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ĮVADAS 

Žmogaus gyvenimas neatsiejamas nuo švenčių. Jos reikšmingos tiek konkrečiam žmogui, 

tiek visuomenei. Švenčių yra įvairių: asmeninių, šeimyninių, bendruomeninių, religinių, profesinių 

bei valstybinių. Švenčių dėka žmogus atitrūksta nuo įprasto darbo ritmo, kasdienybės. Pasiruošimas 

šventėms bei šventinės akimirkos kiekvienam iš mūsų sukelia teigiamus išgyvenimus, sužadina 

gerą nuotaiką. Šventės išgyvenimas perteikiamas iš kartos į kartą. Jeigu tėvų puoselėjamos 

tradicijos gilios ir tikros, jos persiduoda ir vaikams.  

Mes, Linkuvos gimnazijos 3ga klasės mokinės Vytautė Danilevičiūtė ir Laimutė Žukaitytė, 

savo kūrybiniame darbe apžvelgsime bei palyginsime bendraamžių ir vyresniosios kartos atstovų 

požiūrį į kalendorines šventes, kokios šventės švenčiamos jų šeimose, kokie švenčių aspektai yra 

svarbiausi, kokios naujos tradicijos įtraukiamos į mėgstamiausių švenčių šventimą. Mes manome, 

kad keičiantis istoriniams laikotarpiams, visuomenės požiūriui į įvairius gyvenimo įvykius, 

vertybes, religines bei tautines nuostatas, turėjo pasikeisti ir požiūris į šventes lyginant ne tik  

jaunimo ir  vyresniosios kartos atstovų, bet ir vyresniųjų požiūris skirtingais jų amžiaus tarpsniais. 

Šio darbo tikslas -  išanalizuoti kartų požiūrio kaitą į kalendorines šventes, šventimo 

skirtumus tarp kartų.  

Tikslui pasiekti išsikėlėme šiuos uždavinius: 

1) apklausti bendraamžius, 1g-4g klasių mokinius, siekiant išsiaiškinti, kokios 

kalendorinės šventės yra jų mėgstamiausios bei kokie šventės aspektai yra 

svarbiausi; 

2) apklausti vyresniosios kartos atstovus  (40 m. ir daugiau), siekiant išsiaiškinti, kokios 

kalendorinės šventės yra jų mėgstamiausios bei kokie šventės aspektai yra 

svarbiausi dabar ir buvo jų mokykliniame amžiuje; 

3) gautus anketų rezultatus palyginti ir pateikti kūrybiniame darbe; 

4) suformuluoti ir pateikti išvadas. 

Tikimės, kad kartu rašydamos šį darbą pagilinsime bendradarbiavimo įgūdžius, išmoksime 

rinkti informaciją, ją analizuoti, lyginti bei perteikti kūrybiniame darbe. Manome, kad mūsų atliktas 

darbas bus naudingas tiems, kas norės sužinoti, kaip pasikeitė skirtingų kartų atstovų požiūris į 

kalendorines šventes. 
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LIETUVIŲ KALENDORINĖS  ŠVENTĖS IR JŲ KAITA  

XX AMŽIUJE BEI XXI AMŽIAUS PRADŽIOJE 

Kasmet tuo pačiu ar artimu metu pasikartojančios įvairios šventės sudaro kalendorinių 

švenčių grupę. B. Imbrasienė teigia: „Kokiu aspektu šiandien į tas šventes ir jų papročius 

bežiūrėtume, tai yra per ilgus amžius susikaupęs tautos dvasinis turtas. Jame slypi įvairių tautos 

istorijos tarpsnių mąstysena, būties samprata, siekimai ir viltys, buities realijos, etinės ir estetinės 

pažiūros“ (1990, p. 3). 

Kadangi dėl skirtingų istorinių laikotarpių kalendoriai ir šventės keitėsi ne vieną kartą, tai 

skirtingais laikotarpiais vienos jų toliau tebešvenčiamos, kitos naujai atsiradusios išnyksta ar 

sėkmingai prigyja. Svarbiausiomis šventėmis laikomos Kūčios, Šv. Kalėdos ir Šv. Velykos gyvavo 

visais istoriniais laikotarpiais, tik galbūt keitėsi religinis turinys. Tuo tarpu valstybinės šventės  

siejosi su valstybės politine padėtimi.  

Tarpukario laikotarpiu daugiausia dėmesio buvo skiriama žiemos laikotarpio Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų metų šventėms bei pavasario šventei – Šv. Velykoms. Šiuo laikotarpiu žmonės 

svečiuodavosi vieni pas kitus, ruošdavo šventinius vakarus ir pasisėdėjimus.  

