Latvijas skolas somas piedāvājums
Tukuma muzejā
2020./2021. mācību gads

Durbes pilī skolēni izspēlē programmu “Ceļojums laikā. 1919. gads”. Foto: Līva Lielmane.
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Ievads
Kas ir “Latvijas skola soma”?
Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000
Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt
katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt
norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un sniedz iespēju klātienē
iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises.
Finanšu līdzekļi tiek piešķirti pašvaldībām atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz
12. klasei, t.sk., profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Pašvaldību atbildība ir sadarbībā
ar skolu administrācijām izstrādāt maksimāli efektīva līdzekļu izlietojuma plānu, vajadzības
gadījumā koordinējot vairāku skolu sadarbību.
Kādus Tukuma muzejus iespējams apmeklēt “Latvijas skolas soma” ietvaros?
Tukuma muzejam ir 7 struktūrvienībām, kur 6 no tiem ir sagatavojuši piedāvājumu
iniciatīvai “Latvijas skolas soma”: Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils, Tukuma Pilsētas
vēstures muzejs "Pils tornis", Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs un Džūkstes
Pasaku muzejs. Muzeji organizē interaktīvas ekskursijas, pedagoģiskās programmas,
izzinošas nodarbības aktuālo izstāžu iepazīšanai un lomu spēles “Ceļojums laikā”,
tādējādi iejūtoties konkrētā vēsturiskā notikumā.
Kāpēc svarīgi izmantot “Latvijas skolas somu”?
Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts
garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt
Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot
piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Kur tiek izmantots „Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums?
Finansējums tiek izmantots kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas objektu
apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot pasākuma ieejas un biļešu izdevumus,
dalības maksu koncertiem, izstādēm kā arī transporta pakalpojumu uz/no norises vietām,
izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu,
performanču, darbnīcu norišu izmaksām.
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6 soļi ceļā uz Tukuma muzejiem
1.

Izvēlieties kādu no Tukuma muzeja piedāvājumiem
Piedāvājuma detalizēts apraksts pieejams šī dokumenta turpinājumā, kā arī Tukuma
muzeja mājas lapā www.tukumamuzejs.lv

2.

Sazinieties ar muzejiem
Ar muzejiem aicinām sazināties telefoniski vai rakstiski, norādot vēlamo aktivitāti,
datumu, laiku, dalībnieku skaitu un vecumu.
Tukuma Mākslas muzejs: 25494677, makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv
Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis”: 25622131, pilstornis@tukumamuzejs.lv
Tukuma Audēju darbnīca: 25622267, audejudarbnica@tukumamuzejs.lv
Pastariņa muzejs: 28651091, pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv
Džūkstes Pasaku muzejs: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv
Durbes pils: 25721502, muzejpedagogs@tukumamuzejs.lv

3.

Norādījumi par apmaksu
Pirms muzeja apmeklējuma, lūdzam nosūtīt pakalpojuma saņēmēja rekvizītus uz epastu gramatvediba@tukumamuzejs.lv, norādot skolu, klasi, apmeklētāju skaitu, kā arī
pakalpojumu, par ko tiks veikta samaksa. Rēķinu par veikto pakalpojumu Tukuma
muzejs izraksta pēc muzeja apmeklējuma.

4.

Apstipriniet apmeklējumu
Pirms ierodaties muzejā, aicinām vēlreiz sazināties ar muzeju un apstiprināt
apmeklējumu, precizējot ierašanās laiku.

5.

Sagatavošanās muzeja apmeklējumam
Pirms muzeja apmeklējuma aicinām skolotājus iepazīstināt skolēnus ar muzeja
iekšējās kārtības noteikumiem, ar kuriem iepazīstinās muzeja darbinieks.

6.

Ierašanās muzejā
Ierodoties muzejā, jūs sagaidīs muzeja pārstāvis, kura pavadībā interaktīvi iepazīsiet
muzeju un tā piedāvājumu.

