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Įvadas 

 

Apie projektą. 2009–2012 metais Ugdymo plėtotės centras vykdė ES remtą projektą 

Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis 

mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam 

darbo pasauliui (http://galimybes.pedagogika.lt/apie-projekta). Projekto pagrindiniai tikslai: 

 plėtoti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes 14–19 metų mokiniams, 

individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį; 

 didinti mokinių pasirinkimo galimybes ir ugdymo turinio patrauklumą, atsižvelgiant į 

šiuolaikinio darbo pasaulio poreikius; 

 plėtoti projekto dalyvių profesines kompetencijas. 

Buvo siekiama  sudaryti kuo palankesnes sąlygas 14–19 metų mokiniams mokytis, 

diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį, siejant jį su praktine veikla, taikant įvairius 

novatoriškus mokymo(si), vertinimo, įvertinimo ir įsivertinimo būdus, skatinant įvairių polinkių 

mokinių mokymosi motyvaciją, kad ugdymo procese jie išmoktų aktyviai mokytis ir iniciatyviai 

gyventi. 

Vienas šio projekto uždavinių – suskirstyti moduliais  Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų (2008) Lietuvių gimtosios kalbos bendrosios programos  dalį, skirtą 9–10 kl.,  ir išbandyti 

modulių programas, siekiant padėti mokiniams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, pasirinkti 

mokymosi kryptį ir / ar profesiją.  

Šiose metodinėse rekomendacijose pateikiamas lietuvių kalbos modulių programų 9–10 

klasėms teorinis pagrindimas ir atskleidžiamos šių programų realizavimo metodinės  galimybės.  

Metodinių rekomendacijų paskirtis. Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 klasėms 

metodinių rekomendacijų paskirtis – sudaryti galimybes lietuvių kalbos mokytojams sėkmingai 

įgyvendinti modulinio ugdymo programas: padėti mokiniams veiksmingai mokytis, drauge su jais 

planuoti, kurti bendradarbiavimu grįstą mokymosi aplinką, skatinti jų nuostatas būti aktyviais ir 

suinteresuotais mokymo(si) proceso dalyviais, mokantis kelti mokymosi tikslus ir įsivertinti,  vertinti 

mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus.  Šiose rekomendacijose mokytojai ras patarimų, kaip rengti 

../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
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modulių planus, į kokius ugdymo aspektus turėtų būti atkreiptas dėmesys įgyvendinant konkretų 

modulį. Taip pat galės pasinaudoti  gerąja projekto dalyvių patirtimi – mokytojų parengtais ir 

išbandytais modulių ilgalaikiais planais ir kitokios mokymo(si) medžiagos pavyzdžiais.  

 

Uždaviniai 

1. Aptarti bendruosius Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 kl. realizavimo principus, 

modulinio ugdymo proceso diferencijavimo ir individualizavimo galimybes, vertinimo ir 

įsivertinimo aspektus.  

2. Pateikti rekomendacijų ir pavyzdžių, kaip galėtų būti įgyvendintos branduolio modulių 

programos. 

3. Išsamiai aptarti, kaip taikyti lietuvių kalbos privalomai ir laisvai pasirenkamų modulių 

programas 9–10 klasėse, naudojant aktyvius  mokymo(si) ir vertinimo metodus, diferencijuojant 

ir individualizuojant ugdymo procesą; pateikti projekto dalyvių išbandytų ir ekspertų parengtų 

pavyzdžių.  

4. Skleisti projekte dalyvavusių mokyklų gerąją patirtį: pateikti modulių ilgalaikio ir trumpalaikio 

planavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžių. 

5. Pateikti rekomenduojamos literatūros ir internetinių nuorodų sąrašą, kuris galėtų padėti  

parengti mokiniams aktualią, į literatūros (kultūros) tradicijos ir šiuolaikinio sociokultūrinio 

konteksto pažinimą orientuotą mokymo(si) medžiagą. 

Metodinių rekomendacijų struktūra. Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 klasėms 

metodines rekomendacijas sudaro keturi skyriai. Pirmame skyriuje Lietuvių kalbos modulių programų 

9–10 kl. įgyvendinimo metodinės gairės yra apžvelgiamos modulinio mokymo(si) ištakos, bendrieji 

modulinio ugdymo principai, siekiai ir jų realizacijos galimybės Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 

9–10 klasėse. Taip pat aptariami pagrindiniai lietuvių kalbos modulinio mokymo(si) teoriniai aspektai 

ir praktinės galimybės: modulinio mokymosi etapai, planavimo gairės, pateikiama alternatyvų, kaip 

lietuvių kalbos modulių programos galėtų būti įgyvendinamos, siūlomi mokinių gebėjimų vertinimo ir 

įsivertinimo metodai. 

Antrame metodinių rekomendacijų skyriuje Branduolio (kalbos ir literatūros) modulių 9–10 

klasėms metodiniai aprašai pateikiama vykdant projektą sukaupta medžiaga, skirta lietuvių kalbos ir 

literatūros modulių praktinei realizacijai. Tai ilgalaikiai modulių planai, mokinių pasiekimų vertinimo 

ir įsivertinimo didaktinė medžiaga. Siūloma branduolio modulių įgyvendinimui pravarčių priemonių, 

literatūros, mokymo(si) šaltinių ir projekto dalyvių gerosios patirties pavyzdžių.  
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Trečiame metodinių rekomendacijų skyriuje Privalomai pasirenkamų (taikomojo ir 

akademinio) modulių metodiniai aprašai aptariamos galimybės diferencijuoti ir individualizuoti 

mokymą(si) atsižvelgiant į mokinių poreikius ir polinkius, pristatomos  akademinių ir praktinių 

polinkių mokinių pažinimo gairės, aptariamos praktinės ir tiriamosios veiklos organizavimo galimybės. 

Ketvirtame metodinių rekomendacijų skyriuje Laisvai pasirenkamo D modulio Žmogus, žodis ir 

vaizdas 9–10 klasėms metodinis aprašas pateikiama dalykinė ir didaktinė medžiaga, skirta  mokinių 

vaizdinio raštingumo gebėjimams ugdyti(s). 

           Metodinių rekomendacijų pabaigoje pateikiami šie priedai:  

1 priedas.  Modulinis mokymas(is) – daugiau galimybių individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą                                                 

2 priedas. Mokymasis bendradarbiauti atliekant grupinį tyrimą 

3 priedas. Mokymo(si) kokybės kriterijai 

4 priedas. Lietuvių kalbos modulinio mokymo(si) lankstaus didaktinio modeliavimo galimybės  

5 priedas. Rašytinės raiškos žanrų ir literatūros teorijos sąvokų mokymo(si) 5–10 kl. sąvadas 

6 priedas. Modulio A1 (9 kl.) apibendrinimas 

7 priedas. Audiovizualinė medžiaga CD (D moduliui) 

       Projekto ekspertų grupė, rengusi Lietuvių kalbos modulių programas 9–10 kl., dėkoja 

mokykloms ir jų lietuvių kalbos mokytojams, akyviai dalyvavusiems seminaruose, nuotolinio 

mokymo(si) erdvėje, bandžiusiems modulių programas, teikusiems savo siūlymus ir rengusiems 

mokymo(si) medžiagą. 

 

Mokyklos, bandžiusios Lietuvių kalbos modulių programas 9–10 klasėms  

Alytaus profesinio rengimo centras 

Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija  

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija  

Marijampolės „Sūduvos“ gimnazija 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija 

Molėtų gimnazija 

Panevėžio „Verdenės“ pagrindinė mokykla 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija 
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Tauragės „Žalgirių“ gimnazija 

Varėnos „Ąžuolo“ vidurinė mokykla 

Viešoji įstaiga Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla 

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija 

 

 

Mokymo(si) medžiagos pavyzdžius metodinėms rekomendacijoms rengė  

Dalė Bukevičienė, Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Violeta Dumčiuvienė, Klaipėdos „Ąžuolyno gimnazijos“ lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Danutė Galminaitė, Tauragės „Žalgirių“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Vaida Karabienė, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Rita Kisielienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Kristina Rudzevičienė, Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Laima Skabickienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Dana Streckienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Margarita Šalnė, Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Irma Telšinskaitė, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji 

mokytoja 

Lina Zalagienė, Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 
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1. Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 klasėms įgyvendinimo metodinės gairės  

2009–2012 metais,  vykdant projektą Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–

19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant 

ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui, modulinio bei lietuvių kalbos ugdymo 

ekspertai, konsultuodamiesi su Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojais-projekto dalyviais,  

rengė Lietuvių kalbos modulių 9–10 klasėms programas bei Lietuvių kalbos modulių 9–10 klasėms 

programų metodinės rekomendacijas, kurios buvo išbandytos projekto mokyklose.  

Šiame rekomendacijų skyriuje, remiantis teorinėmis prielaidomis, metodologiniais ištekliais ir 

projekto patirtimi, pagrindžiamos ir atskleidžiamos šių darbų sąsajos, pristatomos galimos lietuvių 

kalbos ir literatūros modulinio mokymo(si) kryptys ir gairės. 