Vienas svarbiausių Kalėdinio laikotarpio švenčių simbolių – Kalėdinė eglutė. Pradžioje 

eglutės buvo puošiamos tik mokyklose. Vaikai ruošdavo kalėdinius vaidinimus, deklamuodavo 

eilėraščius, o šventės pabaigoje būdavo dalinamos dovanėlės, kurias nupirkdavo iš suaukotų lėšų. 

Vėliau eglutės buvo pradėtos puošti ir namuose. Žaisliukai buvo gaminami iš šiaudelių, tešlos, taip 

pat puošdavo obuoliais, saldainiais bei karpiniais. Vaikams ir jaunimui tai būdavo didžiausia 

pramoga. Šeimininkėms tekdavo ruošti maistą Kūčių vakarienei bei Šv. Kalėdoms. Kūčių vakarą ar 

ankstų Šv. Kalėdų rytą visi skubėdavo į Bernelių šv. Mišias. 

Šv. Velykoms paprastai buvo ruošiamasi 2-3 dienas. Buvo svarbu, kad ši šventė būtų 

sutinkama kuo geriau ir diena praleidžiama linksmiau. Kiaušinis buvo laikomas vienu svarbiausiu 

Velykiniu simboliu, reiškiančiu Jėzaus Kristaus pergalę prieš mirtį, margučių ridenimas – 

svarbiausiu šventės akcentu. Daug tikinčiųjų rinkdavosi į naktinius budėjimus ar rytines šv. Mišias.  

Vasaros šventėms Sekminėms ir Joninėms buvo skiriama mažiau dėmesio. Per Sekmines 

bažnyčios būdavo puošiamos berželiais, namuose berželių šakas merkdavo į vazas. Joninių šventės 

neapsieidavo be laužų kūrenimo ir vainikėlių pynimo.  

Ryškiausios rudens šventės - Visi Šventi ir Vėlinės. Anot G. Dusevičiūtės, iki pirmo 

pasaulinio karo vėlėms buvo nešamas maistas, degamos žvakutės, tądien nevyko jokie 

pasilinksminimai. Tarpukariu šalia kapinių buvo pradėta prekyba eglutėmis, eglišakėmis, 
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chrizantemomis, vainikais. Tai sieta su žmonių širdgėlos išraiška, kuri palaipsniui peraugo į 

tradiciją (2012, p. 31). 

Sovietmečiu senosios tradicijos buvo laikomos atgyvena. „Tai buvo laikotarpis, kai siekta 

„išrasti“ naujas tradicijas. Lietuvoje pradėtos kurti „socialistinės“, „komunistinės“ ar net „naujo 

gyvenimo tradicijos“, turėjusios pakeisti senąsias, religinį pagrindą įkūnijusias tradicijas“, - savo 

straipsnyje teigia R. Paukštytė - Šaknienė (2016, p. 11). 

Daug dėmesio buvos skiriama Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos metinių, 

Tarybinės armijos, Tarptautinės Moters dienos, Gegužės 1-osios švenčių paminėjimams. Šios 

šventės buvo kaip priemonė skleisti tuometinę komunistinę ideologiją. Iš švenčių sąrašo buvo 

išbrauktos su religija susijusios šventės  Šv. Kalėdos bei Šv. Velykos.  Ateizmo propagavimu buvo 

siekiama ,,kiek įmanoma labiau „padėti“ žmonėms „nusipurtyti“ nuo katalikų bažnyčios įdiegtų 

religinių tradicijų, kurios paneigiamos teigiant, jog „išvis niekada ir nebuvo tapusios liaudiškomis“ 

,- teigia G. Dusevičiūtė (2012, p. 34). Todėl žiemos pagrindine švente tapo Naujieji metai. 

Įvairiuose kolektyvuose ir organizacijose buvo rengiami Naujametiniai baliai, karnavalai. Pagal 

Naujuosius metus buvo  pritaikytos ir mokinių žiemos atostogos, kurios baigdavosi gerokai po Trijų 

Karalių iškilmės apie sausio 10 d. Žmonių tikėjimas Dievu, bažnyčios lankymas buvo laikomas 

tamsumu, trukdančiu žmonėms siekti geresnio gyvenimo. Tačiau tikintieji Kūčių vakarienę vis tiek 

valgydavo su šeima, neretai stengdamiesi pasislėpti nuo pašalinių akių užtraukiant užuolaidas, o 

išvykstantys pas savo artimuosius dažniausiai tai nutylėdavo. Vietoje Kalėdų Senelio atsirado Senis 

Šaltis ir jo padėjėja Snieguolė. Reikšmingiausias ir svarbiausias Naujųjų metų šventės akcentas - 

sveikinimo atvirukai. 

