
ŠEŠĖLIŲ TEATRO DIRBTUVĖS 

Kodas KTPRR 

120400252 

 

Vieta 

Senųjų amatų dirbtuvės 

Savičiaus g. 10, Vilnius 

 

Laikotarpis 

2016-09-30     2016-12-31 

 

Kaina 3 mėn. laikotarpiui 

Su krepšeliu Be krepšelio 

147 € 192  € 

1 užsiėmimo kaina 8 €/1 vaikui 

su krepšeliu 1 užsiėmimo kaina 6,13 €/1 vaikui 

 

Amžius 

6-12 metų 

 

Apie programą 

Programos esmė yra puoselėti ir atgaivinti šešėlių teatro senąsias tradicijas, jas perteikti vaikams kuriant 

kūrybines ir menines dirbtuves. Šešėlių teatras – gilias tradicijas turinti XIX a. Lietuvos dvarų žmonių 

laisvalaikio pramoga, įtraukusi visus šeimos ar net dvaro narius. Tai vissiškai nesudėtingas ir daug 

techninių kaštų nereikalaujantus užsiėmimas: reikalingas šviesos šaltinis, šešėlinė lėlė, pagaminta iš 

popieriaus, bei scena (dėžė, šviesi medžiaga ir pan.). 

Šios dirbtuvės skatina vaikų kūrybiškumą, saviraišką, meninius, aktorinius, piešimo sugebėjimus, 

skatina vaizduotę, kūrybos rėmų nebuvimą, darbą grupėje siekiant bendrų rezultatų. Dirbtuvės skatina 

domėtis Lietuvos ir Europos praeitimi, kultūriniu paveldu. 

 

Ugdymo kryptis 

Teatras, etnokultūra, pilietiškumas. 

 

Tikslas 

Šešėlių teatro dirbtuvės yra skirtos ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraišką, menines galimybes bei plėsti 

teatro istorijos ir šiuolaikines žinias. 

 

Uždaviniai 

- Verbalinėmis, vizualinėmis ir technologinėmis priemonėmis supažindinti ir praplėsti vaikų 

žinias šešėlių teatro srityje; 



- supažindinti su teatro užkulisiais, specifine technika, šviesomis,  garso ir balso valdymo 

principais, šešėlinių lėlių valdymu; 

- skatinti aktorystę, visapusę saviraišką, personažų kurimą ir įgyvendinimą. 

 

Programos turinys 

Eil. 

Nr. 

Sudėtinė dalis  

(tema) 

Veiklos 

apibūdinimas 
Metodai 

Ugdomos bendrosios 

ir dalykinės 

kompetencijos 

Trukmė 

(val.) 

1. 
Teorija apie šešėlių 

teatrą 

Supažindinimas 

su šešėlių teatru, 

jo paskirtimis 

praeityje ir 

pritaikymu 

dabartyje  

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo 

 

2 

2. Šešėlių teatro užkulisai 

Supažindinimas 

su šešėlių teatro 

veikimo 

principais, 

priemonėmis, 

personažų 

technine ir 

menine kūryba 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas, 

gamyba 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo, 

gamyba rankomis 

2 

3. 
Šešėlių teatro 

dirbtuvės 

Šešėlių teatro 

veikimo 

principo 

įsisavinimas ir 

bandymas 

praktikoje, 

personažų 

kūrimo proceso 

ir galimybių 

įgyvendinamas, 

vaidinimo 

lavinimas 

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  
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