2022 METAI VASARIS-KOVAS, Nr.2
G YV AP A ŽI NT I SS U E TN IN E KU L TŪ R A
Visą informaciją apie nuotolinius užsiėmimus ir įvykusias veiklas skelbiama
FB paskyroje „Gyva pažintis su etnine kultūrą“
(https://www.facebook.com/Gyvapazintissutradiciniuamatu ), todėl
kviečiame pamėgti šią paskyrą ir paraginti tai padaryti kitus. Šioje
paskyroje yra skelbiami nuotoliniai užsiėmimai.
N U O T O L I N I A I U Ž S I Ė M I M A I:
Vyksta kartą per savaitę, trečiadienį nuo 17.30 iki 19.00, jungiantis nuotoliniu būdu per sukurtą
renginį ir jame skelbiamą nuorodą FB paskyroje „Gyva pažintis su etnine kultūrą“
K O N T A K T I N I A I U Ž S I Ė M I M A I:
Kovo-balandžio mėnesiais siūlome tema:
-

Pilietiškumo (Vasario 16 d, Kovo 11 d.)
Kazimierinės, kermošiaus, turgaus tema (Kovo 4 d.)
40-mt paukščių diena (Kovo 10 d.)
Knygnešio diena (Kovo 16 d.)
Pempės diena (Kobo 19 d.)
Gandrinės (Kovo 25 d.)
Tarptautinė teatro diena (Kovo 27 d.)
Pasaulinė paukščių diena (Balandžio 1 d.)
Verbų sekmadienis (Balandžio 10 d.)
Velykos (Balandžio 17 d.)
Tarptautinė motinos Žemės diena (Balandžio 22 d.)
Jorė, Jurginės, Ganiklio diena (balandžio 23 d.)
Atvelykis - vaikų velykėlės (Balandžio 24 d.)
Karaimų metai (2022 m)

Pavadinimas
Langų užuolaidėlių karpymas (6-12
kl.)

Asociatyvi nuotrauka

Inkilų gamyba (6-12 kl.)

Veltas muilas (1-5 klasė)
Veltų telefono dėkliukų gamyba
gamyba (6-12 klasė)

Juvelyrika – Žalvarinių žiedų gamyba
(6-12 kl.)

Molinės puodynėlės gamyba (1-5 kl.)

Kiaušinių marginimas tradiciniais
būdais (1-12 kl.)

Verbų rišimas (1-12 kl.)

Atvirukų arba knygų skirtukų
siuvinėjimas tautiniais simboliais ir
spalvomis simegrafijos technika (1 12 klasės)

Muilo gamyba (1-12)

Patyriminė edukacija vaikams
"Pagauk kvapą" (6-12 kl.)
a) kaip kvėpinosi Lietuvoje?
b) kas yra kvapas?
c) pasirinktinai iš 7 kvapų
pasigaminsime savo kvepalus.
Naudosime tik natūralias medžiagas.

Žurnalistikos pradžiamokslis (1-12
kl.)

1. Piemenėlių valgiai ir
žaidimai etnografinėje
sodyboje (1-12 kl.)
2. Mielinės tešlos bandelių arba
ganriukų pyragėlių
(pasirinktinai) kepimas ir
paukščių sugrįžimo šventės
(1-12)

3. Bajoraitės duona (duonelės
kepimas lauke, prie amatų
centro, ar kitose grupei
patogiose vietose) (6-12
klasės)

Ledų gamyba su karameliniais
saldainiais (1-12 kl.)
Karamelinių saldainių gamyba (1-12
kl.)

Kazimierinės ir kermošiniai
meduoliai (1-12)

Karaimiškų kibinų kepimas (1-12
klasės)
Karaimiškų raštų knygų skirtukų
gamyba (1-12 klasės)

Naminių riestainių gamyba (1-6 kl.)

Kitas kontaktines veiklas, atitinkančias būrelio programą ir temas galime derinti individualiai su
kuruojančiu grupę asmeniu. Atvykimą į amatų centrą ar kitą veiklos vykdymo vietą apmokame (transporto
nuoma, mokyklinio autobusėlio nuoma)

I ŠV YKOS
Išvykų programa turi atitikti būrelio programoje numatytas veiklas ir derinama individualiai su kiekviena
grupe pagal turimą biudžetą iš anksto.
Siūlomos kryptis:
Trakų rajonas (Alpakų ūkis, Avių ūkis, Trakų pilies lankymas, ekskursijos Trakuose, Užutrakyje, Angelų
kalvoje, Aukštadvario regioniniame parke, Tiltų kaime ir pan.)
Vilnius (Kaziuko mugė, Vilniaus signatarų namai, Vilniaus istorija, Valstybės pažinimo centras,
Senamiestis, Spektaklis)
Kaunas (ekskursijos Kaune, Kaunas europos kultūros sostinė, valsybės tema)
Rumšiškės, Žasliai, Čekoniškės (Tradicinis etnografinis kaimas, Verbų rišimas ir kulinarinės programos)
Plateliai – Plungė (Užgavėnių kaukių ekspozicija, Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicija, Žemaičių
kalvarija, Šaltojo karo ekspozicija)
Molėtai (observatorija, Menų kaimas, etnokosmologijos muziejus)
Sartai-Dusetos (Sartų regioninis parkas, Dusetų dailės muziejus, Kriaunų istorijos muziejus, Dusetų amatų
centras(privatus)
Gražutės regioninis parkas (Lankytojų centras, Šlyninkos malūnas, Lieptų kaimas, amatininkų namai
(Kariai), Senojo Dūkšto dvaro sodybos rūmai)
Lenkija, Latvija (pagal turima biudžetą ir programą sudarytas maršrutas)

KONTAKTINIAI ASMENYS KURUOJANTYS BURELIO GRUPES:
Dominyka Semionovė, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė (Visos grupės išskyrus
TVDG, galima kreiptis visais klausimais), tel. 8 698 27197
Monika Aziulevičiūtė-Vartavičienė, būrelio vadovė (TVDG grupės, nuotoliniai užsiėmimai), tel. 8 698
77175
Būrelio el.p. trakuamatucentras@gmail.com

