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VAIKŲ EDUKACINIS 
PRAMOGŲ CENTRAS

CURIOCITY – miestas smalsiems vaikams – analogų 
Baltijos šalyse neturintis, 1500 kv. m ploto edukacinis 
pramogų centras vaikams nuo 1 iki 13 metų, sukurtas 

pagal koncepciją „žaidžiu – žinau“. Tai unikali erdvė 
kokybiškam vaikų laisvalaikiui ir edukacijai, kur nuostaba 

ir susidomėjimas apima kiekvieną.

Daugiafunkcinio miesto įspūdį kuriančioje erdvėje 
integruotos žaidybinės, edukacinės veiklos bei aktyvios 
pramogos, sudarytos sąlygos vaikams imituoti realaus 
gyvenimo situacijas, susipažinti su pasauliu, gamtos 

reiškiniais, įvairiomis profesinėmis veiklomis bei mokslo 
sritimis. 
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Pažintinė edukacinė programa

Ekskursijos metu supažindinsime vaikus su visu
edukaciniu pramogų centru.

Atskleisime, ką galima sužinoti ir patirti dvylikoje
skirtingų teminių pažinimo erdvių. Papasakosime
įdomių faktų apie žmogaus organizmą, kosmosą,
spalvas, gamtos jėgas, ūkio gyvūnus, muzikos
instrumentus, įvairias profesijas.

Skirsime laisvo laiko savarankiškai tyrinėti centro
erdves, gilinti žinias sau įdomiausiomis temomis.

Kaina – 6,5 Eur/asmeniui.

EDUKACINĖS PROGRAMOS
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Interaktyvus muzikos ir šokio menas

Susipažinsime su muzikos ir šokio menu, eksperimentuosime su 

ritmu ir garsais, išbandysime skirtingus šokių stilius ir jų 

pagrindinius žingsnelius.

„CurioCity” radijo įrašų studijoje vaikai turės galimybę įgarsinti 

reklaminį pranešimą, perskaityti žinias, pasikeisti balsą ar išmėginti 

karaokę. 

Programos metu mokiniai taip pat dalyvaus nuotaikingoje muzikos 

ir šokių stilių viktorinoje bei išbandys savo jėgas šokių aikštelėje. 

Programą galite įsigyti tiesiogiai, kaina – 7 Eur/asmeniui, arba per 

Kultūros pasą:

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7214

EDUKACINĖS PROGRAMOS

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7214
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Dailės ir architektūros menas

Programos metu vaikai pažins dailės ir architektūros stilius, jų
skiriamuosius bruožus, išsiaiškins, kokių profesijų atstovai stato
namus ir projektuoja kelius. Pagal specialius brėžinius bandys
atpažinti, koks tai pastatas ir kam jis skirtas.

Smalsuoliai detaliau sužinos apie septynis antikinius ir naujuosius
pasaulio stebuklus bei seniausius išlikusius pasaulio pastatus.

Konstruktorių žinias įtvirtins, varžydamiesi aukščiausio pastato
statybos rungtyje.

Programą galite įsigyti tiesiogiai, kaina – 7 Eur/asmeniui
arba
per Kultūros pasą, kaina – 6,5 Eur/asmeniui.
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/4120

EDUKACINĖS PROGRAMOS

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/4120
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Pažink pasaulio kultūras 

Gyvename įvairialypiame pasaulyje, kuriame skirtinga gyvenamoji
aplinka, kalba, papročiai ir net klimatas formuoja unikalų suvokimą.

Edukacinės programos metu vaikai susipažins su visais pasaulio
žemynais bei jų išskirtinumais. Gilinsis į pasaulio kultūras ir naujai
pažvelgs į mus supantį pasaulį.

Interaktyvaus gaublio ir planšetinių kompiuterių pagalba vaikai
tyrinės skirtinguose žemynuose gyvenančius gyvūnus, tradicinius
patiekalus, pažintinius objektus ir kitas įdomybes.

Programą galite įsigyti tiesiogiai, kaina – 7 Eur/asmeniui
arba
per Kultūros pasą, kaina – 6,5 Eur/asmeniui.
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3855

EDUKACINĖS PROGRAMOS

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/3855
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Kulinarijos menas 

Kulinarija yra skirta ne tik numalšinti alkį. Pasitelkus vaizduotę, iš
paprastų produktų galima sukurti tikrą meno kūrinį, o pusryčius paversti
smagia švente.

