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Lietuvių liaudies šokiai (1)

Žemaitijoje - nibre

Dzūkijoje - kalėduškomis

Kitur - šokimais

20180815s
Sticky Note
1 pav. Šokius ypač mėgo kaimuose gyvuojančios jaunimo bendrijos, kuriuos vienijo sambūriai šeštadieniais, sekmadieniais, per kalendorines, valstybines, šeimos šventes ir po talkų rengiamuose šokiuose, dainų ir žaidimų vakarėliuose. Žodž. Dažniausiai tokie vakarėliai vadinti vakaruškomis, Žemaitijoje – nibre, Dzūkijoje – kalėduškomis, kitur – šokimais. 2 pav. Religingesni tėvai draudė šokius, dainas ir kitas linksmybes, ypač Mažojoje Lietuvoje. Porinis šokis tiek Mažojoje Lietuvoje, tiek Didžiojoje Lietuvoje yra vėlyvas reiškinys, kuris labai sunkiai skynėsi kelią – tam labai prieštaravo bažnyčia. 3 ir 4 pav. Iš svetur atkeliavusi polka, valsas labai pagreitino porinių šokių vustymąsi.



LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI (1)

20180815s
Sticky Note
1 pav. Lietuvą sudaro penki XIII amžiuje susiformavę etnografiniai regionai: Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija (dar vadinama Dainava), Suvalkija (Sūduva) ir Mažoji Lietuva. Etnografinių regionų ribos nėra tiksliai apibrėžtos, jos keitėsi mažėjant lietuvių gyvenamam plotui. Regionai apibrėžiami pagal kultūrinius požymius - tradicijas, tradicinį gyvenimo būdą, dainas, šokius, pasakojimus ir pan. Pagal regionus, kai kur skiriasi ir lietuvių kalbos žodžiai.



Namų darbai

 Susikirsti į 5 grupės pagal etnografinius regionus;

 Kiekviena grupė pagal regionus pasiruošia:

- Pora sakinių papasakoti apie jam skirtą regioną;

- Apibūdinti vyrų ir moterų aprangas; 

- Rasti tarmiškus žodžius, patarles, juokelius ir pan., kurie būdingi būtent tam 

regionui;

- Pasakyti kokie žymūs žmonės gyveno regione ir kas jie tokie, kokie jų 

darbai;

- Išvardinti kokius šokius, ratelius ar žaidimus žino iš paskirto regiono;

 Kitą pamoką pasakoja

20180815s
Sticky Note
Pastaba mokyt. Jei grupėje yra po 5 vaikus, tai kiekvienam skirti po užduotį, jei ne – suskirstyti pagal vaikų gabumus ir užduoties sunkumą. Jaunesniems duoti medžiagą iš kurios mokamasi (duoti pliusą jei patys dar ieškosi papildomos medžiagos), jei vyresni vaikai – atsakyti į klausimus ieškosi patys medžiagos.Parodomoji pamoka – kai praeiname visus etnografinius regionus, išmokastame jos šokius.



AUKŠTAITIJA (1)

Pilkasis Aukštaitijos herbas

Aukštaitijos vėliava

Baltasis Aukštaitijos herbas

20180815s
Sticky Note
Šis regionas yra didžiausias Lietuvoje. Lietuvos XIV a. šaltiniuose paaiškinta regiono reikšmė – tai žemė, kuri aukščiau nei žemaičių. .Šio regiono sostinė (centras) – Panevėžys. Aukštaitija taip pat žinoma savo unikaliomis senovinėmis dainomis. 



AUKŠTAITIJA (2)
tautiniai kostiumai

20180815s
Sticky Note
Išeiginį kaimo moters kostiumą sudarė marškiniai, du ar daugiau sijonų, prijuostė, liemenė ir apavas – vyraujančio žalio ir raudonos spalvos derinio. Ištekėjusios moterys turėjo visada devėti galvos apdangalą, o merginos nešiodavo karūnas papuoštomis įvairiausiais karoliukais ar kaspinais. Vyrai vilkėdavo lėmenes, tačiau svarbiausia aprangos dalis auliniai batai ir skrybelė. Spalvos santūrios – tamsios, kurias paryškindavo marga kaklaskarė, juostelės, plunksnos prie skrybėlės.



