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Antrokai pažabojo karklo vyteles
Rasa GEDVILAITĖ

Naujais metais – naujos veiklos išbandymas. Taip,
persiritus į naujuosius metus, prasidėjo edukaciniai
užsiėmimai Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centre. Spalį, kai buvo oficialiai atidaryti nauji
edukaciniai metai, pristatytos ir naujos edukacinės
programos. Viena iš jų – „Prakalbinta karklo vytelė“ – ir pradėti pirmieji šių metų užsiėmimai.
Edukatorė,
tautodailininkė vytelių pynėja Dalia Jonuškienė vaikus, atvykusius iš M.
Tiškevičiūtės mokyklos, ir juos
atlydėjusią mokytoją Audronę
Klapatauskienę pirmiausia supažindino su pynimo technika,
papasakojo, iš kur gaunamos
karklo vytelės. Paaiškėjo, jog
įprastai karklo vytelės auginamos plantacijose, pynimui tinka
ne bet kokios. Ir pati tautodailininkė perkanti jas įvairiems
darbams kurti. Su malonumu
vaikai lietė karklo vyteles, jas
suko tarp rankų, o galiausiai,
edukatorei padedant, ėmė kurti
savo darbelį. Antrokėliai susikūrė lapelius iš vytelių, kuriuos,
sakė, įvairiai panaudos: namus
papuoš, lauks Velykų, kada galės
pakabinti margutį, vienas ketino
padovanoti broliui, kurio gimtadienis visai čia pat.
Kretingos muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Roma
Luotienė pasidžiaugė, jog būtent
ši mokytojos A. Klapatauskienės

vadovaujama klasė nuo pernai
itin aktyviai įsitraukė į visas
edukacines programas. Mokiniai išbandė ir Kretingos dvaro
parko žaliąsias vaistinėles, lipdė
iš molio pagal programą „Molio
abėcėlė“, taip pat kepė duoną ir
gamino saldainius. „Džiaugiamės, jog atsirado naujų edukacinių programų, tad panorom
išbandyti ir jas. Dabar dar liko
medžio raižiniai, sakė netgi darželinukai mokėjo, tai tikiu, jog
ir mums gausis“, – papasakojo
mokytoja A. Klapatauskienė atskleidusi, jog ji rengianti socializacijos programas, kurių veikloms gaunamos lėšos.
Pasak pedagogės, vaikams
šie edukaciniai užsiėmimai palieka itin didelį įspūdį – jie ne
tik kažką naujo sužino, bet taip
pat turi galimybę savo rankomis pasigamintą kūrinį parsinešti namo, parodyti tėveliams
ir galbūt net papasakoti, kaip
pasidaryti. „Jie kol kas dar tokio
amžiaus, kai viskas labai įdomu.

Antrokai į namus parsinešė su edukatorės Dalios Jonuškienės pagalba savo rankomis iš karklo vytelių supintus
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O pažinti savo senuosius amatus labai naudinga“, – įsitikinusi
mokytoja.
„Ši veikla tinka ne tik vaikams, bet ir suaugusiems puikiausiai gali pasitarnauti. Jei tik
yra noras išmokti pinti iš karklo
vytelių, galima ir gražiausias
pintines pasidaryti. Ne tik puošmeną namams, bet ir naudingą

daiktą“, – akcentavo R. Luotienė.
Edukatorė D. Jonuškienė
teigė, jog per vieną užsiėmimą,
kuris trunka valandą, galima kai
ko išmokti ir jau turėti pradinių
žinių. Tačiau kur kas veiksmingesnis rezultatas būtų, jeigu tokių pamokų vienai grupei būtų
daugiau. Paklausta, ar sunku
išmokti, moteris pripažino, jog

tikrai nesunku, visi be išimties
gali išmokti, tik reikia nepagailėti tam laiko. „Aš pati pinu jau
nuo 1985 metų. Dabar, kai pasižiūriu savo pirmuosius darbus,
pastebiu, kokie jie netobuli, bet
juk ir įgudusiems visko pasitaiko“, – šypsojosi viena iš naujųjų
Tradicinių amatų centro edukatorių.