 

1.1. Modulinio mokymo(si) pagrindai: ištakos ir pagrindiniai principai  

 

Pradinės modulinio mokymo idėjos Lietuvoje buvo plėtojamos KTU profesorės Palmiros 

Jucevičienės. Jos moksliniuose darbuose pasaulinės modulinio mokymo idėjų ištakos siejamos su     

XX a. pabaigoje suaktyvėjusiomis „žinių“, „informacijos“ visuomenės identifikacijomis, remiamasi    

P. Druckerio teorija, aptariama mokymosi visą gyvenimą, tęstinio mokymo(si) bei mokymo(si) proceso 

– kaip svarbiausio ugdymo proceso sando – populiarėjančių koncepcijų sklaida (Jucevičienė, 1998). 

Šios koncepcijos suponavo sąlygas pagrindinėms modulinio mokymo(si) nuostatoms atsirasti: 

a) tikslingas mokymo(si) medžiagos parengimas: sistemingumas, aiškumas, suprantamumas 

bei aktualumas – mokymo(si) reikšmingumo, patrauklumo ir efektyvumo siekis; 

b) kryptingas mokymo(si) proceso organizavimas: kontekstualumas, sistemingumas, 

mokymo(si) būdų pasiūlos įvairovė ir individualaus pasirinkimo galimybių praktika; 

c) besimokančiųjų ir mokančiųjų vaidmenų kaita: savarankiškų, sąmoningų ir atsakančių už 

savo mokymo(si) rezultatus mokinių bei pedagogo – mokymo(si) proceso organizatoriaus,     

konsultanto – efektyvaus bendradarbiavimo pozicijos (Jucevičienė, 1998). 

Apibūdinant modulinį mokymą(si), remiamasi šios idėjos pradininkų Postlethwaito ir  Russelo 

(1971) koncepcija ir teigiama, jog modulinis mokymas – tai toks mokymo metodas, kurį realizuojant 

taikoma savarankiško mokymosi priemonė – modulis, leidžianti mokomąją medžiagą pateikti 

baigtinėmis porcijomis bei įgalinanti besimokantįjį pasirinkti modulio dalyko išmokimo būdus ir 

tempą. Šioje mokymo(si) sistemoje svarbiausiu elementu yra laikomas modulis – tai mokomosios 

medžiagos ir jos mokymo(si) būdų pasiūlos komplektas (Jucevičienė, 1998). 

../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
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Taigi pagrindiniai modulinio mokymo(si) siekiai yra aktualaus, sistemingo, veiksmingo 

mokymo(si) sąlygų sudarymas besimokantiesiems, kad jie galėtų patirti pasirengimo mokytis, 

mokymo(si) ir išmokimo sėkmę.  

Analizuojant, praktiškai realizuojant, moksliškai sisteminant, apibendrinant modulinio 

mokymo(si) sistemą, profesorės P. Jucevičienės darbuose prieita prie šių mokslinio lygmens išvadų: 

 modulinis mokymas(is) remiasi kognityvine psichologija ir aktyvia besimokančiojo 

veikla; 

 modulinio mokymo(si) idėja iš esmės yra integrali (sudaroma iš kelių variantinių 

galimybių), tačiau nusakoma esminiu modalumo [lot. modulus – matas: komp. funkcinis 

mazgas – įtaiso arba kompiuterio programos autonominė dalis] principu. 

Integrali modulinio mokymo(si) didaktinė sistema grindžiama aštuoniais pagrindiniais 

principais:  

 modalumas (pagrindinis); 

 ugdymo turinio struktūrizavimas į savarankiškus elementus; 

 dinamiškumas; 

 veiklos metodas; 

 lankstumas; 

 suvokta perspektyva; 

 įvairiapusiškas metodinis konsultavimas; 

 paritetiškumas (Jucevičienė, 1998). 

Šiais pagrindiniais modulinio mokymo principais ar jų lanksčiais deriniais galėtų būti 

grindžiamia modulinio mokymo(si) didaktinė sistema Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, jais 

remiantis buvo sudarytos Lietuvių kalbos modulių programos 9–10 klasėms bei parengtos šioms 

programoms įgyvendinti skirtos metodinės rekomendacijos.  

 

Literatūra 

Jucevičienė P. Modulinio mokymo teorija // Edukologijos idėjos Lietuvos švietimo sistemos 

modernizavimui. Kaunas: Technologija, 1998.  
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1.2. Lietuvių kalbos modulinio mokymo(si) koncepcijos pagrindimas 

 Kuo remiantis konstruoti, modeliuoti lietuvių kalbos ir literatūros modulinį mokymą(si)? Kokios 

galėtų būti patikimos modulinio mokymo(si) gairės? Tai klausimai, kylantys lietuvių kalbos 

mokytojams, pasirinkusiems įgyvendinti modulinį mokymą(si) konkrečiose klasėse. Suprantama, kad 

pirmiausia ieškoma teorinio pagrindimo. Juk modulinio mokymo(si) bendroji teorija – tai patikima 

teorinė atrama visų bendrojo lavinimo mokyklos dalykų modulinio mokymo(si) programoms ir jų 

realizavimo konkretiems modeliams rengti. 

Pradedant modulinį lietuvių kalbos ir literatūros mokymą(si), remtasi modulinio mokymo(si) 

teorija (Jucevičienė, 1998) bei Taikomosios lituanistikos programų modulinio mokymo(si) idėjomis ir 

patirtimi (Perpetuum mobile, 2001, Santaka, 2002–2003) (Janušauskienė, 2001, 2004). 

 Vykdant projektą Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, 

II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, 

reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui, parengta lietuvių kalbos ir literatūros modulinio 

mokymo(si) didaktinė sistema, susidedanti iš Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 klasėms bei joms 

įgyvendinti skirtų metodinių rekomendacijų. Ši didaktinė sistema pagrįsta aštuoniais pagrindiniais 

modulinio mokymo(si) principais: 

 mokymo turinio struktūrizavimo į savarankiškus elementus principu. Juo remiantis, 

Lietuvių kalbos modulių programose 9–10 kl. (2011) struktūriniais blokais išskaidytas 

Pagrindinio ugdymo programų (2008) lietuvių kalbos dalyko ugdymo turinys į 

branduolio (lietuvių kalbos ir literatūros dominančių), privalomai pasirenkamus 

(akademinio ir taikomojo pobūdžio) ir laisvai pasirenkamą modulius ir sudaryti jų 

pasiekimų, turinio apimčių ir vertinimo aprašai; 

 dinamiškumo principu. Jis sudaro sąlygas rinktis, transformuoti mokomosios 

medžiagos turinį pagal besimokančiųjų poreikius: pavyzdžiui, Lietuvių kalbos modulių 

programų (2011) literatūros branduolio modulių turinio apimčių aprašuose pateikiami 

privalomų, o programų 1 priede – rekomenduojamų skaityti knygų sąrašai, iš kurių 

mokiniai ir mokytojai gali laisvai rinktis knygas,  visų modulių mokymas(is) gali būti 

realizuojamas pasitelkus Metodinėse rekomendacijose (pvz., modulių ilgalaikiuose 

planuose) pedagogams ir besimokantiesiems siūlomus laisvai pasirenkamus tekstus ar 

tekstus apie tekstus; 

 veiklos metodo principu. Taikant šį principą sudaromos galimybės ugdytis mokėjimo 

mokytis kompetenciją. Metodinių rekomendacijų didaktinėse gairėse ir modulių 

../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
../../../../../../Application%20Data/Microsoft/My%20Documents/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6/Mokymosi%20krypties%20pasirinkimo%20galimybių%20didinimas%2014–19%20metų%20mokiniams,%20II%20etapas:%20gilesnis%20mokymosi%20diferencijavimas%20ir%20individualizavimas%20siekiant%20ugdymo%20kokybės,%20reikalingos%20šiuolaikiniam%20darbo%20pasauliui
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ilgalaikiuose planuose įvardijamos įvairios mokymo(si) strategijų ir metodų taikymo 

galimybės; 

 lankstumo principu. Šio principo taikymas  numatomas  Metodinėse rekomendacijose 

pateikiamose bendrosiose modulių planavimo ir (įsi)vertinimo gairėse, modulių 

ilgalaikiuose planuose;  

 suvoktos perspektyvos principu. Šis principas skatina besimokančiojo sąmoningumą ir 

aktyvumą  aktualizuojant, siejant mokymo(si) pradinę situaciją su siekiais, mokymo(si) 

eigos etapais ir laukiamais / pasiektais mokymo(si) rezultatais. Metodinėse 

rekomendacijose ir jų prieduose yra pateikta modulinio mokymo(si) planavimo ir 

veiklos lankstaus modeliavimo gairių, grožinių ir negrožinių tekstų skaitymo bei 

konkrečių modulių (įsi)vertinimo pavyzdžių; 

 įvairiapusiško metodinio konsultavimo principu. Šis pricipas numato  palankių 

mokymo(si) sąlygų nuolatiniam aiškinimui(si) / tikslinimui(si) / konsultavimui(si) 

sudarymą. Metodinėse rekomendacijose pateikiamuose ilgalaikiuose planuose siūlomos 

mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo galimybės visuose mokymo(si) etapuose;  

 paritetiškumo principu. Šis principas skatina besimokančiojo ir pedagogo bendravimo 

demokratiškumą ir  visaverčio mokymo(si) komplekto parengimą. Į šį principą 

atsižvelgta Metodinių rekomendacijų ilgalaikiuose planuose bei planavimo gairėse 

numatant veiksmingą mokymo(si) didaktinę  sistemą bei galimybes besimokančiajam  

pačiam kelti problemas, uždavinius, konsultuotis su pedagogu, aiškiai žinoti ir suprasti 

į(si)vertinimo kriterijus; 

 modalumo principu. Juo grindžiamas visas Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 

klasėms ir  metodinių rekomendacijų didaktinės sistemos struktūralizuotas komplektas. 

