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Panevėžys Local Lore Museum not only accumulates, resto-
res, investigates and protects, exposes museum valuables, 
but also expands the educational activities. Museum offers 
programmes on archaeology, history, natural sciences, 
ethnography. Meanwhile museum offers 30 educational pro-
grammes. 
The publication presents the prepared by Panevėžys Local 
Lore Museum in 2008 new educational programme “Travel 
in Time”. The participants of the educational programme 
“Travel in Time” as if “travel” in time – one day they live in 
an authentic farmstead of the end 19th – beginning of the 
20th century, wear ancient cloths, do simple works in the 
farm, learn old crafts, cook traditional dishes and taste them. 
A day in a farmstead is finalised by youth “barn dance“, du-
ring which the programme participants learn the Aukštaitija 
land roundelays, games, dances, songs. The educational 
programme is carried out at Smilgiai ethnographic farmste-
ad. The programme was created adapting Kalmar (Sweden) 
Land Museum educational method, suitable for senior school 
children, youth and adults.

Panevėžio kraštotyros muziejus ne tik kaupia, restauruoja, tiria 
ir saugo, eksponuoja muziejines vertybes, bet ir plečia edu-

kacinę veiklą. Muziejuje veikia archeologijos, istorijos, gamtos, 
etnografinės programos, šiuo metu – 30 edukacinių programų.

2008 m. Panevėžio kraštotyros muziejus parengė edukacinę 
programą „Kelionė laiku“. Jos tikslas – organizuoti mokymosi 
procesą kultūrinėje erdvėje įvairaus amžiaus žmonių grupėms 
bei šeimoms, pateikti žinių apie krašto istoriją, aukštaičių etninę 
kultūrą ir paveldą, puoselėti tradicijų perimamumą, ugdyti pilie-
tiškumą ir tautiškumą, formuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 
iniciatyvumą, kūrybiškumą, šeimyninį bendravimą.

Panevėžio kraštotyros muziejus pasakoja apie Panevėžio krašto 
istoriją nuo seniausių laikų, fonduose turi sukaupęs daugiau kaip 
95 000 eksponatų. Daugelis jų yra saugyklose. Buities rakandai, 
kostiumai, kitas materialus paveldas gali greitai tiesiog sudūlėti ir 
neišlikti. Todėl programoje yra numatyta šių eksponatų kopijų ga-
myba. Programos dalyviai gali ne tik juos matyti, bet ir liesti, vil-
kėti, netgi naudoti pagal paskirtį, atlikti tam tikrus namų ruošos, 
ūkio tvarkymo darbus. Toks netradicinis mokymosi metodas, kai 
ne tik klausoma ar stebima, bet ir aktyviai dalyvaujama, skatina 
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kūrybiškumą, iniciatyvumą.

Gavus finansavimą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministe-
rijos, Kultūros rėmimo fondo, Panevėžio miesto savivaldybės, iš 
dalies sukurta materialinė bazė. Pasiūti kostiumai, pagal muzie-
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Tarsi užkalbėjimu prasideda edukacinė programa „Kelionė 
laiku“ Panevėžio kraštotyros muziejuje. Visi stoja į ratą, 
simbolizuojantį besikartojantį laiką, nesibaigiančią gyvenimo 
tėkmę

Dalyviai rengiasi senoviniais drabužiais, ir diena sodyboje prasideda šeimynos tėvui paskirsčius darbus
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kopijos. Šiuo metu muziejuje neveikia etnografinė ekspozicija, 
todėl edukacinė programa „Kelionė laiku“ – puiki galimybė prisi-
liesti prie senosios kaimo buities, tradicijų, papročių. Vykdant šią 
programą jaučiamas įvairaus amžiaus lankytojų susidomėjimas. 
Edukaciniuose užsiėmimuose nori dalyvauti ne tik moksleiviai, 
bet ir suaugusiųjų grupės.

Tautos etninės kultūros šaknys glūdi kaime, todėl kas, jei ne 
kaimo sodyba, gali geriau papasokoti apie šeimos papročius, tra-
dicijas. Pasirinktas dramos metodas suteikia galimybę visiems 
aktyviai dalyvauti. Papročiai, tradicijos, istoriniai faktai perduo-
dami ne pasakojant, bet vieną dieną gyvenant senojoje Aukštai-
tijos sodyboje. Smilgių etnografinė sodyba, kurioje vyksta pro-
grama, – neformali aplinka, suteikianti estetinį pasitenkinimą ir 
sustiprinanti tikrumo pojūtį. Rengiant programą buvo siekta ben-
dro autentiškumo: tiek sodybos, tiek buities rakandų ir drabužių 
eksponatų kopijų. 

