
 

BANDŲ EDUKACIJA PUNIOJE 

 

Punia - Lietuvos kunigaikščių žemė. Norėtumėte bent kelioms akimirkoms sugrįžti į senovę? 

Apsilankykite Punioje, Panemunės dzūko pirkioje, kurioje atkuriama XIX amžiaus pabaigos dzūkų 

gyvenimo aplinka. Čia įrengta duonkepė krosnis, ant ližės ir kopūsto lapo kepamos bandos, kurios 

valgomos su iš varškės ir grietinės pagamintu „daryciniu“. Šios bandos yra  LR žemės ūkio 

ministerijos sertifikuotas tautinio paveldo produktas. 

 

 

 

         Punios kaimo visuomeninė organizacija 

         “Punios ainiai” 

         Kauno g. 3, Punia, LT-64401, Alytaus r. 

         Bandų kepėja, amatininkė  

         Onutė Kizelienė 

         Tel. 8 611 45791  

 

 

 

 

PRAMOGOS „TARZANIJOJE“ 
 

Šalia Alytaus miesto, prie srauniai tekančio Nemuno, įsikūręs pramogų parkas „Tarzanija“, 

sudomins mažą ir didelį - laipynės medžiais, pasiplaukiojimas plaustu, jodinėjimas žirgais, 

pasivažinėjimas vieninteliais Rytų Europoje  šoninio slydimo Go kartingais, laisvojo kritimo 

sūpynės ir daug kitų pramogų. Pramogų parkas yra sukūręs ir edukacijų programą, kurioje 

kiekvienas atras sau artimą edukaciją... 

 

 
 

 

            Radžiūnų g. 33, Radžiūnų km.,  

Alytaus r. 

Tel.: 8 671 80500 

El. p.: www.tarzanija.lt 

 

 

 

http://www.tarzanija.lt/


 

Edukacinė programa - „Akmens galia“              

Ar žinai iš kur atsirado akmuo?                           

Jo kelias iki šių dienų, spalva, forma?                

Jei abejoji - rinkis šią programą, gilink      

geologijos žinias ir sukurk unikalų meno              

kūrinį savomis rankomis.     

(kaina - 3€ mokiniui, trukmė – 1,5val.).         

 

 

Edukacinė programa - Vidzgirio botaninis 

draustinis 

Pažintis su Vidzgirio botaniniu draustiniu - 

skirta įvairaus mokyklinio amžiaus 

vaikams. Programos metu vaikai turės 

galimybę pabūti gamtoje, papildys  istorijos, 

biologijos, geografijos ir kt. žinias. 

Programoje: Radžiūnų piliakalnis, Nemuno 

sala, upelio delta, Tritonų bala, senasis skroblų 

miškas, sergantis ąžuolas, žaliųjų varlių 

karalija. 

 

Edukacinė programa "Kūčiukų kepimas" 

Išgirsite Kūčiukų atsiradimo istoriją, Kūčių ir 

Kalėdų papročius. Išmoksite minkyti tešlą, 

formuoti ir kepti Kūčiukus. Paskanausite ne tik 

savo išsikeptų kūčiukų, bet ir pyrago.                     

 

 

 

Edukacinė programa ,,Pasigamink kibiną 

sau“  

Išgirsite kibinų atsiradimo istoriją. Išmoksite 

gaminti ir sukti kibinus, 

pagal ypatingą tautinio paveldo receptūrą. 

Paskanausite ne tik mūsų gamybos, bet ir savo 

kibinų su kiauliena, bei karštusultiniu.             

Programos trukmė 1 –1,5 val.

* Visos edukacijos organizuojamos ne mažesnėms nei 10 asmenų grupėms.

DAUGŲ AMATŲ KIEMELIS 

Daugų miesto bendruomenės visuomeninės organizacijos „Daugų kraštas“ amatų kiemelis siūlo 

lankytojams savo edukacinius užsiėmimus: pynimas iš vytelių, dekupažas, piešimas ant šilko, 

kepama grikinė babka, verdama žuvienė. Kol verdama žuvienė lauko virtuvėje , žaidžiami 

senoviniai žaidimai. Labai populiari edukacija – grikinės babkos kepimas, kol vyksta 

pasiruošimo darbai, dalyviai išgirs pasakojimą apie grikių naudą, jų atsiradimą, jų panaudojimą 

ne tik maisto ruošimui, bet ir grikių lukštų panaudojimą siuvant žaislus. 

