic�, vaik� gydytoj� Cemach� Šabad�, daktaro Aiskaud� prototip�, Antrojo pasaulinio karo metais 
neteko apie 94 proc. savo žmoni�, o Lietuva – lygiai tiek pat savo pilie�i�. 

Istorin� ekspozicija/Teisuoli� galerija  
Adresas: Pylimo g. 4, LT-01117 Vilnius. 
Tel. (8 ~ 5) 261 79 17. 

Istorin�s ekspozicijos – tarpukario ir naci� okupuotos Lietuvos žyd� istorij� atspindin�ios  

1917 m. Yehošua Epsteino iniciatyva buvo �steigta pirmoji už Izraelio rib� pasaulietin� vidurin� 
mokykla hebraj� d�stom�ja kalba. Tarbut sistemos mokyklos greitai  paplito po vis� Lietuv�. 1925 m. 
Vilniuje veik� 22 vidurin�s m-los., 2 lic�jai ir viena mokytoj� seminarija. D�stymas vyko hebraj� 
kalba. Buvo d�stoma Tora, žyd� tradicijos, o šalia ši� dalyk� dar Lietuvos istorija, geografija. Buvo 
siekiama neizoliuoti mokinius nuo aplinkos. Aukl�tiniai tur�jo nepriekaištingai mok�ti ne tik hebraj�, 



bet ir rus�, jidiš, vokie�i� kalbas. Mokykloje Pylimo g. 4 d�st� žym�s pedagogai Davidas Nigeris, dr. 
Josefas Šusteris, Sofija Levin, Jok�bas Movšovi�ius, poetas Moš� Kulbakas. Šioje gimnazijoje mok�si 
Arba Kovneris, v�liau antinacinio pasipriešinimo dalyvis, liudytojas Eichmano teisme 1962 m. , buvusi 
geto kalin�, partizan� b�rio kovotoja, dabar ŽB II pasaulinio karo veteran� tarybos nar� Chas� 
Španerflig-Fridman. 

Istorin�se ekspozicijosemoksleiviams si�loma aplankyti šias nuolatin�s ekspozicijas: 

Jaša Heifecas ir Vilnius 

Markas Antokolskis ir Vilnius 

Avraomo Karpinovi�iaus memorialinis kambarys 

Chackelio Lemcheno memorialinis kambarys 

 
Energetikos ir technikos muziejus 
Rinktin�s g. 2, Vilnius 
 
Daugiau informacijos: 
info@emuziejus.lt 
www.emuziejus.lt 
arba telefonu 85 278 2085 
 

 
Edukacin� programa „Pagaminta Vilniuje: Vilniaus miesto technikos ir pramon�s istorija“ 
Trukm� – 90 min. (su ekskursija), 60 min. (be ekskursijos).  
Programa skirta 6–12 klas�ms. Vyksta nuolat.  
 
 Siejama su vidurin�s mokyklos istorijos pamok� temomis edukacin� programa „Pagaminta 
Vilniuje“: Vilniaus miesto technikos ir pramon�s istorija“ padeda �siminti ir suprasti Vilniaus miesto 
industrializacijos �vykius bei procesus, supažindina su svarbiausiomis Vilniaus miesto pramon�s šakomis, 
�mon�mis, produkcija, skatina jaunim� suvokti ir puosel�ti industrinio paveldo svarb� ir poveik� šiuolaikinei 
visuomenei. 
 
 Užsi�mim� sudaro trys dalys: pažintin� ekskursija ekspozicijoje „Pagaminta Vilniuje“ (30 min.), 
teorin� paskaita–diskusija „Žmogus industrin�je visuomen�je“ (20 min.) ir praktin� užduotis–projektas grup�se 
„Mano fabrikas“ (40 min.). Pedagogui pageidaujant, edukacin�s programos metu moksleiviams pateikiami 
specialiai prie mokymo programos pritaikyti klausim� lapai, kuriuos jie užpildo pasibaigus edukacinei 
programai mokykloje. 
 
 
Paskaita „Vilniaus miesto elektrin�s metamorfoz�s (1903 – 2003)“  
Trukm� – 45 min. Paskaita skirta 5 – 12 klasi� moksleiviams. Lektorius – Karolis Ku�iauskas 
Vyks 2010 m. balandžio – geguž�s m�n. 
 



 Gausiai iliustruotas istorijos paveldo objekto gyvenimo pristatymas – br�žiniai, 
dokumentai, personalijos; statybos, rekonstrukcij�, atstatymo ir kt. akimirkos.  
 
 
Apžvalgin�s ekskursijos po Energetikos ir technikos muziejaus Energetikos ekspozicij	 
Trukm� – 45 min. Vyksta nuolat. 
Ekskursijos skirtos vis� amži� moksleiviams. 
 
 Energetikos ekspozicijoje lankytojai supažindinami su autentiška pirmosios Vilniaus miesto 
elektrin�s, kurioje ir �sik�r�s muziejus, �ranga – garo katilais ir turbinomis, generatoriais, kondensatoriais, 
elektrin�s valdymo pultu ir kt. Šioje industrin�je erdv�je suteikiama žini� apie pirmuosius dirbtin�s šviesos 
šaltinius, elektros šviesos genealogij�, pirm�sias priva�ias elektrines Lietuvoje ir Vilniuje, elektros gamyb�, 
�vairi� tip� elektrini� (šilumin�s, atomin�s ir hidroakumuliacin�s) veikimo principus. Atkreipiamas d�mesys ir � 
atsinaujinan�ios energijos šaltinius – v�jo ir saul�s energij�.  
 
 
 
 
Generolo Jono Žemai�io Lietuvos karo akademijos muziejus  
Adresas: Šilo g. 5a, LT-10322 Vilnius. 
Tel. (8 ~ 5) 210 35 28. 
Faksas (8 ~ 5) 212 73 18. 
El. paštas rozvita@gmail.com 
Darbo laikas: lankytojai priimami tik iš anksto susitarus pirmadieniais – penktadieniais 13–15 val. 
  
 
Karo akademijos muziejaus vasario 13 d. pakvies pirmuosius lankytojus atnaujin�s  ir prapl�t�s ekspozicij� naujose 
patalpose (Karo akademijos ramov�je).  Nors šios patalpos mažesn�s už buvusias, bet jaukesn�s ir geriau 
pritaikytos edukaciniams užsi�mimams. 
 
Muziejaus ekspozicija atspindi karin� rengim� Lietuvoje, o su Vilniumi susieti dalykai siekia 18 met� senumo istorij�, t. y. nuo 
tada, kada susik�r� Krašto apsaugos mokykla, kuri jau išaugo � Karo akademij� ir gavo generolo Jono Žemai�io vard�.  
 
Edukacin� programa  - skirta Jono Žemai�io asmenybei atskleisti, rodomas  videofilmas, diskutuojama, k� moksleiviai 
išgyveno ir sužinojo m�s� muziejuje. Moksleiviams  parodysime kaip atrod� kari�no kambarys, kai tik mokykla susik�r�,  ir 
kaip dabar gyvena kari�nai, lazerin� šaudykl� ir leisti bent kart� iššauti.  
 
Kadangi muziejaus patalpa nedidel�, galime priimti 15 -20 vaik� grupes. 
 
 


