PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

,,Mokau(si) mokytis. Mano sėkmės istorija‘‘

Mokymas(is) mokyklos muziejuje ,, Apie daiktus ir jų prigimtį...“

Dalyviai: 5-7 klasių mokiniai
Dalykas: Neformalus ugdymas būrelis ,,Kuriame muziejų‘‘
Parengė:
Pradinių klasių mokytoja metodininkė,
būrelio ,,Kuriame muziejų‘‘ vadovė Ramutė Švedienė

2018-2019 mokslo metai

Močiute, leiski man padūzgint kalvaratą,
Aš pradedu suprasti, ką jis sako...
Jo žodžiai – tai tava lopšinė,
Ten saulė, mėnuo ir Tėvynė
Irena Straukienė
Tema

Mokymas(is) mokyklos muziejuje ,, Apie daiktus ir jų prigimtį...“

Parinkimo motyvai

Etninė kultūra yra gyva kultūros vertybių sistema, šiuolaikinis tautos
kūrybinis vyksmas padedantis išlaikyti tautinę tapatybę (Prof.
dr.Libertas Klimka ).Stebėdami muziejaus aplinką mokiniai ieškos
praeities ir dabarties sąsajų ; kam šie daiktai buvo naudojami senovėje
buityje ir bandys pritaikyt šiandien.

Tikslas

Ugdytis kūrybiškumą, aktyvumą, puoselėjant etninės kultūros vertybes,
siekiant pažinti, rinkti ir saugoti senuosius etnografinius namų apyvokos
daiktus, atskleidžiant jų prasmę bei reikšmę žmogui.

Uždaviniai

Naudojantis įvairiais informaciniais šaltiniais susirasti informaciją
duotoms temoms.
Puoselėti gimtąją kalbą, etninę kultūrą, prisidėti prie tautine savimone
pagrįstos istorinės atminties formavimo.
Stebėdami muziejaus aplinką ir eksponatus, mokiniai aptars jų
pritaikymą buityje ir praktiniame panaudojime.
Išmoktą Lietuvių liaudies dainą atliks darbų pristatymo konkurse.

Dalyviai

Neformalaus ugdymo būrelio ,,Kuriame muziejų‘‘ nariai, 6-7 klasių
mokiniai.

Laukiamas rezultatas

Dalyvaus Respublikiniame kūrybinės etnografinės kraštotyros mokinių
konkurse ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų...‘‘

Mokausi mokytis

Individualus darbas, darbas bendradarbiaujančiose grupėse, vietos
žmonių pasakojimų rinkimas,etnografinių daiktų aprašymas.

Priemonės

Mokyklos muziejaus ekspozicijų medžiaga, knygos, interviu
enciklopedijos,vietos gyventojų pasakojimai.

Ištekliai

Mokytojų ir mokinių tėvų senelių , kaimynų, mokyklos ir miestelio
bibliotekininkių pagalba, bendradarbiavimas su muzikos
mokytoju,IKT.

Trukmė

2018- 2019 m.m.

RESPUBLIKINIS KŪRYBINIO ETNOGRAFINĖS KRAŠTOTYROS
VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSAS „JEI PRAKALBĖTŲ, DAUG PASAKYTŲ...“,
SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

,, Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“
Mūsų mokyklos neformaliojo ugdymo būrelio ,,Kuriame muziejų“ nariai dalyvavo
respublikiniame kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse ,,Jei prakalbėtų daug
pasakytų...“ skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Renginį organizavo Kauno tautinės
kultūros centras. Auksė Judickaitė, Jolita Juodžiukynaitė, Gerda Žvirblytė ir Justas Kariniauskas
pristatė etnografinius namų apyvokos daiktus. Mokiniai kūrybiškai atskleidė pasirinktų etnografinių
namų apyvokos daiktų prasmę bei reikšmę žmogui. Visi džiaugėmės Kauno tautinės kultūros
centro salėje eksponuojamomis darbų nuotraukomis. Gilų įspūdį paliko senųjų muzikos instrumentų
pamoka, užsiregistravimas visų konkurso dalyvių audžiant senosios audimo staklėmis juostą.
Mokiniai pagilino asmeninę , pažinimo kompetenciją savo darbais prisidėjo prie tautine savimone
pagrįstos istorinės atminties formavimo.