Vienu metu kiemelyje gali lankytis iki 30 žmonių, pamokėlėse gali dalyvauti iki 20 žmonių. 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Pergalės g. 6, Daugai, Alytaus r.  

       Tel.: 8-682-51780 

       El. p.: raimondasilale@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:raimondasilale@gmail.com


PIVAŠIŪNŲ AMATŲ CENTRAS 

Edukacinių programų metu svečių laukia pažintis su dzūkiškais amatais, galimybė juos išbandyti ir 

pasisemti naujos patirties, susipažinti su unikaliais Alytaus rajono tautodailininkų, amatininkų 

darbais bei kulinariniu paveldu. 

Užsiėmimų metu programos dalyviai padedant specialistams galės pasigaminti darbelių iš medžio, 

keramikos, nusipinti dirbinį iš vytelių ir parsivežti namo kaip savo rankų dirbinį ar suvenyrą. 

Pivašiūnų amatų centro krautuvėlėje  galima įsigyti  tradicinių patiekalų, keramikos, tekstilės, 

medžio dirbinių, kitų amatininkų ir tautodailininkų pagamintų dirbinių. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Edukacinės programos: 

 – kulinarinio paveldo – ruginės duonos kepimas, grikinių babkų, pyragų, pyragėlių, kūčiukų, 

bulvinių dzūkiškų bandų kepimas ir degustavimas. Tai pat puiki proga sumušti sviestą dzūkiška 

„buikele“ ir čia pat ragauti. 

-  amatų – medžio drožyba, medžio grafika, keramika, pynimas iš vytelių, veltinių vėlimas, kašikų 

pynimas, žvakių liejimas. 

-  kitos programos – kojinių ir pirštinių mezgimas virbalais, riešinių mezgimas, nėrimas 

vašeliu. 

 

     
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trakų g. 33, Pivašiūnai, Alytaus r. 

 Milda Stanevičienė 

 Tel.: 8 699 94982 

 El. p.: pivasiunuamatucentras@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pivasiunuamatucentras@gmail.com


DUONOS KEPIMO EDUKACIJA ALOVĖJE 

 

Žinios apie nacionalinius valgius, sveiką mitybą. Gilinamos tautosakos ir etnokultūros žinios. 

Sužinoma duonos ir kitų valgių kepimo technologijos, tradicijos ir papročiai. Praktiniai 

užsiėmimai (raugo pagaminimas, duonos minkymas, duonos, pyrago, pyragėlių, kalėdaičių, 

bulvinių dzūkiškų bandų kepimas). 

      Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo kepimo amato puoselėtoja. 

     Sertifikuoti gaminiai: plikyta ruginė duona, paprasta rauginta duona, močiutės pyragas. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

       Asta Kisielienė  

       Alovė, Alytaus r.  

       Tel.: 8 678 34109  

       El. p.: astak58@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

KANČĖNŲ BENDRUOMENĖS EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI  

 

Aktyvi Kančėnų bendruomenė vykdo įvairias edukacija ir užsiėmimus - kepamas bulvių plokštainis, 

močiutės pyragas, raugiama kmynų gira, natūraliomis, ekologiškomis medžiagomis mokoma 

marginti velykinius margučius, veliama įvairūs gaminiai iš vilnos ir atskleidžiamos keramikos 

paslaptys.  

Kančėnų bendruomenė yra sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senųjų 

kepimo, maisto ruošimo ir mezgimo amatų puoselėtoja. 

Sertifikuoti gaminiai: plokštainiai, kmynų gėrimas, mieliniai pyragai, pirštinės. 

 

 

 

     Mokyklos g. 6, Kančėnų k.,  

     Daugų sen., Alytaus r. 

     Tel.: 8 698 40768 

    El. p.: monikarazanauskiene@gmail.com 

 

mailto:astak58@gmail.com
http://www.alytus-tourism.lt/lt/-pazintines-ekskursijos/edukacines-programos
mailto:monikarazanauskiene@gmail.com

