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LINKUVOS GIMNAZIJOS INTEGRUOTA ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMA

1-2 klasės
Eil.
Nr.
1.

Tema

Klasė

Integravimas

Etninės kultūros vertybių bei reiškinių
pažinimas bei vertinimas.
1.1.
Šeima, giminė,tradicijos.
1.1.1. Šeimos sandara. Mano šeima.

1-2

1.1.2. Šeimos narių bendravimas grindžiamas meile.

1-2

1.1.3. Vaikų bendravimas su seneliais, proseneliais.

1-2

Pasaulio pažinimas, lietuvių
kalba, dailė, technologijos,
etika.
Lietuvių kalba, pasaulio
pažinimas. Klasės valandėlė.
Lietuvių kalba, pasaulio
pažinimas.

1.2.
Duomenų rinkimas apie šeimą ir giminę.
1.2.1. Šeimos nariai nuo vyriausio iki jauniausio.

1-2

1.2.2. Šeimos narių veikla, darbai, papročiai, tradicijos.

1-2

2.
2.1.

Paprotinis elgesys ir vertybės.
Mano Tėvynė, gimtasis kraštas.

1-2

2.2.
3.
3.1.

Tradicinės gerumo, žmoniškumo vertybės.
Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai
Kalendorinių švenčių tradiciniai gaminiai.

1-2

3.2.
3.3.

Stalo padengimas tradicinių švenčių metu.
Duonos kepimo reikšmė. „Duonos kelias“.

1-2
1-2

4.
4.1.

Tradiciniai darbai ir amatai.
Senieji tradiciniai darbai Lietuvos kaime.

1-2

4.2.
4.3.

Vaikų piemenavimas.
Tradiciniai amatai senovėje lietuvių šeimose.

1-2
1-2

5.
5.1.

Gyvenamoji aplinka.
Lietuvos kraštovaizdis.

1-2

5.2.

Senosios Lietuvos sodybos, ūkiai.

1-2

1-2

Etika, pasaulio pažinimas,
matematika.
Pasaulio pažinimas, lietuvių
kalba.
Pasaulio pažinimas, lietuvių
kalba. Klasės valandėlė.
Etika, lietuvių kalba.
Lietuvių kalba, pasaulio
pažinimas, etika, dailė,
technologijos.
Etika, dailė, technologijos.
Lietuvių klaba, pasaulio
pažinimas.
Pasaulio pažinimas, lietuvių
kalba.
Lietuvių kalba, muzika.
Pasaulio pažinimas, lietuvių
kalba.
Pasaulio pažinimas, lietuvių
kalba.
Pasaulio pažinimas, lietuvių

kalba.
6.
6.1.

Etnografiniai regionai.
Etnogrfinių regionų ypatumai, skirtumai.

1-2

6.2.

Mano etnografinis regionas.

1-2

7.
7.1

Gamta tradicinėje Lietuvoje.
Miškas ir medžiai. Miško pavadinimai. Miško
saugojimo tradicijos.
Grybavimo, uogavimo tradicijos.

7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.

Miškų tradiciniai gyvūnai.
Naminių gyvūnų ir paukščių įvairovė.
Kalendorinės šventės ir papročiai.
Kalendorinių švenčių : Kalėdų, Kūčių, Užgavėnių,
Velykų papročiai.
Adventas – laukimo susikaupimo metas.
Vėlinių tradicijos.
Etnokultūrinė raiška. Liaudies kūryba.
Sakytiniai kūriniai. Pasakojamoji tautosaka.
Smulkioji tautosaka. Mįslės, minklės, skaičiuotės.

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

Lietuvių kalba, pasaulio
pažinimas.
Pasaulio pažinimas. Klasės
valandėlė.
Pasaulio pažinimas, lietuvių
kalba.
Pasaulio pažinimas. Lietuvių
kalba.
Lietuvių kalba.
Lietuvių kalba.

1-2
1-2

Lietuvių kalba, etika, dailė
technologijos, muzika, šokis.
Lietuvių kalba, etika.
Lietuvių kalba, etika.

1-2
1-2

Lietuvių kalba.
Lietuvių kalba, matematika.

3-4klasės
Eil.
Nr.
1.