AUKŠTAITIJA (3)
Šnektų skirtumai nuo bendrinės lietuvių kalbos:

 runka → ranka;

 sumtis → samtis;

 pinki → penki;

 timpia → tempia;

 žųsis → žąsis;

 tįsia → tęsia;

 davanot → dovanoti;

 padelis → puodelis;

 madus → medus.

 „...Manį niekas nabija, aš turiu visų 

bijot. Visi již manį juokisi, saka, kad 

aš ji lapa bijau...“.

 Žymūs žmonės: 

20180815s
Sticky Note
1 pav. Antanas Smetona2 pav. Juozas Tumas – Vaižgantas3 pav. Janušas Radvila I



AUKŠTAITIJA (4)
Populiariausi šokiai, rateliai, žaidimai

 „Esu dailiai išmokyta“;

 „Girela“;

 „Gražus mūsų jaunimėlis“;

 „Malūnėlis“;

 „Papiljonas-šiaučius“;

 „Pleškutis“;

 „Šiaudų kūlys“;

 „Žui žui malūnėlis“ (ratelis, 3 kl.).



ŽEMAITIJA (1)

Istorinis Žemaitijos 

herbas

Istorinė Žemaitijos 

vėliava

20180815s
Sticky Note
Šio regiono sostinė yra Telšiai (žemaitiškai – Telše). Žemaitijos gyventojai – atkaklūs, užsispyrę, darbštūs, neskubūs, blaivaus požiūrio ir mažakalbiai. Labiausiai kvapą gniaužianti šventė Žemaitijoje yra Užgavėnės. 



ŽEMAITIJA (2)
tautiniai kostiumai

20180815s
Sticky Note
Apranga: moterys vilkėdavo savitai puoštais lininiais marškiniais kurių apykaklės puošdavo raudoni išsiuvinėti ornamentai, o ryškiausia kostiumo dalis – ryškūs raudoni sijonai. Žemaičiai vyrai rengdavosi taip pat ryškiau – dominuojančios spalvos – tamsiai žalia, mėlyna, ruda, juoda spalvos. Pasitaikydavo net ryškiaspalvių languotų dryžuotų lemenių ir kelnių. Juostų vyrai neryšėdavo – juosdavosi odiniais diržais. Svarbi detalė – kaklaskarė.



AUKŠTAITIJA (3)
Šnektų skirtumai nuo bendrinės lietuvių kalbos:

 dieti → dėti;

 pelie → pėlė;

 šakuos → šakos;

 keits → kietas;

 šeinas → šienas;

 joukas → juokas;

 padainiousim → padainuosim;

 vyraa → vyrai.

 „... Munęs nieks nebije, vou aš 

turiu visų bijuoti. Visi iš munes 

jūkias, saka, kad aš i lapa bijau...“

 Juokelis apie žemaičius: „Kas bus, 

kas nebus, žemaitis nepražus“

 Žymūs žmonės:

20180815s
Sticky Note
Dauguma Žemaitijos gyventojų kalba lietuvių kalbos žemaičių tarme, kurią dalis žemaičių linkę laikyti atskira žemaičių kalba. 1 pav. Žemaitė, 2 pav. Steponas Darius ir Stasys Girėnas3 pav. Motiejus Valančius.



ŽEMAITIJA (4)
Populiariausi šokiai, rateliai, žaidimai

 „Čigonėlis“;

 „Ein žeidytis“;

 „Kalveli meistreli“;

 „Lelingeris“;

 „Meškutė“;

 „Šitam dideliam būry“;

 „Oželis”;

 „Varlė“ (žaidimas).



DZŪKIJA (1)

Istorinis Dzūkijos herbas

20180815s
Sticky Note
Šis regionas vadinamas – dainų kraštu – DAINAVA, garsėjantis draugiškais, svetingais, išdidžiais ir labai dainingais žmonėmis, kurių dainos melodingos, ramios ir liūdnos.Dzūkija – nederlingų žemių kraštas, todėl dzūkai nesėjo kviečių, bet galėjo pasirgirti kitu savo turtu - miškais, kuriuose apstu riešutų, uogų, o ypač grybais. Dzūkai ilgiausiai išsaugojo senuosius lietuvių tautos papročius ir tradicijas, savitą gyvenimo būdą. Šio regiono sostinė – Alytus.



