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ŠEŠTINĖS
Šeštinės, tai kilnojama šventė, keturiasdešimtoji diena, šeštasis 
ketvirtadienis po Velykų. Ši diena laikoma Kristaus žengimo į
dangų diena, taip pat ši šventė nuo seno siejama su 
gyvulininkyste. Pirmadienis, antradienis ir trečiadienis prieš 
šeštines buvo vadinami Kryžiavos dienomis. Pagal krikščioniškąją
tradiciją valstiečiai tomis dienomis melsdavosi, negalėdavo dirbti 
kai kurių darbų, valgyti mėsos. Jie apeidavo laukus, aplankydavo 
kapines. Žmonės giedodami litanijas, būriu eidavo į kapines, kur 
kapai ir kryžiai iš anksto būdavo papuošti gėlėmis ir žalumynais. 
Priekyje eidavo vaikas, mušdamas būgnelį ir kviesdavo žmones 
prisijungti. Tokia procesija įeidavo į kapines, pasiskleidę, priėję
prie savo protėvių kapų, pabaigdavo giedoti. 

Bažnyčia dažniausiai šią šventę perkelia į artimiausią sekmadienį.



ŠEŠTINĖS
Minint Šeštinių šventę būdavo lankomi ir kryžiai. Senovėje Lietuvoje būdavo 
daug kryždirbių, todėl ir kaimuose, šalia kelio būdavo pristatyta daug gražiai 
papuoštų, įmantriai išdrožinėtų kryžių. Šeštinių procesija stengdavosi 
aplankyti jų kuo daugiau, tad vieną dieną eidavo prie vienų, kitą dieną prie 
kitų ir taip vaikščiodavo nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, Šeštinių dienos.

Šios šventės ypatingai laukdavo piemenukai, nes juos ganymo darbuose 
stengdavosi pavaduoti tėvai, kad mažieji galėtų dalyvauti procesijoje. Ta 
proga piemenėliai gaudavo naujas skareles ar kepures, pasipuošdavo ir eidavo 
su visais į kapines. Tokios šventės būdavo proga pailsėti nuo darbų, 
sudalyvauti apeiginiame renginyje ir perimti iš vyresniųjų tradicijas. Vien tuo 
mistiškumu vaikus traukdavo, būdavo įdomu sudalyvauti procesijose ir 
apeigose, o kita vertus, vėlių pasaulis senovės lietuviui labai artimas ir savas. 
Vėles reikėdavo gerbti, o ne jų bijoti. 

Daugiau apie kryždirbystę galite pasiskaityti straipsniuose:

http://savadas.lnkc.lt/kryzdirbyste.html; 
https://www.atostogoskaime.lt/unesco/kryzdirbyste-ir-kryziu-simbolika/

http://savadas.lnkc.lt/kryzdirbyste.html
https://www.atostogoskaime.lt/unesco/kryzdirbyste-ir-kryziu-simbolika/


ŠEŠTINĖS
Ši šventė šiomis dienomis mažai žinoma ir retai 
beprisimenama. Tačiau taip buvo ne visada. 
Tarpukariu ši šventė buvo oficiali ir paskelbta 
nedarbo diena. Sovietiniu laikotarpiu, kaip ir daugelis 
religinių švenčių, ši diena neteko oficialios šventės 
statuso ir taip pamažu prarado populiarumą. Pamažu 
nyko ir paprotys šeštinių ketvirtadienį eiti į bažnyčią
bei specifiniai regionams būdingi šios šventės 
papročiai. Šiais laikais Šeštinės tradiciniu būdu dar 
minimos ir švenčiamos kai kuriuose Drūkijos regiono 
kaimuose.