Tema

Etninės kultūros vertybių bei reiškinių pažinimas ir
vertinimas.
1.1.
Šeima, giminė, tradicijos.
1.1.1. Šeimos narių pareigos ir teisės.
1.1.2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Pagarba šeimos nariams tautosakoje.
Duomenų rinkimas apie šeimą, giminę.
Giminystės ryšiai.
Giminės narių veikla, darbai, tradicijos.

2.1.3. Geneologinis medis.

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Paprotinis elgesys ir vertybės.
Patarlės ir priežodiai, nurodantys protingus sprendimus.
Tradiciniai pasisveikinimai, linkėjimai, dėkojimai, kreipiniai.
Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai.
Etnografinių regionų mitybos papročiai, tradiciniai
patiekalai, jų paruošimo būdai.
Vaistažolių nauda sveikatai, jų paruošimo būdai.
Higienos laikymosi papročiai. (Kaip švarinami, tvarkomi
namai, prausiamasi prieš šventes).

Klasė

Integravimas

3-4

Etika, lietuvių kalba.
Klasės valandėlė.
Lietuvių kalba.

3-4
3-4
3-4
3-4

Lietuvių kalba, etika.
Lietuvių kalba,
pasaulio pažinimas.
Etika, pasaulio
pažinimas. Klasės
valandėlė.

3-4
3-4

Lietuvių klaba.
Lietuvių kalba.

3-4

Pasaulio pažinimas.

3-4
3-4

Pasaulio pažinimas.
Pasaulio pažinimas.

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.

Tradiciniai darbai ir amatai.
Moterų darbai : verpimas, audimas, , linarūtė. Vyrų
darbai: arimas, sėjimas, javų kirtimas, arklių ganymas.
Bendri darbai šienavimas, rugiapjūtė, kūlimas. Vaikų
darbai : plunksnų plėšymas, gyvulių, paukščių ganymas.
Talkų papročiai.
Tradiciniai amatai: žvakių liejimas, virvių pynimas,
šiaudinių sodų gamyda, medžio drožyba.
Senovinė bitininkystė.
Gyvenamoji aplinka.
Lietuvos kraštovaizdis. Piliakalniai, šaltiniai, ežerai,
akmenys, gamtos paminklai.
Sakmės, padavimai apie Lietuvos kraštovaizdį.
Sodybų namų aplinka. Tradiciniai darželiai.

3-4

Lietuvių kalba,
pasaulio pažinimas.

3-4

Lietuvių kalba,
pasaulio pažinimas.
Lietuvių kalba,
pasaulio pažinimas.
Lietuvių kalba,
pasaulio pažinimas.

3-4
3-4

3-4
3-4
3-4

6.2.
6.3.

Etnografiniai regionai.
Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Mažosios
Lietuvos tradicijos ir papročiai.
Etnografinių regionų tarmės tautosakoje.
Regionų architektūra.

7.
7.1.
7.2.

Gamta tradicinėje Lietuvoje.
Medžio įvaizdis tautosakoje. Medžių pavadinimų sąsajos.
Laukų, pievų augalų simbolika.

3-4
3-4

7.3.

Darželių augalų savitumas.

3-4

7.4.

Joninių puokštės, vainikai.

3-4

7.5.

Orų spėjimo būdai pagal augalus, gyvūnų elgesį, žmonių
savijautą.
Kalendorinės šventės ir papročiai.
Kalendorinių švenčių : Verbų, Šv. Juozapo, Motiejaus,
Baltramiejaus, Gandrinių, Jurginių, Sekminių, Joninių,
Melų dienos, Kaziuko mugės papročiai.
Apeigos tradicinių švenčių metu.
Etnokultūrinė raiška. Liaudie kūryba.
Patarlės ir priežodžiai.
Mitologinės sakmės ir padavimai.
Folkloro ansambliai. Muzika, dainos, šokiai, raliavimai
sutartinės.
Etnografinių region dainos, šokiai.
Įvairūs tradiciniai medžio dirbiniai ir kūriniai.

3-4

8.
8.1.

8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

3-4
3-4
3-4

3-4

Pasaulio pažinimas,
lietuvių kalba.
Lietuvių kalba.
Pasaulio pažinimas,
lietuvių kalba. Dailė,
techhhnologijos.
Lietuvių kalba,
pasaulio pažinimas.
Lietuvių kalba.
Pasaulio pažinimas,
lietuvių kalba.
Lietuvių kalba.
Lietuvių kalba. Dailė,
technologijos.
Lietuvių kalba,
pasaulio pažinimas,
dailė technologijos.
Lietuvių kalba,
pasaulio pažinimas,
dailė, technologijos.
Pasaulio pažinimas,
lietuvių klaba.