Aicinām izbaudīt Tukuma muzeju piedāvājuma daudzveidību!
Gaidīsim atkal ciemos!
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Tukuma muzeja aktuālais piedāvājums
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Vēlamais dalībnieku skaits

Iespējami izbraukumi

Papildus
informācija

15-20

Norise

1,50EUR
personai

Līdzdalība

Ilgums

V

Maksa

45 min.

V

Valoda

V

Daba

Arhitektūra

V

Novadpētniecība

Vēsture

V

Dizains

Mantojums

Deja

Teātris

Kino

Apraksts

Mūzika

Ieteicamais
vecumpos
ms

Literatūra

Nosaukums

Māksla

Tukuma muzeja aktuālā piedāvājuma apraksts

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/makslasmuzejs

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.

V
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Pēc pieprasījuma

1.-4. klašu
vecuma
grupa

Aktīva līdzdalība

Muzejpedago
ģiskā
programma
“Orientējies
Tukuma
laikā un
telpā” –
Mākslai pa
pēdām!

Latviešu valodā

Tukuma Mākslas muzejs, Tukuma nov.,Tukums, Harmonijas iela 7

Inese
Klestrova
25494677
makslasmuze
js@tukumam
uzejs.lv

5.-9. klašu
vecuma
grupa

V

7

V

1,50EUR
personai

15-20

Pēc pieprasījuma

Tematisk
ās
nodarbīb
as gida
pakalpoj
umi
24,00
EUR
(grupa
līdz 20
personā
m)

Aktīva līdzdalība

1h

Bezmaks
as

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/makslasmuzejs
Inese
Klestrova
25494677
makslasmuze
js@tukumam
uzejs.lv

15-20

1.-4. klašu
vecuma
grupa

V

Pēc pieprasījuma

Muzejpedago
ģiskā
programma
“Kopējam
gleznas”

V

Aktīva līdzdalība

10.-12.
klašu
vecuma
grupa

V

1h

5.-9. klašu
vecuma
grupa

Skolēni ar rotaļu elementu,
V
praktisko paņēmienu, grupu
darbu un radošo aktivitāšu
palīdzību gūst izpratni par
kultūrvēsturiskā mantojuma
daudzveidību un nozīmi.
Rezultātā attīstītas kultūras
kompetences: iespēja mākslas
vidē apgūt mākslas terminus,
jēdzienus un izteiksmes
līdzekļus, iepazīt mākslas
veidus, žanrus, tehnikas no
oriģināldarbiem. Nodarbības
norisinās atbilstoši muzeja
izstāžu plānam, ko var
aplūkot
www.tukumamuzejs.lv mājas
lapā.
Programmas dalībnieki uz
V
muzeja gleznu kolekcijas,
atsevišķu kolekcijas darbu un
mākslas izstāžu bāzes apgūst
prasmi mākslas darbu skatīt,
analizēt un izprast, kā arī
saņemt impulsus patstāvīgai
radošai darbībai.
Nodarbības norisinās muzeja
atmosfērā, aplūkojot
oriģināldarbus nevis
reprodukcijas, tās laikā notiek
nosacīta gleznu kopēšana.
Oriģināldarbs tiek analizēts,
atsevišķi aplūkojot tā dažādos
aspektus (piemēram, krāsu,
kompozīciju, ritmu utml.).
Praktiskajā darbā skolēni

Latviešu valodā

1.-4. klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Izglītojošas
nodarbības
aktuālo
izstāžu
iepazīšanai

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/makslasmuzejs
Inese
Klestrova
25494677
makslasmuze
js@tukumam
uzejs.lv

atspoguļo kādu no gleznas
veidošanā izmantotajiem
vizuālās izteiksmes
līdzekļiem.

