
EDUKACINĖS PROGRAMOS 
 
 

 

 

KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS 

MUZIEJUJE 
 

„AŠ MYLIU“ 
 

      Aš myliu mamą, tėtį, sesę, brolį. Aš myliu 

ištikimą draugą šuniuką. Mylėčiau ir ežiuką, tik jo 

negaliu paglostyti... Mylėčiau ir vilkiuką, tik jo miške 

dar nesu matęs... Mylėčiau ir žvirbliuką, tik jo negaliu 

pagauti. Tačiau mylint laukinius gyvūnus, ar tikrai 

juos būtina glostyti, matyti, sugauti? O gal mylime tik 

tada, kai jiems netrikdome ramybės?  

Tai mažieji supras, dalyvaudami edukaciniame 

užsiėmime: diskutuodami, dėliodami dėlionę 

grupelėmis ir kurdami atviruką – gyvūnėlį (pelėdą, 

ežį, žuvį, tigrą, laumžirgį ar boružę) iš spalvingų 

popierinių širdelių. 

  

1 val.   

 
 

  

Ikimokyklinė gr. 

Priešmokyklinė gr. 

1 klasė 

 

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

bilietas į ekspoziciją 

 

            Įtraukta 
 

 

„DRAMBLIUKAS TURI DIDELES AUSIS, O KAS NETURI UODEGOS?“ 

      Ar tikrai žinote, kaip atrodo gyvūnai? Taip, tikrai 

žinote, kad dramblys turi dideles ausis, o elnias – 

išraiškingus ragus. O ar surastumėte klaidas, jei 

pamatytumėte beždžionę be uodegos, lapę su ragais, 

gyvatę su kojytėmis, varlę su dantukais, o gandrą be 

snapo.  

Tad dalyvaukite edukaciniame užsiėmime, 

nuotaikingai patikrinkite savo žinias ir susipažinkite 

su Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse aptinkamais 

gyvūnais. 

 

 

  

1 val.   

 
  

Ikimokyklinė gr. 

Priešmokyklinė gr. 

1 klasė 

 

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

bilietas į ekspoziciją 

      Įtraukta 
 

 

„GYVŪNŲ NAMAI NAMUČIAI GAMTOJE“ 
      

Visi, gyvenantys Žemės planetoje, turi namus: 

žmonės, žvėrys, paukščiai, ropliai, vabalai, žuvys ar 

vos plika akimi įžiūrimi padarėliai. Kam jie 

reikalingi?  

Jei norite sužinoti, kokie įdomūs gali būti gyvūnų 

namai gamtoje, dalyvaukite edukaciniame užsiėmime, 

kurio metu ne tik vaizdžiai pasakosime apie namus, 

bet ir pakviesime dėlioti erdvinę dėlionę. Žaisdami 

nedidelėmis grupelėmis, įsivertinsite, ar tikrai žinote, 

kokie gyvūnai gyvena miške, pievoje, prie vandens 

telkinio ir vandenyje, gyvenvietėje.     

 

  

1 val.   

  Priešmokyklinė gr. 

1–4 klasė 
  

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

bilietas į ekspoziciją 

            

paso 
 

 

 

 

 

 

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2317
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2317
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2321
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2321
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2394


 

 

 

 

 

 

 
 

„PĖDSEKYS GAMTOJE“ 
 

     Būdami gamtoje ne visada pamatome šaką 

tarškenantį didįjį margąjį genį, uosio kamieno žievę 

laupantį taurųjį elnią ar olą rausiančią rudąją lapę. 

Tačiau, kad žvėrys vienoje ar kitoje vietoje gyvena, 

išduoda palikti įvairūs veiklos pėdsakai. Jei juos 

išmoksite pažinti, tapsite tikrais pėdsekiais gamtoje.  

Edukacinio užsiėmimo metu, naudodami 

natūralias, iš gamtos parneštas priemones, sužinosite, 

ar miške gyvena genys, elnias, bebras, šernas ar kitas 

gyvūnas, šių gyvūnų net nepamačius.   

 

 

  

1 val.   

   

 1–6 klasė 

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

bilietas į ekspoziciją 
 

K        Įtraukta 

  

rinkinį 

„APIE PAUKŠTĮ IR JO PLUNKSNAS“ 
 

     Neatsirastų nė vieno, kuris nebūtų matęs paukščio. 

Juk kiekvienas gali pasakyti, jog paukščiai – vieninteliai 

gyvūnai pasaulyje turintys snapą ir plunksnomis dengtą 

kūną. O laikydami rankose paukščių plunksnas, ar 

galėtumėte pasakyti, kurio paukščio jos yra?  

Jei dalyvausite edukaciniame užsiėmime, 

sužinosite  neįtikėtinų faktų apie sparnuočius ir 

išmoksite paukščius atpažinti iš plunksnų.  
 

 

  

1 val.   

