
Svarbi informacija mokykloms – visas paslaugas galima užsisakyti 
Jums patogiu laiku

Tremtinių istorijos ir dainos (5-10 klasės)

Kultūrinės edukacijos  metu bus pristatytas Saldutiškio miestelis ir jo istorija, keliaujant 
,,bruko“ gatve per senamiestį iki senosios geležinkelio stoties.

Užsiėmimo dalyviai bus supažindinti su žmonių, tremtų iš Saldutiškio geležinkelio stoties, 
istorija. Ekskursijos metu pasakojama trijų paminklų: tremtiniams, partizanams bei paminklo, skirto
Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui, istorija. Šalia paminklo tremtiniams bus vykdoma 
edukacinė veikla, kurios metu dalyviai išmoks dainuoti tremtinių dainas bei atliks užduotis apie 
tremties vietas. 

Kontaktinis tel.

+370 675 35782

Balfolk šokiai (1-12 klasės)

 Tradiciniai šokiai šokami atliekant tik gyvai muzikai su tradiciniais instrumentais. 
Šis reiškinys jau tampa tarptautiniu ir tai parodo iš kitų šalių į Lietuvą atkeliaujantys tradiciniai 
šokiai, lengvai perimami ir išmokstami. 

Balfolk – tai socialinių šokių srovė, kadaise atsiradusi kaip nauja šokio forma, besiremianti 
tradicinių šokių pagrindais. Balfolk - modernus būdas šokti tradicinius šokius. Tradicinius šokius 
žmonės pradėjo šokti be kostiumų, dėl savo smagumo, taip šokis transformavosi į kažką laisvo. 
Svarbu įgyti pagrindus savosios kultūros, o vėliau bendruomeniškumo principu solidariai priimti ir 
iš kitų tautų plintančius šokius, jų stilių, charakterį.

Kontaktinis tel.

+370 616 48768

„Scenos pasakojimai“ – kūrybinė edukacija (5-8 klasės)

Tikslas - suteikti vaikams režisūros, scenografijos bei garso ir šviesos žaismo praktinius 
pradmenis, prisidėti prie kuriančios asmenybės ugdymo kūrybiškai, skatinti laisvai mąstyti, 
pasitikėti savo kūrybinėmis jėgomis ir talentais. 

Kūrybinė kultūros centro komanda (režisierė, garso, šviesos, video specialistai, dailininkas) 
pateikia renginio viziją ir vėliau visi kartu kuria. Edukacijos dalyviams leidžiama patiems stoti prie 
pultų, bei kurti scenografiją. Scena - tai erdvė, kupina paslapčių ir įvairiausių netikėtumų. 
Kviečiame visus į Utenos kultūros centro didžiąją sceną, kur sužinosite kaip gimsta spektaklis, 
koncertas, pasaka, kartu atskleisime praktinės magijos, garso, šviesos ir vizualizacijų galimybes. 



Kontaktinis tel.

+370 616 48744

Lopšinės ir pasakos mažiesiems (1-4 klasės)

Močiutės namelyje kvepia čiobreliais ir mėtomis, minkštame krėsle sėdi močiutė, su 
mezginiu rankose, ir laukia vaikų, kurie ateis pasiklausyti jos pasakėlių... 

Tai teatralizuota programa mažiesiems, kuri nukels vaikus į saugią, jaukią romantiškai
nostalgišką aplinką, leis atsipalaiduoti ir pažaisti. Klausysimės ir kartu dainuosime lopšines, 
inscenizuosime pasakas. Žolelių arbata ir močiutės keptų pyragėlių skonis sužadins pačius 
šilčiausius vaikystės jausmus. Gyva muzika, betarpiškas bendravimas, padės vaikams atsiskleisti, 
būti savimi, kartu kurti , improvizuoti, o tuo pačiu pailsėti ir pasikrauti gerų emocijų. Juk 
šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje taip trūksta ramybės, įsiklausymo į save, į senolių išmintį.

Kontaktinis tel.