Aptarus modulinio mokymo(si) pagrindinių principų taikymo galimybes organizuojant 

lietuvių kalbos mokymą(si) pagal Lietuvių kalbos modulių programas 9–10 klasėms ir 

Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 klasėms metodines rekomendacijas, galima daryti 

išvadas, jog tokiam mokymo(si) būdui praktiškai įgyvendinti reikalingas ne tik parengtos  

lietuvių kalbos modulinio mokymo(si) priemonės, bet ir besimokančiųjų bei pedagogų 

pozityvios nuostatos ir sąmoningi siekiai. 

Literatūra 

1. Janušauskienė V. Modulinės lituanistikos poreikis bendrojo lavinimo mokykloje // 

Pedagogika, t. 52.  Vilnius: VPU leidykla, 2001. 
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2. Janušauskienė V. Lanksčių ugdymo pažiūrų patirtis siekiant taikomosios lituanistinės 

kompetencijos // Pedagogika, t. 73. Vilnius: VPU leidykla, 2004. 

3. Jucevičienė P. Modulinio mokymo teorija // Edukologijos idėjos Lietuvos švietimo sistemos 

modernizavimui. Kaunas: Technologija, 1998. 

 

1.3. Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 klasėms planavimo galimybės 

 

Kad Lietuvių kalbos modulių programos 9–10 klasėms būtų sėkmingai įgyvendinamos,  

atsižvelgiant į 1.2. poskyryje aptartus modulinio mokymo(si) pagrindinius principus, Lietuvių kalbos 

9–10 klasėms bendrąją programą (2008) bei mokytojų pageidavimus, sudaryti rekomenduojami 

modulių sekos ir planavimo modeliai. 

 1 lentelėje nurodyta lietuvių kalbos ir literatūros branduolio, privalomai pasirenkamų ir laisvai 

pasirenkamo modulių trukmė ir pateikta galima jų mokymo(si) seka. Rengiant šį modelį, atsižvelgta į 

tai, jog Bendruosiuose ugdymo planuose (2009–2011)  9–10 kl. numatyta lietuvių kalbos dalyko 315 

val.: 9–10 kl. – 5/4 arba 5/4 val. per savaitę. Metodinėse rekomendacijose remiamasi vienu iš šių 

galimų modelių: 9 kl. – 5 val., 10 kl. – 4 val. 

1 ir 2 paveiksluose pavaizduoti galimi branduolio ir privalomai pasirenkamų modulių 

mokymo(si) dermės būdai. Pagal privalomai pasirenkamų modulių programas galima mokytis vienu iš 

dviejų siūlomų modelių: 

 paraleliniu (1 pav.) – branduolio ir privalomai pasirenkamų modulių programos 

išeinamos lygiagrečiai, tuomet pagal branduolio modulių programas mokomasi 

intensyviau, o privalomai pasirenkamas modulis išsitęsia per visus metus, t. y. jam 

skiriama 1 val. per savaitę;  

 nuosekliuoju (derliaus) (2 pav.) – iš pradžių mokomasi pagal branduolio modulių 

programas, o po to mokiniai renkasi akademinį arba taikomąjį 35 val. modulį. 
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1 lentelė. Rekomenduojama lietuvių kalbos modulių 9–10 kl. trukmė ir seka 

 

Klasė Branduolio moduliai Trukmė 

 

9  

A1. Kalbos gyvenimas: kalbų kilmė ir raida  22 val. 

B1. Kultūros ištakos: tautosaka, Antikos literatūra, Biblija, Senovės Rytų 

poezija  

27 val. 

A2. Kalbos labirintai: lietuvių kalbos sintaksė  22 val. 

B2. Kultūros raida: viduramžiai, Renesansas, barokas, klasicizmas  25 val. 

A3. Žodis ir ženklas: aiškinamojo ir argumentacinio pobūdžio tekstų 

rašymas  

22 val. 

B3. Pasaulėvaizdžio kontrastai: šviečiamasis amžius, romantizmas, 

realizmas  

27 val. 

Privalomai pasirenkami moduliai: 

taikomasis (C1) ir akademinis (C2) 

Trukmė 

C1. Bendravimas rašytine kalba: skaitymo ir rašymo gebėjimų tobulinimas  35 val. 

C2. Tradicija ir modernumas šiandien: praeities ženklai šiuolaikinės 

literatūros (kultūros) tekstuose ir kontekstuose 

35 val. 

 

10  

Branduolio moduliai Trukmė 

A1. Žmogus ir kalba: gimtoji kalba globalizacijos epochoje  22 val. 

B1. Moderniojo meno ieškojimai: simbolizmo, impresionizmo, 

ekspresionizmo, avangardizmo, neoromantizmo literatūra  

21 val. 

A2. Žmogus ir žodis: viešojo kalbėjimo pagrindai  22 val. 

B2. XX a. II pusės kultūros (pa)likimas: pasaulio ir lietuvių literatūros 

sankirtos ir santakos  

27 val. 

A3. Margas tekstų pasaulis: negrožinių tekstų suvokimas  22 val. 

B3. Jaunas žmogus ženklų pasaulyje: aš, kalba, literatūra  21 val. 

9/10  Laisvai pasirenkamas modulis Trukmė 

D. Žmogus, žodis ir vaizdas  35 val. 

 

1 pastaba. A – privalomieji kalbos moduliai, B – privalomieji literatūros moduliai, C – privalomai 

pasirenkami moduliai, D – laisvai pasirenkamas modulis. 

2 pastaba. Siūlomą branduolio modulių seką ir valandų skaičių mokytojai gali koreguoti savo nuožiūra. 
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1 pav. Rekomenduojama modulių seka 9 klasėje – paralelinis modelis 

 

 

 

 

 

 

A1. Kalbos 

gyvenimas: kalbų 

kilmė ir raida  

(22 val.) 

B1. Kultūros 

ištakos: tautosaka, 

Antikos literatūra, 

Biblija, Senovės 

Rytų poezija  

(27 val.) 

B2. Kultūros raida: 

viduramžiai, 

Renesansas, 

barokas, 

klasicizmas  

(25 val.) 

Privalomai pasirenkamas. Taikomasis 
C1. Bendravimas rašytine kalba: skaitymo ir rašymo gebėjimų tobulinimas (35 val.) 

A2. Kalbos 

labirintai: lietuvių 

kalbos sintaksė 

 (22 val.) 

A3. Žodis ir 

ženklas: 

aiškinamojo ir 

argumentacinio 

pobūdžio tekstų 

rašymas (22 val.) 

B3. Pasaulėvaizdžio 

kontrastai:  

šviečiamasis amžius, 

romantizmas, 

realizmas  

(27 val.) 

Privalomai pasirenkamas. Akademinis 

C2. Tradicija ir modernumas šiandien: praeities ženklai šiuolaikinės literatūros (kultūros)  tekstuose ir kontekstuose (35 val.) 
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2 pav. Rekomenduojama modulių seka 9 klasėje – nuoseklusis („derliaus“) modelis 

A1. Kalbos 

gyvenimas: 

kalbų kilmė ir 

raida  

(22 val.) 

Privalomai pasirenkamas. 

Taikomasis 

C1. Bendravimas rašytine kalba: 

skaitymo ir rašymo gebėjimų 

tobulinimas (35 val.) 
B1. Kultūros 

ištakos: 

tautosaka, 

Antikos 

literatūra, 

Biblija, Senovės 

Rytų poezija  

(27 val.) 

Privalomai pasirenkamas. 

Akademinis 

C2. Tradicija ir modernumas 

šiandien: praeities ženklai 

šiuolaikinės literatūros (kultūros) 

tekstuose ir kontekstuose (35 val.) 

A2. Kalbos 

labirintai: 

lietuvių 

kalbos 

sintaksė  

(22 val.) 

B2. Kultūros 

raida: 

viduramžiai, 

Renesansas, 

barokas, 

klasicizmas  

(25 val.) 

A3. Žodis ir 

ženklas: 

aiškinamojo 

ir 

argumentacin

io pobūdžio 

tekstų 

rašymas  

(22 val.) 

B3. 