3-4

Lietuvių kalba. Dailė,
technologijos,
muzika, šokis.
Lietuvių kalba.

3-4
3-4
3-4

Lietuvių kalba.
Lietuvių kalba.
Muzika, šokis.

3-4
3-4

Muzika, šokis.
Pasaulio pažinimas,
dailė, technologijos.

5-8, 1g-4g klasės
Eil.
Nr.
1.
1.1.
2.
2.1

Tema
Etninės kultūros samprata
Dvasinė ir materialinė tautos kultūra – nematerialus ir
materialus kultūros paveldas
Pasaulėžiūra, mitologija ir religija
Mitiniai vaizdiniai apie pasaulio sukūrimą ir jo sandarą.
Jų prasmė, žmogaus santykis su gamta

Klasė

Integravimas

5-4g

Etika, lietuvių kalba,
klasės valandėlė

5-4g

Etika, tikyba, lietuvių
kalba, gamta ir
žmogus, geografija,
fizika
Lietuvių kalba, dailė,
geografija, gamta ir
žmogus
Lietuvių kalba, etika,
istorija
Lietuvių kalba, etika,
tikyba, istorija

2.3.

Tradicinė žmonių samprata apie dangaus šviesulių
poveikį gamtai ir profesionaliajam menui

5-4g

2.4.

Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje baltų
pasaulėžiūroje „Sovijaus mitas“
Baltų ir kitų pasirinktų kultūrų ar tautų pasaulėžiūros,
mitologijos ir religijos ypatybės
Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir apeigos
Žmogaus gyvenimo ciklas, svarbiausi jo tarpsniai ir
apeigos
Skirtingi amžiaus tarpsniai tautosakoje ir kitoje liaudies
kūryboje
Jaunystės ir vedybinio amžiaus samprata tradicinėje
bendruomenėje ir šiuolaikinio jaunimo gyvenime
Jaunimo bendravimo papročiai ir brandos
apeigos, jų regioniniai, kultūriniai savitumai ir kaita
Vedybų papročiai, apeigos, tautosaka, senųjų tradicijų
tęstinumas ar transformacijos šiuolaikinėse vestuvėse
Vedybų papročiai ir apeigos, jų tiesioginės ir
simbolinės prasmės
Gimtuvių, vardynų, krikštynų, vaikų auginimo papročiai
tradicinėje bendruomenėje ir jų tąsa bei pokyčiai
šiuolaikinėje kultūroje
Tradicinės bendruomenės patirtis auginant ir auklėjant
vaikus
Vaikams skirtos tautosakos ir folkloro reikšmė vaikų
ugdymui

1g-4g

2.5.
3.
3.1
3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Tradicinė mirties ir pomirtinio pasaulio samprata,
laidotuvių ir atminų tradicijos
Tradicinis požiūris į senatvę, karšatį, mirties ir
pomirtinio pasaulio samprata

1g-4g

5-4g
5-4g
7-4g
7-4g

7-4g
5-4g

5-4g
5-7

Etika, lietuvių kalba,
klasės valandėlė.
Etika, lietuvių kalba,
klasės valandėlė
Lietuvių kalba, etika,
istorija
Lietuvių kalba, etika,
tikyba, klasės valandėlė

Lietuvių kalba, etika,
tikyba, klasės valandėlė
Lietuvių kalba, etika,
tikyba, klasės valandėlė
Lietuvių kalba, etika,
tikyba, klasės valandėlė
Lietuvių kalba, etika,
klasės valandėlė,
muzika, choreografija

5-4g

Lietuvių kalba, istorija,
etika, tikyba

Laidotuvių papročiai ir apeigos, muzikinio folkloro
7-4g
ypatybės
Atminai, kapų priežiūra, lankymo papročiai ir jų pokyčiai 5-4g
pastaraisiais šimtmečiais
Sveikatos tausojimo papročiai ir gydymas, higienos

Lietuvių kalba, istorija,
etika, tikyba, muzika
Lietuvių kalba, etika,
tikyba,

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

laikymosi papročiai
Sveikatos ir ligos samprata, požiūris į ligų priežastis
Senieji ir dabartiniai grūdinimosi būdai, tradicinės
pirties ypatybes
Tradicinės bendruomenės požiūris į žalingus įpročius