+370 616 48690

„Žaidžiame teatrą"- teatrinė edukacija mažiesiems (1-5 klasės)

Tikslas - suvokti nuotaikų ir jausmų pasaulį. Išlaisvinti save ir atverti emocijas. 
Mums atsiverti padės scenografija, tam tikros atributikos detalės, muzika, šviesa. Edukacinė 
pamokėlė „Žaidžiame teatrą" mus nukels į jausmų ir nuotaikų pasaulį, atvers didžiąją scenos 
uždangą. Atsidūrę teatro scenoje tarp gyvų skulptūrų, dekoracijų, šviesos ir muzikos netikėtų efektų 
kiekvienas pasijusime savaip. Atversime savo emocijas, jausmus. Atminčiai sukursime senovinį 
paveikslą, kartu su dailininke pasigaminę teatrinę atributiką.

Kontaktinis tel.

+370 682 15145

Spektaklis „Keistas gimtadienis“ (5-10 klasės)

Komedija „Keistas gimtadienis" sprendžia šeimos narių tarpusavio problemas. Mamos 
sureikšmintas tetos gimtadienis visus šeimos narius atveda į keblias situacijas. Visi turi daryti tai, 
kas jiems nepatinka. Atsiranda daug daug mažų ir didesnių nesusipratimų, kurie priveda prie 
visokiausių komiškų situacijų. Pavydas, pyktis, nuklydimas į mistinį pasaulį išardo visą šeimyninę 
harmoniją. Tik pirmoji meilė turi savo sparnus…

Kontaktinis tel.

+370 682 15145



Smetoniška arbatėlė (1-5 klasės)

Veiklos vykdomos Daugailiuose (Utenos r. ).  Vaikus pasitinka personažas - plepi tarpukario 
Ponia ir supažindina su tarpukario arbatos popietėmis, iš kartos į kartą perduodamomis žoliavimo ir 
arbatos ruošimo tradicijomis. Papasakoja apie vaistažoles, ruošia kvapnią arbatą ir išdalina 
kiekvienam mokiniui paruoštukus su augalo paveikslėliu, iš kurio ruošiama arbata. Vaikas užrašo 
augalo pavadinimą, nuspalvina ir iškerpa paveikslėlį.  Dialogų forma kūrybiškai interpretuojama 
tautosaka, kurioje minimi lietuviški augalai.

Kontaktinis tel.

+370 616 48760

Ką pasakoja etnografiniai kaimai (1-12 klasės)
Gal norite sužinoti, kur buvo filmuojamas garsusis filmas „Tadas Blinda“? Gal būtų smalsu 

pavaikščioti XVIII a. kaimų takeliais ir susipažinti su turtinga kaimų istorija ir etnografija? Arba 
išmokti žaisti „Ripką“? Jei taip, mes laukiame Jūsų etnografiniuose kaimuose, kurie yra 
architektūros paminklai, saugomi valstybės. Nepaprasto grožio vietose, šalia ežerų ar upelių – 
Šuminuose, Vaišnoriškėje, Strazduose ar Šiaudiniškiuose –Jūsų lauks gaspadoriai. Čia jūs 
sužinosite, kuo skiriasi padrikasis ir gatviniai kaimai, susipažinsite su įvairiais buities rakandais, 
atpažinsite jų paskirtį. Mokysitės žaisti senovinius žaidimus – „Ripka“ „Rekežio nuvertimas“, 
„Išstūmimas iš rato“. Išmoksite nesudėtingą aukštaitišką liaudies dainą, minsite mįsles. Užsiėmimo 
pabaigoje apibendrinsime, ką sužinojote, o gaspadoriai Jus pavaišins naminiu sūriu su medumi ir 
arbata. 

Kontaktinis tel.

+370 616 48974

Analoginės fotografijos paslaptys (4-8 klasės)

Tikslas - supažindinti mokinius ir leisti praktiškai išbandyti kaip yra daromos nuotraukos iš 
negatyvų. Edukacinio užsiėmimo metu susipažinsime su fotografinio vaizdo gavimo principais, 
priemonėmis reikalingomis išryškinti fotojuostas ir atspausdinti nuotraukas. Susipažinsime su 
juostinių fotoaparatų tipais ir fotografavimo jais galimybėmis. Fotolaboratorijoje mokiniai turės 
galimybę patys išryškinti fotojuostas ir atspausdinti nuotraukas. Fotodidintuvo pagalba iš negatyvų 
spausdinsime ir ryškinsime nuotraukas ant fotopopieriaus . Mokiniai, kaip suvenyrą, parsiveš pačių 
išryškintą nuotrauką. 