Šv. Velykos  buvo siejamos su pavasario atbudimu. Užgožti jas kita švente buvo sunkiau, 

nes Velykos švenčiamos sekmadienį.  

Po nepriklausomybės atgavimo vienos šventės buvo panaikintos, kitos sugrąžintos, o 

trečios - atsirado naujai. Kai kurios šventės buvo pradėtos švęsti atsižvelgiant į kaimyninių ar 

tolimesnių šalių šventimo papročius (pvz. Šv. Valentino diena, Helovynas). Naujas šventes ir jų 

šventimo ypatumus lengviausiai linkę perimti vaikai ir jaunimas. 
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JAUNIMO MĖGSTAMIAUSIOS KALENDORINĖS 

ŠVENTĖS IR JŲ AKCENTAI 

Vienas iš kūrybinio darbo uždavinių buvo atskleisti jaunimo požiūrį į kalendorines šventes, 

siekiant išsiaiškinti, kokios šventės yra jų mėgstamiausios bei kokie švenčių aspektai jiems 

svarbiausi. Uždaviniui įgyvendinti atlikome tyrimą, kurio metu apklausėme 1g-4g klasių mokinius.  

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad tyrime dalyvavo 53 % merginų ir 47 % vaikinų. 

 

 

 

1 pav. Apklausoje dalyvavusių merginų ir vaikinų skaičius 

 

Apklausoje dalyvavo 14 -19 m. amžiaus gimnazinių klasių mokiniai. Pagal amžių 

atsakiusieji į anketos klausimus pasiskirstė sekančiai: 14 -15m. -24 %, 16 -17 m. - 59 %, 18 -19 m.- 

17 %. 
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2 pav. Apklausos dalyvių amžius 

 

Siekiant išsiaiškinti, kuri kalendorinė šventė yra reikšmingiausia, tyrimo dalyviai privalėjo 

kiekvieną šventę pagal svarbumą įvertinti nuo 1 iki 10 balų. Apklausos rezultatai parodė, kad 

labiausiai mėgstamos bendraamžių šventės, vienodai surinkusios po 9 balus yra Kūčios, Šv. 

Kalėdos ir Naujieji metai. O nepopuliariausios šventės, surinkusios mažiausiai balų, yra: Trys 

Karaliai – 2,5 balai, Sekminės bei Verbų sekmadienis – 2,8 balai.  
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3 pav. Mėgstamiausios jaunimo šventės 

 

 

Atsakymas į klausimą ,,Kuo Tau reikšmingiausios trys daugiausia balų surinkusios 

šventės?“   buvo vienintelis - pabūti kartu su šeima.  

Mums buvo įdomu sužinoti, kokie šventės aspektai jiems svarbiausi, todėl pateikėme 

galimus atsakymų variantus:  

• Šventės laukimas, pasiruošimas jai; 

• Dalyvavimas Šv. Mišiose; 

• Maldų skaitymas, giesmių giedojimas namuose; 

• Buvimas kartu su šeima; 

• Paveldėtų papročių ir tradicijų tęsimas ir laikymasis;  

• Dovanų gavimas ir teikimas; 

• Pramogos, pasilinksminimai su šeima ar draugais; 

• Televizijos laidų žiūrėjimas, naršymas internete; 

• Kelionės su šeima (Lietuvoje ir užsienyje). 
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 Didžioji dauguma atsakė, jog svarbiausi šventės aspektai yra šventės laukimas, 

pasiruošimas jai, buvimas kartu su šeima, dovanų gavimas ir teikimas bei pramogos, 

pasilinksminimai su šeima ar draugais.  

Peržvelgus atsakymus į klausimą „Kokios šventės švenčiamos Jūsų šeimoje?“ paaiškėjo, 

kad pagrindinės šventės yra Kūčios, Šv. Kalėdos, Naujieji metai ir Šv. Velykos. 

 Apklausos metu išsiaiškinome, kokias naujas tradicijas bendraamžių šeimos įtraukia į savo 

mėgstamiausių švenčių šventimą, tai – keliones su šeima, maudynes kubile ir burtus. 

