
Edukaciniai užsiėmimai viešojoje bibliotekoje 

Lapkričio mėn. 30-oji diena ypatinga mūsų mokyklos III klasei ir II klasės penkiems 

mokiniams. Vaikai kartu su mokytoja O. Junevičiene ir bibliotekininke L. Bakaniene vyko į 

Varėnos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrių, kur surengti edukaciniai užsiėmimai. 

Juos vedė kūrybinės studijos „Tu gali sukurti knygą“ dailininkai Sigutė Chlebinskaitė, Marius 

Jonutis, Kęstutis Kasperavičius, Rimas Driežis, Rūta Mozūraitė. 

Atvykę vaikai užpildė Knygų šalies piliečio pasą, išklausė S. Chlebinskaitės pasakojimą 

apie Knygų šalį, gėrėjosi šviečiančia knyga „Lumis“, lietė ryžių popierių, iš kurio buvo 

daromos knygos. Viešnia demonstravo neįprastos konstrukcijos knygas, kurias reikia tam 

tikru būdu valdyti, kad vaizdai judėtų ir keistųsi. 

Mūsų mokyklos vaikai kūrė istoriją apie grybų Kalėdas kartu su dailininkais 

M. Jonučiu ir R. Driežiu. Visi žinome, kad jau prasidėjo Knygų Kalėdos, kurias penktą kartą 

atidarė respublikos prezidentė. Renginys Varėnoje yra Knygų Kalėdų dalis. 

Vaikai piešė grybų Kalėdas ant ilgos popieriaus juostos, užrašė savo vardą. Baigus 

darbą, ilgoji juosta su piešiniais ir parašais buvo susukta ant dviejų volelių ir įdėta į 

mirioramai demonstruoti skirtą dežę. Miriorama – judanti panorama. Vaikai komentavo 

savo piešinius peržiūros metu. 

Lėlių teatro dailininkas R. Driežis pasakojo apie lėles, vaidinančias lėlių teatre. Jis 

parodė tris skirtingas lėles – pirštininę, lazdelinę ir marionet. Pademonstravo, kaip šios lėlės 

valdomos. 

Viena vaikų grupė kūrė exlibrį kartu su dailininke R. Mozūraite. Sužinojo, kas tai yra, 

sukūrė savo exlibrį daržovių pagalba. 

Įdomu buvo kurti judančių vaizdų knygą. S. Chlebinskaitė mokė kaleidoskopinės 

liustracijos kūrimo paslapčių. Vaikams tikrai pavyko sukurti nuostabų spalvų kaleidoskopą. 

Vaikai užrašė savo svajonę Brailio raštu. To juos mokė Brailio rašto žinovas Vytautas 

Gendvilas. Užrašytas svajones patikėjo nešti baltajam drambliui. K. Kasperavičius kartu su 

vaikais nupiešė milžinišką dramblį, kuris saugos vaikų svajones. Tikime, kad jos išsipildys. 

Šie užsiėmimai praturtino vaikus, suteikė naujų žinių. Ką galvoja vaikai apie „Knygų 

šalies“ užsiėmimus, kokį įspūdį jiems paliko renginys? Trečiaklasių ir antraklasių mintys: 

„Aš įsiminiau, kaip piešėm su daržovėm ir kaip gavom Knygų šalies piliečio 

pasą“. Karina 

„Man labai patiko, kaip mes piešėme ir kaip pasakojo apie knygas“. Viktorija 

„Labiausiai įsiminė, kaip iš knygos pasidarė lempa. Ir kaip kūrėme filmą, kaip grybai 

švenčia Kalėdas“. Radvilė 



„Man patiko šviečianti knyga, piešti grybų Kalėdas ir kad atvažiavo žinomi 

žmonės“. Mykolas 

„Patiko piešti grybų Kalėdas. 

Daryti iš daržovių atspaudus. 

Patiko mūsų padarytas filmas.“ Justina, Elina, Saulė 

Užsiėmimų pabaigoje svečiai dalino vaikams autografus. Dailininkų autografai liko ir 

mokyklos bibliotekos knygose. 

Skaitantis žmogus yra gražus. Knyga moko svarbiausių gyvenimo vertybių. Ji moko 

pažinti pasaulį, suprasti ir atjausti. Skaitykite, džiaukitės skaitymu, dalinkitės knygomis. 

Bibliotekininkė L. Bakanienė 

{gallery}2015_viesojoje_bibliotekoje{/gallery} 

 


