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Lietuvos auksas
4d klasė



• Prieš 50 mln. Metų Lietuvoje buvo vieni 
miškai. Nuo medžių nuriedėję sakų 
lašeliai neištirpdavo vandenyje, upės 
juos nunešdavo į jūrą. Tai buvo ilgas 
kelias, į sakus visokių dalykų 
prisimaišydavo – vabzdžių, spyglių, žolės 
gabalėlių, įvairios spalvos žemės 
grumstų. Tūkstančius metų išbuvę 
Baltijos jūros dugne, saikų gabalėliai 
virto gintaru, mes nuo seno jį vadiname 
Lietuvos auksu.



• Baltų gentys gintarą naudojo 
dar 2000–1800 metais prieš 
Kristų. Iš jo gamino 
papuošalus, audimo įrankius, 
juo gydė ligas, saugojosi nuo 
piktųjų dvasių. Gintaro 
smilkalus smilkė norėdami 
nuo nelaimių apsaugoti 
vaikus, į karą išvykstančius 
vyrus ir jaunavedžius.



• Šiandien dėl ypatingų gintaro 
savybių iš jo gaminami 
modernūs papuošalai, darant 
masažus, SPA naudojamos 
gintaro dulkės, aliejus ir 
smilkalai. Audringomis 
dienomis jūra vis dar išmeta 
gintaro gabalėlių – koks 
džiaugsmas jų rasti pakrantėje.



• Gintaro pasaulyje yra įvairių spalvų ir 
rūšių. Iš viso išskiriamos 7 
pagrindinės spalvų grupės ir apie 300 jų 
atspalvių. Gintaras pasižymi 
didele spalvų įvairove, bet dažniausia 
Baltijos gintaro spalva yra geltona arba 
šviesiai gelsva.



• Visomis gintaro spalvomis galime 
pasigrožėti Palangos Gintaro 
muziejuje, įsikūrusiame 
buvusiame grafo F. Tiškevičiaus 
dvare.



Gintaro rūmai buvo grafų
Felikso  ir Antaninos 
Tiškevičių 
vasaros rezidencija.



Vasaros rezidencijos projektavimas ir statymas
Vasaros rezidenciją sukūrė žymūs Europoje  architektai

vokietis F. H. Švechtenas             prancūzas E. F. Andrė



Vasaros rezidencijos projektavimas ir statymas
Žymus vokiečių architektas 
F. H. Švechtenas 
projektuoti rūmus 
pradėjo 1895 m.

Rūmai pastatyti 1897 metais.



Vasaros rezidencijos projektavimas ir statymas.
Sodo ir parko projektuotoju buvo 
pasirinktas Eduardas Andrė. 

Palangos parko planai pradėti 
svarstyti 1896 m., kai buvo 
pradėta rūmų statyba. 

Andrė ėmėsi projektuoti parką 
“plyname lauke”. Jam tai buvo 
labai įdomus uždavinys.



Pirmasis pasaulinis karas.

Per Pirmąjį pasaulinį karą 
Tiškevičiai gyveno Antaninos 
brolių dvaruose. 

Grįžę į Palangą Tiškevičiai rado 
rūmus subombarduotus ir juos 
reikėjo remotuoti. 

Ypač nukentėjo koplyčia.



Gintaro muziejus.
Palangos gintaro muziejus 
įkurtas 1963 m. rugpjūčio 
mėn. 3 d. 
Eksponatus muziejaus 
ekspozicijai pradėjo kaupti 
buvęs ilgametis Lietuvos 
dailės muziejaus 
direktorius Pranas 
Gudynas.



Piešėme gintarą



Ievos gintaras 



Godos gintaras su 
inkliuzu



Prano gintaras



Piešėme Gintaro pilis



Baltijos jūros 
pakrantėje 
ieškojome gintaro ir 
džiaugėmės jį 
radę...



Dovydas rado 
gintaro ašarėlę



Statėme pilį, o 
jūra mums 
atplukdė Kastytį...



Sužinojome 
daug naujo ir 
labai smagiai 
praleidome 
laiką.