Pasaulėvaizdžio 

kontrastai:  

šviečiamasis 

amžius, 

romantizmas, 

realizmas 

 (27 val.) 
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Pagal privalomai pasirenkamų (akademinio ir taikomojo) modulių programas rekomenduojama 

mokyti(s) 9 klasėje. 10 klasėje rekomenduojama mokytis tik pagal branduolio programas (jų seka – 1 

lentelėje). Laisvai pasirenkamą modulį galima rinktis 9 arba 10 klasėje. 

Suplanavus modulių seką, iškyla kitas modulinio mokymo(si) organizavimo klausimas: kaip 

planuoti konkrečius modulius, kaip juos aprašyti? Planuojant konkretų branduolio, privalomai ar laisvai 

pasirenkamą modulį,  rekomenduojama jį aprašyti struktūriškai pagal 2 lentelėje pateiktą modelį, kuris 

sudarytas remiantis modulinio mokymo(si) principais:  

 I. Išskleidžiant modulio metriką, svarbu mokytojams ir mokiniams suprasti kiekvieno modulio 

kontekstinius ir integracinius ryšius su kitais dalykais (istorija, geografija, daile, muzika, etika ir kt.) 

bei vidines lietuvių kalbos ir literatūros žemesniųjų klasių programų bei 9–10 kl. modulių programų 

sąsajas.  

II. Planuojant modulio mokymo(si) pagrindinius etapus ir jų elementus, svarbu suvokti 

mokymo(si) proceso trijų etapų (įvado, eigos, apibendrinimo) paskirtį ir dermę:  

 koks šio modulio kontekstas? ką manome? ką žinome? ko ir kaip sieksime? ką norėtume 

mokytis, ką svarbu išmokti, kodėl? kaip norėtume, kokios galimybės organizuoti savo 

mokymą(si)? 

 kokia seka ir linkme žengsime? kokius etapus numatysime kaip pagrindinius, kokius – kaip 

tarpinius? kaip į(si)vertinsime? kaip apmąstysime savo veiklą? 

 kaip išsiaiškinsime ir į(si)vertinsime, kas išmokta nauja? kaip nauja susiesime su sena? ar 

pasikeitė požiūris, nuostatos, kuria linkme, kodėl? 

III. Planuojant modulį, būtina numatyti, kaip bus į(si)vertinamos kompetencijos (įgytos, 

koreguotos, tobulintos nuostatos, žinios, supratimas ir gebėjimai) ir šią sistemą aptarti su mokiniais 

modulio mokymo(si) pradžioje, dar geriau – numatyti aiškią vertinimo sistemą pradedant modulinį 

mokymąsi ir kiekviename modulyje ją tikslinti, konkretizuoti. 

IV. Baigiant vieno modulio kursą, tikslinga numatyti, kokios galėtų būti šiame modulyje įgytų 

nuostatų, žinių, supratimo, gebėjimų  plėtojimo gairės  mokantis kitų literatūros ir kalbos modulių. 

V. Papildoma modulio literatūra – svarbus ir pradinis, ir baigiamasis kiekvieno modulio 

dalykinių išteklių studijavimo etapas. 

Kaip didaktiškai veiksmingai parengti konkrečius lietuvių kalbos modulius, individualizuoti ir 

diferencijuoti mokinių darbą, sėkmingai bendradarbiauti klasėje, grupės veikloje, kokius šiuolaikinės 

didaktikos metodus galima būtų taikyti planuojant modulinio mokymo(si) etapus, pasirenkant grožinių 

ir negrožinių tekstų skaitymo, rašymo ir bendradarbiavimo strategijas? Atsakyti į šiuos klausimus gali 

padėti šiuolaikinės didaktikos idėjos, kurių teoriniai konceptai ir praktinio taikymo gairės 
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atskleidžiamos Lietuvių kalbos modulių programų 9–10 klasėms rekomendacijų  prieduose: Modulinis 

mokymas(is) – daugiau galimybių individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą (1 priedas), Mokymasis 

bendradarbiauti atliekant grupinį tyrimą (2 priedas), Mokymo(si) kokybės kriterijai  (3 priedas), 

Lietuvių kalbos modulinio mokymo(si) lankstaus didaktinio modeliavimo galimybės (4 priedas), 

Rašytinės raiškos žanrų ir literatūros teorijos sąvokų mokymo(si) 5–10 kl. sąvadas (5 priedas). 

Konkrečių kiekvieno modulio planavimo būdų (pa)(si)rinkimas ir lankstus derinimas  – 

patraukli ir perspektyvi  modulinio mokymo(si) galimybė. 

Literatūra 

1. Aktyvaus mokymosi metodai: Mokytojo knyga.Vilnius: Garnelis, 1998. 

2. Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004. 

3. Šiaučiukėnienė L., Visockienė O., Talijūnienė P. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Kaunas: 

Technologija, 2006. 

4. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2008.
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2 lentelė. Modulio ilgalaikio plano struktūrinis modelis 

I. Modulio metrika 
    Modulio pavadinimas  

    Klasė 

    Trukmė  

    Mokinių mokymo(si) patirtis: įgyti / išsiugdyti  šios temos gebėjimai, žinios, supratimas (iš 5–6, 7–8 kl. BP , 9–10 kl. modulių programos 

projekto) 

    Modulio tikslas 

    Modulio uždaviniai 

    Numatomi pasiekimai / laukiami rezultatai (iš modulio programos projekto arba konkretizuoti) 

II. Modulio mokymo(si) pagrindiniai etapai ir elementai 
Pamokos eilės numeris, tema (problema), 

uždaviniai: 1) dalyko nuostatos; 2) dalyko žinios, 

supratimas ir gebėjimai;  3) bendrosios 

kompetencijos 

Numatoma integruota kalbinė veikla (kalbėjimas ir 

klausymas,  skaitymas, literatūros (kultūros) 

pažinimas, rašymas) ir mokymo(si) metodai 

 

Vertinimas 

(kas ir kaip vertinama)  

Mokymosi medžiaga, 

šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas (pavadinimas ir  numatomas valandų skaičius) 

1.    

2.    

II etapas.  Modulio mokymo(si) proceso dalys ir elementai (pavadinimas ir  numatomas valandų skaičius) 

1. 

1.1. 

1.2. 

   

2.    

3. ir t.t.    

III etapas. Modulio apibendrinimas (pavadinimas ir  numatomas valandų skaičius) 

1.    

2.    

... ir kt. (pagal poreikius)    

 

III. Mokinių darbai, iš kurių rezultatų galėtų rastis baigiamasis modulio vertinimas 

IV. Modulyje įgytų nuostatų, žinių, supratimo, gebėjimų  plėtojimo gairės  mokantis kitų kalbos ir literatūros modulių 

V. Rekomenduojama literatūra ir internetiniai mokymo(si) šaltiniai 
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1.4. Modulinio lietuvių kalbos mokymo(si) vertinimo ir įsivertinimo teoriniai ir praktiniai 

aspektai 

Vertinimas yra integrali modulinio ugdymo(si) proceso dalis, kuri daro didelį poveikį 

mokymo(si) kokybei. Modulinis ugdymas(is) grindžiamas pakitusia mokymo(si) samprata, kuri keitė ir 

vertinimo paskirties sampratą.  

Modulinio ugdymo(si) vertinimo tikslas – ne tik įvertinti mokinio pasiekimus kiekvieno 

modulio pradžioje, mokymosi procese ir pabaigoje, bet ir padėti kiekvienam besimokančiajam pažinti 

save, savo stiprybes ir silpnybes, pamatyti padarytą pažangą, veiksmingai siekti geresnių mokymosi 

rezultatų. 

Vertinimas laikomas veiksmingu, jei yra pakankamai išsamus, padedantis siekti geresnių 

mokymosi rezultatų ir apibendrinantis tam tikro užbaigto etapo (modulio) rezultatus. Planuojant 

mokinių veiklos ir pasiekimų vertinimą svarbu kiekvieno modulio plane numatyti keletą skirtingų 

vertinimo tikslų, taikyti įvairius vertinimo tipus  – diagnostinį, formuojamąjį ir apibendrinamąjį  (žr. 3 

pav). 

 

 

3 pav. Mokinių pasiekimų vertinimo tipai ir tikslai 

Vertinant mokinių padarytą pažangą ir jų pasiekimus, rekomenduojama vadovautis šiomis 

nuostatomis: 

 vertinimas turi atitikti modulyje numatytus tikslus, uždavinius ir mokinių pasiekimus 

(žinias ir supratimą, dalyko ir bendruosius gebėjimus, nuostatas); 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

(ĮSI)VERTINIMO  

TIPAI IR TIKSLAI 

DIAGNOSTINIS FORMUOJAMASIS APIBENDRINAMASIS  

Tikslas –  

nustatyti esamą mokinių 

žinių ir gebėjimų lygį  

Tikslas –  

padėti mokytis 

Tikslas – įvertinti tai, kas 

išmokta 
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 vertinimas turi padėti mokiniui mokytis – t. y. teikti  informaciją apie jo pasiekimus ir 

padarytą pažangą, kylančias mokymo(si) problemas; be to, turi būti sudaromos 

galimybės įsivertinti; 

 vertinimo procesas grindžiamas konstruktyviu mokytojo ir mokinių bendradarbiavimu: 

tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir procedūrų; 

 vertinimas objektyvus ir veiksmingas: aiškūs vertinimo kriterijai ir metodai. 