ŠEŠTINĖS. BAŽNYTINĖ ŠVENTĖ
Šeštinės tradiciškai yra krikščioniška šventė, kai 
prisimenamas paskutinis Jėzaus ir jo mokinių
susitikimas. Jėzus kalbėjo mokiniams, kad jie turės 
liudyti Kristų ir Evangeliją keliaudami ligi pat žemės 
pakraščių. Šioje misijoje jiems padės Dvasia (Šventoji 
Dvasia), pažadėta dangiškojo Tėvo (juk mokiniai 
nemokėjo kitų kraštų kalbų, kaip jie galėjo 
susikalbėti su kitų tautų žmonėmis ir jiems pasakoti 
apie Jėzaus gyvenimą? Tai įgyvendinti padėjo 
Šventoji Dvasia). Jėzus tuomet su mokiniais nuėjo ant 
Alyvų kalno ir įžėngė į dangų. Angelai paskelbė, kad 
Jėzus dar kartą ateis laikų pabaigoje. Po savaitės, per 
Sekmines, mokiniams apsireiškė Šventoji Dvasia. 
Tada prasidėjo sunkus mokinių kelias skleidžiant 
krikščionybę.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Tikiu, kad mėgsti skaityti knygele, bet ar žinai kiek jų perskaitai? Pamaniau, kad 
smagiau skaityti, kai visi gali pamatyti, pasidžiaugti ir pagirti kiek daug knygelių
perskaitai, todėl šiandien darysime knygelių medį. 

Reikės:

A3 ar net dar didesnio lapo popieriaus. Ne būtinai balto, gali būti ir spalvotas;

Spalvotų pieštukų, guašo ar kitų spalvinimo priemonių;

Spalvoto popieriaus: geltono, žalio, gali būti raudonas ar kitokių mėgstamų spalvų;

Žirklių;

Pieštukinių klijų.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Pirmiausia nusipiešk medį. Spalvoti 
pieštukai labai tinka šiai užduočiai, 
bet galima naudoti tas priemones, 
kurios labiausiai patinka. Svarbu, 
kad lapas smarkiai nesudrėktų, nes 
ims garbanotis, o to mums šiam 
darbeliui nereikia.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Ant skirtingų spalvų spalvoto 
popieriaus prisipiešk lapelių, 
juos iškirpk ir perlenk pusiau. 

Patarimas: visada piešdami 
turkime kartono ar nereikalingą
laikraštuką po piešimo lapu, 
kad nesuteptume staltiesės ar 
stalo. Mama bus patenkinta, kad 
tvarkingai darbuojamės.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Vienoje lapelio pusėje parašyk 
savo perkaitytos knygelės autorių, 
kitoje pusėje – knygos pavadinimą.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Patepk lapelio lenkimo liniją klijais ir 
priklijuok prie savo knygų medelio. 
Kai užpildysi visą medį, lapelius gali 
klijuoti ir ant paties medžio šakų
krašto. Nieko baisaus jei lapeliai išlys 
už lapo krašto, taip net gražiau! Jei
lapelius klijuosi sulenktus, jų tilps 
daugiau.

Pasikabink ant sienos ir pildyk savo 
medelį kaskart pabaigus skaityti 
knygelę. Pasitark su tėveliais kokiu 
būdu geriausia tvirtinti medelį prie 
sienos.



ŠALTINIAI:
https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/istorija/lietuviu-kalendorines-sventes-ju-
paprociai-ir-tradicijos;

http://ktkc.lt/kalendorines-sventes/sestines/;

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-05-24-kristaus-zengimas-i-dangu-
sestines/7203;

http://lakrima.lt/religines-sventes/kokia-religine-svente-yra-sestines/;

http://www.kazimieroparapija.lt/evangelijos/viespaties-zengimas-i-dangu-sestines-
vilties-slepinys/;

http://savadas.lnkc.lt/kryzdirbyste.html;

https://www.atostogoskaime.lt/unesco/kryzdirbyste-ir-kryziu-simbolika/;

http://old.skrastas.lt/?data=2019-05-18&id=1558075599&pried=2019-05-17;

http://www.ekgt.lt/lietuvos-etnografiniai-regionai/dzukija-dainava/.

https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/istorija/lietuviu-kalendorines-sventes-ju-paprociai-ir-tradicijos
http://ktkc.lt/kalendorines-sventes/sestines/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-05-24-kristaus-zengimas-i-dangu-sestines/7203
http://lakrima.lt/religines-sventes/kokia-religine-svente-yra-sestines/
http://www.kazimieroparapija.lt/evangelijos/viespaties-zengimas-i-dangu-sestines-vilties-slepinys/
http://savadas.lnkc.lt/kryzdirbyste.html
https://www.atostogoskaime.lt/unesco/kryzdirbyste-ir-kryziu-simbolika/
http://old.skrastas.lt/?data=2019-05-18&id=1558075599&pried=2019-05-17
http://www.ekgt.lt/lietuvos-etnografiniai-regionai/dzukija-dainava/

