
Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros, etikos ir geografijos projektas 

„Vilnius kaip kraštotyros objektas“ 

 

Virtuali kelionė po Vilniaus miestą tęsiasi! VSMC mokiniai, dalyvaujantys projekte „Vilnius 

kaip kraštotyros objektas“, priešpaskutinę balandžio savaitę „Neakivaizdinio Vilniaus“ 

platformoje laikė papildomą mokytojos I. Mikulėnienės pasiūlytą iššūkį - egzaminą: „Ką žinai, 

kiek žinai apie savo miestą Vilnių – pasitikrink, sužinok.“   

Nuo gegužės 21 d. iki birželio 15 d. mokiniams pakeliauti po nežinomas Vilniaus vietas pasiūlė 

lietuvių kalbos mokytoja V. Kruopienė. Mokiniams buvo pasiūlytas iššūkis atrasti literatūrinį 

Vilnių: „Ar kada teko lankytis rašytojo namuose?, Ar lietuvių kalbos žodžiai žaidžia?, Kodėl 

verta aplankyti literatūros ar kalbos muziejų?“  

Mokiniai, pasirinkę vieną muziejų ar muziejaus virtualią parodą, kūrė reklaminį tekstą, kodėl 

verta apsilankyti, kodėl rekomenduojate. II A ir III A kl. mokiniai Moodle platformoje diskutavo 

apie literatūrinių ir kalbos muziejų vertę bei reikšmę. 

Mokiniai virtualiai aplankė šiuos muziejus: 

Kalbos muziejus 

http://lki.lt/muziejus-lituanistikos-zidinys/ 

http://lki.lt/socialine-ir-kulturine-lituanistikos-pletra/zaidimai/ 

V. Krėvės – Mickevičiaus muziejus: 

https://krevesmuziejus.lt/virtualios-parodos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCBoaUO9FufSH4SGRLPFY_iA/videos 

V. Mykolaičio – Putino muziejus: 

https://www.putinomuziejus.lt/ekspozicija/ 

Lietuvos nacionalinis muziejus 

http://www.lnm.lt/muziejus/virtualios-parodos/ 

Valdovų rūmai. Paroda apie Radvilų giminę: 

https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/parodos/radvilos-kunigaiksciu-istorija-ir-paveldas 

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Vilma Kruopienė 
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Mokinių sukurtos reklamos: 

Valdovų rūmų muziejus - tai Lietuvos 

 

istorijos, garbės ir didybės simbolis! 

Kiekvienas apsilankęs Lietuvos gyventojas pajus 

neapsakomus jausmus! 

Muziejuje sukaupta Lietuvos istorija ir artefaktai nepaliks 

nei vieno žmogaus abejingo! 

Tai taip pat traukos centras ir į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams, kurie nori prisiliesti prie 

Lietuvos istorijos. 

Valdovų rūmai yra labai dideli, todėl ekskursijos padalintos į keturis maršrutus ir kiekvienas 

lankytojas gali pasirinkti jam patinkančią temą, jei neturėtų laiko ar galimybių apžiūrėti visų 

Valdovų rūmų. 

Linkime visiems nepraleisti progos, apžiūrėti šio Lietuviško šedevro gyvai (ko linkiu ir sau), jei 

nėra tokios galimybės, tai virtuali ekskursija, taip pat bus labai įdomi ! 

Tai tikras Lietuvos Lobynas! 



Ar kada pagalvojote,  

kad Vilniuje galima aplankyti  

butus – muziejus,  

kuriuose kadaise gyveno žymūs rašytojai. 

 

Juk smalsu praverti kiekvieno žymaus 

žmogaus namų duris… 

Muziejuje galima ne tik apžiūrėti darbo kabinetą ar 

šeimos svetainę,  

bet ir pamatyti rašytojo pomirtinę veido atlieją!  

Įdomu!? 

Drąsiai spauskite šią nuorodą: https://krevesmuziejus.lt/ 

https://krevesmuziejus.lt/


Vėl nepavyko parašyti rašinio be klaidų? 

Nuobodu kalti taisykles? 

Pabodo tradiciniai internetiniai testai? 

Paįvairink gyvenimą! 

 

 

 

 

 

 

Kalbos muziejuje gali susipažinti su lietuvių kalbos raida: 

http://lki.lt/muziejus-lituanistikos-zidinys/ 

Šiame muziejuje įsitikinsite, kad kalba – tai ne tik 

gramatika ir skyryba, tai gyvas, įdomus reiškinys, kuriuo 

galima žaisti ir kurį net galima paliesti rankomis! 

 

http://lki.lt/muziejus-lituanistikos-zidinys/