5-4g
5-4g
5-4g

Biologija, etika, tikyba
Biologija, etika, tikyba,
klasės valandėlė
Biologija, etika, tikyba,
chemija, klasės
valandėlė
Lietuvių kalba, dailė,
technologijos, etika,
informacinės
technologijos

Tradiciniai namų švarinimosi papročiai, pagrindiniai
tvarkymosi ir puošybos darbai namuose ir sodyboje
prieš svarbiausias kalendorines šventes, senųjų
papročių taikymo šiuolaikiniame gyvenime galimybės
Senieji gydymo būdai, ligonio slaugymo ir lankymo
papročiai
Liaudies medicinoje žinomiausi gydymosi augalais,
vaistažolių rinkimo ir naudojimo gydymui bei sveikatos,
grožio puoselėjimui tradicijos

5-4g

5-4g

Biologija, chemija,
gamta ir žmogus,
klasės valandėlė

7.2.

Populiariausi senolių patarimai gydantis nuo
persišaldymo, pilvo ir galvos skausmų, sužeidimų, kitų
negalavimų

5-4g

Biologija, chemija,
gamta ir žmogus

7.3.

Liaudies medicinos ir veterinarijos, magijos ir
mentalinės terapijos ypatumai bei reikšmė
Liaudies medicinos ir senųjų sveikatos tausojimo
papročių svarba dabartiniame žmonių gyvenime,
tradicinių žinių naudojimo galimybės
Kulinarinis paveldas ir mitybos papročiai
Mitybos papročiai etninėje kultūroje, regioniniai
savitumai

1g-4g

Biologija, chemija,
etika
Lietuvių kalba,
biologija, chemija,
gamta ir žmogus

Mitybos papročiai įvairiais kalendoriniais laikotarpiais,
per šventes, dirbant įvairius darbus ir kasdienybėje,
pusryčių, pietų ir vakarienės tradicijos, metų laikų įtaką
racionui ir valgymo režimui
Atskirų etnografinių regionų – Suvalkijos, Dzūkijos,
Aukštaitijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos – kulinarinio
paveldo būdingiausi bruožai, šventiniai bei kasdieniai
patiekalai, tarmiški jų pavadinimai
Tradiciniai maisto ruošimo būdai, naudotas inventorius,
nacionalinės virtuvės prieskoniai, maistui ir gėrimams
ruošti naudoti produktai
Svarbiausių kalendorinių švenčių tradicinis valgiaraštis

5-4g

9.1.

Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kulinarinio
paveldo ypatumai

1g-4g

9.2.

Mitybos papročiai ir etnokultūrinės ir šiuolaikinės
tradicijos

5-4g

7.
7.1.

7.4

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

8-4g

5-4g

1g-4g

5-4g

5-4g

Technologijos, gamta ir
žmogus, klasės
valandėlė, biologija
Lietuvių kalba,
technologijos, klasės
valandėlė, biologija,
gamta ir žmogus
Lietuvių kalba,
biologija,chemija ,
technologijos,
geografija
Biologija, chemija ,
gamta ir žmogus,
technologijos
Biologija, chemija ,
gamta ir žmogus,
technologijos, klasės
valandėlė
Technologijos, etika,
lietuvių, rusų,
prancūzų, anglų kalbos
Technologijos, etika,
lietuvių, rusų,

9.3

Kasdienio ir vaišių stalo serviravimas, vaišinimosi
papročiai, tradicinis etiketas prie stalo tradicinėje
bendruomenėje ir šiuolaikinėje visuomenėje
Svetingumo ir vaišių papročiai, pavyzdžiai iš
etnokultūrinių ir šiuolaikinių tradicijų

5-4g

9.5.

Mitybos kaita ir jos priežastys, šiais laikais lietuviškais
laikomų patiekalų susiformavimo aplinkybes

8-4g

9.6.

