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MAIŠELIS – 
ŽIBINTAS – 
PAGALVĖLĖ
Parengė dailininkė, tekstilės menų aspirantė Austė 
Jurgelionytė-Varnė, dalyvavo Taikomosios dailės ir di-
zaino muziejaus vyr. edukatoriai Karolina Kunčinaitė ir 
Gustas Jagminas. 

Edukacijos tikslas – maloni patirtis muziejuje, kai la-
vinami bendravimo, instrukcijų vykdymo, susikaupimo, 
smulkiosios motorikos gebėjimai. Dalyviams išdalinami 
iš medvilnės pasiūti paukštelio formos paruoštukai, ant jų 
menininkei padedant perkeliami augalų atspaudai. Tai 
labai lengvai įgyvendinama: šviežias augalas tiesiog su 
akmenuku pridaužomas prie medžiagos – taip jis palieka 
savo tikslų žalią pėdsaką su visais formos ir spalvos niuan-
sais. Pabaigus kurti augalinių raštų atspaudus, į paukštelį 
prikemšama tam tikro kamšalo, į pagalvėlės vidų įde-
dama elektrinė žvakutė – paukštelis ima šviesti ir suku-
ria labai jaukų bei malonų įspūdį. Savo darbelį dalyviai 
išsineša. Be viso kito, tai pažintis su daugiafunkce tekstile, 
kai vienas darbelis yra ir pagalvėlė, ir žibintas, ir interjero 
detalė, teikianti raminamąjį poveikį.
KAM SKIRTA  
Įvairaus amžiaus intelekto ir fizinių sutrikimų 
turintiesiems 
TRUKMĖ 
Apie 60 min. 
DALYVIŲ SKAIČIUS 
10–12

GALVA 
MENE
Užsiėmimą parengė dailininkė, tekstilės menų magistrė 
Julija Vosyliūtė ir Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus 
vyr. edukatoriai Karolina Kunčinaitė ir Gustas Jagminas.

Edukacija pradedama 10–15 min. ekskursija po mu-
ziejaus ekspoziciją, eksponatuose atkreipiant dėmesį į 
žmones, jų galvas. Po to einama į edukacines dirbtuves, 
dalyviai susėda prie stalo. Prieš juos išdėliotos iliustraci-
jos – įvairių laikmečių meno pavyzdžiai su pavaizduota 
žmogaus galva. Dalyviai apžiūri tų veidų vaizdavimo 
įvairovę – nuo primityvių, realistinių iki abstrakčių ir t. t. 
Galima apsidairyti ir geriau įsižiūrėti į sėdinčius prie stalo, 
jų išvaizdos įvairovę – tuo siekiama pastebėti, kad visi 
žmonės skirtingi, įvairūs, įdomūs ir vertingi. O dailininkai 
dar labiau moka pabrėžti tą įvairovę. Tada dalyviai, kaip 
tie dailininkai, kuria savo galvą – ant paruošto „galvos“  
šablono iš kibios velcro juostos pagrindo lipdo veltinio, vil-
nos pluošto ar tekstilės detales – akis, nosį, plaukus ir t. t. 
Tai daro savo norima tvarka: akys gali atsidurti burnos 
vietoje, nosis – vietoje antakių. Norint kažką pakeisti, de-
tales nesunku nulipdyti ir iš naujo pridėti. Savo sukurtas 
galvas dalyviai išsineša ir panorėję gali veido detales per-
klijuoti vis nauja tvarka pagal tos dienos nuotaiką.

KAM SKIRTA  
Įvairaus amžiaus intelekto ir fizinių sutrikimų turintiesiems

TRUKMĖ 
Apie 60 min. 

DALYVIŲ SKAIČIUS 
10–12

PROJEKTO PARTNERIAI:
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija 
„Guboja“
VšĮ Dienos centras „Mes esame“
BĮ Dienos centras „Šviesa“
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI YRA
projekto „Savas muziejus“ dalis.

PROJEKTĄ  
FINANSUOJA 


