ETNOPASAKA
2016 - ieji dar vieni atradimų metai vaikų stovykloje „Pasaka“. Neformalaus ugdymo
programa TAPK jau tampa gražia rugpjūčio tradicija, kurios su nekantrumu laukia jaunieji stovyklautojai.
Šiais metais vaikai turėjo galimybę įdomiai ir kūrybiškai susipažinti su Lietuvos etnokultūra. Stovyklos
programa vos tik atvykusius stovyklautojus įtraukė į pažinimų kelionę per Lietuvos regionus, ilgametes
tradicijas, senųjų gyventojų papročius, pasakas bei padavimus.
Šių metų TAPK
etnokultūrinės
programos
išskirtinumas
įvairiapusiška
programa. Kiekviena diena
pamainoje tarsi maža šventė,
kurią
vainikuoja
vakaro
renginys. Pirmoji stovyklos
diena
prasidėjo
būrių
prisistatymu,
kuris
buvo
pirmasis
stovyklautojų
prisilietimas prie ilgametės ir
įvairiapusės
Lietuvos
etnokultūros. Vos susirinkę
stovyklos vaikai dar nedrąsiai
kibosi rankomis ir skambant
folklorinei muzikai stojosi į
ratelius, gaminosi tautinius
rūbus ar liaudiškus akcentus.
Pirmąją dieną susipažinti teko
ne tik su naujais draugais, bet su gimtosios šalies papročiais.
Stovyklos programa netruko įtraukti visų čia susirinkusių. Antrąją dieną vaikų laukė „Pasakos
Liaudies dainų šventė“, kurios metu kūrybinių
idėjų nestokojantys stovyklautojai bei jų
vadovai, sugebėjo lietuvišką folklorą pateikti
įvairiausiomis išraiškos formomis: renginio
metu skambėjo ir lietuviškos sutartinės, ir
modernios tautinių dainų interpretacijos.
Trečiąją dieną visa Pasakos
stovykla tapo tarsi dideliu liaudies muziejumi.
Užsukus į kiekvieną būrį buvo galima
susipažinti su vis kitu senovės lietuvių amatu.
Stovyklautojams ši diena buvo puiki galimybė
ne tik patiems išmokti amato subtilybių, bet ir
pamokyti to kitų būrių narius. Vakaro pabaigoje stovyklautojai džiaugėsi ne tik pasigamintais senoviniais
daiktais, bet ir naujai užsimezgusiomis draugystėmis tarp būrių.
Ketvirtąją dieną, toliau tęsėsi kelionė po Lietuvą. Stovyklautojai
jau įgiję savo amatus, dabar keliavo susipažinti su kiekvieno Lietuvos regiono
papročiais. Visa stovyklavietė buvo padalinta į penkis etnokultūrinius
regionus, todėl būriai vos per vieną dieną turėjo galimybę pažinti kuo gali
didžiuotis, kiekvienas iš jų.
Penktąją stovyklos dieną atėjo metas pažvelgti toliau už
Lietuvos sienos ribų. Susipažinę su savosios šalies etnokultūrinėmis
ypatybėmis, stovyklautojai vakaro renginiui ruošė pristatymus apie pasaulio
šalių etnokultūros paveldą.
Stovyklos pamainai judant į antrą pusę, stovyklautojai

neabejotinai įsijautė į senųjų lietuvių gyvenimo ritmą. 6- tąją stovyklos dieną, vaikai turėjo galimybę
pasivaržyti, kaip ir pridera kovingiesiems lietuviams. Visą dieną stovykloje vyko „Senovės lietuvių žaidynės“.
Išsiaiškinę, kuris būrys stipriausias sporto rungtyse, 7 –ąją stovyklos dieną stovyklautojais savo jėgas
išmėgino improvizacijų vakare „Duokim garo“. Šio vakaro metu skambėjo linksmos dainos, energingi šokiai
ir žadą atimantys talentingųjų vaikų pasirodymai.
Pasportavus, išsišokus, išsidūkus, atėjo metas ir svarbiausiam pamainos renginiui – teatro
dienai. Šį kartą stovyklautojai ruošėsi vaidinti lietuvių liaudies pasakas bei padavimus. Visos per septynias
stovyklos dienas sukauptos žinios apie Lietuvos etnokultūrines ypatybes originaliai persipynė su netikėtais
scenografijos sprendimais bei išskirtinėmis režisūros idėjomis.
9-oji stovyklos diena metas atsisveikinti ir užbaigti savo etnokultūrinę kelionę. Paskutinio
renginio metu stovyklautojų pasirodymuose atsispindėjo visa patirtis įgyta šios pamainos metu. Su ašaromis
akyse stovyklos „Pasaka“ vaikai
atsisveikino ir pasižadėjo susitikti
jau naujoje TAPK kelionėje kitais
metais.
Šios dvi paskutinės
vasaros pamainos tapo puikia
galimybe pažinti savo šalį, jos
tradicijas ne tik vaikams, kurie
nuolat gyvena Lietuvoje, bet ir
tiems, kurie gyvena kitose šalyse.
Kasmet į stovyklą suvažiuoja
nemaža dalis stovyklautojų iš
užsienio valstybių, todėl žinių ir
patirties bagažas, kurį jie sukaupia
TAPK programos metu, padeda
jiems išlaikyti patriotiškumo jausmą
gyvenant ir toli nuo Lietuvos.
Šiais metais stovykloje „Pasaka“ penktojoje ir šeštojoje pamainose kartu su visais vaikais
stovyklavo 28 užsienio lietuvių vaikai, 43 kampanijos "Už saugią Lietuvą" iniciatyvos "Padovanok vaikui
vasarą" remiami vaikai, 37 vaikai remiami savivaldybių.