Kulinarinio paveldo sklaida Lietuvoje, kur ir kokių
galima paragauti tradicinių savo tautos ir įvairių kitų
tautų patiekalų
Savo tautos arba etnografinio regiono tradicinio
patiekalo receptas ir detalus gamybos aprašymas
Etnografiniai regionai
Lietuvos etnografinių regionų kultūra. Etnografinių
regionų ypatumus lėmusios gamtinės, istorinės,
sociokultūrinės ir kitos priežastys, skirtingą regionų
raida, sąsaja su baltų gentimis
Etnografinių regionų ypatybės atspindžiai materialinėje
ir dvasinėje tradicinėje kultūroje, požymių pynimasis
pereinamosiose, mišriose teritorijose

8-4g

10.3.

Bendri bruožai gyvenamojo etnografinio regiono arba
to, iš kurio (-ių) yra kilę tėvai, seneliai ar proseneliai,
kultūrinio kraštovaizdžio, mitybos, švenčių ir papročių,
tarmės ir patarmių, tautosakos ir muzikinio folkloro
savitumai

1g-4g

11.
11.1

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė architektūra
Skirtingų Lietuvos etnografinių regionų kultūrinis
kraštovaizdis ir tradicinė architektūra
Etnografinių kaimų ir sodybų ypatumai, su namais
susiję papročiai ir apeigos

9.4.

9.7.
10.
10.1.

10.2.

11.2.

5-4g

8-4g

7-4g

8-12

1g-4g
1g-4g

11.3.

Tradicinių sodybų reikšmė šiandien

1g-4g

11.4.

1g-4g

11.5.

Įvairios paskirties tradicinės architektūros pastatai, jų
tarmiški pavadinimai, atskirų dalių ypatybės
Tradicinių pastatų statybos būdai, struktūros ypatybės

11.6.

Tradicinio gyvenamojo namo interjeras ir jo detalės

1g-4g

11.7.

Smulkioji architektūra ir tradicinės sodybos aplinka

1g-4g

11.8.

Tradicinės sodybos pastatų ir jų dalių simbolinė
reikšmė, statybų, įkurtuvių ir kiti su namais susiję
papročiai, apeigos

1g-4g

1g-4g

prancūzų, anglų kalbos
Technologijos, etika,
lietuvių, rusų,
prancūzų, anglų kalbos
Technologijos, etika,
lietuvių, rusų,
prancūzų, anglų kalbos
Technologijos, etika,
lietuvių, rusų,
prancūzų, anglų kalbos
Technologijos,
biologija, klasės
valandėlė
Technologijos, klasės
valandėlė
Lietuvių kalba, istorija,
etika, technologijos,
gamta ir žmogus,
geografija
Lietuvių kalba, istorija,
etika, technologijos,
geografija, gamta ir
žmogus
Lietuvių kalba, istorija,
etika, dailė,
technologijos,
geografija, muzika,
biologija, gamta ir
žmogus
Technologijos,
geografija, etika, dailė.
Lietuvių kalba, istorija,
etika, geografija,
muzika
Istorija, etika,
geografija
Lietuvių kalba, etika,
dailė
Istorija, etika, dailė,
technologijos
Istorija, etika, dailė,
technologijos
Istorija, etika, dailė,
technologijos
Istorija, etika, dailė,
technologijos, lietuvių
kalba

11.9

Tradicinės sodybos kaita Lietuvos kaime ir tradicinės
architektūros puoselėjimas kitose šalyse

1g-4g

11.10
.
11.11
.

Tradicinės sodybos kaita pastaraisiais dešimtmečiais
Lietuvos kaime
Dabartiniu metu gaivinamos tradicinės architektūros ir
apželdinimo tradicijos, jų puoselėjimas plėtojant kaimo
turizmą Lietuvoje, tradicinės architektūros puoselėjimo
pavyzdžiai
Kalendorinės šventės ir papročiai
Ciklinė laiko sampratą tradicinėje pasaulėžiūroje

1g-4g

12.2.

Kalendorinių švenčių sąsajos su tradiciniais kaimo
darbais, jaunimo bendravimo papročiai ir kiti veiksniai

7-4g

12.3.

Pagrindinės savo tautos kalendorinės šventės lyginant
su kitų tautų šventėmis. Helovino šventės atėjimas į
Lietuvą ir jos daroma įtaką senųjų tradicijų tęstinumui

5-4g

12.4.

Derliaus ir mirties temos rudens laikotarpio tradicinėse
kalendorinėse šventėse

7-4g

12.5.

Lietuvoje švenčiamų Vėlinių bei Kūčių savitumai ir
panašumai lyginant su kitų Europos šalių papročiais

5-4g

12.6.

