Tukuma muzeja piedāvājums 2018./2019. mācību gada 2. pusgadam
Laiks

Programma

Vieta

Norises
laiks

Auditorija

Dalībnie
ku skaits

Apraksts

Cena

kontaktpersona

Tukuma Mākslas muzejs
2.februāris
Interaktīva
– 5. maijs
ekskursija
izstādē
„VIŅAS
māksla”

Tukuma
Mākslas
muzejs

40 min

1.-4.kl.
5.-8.kl.

Līdz 30

Skolēni, apskatot Latvijas modernās
glezniecības darbu izstādi ar pazīstamu
latviešu mākslinieču darbiem, gida
pavadībā veic radošus uzdevumus
vizuālajā mākslā atkarībā no vecuma un
skolotāja norādītā mērķa, apgūst
mākslas terminus, jēdzienus un
izteiksmes līdzekļus, iepazīst mākslas
veidus (grafika, glezniecība, tēlniecība),
žanrus (klusā daba, portrets, animālija,
ainava), tehnikas (eļļas, akvareļu un
pasteļglezniecība, oforts, autortehnika)
no oriģināldarbiem. Sasaiste ar citiem
mācību priekšmetiem: ētika, latviešu
valoda, vēsture.

gids
8.00 EUR
(līdz 10
pers.,
12.00
EUR (līdz
30 pers.)

Inese Klestrova,
25494677;
makslasmuzejs@tu
kumamuzejs.lv

11. maijs –
1.
septembris

Tukuma
Mākslas
muzejs

40 min

1.-4.kl.
5.-8.kl.

Līdz 30

Skolēni, apskatot V. Purvīša audzēkņu
darbu izstādi, gida pavadībā un veic
radošus uzdevumus vizuālajā mākslā
atkarībā no vecuma un skolotāja norādītā
mērķa, veido un padziļina izpratni par
ainavu glezniecību, tās vēsturi Latvijā un
pasaulē, apgūst mākslas darbu skatīšanās
un analizēšanas prasmes, apgūst mākslas
terminus, jēdzienus un izteiksmes

gids
8.00 EUR
(līdz 10
pers.),
12.00
EUR (līdz
30 pers.)

Inese Klestrova,
25494677;
makslasmuzejs@tu
kumamuzejs.lv

Interaktīva
ekskursija
izstādē
„Purvīša
zīmē”

1

Februāris maijs

„Kopējam
gleznas”

Tukuma
Mākslas
muzejs

60 min.

1.-4.kl.
5.-8.kl.

līdz 30

Janvāris maijs

Ekskursija ar
uzdevumiem
“Orientējies
Tukuma laikā
un telpā” –
Mākslai pa
pēdām!

Tukuma
Mākslas
muzejs

60 min.

1.-4.kl.

līdz 30

Džūkstes
Pasaku
muzejs

40 min

1. - 4. kl.

Līdz 40

Džūkstes Pasaku muzejs
Marts Interaktīva
maijs
izstāde
„Džūkstes
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līdzekļus, iepazīst mākslas veidus
(grafika, glezniecība), žanrus (klusā
daba, portrets, ainava), tehnikas (eļļas
glezniecība, kokgriezums, tušas
zīmējums) no oriģināldarbiem.
Sasaiste ar citiem mācību priekšmetiem:
ētika, latviešu valoda, vēsture.
Programmas dalībnieki apskata izstādi
un izvēlas kādu mākslas darbu.
Nosacīti kopējot gleznu, skolēni apgūst
kādu no gleznas veidošanā
izmantotajiem vizuālās izteiksmes
līdzekļiem, apgūst prasmi mākslas darbu
skatīt, analizēt un izprast, kā arī saņemt
impulsus patstāvīgai radošai darbībai.
Nodarbības norisinās muzejā, aplūkojot
oriģināldarbus.
Skolēni muzejā saņem Tukuma
vecpilsētas karti ar iezīmētu maršrutu un
uzdevumiem. Skolēni, risinot
uzdevumus, iepazīst Tukuma
māksliniekus, viņu darbus un vēsturiski
nozīmīgas vietas. Atgriežoties muzejā,
programmas dalībnieki veic ar aktuālo
izstādi saistītus uzdevumus, pārbauda
risināto uzdevumu pareizību un
pārspriež procesa laikā radušās
pārdomas. Sasaiste ar citiem mācību
priekšmetiem: ģeogrāfija, matemātika,
ētika, latviešu valoda, vēsture.
Gida pavadībā iepazīst izstādi un pēta
izstādi, aktīvi darbojoties tajā un veicot
atraktīvus, izzinošus uzdevumus.

