
Lietuvių kalbos kursai Tautinių kultūrų centre turi ir savo tradicijas 

Jau keletą metų vyksta gražus Klaipėdos 
,,Žaliakalnio“ gimnazijos Mažosios lietuvos 
kultūros paveldo muziejaus ir Tautinių 
kultūrų centro bendradarbiavimas.  
Kiekvienais metais lietuvių kalbos kursų 
lankytojai turi galimybę ne tik išmokti 
kalbą, bet ir plačiau pažinti kraštą bei 
miestą, kuriame gyvena. 
Tuo tikslu kursų lankytojams yra pasiūloma 
ekskursija ,,Žaliakalnio“ gimnazijoje 
įrengtame Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldo muziejuje. Visi mielai dalyvauja. 
Tautinių mažumų bendruomenių atstovai 
susipažįsta su Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldu, tradicijomis bei Klaipėdos miesto 
istorija. Ekskursijų metu turtinamas 
žodynas, mokoma, kaip nusipinti tautinę 
juostelę, klausoma tradicinių dainų bei 
detaliai studijuojamos senųjų klaipėdiečių 
aprangos detalės. 
Gimnazijos Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldo muziejuje jie apžiūri eksponatus, 
klausosi pasakojimų apie žymiuosius 
veikėjus, juk čia gyveno ir kūrė tokios 
asmenybės: M.Mažvydas, K.Donelaitis, 
L.Rėza, I.Kantas, Vydūnas, I.Simonaitytė ir 
kt.. Pažymima, kad Mažojoje Lietuvoje 
pasirodė pirmoji Lietuviška knyga – 
Martyno Mažvydo ,,Katekizmas“, 
Danieliaus Kleino sudaryta pirmoji lietuvių 
kalbos gramatika, dainynas, lietuviški 
laikraščiai, suvaidintas pirmasis lietuvių 
žemėje lietuviškas spektaklis. Šiame krašte 
vyko daug Lietuvai svarbių istorinių įvykių.  
Tačiau labiausiai ekskursijos dalyviai domisi 
Klaipėdos miesto kultūriniu paveldu: 
architektūra, papročiais, tradicijomis. 
Muziejuje sukaupta gausi medžiaga apie 
Klaipėdos senamiestį, gatvių pavadinimų 
kilmę bei mažas skulptūras, kurios 
simbolizuoja vieną ar kitą su Klaipėdos 
kraštu susijusį įvykį. Tokios pažintinės 
ekskursijos ypač reikalingos neseniai į 
Klaipėdą atvykusiems užsieniečiams ir čia 
pasilikusiems gyventi.  
Tokios ekskursijos paįvairina lietuvių kalbos 

 

 

 

 



kursų programą ir plečia klausytojų akiratį. 
Paskutinę kursų užsiėmimą tradiciškai 
pravesime prie Kalėdinės eglės, Kaipėdos 
senamiestyje. Ten lietuviškais žodžiais 
sveikinsime vieni kitus su artėjančiomis 
šventėmis, apibendrinsime išeitą programą 
ir pasivaikščiosime po senamiestį bei 
piliavietę.  
Jau keletą metų vyksta gražus Klaipėdos 
,,Žaliakalnio“ gimnazijos Mažosios Lietuvos 
kultūros paveldo muziejaus ir Tautinių 
kultūrų centro bendradarbiavimas.  
Kiekvienais metais lietuvių kalbos kursų 
lankytojai turi galimybę ne tik išmokti 
kalbą, bet ir plačiau pažinti kraštą bei 
miestą, kuriame gyvena. 
Tuo tikslu kursų lankytojams yra pasiūloma 
ekskursija ,,Žaliakalnio“ gimnazijoje 
įrengtame Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldo muziejuje. Visi mielai dalyvauja. 
Tautinių mažumų bendruomenių atstovai 
susipažįsta su Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldu, tradicijomis bei Klaipėdos miesto 
istorija.  
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Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė I.Grauslienė 


