
Pamokėlės Vaikams Belgijos Lietuvių Kultūros Centrui

Augalų Karalystė yra sistemingai sukurtas seminarų ciklas vaikams, kuris suteikia galimybę pažinti gamtą, 
vietos augalus: valgomąsias gėles ir daržoves. Tai erdvė, kurioje vaikai per augalus susipažins su savo 
aplinka, jos istorija ir ekologine sistema. Augalų Karalystė sukuria žaismingą erdvę - laboratoriją, kuri 
suteikia turtingą kontekstą susipažinti su menu, amatais, kalba, istorija ir daug daugiau.

Šių pamokelių tikslas yra suartinti, supažindinti vaikus ir jų tėvus su gamtos stebuklais, jos turtais, 
neišsenkančiom galimybėm ir įkvėpimu per žaismingą pamokėlių turinį. Tai projektas siekiantis skatinti 
vaikų kūrybiškumą, atvirumą ir fantaziją. Darbas su gamta ir jos elementais suteikia ne tik vaikams bet ir 
suaugusiems, pasitikejimo savimi, išmokstama komandinio darbo, kantrybės, abipusės pagarbos ir gilesnio 
tarpusavio suvokimo. 

Pirma pamokų grupė:

1. Popieriaus gamyba (galimos dvi pamokos 2h30 + 2h30)

2. Knygos gamyba (viena pamoka 2h30)

1. Rankų darbo popieriaus gamyba. Trumpa istorija/teorija, bei iš ko daromas popierius.
Pats popieriaus gaminimo procesas užims apie dvi pamokas. Proceso sudėtis: popieriaus paruošimas 
iš panaudoto popieriaus, presavimas bei pats gamybos procesas. Vėliau - išėmimas ir džiovinimas. 
Pačio popieriaus kūrimas gali virsti piešinio gamyba, naudojant augalinius motyvus. 
Proceso trukmė - dvi pamokos.  
Vaikai atsineša nemažai nereikalingo ar jau panaudoto popieriaus, senų laikraščių ir panašiai.

2. Asmeninės knygos gaminimas, įvairių knygos formų pavyzdžiai. Knygos rišimas, asmeninės 
knygos viršelio dekoravimas. Šią knygą vėliau naudosime ateinančiose pamokose, į ją paišysime, 
rašysime ir kursime įvairius koliažus.
Pamokos trukmė 2h30 – 3 valandos. 
Vaikai atsineša popierių, kurį norės naudoti knygelėje. Geriau yra pasirinkti storesnį popierių dėl 
dažų naudojimo. Atsinešti kelis gabalus nereikalingo kartono nuo batų dėžių, bei įvairių smulkmenų,
priklausoma, į ką vaikas norės dėti ant viršelio. 
Rišamosios knygos medžiagos bei įrankiai, atsarginis popierius, klijai bus parūpinti dėstytojos. 



Antra   pamokų grupė:

1. Kaukių istorija ir  kurimas/dizainas (pamokos trukmė 2 val.)

2. Kaukių gamyba Papier Mache metodu  (pamokos trukmė 2h30)

1. Trumpa Užgavėnių kaukių istorija ir dizainas
Per šią pamoką trumpai susipažinsim su Užgavėnių kaukių istorija, bei pažvelgsim į įvaires pasaulio 
kaukes ir jų prasmę. Taip pat si paskaita yra skirta kaukės/veikejų kūrimui, kas vėlaiu bus panaudota 
darant pačią kaukę. 
Vaikai atsineša piešimo irankius, popieriu. 

2. Papier Mache kaukių darymas iš perdirbto popieriaus. 
(Šios pamokėlės bus skirtos Užgavėnių kaukių darymui)
Kaukių kūrimas paremtas veikėjais, kurie buvo sukurti prieš tai buvusioje pamokoje. Kaukes galima 
bus dekoruoti savo gamybos dažais, augalinėm detalėm, kurias ieškosim parke.
Pamokos trukme 2h30 – 3 valandos.(priklausomai nuo klijų ir pradinio kaukės sluoksnio 
džiovinimo, gamybos procesas gali išsitęsti per dvi paskaitas) 
Vaikai atsineša piešimo irankius, bei daug nereikalingų laikraščių, klijų. Įvairių dekoro detaliu, 
kuriuos bus panaudotos ant kaukių.



Trečia pamokų grupė

1. Valgomųjų augalų eco sodas (pamokos trukmė 2h30 – 3 val.)

2. Piešimo įrankių gamyba (pamokos trukmė 2h30 – 3 val.)

3. Valgomųjų pigmentų gamyba (pamokos trukmė 2h30 – 3 val.)

4. Personažų Kūrimas (įvairų pasakų veikėjai) (pamokos trukmė 2h30 – 3 val.)

5. Valgomieji paveikslai (pamokos trukmė 2h30 – 3 val.)

6. Augalų daiginimas ir auginimas (pamokos trukmė 2h30 – 3 val.)

Pirmoji pamokėlė suteikia žinias ir pagrindą visai eilei pamokų. Tai susipažinimas su Valgomųjų 
augalų karalystę, sodų eco systema ir kodėl tai yra svarbu žinoti.  Per šią pamoką mes išmoksime 
apie 6 augalų grupes ir valgomųjų daržovių, gėliu, bei vaisių ivairovę ir jų galimus naudojimo būdus.
Vaikai mokysis per piešimą, bei specialiai tam sukurtus augalinių kortų žaidimus.
Pamokos trukmė 2h30 – 3 vanaldos. Vaikai atsineša piešimo įrankius (spalvotus pieštukus, 
floumasterius) bei popierių (A4 formatas)
Mokomoji medžiaga, ekstra piešimo įrankiai, augalų kortos, bei papildomas popierius bus iš anksto 
paruoštas dėstytojos.