Apie švenčių tradicijas ir papročius jaunimas teigia sužinantis iš senelių ir tėvų 

pasakojimų. 
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VYRESNIOSIOS KARTOS ŽMONIŲ POŽIŪRIO KAITA Į 

KALENDORINES ŠVENTES BEI JŲ ASPEKTUS 

Tiriant kartų požiūrio kaitą į kalendorines šventes, mums buvo įdomu sužinoti, kaip pakito 

vyresniosios kartos atstovų požiūris lyginant dabartį su jų mokykliniais metais.  

Tyrimui atlikti buvo naudojama anketa. Apklausoje dalyvavo 30 vyresnio amžiaus žmonių: 

67 % moterų ir 33 % vyrų.  

 

 

4 pav. Apklausos dalyviai 

 

Apklausoje dalyvavo vyresniojo amžiaus žmonės nuo 40 m. iki 81 m. ir daugiau. 
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5 pav. Apklausos dalyvių amžiaus grupės 

Atsakydami į anketos klausimą, „Kuri kalendorinė šventė Jums buvo reikšmingiausia Jūsų 

mokykliniais metais?“ apklausos dalyviai kiekvieną šventę turėjo įvertinti balais nuo 1 iki 10. 

Paaiškėjo, kad populiariausios šventės, surinkusios daugiausiai balų, buvo: Kūčios ─ 9,5, Šv. 

Velykos - 9,2, Šv. Kalėdos - 9,1. O nepopuliariausios šventės, surinkusios mažiausiai balų, buvo: 

Helovinas - 1,9, Šv. Valentino diena - 3,2, Valstybės diena - 3,3.  
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6 pav. Vyresniosios kartos žmonių reikšmingiausios šventės jų mokykliniais metais 

Analogiškai buvo renkama ir vyresniųjų apklausos dalyvių reikšmingiausia kalendorinė 

šventė dabar. Populiariausios šventės, surinkusios daugiausiai balų, yra: Visų Šventųjų diena - 8,9, 

Kūčios - 9,1, Šv. Kalėdos - 10. O nepopuliariausios šventės, surinkusios mažiausiai balų yra: Šv. 

Valentino diena - 3,6,  Tarptautinė darbo diena - 2,9,  Helovinas - 2,4. 
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7 pav. Vyresniosios kartos žmonių reikšmingiausios šventės dabar 

Į klausimą „Kurie šventės aspektai Jums svarbiausi?“ apklausos dalyviai atsakė, jog labai 

svarbus pats šventės laukimas ir pasiruošimas jai, buvimas kartu su šeima, dalyvavimas šv. Mišiose 

bei papročių ir tradicijų tęsimas ir laikymasis. 

Buvo smalsu sužinoti, kokias šventes vyresnieji švenčia savo šeimoje. Populiariausios ir 

labiausiai švenčiamos šventės yra Naujieji metai, Kūčios, Šv. Kalėdos ir Šv. Velykos. Ne mažiau 

svarbus dalykas - artimųjų kapų lankymas per Vėlines. 

Vyresnieji apklausos dalyviai nepaminėjo nei vienos naujos tradicijos, kuria paįvairintų 

kalendorines šventes.  
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IŠVADOS 

 

1. Bendraamžių labiausiai mėgstamos ir švenčiamos šios kalendorinės šventės: Kūčios, 

Šv. Kalėdos ir Naujieji metai. 

2. Keičiantis istoriniams laikotarpiams ir žmonių požiūriams į gyvenimo pokyčius bei 

tradicijas beveik nepakito vyresniosios kartos žmonių mėgstamiausios šventės jų mokykliniais 

metais ir dabar. Svarbiausiomis tada ir dabar išliko Kūčios, Šv. Kalėdos ir Šv. Velykos. Tik 

sulaukus vyresnio amžiaus ne mažiau svarbiomis tapo Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos. 

3. Paaiškėjo, kad tiek jaunesniosios, tiek vyresniosios kartos atstovai labiausiai mėgsta 

švęsti ir daugiausia dėmesio skiria toms pačioms kalendorinėms metų šventėms, o svarbiausiais 

švenčių aspektais visų kartų atstovai įvardija švenčių laukimą ir pasiruošimą joms bei buvimą kartu 

su artimaisiais. 
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PRIEDAI 

1 priedas 

ANKETA 

Mielas gimnaziste, 

Mes, Linkuvos gimnazijos 3ga klasės mokinės Vytautė Danilevičiūtė ir Laimutė Žukaitytė, rašome 

kūrybinį darbą tema ,,Kartų požiūrio kaita į kalendorines šventes“. Kreipiamės į Tave ir tikimės, 

kad atvirai atsakysi į Tau pateiktus klausimus. Prašome pasirinkti atsakymo variantą, kuris 

tiksliausiai atitinka Tavo nuomonę. Dėkojame už dalyvavimą apklausoje. 