V

V

1,50EUR
personai

150,00E
UR
(grupa
līdz 30
personā
m)
5,00EUR
personai
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30

V

Pēc pieprasījuma

V

Aktīva līdzdalība

V

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/durbespils
Inese Šīmane
25721502
muzejpedago
gs@tukumam
uzejs.lv

30

V

V

Pēc pieprasījuma

10.-12.
klašu
vecuma
grupa

V

Aktīva līdzdalība

5.-9. klašu
vecuma
grupa

V

1h

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
**
“Ceļojums
laikā. 1919.
gads”

5.-9. klašu
vecuma
grupa

Orientēšanās spēles mērķis ir V
iepazīstināt skolēnus ar
Durbes pilī esošajām
kultūrvēsturiskajām vērtībām:
interjeru un 19.gs. mākslas
darbiem, dažādu vēsturisko
priekšmetu izmantošanas
iespējām, to salīdzinājumu ar
mūsdienām, parka mazām
arhitektūras formām,
klasicisma ainavas
elementiem, koku sugu
daudzveidību.
Muzejpedagoga pavadībā
skolēni saņem darba lapu ar
uzdevumiem, patstāvīgi to
pilda, darbojoties pilī un
parkā. Uzdevumi pielāgoti
dažādiem vecumposmiem.
Noslēgumā pārspriež iegūtās
atbildes, reflektē par jauniem
iespaidiem un iegūtām
zināšanām.
Izmantojot Tukuma Durbes
pils lazaretes piemēru,
skolēni caur personīgo
pieredzi un dalību lomu spēlē
iepazīst 1919. gada sarežģīto
vēsturisko situāciju Latvijā.
Skolēni iepazīstas ar izstādi
“Par Dzimteni un Latviju.
1918.-1920.”, kas veltīta

4h

1.-4. klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Muzejpedago
ģiskā
programma
“Orientējies
Tukuma
laikā un
telpā” Iepazīsti
Durbes pili
un tās
apkārtnes
dabas
bagātības.

Latviešu valodā

Durbes pils, Tukuma nov., Tukums, M. Parka iela 7

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/durbespils
Inese Šīmane
25721502
muzejpedago

landesvēra lomai Latvijas
Neatkarības karā, pēta
vēstures avotus un noskatās
īsfilmu. Skolēni iejūtas
vēsturisku personību
situācijās, piedaloties
īstenībai tuvinātās aktivitātēs,
Baltijas landesvēra 1.
lazaretē Durbes pilī.
Lai palīdzētu skolotājiem
sagatavot skolēnus muzeja
apmeklējumam un rosinātu
izmantot muzejā attīstītās
kompetences, ir izstrādāti
metodiski materiāli, ko iesaka
izmantot pedagogiem pirms
un pēc Durbes pils
apmeklējuma.
**Piedāvājums sagatavots VKKF mērķprogrammas „Latvijas skolas somas satura radīšana” ietvaros.
Izglītojošas
5.-9. klašu
Muzejs regulāri piedāvā
V V
V
nodarbības
vecuma
dažādas izstādes, kuras norit
aktuālo
grupa
atbilstoši muzeja izstāžu
izstāžu
plānam, ko var aplūkot
iepazīšanai
10.-12.
www.tukumamuzejs.lv mājas
klašu
lapā. Skolēniem piedāvājam
vecuma
interaktīvu nodarbību, kas
grupa
palīdz iepazīt izstādes saturu
atbilstoši skolēnu
vecumposmam un mācību
programmai.

V

V

V

9

V

V

V

V

30

pēc pieprasījuma

Klausīšanās, aktīva līdzdalība

40 min

Latviešu valodā
V

Tematisk
ās
nodarbīb
as gida
pakalpoj
umi
24,00
EUR
(grupa
līdz 20
persona)
1,50
EUR
personai

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/durbespils
Inese Šīmane
25721502
muzejpedago
gs@tukumam
uzejs.lv

30

V

1,50EUR
personai

Klausīšanās/aktīv
a līdzdalība
Pēc pieprasījuma

10.-12.
klašu

Ekspozīcijā radīts priekšstats
par baltvācu kultūru 19. gs.
beigās - 20. gs. sākumā, kur
atjaunots kungu mājas
vēsturiskais iekārtojums.
Apskatāmas lietišķās,
reprezentācijas un privātās