Kaip jau buvo minėta, planuojant lietuvių kalbos ir literatūros branduolio ir privalomai 

pasirenkamų modulių vertinimą, rekomenduojama įvairiuose modulinio mokymo(si) etapuose taikyti 

įvairius vertinimo tipus, atsižvelgiant į keliamus vertinimo tikslus (žr. 3 pav.). Daugiau apie vertinimo 

paskirtį ir metodus žr. 1 priede. Modulinis mokymas(is) – daugiau galimybių individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymą. Konkrečių  vertinimo / įsivertinimo  pavyzdžių nuorodos rekomenduojamos 3 

lentelėje.    

3 lentelė. Rekomenduojami vertinimo tipai ir tikslai, atsižvelgiant į lietuvių kalbos modulinio 

mokymo(si) etapus 

 

Vertinimo tikslai Vertinimo /  įsivertinimo metodai  Vertinimo tipas 

I. MODULIO PRADŽIOJE 

Siekiama išsiaiškinti mokinių 

mokymo(si) poreikius ir įsitikinti, 

ar pastarieji turi tolesniam 

mokymuisi būtinų nuostatų, 

gebėjimų ir žinių (kalbėjimo ir 

klausymo / rašymo / skaitymo ir 

literatūros (kultūros) pažinimo).  

 

Diskusijos grupėje ir su mokytoju apie modulio 

programoje numatytus mokymosi siekinius, 

temos žemėlapis, ŽNS, Venno diagrama, 

mokymosi tikslų piramidė, interviu, mokytojo 

parengti klausimynai (nuostatų, poreikių, 

interesų analizė), rašymo ir skaitymo testai, 

kalbėjimo ir klausymo užduotys, rašiniai 

(turimų žinių, supratimo, gebėjimų 

diagnozavimas). 

Diagnostinis 

(neformalusis) 

II. MOKYMOSI PROCESE 

Siekiama ne kontroliuoti, o padėti 

mokytis: numatyti mokymosi 

perspektyvą, pastiprinti daromą 

pažangą, sumažinti atotrūkį tarp 

esamo ir siekiamo rezultato;  

skatinti mokinius įsivertinti – 

mokytis analizuoti esamus 

numatytų kalbinės veiklos sričių 

(kalbėjimo ir klausymo / rašymo / 

skaitymo ir literatūros (kultūros) 

pažinimo) pasiekimus, mokymosi 

spragas, tobulinti, koreguoti  savo 

darbą,  taip pat teikti atsaką  

klasės draugams.  

 

    Įsivertinimo metodai: vertinimo kriterijų 

kūrimas rašto darbams, viešosioms kalboms, 

pranešimams ir pateiktų kriterijų analizė / 

rašinių pavyzdžių aptarimas / savo ar klasės 

draugo rašinio, viešosios kalbos, pranešimo 

įvertinimas pagal susikurtus ar mokytojo 

pateiktus kriterijus,  refleksija (laiško sau 

rašymas, mokymosi žurnalas /  dienoraštis, 

interviu, įsivertinimo lapai, diskusijos). 

     Vertinimo metodai:  mokytojo komentarai  

(recenzija, pastabos) žodžiu ir raštu, vertinant 

mokinių darbus, pvz., rašinius, diskusijas, 

pranešimus, pristatymus, inscenizacijas,  

siekiant sudaryti galimybes tobulinti savo 

darbą. 

 

Formuojamasis 

(neformalusis) 

Baigus temą ar modulio Mokinių stebėjimas, kontroliniai, savarankiški Diagnostinis 
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programos dalį, siekiama 

išsiaiškinti mokinio pasiekimus ar 

padarytą pažangą; diagnozuoti 

mokymo(si) problemas, kad būtų 

galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti 

pagalbą įveikiant sunkumus.  

darbai (testai, rašiniai) ir namų darbų užduotys: 

pvz., mokinių gebėjimų rašyti literatūrinį 

rašinį, kalbos pažinimo ar teksto suvokimo 

testą ir jiems kilusių sunkumų diagnozavimas, 

darbo tobulinimo gairių numatymas. 

 

 

(formalusis / 

neformalusis) 

 

Siekiama  ugdymo procese 

surinkti daugiau informacijos apie 

mokinių padarytą pažangą, ją 

matuoti pasitelkus įvairius 

vertinimo metodus (tai 

apibendrinamojo vertinimo 

atmaina). 

Vertinama įvairi modulyje numatyta kalbinė 

veikla pagal mokytojo pateiktus ir su mokiniais 

aptartus kriterijus: 

 dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose; 

 darbas grupėje  (individualus indėlis); 

 informacinis pranešimas / pristatymas / 

interviu su bendraamžiais / 

inscenizacija / įsivaizduojama 

ekskursija / reportažas (galėtų būti 

rengiama individualiai, poromis, 

grupėmis ir pan.; 

 kūrybinio rašymo užduotys; 

 darbo tobulinimas (redagavimas, 

koregavimas); 

 namų darbų užduotys. 

 

Kaupiamasis 

(formalusis – 

suvestinis pažymys)  

Siekiama surinkti duomenis, 

leidžiančius nustatyti mokinio 

pasiekimų lygį išmokus modulio 

programos tam tikrą dalį (temą).  

 

Vertinimo metodai – mokinių žinių ir gebėjimų 

vertinimas už įvairius darbus raštu ir žodžiu 

pagal mokytojo pateiktus ir su mokiniais 

aptartus formalaus vertinimo kriterijus. 

Vertinami darbai: 

 literatūrinis rašinys, veikėjo 

charakteristika; 

 esė /diskusinis straipsnis / laiškas / 

autobiografija / dienoraštis / recenzija / 

diskusijos protokolas ir pan.; 

 teksto suvokimo ir kalbos pažinimo 

testai; 

 viešosios kalbos / pranešimai. 

 

Apibendrinamasis 

(formalusis) 

Rašomi mokymosi 

procese pažymiai už  

kontrolinius  ir kt. 

darbus, iš kurių gali 

būti vedamas 

galutinis modulio 

pažymys  / jie sudaro 

numatytą dalį 

galutinio vertinimo. 

III. MODULIO PABAIGOJE 

Siekiama diagnozuoti, kaip 

galutinis mokinio rezultatas 

(žinios, supratimas, gebėjimai, 

nuostatos) skiriasi nuo pageidauto 

ir siekto rezultato (individualios 

pažangos vertinimas).  

 

Buvusių (modulio pradžioje) ir esamų rezultatų 

lyginimas matuojant individualią mokinio 

pažangą. 

Diskusijos grupėje ir su mokytoju apie modulio 

programoje numatytus mokymosi siekinius, 

temos žemėlapis, ŽNS, Venno diagrama, 

mokymosi tikslų piramidė, interviu, mokytojo 

parengti klausimynai (nuostatų, poreikių, 

interesų analizė), rašymo ir skaitymo testai, 

kalbėjimo ir klausymo užduotys, rašiniai 

(turimų žinių, supratimo, gebėjimų 

diagnozavimas).  

 

Diagnostinis 

(neformalusis / 

formalusis) 

Siekiama gauti informaciją, ko  Įsivertinimas pagal pateiktus kriterijus / įgytų Formuojamasis 
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mokiniai išmoko, ar pasiekė 

numatytus tikslus, kokių kilo 

sunkumų, atliekant kalbėjimo ir 

klausymo, rašymo, skaitymo ir 

literatūros (kultūros) pažinimo 

užduotis. 

 

kompetencijų sąrašas; interviu (žodžiu, raštu) 

apie padarytą pažangą; refleksija (laiško sau 

rašymas, mokymosi žurnalas /  dienoraštis, 

interviu, įsivertinimo lapai, diskusijos) ir pan. 

 

(neformalusis) 

Siekiama surinkti duomenis, 

leidžiančius nustatyti mokinio 

pasiekimų lygį baigus modulio 

programą, kad jį būtų galima 

įvertinti formaliai (balais).  

 

 

 

Vertinimo metodai – mokinių žinių ir gebėjimų 

vertinimas už įvairius darbus raštu ir žodžiu 

pagal mokytojo pateiktus ir su mokiniais 

aptartus formaliojo vertinimo kriterijus. 

Vertinami darbai: 

 literatūrinis rašinys, veikėjo 

charakteristika; 

 esė /diskusinis straipsnis / laiškas / 

autobiografija / dienoraštis / recenzija / 

diskusijos protokolas ir pan; 

 teksto suvokimo ir kalbos pažinimo 

testai; 

 viešosios kalbos / pranešimai. 

 

Apibendrinamasis 

(formalusis) 

 

Galutinis modulio 

vertinimas gali būti 

vedamas 

vadovaujantis viena iš 

siūlomų metodikų: 

1 variantas: iš 

įvertinimų už darbus 

procese (100 proc.); 

2 variantas: 

įvertinimai už darbus 

procese (50 proc.) + 

įvertinimas už 

baigiamąjį  darbą iš 

visos modulio 

programos (50 proc.).  

