
Jaunmoku pils muzejs piedāvā

Ekskursijas un muzejizglītojošās
programmas bērniem no 1. - 12. klasei

Ekskursija pils dāmas pavadībā / 
        Jaunmoku pils vēsture  - 
Ekskursijas laikā skolēni iepazīst Jaunmoku muižas kungu mājas jeb pils vēsturi. Skolēni izzinās
nozīmīgākos vēstures notikumus, iepazīs bijušo muižas īpašnieku  nozīmi muižas attīstībā. Gūs ieskatu
19.gs. beigu - 20.gs. sākuma mākslas un arhitektūras stila – jūgendstila - izmantošanā telpu interjerā,
mākslā un arhitektūrā.
Ekskursija ir piemērota skolēniem no 1. - 12. klasei

Rezervācija un vairāk
informācijas 

rakstot uz
info@jaunmokupils.lv

vai zvanot uz 

"Tējas dārzs Tavā kabatā" - 
Ieskats Jaunmoku muižas ikdienā pirms simt gadiem un kā parka teritoriju izmantoja mājsaimniecības
vajadzībām.  Gida pavadībā zāļu tēju dārzā tiks sniegta informācija par tradicionālajiem savvaļas
augiem, kurus izmantoja muižas virtuvē gan kā zāļu tējas, gan kā garšvielas ēdienu gatavošanā.
programmas noslēgumā radošā darbnīca ar parka dabas materiāliem.
Programma ir piemērota skolēniem no 1. - 12. klasei

Orientēšanās Jaunmoku pilī vai parkā / 
         "Pēddzinis" Jaunmoku parkā - 
Orientēšanās laikā skolēni iepazīst Jaunmoku pils vēsturi, kultūrvēstures un dabas
objektus parkā – piem. dzejniekam I. Ziedonim stādīto “dižozolu”, jūgendstila arhitektūras
elementus pilī un citas muižas kompleksa ēkas.
Programma ir piemērota skolēniem no 1.- 12. klasei
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iekļauta programmā 

iekļauta programmā 

iekļauta programmā 

"mammadaba"  Meža muzejā 
Ekskursijas laikā bērni iepazīst Jaunmoku pili un nozīmīgākos 
notikumus tās pastāvēšanas laikā, dodas pastaigā pils parkā. 
Programma papildināta ar aizraujošiem uzdevumiem par dabas 
zinātnēm, ģeogrāfiju un matemātiku.
Programma ir piemērota skolēniem no 1. - 9. klasei



Jaunmoku pils muzejs piedāvā

Zāļu tēju iepazīšana Meža muzejā 
Lai varētu iepazīt zāļu tējas un to vislabāko pielietojumu, piedāvājam to degustāciju. 
Tās laikā nogaršosiet dažādu veidu tējas, kas vāktas pils dārzā un tās teritorijā. Malkojot
 gārsu sakņu, nātru, raspodiņu, bērzu lapu un daudz citu tēju, uzzināsiet arī to dziedniecisko spēku.
Varēsiet izgaršot un mēģināt uzminēt arī dažādus gardus ārstnieciskos sīrupus.
Programma ir piemērota skolēniem no 5. - 12. klasei

Rezervācija un vairāk
informācijas 

rakstot uz
info@jaunmokupils.lv

vai zvanot uz 

Vakara ekskursija
Ekskursija, kas sākas, kad iestājas krēsla. Uzziniet par pils vēsturi, tās kādreizējiem īpašniekiem,
dodoties ekskursijā pa pils saloniem un ekspozīcijām ar gaismas lukturīšiem.  
Ekskursija ir piemērota skolēniem no 5. - 12. klasei

Jaunmoku pils laimes monētas kalšana
Jaunmoku pilij ir sava laimes monētiņa. Ja pie tās izdodas tikt – 
tas ir veiksmes garants.  Pieejamas alumīnija un sudraba monētas.
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Pēc aktivitātēm muzejā esiet laipni gaidīti
īstenot pikniku Jaunmoku pils parkā.

Piedāvājam iespēju uzrīkot arī kādu interesantu
Meža kroketa turnīru visai klasei!


