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   Remdamiesi šio krašto istorine medžiaga, literatūriniu palikimu, 

šišioniškių pasakojimais, praktinių studijų dienomis ,,MES IŠ 

PAMARIO KRAŠTO“ rinkome medžiagą apie šiame krašte 

gyvenusių lietuvininkų gyvenimo būdą, buitį, tradicijas, papročius, 

darbo įrankius, skaitėme rašytojos  I. SIMONAITYTĖS   kūrinį, 

susipažinome su tautinio  kostiumo detalėmis, lietuvininkų 

šnekta, dainavome, gėrėme kafiją ir ragavome skanėstų. 



ŠIŠIONIŠKIŲ TARMĖ  

Kafija – kava 

Azegis – ešerys 

Lukutis – karšis  

Kiocis – krepšis 

Pagada – giedra  

Etam – einam  

Slinkis – tinginys 

Nujau – dabar 

Soupinė – supynė 

Juots – raitelis  

Konsecija – autobusas  

Videlčia – šakutė 

Minturis – grūstuvas  

Bliudalis – dubenėlis 

Asla – molinės grindys 

Premenie - koridorius  

Krūzelis – puodelis  

Viedras – kibiras  

Turielka – lėkštė  

Šlebe – suknelė  

Rendelis – prikaistuvas  

Apintas – vėl  



,,Pagal  planą mes turėjome apsilankyti pas šišioniškę. Mes 

nukeliavome pas Prosenelę. Ji tarmę buvo pamiršusi, tačiau mes 

užrašėme, ką ji mums sakė. 

Ji buvo pokario vaikas, tad nuo vaikystės prižiūrėjo vaikus, juos 

liūliuodavo. Pasidalino prisiminimu, kai su mama, seserimis bei broliais 

bėgo į mišką pasislėpti, kad neišvežtų į Sibirą. Prosenelei buvo liūdna 

žiūrėti, kaip skerdžia jos prižiūrėtus gyvulius. Ėjo į mokyklą su 

klumpėmis, paminėjo prisiminimą iš žiemos, kai klumpės buvo visos 

pilnos sniego ir kaip visos klumpės buvo sudėtos eilute gražiai. 15-os 

metų pradėjo dirbti ūkyje ir nuo tada ėmė gauti pinigus. Tada visos 

linksmybės ir prasidėjo: filmai, šokiai, susitikimai, užšalus ežerui, buvo 

įsmeigiamas pagalys į jo vidurį ir aplink jį čiuožinėdavo rogutėmis. Eidavo 

į Priekulę, kad nusipirktų duonos.“ (Elvita ir Leila)  

ŠIŠIONIŠKĖS PRISIMINIMAI 



Tautinis kostiumas. 
DELMONAI 

DELMONAS – specifinė Mažosios Lietuvos kostiumo 
detalė, tarmiškai dar vadintas taše, kapše, krapšte, kišene, 
daumonu, diržiuku. 

Senovėje, parištas šimtarašte juostele, buvo dėvimas 

po prijuoste dešinėje ar kairėje juosmens pusėje. Visas jo 
grožis pasimatydavo tik ką nors į jį įdedant ar iš jo išimant. 

Šiandien delmonas rišamas dažniausiai ant prijuostės,nes 
tai puošni ir visą  kostiumą pagyvinanti detalė. 

 

 



MŪSŲ PIEŠTI DELMONAI 





 

    Mergaitės vaikščiojo su 

skarelėmis, drabužiai buvo 

tamsios spalvos. Dar nešiojo 

liemenes, prijuostes, kaspinus, 

juostas.  