Pastaba. Konkrečios lietuvių kalbos modulių apibendrinamojo vertinimo gairės pateikiamos ilgalaikių 

planų pavyzdžiuose (žr. 2 skyrių).  
 

Įvairių vertinimo tipų ir metodų taikymo praktinės galimybės siūlomos 2 ir 3 metodinių 

rekomendacijų skyriuose, kur pateikti konkretūs ekspertų ir projekte dalyvavusių lietuvių kalbos 

mokytojų parengti pavyzdžiai. Jų sąvadas pateikiamas 4 lentelėje.  

 

4 lentelė. Siūlomų vertinimo pavyzdžių sąvadas metodinėse rekomendacijose 

Modulio  

pavadinimas 

Vertinami kalbinės 

srities pasiekimai  

(žinios, supratimas, 

gebėjimai, nuostatos) 

Užduoties ir vertinimo 

tipas, jų paskirtis  

Modulinio mokymosi 

etapas ir siūlomas 

pavyzdys 

Branduolio moduliai 9–10 kl. 

A1.  

Kalbos gyvenimas: 
kalbų kilmė ir raida  

(9 kl.) 

Mokiniai įsivertina savo 

žinias ir supratimą apie 

kalbos paskirtį ir reikšmę, 

lietuvių kalbos kilmę, 

raidą ir jos tyrinėjimą, 

gebėjimą atpažinti lietuvių 

kalbos tarmes, savo 

požiūrį į lietuvių kalbos 

situaciją šiandien ir jos 

ateitį. 

Diagnostinis testas – 

mokiniai, remdamiesi  

mokytojo pateiktais 

atsakymais skaidrėse (žr. 

2.1.1.3. poskyryje ir 6 

priede), įsivertina, ką 

išmoko, kokių kilo 

sunkumų; numato būdus, 

kaip sieks geresnio 

rezultato. 

Modulio pabaigoje – 

pavyzdys 2.1.1.2. 

poskyryje. 



 24 

A2.  

Kalbos 

labirintai: 
lietuvių kalbos 

sintaksė (9 kl.) 

 

Diagnozuojami / vertinami 

mokinių gebėjimai skirti 

sakinių rūšis, sudėtinių 

prijungiamųjų sakinių 

dėmenis ir laipsnius, 

taikyti skyrybos taisykles. 

Diagnostinis įsivertinimo 

testas remiantis mokytojo 

pateiktais teisingais 

atsakymais / kontrolinis 

testas taikant 

apibendrinamąjį 

vertinimą. 

Modulio pradžioje 

(diagnostinis) /  modulio 

pabaigoje (diagnostinis 

arba apibendrinamasis) – 

pavyzdys 2.1.3.5. 

poskyryje. 

B1.  

Kultūros ištakos: 

tautosaka, Antikos 

literatūra, Biblija, 

Senovės Rytų poezija 

(9 kl.) 

Žinios, supratimas apie 

senąsias kultūras 

(Lietuvos, Antikos, 

Senovės Rytų) bei 

mokymosi siekiai. 

Diagnozuojama  

individuali mokinio 

pažanga (kaip kito 

mokinio žinios, 

supratimas, siekiai 

mokymosi procese.  

Prieš mokymąsi (modulio 

pradžioje), mokantis ir po 

mokymosi (pabaigoje) – 

pavyzdys 2.1.2.2. 

poskyryje. 

Mokėjimas mokytis Refleksija remiantis 

mokytojo pateiktais 

klausimais. Mokinys 

įsivertina, kaip jam sekėsi 

mokytis, kelia 

tolimesnius mokymosi 

tikslus. 

Modulio pabaigoje – 

pavyzdys 2.1.2.3. 

poskyryje. 

B3. 

 Pasaulėvaizdžio 

kontrastai: 
šviečiamasis amžius, 

romantizmas, 

realizmas (9 kl.) 

Mokinių žinios ir 

supratimas apie XVII–

XVIII a. kultūros epochas, 

skelbiamas idėjas. 

Diagnostinė literatūros 

užduotis, kuria siekiama 

diagnozuoti mokinių 

turimas žinias ir 

supratimą. 

Modulio pradžioje (prieš 

mokymąsi) – pavyzdys 

2.1.6.2. poskyryje. 

Mokinių nuomonė apie 

skaitytus tekstus 

(nuostatos) 

Refleksijos užduotis, 

kuria siekiama, kad 

mokiniai apmąstytų 

mokymosi patirtį.  

Modulio pabaigoje – 

pavyzdys 2.1.6.3. 

poskyryje. 

B1, B2, B3 (9 kl.) 

B1, B2, B3 (10 kl.) 

Mokinių nuomonė apie 

skaitytus tekstus 

(nuostatos) 

Diagnostinė užduotis, 

kuria siekiama, įvertinti, 

kaip kito mokinių 

mokymosi nuostatos, kad 

mokiniai apmąstytų 

mokymosi patirtį. 

Baigus visus 9 arba 10 kl. 

literatūros modulius –

pavyzdys 2.1.6.4. 

poskyryje. 

Privalomai pasirenkami moduliai 

C2. 

Tradicija ir 

modernumas 
šiandien: praeities 

ženklai šiuolaikinės 

literatūros (kultūros) 

tekstuose ir 

kontekstuose (9 kl.) 

Mokymosi siekiai, 

planuojant tiriamąją 

veiklą. 

Diagnostinė neformaliojo 

vertinimo užduotis, kuria 

siekiama išsiaiškinti 

mokinių interesus, 

poreikius. 

Modulio pradžioje – 

pavyzdys 3.3.2. 

poskyryje. 

Skaitymo (kultūros) 

pažinimo, rašymo, 

kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimai, atliekant 

tiriamąją veiklą. 

Tiriamosios veiklos ir 

rezultatų formaliojo 

(kaupiamojo ir 

apibendrinamojo) ir 

neformalaus vertinimo  

kriterijai. 

Visuose etapuose – 

pavyzdys 3.3.2. 

poskyryje. 

 

Gebėjimai planuoti tyrimą. 

Tyrimo planavimo 

įsivertinimas 

(neformalusis 

vertinimas), siekiant 

diagnozuoti iškylančius 

sunkumus ir sudaryti 

Mokymosi procese – 

pavyzdys 3.3.2. 

poskyryje. 
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galimybes tobulinti savo 

darbą. 

Gebėjimas parengti tyrimo 

ataskaitą. 

Grupinio tyrimo 

vertinimo (formaliojo ir 

neformaliojo) ir 

įsivertinimo (formaliojo 

ir neformaliojo) kriterijai. 

Mokymosi procese – 

pavyzdys 3.3.2 poskyryje. 

 

Literatūra 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮSAK-256 // http://www.smm.lt 

2. Vertinimas ugdymo procese [knyga mokytojui, projekto „Vertinimas ugdymo procese“ (2004–2006 

m.) patirtis]. Vilnius: Švietimo plėtotės centras, 2006. 

3. Weeden P., Winter J., Broadfoot P. Vertinimas. Ką tai reiškia mokykloms? Vilnius: Garnelis, 2005. 
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2. Branduolio (kalbos ir literatūros) modulių 9–10 klasėms 

metodiniai aprašai 

 

Šiame skyriuje lietuvių kalbos ir literatūros modulių metodiniai aprašai pateikiami pirmame 

metodinių rekomendacijų skyriuje siūloma seka (1.3 poskyris, 1 lentelė). Konkretaus modulio aprašo 

komplektą gali sudaryti modulio ilgalaikio plano pavyzdys, įsivertinimo ir vertinimo pavyzdžiai, 

pateiktys, užduotys ir kita didaktinė medžiaga – tai, ką projekto metu parengė projekto dalyviai 

mokytojai ir ekspertų grupės nariai. Rašytinės raiškos žanrų mokymo(si) ir literatūros teorijos sąvokų 

mokymo(si) 5–10 klasėje sąvadas pateikiamas 5 priede.  
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2.1. Lietuvių kalbos ir literatūros branduolio modulių 9 klasei metodiniai aprašai 

       2.1.1. A1 (9) lietuvių kalbos modulio KALBOS GYVENIMAS: kalbų kilmė ir raida aprašas 

       2.1.1.1.  A1 (9) modulio  ilgalaikis planas 

Parengė  Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Margarita Šalnė, lietuvių kalbos mokytoja Lina Zalagienė ir projekto darbo grupė 

Modulio trukmė – 22 val.  

Modulio tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti kalbą kaip socialinį kultūrinį reiškinį, pažinti 

lietuvių kalbą ir jos savitumą, ugdytis asmeninį, kalbinį ir kultūrinį tapatumą.  

Uždaviniai. Modulio programa siekiama, kad mokinys: 

 pažintų save kaip lietuvių kalbos vartotoją ir puoselėtoją;  

 pažintų kalbą kaip savitą fenomeną, kaip tautos savastį, kultūros reiškinį; 

 pakartotų 8 klasės programos kalbos ugdymo kursą.  

