
MEDŽIAGINIŲ LĖLIŲ GAMYBA 

Kodas KTPRR 
120600214 
 
Vieta 
Senųjų amatų dirbtuvės 
Savičiaus g. 10, Vilnius 
 
Laikotarpis 
2016-09-30     2016-12-31 
 
Kaina 3 mėn. laikotarpiui 
Su krepšeliu Be krepšelio 
63 € 108  € 
1 užsiėmimo kaina 7 €/1 vaikui 
su krepšeliu 1 užsiėmimo kaina 5,13 €/1 vaikui 
 
Amžius 
6-12 metų 
 
Apie programą 
Šios programos esmė yra supažindinti su lėlių gamybos istorija bei tradicinėmis ir šiuolaikinėmis 

jų gamybos technologijomis, jas pritaikyti praktikoje gaminant lėles. Programa puoselėja 

gamybos rankomis techniką, lavina kūrybiškumą, saviraišką ir supratimą apie spalvų ir formų 

dermes. Susipažinimas su lėlių gamybos istorija priartina prie tradicinės etninės lietuvių kultūros 

tekstilės, kūrybos ir meno srityse. Pagrindinė naudojama technika yra rišimas rankomis 

komponuojant lėlės kūno dalis ir formas bei derinant medžiagas ir spalvas. Galimos įvarios lėlių 

temos; viena pagrindinė iš jų – lėlė lietuviškais tautiniais drabužiais. Kiekvienas dalyvis turės 

galimybę tapti meistru ir išmokti rišti lėlę. 
 
Ugdymo kryptis 
Techninė kūryba, technologijos, etnokultūra, pilietiškumas, amatai. 
 
Tikslas 
Medžiaginių lėlių gamybos mokymai skirti ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraišką, vaizduotę, 

meninius sugebėjimus, išmokti suformuoti lėlės kūną, taikyti spalvų derinimą, tarpusavyje ir 

atkirai derinti audinius ir siūlus, puoselėti lietuvių materialųjį tekstilės paveldą. 
 
Uždaviniai 



- Verbalinėmis, vizualinėmis ir technologinėmis priemonėmis pagilinti dalyvių istorines ir 

etnokultūrines žinias tekstilės amato kontekste Lietuvoje, supažindinti su medžiaginių lėlių 

gamybos principais derinant įsisavinat tradicines technikas; 
- Išmokyti dalyvius rišti lėles. 
 
Programos turinys 

Eil. 
Nr. 

Sudėtinė dalis  
(tema) 

Veiklos 
apibūdinimas Metodai 

Ugdomos bendrosios 
ir dalykinės 

kompetencijos 

Trukmė 
(val.) 

1. 
Teorija apie lėlių 

gamybą skirtingomis 
technologijomis 

Supažindinimas 

su lėlių gamybos 

istorija, 
audiniais, 
priemonėmis, 

gamybos 
technologijomis, 
spalvų, audinių, 

siūlų derinimu. 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 
aiškinimas, 
demonstravimas 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 
pažinimo, iniciatyvumo 

2 

2. Teorija apie lietuvių 
tautinius drabužius 

Supažindinama 

su lietuviško 

tautinio 
kostiumo 
pagrindinėmis 

sudedamosiom
is dalimis bei 
būdingais 

audiniais, 
dekoratyvia 
apdaila, jų 

pritaikymu 
rištinėms 

lėlėms 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 
aiškinimas, 

demonstravimas 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 
komunikavimo, 
pažinimo, iniciatyvumo 

2 

3. Praktinis lėlių rišimas. 

Teorijos pritaikymas 

Tradicinės 

technologijos 
pritaikomos 
rišant lėlę. 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 
aiškinimas, 

demonstravimas, 
gamyba 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 
komunikavimo, 
pažinimo, iniciatyvumo, 

gamyba rankomis 

20 

    Iš viso val.: 24 
Programos apimtis ir trukmė 

2 valandas per savaitę 8 kartus per mėnesį 3     mėnesių 
    skaičius  

Mažiausiai 2 val. per savaitę Mažiausiai 8 val. per mėnesį Mažiausiai 3 mėn. 
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