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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 
 

Saulėgrįžos šventė švenčiama daugelyje 

Europos valstybių birželio 24 d., naktį iš 

birželio 23 į 24 d., maždaug tuo metu, kai 

Šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir 

trumpiausia naktis (vasaros saulėgrįža). 

Anksčiau tradiciškai ilgiausios dienos šventės 

būdavo pradedamos švęsti sparčiai imus ilgėti 

dienoms – maždaug gegužės mėnesio 

pabaigoje. 

Šventės ištakos siekia pagoniškuosius laikus, 

kai tuomet garbinta saulė keičia savo judėjimo 

kryptį ir dienos pradeda trumpėti. Pagonių 

tikėjime vasaros saulėgrįža nebuvo 

pažymima, tačiau tikėtina, kad buvo kitokių 

apeigų ir ceremonijų šiai datai paminėti. 

Lietuvoje ši šventė savo pavadinimą gavo XVI 

amžiuje, kai krikščionys vasaros saulėgrįžos, 

vidurvasario šventę susiejo su Jono 

Krikštytojo gimimo diena. Daugelyje šalių, 

įsitvirtinus krikščionybei, ši šventė taip pat 

pradėta sieti ne tik su vasaros saulėgrįža  

(ilgiausia diena, trumpiausia naktis), bet ir su 

šv. Jono Krikštytojo vardu (šaltinis: 

https://www.15min.lt/pasaulis-

kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/jonines-

siaurietiskai-kaip-suomiai-svencia-benakte-

nakti-637-987610). 

Šiandien vasaros Saulėgrįžos šventė yra 

tapusi tiek bažnyčios, tiek nacionaline 

visuomenine švente, su įvairiomis 

tradicijomis.  

Vasaros saulėgrįžos tradicijos daugelyje šalių 

panašios:  dega laužai, išlikę senieji šventės 

elementai – vandens, ugnies, augmenijos 

simbolika, vainikų pynimas, burtai, orų 

spėjimas, žoliavimas, šokinėjimas per ugnį, 

šeimos susibūrimas ir pan.  

Šiame pratime gilinimasi į Europos švenčių 

tradicijas, daugiausiai dėmesio 

skiriant  vasaros Saulėgrįžos šventės 

papročiams. 

 

 
Nuotrauka: Šokiai vasaros Saulėgrįžos šventėje 

Nuotraukos šaltinis: https://www.piqsels.com/ 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_24
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_23
https://lt.wikipedia.org/wiki/Diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naktis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gegu%C5%BE%C4%97
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/jonines-siaurietiskai-kaip-suomiai-svencia-benakte-nakti-637-987610
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/jonines-siaurietiskai-kaip-suomiai-svencia-benakte-nakti-637-987610
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/jonines-siaurietiskai-kaip-suomiai-svencia-benakte-nakti-637-987610
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/jonines-siaurietiskai-kaip-suomiai-svencia-benakte-nakti-637-987610
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vanduo
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ugnis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ugnis
https://www.piqsels.com/
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS 
 

Šiandien vasaros Saulėgrąžą švenčia didžioji 

dalis krikščioniškojo pasaulio. Jos, kaip ir kitų 

senųjų prigimtinės kultūros ir religijos švenčių, 

esmė tegali būti suvokta tik perpratus protėvių 

pasaulėžiūrą, pajautus jos kosminę 

gamtažmogiškąją kilmę. Gamtos galių 

versmėse panirusių protėvių pasaulis 

rėmėsi  kitokia laiko ir erdvės pajauta negu ta 

kurioje dabar gyvename mes1.  

Šalia tradicinių šios šventės papročių kai 

kuriose šalyse galima atrasti ir labiau originalių 

šios šventės tradicijų (spiritualiniai seansai 

Anglijoje, galimybė flirtuojant simpatijai suduoti 

plastikiniu plaktuku ar žydinčiu česnaku per 

galvą Portugalijoje Porto mieste ir kt.).  

Aptariant šiuos papročius mokiniams 

suteikima galimybė išsamiau susipažinti su 

kitų šalių vasaros Saulėgrįžos šventės 

papročiais ir tradicijomis.  

Kultūros suvokimas šiame pratime 

perteikiamas per: 

Tyrimus - Kūrybiškumą - Viktorinas - 

Rankdarbius - Bendravimą 

Atlikdami pirmą užduotį mokiniai gilinsis į 

švenčių tradicijas ir papročius Europoje, 

spėdami Europos švenčių datas bei atlikdami 

praktinę užduotį. 

Antros užduoties metu mokiniai gamins 

tradicinį Joninių patiekalą. Gamindami pagal 

pasirinktą receptą ir pristatydami patiekalą 

klasei, jie susipažins su kitų gastronominiais 

įvairių šalių vasaros Saulėgrįžos šventės 

papročiais. 

 

 

 

                                                           
1
 Šaltinis: http://alkas.lt/2018/06/23/j-vaiskunas-rasos-

svente-laikas-kai-saule-sustoja-apsigrezia-soka-
nuotraukos/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#istorijos 

#menų 

#technologijų 

#ekonomikos 

#užsieniokalbos 

mokomuosius dalykus.  

Pratimo tikslai: 

 

Skatinti domėjimąsi švenčių 

tradicijomis įvairiose šalyse.  

 

Geriau pažinti Europos šalių 

vasaros Saulėgrįžos švenčių 

tradicijas. 