Numatomi mokinių pasiekimai. Kad įgytų kalbos pažinimo gebėjimų, mokiniai turėtų išsiugdyti 

nuostatą vertinti kalbą kaip  socialinį ir kultūrinį reiškinį, bendravimo priemonę.  

Žinios ir supratimas, gebėjimai. Mokiniai turėtų: 

 suvokti kalbą kaip socialinį ir kultūrinį reiškinį; 

 suvokti lietuvių kalbos unikalumą ir savitumą; 

 paaiškinti lietuvių kalbos kilmę, diskutuoti apie jos dabartį, kitimą;  

 nurodyti kelis iškiliausius lietuvių kalbos tyrėjus, apžvelgti jų veiklos sritis, įvardyti darbų 

reikšmę; 

 išvardyti lietuvių kalbos tarmes, apibūdinti, tyrinėti vietos tarmę ir palyginti ją su bendrine 

kalba; 

 rengti ir skaityti pranešimus / pristatymus su vaizdine informacija; 

 rašyti esė apie visuomenės ir kalbos sąsajas, interviu. 
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Pamokos eilės numeris, tema 

(problema), uždaviniai 

 

Numatoma kalbinė 

veikla  ir mokymo(si) 

metodai 

 

 

Vertinimas 

(būdai ir 

formos) 

 

Mokomoji medžiaga, šaltiniai 

 

Pastabos 

I etapas. Modulio įvadas (2 val.) 

1.Modulio įvadas (2 val.) 

1.1. Ką žinome apie lietuvių kalbą ir 

kitas kalbas?  (1 val.) 

Uždaviniai: 

– pakartoti 8 klasės kursą modulio tema; 

– įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. 

 

1.2. Modulio A1. Kalbos gyvenimas: 

kalbų kilmė ir raida pristatymas ir 

mokymosi planavimas (1 val.) 

Uždaviniai: 

– Ko sieksime šiuo moduliu?  

– Ką ir kaip veiksime? 

– Iš ko matysime, kad pasiekėme 

tikslus? 

Įtraukiantis pokalbis; 

žaidimas „Kas? Kur? 

kada?“ / testas, 

įsivertinimas 

„šviesoforo“ metodu. 

 

 

Modulio tikslo, 

uždavinių, turinio 

pristatymas ir 

aptarimas; veiklos 

krypčių numatymas, 

modulio plano 

koregavimas;  

vertinimo formų ir 

būdų numatymas.  

Metodai: kūrybinės 

mokymosi planavimo 

užduotys grupėms ir jų  

pristatymas bei 

vertinimas „karuselės“ 

metodu. 

Diagnostinis 

vertinimas, 

siekiant 

nustatyti žinių 

apie kalbų 

kilmę ir raidą, 

lygį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulio A1. Kalbos gyvenimas: 

kalbų kilmė ir raida programos ir 

plano projektai. 

 

 

II etapas. Modulio mokymo proceso dalys ir elementai (19  val.) 

2.1.  Kalba kaip socialinis kultūrinis 

reiškinys (2 val.) 

2.1.1.  Kalbos reikšmė ir kilmė (1 val.). 

2.1.2. Pasaulio kalbos (1 val.). 

Uždaviniai: 

 

 

Įtraukiantis pokalbis, 

grupės diskusija ir jos 

rezultatų pristatymas, 

 

 

Formuojamasis: 

mokomasi 

informacijos atrankos 

 

Koženiauskienė R., 

Dobrovolskis B., Zinkevičius 

Z. Lietuvių kalba 9 klasei. 

Kaunas: Šviesa, p. 237. 
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– vertinti kalbinę veiklą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą, teikiančią galimybių 

saviraiškai; 

– pažinti kalbą kaip savitą fenomeną, 

kaip tautos savastį, kultūros reiškinį; 

– paaiškinti kalbos kilmę, jos genezę. 

durstinys, 

žemėlapio ,,Svarbiausios 

pasaulio kalbos“ analizė 

ir jos perteikimo 

strategijų 

 

 

Biblijos mitas apie Babelio 

bokštą (ir dailėje, pvz., 

Piterio Breigerio vyresniojo 

paveikslas „Babelio bokštas“ 

ar „Mažasis Babelio 

bokštas“)  

Tekstas diskusijai apie kalbą 

kaip socialinį ir kultūrinį 

reiškinį: Miliūnaitė R. Apie 

kalbą ir mus. Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 

2006, p. 76–78. 

 

2.2. Lietuvių kalbos atsiradimas ir 

raida (1 val.)   

Uždaviniai: 

– paaiškinti lietuvių kalbos kilmę;  

– diskutuoti apie lietuvių kalbos  dabartį, 

kitimą. 

Darbas grupėmis / 

poromis: tekstų 

skaitymas ir žymėjimas 

ŽNS metodu / lentelės 

pildymas. 

Diskusija apie lietuvių 

kalbos  dabartį, kitimą. 

Formuojamasis: 

mokomasi rasti 

reikiamą 

informaciją, ją 

pasižymėti / 

performuluoti. 

Kaupiamasis: už 

pasirengimą 

diskusijai ir 

dalyvavimą. 

Koženiauskienė R., 

Dobrovolskis B., Zinkevičius 

Z. Lietuvių kalba 9 klasei. 

Kaunas: Šviesa,  p. 250. 

Tekstai diskusijai:  

„Ar lietuvių kalba gali būti 

tiltas į Europos kalbų 

pasaulį?“ (Koženiauskienė 

R., Mikulėnienė D., 

Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba  9 kl., 3 knyga. 

Kaunas: Šviesa,  p. 50–51) 

„Kaip miršta kalbos?“ 

(Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., 

Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba  9 kl., 3 knyga. 

Kaunas: Šviesa,  p. 45–47) 

 

2.3. Seniausi lietuvių kalbos rašytiniai 

šaltiniai, jų kultūrinis kontekstas, 

Darbas grupėmis: 

pranešimų su vaizdine 

Formuojamasis: 

mokomasi rasti 

Koženiauskienė R., 

Dobrovolskis B., Zinkevičius 

Galimos 

pranešimų 
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reikšmė Lietuvos kultūros raidai  

(4 val.) 

Uždaviniai: 

– parengti ir skaityti pranešimą su 

vaizdine informacija / pateiktimis; 

– įvardyti seniausius lietuvių kalbos 

rašytinius šaltinius;  

– paaiškinti seniausių lietuvių kalbos 

rašytinių šaltinių svarbą ir reikšmę 

Lietuvos kultūros raidai. 

 

medžiaga (pvz., 

pateiktimis, 

nuotraukomis, 

iliustracijomis, 

plakatais) rengimas ir 

pristatymas; 

pranešimų turinio ir 

pristatymo vertinimo 

kriterijų rengimas; 

pranešimų klausymas, 

aptarimas ir 

vertinimas. 

 

reikiamą informaciją 

pranešimo tema, ją 

atrinkti, glaudinti ir 

apibendrinti bei 

pristatyti pagal 

aptartus kriterijus; 

vertinti kitų grupių 

darbą pagal 

numatytus kriterijus 

ir įsivertinti savo 

indėlį į grupės darbą. 

Kaupiamasis:  

pranešimo rengimas 

ir pristatymas. 

 

 

 

Z., Lietuvių kalba 9 klasei. 

Kaunas: Šviesa,  p. 251. 

 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., 

Rinkauskienė R., Tėvynė – 

tai kalba  9 kl., 2 knyga. 

Kaunas: Šviesa,  p. 9; 

3 knyga, p. 27–35. 

 

M. Daukšos „Postilės“ 

prakalba į malonųjį 

skaitytoją. Skaito Aktorė 

Gražina Urbonaitė. 

http://postilla.mch.mii.lt/post

ile/prakalba.htm 

 

Mokslo ir enciklopedijų 

instituto elektroninių knygų 

serija Lietuva. 

http://www.musicalia.lt/meli/

index1.php?id=26   

temos:  

– Gedimino 

laiškai ir jų 

reikšmė 

Lietuvos 

kultūros raidai; 

– M. 

Husovianas, 

,,Giesmė apie 

stumbrą“;  

– M. Daukšos, 

,,Postilė“, jos 

reikšmė 

Lietuvos 

kultūros raidai;  

– Pirmoji 

lietuviška knyga 

ir jos reikšmė 

Lietuvos 

kultūros raidai“. 

 

2.4. Lietuvių bendrinės kalbos 

formavimosi procesas (1 val.) 

 

Uždaviniai: 

– pateikti 2–3 pavyzdžius, kuo lietuvių 

kalba išsiskiria iš kitų kalbų; 

– paaiškinti, kaip formavosi lietuvių 

bendrinė kalba. 

Kelių tekstų  ta pačia 

tema peržvalga; 

detalusis teksto 

skaitymas ieškant 

atsakymo į pateiktus 

klausimus / lentelės 

pildymas / 

konspektas. 

Formuojamasis:  

mokomasi teksto 

skaitymo strategijų 

ir reikiamos 

informacijos 

žymėjimo būdų.  

Koženiauskienė R., 

Dobrovolskis B., Zinkevičius 

Z. Lietuvių kalba 9 klasei. 

Kaunas: Šviesa, p. 250. 

