
Parengta projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra 

“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) 

 

Edukacinė prorama ,,Lėlių teatro įdomybės”  

Programa skirta: 5–12 klasių mokiniams 

Vieta: Valstybinis jaunimo teatras, Arklių g. 5, Vilnius arba Vilniaus teatras  „Lėlė“, Arklių g.5, Vilnius 

 
Edukacijos tikslas: supažindinti mokinius su lėlių teatro subtilybėmis.  
 
Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai sužinos, kokie yra teatrinių lėlių tipai, kaip atsirado žodžis „marionetė“, 

kokie garsūs režisieriai ir dailininkai kūrė teatro spektaklius, kaip namų sąlygomis susikurti lėlių teatrą, kiek 

ilgai savo pirštus turi treniruoti aktorius, kad sugebėtų valdyti marionetę, kuo lėlių teatras ypatingas ir skiriasi 

nuo kitų menų. 

Praktinės dalies metu vyks kūrybinės lėlių teatro dirbtuvės, kuriose mokiniai mokysis skirtingų lėlių tipų gamybos 
būdų, kurs šešėlių teatrą, silietines, pirštinines lėles, hampelmenus, mirioramas ir kitus lėlių teatro stebuklus. 
 

Pirmieji lėlių spektakliai būdavo statomi pagal religines temas ir politines satyras. 

  

 

Kinijoje pirmieji lėlių teatro pasirodymai pradėti rengti prieš 2000 metų ir buvo vadinami „pi ying xi“ arba 
„žibinto šešėlių teatras“. Japonijoje marionečių spektakliai būdavo vaidinami šintoistų šventyklų apeigose. 
1730 metais spektaklis tapo toks sudėtingas, kad vieną lėlę turėdavo valdyti net trys lėlininkai. Afrikoje lėlių 
teatras suklestėjo Egipte. Nuo senųjų ir dabartinių laikų žmonės marionetes naudojo slaptų organizacijų, 
etninių grupių, gydymo ir medžiojimo ceremonijose, ritualinėse dramose ir pramogai. 

 Pirmieji lėlių teatrai Europoje pradėti rengti Graikijoje. Nors spektakliai būdavo rodomi Akropolio Dionizo 
teatre, tačiau lėlininkų profesija nebuvo gerbiama. Jais tapdavo žemesnio luomo gyventojai: čigonai ir žydai. Tik 
1310 metais Bažnyčia pradėjo remti lėlių teatrą, todėl netrukus jis labai išpopuliarėjo tiek tarp privilegijuotų 
teatro, tiek tarp gatvės artistų.  

Dvidešimtajame amžiuje pasaulyje daugelio vaikų buvo labai pamėgtas televizijos šou „Mapetai“. Marionetės 
naudojamos ir kituose Holivudo filmuose. 

Lėlė – žaislas. Lėlėmis žaidžia kūdikiai, vaikai, taip pat suaugę žmonės. Lėlės vaizduoja žmones, gyvūnus ir 
įsivaizduojamas būtybes. 



Superdidvyrių ir jų pirmtakų lėlės yra ypač populiarios tarp berniukų. Lėlės kūdikiai, popierinės lėlės – mėgiami 
mergaičių žaislai. 

Natūralaus dydžio žmonių modelius, panašius į lėles, vadinamus fantomais, naudoja sveikatos apsaugos 
specialistai – jos reikalingos medicinos mokykloms, socialiniams darbuotojams mokyti įvairiose sveikatos 
procedūrose, vaikų seksualiniam išnaudojimui tirti. 
Piešiant ar kitaip atvaizduojant žmogų, naudojami mediniai žmogaus manekenai. 

Istorija 

Archeologų manymu, pirmasis seniausias žinomas žaislas yra lėlė, surasta Egipto kapuose. Šis radinys 
datuojamas 2000 m. pr. m. e. Lėlių taip pat buvo rasta vaikų kapuose Graikijoje ir Romoje. Didžioji dalis – 
medinės, keraminės lėlės; jos buvo palaidotos su turtingesnių šeimų vaikais. Lėlės su kilnojamomis galūnėmis ir 
pakeičiama apranga priskiriamos 200 m. pr. m. e. 