Kontaktinis tel.

+370 650 90428



Slavų pasakos ir dainos  (1-4 klasės)

Renkamės Užpalių miestelyje prie šventojo Nikolajaus Stebukladario cerkvės. Mokiniams 
teatralizuotai pristatoma trumpa cerkvės istorija, vaikai supažindinami su vietos slavų kultūra, 
papročiais, gyvenimo būdu. Tada laisvalaikio aikštelėje žaidžiame pasaką. Vaikai pasiskirsto 
vaidmenimis, atlieka įvairias kūrybines, improvizacines, užduotis. Vėliau mokomės rusų liaudies 
dainą-žaidimą „Karavaj“. Tada vaikai vaišinami nacionaliniu saldėsiu karvojumi. Atminimui, kaip 
suvenyrą, mokiniai parsiveža atvirukus su slavų ornamentika (bus paruoštukai ir vaikai turės 
galimybę patys nusispalvinti). 

Kontaktinis tel.

+370 610 21124

Žvejų pasakos ir dainos (1-5 klasės)

Tikslas - supažindinti moksleivius su žvejybos amatu ir tautosaka. Stilizuotoje žvejo 
trobelėje vaikus su daina pasitinka žvejys ir šeimininkė. Išgirsime linksmų istorijų, pasakojimų, 
nutikimų iš žvejo gyvenimo. Vaikai susipažins su žvejybos inventoriumi, turės galimybę jį 
išbandyti. Kartu dainuosime, mokysimės dainas apie žveją ir žuvelę. Vėliau - tinklo pynimo 
edukacinis užsiėmimas. Vaikams bus parengti ruošiniai ir jie patys galės rišti tinklą. Renginio 
pabaigoje šeimininkė pristatys ypatingą žuvienės receptą ir vaikai vaišinsis jau paruošta žuviene, 
minsime mįsles, minkles žvejybos tema.

Kontaktinis tel.

+370 616 48690

Sutartinių sintezė (7-12 klasės)

Kultūros ir meno renginyje moksleiviai išgirs kaip senosios sutartinės skamba atliekamos 
sutartinių giedotojų grupės „Sėdauta“. Kolektyvas pademonstruos archeologinį baltiškąjį kostiumą 
IX-XII a., mokiniai plės akiratį, supratimą apie senuosius kostiumus jų skirtumus. Moksleiviai 
patirs praktiškai sutartinų skambesio vibracijų poveikį, sužinos apie
tyrinėtojų nuspėjamą sutartinių atlikimo paskirtį. Intravertiški moksleiviai galės patys savarankiškai
išbandyti giedojimo būdus panaudodami asmeninius išmaniuosius telefonus. Kviesime moksleivius 
burtis po kelis giedant sutartines, lavinant tiesioginį bendravimą, susiklausimą tarpusavyje. 
Formuosime būrelius atlikti vėlyvesnio laikotarpio kolektyvines sutartines.

Kontaktinis tel.

+370 616 48768



Vyžuonų miestelio žydų pasakojimai ir dainos (4-8 klasės)

Tikslas - geriau pažinti mūsų kaimynų - Vyžuonų miestelio žydų tautybės žmonių gyvenimą,
papročius, kultūrą. Vyžuonų mokyklos bibliotekoje moksleiviams multimedijos pagalba pateikiame 
vizualinę medžiagą apie žydų tautą: kur jų tėvynė, kodėl jie išsibarstę visame pasaulyje, kodėl 
atvyko į LDK ir apsigyveno įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Išmokstame žydiškai 
pasisveikinti, aptariame žydų tautos kultūros subtilybes. Tada vaikams išdalinami stilizuoti 
žemėlapiai ir pirmas žygis į vietą, kur stovėjo seniausia sinagoga Lietuvoje. Ten skaitome Vyžuonų 
miestelio metraštį, tokiu būdu moksleiviai susipažįsta su sinagogos istorija. Tada užduotis - pagal 
stilizuotą žemėlapį surasti kitą objektą, susijusį su žydų istorija. Žydų namo kieme vaikus pasitinka 
personažas, kuris atlieka žydų liaudies dainą, vėliau kartu mokomės ir šokame ratelį. Tada pagal 
žemėlapį surandame žydų kapelius, pagal paprotį sudedame akmenėlius. Refleksijai - trumpa 
viktorina-diskusija. 

