
Patyriminės edukacijos „Vikingų kaime“ 

 

 
 
Jau ketvirtą kartą „Vikingų kaime“ vyks edukacijos, kurių tikslas – sukurti kiek įmanoma 
palankesnę aplinką „gyvam mokymuisi“ per dalyvavimą ir  žaidimą, pajungiant visus pažintinius 
pojūčius.  
Visos edukacinės programos vyks natūralioje gamtinėje aplinkoje, senoviniuose statiniuose, 
palapinėse, rekonstruojant ankstyvųjų viduramžių aplinką. Edukacijoms skirtoje erdvėje bus „mini 
muziejus“: statiniai, palapinės, namų apyvokos daiktai ir kiti artefaktai, kurie geriausiai 
reprezentuoja šį laikmetį. Visus daiktus, eksponatus ir priemones  programos metu dalyviai galės 
liesti, apžiūrėti ,ragauti,  išbandyti (pasimatuoti ginkluotę, gaminti muilą, popierių ir kt...) 
Vienu metu esame pasiruošę priimti 40 – 50 dalyvių grupę(tiek, kiek telpa į didelį autobusą). Ši 
grupė  bus dalijama į du pogrupius. Mokiniai apsirengs senoviniais rūbais ir leisis ieškoti „Vikingų 
kaimo“, kur  dalyvaus dvejose  edukacijose. Edukacijų trukmė 2val. Po edukacijų moksleiviai ir 
toliau galės puikiai leisti laiką gamtoje: iškylauti stovyklavietėje šalia upės, išmokti senovinių 
žaidimų, pasikepti ant laužo dešreles ar kitus, atsivežtus skanumynus (iki 2val.). Veiks senovinių 
suvenyrų krautuvėlė. 
 
Mokykla veiks: Gegužės 16 – birželio 10d. 
Mus rasite adresu: Širvintų 36, Družų km., Širvintų raj.(50 km. nuo Vilniaus, 90km. Nuo Kauno, 
Panevėžio, 25km nuo Ukmergės). 
 
Programos kaina: 6 eurai vaikui. 
Būtina išankstinė registracija ir laiko rezervacija! 
 
 
 
Visų edukacijų metu “Lauko 
mokykloje” veiks projekto 
“Vikingų amžius” ekspozicija. 
Moksleiviai turės progą 
pamatyti kaip gyveno, kur 
miegojo ir ką valgė vikingų 
amžiaus(IX – XIIa.) kariaunos 
vadas. 
 

 

 

 

Visa informacija: 
Tel.: 861592611(Judita) arba 
el.paštu: judita@vikingukaimas.lt 
 

mailto:judita@vikingukaimas.lt


KIEKVIENĄ  SAVAITĘ VYKS  SKIRTINGOS EDUKACIJOS: 

Gegužės 16 – 20d.vyks: 

Muilo edukacija – profesionalūs muilo amatininkai pademonstruos  kaip buvo verdamas 

muilas senovėje iš pelenų ir riebalų, sužinos ir išbandys kaip distiliuojamas kvepiantis 

vanduo iš žolelių ar žiedų.Kiekvienas susikurs (nusilipdys) savo asmeninį muilo gabalėlį, 

pasipuoš natūraliomis medžiagomis (žiedlapiais, žolelėmis, spalvotais moliais), kurį parsiveš 

namo. 

Senovinio kario mokykla – senovėje karyba buvo neatskiriama vyrų gyvenimo dalis. 

Moksleiviai turės puikią progą pasijusti “senovinio kario kalyje“. Bus supažindinami su to 

meto kario apranga, ginkluote, gyvenimo būdu. Vyks karių pratybos, kur moksleiviai taps 

viena komanda, treniruosis ir mokysis įvairių taktinių manevrų (svaidyti mažąsias ietis – 

akstis; sudaryti įvairias apsaugines skydų kombinacijas). 

 

Gegužės 23 – 27d.: 

Archainio maisto ruošos ir buities edukacija  –  moksleiviai susipažins su  senovinio 
žmogaus racionu: kas buvo auginama, kuo mito, kada ir iš kur atkeliavo įvairūs maisto 
produktai. Visi kartu ruošimės viduramžių puotai: malsime ir skrudinsime grūdus, ant gyvos 
ugnies, virsime žolelių arbatą, kepsime blynus taip, kaip tai darydavo mūsų protėviai. 
 

Senovinio kario mokykla –senovėje karyba buvo neatskiriama vyrų gyvenimo dalis. 

Moksleiviai turės puikią progą pasijusti “senovinio kario kalyje“. Bus supažindinami su to 

meto kario apranga, ginkluote, gyvenimo būdu. Vyks karių pratybos, kur moksleiviai taps 

viena komanda, treniruosis ir mokysis įvairių taktinių manevrų (svaidyti mažąsias ietis – 

akstis; sudaryti įvairias apsaugines skydų kombinacijas). 

 

Gegužės 30 – birželio 3d.: 

 

Rašto edukacija -  moksleiviai susipažins su rašto atsiradimo istorija bei raida nuo pirmųjų 

rastų molio lentelių iki viduramžiais naudotų puošniųinicialų. Sužinos ant ko patogiausia 

buvo rašyti. Patys gamins popierių semiamuoju būdu, praktikuosis  rašyti ant vaško lentelių, 

pasigamins germaniškų runų amuletą bei asmeninį knygų skirtuką. 

 

Senovinio kario mokykla–senovėje karyba buvo neatskiriama vyrų gyvenimo dalis. 

Moksleiviai turės puikią progą pasijusti “senovinio kario kalyje“. Bus supažindinami su to 

meto kario apranga, ginkluote, gyvenimo būdu. Vyks karių pratybos, kur moksleiviai taps 

viena komanda, treniruosis ir mokysis įvairių taktinių manevrų (svaidyti mažąsias ietis – 

akstis; sudaryti įvairias apsaugines skydų kombinacijas). 

Birželio 6 – 10d. kviečiame dienos stovyklų grupes. 


