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Kelionė su gintaru...
Aš su klase visus šiuos metus keliavome po Lietuvos muziejus, kuriuose 
eksponuojamas Lietuvos auksas – gintaras. Dalyvavimas šioje 
patyriminėje veikloje leido pamatyti įdomias gintarų ekspozicijas ir 
eksponatus. 

Šios įdomios veiklos man leido ne tik geriau parengti projektą apie 
gintarą, bet ir sužinoti daug naujų ir negirdėtų faktų apie jį. 

Tai štai kas man muziejuose labiausiai patiko.
Palangos gintaro muziejuje man labiausiai patiko tyrimai su gintarais. 
Ten daug ko pamokė, pavyzdžiui, kaip žinoti, kurie gintarai tikri, o kurie 
ne. 
Man beprotiškai patiko gaminti amuletus. Bet deja, manasis amuletas 
sudžiūvo. 
Taip pat man įdomu buvo klausytis pasakos apie Jūratę ir Kastytį. Tai 
tikrai liūdna istorija:
O, paklausykit vakarais, 
Kai marių bangos nerimauja 
Ir krantą barsto gintarais 
Gelmės nematomoji sauja: 
Girdėtis per miglas-druskas, 
Lyg verkia ir vaitoja kas!   



Įspūdžiai Mažosios Lietuvos muziejuje ir pajūryje

Kai mes su klase aplankėme Mažosios Lietuvos 
muziejų, man patiko apžiūrinėti visokiausius 
gintarus. Ir skaidrius, ir mėlynus, ir dar daugiau 
įvairiausių. 
Mes dabar tikrai žinome, kad gintarai būna ne tik 
geltoni ir rudi.

Kai šį pirmadienį su klase buvome prie jūros 
Melnragėje, visi dūkome ir statėme smėlio pilį, 
tačiau gaila, bet gintarų rasti nepavyko. 
Tik tada, kai jūroje siaučia audra, į mūsų pajūrio 
smėlį jūra išplauna Jūratės pilies skeveldras. O jei 
kalbėtume rimčiau, tai mažyčius sakų gabalėlius, 
kurie primena, kad kažkada Baltijos jūros vietoje 
ošė miškai.



Bet...
Ar žinojote, kad dar ne 

visus Lietuvos gintaro 

muziejus aplankėme, nes 

duris atvėrė naujas 

gintaro muziejus Nidoje?



Naujajame muziejuje yra pristatomas 

gintaras ir iš jo padaryti meno darbai, apie 

gintaro istoriją vedamos interaktyvios 

pamokėlės, yra vedami įvairūs užsiėmimai, 

kurių metu galima sužinoti apie gintaro 

gydomąsias savybes.

Vasarą su šeima būtinai aplankykime ir šį 

muziejų.



Gintaras svarbus ne tik 
Lietuvai, bet ir kitoms 
šalims, kurias skalauja 

Baltijos jūra.
Ten taip pat yra gintaro 

muziejai!



Gdansko gintaro  muziejus 

Šitas gintaro muziejus yra 

Lenkijoje. 

Ten galite sužinoti apie gintaro 

panaudojimą medicinoje ir mene, 

apie gintaro prekybos kelius ir 

pan.

Muziejuje būna ir multimedijos 

pristatymai apie gintarą.

Parodos pasididžiavimas –

istorinių gintaro meno pavyzdžių 

kolekcija, sukurta Gdanske XVII ir 

XVIII a.



Gdansko muziejaus eksponatai

Inkliuzas Gintaro bokalas Gintarinis senovinis 

ąsotis



Ši meno saugykla buvo atidaryta 
1979 metais ir tapo pirmuoju 
ir vieninteliu Rusijos gintaro 
muziejumi. 

Jis įsikūręs Kaliningrado centre 
XIX amžiaus vidurio tvirtovės 
bokšte, prie Verkhyneye ežero 
kranto. 

Kaliningrado gintaro 
muziejus



Kaliningrado muziejaus eksponatai

Gintarinė skulptūrėlė Gintaro dėžutė Gintarinių vabaliukų orkestras



Šis gintaro muziejus yra vienas iš labiausiai pripažintų 
gintaro muziejų pasaulyje.

Jis įsikūręs viename iš seniausių ir gražiausių pastatų, 
pastatytų 1606 metais. 

Ten galite sužinoti, kaip gintaras atsirado prieš 30–50 
milijonų metų ir kaip jis atsidūrė Danijos pakrantėse. 

Ir dar vienas svarbus dalykas – šis muziejus sumušė Gineso 
pasaulio rekordą su vienu savo eksponatu – jie turi 

didžiausią pasaulyje gintarą, kuris sveria apie 47,5 kg.

Kopenhagos gintaro 
muziejus



Kopenhagos muziejaus eksponatai

Gintaro šachmatai Gintaro medis Didžiausias gintaras 

pasaulyje



Taigi nedelskite ir būtinai 
aplankykite šiuos gintaro 

muziejus!
Ačiū už dėmesį ☺


