
Praleiskite porą valandų mūsų dirbtuvėse “susiveldami” su vienu seniausių
tekstilės amatu pasaulyje – vilnos veltinio gamyba. Kviečiame visus, kam tik
nesvetimas noras pažinti senuosius amatus bei šiek tiek pasitaškyti muilo
putomis, vandeniu ir išbandyti įdomias, naudingas ir lengvai pritaikomas
vilnos savybes. Taip pat užsiėmimo metu sužinosite apie vėlimo amato
istoriją, pritaikymą praeityje ir mūsų dienomis. Per laiką, praleistą mūsų
dirbtuvėse galėsite išmėginti vilnos veltinio gamybos pagrindinius principus
ir procesus – vilnos sluoksniavimą, ornamentavimą, vėlimą, tūrinio gaminio
gamybą. Edukacijos metu galėsite pasigaminti ir pasiimti veltinio padėkliuką,
paveikslėlį ar dėkliuką, o jei ketinate darbuotis drauge didesnėje grupelėje –
ir didesnį kilimėlį, ornamentuotą jūsų pasirinktu raštu.
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Trukmė: ~2 val.
Grupė: 10-27 asm.
Kaina: 9 € vaikui
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PYNIMAS IŠ
VYTELIŲ

Šios edukacijos metu supažindiname vienu iš seniausių amatu -  pynimu iš vytelių.
Manoma, kad pinti dirbiniai atsirado anksčiau nei keramika. Archeologai pasakoja,
kad seniausias krepšys iškastas Fajūme (Egipte) gali būti 10000-12000 metų
senumo. Užsiėmimo metu mokiniai supažindinami su pynimo istorija, su pynimo
pradžiamoksliu. Dalyviai turi galimybę tiesiogiai prisiliesti prie senojo amato ir
gamtos. Susipažinti su vytelių auginimo, paruošimo ir pynimo būdais. Vienas iš
didžiausių pynimo privalomų yra tai, kad darbui naudojama ekologiškai švari gamtinė
medžiaga. Pinti darbeliai spinduliuoja ypatingą atmosferą, malonų medžio kvapą.
Pynimo darbai ugdo dėmesį darbo kokybei, darbštumą ir kūrybiškumą.
Pynimas nereikalauja didelės fizinės jėgos, bet būtina pirštais pajusti, kaip vytelę
išlankstyti, norint, jog ji atgultų į savo vietą ir gražiai atrodytų. Patyrusių mokytojų
rankose karklo vytelė lyg burtų lazdelė: gimsta, krepšiai, indai. Mokiniai
supažindinami su įvairiais pynimo būdais. Kiekvienas mokinys gali pajausti pynėjo
amato subtilybes. Užsiėmimo metu kiekvienas norintis pasigamina po nedidelį savo
darbelį (krepšiuką, gėlytę).
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BERŽO TOŠIES ORNAMENTAVIMAS 
RAGINIAIS SPAUDAIS 

„TOŠIES PERGAMENTAS“

Kernavėje, Pajautos slėnyje buvo surasta XIII-XIV a. datuojamų unikalių radinių –
ornamentuotos tošies fragmentų ir raginių spaudų, skirtų jai ornamentuoti. Iš
aptiktų dirbinių bei spaudų pavyko rekonstruoti septynis ornamento variantus,
kuriuos sudaro įvairūs augaliniai ir geometriniai ornamentai. Ornamentuotos tošies
radinių aptikta kauladirbio sodyboje. Tai rodo, kad šią unikalią technologiją išmanė ir
taikė vietiniai viduramžių Kernavės meistrai. Manoma, kad iš tokios puošniai
ornamentuotos ir matyt nuspalvintos tošies gamintos įvairių dydžių dėžutės.
Programos dalyviams papasakojame istoriją apie kauladirbio sodybos archeologinių
tyrimų procesą, taip pat apie raginių spaudų rekonstrukciją. Antrąją edukacijos dalį
sudaro praktinis darbas – dalyviai, naudodami rekonstruotus įrankius apdirba
išmirkytą beržo tošį ir ją ornamentuoja naudodamiesi raginiais spaudais ir mediniais
plaktukais, vėliau ornamentus nudažo pasirinktos spalvos augaliniais dažais.
Kiekvienas dalyvis išsineša savo unikaliai ornamentuotą beržotošies „pergamentą“.
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BALTŲ JUVELYRIKA

Edukacijos dalyviai supažindami su baltų genčių papuošalais. Lankytojai
juvelyriniuose dirbiniuose pamatys titulų, prabangos ir religijos atspindžių, sužinos,
kokie papuošalai buvo madingiausi laikotarpiais nuo II m.e.a. iki pat XIV a., kokia
buvo jų praktinė paskirtis, kaip puošėsi vyrai ir moterys, kaip atskirti skirtingų baltų
genčių papuošalus, kas jiems būdinga. Per edukacinį užsiėmimą moksleiviai taps
juvelyrais, - pakviesime į savo juvelyrikos dirbtuves, leisime susipažinti su juvelyrų
darbo užkulisiais ir netgi tapti proceso dalimi. Programa skirta susipažinti su
žalvarinių baltiškų papuošalųgamybos technikomis. Archeologiniai radiniai
(papuošalai), tai viena iš sričių iš ko galima sužinoti kaip žmonės gyveno senovėje.
Antroje edukacinio užsiėmimo dalyje, dalyviai padedami meistro patys gaminasi
papuošalus, kuriuos nešiojo baltai prieš tūkstantį metų, pavyzdžiui: pasagines seges,
smeigtukus, įvijinius žiedus (pagal sudėtingumą, priklausomai nuo lankytojų
amžiaus). Tai edukacinis užsiėmimas, kurio metu dalyviai praktiškai išbando senąsias
metalų apdirbimo technologijas ir pasigamina papuošalo kopiją, kurią kiekvienas
išsineša su savimi.
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BALTIŠKO STIKLO KAROLIUKO PASLAPTIS