1h

5.-9. klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Ekspozīcija
“Durbes pils
vēsturiskais
interjers”
un “Rainis
un Durbes
pils”

gs@tukumam
uzejs.lv

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/durbespils
Inese Šīmane

10.-12.
klašu grupa

V

V

10

V

2,00EUR
personai

30

9,50EUR
personai

Pēc pieprasījuma

V

Aktīva līdzdalība

5.-9. klašu
vecuma
grupa

V

Aktīva
līdzdalība
Pēc
pieprasījuma
20

Muzejpedago
ģiskā
programma
* “Raiņa
stunda
Durbes pilī”

5.-9. klašu
vecuma
grupa

V

3h

1.-4. klašu
vecuma
grupa

25721502
muzejpedago
gs@tukumam
uzejs.lv

Latviešu valodā

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
“Ziemassvēt
ku laiks
Durbes pilī”

telpas, kā arī muižas ķēķis.
Interaktīvas nodarbības laikā
skolēni var nostiprināt
zināšanas par senās Grieķijas
mākslu un tās ietekmi Eiropas
mākslā, atpazīt historisma
perioda mākslas un interjera
priekšmetu piemērus, kā arī
dažādu mākslas stilu
izpausmes kungu māju
interjera iekārtojumā Latvijā
19. gs. un 20.gs. sākumā.
Savukārt ekspozīcija “Rainis
un Durbes pils” veidota, lai
atklātu izcila dzejnieka
saistību ar Durbes pili un
sniegtu ieskatu Raiņa muzeja
veidošanā un iekārtojumā.
Programma balstīta uz metodi
“Ceļojums laikā”, kuras
pamatā ir ņemtas Vilhelma
fon der Rekes pierakstītās
māmiņas atmiņas par
Ziemassvētku laiku Zantes
muižā. Muzeja darbinieki
iejūtas 19. gadsimta beigu
Durbes pils iemītnieku tēlos.
Un aicina arī skolēnus
iejusties tā laika atmosfērā
un iepazīt pils interjeru, kā arī
tā laika Ziemassvētku
tradīcijas - rotājumu
gatavošanu, laimes liešanu,
rotaļas un piparkūku cepšanu.
Savulaik Durbes pils
piederēja dzejniekam Rainim.
Tādēļ piedāvājam programmu
“Raiņa stunda Durbes pilī”.
Tā sastāv no trīs daļām:
izstādes iepazīšana, debates

Latviešu
valodā
1h

vecuma
grupa

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/durbespils
Inese Šīmane
25721502
muzejpedago
gs@tukumam
uzejs.lv

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/durbespils

20

Pēc pieprasījuma

Inese Šīmane
25721502
muzejpedago
gs@tukumam
uzejs.lv

Aktīva līdzdalība

2h

Latviešu valodā

par Raiņa personību un
praktiskā daļa. Programmas
mērķis veicināt skolēnu
interesi par vietējo kultūrvidi
kā vienu no nozīmīgākajiem
posmiem Tautas dzejnieka
Raiņa dzīves un daiļrades
periodā.
* Piedāvājums ir saistīts ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām (skatīt: https://kulturaskanons.lv/par-kanonu-2/)
Radošās
10.-12.
Programmas pamatā ir
V
V V
120,00E
kultūrvēsture klašu grupa vēsturiskā situācija Tukumā
UR
s vides
1905. gadā, kad
(grupa
programma
sociāldemokrāti izplatīja
līdz 30
“Ceļojums
nelegālo literatūru, rīkoja
personā
laikā.
slepenās "meža sapulces",
m)
Piedzīvosim
aģitēja tautu cīņai pret cara
1905.gadu”
patvaldību un vācu
6,00EUR
muižniekiem. Skolēniem ir
personai
iespēja iejusties Durbes pils
gaisotnē, izzināt dažādu
cilvēku grupu viedokļus un
rīcības motīvus, piedalīties
praktiskās aktivitātēs,
darboties ar vēstures avotiem
un tos salīdzināt.

