Kalėdinis projektas „Nėriniuotos Kalėdos“
Gruodis atveria vartus nuostabiausioms metų šventėms - Šv. Kalėdoms. Jos artėja su
kiekviena, ypatingai vaikų laukiamos ir išsvajotos...
Varėnos Moksleivių kūrybos centras, šiuo prieššventiniu laikotarpiu, pakvietė mūsų
rajono vaikus kurti kalėdines kompozicijas ir dalyvauti kalėdiniame projekte „Nėriniuotos Kalėdos“.
Deja, dėl COVID-19 pandemijos, sukurtų darbelių Kultūros centro parodų salėje eksponuoti
negalėjome, todėl pristatome ją virtualioje aplinkoje.
Projekto tikslas-skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, ugdyti meninį supratimą,
puoselėti estetinę kultūrą, suteikti galimybę patirti kūrybinį džiaugsmą bei įprasminti Šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų švenčių laukimą. Pasiruošimo laikotarpis yra didelė šventė, suburianti visus bendriems
darbams.
Siekiant parodos vientisumo, darbelių gamybai ir puošybai naudojome nėrinius t.y.
nertas servetėles, juosteles, gipiūrą, sutapatindami juos su šaltu metų laiku, susiformuojančiais šalčio
raštais ir ornamentais. Džiugu, kad į šį kūrybinį procesą įsijungė ne tik mokytojai ir vaikai, bet ir jų
mamytės bei močiutės. Jos atvėrė savo spintas, komodas ir surado jau užmarštin iškeliavusias,
kažkada pačių nertas, stalo servetėles, takelius., kuriems vaikai drauge su mokytojais, įdėję savo
rankų šilumos ir pastangų, įkvėpė naujos gyvybės. Kuriant kalėdines dekoracijas, buvo naudojami ir
popieriaus karpiniai: raižytas ažūras, karpytos snaigės, nes juose, kaip ir nėriniuose puikiai atsispindi
raštai ir ornamentai
Džiaugiamės, kad projekte dalyvavo rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai bei vaikų
lopšelių-darželių ugdytiniai ir drauge su mokytojomis, auklėtojomis, tėveliais, vyresniais broliais ir
sesėmis sukūrė kalėdinius darbelius.
Projekte dalyvavo
Panočių pagrindinės m-los priešmoyklinio ugdymo grupė (mokytoja E. Latvienė). Senosios Varėnos
A. Ryliškio pagrind. m-los mokiniai: M. Melešiūtė, R. Skopeckaitė, R. Česnulytė, T. Stravinskas
(mokytoja-D.Sereičikienė). Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželio “Pagrandukų“ gr. (mokytojaauklėtoja O.Milinavičienė), „Nykštukų“ gr. (mokytoja-auklėtoja V. Klimčiauskaitė), „Boružėlių“ gr.
(mokytoja-auklėtoja A.Rimkuvienė). Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio darželio
„Bruknelės“ grupė (mokytoja-auklėtoja L. Košelevičienė).
Varėnos moksleivių kūrybos centro dailiųjų amatų būreliai:
Keramikos (vadovas V. Savilionis), Liaudies meno tradicijų (vadovė G. Z. Petrauskienė),
Kūrybos ir meno būrelis „Okeanas“(vadovė A. Balciukevičienė), Meninio konstravimo (vadovė J.
Gecevičienė), Aksesuarų gamybos (vadovė D. Sereičikienė), Tekstilės dizaino (vadovė L.
Paulauskaitė), Žaislų ir suvenyrų gamybos (vadovė I. Semsienė), Kūrybinės dirbtuvėlės „Po
skambučio“ (vadovė V. Sukackienė).
Nuoširdžiai dėkojame visiems už kūrybingą dalyvavimą
kalėdiniame projekte.
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