1,00
EUR/
persona

Inese Klestrova,
25494677;
makslasmuzejs@tu
kumamuzejs.lv

1.00
EUR/pers
ona

Inese Klestrova,
25494677;
makslasmuzejs@tu
kumamuzejs.lv

Skolēni 1.00
EUR/pers

Dita Silava.
26513314;
pasakumuzejs@tuk

Sprīdītis un
Lielēdējs”

Sarunās par folkloristu Ansu LerhiPuškaiti un viņa pierakstītajām pasakām
„Sprīdītis” un „Lielais ēdējs”, bērni
mācās izprast sevi un atklāj, ka labs
darbs vienmēr tiek atalgots. Bērni
piedalās arī rokas lellīšu izrādē.
Rezultātā tiek attīstītas bērnu lasīšanas
un stāstīšanas, kā arī sadarbības prasmes.
Džūkstes
Pasaku
muzejs / vai
skola

Janvāris maijs

Izbraukuma
programma
„Pasaka ceļa
somā”

Janvāris maijs

Interaktīva
Džūkstes
programma
Pasaku
„Luīzes ūdens muzejs
kliņģeri”

40 min.

1.-4.kl.

Nav
ierobežots

120 min.

5.-7.kl.

līdz 20

Pastariņa muzejs
3

Programmas laikā muzeja darbinieki
stāsta Ansa Lerha-Puškaiša pierakstītās
pasakas, organizē rotaļas un ierāda
dalībniekiem rokas leļļu teātra pamatus.
Programmas mērķis ir veicināt interesi
par vietējo kultūrvidi kā vienu no
nozīmīgākajiem faktoriem folklorista
dzīvē un daiļradē, kā arī popularizēt viņa
ieguldījumu latviešu tautas pasaku un
teiku vākšanā. Rezultātā skolēni iepazīst
latviešu tautas, tostarp dzīvnieku
pasakas, un radoši tās interpretē.
Programmas dalībniekiem ir iespēja
iepazīt Lancenieku skolas un tās
skolotāja Ansa Lerha-Puškaiša devumu
folklorā, pievēršoties tradicionālajai
kultūrai, tostarp kulinārajam
mantojumam, izmantojot skolotāja
dzīvesbiedres Luīzes Lerhas pieredzi.
Programmā ir izmantota integrētā
mācību pieeja, pilnveidojot skolēnu
zināšanas un prasmes latviešu valodā,
vēsturē, sociālajās zinībās, mājturībā un
tehnoloģijās, matemātikā.

ona,
gids
8.00 EUR
(līdz 10
pers),
12.00
EUR (no
10 līdz 30
pers.)
1,50
EUR/
persona

umamuzejs.lv

60,00
EUR

Dita Silava.
26513314;
pasakumuzejs@tuk
umamuzejs.lv

Dita Silava.
26513314;
pasakumuzejs@tuk
umamuzejs.lv

Janvāris maijs

Interaktīva
ekskursija
muzeja
teritorijā un
ekspozīcijās

Pastariņa
muzejs

60 min

Marts un
maijs

Saulgriežu
skoliņa

Pastariņa
muzejs

120 min.

Janvāris maijs

Interaktīva
programma
„Latvieša
dzīvesgudrība
”

Pastariņa
muzejs

180 min.

9.-12.kl.

8.klasei

1.-4.kl.