Lėlės nuo seniausių laikų gaminamos iš įvairiausių medžiagų – akmens, molio, medienos, kaulo, audeklo ir 
popieriaus, porceliano, kaučiuko ir plastiko. Senovėje lėlės buvo naudojamos vaizduoti dievybėms ir atlikti 
religinėse ceremonijose bei ritualuose. 

Lėlių gaminimo centru tapo Europa. Jungtinėse Valstijose lėlių gaminimas tapo pramonės sritimi 1860 m. po 
JAV pilietinio karo. Po Antrojo pasaulinio karo pradedamos gaminti naujų tipų lėlės, naudojamos naujos 
medžiagos (pvz., gaminamos plastikinės lėlės), sumažėjo jų kaina. 

Naujausios tendencijos – internete atsiradusios virtualiosios lėles. Jos internete gali būti kuriamos, 
projektuojamos, puošniai aprengiamos, jomis galima (pa)žaisti. Pvz., interneto svetainė „Stardoll“ sulaukia iki 
194 mln. lankytojų iš viso pasaulio. 

Lėlės rodomos šiuolaikiniame mene ir meninėje fotografijoje, ypač siurrealistiniuose darbuose. „Bloga lėlė" 
ypač naudojamos siaubo literatūrose, siaubo filmuose ir multiplikacijose nuo 1950 m. 

Lėlių ypatumai, skirtumai 

Tradicinių „vyriškų“ bruožų lėlės būna susijusios su įrankiais, transportavimu, garažais, mašinomis ir karine 
įranga. Jos populiarios tarp berniukų. Mergaitės mėgsta moteriškų bruožų lėles, kurias galima perrengti, kai 
taip pat žaislo komplekte yra virtuvinių prietaisų, rakandų, baldų ir papuošalų. 

Medžiagos lėlėms 

Nuo seno lėlės buvo gaminamos iš visų įmanomų medžiagų, tokių kaip neglazūruotas porcelianas, celiulioidas, 
porcelianas, molis, audeklas, grūdo lukštai, popierius, plastikas, polimero molis, sakai, kaučiukas, vilna, vaškas, 
mediena, kaulas, dramblio kaulas, oda ir kitų. 

Lėlės ir menas 

Lėlės visose pasaulio kultūrose būdavo kuriamos kaip meno kūriniai. Menininkas Hans Bellmer nuo 1930 iki 
1940 m. pagamino siurrealistines lėles, kurios turėjo sukeičiamas galūnes. Menininkė Greer Lankton 1980 m. 
išgarsėjo lango dekoru, naudojant žmogaus dydžio lėles. Ji taip pat kūrė „apsvaigusias“ nuo narkotikų, 
„sergančias“ anoreksija ir „mutavusias“ lėlės. 

Lėlių tipai 

Lėlių tipai gali būti įvairūs. Yra žinomos lėlės: 

 Kūrinių herojai 



 Garsenybės lėlė 
 Rutuliu sujungta lėlė 
 Stilingosios lėlės 
 Popierinės lėlės 
 Afrikietiškosios lėlės 
 Eskimų lėlės 
 Tradiciškos japoniškos lėlės 
 Marionetės 
 kt. 

Namų darbai: 

 Paisgaminkite savo lėlę: 

Mums reikės: 
- Kūno spalvos audinio (jo kiekis priklauso nuo to, kokio dydžio lėlytę siūsit); 
- Kamšalo-sintepono ; 
- Siuvinėjimo siūlų; 
- Mezgimo siūlų plaukams; 
- Spalvoto audinio lėlytės drabužiams; 
- Mezginėlių, sagučių, juostelių papuošimams bei detalėms; 
- Adatos, siuvimo siūlų 

Pirmiausiai išsikerpame visas kūno dalis iš kūno spalvos audinio.  

 

Šioje iškarpoje: galvos priekinė dalis, užpakalinė dalis, ranka, pilvas, nugara, koja. 

Iš kūno medžiagos išsikerpame detales: 

- galva – 1veidelis, 2 užpakalinės galvos dalys (iškirptos simetriškai viena kitai – veidrodiniu būdu, žr. 
nuotr.) 