Programos metu vaikai susipažins su kulinarijos menu, peržiūrės
įkvepiančius pavyzdžius, kur paprasti produktai virsta įspūdingais
šedevrais ir sužinos mitybos tradicijų ypatumus skirtingose kultūrose.

„CurioCity” Kulinarijos studijoje, kurioje yra tikra virtuvė su profesionalia
maisto gaminimo įranga, įrankiais, apranga ir maisto produktais, vaikai
tiesiogiai prisilies prie molekulinės virtuvės paslapčių, pasigamins po
gardų desertą.

Programą galite įsigyti tiesiogiai, kaina – 9 Eur/asmeniui
arba
per Kultūros pasą, kaina – 8 Eur/asmeniui.
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/4043

EDUKACINĖS PROGRAMOS

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/4043
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Susipažink su emocijomis per fotografiją

Pradinių klasių mokiniams vis dar nėra lengva atpažinti ir įvardinti savo 

emocijas bei atskleisti jų atsiradimo priežastį. 

Kad vaikai galėtų lengviau jas suprasti, pasitelksime net tik specialiai šiai 

temai sukurtą emocijų pažinimo edukacinę erdvę, bet ir vieną naujausių 

meno rūšių - fotografiją. Vaikai analizuos kaip perteikiamos nuotaikos ir 

emocijos nuotraukose. 

Taip pat susipažinsime su skirtingų spalvų skleidžiamomis emocijomis. 

Vaikams taps aiškiau, kodėl vienos nuotraukos sukelia niūrias mintis, o kitos 

atvirkščiai, pralinksmina.

Interaktyvios aplikacijos pagalba vaikai galės susikurti ir atsisiųsti savo klasės 

emocijų filmuką.

Programą galite įsigyti tiesiogiai arba per Kultūros pasą
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7219

Kaina – 8 Eur/asmeniui. 

EDUKACINĖS PROGRAMOS

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7219
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Išmok suteikti pirmąją pagalbą 

Kiekvienas galime įgyti supergalią ir išgelbėti gyvybę. Tereikia išmokti

suteikti pirmąją pagalbą.

Moksleiviai susipažins su žmogaus organizmu, sužinos, už ką yra atsakingi

skirtingi organai ir kodėl svarbu tinkamai prižiūrėti savo kūną.

Vaikai iš arti analizuos daugiau nei šešis kartus padidintus jutimo organus:

ausį, nosį, burną, odą.

Išgirs, ką ir kodėl svarbu turėti pirmosios pagalbos vaistinėlėje, išmoks atlikti

dirbtinį kvėpavimą, sužinos, kaip tinkamai elgtis užspringus draugui.

Pasidalinsime naudingais patarimais, kaip šiuolaikinės technologijos gali

pasitarnauti nelaimės atveju.

Kaina – 7 Eur/asmeniui.

EDUKACINĖS PROGRAMOS
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Pirmieji žingsniai Mėnulyje

Nuo seniausių laikų žmonės susižavėję žvelgdavo į naktinį dangų

bandydami įminti visatos paslaptis.

Pirmieji žingsniai Mėnulyje jau žengti, sužinosime ką pirmieji žmonės ten

pamatė, patyrė ir kokią informaciją mums parskraidino.

Edukacinės programos metu vaikai susipažins su Mėnuliu ir jo

ypatumais, sužinos, kas buvo tie pirmieji į kosmoso platybes nukeliavę

žmonės ir ką reikia daryti, kad kiekvienas iš mūsų galėtų ten apsilankyti.

Interaktyvių 3D plakatų ir planšetinių kompiuterių pagalba vaikai tyrinės

atgijusias Saulės sistemos planetas ir sužinos daug įdomių faktų apie jas.

Kaina – 7 Eur/asmeniui.

EDUKACINĖS PROGRAMOS



SVARBI INFORMACIJA

11

• Pažintinėms edukacinėms programoms būtina išankstinė registracija (2 sav. iki planuojamo
apsilankymo).

• Maksimalus programos dalyvių skaičius - 60 vaikų. Didesnės grupės bus suskirstytos į
mažesnes, siekiant užtikrinti kokybišką laiką edukaciniame pramogų centre. Minimalus
programos dalyvių skaičius – 10 vaikų.