1. Tu esi: 

 

●  Mergina 
● Vaikinas 

 

2. Koks Tavo amžius? 

 

● 14  – 15 m. 
● 16  – 17 m. 
● 18  – 19 m. 

 

3. Kuri kalendorinė šventė Tau yra reikšmingiausia? Pažymėki savo atsakymą dešimtbalėje 

skalėje (1-„visiškai nesvarbu“, 10 - „labai svarbu“). 

 

Kalendorinės šventės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sausio 1d. – Naujieji metai           

Sausio 6 d. - Trys Karaliai           

Sausio 13 d.  – Laisvės gynėjų diena           

Vasario 14 d. – Šv. Valentino diena           

Vasario 16 d. -  Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena 

          

Užgavėnės           

Kovo 11d. – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

          

Verbų sekmadienis           

Šv. Velykos           

Sekminės           

Gegužės 1d. – Tarptautinė darbo diena           

Motinos diena           

Tėvo diena           

Birželio 24 d. – Joninės (Rasos)           

Liepos 6 d. - Valstybės diena           
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Rugjūčio 15 d. – Žolinė           

Helovynas           

 Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena           

Gruodžio 24 d. – Kūčios           

Gruodžio 25-26 d. – Šv. Kalėdos           

 

4. Kuo tau reikšmingos 3 daugiausia balų surinkusios šventės?  Parašyki. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

5. Kurie šventės aspektai Tau svarbiausi? Galimi keli atsakymų variantai. 

 

● Šventės laukimas, pasiruošimas jai; 
● Dalyvavimas Šv. Mišiose; 
● Maldų skaitymas, giesmių giedojimas namuose; 
● Buvimas kartu su šeima; 
● Paveldėtų papročių ir tradicijų tęsimas ir laikymasis; 
● Dovanų gavimas ir teikimas; 
● Pramogos, pasilinksminimai su šeima ar draugais; 
● Televizijos laidų žiūrėjimas, naršymas internete; 
● Kelionės su šeima (Lietuvoje ir užsienyje); 
● Kita (įrašyti) …………………………. 
  

6. Kokios šventės švenčiamos Tavo šeimoje? Galimi keli atsakymų variantai. 

 

● Sausio 1d. – Naujieji metai 
● Sausio 6 d. - Trys Karaliai 
● Sausio 13 d.  – Laisvės gynėjų diena 
● Vasario 14 d. – Šv. Valentino diena 
● Vasario 16 d. -  Lietuvos valstybės atkūrimo diena 
● Užgavėnės 
● Kovo 11d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 
● Verbų sekmadienis 
● Šv. Velykos 
● Sekminės 
● Gegužės 1d. – Tarptautinė darbo diena 
● Motinos diena 
● Tėvo diena 
● Birželio 24 d. – Joninės (Rasos) 
● Liepos 6 d. Valstybės diena 
● Rugpjūčio 15 d. – Žolinė 
● Helovinas 
● Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena 
● Gruodžio 24 d. – Kūčios 
● Gruodžio 25-26 d. – Šv. Kalėdos 
● Kita (įrašyti) …………………………………….. 
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7. Kokias naujas tradicijas įtraukiate į savo mėgstamiausių švenčių šventimą? Parašykite. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

8. Apie švenčių tradicijas ir papročius sužinojau iš: 

● Senelių; 
● Tėvų; 
● Skaitydamas (-a) knygas; 
● Naršydamas (-a) internete. 
● Kita (įrašyti) …………………………….. 
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2 priedas 

ANKETA 

Mes, Linkuvos gimnazijos 3ga klasės mokinės Vytautė Danilevičiūtė ir Laimutė Žukaitytė 

rašome kūrybinį darbą tema ,,Kartų požiūrio kaita į kalendorines šventes“. Kreipiamės į Jus ir 

tikimės, kad atvirai atsakysite į Jums pateiktus klausimus. Prašome pasirinkti atsakymo variantą, 

kuris tiksliausiai atitinka Jūsų nuomonę. Dėkojame už dalyvavimą apklausoje. 