Kontaktinis tel.

+370 616 48660

Laumių paslaptys ir lemtys (1-10 klasės)

Ar norite sužinoti laumių paslaptis? Sužinoti, kodėl vaivorykštė laumės juosta vadinama, o 
laumžirgis – laumės žirgu? O gal smagu būtų suvaidinti puikią A. Jurašiaus  pasaką „Laumės 
pirštas“? Jei taip, tai ši edukacija kaip tik Jums! Paslaugos „Laumių paslaptys ir lemtys“ veikla gali 
būti vykdoma ir patalpoje, ir lauke (priklausomai nuo metų laiko ir oro sąlygų).

 Mokinius pasitinka trys laumės. Lauke – prie akmens, vadinamo Laumės akmeniu. Tai 
Utenos savivaldybės saugomas gamtos paminklas, kurio ilgis – 2,47 m, plotis – 1,55 m, aukštis – 
4,00 m, apimtis – 6,33 m. Pasakojama, kad prie šito akmens rinkdavosi laumės, apsigaubusios 
keistais apsiaustais. Jų ir pėdos likusios akmeny. Mokiniams pasakojama apie laumes 
(diferencijuojama pagal amžių), nes laumių paveikslas lietuvių mitologijoje yra gana prieštaringas ir
sudėtingas. Vaikus, žinoma, pasitinka gerosios laumės. Jos seka sakmę (mažiesiems), paskui pasiūlo
vieną kūrinį suvaidinti. Pasirinkta Aido Jurašiaus pasaka „Laumės pirštas“ iš knygos „Akmenukų 
pasakos“. Laumės atidaro skrynią, kurioje jau yra pridėta pirštukinių ir lazdelinių lėlių (pagal vaikų 
amžių). Vaikai pasirenka, kokiu personažu nori būti. Muzikai išgauti panaudojamos įvairios 
gamtinės medžiagos. Jaunesnių klasių vaidinimui vadovauja edukatorius, vyresnieji žino tik kūrinio
pradžią ir pabaigą, o visą siužetą kuria ir vaidina patys. Po vaidinimo apibendrinama, aptariami 
teigiami ir neigiami veikėjai, pagrindinė kūrinio mintis. Trumpai pasakojama apie kitus laumių 
„atributus“ – vaivorykštę, voratinklius, laumšluotę, laumžirgį... Pasiūloma ir apsidairyti – gal 
pamatys. Pabaigoje apibendrinama – žaidžiamas žaidimas – „lauminėjama“. Išlydėdamos vaikus 
laumės juos pavaišina laumių duona su medumi.

Kontaktinis tel.

+370 616 48974



Fantazija su muzika ir smėliu (5-12 klasės)
Tikslas – skatinti moksleivių kūrybiškumą, pajaučiant muzikos ir meno harmoniją. 

Skambant gyvai muzikai mokyti moksleivius kurti estetiškus smėlio piešinius, atitinkančius 
mokinių amžių ir poreikius, atlikti pozityvius ir įkvepiančius kūrybai muzikos kūrinius. Piešimas 
smėliu, klausantis gyvos muzikos, ugdys moksleivių kūrybinius meninius gebėjimus, lavins 
vaizduotę, fantaziją. Moksleiviai bus mokomi piešti smėliu, klausantis gyvos muzikos, o ne su 
ausinukais ausyse. Pieš pirštais, šiaudais, teptukais ir tuo, ką padiktuos fantazija. Piešiant smėliu ir 
klausantis muzikos (norintiems bus suteikta galimybė muzikuoti patiems) išryškės individualios 
moksleivių kūrybos galios, mėgavimasis kūrybos procesu, atsiras džiaugsmas kūrybos laisve. 
Užsiėmimas lavins kūrybinį dėmesį, vaizduotę, pojūčius, fantaziją, emocinę atmintį, pastabumą, 
išmonę, drąsą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kontaktinis tel.

