
Pieteikšanās Kultūras dienām Tukuma muzejā 

 

Kontaktpersona: Inese Šīmane, 25721502, e-pasts muzejpedagogs@tukumamuzejs.lv  

 

Tukuma muzejs piedāvā programmu “Orientējies Tukuma laikā un telpā”, kuras ietvaros skolēni atklāj Tukumu, to vēsturi un kultūrvēstures 

objektus, noslēgumā apmeklējot vienu no piecām Tukuma muzeja iestādēm iepazīstot aktuālo izstādi, muzejpedagoģisko programmu vai 

izglītojošo nodarbību, kas atbilst izstādes saturam, skolēnu vecumposmam un mācību programmai. 

Ieeja Eur 1,50 

 

Pirmdien, 2019. gada 14. oktobrī  

Mērķauditorija: pirmsskola un 1.-2.klase 

Sākums 

plkst. 

Tukuma  

Audēju 

Darbnīca 

Tukuma 

Mākslas  

Muzejs 

Galerija 

Durvis 

Pils 

Tornis 

Durbes pils Saistība ar mācību 

priekšmetiem 

~12.00  

pēc izrādes 

Izglītojoša 

nodarbība 

aktuālās izstādes 

“Ieva 

Krūmiņa. 

Tekstils” 

iepazīšanai 

 

Muzejpedagoģiskā 

programma 

“Orientējies 

Tukuma laikā un 

telpā” – Mākslai 

pa pēdām! 

Izglītojoša 

nodarbība 

aktuālās izstādes 

“Egils un 

Leons. 

Satikšanās” 

iepazīšanai 

Izglītojoša 

nodarbība “Kā 

top kino” 

aktuālās izstādes 

„Kino Tukumā” 

iepazīšanai. 

Muzejpedagoģiskā 

programma 

“Orientējies 

Tukuma laikā un 

telpā” - Iepazīsti 

Durbes pili un tās  

apkārtnes dabas 

bagātības 

Latviešu val. 

Sociālās zinības 

Vizuālā māksla 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Matemātika 

Dabaszinības 

Sports 

Novadpētniecība 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:muzejpedagogs@tukumamuzejs.lv


Otrdien, 2019. gada 15. oktobrī  

Mērķauditorija: 2.-5.klase 

Sākums 

plkst. 

Tukuma  

Audēju 

Darbnīca 

Tukuma 

Mākslas  

Muzejs 

Galerija 

Durvis 

Pils 

Tornis 

Durbes pils Saistība ar 

mācību 

priekšmetiem 

~12.00 

pēc izrādes 

Izglītojoša 

nodarbība 

aktuālās izstādes 

“Ieva 

Krūmiņa. 

Tekstils” 

iepazīšanai 

 

Muzejpedagoģiskā 

programma 

“Orientējies 

Tukuma laikā un 

telpā” – Mākslai 

pa pēdām! 

Izglītojoša 

nodarbība 

aktuālās izstādes 

“Egils un 

Leons. 

Satikšanās” 

iepazīšanai 

Izglītojoša 

nodarbība “Kā 

top kino” 

aktuālās izstādes 

„Kino Tukumā” 

iepazīšanai. 

Muzejpedagoģiskā 

programma 

“Orientējies 

Tukuma laikā un 

telpā” - Iepazīsti 

Durbes pili un tās  

apkārtnes dabas 

bagātības 

Latviešu val. 

Sociālās zinības 

Vizuālā māksla 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Matemātika 

Dabaszinības 

Sports 

Novadpētniecība 

~15.00 

pēc izrādes 

Izglītojoša 

nodarbība 

aktuālās izstādes 

“Ieva 

Krūmiņa. 

Tekstils” 

iepazīšanai 

 

Muzejpedagoģiskā 

programma 

“Orientējies 

Tukuma laikā un 

telpā” – Mākslai 

pa pēdām! 

Izglītojoša 

nodarbība 

aktuālās izstādes 

“Egils un 

Leons. 

Satikšanās” 

iepazīšanai 

Izglītojoša 

nodarbība “Kā 

top kino” 

aktuālās izstādes 

„Kino Tukumā” 

iepazīšanai. 

Muzejpedagoģiskā 

programma 

“Orientējies 

Tukuma laikā un 

telpā” - Iepazīsti 

Durbes pili un tās  

apkārtnes dabas 

bagātības 

Latviešu val. 

Sociālās zinības 

Vizuālā māksla 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Matemātika 

Dabaszinības 

Sports 

Novadpētniecība 

 