• 20 vaikų grupę lydi bent vienas pedagogas, 40 vaikų grupę bent 2, daugiau nei 60 vaikų –
bent trys.

• Pedagogai privalo dalyvauti visų užsiėmimų metu ir užtikrinti centro taisyklių laikymąsi.
• Prieš atvykstant prašome perskaityti ir supažindinti vaikus su centro taisyklėmis, 

atsispausdinti ir užpildyti sutikimo formą https://bit.ly/3nsXPHF
• Rekomenduojame atvykti 15 min iki rezervuoto laiko.
• Vaikai privalo avėti vidaus patalpose tinkamą avėti neslidžią, švarią ir saugią avalynę arba 

kojines. 

Edukaciniame pramogų centre draudžiama:
• įsinešti savo maistą ir/ar gėrimus;
• gadinti, mėtyti, laužyti ar kitaip niokoti centro turtą/vertybes/inventorių;
• rėkauti, bėgioti, stumdytis, laipioti ir šokinėti tam neskirtose vietose;
• muštis, grubiai elgtis, tyčiotis, keiktis, užgauliai kalbėti, įžeidinėti ir kitaip trukdyti kitiems vaikams žaisti;
• šiukšlinti, teršti ar kitaip trikdyti centro veiklą bei kitų lankytojų buvimą;
• išsinešti edukaciniam pramogų centrui ar kitiems lankytojams priklausančias vertybes/turtą/inventorių.

https://bit.ly/3nsXPHF


KVIEČIAME REGISTRUOTIS 
EDUKACINĖMS PROGRAMOMS!
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• Registracija vyksta el. paštu smalsu@curiocity.lt
• Informacija suteikiama el. paštu smalsu@curiocity.lt ir

telefonu +370 688 33202.
• Registracija bus patvirtinta elektroniniu laišku.
• Registruojantis reikia nurodyti šiuos duomenis:

1. Apsilankymo data ir laikas

2. Mokyklos ar darželio pavadinimas, klasė arba grupė

3. Atsakingo pedagogo vardas, pavardė

4. Atsakingo pedagogo kontaktai: tel. nr, el. paštas

5. Vaikų skaičius

6. Socialiai remtinų vaikų skaičius

7. Lydinčių suaugusių asmenų skaičius

8. Ar užsakomas maitinimas

mailto:smalsu@curiocity.lt
mailto:smalsu@curiocity.lt


PAPILDOMOS PASLAUGOS
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PIETŪS EDUKACINIAME PRAMOGŲ CENTRE

Maistą galite užsisakyti iš mūsų turimo maisto tiekėjo: meniu. 

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės užsakydami programą telefonu 
+370 688 33202 arba el. paštu smalsu@curiocity.lt

https://curiocity.lt/wp-content/uploads/2022/08/Visi-meniu.pdf
mailto:smalsu@curiocity.lt
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MIESTO PLANAS
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Ką čia  galima sužinoti?

Kaip pasakyti savo vardą gestų 
kalba, kuo ir kaip matuojamas 
garso stiprumas, kas yra garso 
banga, kokią muziką kuria gamta ir 
daugybę kitų įdomių dalykų apie 
garsus. 

Ką skambaus čia galima patirti?

Išbandyti įvairius muzikos 
instrumentus, tapti radijo laidų 
vedėju, studijoje įgarsinti reklaminį 
pranešimą ar įrašyti savo dainą ir 
parsisiųsti įrašą prisiminimui, 
decibelų matuokliu pamatuoti savo 
kalbos garsumą, ridentis nuo garso 
bangų, susikalbėjimo vamzdžiais 
perduoti slaptą žinutę draugui!

Garsų pažinimo erdvė Spalvų pažinimo erdvė

Ką spalvingo čia galima patirti?

Sukti spalvų ratą ir pamatyti, kaip 
keičiasi maišomos spalvos, dėlioti 
šviesų mozaiką, tapti scenos 
apšvietėju, piešti ant sienos, kurti 
šedevrus ant šviesos stalo ir nučiuožti 
nuo vaivorykštės.

Ką čia  galima sužinoti?

Kodėl pasaulis toks spalvingas, 
kas yra spalvos, kam jos 
reikalingos ir kaip gali būti 
derinamos tarpusavyje, ar 
gyvūnai mato tokias pat spalvas 
kaip žmonės, kas yra vaivorykštė 
ir ar galima ant jos užlipti, 
daugybę kitų įdomių dalykų apie 
spalvas.