Žiemos ciklo kalendoriniai papročiai, apeigos ir
tautosakos ypatumai bei semantika

7-4g

1.2.7.

Kalendorinių švenčių apeigos ir papročiai, jų sąsajos su
dabartinėmis tradicijomis, naujais reiškiniais ir
organizuojamais lokaliais ar platesnio pobūdžio
renginiais
Žiemos ciklo šventės ar periodo ypatumai, papročiai,
muzikinė, žaidybine raiška

1g-4g

Svarbiausi pavasario ir vasaros švenčių papročiai,
apeigos, folkloras, jų ypatybės ir prasmės

5-1g

12.
12.1.

12.8.

12. 9.

1g-4g

7-4g

5-1g

Istorija, etika, dailė,
technologijos, lietuvių,
rusų, anglų, prancūzų
kalba
Istorija, etika, dailė,
technologijos
Istorija, etika, dailė,
technologijos, gamta ir
žmogus, biologija

Istorija, etika, fizika,
biologija, lietuvių kalba
Istorija, etika, biologija,
gamta ir žmogus,
lietuvių kalba, klasės
valandėlė,
choreografija
Istorija, etika, gamta ir
žmogus, biologija,
lietuvių, anglų,
prancūzų, rusų kalba,
choreografija,
technologijos, muzika,
klasės valandėlė
Istorija, etika, gamta ir
žmogus, biologija
lietuvių, kalba, klasės
valandėlė
Istorija, etika, lietuvių,
anglų, prancūzų, rusų
kalba, choreografija,
technologijos, muzika,
klasės valandėlė
Istorija, etika, lietuvių
kalba, choreografija,
muzika, dailė,
technologijos, klasės
valandėlė
Eetika, choreografija,
muzika, klasės
valandėlė
Etika, choreografija,
muzika, klasės
valandėlė
Etika, gamta ir žmogus,
biologija, lietuvių
kalba, choreografija,
muzika, klasės

12.10
.

Baltų pasaulėjautos palikimo sąsajos su krikščionybe
kalendorinėse šventėse, senesnių ir naujesnių papročių
ypatumai, dabartinė šių švenčių reikšmė

13.

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai

13.1.

Tradicinės bendruomenės verslai, darbo papročiai ir
apeigos

7-4g

13.2.

Tradicinės bendruomenės darbo papročiai ir apeigos,
darbo organizavimas, pasiskirstymas darbais, naudoti
įrankiai ir kitas inventorius
Tradicinės žemdirbystės ypatumai ir svarbiausios
apeigos

7-4g

13.4.

Tradicinės gyvulininkystės papročiai ir apeigos

7-4g

13.5.

Tradicinės bendruomenės darbų apeiginė simbolika,
sąsaja su mitiniais vaizdiniais. Liaudies kūrybos
pavyzdžiai
Amatų ir verslų šiandieninė plėtra, jų naudojimo
kultūrinio turizmo plėtra Lietuvoje

1g-4g

Tradicinių dirbinių bei kitų produktų realizavimo būdai
seniau ir dabar
Tradicinių verslų ir amatų rekonstrukcijos įvairiose
šventėse
Archeologinis ir tautinis kostiumas
I–XVI a. baltų genčių aprangos bruožai, ypatumai.
archeologinio kostiumo autentiškumas ir reikšmė
dabarčiai
Archeologinių radinių reikšmė archeologinio kostiumo
atkūrimui

1g-4g

14.3.

Tautinio kostiumo bendrieji bruožai, regioniniai
skirtumai ir raida

1g-4g

14.4

XVII–XIX a. lietuvių valstiečių tradicinio kostiumo
bendrieji bruožai ir jų formavimosi aplinkybės,
regioniniai skirtumai
Merginų, moterų ir vyrų apranga, kokie gyvavo
tradicinės nešiosenos papročiai

1g-4g

Tradicinio kostiumo kitimo priežastys ir ypatumai nuo

1g-4g

13.3.

13.6.

13.7.
13.8.
14.
14.1.

14.2.

14.5.

14.6.

