
 

 

Baltarusių ir lietuvių 

etninės kultūros skaitmeninė 

mokymo priemonė 

„ETNOKULTŪRA“ 

 

 

         

 Šį leidinį iš dalies finansavo Europos 

Sąjunga. Už jo turinį atsako tik 

Vilniaus Pranciškaus Skorinos 

gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis 

negali būti laikoma, kad šis leidinys 

atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

 
 

            Baltarusių ir lietuvių etnokultūros 

skaitmeninė mokymo priemonė (SMP 

„Etnokultūra“) parengta įgyvendinant 

projektą ENI-LLB-0-249. Projektas 

įgyvendinamas pagal Europos 

kaimynystės priemonę ir yra 

finansuojamas Europos Sąjungos.  

SMP „Etnokultūra“ sudaro šios 

temos:  

 etnografiniai regionai; 

 gamta tradicinėje kultūroje;  

 liaudies architektūra;  

 liaudies menas ir tradiciniai 

amatai; 

 kalendorinės šventės; 

 nacionalinė virtuvė; 

 liaudies medicina.  

 

Kiekvienoje temoje pateikta 

įvairių užduočių, demonstracinių ir / ar 

animacinių mokymo(si) objektų (MO), 

skirtų savarankiškam mokymuisi bei 

įsivertinimui tam tikrai amžiaus grupei: 

priešmokyklinio / pradinio ugdymo 

vaikams – I modulis (mokomieji 

žaidimai);  

5-9 klasių mokiniams – II modulis 

(teorija ir interaktyvios užduotys/testai);  

10-12 klasių mokiniams – III modulis 

(interaktyvios užduotys / testai, skirti 

įsivertinimui).  

Kiekvienos temos pabaigoje pateiktas 

naudotos literatūros sąrašas. 

 

SMP ypač naudinga nuotolinio mokymo 

sąlygomis, jos turinį galima pritaikyti 

baltarusių bei lietuvių kalbos ir 

literatūros, istorijos, muzikos, 

technologijų pamokose, neformaliojo 

ugdymo veiklose.  

Kviečiame susipažinti ir naudotis 

internetiniu įrankiu SMP „Etnokultūra“ 

https://mo.skorinosgimnazija.lt/ 
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Электронны (лічбавы) 
сродак навучання па 

беларускай і літоўскай 
этнанакультуры -                

ЭСН “Этнакультура” 
 
 
 

 
Гэтае выданне фінансавалася 
Еўрапейскім Саюзам. Змест гэтай 
публікацыі з'яўляецца выключнай 
адказнасцю гімназіі імя Ф.Скарыны 
г.Вільнюса і ні ў якім разе не 
адлюстроўвае погляды Еўрапейскага 
Саюза. 
 

Электронны (лічбавы) сродак 

навучння па беларускай і літоўскай 

этнакультуры (далей - ЭСН 

“Этнакультура”)  распрацаваны ў рамках 

праекта ENI-LLB-0-249, які фінансуецца 

Еўрапейскім саюзам. Асноўная мэта 

дапаможніка  -  стварэнне ўмоў для 

засваення навучэнцамі асноў этнічнай 

культуры, фарміраванне матывацыі 

навучання, заахвочванне школьнікаў да  

самастойнай вучэбнай дзейнасці  з 

выкарыстаннем віртуальнай навучальнай 

платформы.  

ЭСН “Этнакультура” ахоплівае 

наступныя тэмы:  

 этнаграфічныя рэгіёны; 

 прырода ў традыцыйнай культуры;  

 каляндарныя святы і абрады 
беларусаў; 

 народнае мастацтва і 
традыцыйныя рамёствы; 

 народнае дойлідства; 

 беларуская кухня; 

 сямейныя абрады; 

 народная медыцына.  

Кожная тэма складаецца з трох 

модуляў,  у якія ўваходзяць  розныя  

заданні, дэманстрацыйныя і / або 

анімацыйныя навучальныя аб'екты   для 

самастойнага навучання і самаправеркі 

пэўнай узроставай групы вучняў.   Для 

дзяцей дашкольнага ўзросту і вучняў  / 

пачатковай школы - I модуль 

(навучальныя гульні (не менш за 3 гульні 

па кожнай тэме);  для вучняў 5-9 класаў - 

ІІ модуль  (тэорыя і інтэрактыўныя 

заданні); для вучняў 10-12 класаў -             

ІІІ модуль (4-6 інтэрактыўных  тэстаў для 

самаправеркі). У канцы кожнай тэмы, 

асобным слайдам, даецца  спіс 

выкарыстанай літаратуры.                             

ЭСН “Этнакультура” асабліва карысны ва 

ўмовах дыстанцыйнага навучання, яго  

можна выкарыстоўваць на ўроках 

беларускай і літоўскай мовы і літаратуры, 

гісторыі, музыкі, на ўроках тэхналогій, у 

пазакласнай працы.а Запрашаем 

пазнаёміцца і скарыстацца анлайн-

інструментам ЭСН “Этнакультура” па 

наступнай спасылцы: 

mo.skorinosgimnazija.lt
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