TEMINĖS ERDVĖS
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Ką čia galima sužinoti?

Koks nuostabus yra žmogaus 
organizmas, kas jį sudaro ir kaip jis 
veikia, kaip suteikti pirmąją pagalbą 
atsitikus nelaimei, kam reikalingi 
gydytojo instrumentai ir daugybę 
kitų įdomių dalykų apie save patį.

Ką svarbaus čia galima patirti?

Užsivilkti chirurgo kostiumą ir atlikti 
operaciją, tapti greitosios pagalbos 
ekipažo nariu, dėlioti žmogaus kūno 
organų dėlionę, per termokamerą 
pamatyti savo kūno temperatūrą, 
pasiklausyti žmogaus organizmo 
garsų, savo širdies plakimo ir 
apžiūrėti daugiau nei 6 kartus 
padidintą nosį, akį ar ausį!

TEMINĖS ERDVĖS

Žmogaus kūno 
pažinimo erdvė

Gamtos jėgų 
pažinimo erdvė
Ką energingo čia galima 
patirti?

Gaminti elektros energiją 
pučiant vėją ar naudojant 
saulės šviesą, konstruoti tiltus 
ar bokštus iš magnetų, 
išbandyti magiškas jų savybes 
ir net paliesti žaibuojantį 
rutulį!

Ką čia galima sužinoti?

Kaip panaudoti saulės, vandens, vėjo ir 
geoterminę energiją, kas yra magnetai, kodėl 
magnetas metalinius daiktus pritraukia jų net 
nepalietus ir koks yra didžiausias magnetas 
pasaulyje, kaip naudotis kompasu, kaip galima 
orientuotis pagal saulę, žvaigždes ir kitus aplinkos 
požymius, ką daryti, kai griaudėja ar žaibuoja! 
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Ką čia galima sužinoti?

Kokius slaptus kodus naudoja 
agentai, kaip spręsti logines užduotis 
ir galvosūkius, kaip ieškoti sąsajų, 
būti budriam ir neišduoti savo 
asmens duomenų 
nepažįstamiesiems. 

Ką sumanaus čia galima patirti?

Vykdyti slaptų agentų misijas, įveikti 
„lazerinių“ spindulių kliūčių ruožą, 
spręsti painius galvosūkius, šifruoti 
užkoduotas žinutes, pasiklausyti 
slaptų telefono pokalbių, atpažinti 
pėdsakus ir pirštų atspaudus, kurti 
fotorobotus, apieškoti metalo 
detektoriumi, atlikti lagaminų 
patikras ir kitas slaptas užduotis!

TEMINĖS ERDVĖS

Galvosūkių erdvė Žemės ir kosmoso pažinimo erdvė

Ką neįtikėtino čia galima patirti?

Įspūdingu kosminiu erdvėlaiviu apskristi 
visą Saulės sistemą ir iš Neptūno 
parskraidinti ypatingojo superkuro. 
Planetariumą primenančioje uždaroje 
erdvėje susipažinti su Žemės planeta, jos 
palydovu Mėnuliu ir kitomis Saulės 
sistemos planetomis, kurti savo 
žvaigždynus ir pamatyti, kaip keičiasi 
laikas skirtingose laiko juostose.

Ką čia  galima sužinoti?

Apie Saulės sistemos planetas, jų 
judėjimą, mėnulį ir žvaigždes, kaip 
keičiasi Žemės paros laikas, kokios 
yra laiko juostos ir daug kitų 
įdomybių apie kosmosą.
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Ką čia galima sužinoti?

Koks atsakingas ir įdomus yra 
ugniagesių darbas, kaip elgtis kilus 
gaisrui, kaip svarbu rūšiuoti 
atliekas ir tausoti aplinką.

Ką aktyvaus čia galima patirti?

Išbandyti ugniagesio darbą, nusileisti 
gaisrininkų stoties stulpu ir išgelbėti 
katytę iš degančio namo, konstruoti 
lenktyninius automobilius ir išbandyti 
juos lenktynių trasoje, rūšiuoti atliekas 
ir pagaminti ką nors įdomaus iš 
antrinių žaliavų, minant dviratį gaminti 
elektrą ir įžiebti miesto šviesas! 

