
EDUKACINĖS PROGRAMOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE ARNETŲ 
NAME: 

Informacija ir registracija į šias edukacijas – Regina Lukminienė 864505168 

 

JUOSTŲ PYNIMAS 

Turėsite puikią progą susipažinti su vienu iš autentiškų aukštaičių krašto amatų 
– juostų pynimu (vytinės, rištinės ir pintinės juostos), papročiais, susijusiais su 

tautinėmis juostomis Lietuvos kultūroje, jų spalvomis, raštais, simboliką, 
pritaikymu kasdieniniame gyvenime. Užsiėmimo dalyviai galės nusipinti tradicinę 

juostelę.  Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų 
meistrė  Loreta Steponavičienė. 

Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8.  Edukacija vedama moksleiviams ir 
suaugusiems. 

KERAMIKA 

Susipažinsite su lietuvių liaudies keramikos tradicijomis ir istorija, puodžiaus 
amatu. Praktinio užsiėmimo metu išbandysite įvairius tradicinius keramikos 
dirbinių formavimo būdus, žiedimą.  Mokysitės pasidaryti keraminį dirbinį. 

Užsiėmimus ves sertifikuota amatininkė  Dalė Urbienė. 

 Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 7.  Edukacija vedama priešmokyklinio 
amžiaus vaikams bei moksleiviams ir suaugusiems.  

PYNIMAS IŠ VYTELIŲ 

Susipažinsite su vytelių auginimo specifika, medžiagos paruošimo ir pynimo 
technologijos ypatumais. Iš vytelių mokysimės pynimo amato, galėsite nusipinti 
suvenyrą. Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė 

Birutė Šinkūnienė. 

Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacija vedama moksleiviams ir 
suaugusiems. 

DROŽYBA 

Susipažinsite su medžio vaizdiniais lietuvių pasaulėžiūroje, kryždirbystės 
papročiais Lietuvoje, darbo įrankiais naudojamais medžio drožyboje, gaminių 

pavyzdžiais ir jų gaminimo technologine eiga. Pamėginsime pasigaminti medinį 
tradicinį dirbinį. Užsiėmimus ves  sertifikuotas amatininkas Arūnas Gaučas. 



Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacija vedama moksleiviams ir 
suaugusiems.  

MARGUČIŲ MARGINIMAS VAŠKU 

Užsiėmimai vyks dvi savaitės prieš Velykas ir savaitė po Velykų. 

Sužinosite apie Velykų papročius, Velykų stalo puošimą, margučių marginimo 
būdus, simbolius, ornamentiką. Nusimarginsite velykinius margučius senolių 

paliktu tradiciniu marginimo būdu, natūraliu vašku. Užsiėmimus ves sertifikuotų 
tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė. 

 Trukmė 1,5 val. Dalyvių skaičius  iki 10. Edukacija vedama moksleiviams ir 
suaugusiems.  

VĖLINUKAS 

Supažindinsime su vilnos atsiradimo istorija, rūšimis, vėlimo technologijomis, 
panaudojimo galimybėmis. Savarankiškai gamindami vėlinuką, leisimės 

į  senolių išbandytą, natūralią terapiją. Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio 
paveldo tradicinių amatų meistrė  Jūratė Atkočiūnienė. 

 Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacija vedama moksleiviams ir 
suaugusiems. 

SKUDURINUKĖ 

Susipažinsite su žaislų, skudurinių lėlių gimimo  istoriją, gaminimo būdais, 
Lietuvos regionų tautinio kostiumo ypatumais. Kursime skudurinukę, 

pritaikydami tautinio kostiumo elementus. Užsiėmimus ves amatininkė Loreta 
Steponavičienė. 

Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacijos dalyvių amžius nuo 7 iki 16 m. 

 

KARPINUKAI 

Užsiėmimo metu išgirsite karpinių iš popieriaus istorinę raidą, tradicijas, 
pritaikymo galimybes. Išsikarpysime tradicines  užuolaidėles, kampines, 

paveikslėlius, atvirukus, eglutės papuošimus. Užsiėmimus ves amatininkė Birutė 
Šinkūnienė 

 Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacija vedama nuo 7 m. moksleiviams 
ir suaugusiems. 



BENDRAUKIME: 

Kėdainių krašto muziejaus interneto svetainė www.kedainiumuziejus.lt 

Kėdainių krašto muziejaus socialinis tinklas „Facebook“ 

www.facebook.com/kedainiukrastomuziejus 

Tradicinių amatų centro Arnetų name socialinis tinklas „Facebook“ 

www.facebook.com/arnetunams 

Daugiakultūrio centro socialinis tinklas „Facebook“ 

www.facebook.com/daugiakulturis 

1863 m. sukilimo muziejaus Paberžėje socialinis tinklas „Facebook“ 

www.facebook.com/1863sukilimomuziejus 
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