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KALIGRAFIJOS IR ORIGAMI UŽSIĖMIMAS SU „HASHI“ KLUBU
Š .m. kovo 21 d. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos tarptautinio bendravimo klubas ir VDU
japonistikos klubas „Hashi“ , tęsdami prieš daugiau nei metus pradėtą bendradarbiavimą, pakvietė visus
savomis rankomis prisiliesti prie tradicinio, gilias istorines tradicijas turinčio Japonijos meno. Šio susitikimo
metu buvo pristatyti net 2 tradiciniai Japoniški menai – kaligrafija ir origami.
Užsimėmimo metu Asami – mainų programos studentė iš Japonijos - pademonstravo japoniškos
kaligrafijos įrankius bei atlikimo techniką. Renginio dalyviai, padedami „Hashi“ klubo narių, specialiu
kaligrafijos teptuku mokėsi rašyti įvairius japoniškus hieroglifus ir savo vardus japoniškais rašmenimis ant
specialaus, iš Japonijos atgabento ryžių popieriaus.
Tuo tarpu „Hashi“ japonistikos klubo narys Mindaugas – tikras origami virtuozas - demonstravo savo paties
kurtus įmantrius lankstinius bei kvietė visus išbandyti savo pirštų miklumą ir išsilankstyti keletą mielų
siuvenyrų – gėlytę, varliuką, šuniuką arba rožę. Už specialų, nuostabiais japoniškais raštais lankstiniams
skirtą popierių, atsiųstą specialiai mūsų mokyklai, esame ypač dėkingi Yumiko Saito – anglų kalbos
mokytojai iš Hida Takayama Senior High School mokyklos Japonijoje. Kauno buitinių paslaugų ir verslo
mokykla su šia mokykla ir jos mokiniais palaiko ryšius jau antri metai – mūsų moksleiviai reguliariai
keičiasi laiškais su japonų moksleiviais, keičiamės medžiaga apie savo šalis ir mokyklas; šį
bendradarbiavimą plečiame - šiais metais Hida Senior High School mokykla prisijungė prie mūsų
mokyklos „Savaitės be patyčių 2012“ renginių.
Žemiau - akimirkos iš kaligrafijos ir origami užsiėmimo su VDU japonistikos klubu „Hashi“.

Projektai
Socialinis
pedagogas
Funkcijos
Ugdymas

Biblioteka
Bendrabutis
Psichologinė
pagalba
Stojantiesiems
Specialybės
Stojimo sąlygos
Priėmimo į KBPVM
tvarkos aprašas

PIT
Kontaktai

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, V. Krėvės pr. 84, Kaunas
El. paštas kbpvm@takas.lt Tel.: 8-37 310519, 312002

http://www.verslas.kaunas.lm.lt/index.php?page=266

4/2/2012 11:16:34 PM