Piešimo įrankių gamyba: kaip pasidaryti teptukus iš augalų. Atspaudų ir ornamentų darymas iš 
ivairių daržovių. Įvairių augalinių faktūrų bandymai bei paveikslų kūrimas, tekstilės marginimas. Jei 
bus palankus oras, į pamoką įtrauksime ir medžiagų ieškojimą bei rinkimą teptukų gamybai.
Pamokos trukmė 2h30 – 3 valandos. 
Vaikai atsineša piešimo įrankius(spalvotus pieštukus, floumasterius bei popierių (A4 formatas), 
prijuostes arba maišus nuo šiukslių, drabužiams apsaugoti. 
Mokomoji medžiaga, papildomi piešimo įrankiai, augalai, daržovės bei popierius, bus iš anksto 
paruošti dėstitojos.



Valgomųjų pigmentų gamyba: tikslas – pristatyti įvairius būdus, leidžiančius kūrybiškai panaudoti 
namuose nesunkiai randamus vaisius ir daržoves. Dirbtuvių organizatoriai į daržoves ir vaisius siūlo 
pažvelgti ne tik kaip į maistą, bet ir per kūrybiškumo prizmę: pamatyti jų spalvas, formas, tekstūras. 
2 -3 valandų trukmės kūrybinių dirbtuvių metu, vaikai naudodamiesi paprastais virtuviniais 
rakandais, mokosi pasigaminti piešimui tinkamus dažus iš gėlių, uogų, vaisių ir daržovių.
Pamokos trukmė 2h30 – 3 valandos. 
Vaikai atsineša apsauginę drabužių dangą. Kadangi augaliniai dažai gaminami be fiksažo, laikui 
bėgant, dėmės išsiplauna. Taip pat teptukus bei akvarelinį popierių. Prašome tėvelius parūpinti kelias
medines pjaustymo lenteles, bei 2-3 mikserius. 
Daržovės, papildomas popierius, teptukai, bei kiti reikalingi įrankiai bus parūpinti dėstytojos. 

Personažų Kūrimas (įvairų pasakų veikėjai)
Šis seminaras yra skirtas personažų kūrimui, remiantis pirmaisias dviem seminarais. Veikėjų kūrimas
įkvėptas augalų pasauli formų, spalvinių derinių, apjungiant daržovių ir vaisių savybes.
Pamokos trukme 2h30 – 3 valandos. 
Vaikai atsineša piešimo įrankius(spalvotus pieštukus, floumasterius) bei popierių (A4 formatas), 
nerikalingus žurnalus koliažui ir žirkles.
Papildomi piešimo įrankiai, augalų nuotraukos, bei papildomas viniojamas popierius, bus iš anksto 
paruoštas dėstytojos. 



             Valgomieji paveikslai - paveikslų kūrimas iš daržovių, vaisių ir valgomųjų gėlių.
Paveikslai kūrimi ne vien tik piešimo ar tapybos technika. Mus supantis gamtos pasaulis yra gausus 
įvairių formų, spalvų bei tekstūrų. Susipažinę su įvairomis techinikomis ir augalų panaudojimo 
būdais, šioje pamokėlėje pabandysime sukurti paveikslus, deliodami bei kombinuodami 
įvairiaspalves augalų formas,faktūras bei skonį. Valgomieji pavaiklsai, gali padėti ne tik lavinti 
vaizduotę, bet ir pagerinti apetitą:)
Pamokos trukme 2h30 – 3 valandos.
Šiai pamokai medžiagos bus paruoštos dėstytojos.  

Augalų daiginimas ir auginimas
Šios pamokėlės tikslas yra atkreipti vaikų dėmesį į sėklų svarbą, jų formų įvairovę ir supažindinti 
vaikus su sėklų daiginimo procesu. Suteikti vaikui žinių apie ryšį tarp sėklos ir medžio, gėlės, bei 
mus supancios augalijos. Seminaro laiku bus rodomi trumpi video apie įviarių sėklų augimo 
procesus, jų formų įvairovę ir keliavimo būdus.  
Sėklos bus daiginamos keliais būdais: įdedant į kiaušinių lukštus, į presuotas komposto tabletes, į 
šlapius virtuvės popierinius rankšluosčius ir t.t.
Pamokos trukme 2h30 – 3 valandos.
Vaikai atsineša tas sėklas, su kuriomis nori dirbti. Visos kitos medžiagos bus paruoštos dėstytojos. 