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/durbespils
Inese Šīmane
25721502
muzejpedago
gs@tukumam
uzejs.lv

10.-12.
klašu

11

V

V

Tematisk
ās
nodarbīb
as gida
pakalpoj
umi
24,00
EUR
(grupa
līdz 20

12

V

Pēc pieprasījuma

5.-9. klašu
vecuma
grupa

Muzejpedagoģiskā
programma tiek piedāvāta
izstādes “Parole: 1991-42-51”
ietvaros. Skolēni iepazīstas ar
Zemessardzes veidošanos, tās
uzdevumiem, iekļaušanu
NBS un uzdevumiem
mūsdienās. Skolēniem ir
iespēja iepazīties ar
zemessargu ekipējumu,
uzvilkt bruņucepuri un vesti,

Aktīva līdzdalība

1.-4. klašu
vecuma
grupa

1h

“Kļūsti par
savas zemes
sargu”

Latviešu valodā

Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis”, Tukuma nov., Tukums, Brīvības laukums 19a
http://www.tu
ktukumamuz.
lv/pils-tornis
Linda Lūse
25622131
29489223
pilstornis@tu
kumamuzejs.l
v

Tukuma Audēju darbnīca, Tukuma nov., Tukums, Tidaholmas iela 3
12

V

Bezmaks
as
Tematisk
ās
ekskursij
as gida
pakalpoj
umi
24,00
EUR
(grupa
līdz 20
personā
m)

25

V

Pēc pieprasījuma

V

Aktīva līdzdalība

10.-12.
klašu
vecuma
grupa

personā
m)

30 min

Ekspozīcija
“Savējo
stāsti, ne
svešo”

praktiski sakārtot
mugursomu, izmēģināt rāciju
un lauka telefonus. Pēc tam
viņiem tiek piedāvāti
interaktīvi uzdevumi
atbilstoši vecuma grupām,
savu zināšanu pārbaudei par
zemessardzi.
Ekspozīcijā apskatāmi 20. gs.
vēstures notikumi Tukumā un
cilvēku likteņstāsti Latvijas,
Baltijas un Eiropas kontekstā
6 tematiskās daļās. Katrs
periods akcentēts ar kādu
priekšmetu un īpašu stāstu.
Ekspozīcijā iekļauta arī
animācijas filmiņa "Tukuma
stāsts". Lai ekspozīcija taptu,
tika veikta Tukuma pilsētas
vēstures izpēte, iesaistot
dažādas pilsētas iedzīvotāju
vecuma, sociālās un etniskās
grupas, uzklausot viņu atmiņu
stāstus un aicinot viņus
dāvināt muzejam priekšmetus
ar muzejisku nozīmi.
Skolēniem pēc izvēles ir
iespēja izspēlēt spēles “Atrodi
Tukuma skaistākās vietas”
(izmantojot metamo kauliņu,
jāatrod 6 klucīši ar Tukumam
raksturīgām vietām) un
“Atrodi pāri” (izmantojot
agrāk tapušās fotogrāfijas,
jāatrod tā pati vieta
mūsdienās).

Latviešu valodā

vecuma
grupa

-

http://www.tu
ktukumamuz.
lv/pils-tornis
Linda Lūse
25622131
29489223
pilstornis@tu
kumamuzejs.l
v

V

Džūkstes Pasaku muzejs, Tukuma nov., Džūkstes pag., Lancenieku skola
13

V

V

20

Pēc pieprasījuma

Tematisk
ās
nodarbīb
as gida
pakalpoj
umi
24,00
EUR
(grupa
līdz 20
personā
m)
5,00EUR
personai

Aktīva līdzdalība

30min

Bezmaks
as

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/audejudarbnica
Vineta Šulca
25622267
audejudarbni
ca@tukumam
uzejs.lv