2018-03-08

Konkurse dalyvauti,, registruojasi‘‘ Justas Kariniauskas

Smagi ,, registracija‘‘ konkursui Gerdai, Jolitai ir Auksei.

Buvo smalsu, įdomu ...

Siuvinėtos staltiesės

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Kauno miestas, Prienų rajono Gerulių kaimas.

Eksponato paskirtis

Uždengti stalą.

Eksponato savininkas

Balbieriškio pagrindinės mokyklos muziejus.

Kita informacija

Stasė Savickienė (94m) dovana mokyklos muziejui. Aukštaitija.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Siuvinėtos staltiesės

Mano prosenelė 94 m. Stasė Savickienė jaunystėje mėgo siuvinėti, siūti. Šias staltieses mūsų
šeima parsivežė iš Kauno miesto , Šančių. Prosenelė jau visų staltiesių atsiradimo istorijų
neatsimena. Močiutė Birutė Mitrulevičienė sako, kad staltiesė labai sena , išsiuvinėta apie 19201930m. Šiomis staltiesėmis stalą dengdavo tik Kūčių vakarą. Jas labai saugojo ir tausojo. 2017m
staltieses padovanojo Balbieriškio pagrindinės mokyklos muziejui.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinė Auksė Judickaitė

Žarijiniai lygintuvai

Žarijiniai lygintuvai

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Prienų rajono Putrišių kaimas

Eksponato paskirtis

Drabužių lyginimui.

Eksponato savininkas

Mokyklos muziejus.

Kita informacija

Dzūkija. Prieškario ir pokario laikotarpis.1960-1965m.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Žarijiniai lygintuvai
Žarijiniai lygintuvai , dar kitaip mūsų krašte vadinamai,, prosais“. Putrišių kaimo gyventoja 88m.
močiutė Albina papasakojo ir parodė kaip buvo jais naudojamasi. Iškūrenus krosnį, išsemiamos
žarijos ir supilamos į lygintuvo vidų. Lauke lygintuvas mojuojamas, supamas į kairę ir dešinę pusę.
Pamažu metalas įkaista. Drabužius lygindavo iš išvirkščios pusės arba per skudurėlį. Mažiems

vaikams ,kol mamos lygindavo drabužius, liepdavo sėdėti ant lovos arba žaisti kitame kambaryje,
kad neįvyktų ,,bėda‘‘ ir nenusidegintų. Baigus darbą lygintuvas būdavo pastatomas ant plytos .
Dažniausiai lygindavo drabužius šeštadienį.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinė Gerda Žvirblytė

Tremtinio lagaminas

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Irkutsko srities , Usolijos miestas.

Eksponato paskirtis

Kelionės daiktams sudėti.

Eksponato savininkas

Jonas Treidaras

Kita informacija

Treidaro Antano, Tomo 1948-1957m. Tremties metai Irkutsko srities
Usolijos miestas.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Treidaro Antano, Tomo 1948-1957m. Tremties metai Irkutsko srities Usolijos miestas.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinys Justas Kariniauskas

Sviestmušis

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Prienų rajono Gerulių kaimas

Eksponato paskirtis

Mušti sviestą

Eksponato savininkas

Balbieriškio pagrindinės mokyklos muziejus.

Kita informacija

Gerulių kaimo gyventojų Vaičiūnų dovana mokyklos muziejui
Pagaminta 1932 m.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Muštuvių istorija

Mokyklos muziejuje yra du sviesto muštuviai. Mažasis sviesto muštuvis miestelio užupio gyventoju
vadinamas ,,boika“, dar kai kuriuose namuose naudojamas ir dabar. Per vakarones mamos , su vaikų
pagalba, sumuša sviestą. Didysis ūkininko muštuvis arba ,,kalatauka‘‘ jau nenaudojamas. Muziejui jį
padovanojo Vaičiūnų šeima. Ant muštuvio yra 1932m data.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinė Jolita Juodžiukynaitė

.

.

2018-03-08 Kauno tautinės kultūros centro Respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų
ir mokinių konkurso ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų...‘‘ Paskatinamieji prizai Balbieriškio
pagrindinės mokyklos būrelio ,,Kuriame muziejų‘‘ nariams 5 klasės mokinimas Justui
Kariniauskui, Auksei Judickaitei, Gerdai Žvirblytei, Jolitai Juodžiukynaitei ir mokytojai Ramutei
Švedienei.