Līdz 30

līdz 20

līdz 20
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Skolēni gida pavadībā apskata muzeju,
pievēršot uzmanību ekspozīcijai
„Pastariņš mājā, skolā un dzīvē”,
iepazīst priekšmetus ekspozīcijā
„Saldūdens zveja” un „Klēts – dzimtas
turības spogulis”, kā arī piedalās
veiklības stafetēs.
Iepazīstot lauku sētas dzīves ritmu un tās
attēlojumu rakstnieka E. BirzniekaUpīša stāstos tiek attīstītas skolēnu
kultūras kompetences, kā arī padziļinātas
zināšanas literatūrā un Latvijas vēsturē.
Programmas laikā, caur E. BirzniekaUpīša daiļradi, iepazīst senču sadzīvi un
gadskārtu ieražas. Programmas
dalībnieki tiek motivēti svinēt pavasara
un vasaras saulgriežu svētkus savās
ģimenēs, veicot vienkāršus darbiņus,
apgūstot tautas tradīcijas un rituālus
Pastariņa muzejā.
Programma mērķis ir stiprināt
dalībnieku patriotisma jūtas, tā sekmējot
ģimeņu stiprumu un latvisko identitāti.
Skolēni iejūtas „Bisnieku” saimes ļaužu
lomās un apgūst senču gudrības,
izmantojot latviešu tautas ticējumus un
dzīves pieredzi. Programmā: sviesta
kulšana ar dziedāšanu, skaitīšanu un
atjautības uzdevumu minēšanu, rotaļas
ar dažādu lauku sadzīves ainu un darbu
imitāciju, kā arī izvēlēto rakstnieka E.
Birznieka-Upīša darbu citātu lasīšana un
atstāstīšana. Programmā ietverti arī
konkursi: „Zivju makšķerēšana”,

Ieeja bez
maksas,
gids 8.00
EUR

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

80,00
EUR

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

50, 00
EUR

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

Janvāris maijs

Garā
programma
„Maizes
cepšana”

Pastariņa
muzejs

300 min.

1.-12.kl.

līdz 20

Janvāris maijs

Īsā
programma
„Maizes
cepšana”

Pastariņa
muzejs

150 min.

1.-12.kl.

līdz 30

Janvāris maijs

Pastariņš
lauku sētā

Pastariņa
muzejs

120 min.

1.-9.kl.

līdz 30
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staigāšana uz koka kājām utt. Tā
orientēta uz dalībnieku sadarbības
prasmju attīstīšanu.
Programmas dalībniekiem ir iespēja
apgūt maizes cepšanas iemaņas un gūt
ieskatu citās tradicionālās nodarbēs, kas
praktizētas Ziemeļkurzemes lauku sētā
19.gs. latviešu rakstnieka Ernesta
Birznieka-Upīša (Pastariņa) dzimtajās
mājās, kā arī iepazīt rakstnieka literāro
mantojumu savam vecumam atbilstošām
metodēm. Nodarbības mērķis un
sasniedzamie rezultāti tiek pieskaņoti
skolēnu vecumam un skolotāja
izteiktajām vēlmēm.
Programmas dalībniekiem ir iespēja
apgūt maizes cepšanas iemaņas īstā
malkas krāsnī un reālā Ziemeļkurzemes
lauku sētā, latviešu Tautas rakstnieka
Ernesta Birznieka-Upīša (Pastariņa)
dzimtajās mājās. Programmā arī
interaktīva un atraktīva ekskursija,
spēles, rotaļas un maizes degustācija.
Bērni un jaunieši programmas laikā,
caur rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša
literārajiem darbiem, iepazīst darbarīkus
un instrumentus, sadzīvi un visu lietu
kārtību Pastariņa sētā, iegūs zināšanas
par zirga aizjūga piederumiem un zirga
jūgšanu un nodarbināšanu, mācīsies
sagatavot barību lopiem, iegūs zināšanas
par piena produktu izmantošanu, atpazīt
dažādus graudaugus, malt miltus un cept
maizi, iepazīt ārstniecības augus un zāļu

110,00
EUR

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

75,00
EUR

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

75,00
EUR

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

tējas
Tukuma Audēju darbnīca
No 6. aprīļa LMA
līdz 18.
studentu
maijam
izstāde
„Process”

No 24.
maija

Durbes pils
Janvāris maijs

Tukuma
Audēju
darbnīca

30 min

5 - 12. kl.