 

 

 

http://alkas.lt/2018/06/23/j-vaiskunas-rasos-svente-laikas-kai-saule-sustoja-apsigrezia-soka-nuotraukos/
http://alkas.lt/2018/06/23/j-vaiskunas-rasos-svente-laikas-kai-saule-sustoja-apsigrezia-soka-nuotraukos/
http://alkas.lt/2018/06/23/j-vaiskunas-rasos-svente-laikas-kai-saule-sustoja-apsigrezia-soka-nuotraukos/
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Saulėgrįžos šventės tradicijos“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 etapas 
 
Užduotis gali būti atliekama individualiai arba 

grupėmis.   

Pasakykite mokiniams šventės Europoje 

pavadinimą ir paprašykite atspėti šventės datą 

(galima 2 savaičių paklaida).  

Šventes siūlome parinkti iš šio sąrašo. 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias 

apie šventes Europoje, taip pat patobulins šias 

bendrąsias kompetencijas:    

 
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius ir nuostatas: 

● mokytis vertinti kultūrų įvairovę ir tapatumą. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius ir 

nuostatas: 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis; 

● pritaikyti žinias apie Europos ir pasaulio 

kultūras bei jų raišką. 

 

 

 

 

 

2 etapas 
 
 

Siūlome užduotį atlikti individualiai. Pasiūlykite 

mokiniams pagaminti vainiką pagal Jūsų 

pateiktas instrukcijas: 
 

1. Vainiko formos suformavimas 

Pamatuojamas reikalingas vielos ilgis - 

matuojamas galvos perimetras ties ta vieta, 

kur turėtų būti dedamas vainikas (vainikas 

neturėtų būti įtemptas). Suformuojamas 

apskritimas, sujungiant vielos galus. 

 

 
 

2. Žalumos įpinimas 

Žalumynai yra dedami/apvyniojami apie vielą 

ir pritvirtinami juostele/siūlu. 

 

 

3. Gėlių įpinimas 

Vainikui galima naudoti bet kokios spalvos 

gėles. Gėlės dedamos tarpuose tarp žalumos 

ir pritvirtinamos juostele/siūlu. 

Reikalingos priemonės: kompiuteris 

mokytojui. 

2 pratimo etapui reikalingos priemonės 

vainiko gamybai (viela, žirklės, gėlės, 

žalumynai, juostelės, siūlai ir kt.). 

 

Veiklos rezultatas. 

Viktorina Europos šalių 
švenčių tema. 

 

https://www.eupedia.com/europe/european_festivals_holidays.shtml
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Atlikdami šias veiklas mokiniai lavins 

floristikos darbų gamybos įgūdžius, taip pat 

patobulins šias bendrąsias kompetencijas:    

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● sutelkti dėmesį; 

● pritaikyti ankstesnio mokymosi metu įgytas 

žinias. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius ir 

nuostatas: 

● suprasti ir gebėti aktyviai įsitraukti į įvairiais 

kultūrų pažinimo praktikas; 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis.  

 

 

 

  

Veiklos rezultatas. 

Pagamintas gėlių vainikas. 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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2 užduotis „Joninių patiekalai“ 

 

 

 

 

 

 

 

Siūlome užduotį atlikti grupėse. 

 

1. Paprašykite mokinių pasirinkti vieną ar 

kelias Europos šalis, kuriose švenčiama 

Saulėgrįžos šventė ir surasti kuo daugiau 

tradicinių šios šventės patiekalų bei jų 

gamybos receptų. 

 

2. Pasiūlykite mokiniams pasirinkti vieną šių 

tradicinių patiekalų ir pagaminti jį praktinių 

užsiėmimų metu. 

 

3. Pakvieskite grupes pristatyti pagamintą 

patiekalą neįvardinant šalies, akcentuojant jo 

prasmę bei papasakojant apie pasirinktos 

šalies Saulėgrįžos tradicijas. 

 

Paskatinkite kitas grupes atspėti kokios tai 

šalies patiekalas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias 

apie kitų šalių Saulėgrįžos šventės tradicijas ir 

papročius, pagerins maisto gamybos įgūdžius, 

taip pat patobulins šias bendrąsias 

kompetencijas: 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● skaityti, suprasti ir pasinaudoti rašytine 

informacija. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● dirbti bendradarbiaujant planuojant ir 

įgyvendinant veiklas. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius ir 

nuostatas: 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis. 

 

  

Veiklos rezultatas. 

Pagamintas ir pristatytas 
tradicinis patiekalas. 
 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris, maisto produktai pasirinktam 

patiekalui. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


7 

 
 

 

 

ŠALTINIAI 

 

 

Vainiko gamyba 

https://www.zola.com/expert-advice/decor-

inspiration/flowers/how-to-make-a-flower-

crown     

 

Trumpa Saulėgrąžos šventės istorija 

https://theculturetrip.com/europe/sweden/articl

es/a-brief-history-of-swedens-midsummer-

festival/

 

https://www.zola.com/expert-advice/decor-inspiration/flowers/how-to-make-a-flower-crown
https://www.zola.com/expert-advice/decor-inspiration/flowers/how-to-make-a-flower-crown
https://www.zola.com/expert-advice/decor-inspiration/flowers/how-to-make-a-flower-crown
https://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/a-brief-history-of-swedens-midsummer-festival/
https://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/a-brief-history-of-swedens-midsummer-festival/
https://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/a-brief-history-of-swedens-midsummer-festival/