10

5.-9.klašu
vecuma
grupa

V

Pēc plānota grafika

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
“Aušanas
pamatu
apguve”

V

Aktīva līdzdalība

10.-12.
klašu
vecuma
grupa

V

63h

5.-9.klašu
vecuma
grupa

Gida pavadībā skolēni
iepazīstas ar Audēju darbnīcu
aktuālo izstādi un tajā
redzamo. Tiek apspriesta
mūsdienu tekstilmākslas
tehnoloģijas salīdzinājumā ar
tradicionālo aušanu, tiek
veidoti radoši darbi atbilstoši
skolēnu vecumposmam,
mācību saturam. Interaktīvā
nodarbība norit atbilstoši
muzeja izstāžu plānam, ko
var aplūkot
www.tukumamuzejs.lv mājas
lapā.
Programmas ietvaros skolēni
iepazīstas ar
kultūrvēsturiskajām
tradīcijām un novada
tautastērpu kolekciju. Pēta
vilnas un lina īpašības,
iepazīst krāsas, augus. Apgūst
aušanas pamatprasmes,
strādājot stellēs. Muzeja
darbinieka vadībā skolēns
noauž kādu priekšmetu,
izmantojot tradicionālas vai
inovatīvas metodes. Tiek
nodrošināta aušanas
kultūrvēsturisko tradīciju
izpēte un pārmantojamība,
popularizējot gan vēsturisko,
gan šodienas audēju
meistarību, meklējot
inovatīvas metodes un
risinājumus.

Latviešu valodā

1.-4. klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Izglītojošas
nodarbības
aktuālo
izstāžu
iepazīšanai

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/audejudarbnica
Vineta Šulca
25622267
audejudarbni
ca@tukumam
uzejs.lv

10.-12.
klašu
vecuma
grupa

V

V

85,00EU
R
(grupa
līdz 20
personā
m)
4,00EUR
personai

14

20

Pēc pieprasījuma

2,00EUR
personai

Aktīva līdzdalība

V

V

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/dzukstes
-pasakumuzejs
Dita Silava
26513314
pasakumuzej
s@tukumamu
zejs.lv

20

V

V

2h

V

Pēc pieprasījuma

5.-9.klašu
vecuma
grupa

V

Aktīva līdzdalība

1.-4. klašu
vecuma
grupa

V

Latviešu valodā

5.-9.klašu
vecuma
grupa

Programmas laikā muzeja
darbinieki stāsta folklorista
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.
Iespēja iepazīt Lancenieku
skolas un tās skolotāja,
folklorista Ansa LerhaPuškaiša 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.

2h

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
“Luīzes
ūdens
kliņģeri”

1.-4. klašu
vecuma
grupa;

Latviešu valodā

Muzejpedago
ģiskā
programma
“Pasaka ceļa
somā”

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/dzukstes
-pasakumuzejs
Dita Silava
26513314
pasakumuzej
s@tukumamu
zejs.lv

V

V

V

120,00
EUR
(grupa
līdz 20
personā
m)

30

V

Pēc pieprasījuma

V

Aktīva līdzdalība

5.-9.klašu
vecuma
grupa

Džūkstes Pasaku muzejā
skolēni papildina zināšanas
par Pasaku tēvu un folkloristu
Ansu Lerhu-Puškaiti un
padziļina izpratni par viņa
vāktajām pasakām,
izmantojot tautas pasaku
“Sprīdītis” un “Lielēdējs”.
Programmas uzdevumi:
veicināt klausīšanās,
stāstīšanas, lasīšanas un
informācijas meklēšanas
prasmes muzeja ekspozīcijā;
padziļināt izpratni par
vēsturiskiem notikumiem un
to atspoguļojumu, kā arī par
tautas nemateriālo
mantojumu: stāstiem,
pasakām; mācīt kritiski domāt
un atšķirt mītus no īstenības.