„Sukis laiko rate, plukdyk dienas upe. Nunešk mane į seną 
laiką, į ten, iš kur atėjom mes...“ – tarsi užkalbėjimu praside-
da edukacinė programa „Kelionė laiku“ Panevėžio kraštotyros 
muziejuje. Visi stoja į ratą, simbolizuojantį besikartojantį laiką, 
nesibaigiančią gyvenimo tėkmę.

 Programos dalyviai suka ratą ir tarsi keliauja laiku – jie vieną 
dieną gyvena XIX a. pabaigos–XX a. pradžios ūkininko sodyboje. 
Kiekvienas susikuria vaidmenį ūkininko šeimoje: samdytas ber-
nas, samdinė merga ar mylimas šeimos vaikelis. Pasirenkami 
šiam laikmečiui būdingi vardai. Į šalį padedami mobilieji telefo-
nai, skaitmeniniai fotoaparatai. Dalyviai rengiasi senoviniais dra-
bužiais, ir diena sodyboje prasideda šeimynos tėvui paskirsčius 
darbus. 
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Merginos priskiriamos mamos globai ir dirba namų ruošos darbus

Vaikinai dirba mokomi tėvo
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darbus. Laukia žlugtas, skalbinių velėjimas, kočiojimas, gryčios 
tvarkymas, rūtų darželio ravėjimas, rankdarbiai kraičio skryniai, 
pietų šeimynai ruošimas.

Visi namų ruošos darbai atliekami naudojant senovinius rakan-
dus: žlugtui – kubilas, gelda, kultuvės; skalbiniai kočiojami (lygi-
nami) rumbe ir kočėlu; maistas gaminamas moliniuose induose, 
kanapės grūdamos piestoje, sviestas mušamas muštokėje ir t. t.

Vaikinai dirba mokomi tėvo. Reikia supjauti malkas, nuobliuoti 
lentas, pripinti krepšių, privyti virvių, sutaisyti sodybos tvorą. To-
kiems darbams reikia tėblio, leistuvo, ožio. Visi šie įrankiai yraso-
dyboje. Tereikia tik noro ir darbščių rankų.

 Kai darbai baigti, šeimynos mama kviečia visus plauti rankų 
ir eiti į gryčią, kur laukia pietūs. Šeimyna pietų susirenka prie 
bendro stalo, ant kurio – tradiciniai aukštaitiški patiekalai: karšta 
batvinių sriuba, virtas kumpis, bulvės, trintos kanapės, varškė, 
rūgpienis, sūris, sviestas, gira, švilpikai ir t. t. Šeimynos tėvas 
pietus pradeda malda ir duonos raikymu. Prie stalo visi valgo 
ramiai, net mažieji šeimos vaikai neišdykauja, nes už balkio tėvas 
turi užkištą rykštę. 

Diena ūkininko sodyboje baigiasi jaunimo vakaruška. Progra-
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mos dalyviai mokosi aukštaitiškų dainų, ratelių, šokių ir žaidimų.
Edukacinė programa „Kelionė laiku“– puiki galimybė plėtoti 

vaikų, jaunimo, suaugusiųjų laisvalaikio užimtumą, formuoti jų 
iniciatyvumą bei kūrybiškumą, pagalba mokyklų ir ikimokykli-
nių įstaigų pedagogams gilinant ugdytinių žinias. Edukaciniuose 
užsiėmimuose, ne stebėdami, o tiesiog gyvendami kitame lai-
kmetyje, programos dalyviai pažins savo krašto kultūrą, istoriją. 
Tai paskatins juos puoselėti etninės kultūros paveldą, užtikrins 
tradicijų tęstinumą bei gyvybingumą. Programą galima derinti 
su mokyklose dėstomų technologijų, lietuvių literatūros, etikos, 
tikybos, istorijos dalykų programomis, taip pat ikimokyklinio bei 
pradinių klasių moksleivių ugdymo programomis.

Programa parengta, pritaikant Kalmaro (Švedija) krašto mu-
ziejaus edukacinį metodą, skirta vyresnio mokyklinio amžiaus 
vaikams, jaunimui ir suaugusiems.             

Tomo Stasevičiaus nuotr.
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Kai darbai baigti, šeimynos mama kviečia visus plauti rankų ir eiti į 
gryčią, kur laukia pietūs

Šeimynos tėvas pietus pradeda malda ir duonos raikymu

Diena ūkininko sodyboje baigiasi jaunimo vakaruška. Programos dalyviai 
mokosi aukštaitiškų dainų, ratelių, šokių ir žaidimų