   

 1–6 klasė 

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

bilietas į ekspoziciją 

        

rinkinį 

„KAILINIAI GERIAUSIEJI, PATYS NUOSTABIAUSIEJI“ 
 

    
 

Juk mes visi puikiai žinome, kad lapės ar liūto 

kūną dengia kailis, tačiau ar įsivaizduojame, koks 

gyvūnų kailis gali būti įvairus?  

Jei norite sužinoti daugiau, kviečiame registruotis 

į edukacinį užsiėmimą, kurio metu dalyviai ne tik 

vaikščios po muziejaus sales ir apžiūrės įvairius 

gyvūnus, įsitikindami, kad visų jų kūną dengia vis 

kitoks darinys, bet ir turės galimybę paliesti gyvūnų 

kailių, odos, plunksnų pavyzdžius ir atlikti smagią 

pažintinę užduotį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 val.   

  

 2–7 klasė 

 

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

bilietas į ekspoziciją 

            Įtraukta į Kultūros            

paso paslaugų rinkinį 

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2296
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2324
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2324
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2391
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2391


 

 

 

 

 

 

 

„PASAULIO GYVŪNAI“ 
 

     Edukacinis užsiėmimas „Pasaulio gyvūnai“ – tai 

unikali galimybė paprastai ir linksmai susipažinti su 

pasaulio gyvūnais.  
Edukacinėje klasėje vyksta paskaita-diskusija 

apie pasaulio gyvūnus, jų įvairovę ir paplitimą Žemės 

planetoje. Vėliau mokiniai pakviečiami dalyvauti 

praktinėje veikloje – vaikščiojant po muziejaus sales, 

vartant paruoštas knygeles su išskirtinių muziejaus 

eksponatų iliustracijomis, atrasti iliustracijose 

pavaizduotus gyvūnus ekspozicijose, o jų pavadinimus 

surašyti į laiptažodį. 

  

1,5 val.   

   

 3–8 klasė 

 

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

bilietas į ekspoziciją 

             paso 

„SUŽINOK IR NEPAMIRŠK“ 
 

     Prisipažinkite: ką nors nauja sužinoję, pamatę ar 

išgirdę, net nesusimąstėte, ar laikui bėgant tai 

prisiminsite. Tačiau sunku bus pamiršti muziejų, 

kuriame praleidę valandą pamatysite mažų ir didelių, 

paprastų ir labai įspūdingų gyvūnų iš viso pasaulio! 

Knygelę „Sužinok ir nepamirš“ ir rašiklį įsigykite 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus kasoje ir 

susitikime edukacinėje klasėje. Čia aptarę knygelės 

turinį, iškeliausime į muziejaus sales, kuriose 

eksponuojama daugiau kaip 17 tūkstančių eksponatų. 

O būdami vienoje ar kitoje muziejaus salėje, aptarę ir 

apžiūrėję eksponatus, tikrai atrasime atsakymus į 

knygelėje pateiktus klausimus. 

  

1,5 val.   

   

 2–7 klasė 

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

3,00 Eur. knygelė + 

bilietas į ekspoziciją 
 

 

„RASTAS AKMENUKAS – RAKTAS Į LAIKO MAŠINĄ“ 
 

     

Daug kartų rankose esate laikę akmenukus. Ar kada 

pastebėjote, kad tarp jų buvo akmenukų  su keistu raštu, 

įspaudais ar ornamentais. Juk tai fosilijos, kurios 

parodo, kokie gyvūnai Žemės planetoje gyveno prieš 

daug daug tūkstančių metų.  

Tad nieko nelaukus, dalyvaukite edukaciniame 

užsiėmime ir tapkite tikrais fosilijų tyrinėtojais.  

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažįsta su 

palentologijos mokslu, diskutuoja, kas yra fosilijos ir ką 

galima sužinoti iš jų. Atlieka praktinę veiklą – 

naudodami padidinimo stiklus ir fosilijų katalogėlius, 

ieško paslėptų fosilijų smėlio dėžėse, jas radę apibūdina 

ir įvardina, kokie gyvūnai paliko atspaudus uolienose.  

 

  

1 val.   

   

 3–8 klasė 

 

 

 

2,00 Eur. edukacija + 

bilietas į ekspoziciją 

            

 paso 

 

 

 

 

 

 

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2315
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2390


 

 

 

 

 

 

 

TAPK EDUKACINIŲ PROGRAMŲ DALYVIU – REGISTRUOKIS 
 

 +370 680 31551 

+370 67608473 

 
 

    edukacija@zoomuziejus.lt 

 

    KULTŪROS PASO SISTEMOJE  

 
 

 

 
 

Edukacinio užsiėmimo kaina mažesnei kaip 10 dalyvių grupei – 20,00 Eur. grupei + dalyvių bilietų į 

ekspoziciją kaina. 

 

 

 

mailto:edukacija@zoomuziejus.lt
http://bit.ly/2GRwM2m