1,5 h

1.-4. klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
“Mīts vai
patiesība”

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/dzukstes
-pasakumuzejs
Dita Silava
26513314
pasakumuzej
s@tukumamu
zejs.lv

6,00EUR
personai

15

20

Pēc pieprasījuma

Skolēni iejūtas „Bisnieku”
V
V V
V
60,00
mājas saimes ļaužu lomās un
EUR
apgūst senču gudrības,
(grupa
izmantojot latviešu tautas
līdz 30
5.-9.klašu
ticējumus un dzīves
personā
vecuma
pieredzes. Programmā:
m)
grupa
sviesta kulšana ar dziedāšanu
un atjautības uzdevumu
2,00EUR
minēšanu. Rotaļas ar dažādu
personai
lauku sadzīves ainu un darbu
imitāciju, kā arī izvēlēto
rakstnieka E. Birznieka-Upīša
darbu citātu lasīšana un
pārrunāšana.
* Piedāvājums ir saistīts ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām (skatīt: https://kulturaskanons.lv/par-kanonu-2/)

3h

1.-4. klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
* “Latvieša
dzīvesgudrīb
a”

Aktīva līdzdalība

Pastariņa muzejs, Tukuma nov., Zentenes pag., "Bisnieki"
-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/pastarina
-muzejs

Sanita
Ratniece
28651091
pastarinamuz
ejs@tukuma
muzejs.lv

5.-9.klašu
vecuma
grupa
10.-12.
klašu
vecuma
grupa

30

Pēc pieprasījuma

110,00
EUR
(grupa
līdz 20
personā
m)

Aktīva līdzdalība

V

3h

Programmas laikā, caur E.
V
Birznieka-Upīša daiļradi
skolēni iepazīst senču sadzīvi
un gadskārtu ieražas.
Programmas dalībnieki tiek
motivēti svinēt pavasara,
vasaras, rudens un ziemas
saulgriežus (atkarībā no
gadalaika) apgūstot tautas
tradīcijas un rituālus Pastariņa
muzejā.

V

-

5,00EUR
personai

V

V

V

90,00EU
R
(grupa
līdz 20
personā
m)
4,50EUR
personai

* Piedāvājums ir saistīts ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām (skatīt: https://kulturaskanons.lv/par-kanonu-2/)

16

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/pastarina
-muzejs

Sanita
Ratniece
28651091
pastarinamuz
ejs@tukuma
muzejs.lv

Bez ierobežojuma

1.-4. klašu
vecuma
grupa

V

Pēc pieprasījuma

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
*“Saulgriežu
skoliņa”

V

Aktīva līdzdalība

10.-12.
klašu
vecuma
grupa

V

2h

5.-9.klašu
vecuma
grupa

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.

Latviešu valodā

1.-4. klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
* “Maizes
cepšana”

