
EDUKACINĖS PROGRAMOS DAUGIAKULTŪRIAME CENTRE: 

Informacija ir registracija į šias edukacijas – Audronė Pečiulytė 

 8 347 51 778; 8 650 455 85 

 

REFORMACIJA IR RENESANSAS KĖDAINIUOSE 

Pažintinės ekskursijos metu aplankysite Kėdainių evangelikų reformatų ir 

evangelikų liuteronų bei katalikų Šv. Juozapo bažnyčias, Šviesiąją gimnaziją, 

palyginsite gotikos, renesanso ir baroko architektūrinius stilius, atliksite 

užduotis.  

Trukmė – 2 val., skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. 

RELIGINIŲ KONFESIJŲ MALDOS NAMAI 

Pamoka-ekskursija po katalikų, reformatų, stačiatikių ir judėjų maldos namus, 

kurios metu išsiaiškinami panašumai ir skirtumai, užduočių lapuose atliekamos 

užduotys. Praktinis užsiėmimas Daugiakultūriame centre nagrinėjant religinių 

konfesijų artefaktus. 

 Trukmė – 2 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams ir suaugusiems. 

HOLOKAUSTAS. ANA FRANK ISTORIJA ŠIANDIENAI 

Užsiėmimo metu aptariamos holokausto priežastys, jo vykdymo ypatumai 

Europoje ir Lietuvoje, žiūrimos ir aptariamos ištraukos iš filmo „Ambulance“, 

atliekamos praktinės užduotys, diskusijos. 

Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams. 

ŠTETLAS IR TRADICIJOS 



Ekskursija po Kėdainių senamiestį, kurios metu atskleidžiama žydų gyvenimo 

specifika Lietuvos miesteliuose, praktinis užsiėmimas Daugiakultūriame centre – 

nagrinėjama specifiška žydų šventė – šabas, su ja susiję papročiai ir naudoti 

daiktai (kipa, šabo žvakidė, kidušinės taurelės), pasivaišinama macais ir 

vynuogių sultimis. 

 Trukmė – 1,5 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams. 

DAUGIAKULTŪRIS KĖDAINIŲ KRAŠTAS 

Programa supažindina su mūsų krašte gyvenusiomis tautinėmis 

bendruomenėmis ir jų žymiausiomis asmenybėmis. Skaitomi rusų ir lenkų 

tekstai, atspindintys XIX – XX a. pradžios dvarų kultūrą Kėdainių krašte. 

Skirtingų tautų ir religinių konfesijų rašytinis palikimas iliustruojamas 

vaizduojamojo meno, architektūros pavyzdžiais, paaiškinami svarbesni 

simboliai. 

 Trukmė – 1,5 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams. 

PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI. KAS JIE? 

Aptariami žydų gelbėjimo II pasaulinio karo metais sunkumai, nagrinėjamos 

gelbėtojų asmenybės ir jų likimai, žiūrimos filmo „Holokaustas Kėdainių krašte“ 

ištraukos. 

 Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams. 

  



 

IR TEN KADAISE GYVENO ŽYDAI 

Pažintinės ekskursijos metu aplankomi Kėdainių krašto miesteliai, kuriuose iki II 

pasaulinio karo gyveno gausios žydų bendruomenės (Josvainiai, Krakės, 

Dotnuva, Šėta), susipažįstama su tų miestelių istorija, apžiūrimi išlikę žydų 

paveldo ženklai, kapinės ir masinio sušaudymo vietos. 

Trukmė – 6 val. Skirta vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems. 

KĖDAINIŲ KRAŠTO DVARAI: DIDINGOS PRAEITIES ATSPINDŽIAI 

Pažintinės ekskursijos metu aplankome Taučiūnų kaime esantį paminklą 

pirmajam žuvusiam Lietuvos savanoriui P. Lukšiui, apžiūrime Stasinės, 

Lančiūnavos, Pavermenio dvarus ir  Krekenavos regioninio parko ekspoziciją, 

pasigrožime moderno stiliaus Terespolio dvaru ir pasivaikštome po Dotnuvos 

dvaro parką. 

 Trukmė – 6 val.  Skirta vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems. 

  



BENDRAUKIME: 

Kėdainių krašto muziejaus interneto svetainė www.kedainiumuziejus.lt 

Kėdainių krašto muziejaus socialinis tinklas „Facebook“ 

www.facebook.com/kedainiukrastomuziejus 

Tradicinių amatų centro Arnetų name socialinis tinklas „Facebook“ 

www.facebook.com/arnetunams 

Daugiakultūrio centro socialinis tinklas „Facebook“ 

www.facebook.com/daugiakulturis 

1863 m. sukilimo muziejaus Paberžėje socialinis tinklas „Facebook“ 

www.facebook.com/1863sukilimomuziejus 
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