TEMINĖS ERDVĖS

Miesto herojų erdvė Emocijų pažinimo erdvė

Ką jausmingo čia galima patirti?

Įžiebti draugystės arkos lemputę, 
nurimti apkabinus stiklinį burbulų 
vamzdį, sunaikinti nemalonias 
emocijas jų išlaisvinimo mašinoje, 
žaisti su įvairiaspalvėmis 
šviečiančiomis jutiminėmis erdvinėmis 
figūromis ir pailsėti ramybės 
kampeliuose.

Ką čia galima sužinoti?

Kas yra emocija ir kokių jų 
galime patirti, kaip emocijos 
veikia tave patį ir aplinkinius, 
kaip jas atpažinti, suvokti ir 
suvaldyti.
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Ką čia galima sužinoti?

Kaip organizuoti darbus statybose, 
kaip sukurti jaukią namų aplinką, 
kokie yra istoriniai plytų mūrijimo 
būdai ir net kaip elgtis kilus žemės 
drebėjimui.

Ką kūrybiško čia galima patirti?

Statyti neužbaigtą namą, laipioti 
pastoliais, mūryti plytas, kasti tikru 
ekskavatoriumi, sukurti namo aplinką 
ir interjerą, sustatyti baldus, sukabinti 
užuolaidas ir paveikslus, konstruoti 
savo statinius iš gigantiškų LEGO 
blokų.

TEMINĖS ERDVĖS

Statybų ir dizaino 
erdvė

Ūkio erdvė

Ką ūkiško čia galima patirti?

Apsilankyti tvartelyje ir susipažinti su 
naminiais paukščiais ir gyvuliais, juos 
paglostyti ir išgirsti jų balsus, įlįsti į 
avilį pas bites, pro didinamąjį stiklą 
apžiūrėti skruzdėlyno gyvenimą, 
atlikti kuo tikriausius ūkio darbus: 
sodinti ir laistyti daržoves, imti derlių 
ir net parduoti jį turgelyje, o po darbų 
užlipti į namelį medyje ir atsipūsti!

Ką čia galima sužinoti?

Kaip smagu darbuotis ūkyje, kaip 
reikia sėti, laistyti, ravėti ir imti 
derlių, apie naminius paukščius ir 
gyvūnus, ką jie ėda, kokią naudą 
duoda žmogui, apie skruzdėlių ir 
bičių gyvenimą, apie medžius ir 
kaip juos atpažinti.



TEMINĖS ERDVĖS

20

Ką čia galima sužinoti?

Ką turi valgyti, kad būtum sveikas ir 
gerai jaustumeisi, kas yra naudingos ir 
nenaudingos kalorijos, kas yra pridėtinis 
ir natūralus cukrus, kiek cukraus per 
dieną tau užtenka, kaip serviruoti stalą 
ir gražiai prie jo elgtis, kodėl vieną dieną 
ima ir išsiveržia ilgai snaudęs ugnikalnis.

Ką išradingo čia galima patirti?

Pabūti profesionaliu ir atsakingu 
virtuvės šefu, padavėju ar tiesiog 
restorano svečiu, sudaryti dienos meniu 
ir pagaminti sveikus pusryčius, pietus ar 
vakarienę, o gerai pasistiprinus pereiti 
kliūčių ruožą virš degančios ugnikalnio 
kraterio lavos!

Maisto pažinimo 
erdvė

Mažylių erdvė

Ką smagaus čia galima patirti?

Ieškoti paslapčių gigantiškame 
kamuoliukų lopšyje, tyrinėti 
įvairiaspalvį lavinamąjį drugelį, 
palinguoti ant žiogio, čiuožti, šokinėti 
ir ištirti savo pirmąjį įspūdingą 
miestą!

Ką čia galima sužinoti?

Koks įvairus ir įdomus spalvų, formų, 
judesių ir garsų pasaulis, lavinsi 
kūrybiškumą, kūno laikyseną ir 
erdvinę orientaciją.



CURIOCITY – miestas smalsiems vaikams

Islandijos pl. 32, Kaunas, PLC MEGA, II a.

Tel.nr. +370 688 33202

El. paštas smalsu@curiocity.lt

www.curiocity.lt

mailto:smalsu@curiocity.lt
http://www.curiocity.lt/