+370 616 48723

Užpalėnų sakmė (1-4 klasės)

Tikslas – ugdant vaikų kūrybingumą ir kritinį mąstymą susipažinti su Užpalių miestelio 
atsiradimo tautosaka. Uždaviniai: kūrybiškai skatinti vaikų domėjimąsi tautosaka; sukurti Užpalių 
miestelio atsiradimo sakmę. Užsiėmimo metu paslaugos teikėjai ne tik pasakos sakmes, legendas ar 
padavimus, bet ir patys paslaugos dalyviai taps sakmių personažais. Bus padalinti į tris grupes, 
kurioms vadovaus paslaugos teikėjo nariai. Vykstant užsiėmimui, dalyviai bendraudami atskirai 
grupėmis ir komandoje kurs vieną sakmę. Siekiamas rezultatas – kūrybingai žaidžiant ir 
bendraujant bus sukurta Užpalių miestelio sakmė.

Kontaktinis tel.

+370 616 48735

Pinsim margą juostą (4-8 klasės)

Tikslas – pasitelkiant etninės kultūros tematiką ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę 
savimonę ir savigarbą, suvokiančią etninės kultūros visumą ir jos santykį su dabartimi. 
 Edukacijos dalyviai pirmoje užsiėmimo dalyje žiūrės video pristatymą apie lietuvių tautines 
juostas. Po to dalyviams bus pristatyti du liaudies žaidimai apie juostų pynimą, audimą, vaikai bus 
įtraukti į šokius-žaidimus. Vėliau bus pristatytos įvairių Lietuvos regionų juostos, jų simbolika. 
Galiausiai dalyviai nusipins po pintinę ar apvaliąją pintinę juostą (pasirinktinai). Edukacijos metu 
dalyviai susipažins su tautinių juostų įvairove bei istorija, kiekvienas išmoks ir nusipins po tautinę 
juostą-apyrankę.



Kontaktinis tel.

+370 675 35782

Šimtas žingsnelių iki profesionalaus choro (1-5 klasės)

Tikslas - supažindinti mokyklinio amžiaus vaikus su choro vadovo, dirigento darbu ir 
chorine muzika. Užsiėmimų metu kūrybiškai per dainavimą bus pristatoma: kas yra choras? Kodėl 
verta dainuoti chore? Kas vadovauja chorui? ir kt. Siekiama suteikti žinių dalyviams apie chorinę 
muziką ir jos kalbą, išmokyti elementariai muzikuoti. Tikimasi, kad gautos muzikinės žinios vėliau 
priartins vaikus prie chorinės muzikos. Dėl to siekiama, kad vaikai jau nuo ankstyvo amžiaus 
mokytųsi dainuoti, muzikuoti, klausytis. Juk, kaip žinia, lavindami įgūdžius tam tikroje veikloje nuo
ankstyvo amžiaus galiausiai tai panaudojame ir ateityje.

Kontaktinis tel.

+370 615 20293

Pramoginis renginys „Vaivorykštės taku“ (1-5 klasės)

Teatralizuotoje muzikinėje programoje skambės teminės dainelės, įtraukiančios vaikus į 
sceninį veiksmą. Visos dainos bus atliekamos gyvai. Dainų tekstai bei muzika lietuvių poetų ir 
kompozitorių. Visi renginio dalyviai įtraukiami į stebuklingos pasakos siužetą. Improvizuotą pasaką
seka įvairūs personažai: Peliukas Mikliukas, Saldainių teta Adelė, Zuikis Puikis (pasirinktinai). 
Kūrybinė komanda kviečia pajusti bendrystės džiaugsmą, geriau pažinti vienas kitą, nuoširdžiau 
bendrauti. Stengiasi sudaryti galimybes bendradarbiavimui, pagarbai, tarpusavio supratimui. 