DZŪKIJA (2) 
tautiniai kostiumai

20180815s
Sticky Note
Apranga: mot. Apranga buvo puošta raudonais, smulkiais raštais, o matomiausios detalės, kaip rankogaliai, apylaklės – buvo siuvinėtos baltuoju kiauraraščių. Vyr. aprangoje išsiskyrė marškiniai – palyginti puošnūs, daugiau siuvinėti nei kituose regionuose, ant kurių dėdavosi lėmenę ir juosdavosi rinktinėmis juostomis.



DZŪKIJA (3)
Šnektų skirtumai nuo bendrinės lietuvių kalbos:

 ciltas → tiltas;

 dziena → diena;

 dzvi → dvi;

 dangcį → dangtį;

 kampų → kampą;

 rankų → ranka;

 žųsį → žąsį;

 karvį → karvę;

 akimu → akims;

 arklimu → arkliams;

 „..Manį niekas nesbijo, o aš turiu 
visų bijocis. Visi iž manį juokias, 
sako, kad aš jir lapo bijaus...“

 Juokai apie dzūkus: „jei gulėsi –
špygą turėsi, jei lalausi – terbą 
krausi“.

 Žymūs žmonės:

20180815s
Sticky Note
1 pav. Vytautas Didysis; 2 pav. Emilija Pliaterytė; 3 pav. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis...



DZŪKIJA (4)
Populiariausi šokiai, rateliai, žaidimai

 „Šalia kelio avietėlė“;

 „Šokinėkit, berniukai“;

 „Verdu bulvienę“;

20180815s
Sticky Note
Viena iš dzūkų tradicijų – per vestuves jaunavedžiai vestuves užbaigdavo  - jaunųjų šokiu. 



SUVALKIJA (SŪDUVA) (1)

20180815s
Sticky Note
Šio regiono sostinė - Marijampolė. Šnektų pagrindu susiformavo dabartinė bendrinė (literatūrinė) lietuvių kalba. Iš Suvalkijos kilo cepelinai, kurie vėliau tapo Lietuvos nacionaliniu patiekalu. Būtent šiame regione jaunimo pasišokimai pasibaigdavo su saulėlydžiu.



SUVALKIJA (SŪDUVA) (2) 
tautiniai kostiumai

20180815s
Sticky Note
Suvalkiečių sijonai buvo išilgai dryžuoti, vyravo ramios ir sodrios spalvos – tamsiai mėlyna, tamsiai raudona, žalia, violetinė. Ryškiausia moterų kostiumo dalis – prijuostė, puošta lelijos žiedų ornamentais. Suvalkiečiai vyrai vilkėdavo šviesiais drabužiais, puošti klostelėmis ar dekoratyvinėmis baltomis siūlytėmis. Drabužius pagyvindavo juosianti plati ryškiaspalvė juosta.



SUVALKIJA (SŪDUVA) (3)
Šnektų skirtumai nuo bendrinės lietuvių kalbos:

 gyvęt → gyvent;

 mėgįk → mėgink;

 apė → apie.

 „... Manęs nieks nebijo, o aš turiu 

visų bijot. Visi iš manęs juokiasi, 

sako, kad aš i lapa bijau...“

 Žymūs žmonės:

20180815s
Sticky Note
Dauguma žodžių nesiskiria nuo bendrinės kalbos, šnekama labai panašiai, kaip per televiziją ar radiją.1 pav. Jonas Basanavičius;2 pav. Vincas Kudirka;3 pav. Jonas Jablonskis...



SUVALKIJA (SŪDUVA) (4)
Populiariausi šokiai, rateliai, žaidimai

 „Klausė žvirblis“;

 „Šarka“;



MAŽOJI LIETUVA (1)