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/pastarina
-muzejs

Sanita
Ratniece
28651091
pastarinamuz
ejs@tukuma
muzejs.lv

17

Bez ierobežojuma

-

30

Pēc pieprasījuma
Pēc pieprasījuma

Aktīva līdzdalība
Aktīva līdzdalība

1,5 h

2h

Bērni un jaunieši programmas V V V
V
V
80,00EU
laikā caur rakstnieka Ernesta
R
Birznieka-Upīša literārajiem
(grupa
darbiem, iepazīst darbarīkus
līdz 30
5.-9.klašu
un instrumentus, sadzīvi un
personā
vecuma
visu lietu kārtību Pastariņa
m)
grupa
sētā, iegūst zināšanas par
zirga aizjūga piederumiem un
3,00
10.-12.
zirga jūgšanu, nodarbināšanu,
EUR
klašu
mācās sagatavot barību
personai
vecuma
lopiem, gūst zināšanas par
grupa
piena produktu izmantošanu,
atpazīt dažādus graudaugus,
maļ miltus un cep maizi,
iepazīst ārstniecības augus un
zāļu tējas.
* Piedāvājums ir saistīts ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām (skatīt: https://kulturaskanons.lv/par-kanonu-2/)
Radošās
5.-9.klašu
Pastariņa muzejā skolēni
V
V V
V V
120,00
kultūrvēsture vecuma
iepazīst Ziemeļkurzemes
EUR
s vides
grupa
lauku sētas dzīvi un 1905.
(grupa
programma
gada notikumu laukos, kā arī
līdz 20
“Mīts vai
10.-12.
to interpretāciju rakstnieka
personā
patiesība”
klašu
Ernesta Birznieka-Upīša
m)
vecuma
stāstos, piemēram, “Zem
grupa
ābeles”. Programmas
6,00EUR
uzdevumi: informācijas
personai
meklēšanas prasmes muzeja
ekspozīcijā, padziļināt
izpratni par vēsturiskiem
notikumiem un to
atspoguļojumu, kā arī par
tautas nemateriālo
mantojumu: stāstiem,
nostāstiem, pasakām; mācīt
domāt un atšķirt mītus no
īstenības.

Latviešu valodā

1.-4. klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
* “Pastariņš
lauku sētā”

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/pastarina
-muzejs

Sanita
Ratniece
28651091
pastarinamuz
ejs@tukuma
muzejs.lv

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/pastarina
-muzejs

Sanita
Ratniece
28651091
pastarinamuz
ejs@tukuma
muzejs.lv

30

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/pastarina
-muzejs

Sanita
Ratniece
28651091
pastarinamuz
ejs@tukuma
muzejs.lv

30

Pēc pieprasījuma
Pēc pieprasījuma

Aktīva līdzdalība
Aktīva līdzdalība

4h

Latviešu valodā

18

4h

Skolēni iejūtas “Bisnieku”
V V
V
150,00E
sētas ļaužu lomās 1896. gadā
UR
un, darot tradicionālos lauku
(grupai
sētas darbus, mēģina
līdz 30
iedzīvoties situācijā, kad
personā
notiek zemes izpirkšana no
m)
muižas. Skolēni praktizē
zemes mērīšanas un plānu
5,00EUR
sastādīšanas procesu un
personai
apspriež zemes izpirkšanas
noteikumus un iespējas to
izpildīt, kā arī iepazīstas ar
rakstnieka Ernesta BirzniekaUpīša stāstos tēloto situāciju
Latvijas laukos. Programmas
noslēgumā skolēni pārrunā
paveikto, apspriež un
salīdzina norises 19. gs. un
mūsdienās, atbildot uz
jautājumu kā veidot nākotni
laukos mūsdienās.
* Piedāvājums ir saistīts ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām (skatīt: https://kulturaskanons.lv/par-kanonu-2/)
Radošās
10.-12.
Skolēni iejūtas “Bisnieku”
V V
V
150,00E
kultūrvēsture klašu
sētas ļaužu lomās un, darot
UR
s vides
vecuma
tradicionālos lauku sētas
(grupai
programma
grupa
darbus, mēģina iedzīvoties
līdz 30
„Ceļojums
1918. gada situācijā un
personā
laikā.
izprast sarežģītos vēstures
m)
1918.gads
notikumus brīdī, kad tapa
Bisnieku
Latvijas valsts. Tolaik
5,00EUR
sētā.”
Kurzemē vēl bija vācu armija,
personai
vairums kurzemnieku vēl bija
bēgļos, bet pagastos jau
atjaunoja skolas. Programma
izstrādāta ar mērķi padziļināt
skolēnu izpratni par
vēsturisko laiku un
vēsturiskajām personībām.
10.-12.
klašu
vecuma
grupa

Latviešu valodā

Radošās
kultūrvēsture
s vides
programma
* “Ceļojums
laikā. 1896.
gads
Dzirciema
muižas
vecsaimniecī
bā
„Bisnieki””

-

http://www.tu
kumamuzejs.l
v/lv/pastarina
-muzejs

Sanita
Ratniece
28651091
pastarinamuz
ejs@tukuma
muzejs.lv