APRANGA 



RAKANDAI  

Duoninė – dėžutė, skirta 

laikyti gardžią duoną Sviesto muštuvas,  

skirtas sviestui gaminti 

 
Rintė, skirta  

drabužiams skalbti ir 

lyginti 

 

Žąslai – kamanų 

dalis, esanti žirgo 

snukyje, kuri 

padeda                      

valdyti jį 

 



Įrankis stogui dengti  Žirklės avims kirpti Spąstai žvėrims gaudyti Šukos žirgui šukuoti  

Kampainis atmatuoti kampą Klumpės 

Prietaisas kafijai gaminti 



Vagočius Įrankis nendrėms suveržti 

Naščiai Lenta skalbiniams trinti        Prosas 



ŠIŠIONIŠKIŲ ŽVEJYBA 

   Šišioniškiai žmonės labai mėgdavo žvejybą, 
jiems labai patiko žvejoti, todėl  jie dažniausiai 
gyveno prie vandens. Jie žvejodavo tinklais, o 
tinklai buvo gaminami iš kanapių arba linų. 
Žvejodavo ir meškerėmis, valai buvo gaminami 
iš arklio uodegos plaukų arba karčių. Jie virdavo 
labai skanią žiuvienę, kaip žmonės sako, jie 
virdavo žiuvienę ir ten pjaustydavo germuolę, 
(morką). 



Žvejo vakaras prie Minijos 



Mažosios Lietuvos patiekalai 

   Valgio gaminimas, kaip ir kiti 

lietuvininkams svarbūs gyvenimo įpročiai, 

buvo veikiami vokiškų papročių.  Puikių 

valgių lietuvininkai nežinojo. Jų valgis 

būdavo labai panašus: lapienė arba rūgščios 

kruopos, kartais gručkos arba barščiai. 

Sakoma, kad tas pats valgis būdavo ant 

stalo patiekiamas tris kartus per dieną. 

Maisto pagrindas – neskustos bulvės, 

burokėliai, rauginti kopūstai ir mirkalai: su 

kanapėmis, spirgučiais. Tik per šventes 

stalas būdavo gausesnis. 



 

 Mažosios Lietuvos gyventojai skanumynu laikė ant karklo vytelės 

pamautą ir prieš ugnį iškeptą silkę. O pajūrio gyventojų širdis 

saldindavo kisielius, bandelės, vofeliai, pyragai. Kafija - 

svarbiausias lietuvininkų gėrimas. Šis gėrimas perimtas iš vokiečių. 

Bet tarp lietuvininkų prigijo taip, kad net pusrytinę sriubą išstūmė. 

 Ir mes pirmą kartą ragavome mokytojos Jolitos išvirtą kafiją, 

gliumzinį (varškės) pyragą ir skanavome vofelius, iškeptus 

mokytojos Adelės. 



DAINOS  

  Mažosios Lietuvos gyventojai per ilgus šimtmečius išsaugojo  ne 

tik  savo kalbą, papročius, bet ir dainas, įgavusias savitą skambesį. 

Dauguma pirmųjų lietuvių tautosakos užrašinėtojų buvo kilę kaip tik 

iš Prūsų Lietuvos arba ten dirbę. Pirmosios lietuviškos dainos 

užrašytos čia, pirmosios lietuviškos knygos su gaidomis taip pat 

išleistos čia. Dauguma Mažosios Lietuvos dainų yra vienbalsės, 

nemažai minorinių, archaiško skambesio. Vyrauja marių tematika. 

 



Ieva Simonaitytė ,,Aukštujų Šimonių likimas”. 
SKAITYMAS 



Taip, buvo įdomu... 
  

 Dar labiau pažinome šišioniškių gyvenimo būdą, papročius, tarmę, buitį, 

aprangą. 

 Labiausiai mums patiko smagus susitikimas. 

 Sudėtinga šišioniškių tarmė.  

 Garsiai skaitėm I.Simonaitytės romaną. 

 Patiko piešti delmoną, gerti kafiją,  

     ragauti gliumzinį pyragą. 

 Patiko visiems kartu gamtoje dainuoti šio krašto dainas. 

 Informacijos ieškojom ir  giminaičių pasakojimuose. 

 Nedas namuose rado ne vieną  šio krašto įrankį, rakandą. Gal  skirs kampelį ir 

muziejukui? 

 



 
Bieg upelė vingurdama  

Fiter, miter da,  
Neš vainiką lingoudama  

Fiter, miter da,  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiter, miter, fiter kumpa  

Kumpa ra-ra-ra,  
Feini mūsų kompanija 

 Fiter, miter da.  
 

 
 
 
 


