
Į muziejų kartu su šeima! 

Šiandieninis muziejus – ne tik įstaiga, kurioje yra kaupiamos, saugomos, tyrinėjamos ir 

eksponuojamos kultūros vertybės, praeities relikvijos, bet ir profesionali paţinimo erdvė, 

pritraukianti vis daugiau lankytojų, atverianti duris visoms gyventojų grupėms, prisitaikanti prie 

visuomenės poreikių, laisvalaikio leidimo būdų. Tai puikus pasirinkimas, jei norite smagiai ir 

turiningai praleisti savo laisvalaikį su šeima, todėl Maironio lietuvių literatūros muziejus ir jo 

padaliniai kviečia kiekvieną šeštadienį apsilankyti ir sudalyvauti šiose šeimoms skirtose 

edukacinėse programose: 

„Maironio namuose“: vaikučiai ir jų tėveliai gali pasiklausyti ekskursijų vadovės pasakojimo 

apie Maironio rūmus ir patys pasirinktinai atlikti uţduotis: vesti ekskursijas, rašyti plunksnomis, 

pagal duotus aprašymus ieškoti muziejuje „pasislėpusių“ eksponatų arba persirengę Maironio 

baladės „Jūratė ir Kastytis“ personaţais suvaidinti garsiąją legendą. 

Edukacinė programa vyksta Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Rotušės a. 13, Kaunas.  

Jame taip pat galite aplankyti vienus seniausių Kaune gotikinius XV–XVI amţiaus rūsius, kurių 

paskirtis XIX šimtmetyje buvo kalėjimas. Po restauracijos rūsiuose atidengti autentiški grindinio 

fragmentai. Dvejose naujai atkurtose rūsio patalpose atidaryta nauja ekspozicija „Poţemio 

galerija: rašytojai meno kūriniuose“. Išankstinė registracija tel. 8 37 206842.  

 

„Ţaidţiame teatrą. Ţalčio pasaka S. Nėries eilėmis!“: programoje dalyvauti kviečiame visus 

visus, šeimomis ar su draugais, moksleivius ar suaugusiuosius, norinčius pasijusti aktoriais, 

mylinčius teatrą, mėgstančius pasakas! O gal norėtumėte patikrinti savo ţinias? Rinkitės 

edukacinę programą „TAIP arba NE!“ Susipaţinę su muziejaus ekspozicijomis, pasiskirstę į 

komandas, atsakinėsite į klausimus, pateiktus ekrane.  

Edukacinės programos vyksta Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje, S. Nėries g. 7, 

Kaunas. Išankstinė registracija tel.  8 37 373606. 

 

„Švęskite savo gimtadienį pas mus!“: Vaikų literatūros muziejus kviečia vaikus su tėveliais, 

močiutėmis, broliais, seserimis, dėdėmis, tetomis ir draugais švęsti vaikų gimtadienius. Jų metu 

visi persirengia įvairių pasakų personaţų drabuţiais, pristato knygelių ištraukas, būna labai 

linksma – visiems, ne tik maţiesiems.  

„Šešėlių teatras: nuo veikėjų kūrimo iki vaidinimo...“: programa, kurios metu supaţindiname 

su šešėlių teatru, gaminame veikėjus–šešėlius mūsų kūrybinėse dirbtuvėse ir kuriame vaidinimą 

muziejaus šešėlių teatre. Galima pasirinkti pasaką patiems, o galima kurti mūsų pasiūlytų V. 

Tamulaičio pasakų „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ ir „Svirplio muzikanto kelionės“ 

neįprastus veikėjus – vabalus ir kitokius vabzdţius, tuo pačiu susipaţįstant su juos tyrinėjančiu 

mokslu – entomologija, apţiūrint tikrų vabzdţių kolekciją.  

