II.

Mokymai bendrojo lavinimo mokyklos 5-8 klasių mokiniams.

1. 5-6 klasių moksleiviams edukacinė programa „Daiktai pasakoja...“. Trukmė 1 a.
val. – 45 min.
Programos turinys: po apţvalginės ekskursijos moksleiviams kortelėse yra pateikiami
uţšifruoti klausimai-mįslės apie muziejuje esančius eksponatus. Pasiskirstę grupėmis
moksleiviai turi atspėti, koks tai daiktas, surasti jį memorialiniuose kambariuose ir
padėti prie jo kortelę. Programos paskirtis: susipaţinti su prieškario Lietuvos inteligentų
namų aplinka, gyvenimo būdu. Suvokti prioritetines vertybes; mokymą sieti su
gyvenimu (ugdyti meilę namams, miestui, paveldui); provokuojant diskusiją, mokyti
logiškai argumentuoti mintis, pokalbio etikos ir etiketo.
Edukacinė programa vyksta B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje (B. Sruogos 21,
Kaunas).
2. 5-8 klasių moksleiviams edukacinė programa „Žinių mūšis“ (intelektualus
komandinis žaidimas Maironio namuose). Trukmė 2 a. val. – 90 min.
Moksleiviai aplanko poeto memorialinį butą, suţino apie jo asmenybę, pomėgius, buitį.
Literatūrinėje ekspozicijoje apţvelgiama kūryba – rodomi rankraščiai, nuotraukos iš
asmeninių albumų.
„Ţinių mūšyje“ moksleiviai regi skaidres, kuriuose pateikti įdomūs klausimai,
patikrinantys įgytas ţinias. metu moksleiviai stengsis atsakyti i pateiktus klausimus,
susijusius su lankytomis vietomis, poeto biografija. Laimės toji komanda, kuri atsakys
daugiausiai ţaidimo-viktorinos klausimų. Visi klausimai susiję su poeto memorialiniu
butu, jo, kaip asmenybės ypatumais, kurie atsispindi lankantis muziejuje, apţiūrinėjant
kambarius.
Edukacinė programa vyksta Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13,
Kaunas).
3. 5-8 klasių moksleiviams edukacine programa „Pažintis su Juozo Grušo
muziejumi“. Trukmė 1 a. val. – 45 min.
Supaţindinama su reikšmingiausiais rašytojo J. Grušo gyvenimo ir kūrybos faktais bei
įdomiausiais eksponatais. Antroje programos dalyje moksleiviai pasiskirsto į grupes ir
per 10 minučių turi atpaţinti ir surasti kai kuriuos dramaturgo asmeninius daiktus,
fotografijas ir meno kūrinius, šalia rastų eksponatų išdėlioti korteles su pateiktais
klausimais-mįslėmis. Komandų atstovai paaiškina visiems programos dalyviams, kuo
ypatingi atrasti eksponatai, primena jų istorijas. Aktyviausi moksleiviai apdovanojami
muziejaus suvenyrais.
Edukacinė programa vyksta J. Grušo memorialiniame muziejuje (Kalniečių 93,
Kaunas).
4. 5-8 klasių moksleiviams edukacinė programa „Eglė žalčių karalienė“. Spektaklio
repeticija. Trukmė 2 a. val. – 90 min.
Edukacinė programa „Eglė ţalčių karalienė“. Spektaklio repeticija“ skirta moksleivių
saviraiškos bei literatūriniam ugdymui. Muziejuje edukacinės programos dalyviai
susipaţins su S. Nėries gyvenimo detalėmis, atkurtais memorialiniais kambariais, šiltu
metų laiku pasidţiaugs aplinka iš jaukių muziejaus terasų. Edukatorius papasakos
vaikams, kokiomis aplinkybėmis poetė sueiliavo pasaką „Eglė ţalčių karalienė“, kada ji

buvo išleista. Pakalbės apie teatrą, jo magiškąją prasmę. Moksleiviai susipaţins su
būsimo spektaklio eiga, pasiskirstys vaidmenimis, gaus tekstus, rekvizitus ir bandys
suvaidinti savo personaţą. „Scenos“ fone bus demonstruojami vaizdai pagal pasakos
situaciją.
Edukacinė programa vyksta S. Nėries memorialiniame muziejuje (S. Nėries 7,
Palemonas, Kaunas).
5. 5-8 klasių moksleiviams edukacinė programa „Pažintis su Juozo Tumo-Vaižganto
muziejumi“ Trukmė 1 a. val. – 45 min.
Ekskursijoje po J. Tumo-Vaiţganto memorialinį butą-muziejų moksleiviai
supaţindinami su reikšmingiausiais rašytojo gyvenimo ir kūrybos faktais. Rodomi
įdomiausi muziejaus eksponatai – nuomoto buto kambariai (Vaiţgantas visą gyvenimą
neturėjo nei nuosavo namo, nei buto), meno kūriniai, rankraščiai, fotografijos,
memorialiniai daiktai, sukaupti
ir išsaugoti muziejaus memorialinėje dalyje.
Pasakojama trumpa jų istorija. Atsakoma į programos dalyvių klausimus.
Antroje dalyje moksleiviai pasiskirsto į grupes. Kiekvienai komandai išdalijamos
kortelės su klausimais-mįslėmis. Vaikai dar kartą aplanko ekspozicijų sales ir turi per
10 minučių atpaţinti ir surasti kai kuriuos rašytojo ir kanauninko asmeninius daiktus,
fotografijas ir meno kūrinius, šalia rastų eksponatų išdėlioti korteles.
Trečioje dalyje edukatorius vertina moksleivių pasiekimus: patikrina, ar teisingai atspėjo
klausimus- mįsles, ar atpaţino eksponatus, ar kiekvienos grupės atstovas sugeba
paaiškinti, kuo jie ypatingi. Aktyviausi programos dalyviai apdovanojami Kauno
rašytojų knygomis, skirtomis vaikams. Visiems mokiniams suteikiama galimybė
pasiklausyti Vaiţganto pamėgtų liaudies dainų, kurias atlieka dainininkas Danielius
Sadauskas, įrašų.
Edukacinė programa vyksta J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
(Aleksoto 10-4, Kaunas).
6. 6-8 klasių moksleiviams edukacinė programa „Praverkim pasakos duris“ (Birutės
Mar knygos „Princesių sala“ inscenizavimas) Trukmė 1 a. val. – 45 min.
Edukacinės programos paskirtis yra kalbėtis su paaugliais apie moteriškumo esmę, jos
apraiškas įvairiose kultūrose, supaţindinti juos su kitų tautų papročiais, tradicijomis
skaitant ir vaidinant B. Mar pasaką „Princesių sala“.
Mergaitės, būdamos maţos, labai mėgsta ţaisti princeses. Nuostabaus groţio saloje
šeimininkaujanti Amelija sukviečia pas save drauges. Kokiomis moteriškumo
paslaptimis dalinasi princesės, kokių tautų papročius jos pristato? Ar norite pabuvoti
princesių mokykloje ir iš tikrų tikriausios princesės išmokti eiliuoti, kaligrafiškai rašyti,
kurti koliaţą? Jeigu taip, tai laukiame jūsų Princesių saloje. Čia tvyro Tylos paslaptis,
čia galima prisijaukinti Juoką, Švelnumą, čia niekada nebūna nuobodu.
Edukacinė programa vyksta Vaikų literatūros muziejuje (Donelaičio 13, Kaunas).

