Skolas soma
Ojāra Vācieša muzejs (Ojāra Vācieša iela 19)

«Latvijas skolas soma»


Ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un
jauniešiem.



Sākot ar 2018. gada septembri, ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek
nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas
vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības
veiksmes stāstus.

Ojāra Vācieša muzejs aicina

Ojārs Vācietis un laiks


Vecuma grupa: 10.–12. klase



Ilgums: 60 min



Dalībnieku skaits: 25



Skolēniem – 2.00 EUR.



Skolotājiem ieeja bez maksas.

Noris: Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19, Rīgā
Kontaktinformācija: +371 67619905, +371 67614015;
e-pasts: vacietis@memorialiemuzeji.lv

Saruna par Ojāra Vācieša dzīvi un radošo
darbību aizsākas muzeja apkārtnē, turpinās
memoriālajā ekspozīcijā. Pārrunas ar
skolēniem notiek telpā, kur aplūkojams Ojāra
Vācieša multimediālais, biogrāfiskais CD. Ar
vizuāliem un audiāliem piemēriem šeit
raksturojam dzejnieka laiktelpu: dzīvi
toreizējā politiskajā iekārtā, iepazīstinām ar
Ojāra Vācieša laikabiedriem,
apkārtējo vidi, kas ietekmējuši dzejnieka
daiļradi.
Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolniekus
ar laikmetu un vidi, kurā dzīvojis Ojārs
Vācietis, tādējādi palīdzot izprast un
tuvoties Ojāra Vācieša daiļradei.
Papildus programmai ir piedāvājums
apskatīt dzejnieka rokrakstu izstādi “Dzeja
izgudro mani”. Ekspozīcija atvērta līdz 31.
maijam.

«Ojārs Vācietis Pārdaugava»


Vecuma grupa: 8.–9. klase



Ilgums: 50 min



Dalībnieku skaits: 25



Skolēniem – 2.00 EUR.



Skolotājiem ieeja bez maksas.

Noris: Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19, Rīgā
Kontaktinformācija: +371 67619905, +371 67614015;
e-pasts: vacietis@memorialiemuzeji.lv

Programma iepazīstina ar O. Vācieša
dzeju un personību
saistībā ar dzejnieka mājas un
tuvākās Pārdaugavas vēsturi.
Saruna par dzejnieka radošo pasauli,
ielūkojoties viņa dzīves
gaitā un darbos.
Programma izmanto multimediju CD
«OJĀRS VĀCIETIS» un ir skatāma kā
Latvijas kultūrainavas un kultūras
vērtību vienlaicīga iepazīšana.
Papildus programmai ir
piedāvājums apskatīt dzejnieka
rokrakstu izstādi “Dzeja izgudro
mani”. Ekspozīcija atvērta līdz 31.
maijam.

Muzejspēle


Vecuma grupa: 5.–6.
klase



Ilgums: 50 min



Dalībnieku skaits: 25



Skolēniem – 2.00 EUR.



Skolotājiem ieeja bez
maksas.

Noris: Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19, Rīgā
Kontaktinformācija: +371 67619905, +371 67614015;
e-pasts: vacietis@memorialiemuzeji.lv

«Muzejspēle” ir nākamais posms pēc
memoriālās ekspozīcijas apskates. Tā ir
spēle ar laukumu un metamo kauliņu, ar
kura palīdzību komandām tiek izlozēti
dažādi literāri un vizuāli uzdevumi.
Spēles gaitā noskaidrojas uzvarētāju
komanda.
Nodarbības mērķis ir iepazīt Vācieša
dzejas un tēlu īpatnības, meklēt
laikmetu atšķirības pilsētvidē, izzināt
akmeņu un putnu noslēpumus. Spēle,
kuras uzdevumi tiek pielāgoti attiecīgai
skolnieku vecuma grupai, veicina
skolēnu erudīciju un attīsta
radošo potenciālu.

DZEJdaba


Vecuma grupa: bērnudārza vecākās
grupas, 1.–4. klase



Ilgums: 50 min



Dalībnieku skaits: 25



Pirmsskolēniem – 1.00 EUR.



Skolēniem – 2.00 EUR.



Skolotājiem ieeja bez maksas.

Noris: Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19, Rīgā
Kontaktinformācija: +371 67619905, +371 67614015;
e-pasts: vacietis@memorialiemuzeji.lv

"DZEJdaba" – interaktīva un izzinoša spēle,
kopā ar dzejnieka Ojāra Vācieša dzejas
tēliem sperot pirmos soļus dzejas un
dabas pasaulē.
Muzejprogrammas mērķis ir tuvināt jauno
apmeklētāju Ojāra Vācieša dzejas
pasaulei, kurā atspoguļojas dabas ritums.
Mācāmies, saklausām, saskatām,
izspēlējam dzejoļus! Īpaši iekārtota
DZejdabas spēles telpa.

Uz tikšanos Ojāra Vācieša muzejā!