- rankos- 4dalys, iškirptos simetriškai viena kitai 
- kojos – 4dalys, iškirptos simetriškai viena kitai 
- kūnas – 2 pilvo dalys (simetriškos viena kitai), 2nugaros dalys (simetriškos viena kitai) 

http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3764814655/


Štai ką turime 

  

  

Nusipiešiame pieštuku veidelį ir jį išsiuvinėjame 

 

 

Susiuvame galvos užpakalines detales, po to jas sujungiame su veideliu. 

http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765611904/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765612360/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765611674/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3764817927/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765612120/


 

Susiuvame rankytes, kojytes, o taip pat priekinę pilvo siūlę, ir užpakalinę nugaros siūlę, šonai ir apačia kol kas 
lieka nesusiūti. Palyginame. Visas dalis išverčiame. 

  

Galvą, rankas, kojas užpildome sinteponu ar kita po ranka turima medžiaga. 

 

 

Kojytes įsiuvame kūno apačioj, rankas – šonuose, išverčiame, kūną prikemšame. 

http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3764818319/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3764818577/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765613036/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3764818721/


  

Dabar užsiimsime plaukučiais. Mezgimo siūlus sudėliojame maždaug vienodo ilgio gijom. Jas persiuvame 
siuvimo mašina per vidurį, nuotraukoj pažymėta raudonai. Kirpčiukams imame trumpučius siūlus. Juos taip pat 
susiuvame tarpusavyje siuvimo mašina, kad būtų lengviau pritvirtint, tik labiau į vieną kraštą, ne per vidurį. 

 

  

Kirpčiukus rankom prisiuvame ties viršutine galvos siūle. 

 

http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765612730/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765611122/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765611288/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765610676/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765609956/


Susiūtas plaukų gijas perkerpame vidury mašininės siūlės – tai bus dvi dalys, dvi kasytės. Jas išskleidę siuvame 
per mašininę siūlę prie galvytės tokiu būdu, kaip pažymėta nuotraukoj raudonai. Taip pat prisiuvame ir kitą 
plaukų dalį. 

  

Kasytes gražiai surišame. Patvarkę nukerpame galus, taip pasirinkdami norimą ilgį. Galvytę prisiuvame prie 
kūnelio, siūlę „apeidami“ du –tris kartus, kad tvirčiau laikytųsi. 

 

Išsikerpame apatines kelnaites. Apačioj prisiuvame gumytes, susiuvame šonelius, viršų palenkiame, įveriame 
gumytę. 

  

Susikerpame drabužėlius. Šiuo atveju – palaidinė ir sarafanas. 

http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765611420/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765610214/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765609302/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3764815035/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765609808/


  

Palaidinė: 

Susiuvame pečių liniją, palenkiame bortelius (užsegimo kraštas), palenkiame rankovytes, jei norime – galima 
palei kraštą prisiūti mezginėlius. Rankovytes paraukiame ties petukais, prisiuvame gumytes maždaug 5cm nuo 
rankovių apačios, prisiuvame rankoves prie pagrindinės dalies, susiuvame šonines siūles. Ties kaklo iškirpimu 
prisiuvame parauktus mezginėlius, ir gražiai apsiuvame tos pačios medžiagėlės juostele. Pritvirtiname 
užsegimus arba raištelius. 

Sarafanas: 

Susiuvame apatinę didžiąją dalį, palikdami maždaug 8cm nesusiūtus, bet užtvirtiname. Taip bus lengviau lėlytę 
aprengti. Apačią palenkiame, prisiūdami mezginėlius. Susiuvame pečių siūlę, palenkiame bortelius (užsegimo 
kraštas). Juostele iš tos pačios medžiagos gražiai apsiuvame kaklo bei rankų iškirpimus, susiuvame šonines 
siūles. Apatinę dalį paraukiame arba suklostuojame, prisiuvame prie viršutinės dalies. Prisiuvame užsegimus 
arba raištelius, dekoruojame. Jei norime – galime pasiūti rankinę.  

Ir štai – mūsų išdykėlė! 

 
 

 

http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3765609678/
http://www.flickr.com/photos/premaman-lt/3764816237/