Mažosio Lietuvos vėliava

20180815s
Sticky Note
Apie vėliava. Tokia pati vėliava reprezentavo  Prūsijos valstybės Lietuvos Provinciją XVII – XVIII a. Tai regionas, kuris apima beveik visą buvusią Klaipėdos apskritį, sostinė – Šilutė. Kaikuriuose šaltiniuose Mažoji Lietuva vadinama – Lietuvininkais. Minėtasis regionas buvo pagrindinis centras, kur gimė pirmieji lietuviškai rašytiniai darbai: pirmoji lietuviška knyga, pirmoji lietuvių kalbos gramatika ir pirmoji dainų rinktinė – lietuvių raštijos gimtinė. Svarbią vietą lietuvininkų stalo užemė žuvies patiekalai, kurio svarbiausias žuvies ruošimo būdas – rūkymas. Kiekviena žvejų šeima turėdavo žuvies rūkymo krosnį. Šis gamtos perlas buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 



MAŽOJI LIETUVA (2) 
tautiniai kostiumai

20180815s
Sticky Note
Apranga: tiek mot., tiek vyr. apranga išsiskyrė tokių savitumų, kurių nebuvo randama kitų Lietuvos regionų gyventojų aprangoje. Lietuvininkių moterų drabužiai buvo apibūdinami kaip spalvingi, turintys egzotiškų elementų, vilkėdavo ilgais lininiais marškiniais ir plačiais rauktais sijonais – dominuojančios spalvos – tamsiai mėlyna ir rudai raudona. Merginos pindavosi plaukus ir iš kasų formuodavo sudėtingas, galvą supančias šukuosenas, o ištekėjusios moterys – rišdavosi skaras. Vyrams buvo būdinga taip pat tamsiai mėlyną spalva, skrybėlės ir ryškus diržas su gėlių ornamentais ir sagtim.



MAŽOJI LIETUVA (3)
Šnektų skirtumai nuo bendrinės lietuvių kalbos:

 liaps → labas;

 kal‘pa → kalba; 

 Šiliutė → Šilutė; 

 Ėva → Ieva; 

 dėna → diena;

 osis → uosis;

 doda → duoda;

 drabuže → drabužiai;

 laba → labai;

 leda → leidai.

 „... Ėr tėp āns sosėrga 
roėmatizmu...“

 Lietuvių kalbininkai teigia, kad „be 
Mažosios Lietuvos nebūtų buvę ir 
šių dienų Lietuvos“.

 Žymūs žmonės:

20180815s
Sticky Note
1 pav. Martynas Mažvydas;2 pav. Kristijonas Donelaitis; 3 pav. Ieva Simonaitytė...



MAŽOJI LIETUVA (4)
Populiariausi šokiai, rateliai, žaidimai

 „Kepurinė“arba „Skrybelių šokis“ – „Haiduka“;

 „Džigelis“;

 „Rusniečio šokis“;

 „Kadrilis“;

 „Szala rutele“;

 „Blezdingėlė“; 

 „Opstainas“; 

 „Gumbinė“; 

 „Rolendreis“...

1 pav. Šokis „Heiduka“ (arba Kepurinė).

2 pav. Šokis 

„Szala rutele“.

20180815s
Sticky Note
Apie šokius: Mažojoje Lietuvoje šokis gyvavo nuo senų laikų, jų šokiai nuo kitų Lietuvos regionų išsiskiria savo savitais susikabinimais, pvz. grandinėle. Taip pat šio krašto šokiai išsiskiria savo ramumu, orumu, išdidumu. Taip pat lietuvininkuose buvo populiarūs kvietimai šokiui, nusilenkimai, rankų siūbavimai.



Pasitikriname žinias:

1. Išvardinkite Lietuvos etnografinius regionus ir jų sostines.

2. Koks didžiausias Lietuvos etnografinis regionas?

3. Koks mažiausias Lietuvos etnografini regionas?

4. Iš kokio Lietuvos etnografinio regiono atkeliavo pavasio šventė – Užgavinės?

5. Kokiam Lietuvos etnografiniam regionui atkeliavo šokis „Šokinėkit berniukai“?

6. Iš kokio Lietuvos etnografinio regiono kilęs Vincas Kudirka?

7. Išvardinkite kokius žinote Mažosios Lietuvos šokius, ratelius, žaidimus.

8. Išvardinkite kokius žinote Suvalkijos (Sūduvos) šokius, ratelius, žaidimus.

9. Išvardinkite kokius žinote Žemaitijos šokius, ratelius, žaidimus.

10. Išvardinkite kokius žinote Aukštaitijos šokius, ratelius, žaidimus.



Ačiū už dėmesį