2019-03-07 Ir vėl ,, registruojamės‘‘ ir smagiai dalyvaujame...

Mūsų mokyklos mokiniai septintokai Mantas , Lukrecija ir šeštokė Gerda dalyvavo
respublikiniame kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse ,,Jei prakalbėtų, daug
pasakytų...“ skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Renginį organizavo Kauno
tautinės kultūros centras. Lukrecija, Mantas , Gerda pristatė etnografinius namų apyvokos daiktus.
Savo pristatymą pagyvino mokytojo Sauliaus paruoštu muzikiniu kūriniu. Už etninės kultūros
vertybių puoselėjimą, siekiant pažinti, rinkti ir saugoti senuosius etnografinius namų apyvokos
daiktus, už kūrybiškumą ir dalyvavimą respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros
vaikų ir mokinių konkurse ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai, mokiniai ir juos ruošę mokytoja, buvo apdovanoti Kauno tautinės kultūros centro
padėkomis ir dovanomis.
Dėkojame Manto mamai Rasai Charbakienei už įspūdingą pavasarinę puokštę, ūkininkei Vaivai
Buliauskienei už skanius įvairių skonių sūrius.

Pjautuvas

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Prienų rajono Putrišių kaimas

Eksponato paskirtis

Pjauti javus

Eksponato savininkas

Balbieriškio pagrindinės mokyklos muziejus.

Kita informacija

Dzūkija.Prieškario laikotarpis.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Pjautuvas
Kaimynė Albinutė , kuri atšventė savo 89 metų gimtadienį, papasakojo , kad jos močiutė Petronė ,
pasakojo ,kad baudžiaviniame kaime rugius moterys pjaudavo pjautuvais. Pjautuvas – įrankis
javams pjauti. Pjautuvus darė kalviai. Buvo sakoma kad dalgis tik šiaudą gadina, juo nukirsti
šiaudai netinka stogams dengti.Moterys į laukus išeidavo baltais trinyčiais apsirengusios,rankas
apsisaugodavo nuo aštrių ražienų drobinėmis riešinėmis, drobele. Darbą pradėdavo pati šeimininkė,
supjaudavo nedidelį rugių pėdelį – maždaug iš kokių trijų saujų. Anytos supjautą pirmą pėdą marti
apgaubdavo lininiu rankšluosčiu. O talkininkus pavaišindavo sūriu. Merginos pabaigusios darbą,
mesdavo pjautuvus per galvą. Kurios toliau nukris, ta greičiau ištekės O jeigu ras rugio varpą
pjautuvo įlinkyje, dar ir turtingą vyrą gaus. Pjautuvus išaštrindavo taip, kad perpjaudavo nukritusį
plauką. Pjautuvus palaipsniui išstūmė dalgiai, kombainai.
.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Lukrecija Marčiulaitytė

,

Sūrspaudis

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Prienų rajono Dargupio kaimas

Eksponato paskirtis

Spausti sūrį

Eksponato savininkas

Mokyklos muziejus.

Kita informacija

Dzūkija. Prieškario ir pokario laikotarpis.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Sūrspaudis
Mano tėtės dieduko Šimo sesuo, kurią mes meiliai vadiname ,,Tetuke“ Monika Jodaugienė
papasakojo, kad – tai prietaisas sūriams spausti , slėgti. Slėgtuvai tai dvi lentelės, kurios viename
gale sujungtos odele. Kitame gale suveržtos mediniu, o kartais ir metaliniu sraigtu. Suraugindavo
pieną, pašildydavo, po to supildavo į sūrmaišį drobinį ir stiprų. Į prietaisą dėdavo trikampį
sūrmaišį, o sūrspaudis suformuoja smailame gale plonesnį, plačiajame –storesnį sūrį. Dzūkijoje
sūrspaudį dar vadindavo ,,Slastukais“. Netoli Marijampolės Meškėnų kaime sūrspaudį vadindavo
slėgtuvais. Dar ir dabar vaikai mėgsta žaidimą ,,Spaudžiame sūrį“.
Balbieriškio pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinė Gerda Žvirblytė

Šepetėlis barzdai muiluoti

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Vorkuta 1959m.