„Popierinių lėlių-literatūros personaţų gaminimas“: edukacinė programa labai tinka 

mamoms su dukrytėmis, močiutėms su dukraitėmis. Perskaičiusios rašytojos Elenos Spurgaitės 

„Ţaliapūkės“ ar Vytautės Ţilinskaitės „Kelionės į Tandadriką“ ištraukas, pasirinkusios jų 

veikėjus, atkuriame juos popieriuje ir aprengiame, prisiminusios praeito amţiaus pabaigos 

mėgstamą mergaičių uţsiėmimą – popierinių lėlių kūrimą.  

Edukacinės programos vyksta Vaikų literatūros muziejuje, K. Donelaičio g. 13, Kaunas. 

Išankstinė registracija tel. 8 37 206488. 

 

 

 

 



„Poezijos rytmečiai pas Vaiţgantą“: Juozo Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje 

kiekvieną mėnesio paskutinį šeštadienį rengiami „Poezijos rytmečiai pas Vaiţgantą“, kuriuose 

noriai dalyvauja eilėraščius rašantys dailininkai, nepripaţinti poetai ir šiaip kuriantys ţmonės. 

Jau trys metai muziejuje yra susibūrusi savotiška poezijos rytmečių bendrija. Tradicija tęsiama ir 

toliau – laukiame šeimų!  

Poezijos rytmečiai vyksta Juozo Tumo-Vaiţganto memorialiniame muziejuje, Aleksoto g. 10-4, 

Kaunas. Išankstinė registracija tel. 8 37 222371. 

 

„Pasakų pilis“: programa skirta šeimoms su ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amţiaus 

vaikais. Programos dalyviai klausosi pasakos, iš kubelių su pasakos iliustracijomis stato pilį. 

Vaikai, padedami tėvelių, sudeda dėliones – ţinomų pasakų iliustracijas, išsirinkę labiausiai 

patikusią pasaką, vaidina ją su pieštomis, aplikuotomis ar pirštininėmis lėlėmis.  

„Prie gyvosios versmės“: programos dalyviai prie Mįslių medžio mena mįsles ir renka mįslių 

karalių, karalienę, princą ir princesę, padeda gandriukams kūdroje ieškoti varlių – sudėlioti 

patarles, iš piemenėlių mokosi pamėgdţioti gamtos garsus, pašmaikštauti. Apţiūrėję piemenukų 

ţaislus, gali pasidaryti atviruką iš šiaudelių, iš popieriaus sulankstyti gėlę, išsikarpyti paukštelį, 

nusipiešti paveiksliuką ant akmenuko.  

„Šešėlių teatras“: programos dalyviai supaţindinami su šešėlių teatro istorija, su lietuviškomis 

tradicijomis, lėlių gaminimu ir patys vaidina pasirinktą pasakos ištrauką. Šešėlių teatre maţieji 

gali pasirinkti lietuvių liaudies pasakas, K. Kubilinsko, E. Mieţelaičio, Bern. Brazdţionio, L. 

Inio, B. Lenktytės, vyresnieji – V. Ţilinskaitės, K. Kasparavičiaus, V. V. Landsbergio, H. K. 

Anderseno kūrinių ištraukas, jas suvaidinti ir pasigaminti lėles namų teatrui.  

Edukacinės programos vyksta Juozo Grušo memorialiniame muziejuje, Kalniečių g. 93, Kaunas. 

Išankstinė registracija tel. 8 37 33 08 60. 

 

„Daiktai pasakoja“: edukacinės programos dalyviai susipaţins su muziejaus memorialiniais 

kambariais. Po neilgos apţvalginės ekskursijos kiekvienas gaus skirtingos spalvos korteles, 

kuriose yra pateikiami uţšifruoti klausimai-mįslės apie muziejuje esančius eksponatus. Visi 

dalyviai turės atspėti, koks tai daiktas, surasti jį memorialiniuose kambariuose ir padėti prie jo 

kortelę.  

Edukacinė programa vyksta Vandos ir Balio Sruogų namuose-muziejuje, B. Sruogos g. 21, 

Kaunas. Išankstinė registracija tel. 8 37 730474. 

 

 

 

 

 

 


