
Integruota virtuali istorijos, dailės ir geografijos pamoka „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 

istorija ir kultūrinis paveldas“ Valdovų rūmuose 

 

Pirmą gegužės savaitę VSMC gimnazijos mokiniai buvo kviečiami dalyvauti virtualioje 

integruotoje istorijos, dailės ir geografijos pamokoje „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių istorija ir 

kultūrinis paveldas“ Valdovų rūmuose. Buvo pasinaudota puikia galimybe, kurią suteikė Valdovų 

rūmų muziejus, paruošęs virtualių ekskursijų maršrutus.  

Istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė pakvietė mokinius keliauti virtualiu 

maršrutu „Ginkluotė, kasdienybė, muzika“, papildytu gido pasakojimu. Nuoroda čia: 

https://www.youtube.com/watch?v=akA0h2DV2uU  

Mokiniai išgirdo pasakojimą apie seniausią Lietuvoje išlikusią gynybinę mūrinę sieną, 

senovinę viduramžių pilies šildymo sistemą, LDK karių ginkluotę, apžiūrėjo paveikslus su mūšių 

scenomis. Mokiniai pasidalijo mintimis, parašė atsiliepimus apie tokio tipo pamoką. Štai ką parašė 

IIIB klasės mokinys Tauras Kadžiulis:  

„Apžiūrėjus vitrinas su archeologiniais atradimais, nustebino gidės pasakojimas apie LDK 

kaip tarpininkės vaidmenį tarp Rytų ir Vakarų Europos. Prie ginklų stendo matėme, kaip atrodė 

tuomečių kunigaikščių sargybinių ginkluotė. Toliau išvydome fantastiškus Oršos mūšio ir mūšio su 

švedais panoraminius paveikslus.  

Kitas etapas – tai šarvų stendas, puikiai matyti karių, samdinių, kunigaikščių šarvai. Gidė 

atkreipė mūsų dėmesį į seniausią Vilniuje nuotekų vamzdį ir ironiškai pašiepė to meto aplinkosaugos 

sampratą. 

Virenė – kaip supratau – daugiafunkcio virtuvės kombaino tipo įrengimas ar net visa patalpos 

dalis, skirta gaminti įvairų maistą. Labai įstrigo faktas, kad tų laikų aukštuomenė ypatingų progų metu 

valgydavo austres, man tai buvo naujiena.  

Paskutinėje ekskursijos dalyje matėme galybę stendų, susijusių su tuomete muzika, gaila, 

virtualios pamokos metu jų nėra galimybės apžiūrėti, perskaityti jų turinį.“ 

IIID klasės mokinė Tatjana Ilkevič sakė: „Добрый день, посетила виртуально выставку, 

понравилось очень, интересно было увидеть остатки стен башни и алeбард, почему то это 

понравилось больше всего. Очень здорово, что сохранилaсь эта часть нашей истории.“ 

Dailės mokytoja metodininkė Jonė Paulauskienė pasiūlė mokiniams susipažinti su maršrutu 

„Atkurti istoriniai interjerai“. Nuoroda čia: 

https://www.youtube.com/watch?v=akA0h2DV2uU


https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg&feature=youtu.be 

Mokiniai kartu su dailės mokytoja aptarė Valdovų rūmų architektūrinių stilių ypatumus ir 

savitumą. Istorinių interjerų menėse galėjo nusikelti į vėlyvosios gotikos, Renesanso ar ankstyvojo 

baroko epochas, vizualiai pažinti Valdovų rūmų raidą, atkurtą istorinio reprezentacinio interjero 

dekorą, pamatyti ekspozicijas papildančius vertingus eksponatus. 

Mokiniai taip pat išsakė savo įspūdžius ir pageidavimus apsilankyti Valdovų rūmuose ateityje. 

• Valdovų rūmuose lankiausi, kai dar buvau mažas, ir nieko neprisimenu. Norėčiau 

apsilankyti dar kartą, kur atkurtuose istoriniuose interjeruose galima išvysti europinius architektūros 

stilius. Marius Bykovskis, IIIA kasė. 

• Kadangi nesidomiu istorija ir architektūra, galvojau, kad lankytis Valdovų rūmų virtualioje 

ekskursijoje bus neįdomu, bet man patiko. Pamokoje „Atkurti istoriniai interjerai“ sužinojau daug 

naujo – rūmuose atkurtos patalpos yra labai įvairių stilių: gotikos, Renesanso, baroko, kurie yra 

skirtingi ir labai gražūs. Visi interjerai buvo labai įdomūs, turtingi. Norėčiau pamatyti ekspoziciją 

„gyvai“. Mindaugas Navickas, IVH klasė. 

Geografijos vyresn. mokytoja Ilona Mikulėnienė paragino mokinius apsilankyti Valdovų rūmų 

bokštelyje. Tam mokiniai turėjo pasižiūrėti įrašą „Vilniaus istorinės panoramos“. Nuoroda čia: 

https://www.youtube.com/watch?v=SVVZtqohzB8&t=57s  

Mokiniai iš aukštai pažvelgė į istorinį Vilniaus senamiestį, o klausant gidės pasakojimo reikėjo 

įsiminti pirmųjų Vilniaus planų autorių pavardes ir laikotarpius.  

 

Parengė geografijos mokytoja Ilona Mikulėnienė 
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