
SENOSIOS KAPŠADIRBYSTĖS MOKYMAI 

Kodas KTPRR 

120600215 

 

Vieta 

Senųjų amatų dirbtuvės 

Savičiaus g. 10, Vilnius 

 

Laikotarpis 

2016-09-30     2016-12-31 

 

Kaina 3 mėn. laikotarpiui 

Su krepšeliu Be krepšelio 

195 € 240  € 

1 užsiėmimo kaina 10 €/1 vaikui 

su krepšeliu 1 užsiėmimo kaina 8,13 €/1 vaikui 

 

Amžius 

13-19 metų 

 

Apie programą 

Šios programos esmė yra supažindinti su senuoju kapšadirbio amatu, gaminių iš odos istorija ir 

technologijomis bei jas pritaikyti praktikoje gaminant odinius gaminius. Programa puoselėja 

gamybos rankomis techniką, lavina kūrybiškumą, saviraišką ir supratimą apie odos panaudojimo 

galimybes. Susipažinimas su kapšadirbio profesijos istorija priartina prie tradicinės etninės 

lietuvių kultūros ir viso pasaulio tautų kultūrų kapšadirbystės jos kūrybinės ir meninės gamybos 

srityse. Pagrindinė technika – gaminio eskizo piešimas, lekalų iš odos išsipjovimas ir jų 

susiuvimas rankomis siūlais bei adata naudojant kiek įmanoma autentiškus įrankius. Programa 

apima dvi pagrindines kryptis – senųjų baltiškų kapšadirbystės technologijų  tradicijų gaivinimą 

bei tradicinių ir modernių gamybos technologijų derinimą.  Kiekvienas dalyvis turės galimybę 

tapti meistru ir pasigaminti dirbinį iš odos šia technika. 

 

Ugdymo kryptis 

Techninė kūryba, technologijos, etnokultūra, pilietiškumas, amatai 

 

Tikslas 

Senosios kapšadirbystės mokymai skirti ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraišką, smulkiąją 

motoriką, meninius sugebėjimus bei plėsti amatų/istorijos/archeologijos žinias. 

 

Uždaviniai 



- Pagilinti dalyvių istorines/archeologines žinias amatų srityje, supažindinti su senovės lietuvių 

gyvenimo būdo detalėmis, naudojantis archeologine medžiaga, verbalinėmis ir vizualinėmis 

priemonėmis; 

- Išmokyti dalyvius senosiomis kapšadirbio technologijomis gaminti nesudėtingus odinius gaminius 

(dėklus, kapšus, apyrankes). 

 

Programos turinys 

Eil. 

Nr. 

Sudėtinė dalis  

(tema) 

Veiklos 

apibūdinimas 
Metodai 

Ugdomos bendrosios 

ir dalykinės 

kompetencijos 

Trukmė 

(val.) 

1. 

Teorija apie 

kapšadirbystę ir jos 

technologijas 

senovėje bei 

pritaikymas šiandien 

Supažindinima

s su 

kapšadirbystės 

technologijų 

istorija, odos 

išdirbimu, 

priemonėmis, 

archeologine ir 

šiuolaikine 

modernia  

medžiaga 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 

pažinimo, 

iniciatyvumo 

2 

2. 

Kapšadirbio 

pradžiamokslis: 

pagrindinių įgūdžių 

pristatymas ir 

lavinimas 

Kapšadirbio 

įrankių 

demontravimas

, lekalų 

kūrimas, odos 

pasiruošimas, 

ornamentavima

s kalteliais, 

impregnavimas

, siuvimas 

adata 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas, 

gamyba 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 

pažinimo, 

iniciatyvumo, gamyba 

rankomis 

4 

3. 

Odinių dirbinių 

gamyba 

Teoriškai 

aptarti ir lavinti 

įgūdžiai 

pritaikomi 

praktikoje 

gaminantis 

daiktą iš odos 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas, 

gamyba 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 

pažinimo, 

iniciatyvumo, gamyba 

rankomis 

18 

    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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