„Menų palėpė“ – meno raiškos erdvė
Kretingoje gyvuojanti vaikų mokyklėlė „Menų palėpė“ netrukus, vasario
pradžioje, švęs pirmąjį savo gimtadienį. Idėja įkurti tokio pobūdžio „palėpę“
įgyvendinta, tikimasi, kad kūrybinius sumanymus ir toliau lydės sėkmė.
Mokyklėlė „Menų palėpė“
skirta vaikams nuo 3 iki 10 ir
daugiau metų. Joje vyksta dainavimo, teatro, etiketo, dailės,
anglų kalbos ir šokio užsiėmimai. Kūrybos džiaugsmu su
mokyklėlės lankytojais dalinasi
Sigita Kubiliūtė-Dimskienė, Karolina Uksaitė, Ramunė Grikštaitė, Vilija Kontrimė ir Raminta
Kemzūraitė.
Menų palėpėje laukiami visi,
norintys atsiskleisti, pažinti
meno (mokslo) šakų subtilybes.
Naujų, savitų asmenybių laukia
ne tik vadovės, bet ir vaikai –
„palėpiukai“, nes įsitikinę – kuo
mokyklėlės lankytojų būrys didesnis, tuo smagiau!

Su savo mokiniais parengtus koncertinius numerius vadovės parodo ne tik „Menų
palėpės“ erdvėje, bet ir kitiems.
Neseniai su šventine programa
keliauta po Kretingos lopšeliusdarželius. Taip ne tik skleista
žinia apie „Menų palėpę“, bet
ir kitiems vaikams suteikta galimybė kartu žaisti, pritarti dainuojantiems, patrepsėti į taktą
su šokančiaisiais, pasiklausyti
sekamos pasakos, papuošti žaliaskarę eglutę, nupinti advento
vainikėlį, parašyti laišką Kalėdų
seneliui bei nupiešti po piešinuką, kurių gražiausieji puikuojasi
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatū-

ros sektoriuje surengtoje parodoje „Eglučių pasakėlė“.
„Mūsų devizas – laimingas
vaikas, laiminga visuomenė, nes
juk vaikai – mūsų ateitis“, – sako
vadovės. Jos jau planuoja užsiėmimus ir suaugusiesiems – juos
galėtų pakviesti į Meno terapiją. Jos metu bus daromi įvairūs
rankdarbiai, organizuojami susitikimai su įvairių meno sričių
žinovais.
Mokyklėlės iniciatorė Sigita
Kubiliūtė-Dimskienė ir vadovės
turi viziją Kretingoje suburti
erdvę, kurioje rinktųsi kūrybai
neabejingos šeimos, mamos ir
jų vaikai. Nes meno raiška lyg
šviesa šildo širdį, o skleidžiama
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šiluma, šypsena žmones daro
laimingesnius.
Jeigu norite patirti kūrybos
džiaugsmą – ateikite į „Menų

palėpę“!
Išsamesnė informacija facebooko paskyroje: Menų Palėpė
arba tel. 8603 93910.

Sausio 13-ąją – dvi akcijos
(Nukelta į 1 p.)

Sausio 13 dieną, antradienį, visi
kviečiami darbo kabinetuose ar koridoriuose bei savo namuose ant palangių pastatyti po žvakę. Ji turėtų būti
kelių centimetrų aukščio, kad lango
rėmas neužstotų liepsnos. Žvakės uždegamos 8 val., dešimčiai minučių
užgesinama šviesa. Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8-8.10 val.), kad
žvakių liepsnelės plazdėtų Lietuvoje
vienu metu.
Pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva,
nes liudija“ organizuoja Tarptautinė
komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje

įvertinti.
Antrą kartą vyks ir akcija „Neužmirštuolė“, kurios metu gyventojai
raginami įsisegti ženkliuką – „Neužmirštuolės“ žiedą. Šios gėlės žiedo
simbolis pasirinktas norint parodyti
pagarbą kovotojams už laisvę, o neužmirštuolės pavadinime užkoduota
mintis, jog kovotojai yra nepamiršti.
Kviečiant įsisegti akcijos simbolį taip
pat primenama, kad turime įsipareigojimų savo laisvei, ir kviečiama paaukoti bent simbolinę sumą krašto
gynybos reikmėms tinklapyje www.
aukok.lt.
Iniciatyvą „Neužmirštuolė“ lydės
šūkis „Aš prisimenu, kodėl esame

laisvi“. Ženkliuką, kaip ir pernai, bus
galima parsisiųsti iš tinklapio www.
neuzmirsk.lt.
„Neužmirštuolė“ – tai popierinė
gėlė, kurią sausio 13-ąją įsisegti kviečia akcijos globėja Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, kariuomenės vadas
generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, Europos Parlamento pirmininko
patarėjas, lietuvių bendruomenės Belgijoje pirmininkas Arnoldas Pranckevičius ir kt.
Praėjusiais metais išdalinta daugiau nei 20 tūkstančių „Neužmirštuolių“ ženkliukų.
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