Līdz 30

Izstāde
„Piederība
manai zemei”

Tukuma
Audēju
darbnīca

30 min

1. - 5. kl.

Līdz 30

Izstāde „Par
Dzimteni un
Latviju. 1918
- 1920 ”

Durbes pils

40 min

12.kl.

Līdz 30
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Gida pavadībā skolēni apskata ar LMA
studentu izstādi, iepazīst dažādās
tekstiltehnikas un izzina to darināšanas
procesus no skicēm līdz gatavam
darbam, pašiem eksperimentējot.
Nodarbības mērķis un sasniedzamie
rezultāti tiek pieskaņoti skolēnu
vecumam un skolotāja izteiktajām
vēlmēm.
Gida pavadībā skolēni apskata Engures
vidusskolas aušanas pulciņa dalībnieku,
Engures jostu audēju kopas
„Saulesraksti” un viņu skolotājas Agitas
Pumpures darbus. Uzzina par
latviskajām spēka zīmēm, meklē tās
izstādes darbos un izmanto savos
radošanos darbos.

Ieeja bez
maksas,
Gids 8.00
EUR

Vineta Šulca,
25622267;
audejudarbnica@tu
kumamuzejs.lv

Ieeja bez
maksas,
Gids 8.00
EUR

Vineta Šulca,
25622267;
audejudarbnica@tu
kumamuzejs.lv

Izstādē “Par Dzimteni un Latviju. 19181920” iepazīst Latvijas Neatkarības kara
notikumus gaitu, pievēršot uzmanību
novadniekiem, kas piedalījās Latvijas
Pagaidu valdības veidošanā un bruņoto
formēšanā, cīņā pret lieliniekiem un
bermontiešiem. Izstādē izmantoti
Baltijas landesvēra karavīru un Durbes
lazaretes žēlsirdīgo māsu stāsti.
Ekskursijā, gida pavadībā, tiek pievērsta
uzmanība maz zināmiem vai
nezināmiem vēstures notikumiem,
praktizēta kartes lasīšanas un pirmās
palīdzības sniegšanas metodes, dažādo

Ieeja
1.50 EUR
/ pers,
Gids 8.00
EUR

Inese Šīmane,
25721502,
muzejpedagogs@tu
kumamuzejs.lv

Marts maijs

Orientēšanās
Durbes pils
spēle
„Iepazīsti
Durbes pili un
tās
apkārtnes
dabas
bagātības”

60 min.

Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis”
Janvāris Izstāde
Pils tornis
40 min
maijs
„Tukumnieki
un draugi”

4.-5.kl.
6.-9.kl.

līdz 30

8.-12.klase Līdz 30
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politisko spēku uzskatu izpēte.
Orientēšanās spēles mērķis iepazīstināt
skolēnus ar Durbes pilī esošajām
kultūrvēsturiskajām vērtībām: interjeru
un 19. gs. mākslas darbiem, kā arī parkā
esošajām mazajām arhitektūras formām
un klasicisma ainavas elementiem,
pievēršot uzmanību arī svarīgākajiem
Latvijas vēstures faktiem un spilgtām
personībām. Skolēni saņem darba lapu
ar uzdevumiem un patstāvīgi to izpilda,
darbojoties pilī un parkā. Noslēgumā
dalībnieki pārspriež iegūtās atbildes
sarunā ar muzeja darbinieku, reflektē par
iespaidiem un jaunajām zināšanām.
Programmas aktivitātes palīdz attīstīt
vērīgumu un uzlabot koncentrēšanās
spējas, trenē mākslas darbu skatīšanās
un informācijas meklēšanas prasmes
muzeja ekspozīcijā un kultūrvēsturiskajā
vidē, veicina loģisko domāšanu un
sadarbības prasmes strādājot komandās.
Līdzās kultūras kompetencei, tiek
attīstītas arī prasmes praksē pielietot
mākslās, humanitārajās un dabas
zinātnēs iegūtās zināšanas.
Gida pavadībā skolēni apskata izstādi,
veic uzdevumus, meklējot konkrētus
priekšmetus, informāciju par
ievērojamiem Tukuma apkaimes
cilvēkiem, tostarp Z.A. Meierovicu, pēta
Tukuma etnogrāfisko jostu, kārto puzles,
krāso uzdevumu lapas, apspriež