Eksponato paskirtis

Šepetėlis barzdai muiluoti

Eksponato savininkas

Treidarų šeima

Kita informacija

Mordovija 1959m. Pijaus Mauručio Tremties metai

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Šepetėlis barzdai muiluoti

Šepetėlis barzdai muiluoti pagamintas Mordovijoje 1959 m. Šepetėlio kotas medinis, padengtas
laku , kuris per ilgus metus baigai nubyrėti. Iš arklio uodegos šerių padarytas pats šepetėlis. Jis
prakalbėtų apie tai kaip svarbu buvo ir tremtyje , šaltyje laikytis kūno higienos. Senolis Vladas
prisimena , kad Lietuvos ulonų pulko karininkui buvo garbės reikalas visur ir visada būti
tvarkingam ir pasitempusiam.Nežinoma ką reiškia ant šepetėlio išpjaustytos raidės JJD. Giminaitė
Treidarienė prisimena , kad šepetėlį parsivežė iš Dubrovajos miestelio.
Balbieriškio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinys Mantas Charbaka

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

Maldaknygė ,, Aukso altorius arba šaltinis“

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

1879m.Vilnius J. Zavadskio spaustuvė

Eksponato paskirtis

Melstis

Eksponato savininkas

Mokyklos muziejus

Kita informacija

2014 m. dovana mokyklos muziejui.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Maldaknygė ,, Aukso altorius arba šaltinis“

Maldaknygę ,,Aukso altorius arba šaltinis“ mokyklos muziejui 2017 m. padovanojo mokyklos
darbuotoja Levutė Antanavičienė. Tai labai sena maldaknygė išleista 1879 m. Vilniuje Zavadskio
spaustuvėje. Kiek prisimena Levutė , kad ši maldaknygė dar buvo jos mamos Onos Mitrulevičienės
mamos mamos Juodžiukynaitės gyvenusios Putrišių kaime. Per karus maldaknygę slėpė, saugojo.
2014 m. po tėvų mirties tvarkydami namus ją rado Mackių kaime. Ilgus metus maldaknygė buvo
perduodama iš kartos į kartą . ,,Knyga yra tai geriausiu mokytoju ir tikriausiu vadovu kelionėje szio
gyvenimo. Knyga dvasiszka peni duszią, apsszvieczia protą, gimdo ir platina iszmintį“.
Maldaknygė ,, Aukso altorius arba šaltinis“ pusl. 2).
Balbieriškio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinys Mantas Charbaka

,,Tremtinio Lietuva ‘‘
Youtube Paskelbta 2015-05-28
Partizanų dainą dainuoja LIETUVIŲ TAUTOS DIDŽIAVYRIAI Jonas Kadžionis - BĖDA,
partizanas. 1948-1953 metais kovojo partizanų gretose, išduotas ir nuteistas kalėjo 25 metus, paskui
10 metų išbuvo tremtyje. Pranas Sutkus - politinis kalinys, nuteistas 25 metams . Fotografijoje a. a.
Kazimieras Sutkus - partizanas - politinis kalinys. 1950-1952 metais kovojo partizanų gretose,
kalėjo 13 metų. Povilas Sutkus - partizano Kazimiero Sutkaus sūnus. Laima Sutkutė Botyrienė partizano Kazimiero Sutkaus duktė. Giedrė Sutkutė - politinio kalinio Prano Sutkaus anūkė. Video
autorius Virginijus Kašinskas
Dar sugrįš laisvės dienos
1.Stovi kryžius prie kelio
Paupy samanotas
Čia kas vasarą žalią
Taip seniai prisvajotas 2k.
2.Bėgo kelias dulkėjo
Ir armonika verkė
Ir žilvičiai žydėjo
Upėn galvas sumerkę.2k.
3.Liko tėviškėj kryžius
Paupyje prie kelio
O aš vargšas tremtinis
Tyliai kenčiu vargelį. 2k
4.Čia Sibiro laukuose
Liūdnai švilpauja vėjas
Ir armonika nutilo
Vakarais kur skambėjo. 2k.
5.Bet neliūski, tremtini,
Dar sugrįš laisves dienos.
Tu sugrįžęs tėvynėn
Vėl dainuosi ne vienas. 2k.

