
TRADICINIŲ SKIAUTINIŲ SIUVIMAS 

Kodas KTPRR 

120600213 

 

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 4,5 €/1 vaikui 

su krepšeliu 1 užsiėmimo kaina 2,63 €/1 vaikui 

 

Amžius 

8-19 metų 

 

Apie programą 

Šios programos esmė yra supažindinti su skiautinių istorija ir tradicinėmis ir šiuolaikinėmis jų 

gamybos technologijomis bei jas pritaikyti praktikoje siuvant skiautinius. Programa puoselėja 

gamybos rankomis techniką, lavina kūrybiškumą, saviraišką ir supratimą apie spalvų dermes. 

Susipažinimas su skiautinių istorija priartina prie tradicinės etninės lietuvių kultūros ir viso 

pasaulio tautų kultūrų tekstilės, kūrybos ir meno srityse. Pagrindinė technika – įvairių spalvų 

medžiaginių skiaučių derinimas raštais /ornamentais, jas susiuvant rankomis su adata ir siūlu. 

Kiekvienas dalyvis turės galimybę tapti meistru ir išmokti siūti skiautinį. 

 

Ugdymo kryptis 

Techninė kūryba, technologijos, etnokultūra, pilietiškumas, amatai. 

 

Tikslas 

Tradicinių skiautinių siuvimo mokymai skirti ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraišką, vaizduotę, 

meninius sugebėjimus, išmokti spalvų derinimą, piešti skiautinio kompoziciją, tarpusavyje ir 

atkirai derinti audinius ir siūlus, puoselėti lietuvių ir pasaulio kultūrų materialųjį tekstilės / 

skiautinių paveldą. 

 

Uždaviniai 



- Verbalinėmis, vizualinėmis ir technologinėmis priemonėmis pagilinti dalyvių istorines ir 

etnokultūrines žinias tekstilės amato kontekste Lietuvos ir pasaulio lygiu, supažindinti su 

skiautinių siuvimo principais derinant tradicinę ir modernią technikas; 

- Išmokyti dalyvius siūti skiautinį. 

 

Programos turinys 

Eil. 

Nr. 

Sudėtinė dalis  

(tema) 

Veiklos 

apibūdinimas 
Metodai 

Ugdomos bendrosios 

ir dalykinės 

kompetencijos 

Trukmė 

(val.) 

1. 
Teorija apie 

skiautinius ir jų 

technologijas 

Supažindinimas 

su skiautinių 

gamybos 

istorija, 

audiniais, 

priemonėmis, 

gamybos 

technologijomis, 

spalvų, audinių, 

siūlų derinimu 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo 

2 

2. 
Praktinis skiautinių 

siuvimas. Mokymasis 

Tradicinių ir 

šiuolaikinių 

tecnologijų 

sujungimas 

gaminant 

skiautinį, 

skiautinio 

siuvimas 

rankomis 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas, 

gamyba 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo, 

gamyba rankomis 

14 

3. 

Praktinis skiautinių 

siuvimas. 

Technologijos 

pritaikymas 

Tradicinių ir 

šiuolaikinių 

skiautinių 

siuvimo 

technologija 

pritaikoma 

gaminant 

medžiagines 

žvaigždes 

(„kerepežus“) 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas, 

gamyba 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo, 

gamyba rankomis 

8 

    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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