1.00
EUR/pers

Inese Šīmane,
25721502,
muzejpedagogs@tu
kumamuzejs.lv

Ieeja bez
maksas,
Gids 8.00
EUR

Loana Šulca
25622131
pilstornis@tukuma
muzejs.lv

mūsdienu tukumnieka stiprās puses un
veido savu pilsētnieka tēlu. Skolēniem ir
iespēja izspēlēt spēli “Atrodi Tukuma
smukumu” un pārbaudīt zināšanas
vēsturē, meklējot fotogrāfijās vēsturiskas
vietas un salīdzinot ar mūsdienām.
Kompetenču attīstības programmas un „Ceļojums laikā”
Marts Ceļojums
Pastariņa
Īsā
10. - 12.kl.
maijs
laikā „1896.
muzejs
program
gads
ma - 120
Dzirciema
min.,
muižas
garā
vecsaimniecīprogram
bā
ma „Bisnieki””
240 min.

marts -maijs Ceļojums
laikā „1918.
gads Bisnieku
sētā””

Pastariņa
muzejs

Īsā
program
ma - 120
min.,
garā
program
ma 240 min.

Īsā
program
ma - līdz
15, garā
program
ma līdz 30

10. - 12.kl. Īsā
program
ma - līdz
15, garā
program
ma līdz 30
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Skolēni iejūtas „Bisnieku” sētas ļaužu
lomās 1896. gadā un, darot tradicionālos
lauku sētas darbus, mēģina iedzīvoties
situācijā, kad notiek zemes izpirkšana no
muižas. Skolēni praktizē zemes
mērīšanas un plānu sastādīšanas procesu
un apspriež zemes izpirkšanas
noteikumus un iespējas to izpildīt, kā arī
iepazīstas ar rakstnieka E. BirzniekaUpīša stāstos tēloto situāciju Latvijas
laukos. Programmas noslēgumā skolēni
pārrunā paveikto un apspriež un
salīdzina norises 19. gs. un mūsdienās,
atbildot uz jautājumu kā veidot nākotni
laukos mūsdienās.
Skolēni iejūtas „Bisnieku” sētas ļaužu
lomās un, darot tradicionālos lauku sētas
darbus, mēģina iedzīvoties 1918. gada
situācijā un izprast sarežģītos vēstures
notikumus brīdī, kad tapa Latvijas valsts.
Tolaik Kurzemē vēl bija vācu armija,
vairums kurzemnieku vēl bija bēgļos,
bet pagastos jau atjaunoja skolas.
Programma izstrādāta ar mērķi
padziļināt skolēnu izpratni par
vēsturisko laiku un vēsturiskajām
personībām. Programmā tiek

Īsā
programm
a - 3,00
EUR/
Pers.,
garā
programma 105,00
EUR

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

Īsā
programm
a - 3,00
EUR/
Pers.,
garā
programma 105,00
EUR

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

marts -maijs Interaktīva
programma
„Mīts vai
patiesība”