Kontaktinis tel.

+370 682 18254

Spektaklis J. Radzevičius „Skruzdėlė Atsiskyrėlė“ (1-5 klasės)

Įtraukiantis siužetas, įspūdinga scenografija, lėlės, šviesos efektai, specialiai šiam 
spektakliui sukurta muzika vaikus nukelia į tikrą pasaką. Spektaklyje vaidina lėlių teatro studijos 
dalyviai – vaikai, veiksmas vyksta per žaidimą, nestinga gerų emocijų, netikėtumo momentų, 
dėmesys išlaikomas iki pat spektaklio pabaigos. Kaip ir kiekviena pasaka, ši istorija moko vaikus 
pagarbos kito nuomonei, primena, koks svarbus yra atsakomybės jausmas.



Kontaktinis tel.

+370 616 74433

Spektaklis M. Martinaitis „Pelenų antelė“ (4-12 klasės)

Našlaitė gali tapti šeimininke. Būtent taip nutinka Marcelijaus Martinaičio poetinėje pjesėje 
„Pelenų antelė“ pagal Vydūno pasaką „Sigutė“. Pagrindinė pasakos herojė – mergaitė, kuri pasakos 
pradžioje yra pamotės engiama našlaitė patirianti daugybę neteisybių, sunkumų ir išbandymų, o 
pasakos pabaigoje – pergalingai į namus grįžtanti šeimininkė, patyrusi sudėtingą transformaciją ir 
pavirtusi pelenų antele… 

Kontaktinis tel.

+370 616 74433

Iš senolių skrynios (5-12 klasės)

Deja, gyvenimas keičia švenčių turinį – papročius ir apeigas, todėl perduosime savo ir 
senolių gyvenime patirtus džiaugsmus, rūpesčius, tradicijas ir kt. Istorinį laiką įsivaizduosime kaip 
tiesę – dėdami abu laikus į vieną ant kito, gausime spiralę. Kasmet – aukštyn kylančius 
apsisukimus. Todėl kasmetinės šventės nepakartoja buvusiųjų prieš tai – jos ką nors įgyja, ką nors 
praranda. Koncerto programoje šalia senjorų dalyvauja ir vaikai, kurie dainuoja senovines lietuvių 
liaudies ir šiuolaikines dainas. Senolių repertuaras turtingas lietuvių liaudies ir autorinėmis 
dainomis, pasakojimais, vaidybiniais elementais… Programoje stengsimės atgaivinti mūsų senelių 
ir tėvelių puoselėtas tradicijas. Koncerto-edukacinio užsiėmimo metu naudosimės šiuolaikinėmis 
technologijomis.

Kontaktinis tel.

+370 616 12790

Ant Taurapilio, ant kalno (1-12 klasės)

Vaikus, lipančius ant piliakalnio, pasitinka personažas – žynys. Užlipus jie supažindinami su
piliakalnio istorija (diferencijuojama pagal amžių), papasakojamos legendos apie Taurapilį. Tada 
suskirstoma į grupes ir duodamos užduotys. Vieni (berniukai) aprengiami „šarvais“, jie bus 
karžygiai, o mergaitės lininėmis suknelėmis (vaidilutės), išdalinami žodžiai ir grupės ruošiasi 
vaidinti padavimą. Vyresnieji kuria videopasakojimą. Suvaidinus valtimi atplaukia Mokas ir 
Mokienė. Šie papasakoja savo istoriją – dar vieną legendą, kaip jie buvo paversti akmenimis ir pan. 
Taip pat legendą apie lobį, paslėptą kažkur po žeme. Vaikai turi surasti. Papasakoja ir apie žiniuonę,



gyvenusią piliakalnio papėdėje ir virdavusią stebuklingą vaistažolių gėrimą. Pasiūlo pasisvečiuoti. 
Žiniuonė kartu su vaikais renka žoleles ir verda arbatą, visi vaišinasi „lobiu“ ir arbata. 

Kontaktinis tel.

8 616 48974
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