Dainuoja Lukrecija Marčiulaitytė , Gerda Žvirblytė ir Mantas Charbaka

Pasakojimas ,,Tremtinio dėžutė“.

Tremtinio dėžutė

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Vorkuta 1951m.

Eksponato paskirtis

Sudėti daiktus

Eksponato savininkas

Treidarų šeima

Kita informacija

Vorkuta 1951 m. Pijaus Mauručio Tremties metai.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Tremtinio dėžutė
Tremtinio Pijaus Mauručios rankomis dėžutė pagaminta Vorkutoje 1951 m . Dėžutė primena
knygą. Jos viršus papuoštas raįžytomis tulpėmis ir stilizuota Pijaus vardo pirmąja raide, dėžutės
dugną puošia skrendantis paukštis ,simbolizuojantis Tėvynės ilgesį. Ant vidinės dėžutės krašto
užrašyta likusios tremties 444 dienos ir sūnaus vardas. Kaip pasakoja Pijaus giminaitis 91m.
Vladas , kad šią dėžutę tremtinys padovanojo jų šeimai. Ji papasakotų apie sunkius tremties metus,
alkį ir alinantį darbą taigos miškuose. Kaip prisimena Vladas , kad Pijus turėjo auksines rankas ,
drožinėjo iš medžio. Labiausia patikdavo lietuviškais ornamentais puošti pakabinamų laikrodžių
dėžes. Visada nuvykus į svečius Pijus klausdavo ,, Ar tu pavalgęs ?‘‘ ir vaišindavo tuo ką turi.
Sakydavo , kad iš 200 ištremtų draugų į Lietuvą grįžo tik trys. Prienų krašto muziejuje
eksponuojami kai kurie Pijaus Mauručios darbai .
Balbieriškio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinys Mantas Charbaka

Naščiai

ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)

Prienų rajono Dargupio kaimas

Eksponato paskirtis

Nešti vandenį

Eksponato savininkas

Balbieriškio pagrindinės mokyklos muziejus.

Kita informacija

Dargupio kaimo gyventojų Vaičiūnų dovana mokyklos muziejui
Pagaminta 1932 m.

(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai, etnografinis
daikto regionas ir t.t.)

Naščiai
Mokyklos muziejuje yra naščiai. Jie skirti palengvinti nešti vandens kibirams. Ši darbo priemonė –
tai kartelė su dviem kabliais, uždedama ant pečių, pilniems kibirams nešti. Šių naščių kabliai
geležiniai, prikabinti geležinėmis grandinėmis, senųjų naščių kabliai būdavo mediniai. Dažnai
medinės kartelės galuose būdavo padaromos įpjovos, kad geležinės grandinės arba virvės
nenuslinktų ir tvirtai laikytųsi galuose. Jie papasakotų kaip būdavo sunku nešti vandenį iš Peršėkės
upės prieš kalną ,iš ,,šulnuko“ parnešti vandenį namo. Šiais laikais naščiai naudojami per vakarones,
įvairiose tradicinėse amatų dienų rungtyse. Sakoma , kad ,,Naščiai ant svetimų pečių savų
nespaudžia“, ,,Šitais naščiais neilgai vandenį neši“. Muziejui juos padovanojo Vaičiūnų šeima. Sakė
, kad pagaminti 1932. Dargupio kaime.
Balbieriškio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Lukrecija Marčiulaitytė

Darbų pristatymas

Mokyklos mokinių darytų nuotraukų ekspozicija Kauno tautinės kultūros centre

RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO ETNOGRAFINĖS KRAŠTOTYROS VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSO „JEI
PRAKALBĖTŲ, DAUG PASAKYTŲ...“,
SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI AKIMIRKOS

MŪSŲ TIEK DAUG...

Refleksija
Mokymas (is) vyko mokyklos muziejuje, Kauno tautinės kultūros centre.
Sustiprėjo mokymosi motyvacija.

Įgytas žinias pritaikėme praktinėje veikloje.
Dalyvavome 2018 m. ir 2019 m. Respublikiniame kūrybinės etnografinės kraštotyros mokinių
konkurse ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų...‘‘ skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

JEI ŠIOS GIRNOS PRAKALBĖTŲ DAUG PASAKYTŲ...

