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Mokymo centro bendruomenė planuoja

• Kauno maisto pramonės ir 
prekybos mokymo centro 2012-
2015 m. strateginėje veiklos 
programoje vieną iš uždavinių 
esame užsibrėžę

atgaivinti tautines tradicijas, jas 
integruojant į neformalųjį, 
profesinį, pagrindinį bei vidurinį 
ugdymą.

https://drive.google.com/folderview?id=0B0X0TRl98sXydHlLU0FSZXZHS3c&usp=drive_web


TRADICINĖS ŠVENTĖS,
RENGINIAI

• UŽGAVĖNĖS

• Atvelykio šventė

• ŠV. KALĖDŲ VAKARONĖ

• Kaziuko mugė

• Programos, skirtos Tarmių metams

• Kristijonui Donelaičiui - 300

• Etnografinis kampelis - mūsų 
pasididžiavimas. Iš meilės gimęs...

• Atminties paveldas-knygos „Mano 
Dainava“ puslapiuose



UŽGAVĖNĖS



UŽGAVĖNĖS KASMET KITOKIOS



Užgavėnės be blynų- ne šventė



Užgavėnių valgių konkursas-prašome paragauti



Kanapinis ir Lašininis - kas ką?



Užgavėnes švenčiame kaimyniškai - su Mechanikų 
mokyklos bendruomene. Smagiau visiems kartu



Užgavėnės - šventė mažų ir didelių



Advento vakaronė - susikaupimo metas



Advento vakaronėje - rimtis



Mokiniai patys gamina ir vaišinasi



Dalyvaujame etninės kultūros projektuose (1)

• 2013 m. lapkričio mėn. dalyvavome 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 
centro projekte „Lietuvos kulinarijos ir 
tautinio paveldo išsaugojimas ir 
puoselėjimas“, skirtame Tarmių metams.

• Varžytuvės vyko  Alytaus profesinio 
rengimo centre

• Pasirinkome vieną iš kalendorinių švenčių 
- Atvelykį.

• Paruošėme ir programą, ir Atvelykio  
valgius.

• Sunkiausiai buvo kalbėti ir dainuoti 
dzūkiškai, nes tik mokytoja 
D.Gavenauskienė - tikra dzūkė

• Bet labai stengėmės......

https://drive.google.com/folderview?id=0B0X0TRl98sXydHlLU0FSZXZHS3c&usp=sharing


Atvelykio džiaugsmai-bernų belaukiant



O štai ir jie beldžiasi  su dovanomis...laukiami



Tai džiaugsmo motinėlei...



Su daina atėjome, su daina išeiname



Dalyvaujame etninės kultūros projektuose (2)

• 2011 m. spalio mėn. dalyvavome
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro projekte „Lietuvos
kulinarijos ir tautinio paveldo
išsaugojimas ir puoselėjimas“.

• Regionų varžytuvės vyko Kauno
buitininkų mokykloje, vėliau
buvome pakviesti dalyvauti
Respublikos regionų nugalėtojų
konkurse Vilniuje.

• Pasirinkome labai patrauklią
piršlybų temą.

• Programoje jungėme žodį, dainą,
muziką, vaidybą

https://drive.google.com/folderview?id=0B0X0TRl98sXydHlLU0FSZXZHS3c&usp=drive_web


Vakarinė malda prie stalo: tėvas laimina duoną 
kasdieninę



Šeimos tėvo pareiga - duoną dalinti



Piršlys suokia – pagyrų puodas juokiasi



Jaunajai mergelei - saldūs žodeliai



Atsisveikinant su jaunystėle...



Bendruomenės iškilminga literatūros pamoka, skirta 
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms 

• Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms pažymėti sukūrėme
literatūrinę - muzikinę kompoziciją.
Pasirinkome tekstus, kurie atspindi buitį,
šventes, darbus, būrų valgius.

• Pasiuvome charakteringus drabužius.

• Jungėme tekstą, muziką, šokį.

• Mokiniai „pagyveno“ 18a. Rytų Prūsijos
lietuvių „kailyje“.

• Koncertavome trijose mokyklose,
dalyvavome Kauno regiono literatūrinių
kompozicijų festivalyje Kauno
statybininkų rengimo centre.

https://drive.google.com/folderview?id=0B0X0TRl98sXydHlLU0FSZXZHS3c&usp=sharing


„Metų“ veikėjai



„Metų“ veikėjai



Teismas. K. Donelaičio „Metai“



Slunkius kyla iš migio



„METAI“. Būrų kalba - vargo kalba



Dorasis Selmas



„Metuose“ - ir lakštingalos trelės



Liaudies daina ir poetinis žodis – K. Donelaičio garbei



Etninės kultūros kampelis - mūsų pasididžiavimas

Iš meilės gimęs.....



Kampelio eksponatai - iš artimų žmonių tėviškių.

Etnografinio kampelio katalogo puslapiai



Mokame ne tik branginti, bet ir prisiminti žmones, kurie dovanojo mokyklai brangius 

daiktus. Jų nuotraukos, gyvenimo istorijos - katalogo puslapiuose.



Jei ne čia radę savo vietą, ąžuolinė lova, kraičio skrynia, 

lovys,dešimtys kitų daiktų  seniai būtų sudeginti, išėję dūmais....



Sviesto plaktuvė („kalatauka“, statinės)



Tai - tik maža dalis etnokultūros kampelio.

Iš viso jų - virš 120...



Mokyklos (Kauno maisto pramonės mokyklos) istorija - knygos 

„Mano Dainava“ (2013 m.) puslapiuose. Ji taps atminties paveldu 

ateities kartoms



Visi trys Kauno maisto pramonės mokyklos 

direktoriai, pirmoji mokyklos laida1975m.



Nuo seno mokykloje puoselėjamos tradicijos



Knygos puslapiuose – būsime amžinai jauni



Ačiū už kantrybę ir dėmesį

• Parengė 

• Kauno maisto pramonės ir prekybos 
mokymo centro gimnazijos skyriaus 
vedėja, lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja metodininkė 

• BIRUTĖ SVEIKATIENĖ

• 2014-10-17