Durbes pils

90 min

padziļinātas skolēnu zināšanas un
pilnveidotas prasmes vēsturē, politikā un
tiesībās, valodās, matemātikā,
ģeogrāfijā, fizikā, mājturībā un
tehnoloģijās, novadpētniecībā.
Programmas saturā ir uzsvērti 1905.
gada notikumi Tukumā un to
atspoguļojums nostāstos, presē,
dokumentos, fotogrāfijās un literatūrā.
Skolēniem ir iespēja iejusties Durbes
pils gaisotnē, izzināt dažādu cilvēku
grupu viedokļus un rīcības motīvus,
piedaloties praktiskās aktivitātēs,
darbojoties ar vēstures avotiem un tos
salīdzinot.
Programma izstrādāta, izmantojot
kompetencēs balstītu mācīšanās pieeju,
ar mērķi attīstīt skolēnu patriotiskās
jūtas, piederību savai tautai un zemei.
Programmas uzdevumi: veicināt
klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un
informācijas meklēšanas prasmes
muzeja ekspozīcijā; padziļināt izpratni
par vēsturiskiem notikumiem un to
atspoguļojumu, kā arī par tautas
nemateriālo mantojumu: stāstiem,
nostāstiem; mācīt kritiski domāt un
atšķirt mītus no īstenības. Programma
veicina sadarbības prasmes; rosina
kritiski domāt un arī radoši interpretēt
gūtās zināšanas un prasmes. Programmā
tiek izmantotas tādas metodes kā verbālā
saziņa (saruna, abstrakto jēdzienu
skaidrošana, skaidrojums ar

9. - 12. kl.
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3,00
EUR/
personai

Santa Silava
22041224
Santa.Silava@tuku
mamuzejs.lv

marts -maijs Interaktīva
programma
„Mīts vai
patiesība”

Džūkstes
Pasaku
muzejs

80 min

5. klase

marts -maijs Interaktīva
programma
„Mīts vai
patiesība”

Pastariņa
muzejs

80 min

9. klase

salīdzinājumu), praktiskā darbība,
individuālais darbs, grupu darbs. Tiek
attīstīta kultūras izpratne un kultūras
izpausmes kompetences.
Džūkstes Pasaku muzejā skolēni
papildina zināšanas par Pasaku tēvu un
folkloristu Ansu Lerhi-Puškaiti un
padziļina izpratni par viņa vāktajām
pasakām, izmantojot tautas pasaku
„Sprīdītis" un „Lielēdējs”.
Programmas uzdevumi: veicināt
klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un
informācijas meklēšanas prasmes
muzeja ekspozīcijā; padziļināt izpratni
par vēsturiskiem notikumiem un to
atspoguļojumu, kā arī par tautas
nemateriālo mantojumu: stāstiem,
nostāstiem, pasakām; mācīt kritiski
domāt un atšķirt mītus no īstenības.
Programma veicina sadarbības prasmes;
rosina kritiski domāt un arī radoši
interpretēt gūtās zināšanas un prasmes,
kā arī attīsta kultūras izpratnes un
kultūras izpausmes kompetences.
Pastariņa muzejā skolēni iepazīst
Ziemeļkurzemes lauku sētas dzīvi un
1905. gada notikumus laukos, kā arī to
interpretāciju rakstnieka E.BirzniekaUpīša stāstos, piemēram, „Zem ābeles”.
Skolēni padziļina zināšanas latviešu
literatūrā un vēsturē, pilnveido prasmes,
iemaņas un attieksmes, kā arī labāk
izprot zināšanu nozīmi personības
attīstībā un socializācijā. Programmas
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3,00
EUR/
personai

Dita Silava.
26513314;
pasakumuzejs@tuk
umamuzejs.lv

3,00
EUR/
personai

Sanita Ratniece,
28651091;
pastarinamuzejs@t
ukumamuzejs.lv

uzdevumi: veicināt klausīšanās,
skatīšanās, lasīšanas un informācijas
meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā;
padziļināt izpratni par vēsturiskiem
notikumiem un to atspoguļojumu, kā arī
par tautas nemateriālo mantojumu:
stāstiem, nostāstiem, pasakām; mācīt
kritiski domāt un atšķirt mītus no
īstenības. Programma veicina sadarbības
prasmes; rosina kritiski domāt un arī
radoši interpretēt gūtās zināšanas un
prasmes, kā arī attīsta kultūras izpratnes
un kultūras izpausmes kompetences.
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