1. Jūs esate: 

 

●  Moteris 
● Vyras 

 

2. Koks Jūsų amžius? 

 

● 40 – 50 m. 
● 51  – 60 m. 
● 61  – 70 m. 
● 71  – 80 m. 
● 81 m. ir daugiau. 
 

3. Kuri kalendorinė šventė Jums buvo  reikšmingiausia Jūsų mokykliniais metais? Pažymėkite 

savo atsakymą dešimtbalėje skalėje (1-„visiškai nesvarbu“, 10 - „labai svarbu“). 

 

Kalendorinės šventės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sausio 1d. – Naujieji metai           

Sausio 6 d. - Trys Karaliai           

Sausio 13 d.  – Laisvės gynėjų diena           

Vasario 14 d. – Šv. Valentino diena           

Vasario 16 d. -  Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena 

          

Užgavėnės           

Kovo 11d. – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

          

Verbų sekmadienis           

Šv. Velykos           

Sekminės           

Gegužės 1d. – Tarptautinė darbo diena           

Motinos diena           

Tėvo diena           

Birželio 24 d. – Joninės (Rasos)           

Liepos 6 d. - Valstybės diena           

Rugpjūčio 15 d. – Žolinė           

Helovinas           

 Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena           
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Gruodžio 24 d. – Kūčios           

Gruodžio 25-26 d. – Šv. Kalėdos           

Kita (įrašyti)           

Kita (įrašyti)           

 

 

4. Kuri kalendorinė šventė Jums yra reikšmingiausia dabar? Pažymėkite savo atsakymą 

dešimtbalėje skalėje (1-„visiškai nesvarbu“, 10 - „labai svarbu“). 

 

Kalendorinės šventės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sausio 1d. – Naujieji metai           

Sausio 6 d. - Trys Karaliai           

Sausio 13 d.  – Laisvės gynėjų diena           

Vasario 14 d. – Šv. Valentino diena           

Vasario 16 d. -  Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena 

          

Užgavėnės           

Kovo 11d. – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

          

Verbų sekmadienis           

Šv. Velykos           

Sekminės           

Gegužės 1d. – Tarptautinė darbo diena           

Motinos diena           

Tėvo diena           

Birželio 24 d. – Joninės (Rasos)           

Liepos 6 d. - Valstybės diena           

Rugpjūčio 15 d. – Žolinė           

Helovinas           

 Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena           

Gruodžio 24 d. – Kūčios           

Gruodžio 25-26 d. – Šv. Kalėdos           

 

5. Kurie šventės aspektai Jums svarbiausi? Galimi keli atsakymų variantai. 

 

● Šventės laukimas, pasiruošimas jai; 
● Dalyvavimas Šv. Mišiose; 
● Maldų skaitymas, giesmių giedojimas namuose; 
● Buvimas kartu su šeima; 
● Paveldėtų papročių ir tradicijų tęsimas ir laikymasis; 
● Dovanų gavimas ir teikimas; 
● Pramogos, pasilinksminimai su šeima ar draugais; 
● Televizijos laidų žiūrėjimas, naršymas internete; 
● Kelionės su šeima (Lietuvoje ir užsienyje); 
● Kita (įrašyti) …………………………. 
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6. Kokios šventės švenčiamos Jūsų šeimoje? Galimi keli atsakymų variantai. 

 

● Sausio 1d. – Naujieji metai 
● Sausio 6 d. - Trys Karaliai 
● Sausio 13 d.  – Laisvės gynėjų diena 
● Vasario 14 d. – Šv. Valentino diena 
● Vasario 16 d. -  Lietuvos valstybės atkūrimo diena 
● Užgavėnės 
● Kovo 11d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 
● Verbų sekmadienis 
● Šv. Velykos 
● Sekminės 
● Gegužės 1d. – Tarptautinė darbo diena 
● Motinos diena 
● Tėvo diena 
● Birželio 24 d. – Joninės (Rasos) 
● Liepos 6 d. Valstybės diena 
● Rugpjūčio 15 d. – Žolinė 
● Helovinas 
● Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena 
● Gruodžio 24 d. – Kūčios 
● Gruodžio 25-26 d. – Šv. Kalėdos 
● Kita (įrašyti) …………………………………….. 

 

7. Kokias naujas tradicijas įtraukiate į savo mėgstamiausių švenčių šventimą? Parašykite. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

8. Apie švenčių tradicijas ir papročius sužinojau iš: 

 

● Senelių; 
● Tėvų; 
● Skaitydamas (-a) knygas; 
● Naršydamas (-a) internete. 
● Kita (įrašyti) …………………………….. 

 