1g-4g

7-4g

1g-4g

1g-4g

1g-4g

1g-4g

1g-4g

valandėlė
Istorija, etika, gamta ir
žmogus, biologija,
lietuvių kalba,
choreografija, muzika,
klasės valandėlė

Etika, technologijos,
dailė, muzika,
ekonomika, klasės
valandėlė
Etika, lietuvių kalba,
technologijos, muzika,
klasės valandėlė
Etika, gamta ir žmogus,
technologijos, muzika,
dailė, klasės valandėlė
Etika, gamta ir žmogus,
biologija,
technologijos, muzika,
dailė, klasės valandėlė
Etika, lietuvių kalba,
muzika, technologijos,
dailė, klasės valandėlė
Geografija, dailė,
chemija, biologija,
ekonomika, klasės
valandėlė
Istorija, ekonomika,
klasės valandėlė
Dailė, technologijos

Istorija, geografija,
technologijos, dailė,
choreografija
Istorija, geografija,
technologijos, dailė,
choreografija
Istorija, geografija,
technologijos, dailė.
choreografija
Istorija, geografija,
technologijos, dailė,
choreografija
Istorija, geografija,
technologijos, dailė,
choreografija
Istorija, geografija,

14.7.
14.8.
14.9.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7

XIX a. II pusės, kaimo ir miesto gyventojų, kilmingųjų
šventinės aprangos sąsajos
Tautinio kostiumo susiformavimo aplinkybės, jo
inovacijas lyginant su tradiciniu kostiumu
Tautinio kostiumo paskirtis, jo vilkėjimo aplinkybės.
Savo regiono tradicinio kostiumo ypatumai
Tautinio kostiumo reikšmė ir kaip jis pritaikomas
šiuolaikinio žmogaus gyvenime Lietuvoje ir kitose
šalyse. Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų, taip pat
artimiausių kaimyninių šalių nacionalinių kostiumų
savitumai
Etninės kultūros tyrimai, sklaida, valstybinė globa
Etnologijos, kultūrinės antropologijos, kultūros paveldo
tyrimų raida Lietuvoje. Folkloristika, dialektologija,
etnomuzikologija, etnochoreologija, etnokosmologija ir
kiti su etnine kultūra susiję mokslai

technologijos, dailė
1g-4g
1g-4g
1g-4g

1g-4g

Tarmių, tautosakos, etnografijos, muzikinio folkloro ir
kitos dokumentuotos etnokultūrinės medžiagos fondai,
jų internetinės duomenų bazės, svarbiausios mokslinių
tyrimų institucijos ir jų veiklos kryptys
Etninės kultūros plėtra ir sklaida Lietuvoje. Etninės
kultūros centrų, muziejų ir kitų įstaigų, užsiimančių
etninės kultūros puoselėjimu ir sklaida, veikla
Šalies, regioninės ir lokalinės nevyriausybinės
organizacijos, jų veiklos kryptys puoselėjant etninę
kultūrą. Įvairūs etninei kultūrai skirti interneto
tinklalapiai, etninės kultūros sklaida kitose masinėse
informavimo priemonėse – periodinės spaudos
leidiniuose, nacionalinės ir regioninės televizijos
laidose, radijuje
Etninės kultūros valstybinė globa Lietuvoje ir pasaulyje.
Tarptautinių teisės aktų saugomi gamtos ir kultūros
paminklai

1g-4g

Materialus ir nematerialus kultūros paveldas. UNESCO
ir kitos tarptautinės organizacijos, svarbiausios jų
priimtos rekomendacijos, konvencijos ir kiti svarbūs
dokumentai
Lietuvoje įgyvendinami ratifikuoti tarptautiniai teisės
aktai saugantys gamtos ir kultūros paminklus,
globojantys nematerialųjį paveldą, plėtojantys
nacionalinių, regioninių ir kitų parkų, draustinių veiklą

1g-4g

1g-4g

Istorija, geografija,
technologijos, dailė
Istorija, geografija,
technologijos, dailė
Istorija, geografija,
technologijos, dailė,
informacinės
technologijos

Istorija, geografija,
technologijos, dailė,
muzika, lietuvių kalba,
fizika, biologija,
informacinės
technologijos
Istorija, geografija,
etika, muzika,
informacinės
technologijos
Istorija, geografija,
etika

1g-4g

Istorija, geografija,
etika, muzika

1g-4g

Istorija, geografija,
etika, muzika,
informacinės
technologijos
Istorija, geografija,
etika, muzika, dailė,
informacinės
technologijos
Istorija, geografija,
etika, muzika,
informacinės
technologijos

1g-4g

__________________________________________________