Stikliniai dirbiniai baltų apgyvendintoje teritorijoje pasirodė̇ pirmaisiais mūsų eros
amžiais. Gausi archeologinė medžiaga rodo, kad baltų kraštuose stiklo karoliukai
buvo populiarūs ir vertinami dirbiniai. Stiklo dirbtuvių edukacinis užsiėmimas apima
dvi kryptis: trumpas įvadas apie senąjį stiklą, jo istoriją ir gamybą bei senųjų baltiškų
archeologinių karoliųrekonstrukcija. Dalyviams pristatoma baltiškų stiklo karolių
istorija ir raida. Gaminami stiklo karoliai išbandant įvairius įrankius, ornamentavimo
būdus. Edukacinio užsiėmimo rezultatas – ne tik stiklo, kaip medžiagos pajautimas,
bet ir pagaminta daugybė karoliukų ir net vėrinių! Jaunesniųjų klasių mokiniai (1-8
kl.) gamina vieną bendrą klasės stiklo karoliuką ir toliau mokosi stiklo plastikos
naudojant moduliną, iš jo gaminamos stiklo „akys“, papuošimai „melfiori“, pagal
pavyzdžius gaminamos baltiškų stiklo karolių kopijos. Vyresnieji (9-12 kl.) vaikai
kiekvienas sau pasigamina po stiklo karolį. Vaikai nešasi namo savo pagamintus
karoliukus. Bus tikrai karšta!
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ODINĖS APYRANKĖS GAMYBA

Edukacijos metu vaikai supažindinami su odos rūšimis, apdirbimo įrankiais, 
 įvairiais senovėje gamintais odos dirbiniais (kapšais, diržo krepšiais, diržais,
avalyne ir kt.). Dalyviai išbando odos ornamentavimo ir apdirbimo įrankius.
Odiniųapyrankių dirbtuvėse vaikai turės galimybę kiekvienas pasigaminti po
renesansinę odinę apyrankę. Toks apyrankės pynimas jau žinomas nuo
bronzos amžiaus. Naudodami odinius raištelius, kaltą ir plaktuką vaikai
tobulins savo motorinius įgūdžius, susipažins su istorija gyvai.
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TITNAGINIO STRĖLĖS ANTGALIO GAMYBA

Edukacinis užsiėmimas „Strėlės antgalio gamyba“. Skirta vyresnių klasių
moksleiviams (9-12 kl.). Vaikai turės galimybęgyvai apžiūrėti įvairius strėlių
antgalius iš skirtingų akmens amžiaus laikotarpių bei apdirbimo įrankius
skirtus jųgamybai. Užsiėmimo metu dalyviai bus mokomi gaminti neolito
laikotarpio titnaginius strėlių antgalius, taip pat juos „įtverti“ į medinį kotą ir
naudojant augalinius klijus ir dervą pritvirtinti, o gaminius galės pasiimti
namo.
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AKMENS AMŽIAUS ŽMOGAUS PIEŠINIAI - TAPYBA
ANT AKMENŲ

Užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinti su seniausiais akmens amžiuje
kurtais piešiniais ant uolų. Mokiniai sužinos kaip ir iš ko buvo gaminami
priešistoriniai dažai. Edukacijos metu taip pat bus piešiama ant akmenų pačių
pasigamintais autentiškais dažais iš ochros ir kitų sudedamųjų augalinių
dalių.
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SENOVĖS MITYBA - GRŪDO KELIAS

Edukacijos dalyviai supažindami su senovės žmonių mityba: kaip maitinosi
žmonės ir kokius produktus jie valgė nuo pat akmens amžiaus iki viduramžių,
kokiu būdu užkurdavo ugnį, kur ir kame gamino maistą ir iš kur jį gaudavo,
kaip išsaugodavo maistą nesugedusį – juk šaldytuvo neturėjo! Antroje
edukacijos dalyje vaikai patys gamins tešlą ruginei duonelei: kiekvienas savo
rankomis sijos grūdus, maišys visus ingredientus ir minkys tešlą. Pasigamintą
tešlą dalyviai specialioje maistinėje pakuotėje nešis namo ir keps duonelę
kartu su tėvais pagal kartu su tešla pridėtą instrukciją.

Trukmė: ~1,5 val.
Grupė: 10-27 asm.
Kaina: 9 € vaikui

Vieta: Karmelitų g. 3, Vilnius Registracija el. paštu - amatynas@pajautaclub.lt

Tel. +37061800450 

Edukacijos 

Vaikams   