Zinkevičius Z. Bendrinės 

kalbos iškilimas. 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., 

Rinkauskienė R., Tėvynė – 

tai kalba  9 kl., 3 knyga, 

Kaunas: Šviesa, p. 27–29. 

 

2.5. Pagrindiniai lietuvių kalbos tyrėjai Iš anksto parengtų Formuojamasis: Koženiauskienė R., Galimos 

http://postilla.mch.mii.lt/postile/prakalba.htm
http://postilla.mch.mii.lt/postile/prakalba.htm
http://www.musicalia.lt/meli/index1.php?id=26
http://www.musicalia.lt/meli/index1.php?id=26
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ir ugdytojai. Jų darbų reikšmė (2 val.) 

 

Uždaviniai: 

– parengti ir skaityti pranešimą su 

vaizdine informacija / pateiktimis; 

– nurodyti kelis iškiliausius lietuvių 

kalbos tyrėjus; 

– apžvelgti iškiliausių lietuvių kalbos 

tyrėjų veiklos sritis, įvardyti jų darbų 

reikšmę. 

pranešimų su vaizdine 

informacija / 

pateiktimis  

pristatymas; 

pranešimų klausymas, 

aptarimas ir 

vertinimas. 

 

mokomasi glaustai 

užsirašyti pagrindinę 

pranešimo 

informaciją, ją 

pasitikslinti 

išklausius 

pranešimą; vertinti 

pranešimų turinį ir 

pranešėjų kalbą 

pagal iš anksto 

aptartus kriterijus; 

įsivertinti savo indėlį 

į grupės darbą. 

 

Kaupiamasis:  

pranešimo su 

vaizdine medžiaga / 

pateiktimis 

parengimas ir 

pristatymas. 

Dobrovolskis B., Zinkevičius 

Z. Lietuvių kalba 9 klasei. 

Kaunas: Šviesa, p. 13. 

Dobrovolskis B., 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., Lietuvių 

kalba 10 kl., Kaunas, Šviesa, 

p. 170–203. 

Lituanistikos paveldo 

informacinė sistema 

„Aruodai“. 

http://old.aruodai.lt/kalba/3_

kalba_klasifikacija.htm 

 

pranešimų 

temos:  

– Lietuvių 

kalbos tyrėjai ir 

ugdytojai: K. 

Sirvydas;   

– Lietuvių 

kalbos tyrėjai ir 

ugdytojai: D. 

Kleinas; 

– Lietuvių 

kalbos tyrėjai ir 

ugdytojai: F. 

Kuršaitis  

– Lietuvių 

kalbos tyrėjai ir 

ugdytojai:  K. 

Būga;  

– Lietuvių 

kalbos tyrėjai ir 

ugdytojai: J. 

Jablonskis.  

2.6. Lietuvių kalbos tarmės (5 val.) 

2.7.1. Tarmė ir pusiau tarminė kalba.  

Aukštaičių tarmė. Žemaičių tarmė  

(2 val.). 

2.7.2. Kalbinės aplinkos tyrimas „Tiriu ir 

vertinu kalbinę aplinką“ (3 val.). 

Uždaviniai: 

– atpažinti aukštaičių ir žemaičių tarmes; 

– nustatyti kalbos kitimą ir paaiškinti jo 

priežastis. 

Tarmiškos šnekos 

įrašų klausymas; 

tarmių žemėlapio 

analizė; darbas 

grupėmis: projektinių 

darbų temų 

pasirinkimas, 

tiriamosios veiklos 

planavimas; interviu 

su tarmiškai 

šnekančiu žmogumi / 

radijo ar TV laidos 

 

Formuojamasis: 

Mokomasi planuoti 

tyrimą, užrašyti 

interviu, 

apibendrinti ir 

tinkamai pateikti 

tyrimo išvadas, 

vertinti savo indėlį į 

grupės darbą. 

Kaupiamasis:  

projektinio darbo 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., 

Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba  9 kl., 2 knyga. p. 

77; 3 knyga, p. 36–37. 

Tarmių chrestomatija, 

žemėlapis ,,Lietuvių kalbos 

tarmės“. 

Lietuvių kalbos instituto 

Tarmių archyvo duomenų 

bazė http://tarmes.mch.mii.lt/  

Lituanistikos paveldo 

Apie projektinių 

darbų 

planavimą žr. 

Koženiauskienė 

R., Mikulėnienė 

D., 

Rinkauskienė 

R. Tėvynė – tai 

kalba  9 kl. 

Mokytojo 

knyga. Kaunas: 

Šviesa, p. 45–

http://old.aruodai.lt/kalba/3_kalba_klasifikacija.htm
http://old.aruodai.lt/kalba/3_kalba_klasifikacija.htm
http://tarmes.mch.mii.lt/
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įrašo analizė; tyrimo 

apibendrinimas ir 

pristatymas; 

pristatymo klausymas, 

aptarimas ir 

vertinimas 

parengimas ir 

viešas pristatymas.  

informacinė sistema 

„Aruodai“. 

http://old.aruodai.lt/kalba/3_

kalba_klasifikacija.htm 

 

47. 

2.7. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų 

kalbos ir jų likimai (1 val.) 

 

Uždaviniai: 

– parengti ir skaityti pranešimą su 

vaizdine informacija / pateiktimis; 

– išvardyti indoeuropiečių kalbos šeimų 

šakas,  parodyti jas žemėlapyje; 

– išvardyti gyvas ir mirusias baltų kalbas,  

parodyti jas žemėlapyje; 

– suvokti kalbą kaip socialinį ir kultūrinį 

reiškinį. 

Darbas grupėmis: 

pranešimų su vaizdine 

medžiaga (pvz., 

pateiktimis, 

nuotraukomis, 

iliustracijomis, 

plakatais) 

pristatymas; 

pranešimų klausymas, 

aptarimas ir 

vertinimas. 

 

Formuojamasis: 

mokomasi glaustai 

užsirašyti pagrindinę 

pranešimo 

informaciją, vertinti 

pranešimų turinį ir 

pranešėjų kalbą 

pagal iš anksto 

aptartus kriterijus; 

įsivertinti savo indėlį 

į grupės darbą. 

Kaupiamasis:  

pranešimo su 

vaizdine medžiaga / 

pateiktimis 

parengimas ir 

pristatymas. 

Koženiauskienė R., 

Dobrovolskis B., Zinkevičius 

Z. Lietuvių kalba 9 kl. 

Kaunas: Šviesa,  p. 242. 

Zinkevičius Z. Kalbotyros 

pradmenys. 

Sabaliauskas A. Mes baltai. 

Vilnius: Gimtasis žodis, 

2002. 

Mokslo ir enciklopedijų 

instituto elektroninių knygų 

serija Lietuva. 

http://www.musicalia.lt/meli/

index1.php?id=26    

 

Pranešimų 

temos ir jų 

vertinimo 

kriterijai 

paskelbiami 

mokiniams iš 

anksto. 

2.8. Lietuvių kalbos būties ir buities 

klausimai: būti ar nebūti, kodėl? (3 

val.) 

 

Uždaviniai: 

– pažinti save kaip lietuvių kalbos 

vartotoją ir puoselėtoją; 

– pažinti kalbą kaip savitą fenomeną, 

kaip tautos savastį, kultūros reiškinį; 

–  planuoti, rašyti ir tobulinti esė. 

Esė pavyzdžių 

skaitymas ir analizė 

(tikslas, tema, 

problema, nuomonės 

raiška ir kt.); minčių 

lietus.  

Laisvasis rašymas / 

rašinio plano 

rengimas; 

savarankiškas esė 

pirmojo varianto 

Formuojamasis: 

mokomasi planuoti 

esė ir tobulinti 

rašomąjį darbą 

pagal aptartus 

vertinimo kriterijus. 

Kaupiamasis (esė). 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., 

Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba  9 kl. 3 knyga. 

Kaunas: Šviesa, p. 45–51; 

54–61. 

Esė temos: 

,,Tarmės – gija, 

jungianti mus 

su protėviais“; 

,,Lietuvių 

kalbos ateitis“; 

Kalba – tai 

Tėvynė“;  

,,Dvikalbystės / 

daugiakalbystė 

Lietuvoje“ ir kt. 

http://old.aruodai.lt/kalba/3_kalba_klasifikacija.htm
http://old.aruodai.lt/kalba/3_kalba_klasifikacija.htm
http://www.musicalia.lt/meli/index1.php?id=26
http://www.musicalia.lt/meli/index1.php?id=26
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rašymas namuose; 

juodraščių skaitymas 

ir aptarimas grupėse; 

teksto taisymas, 

redagavimas, 

švarraščio pateikimas. 

III etapas. Modulio apibendrinimas (1 val.) 

3.1. Ar pasiekėme tikslus, kurių 

siekėme? (1 val.) 

 

Uždaviniai: 

– įsivertinti modulio mokymosi 

pasiekimus ir padarytą pažangą, 

savo indėlį į mokymosi procesą; 

– apmąstyti savo, kaip 

besimokančiojo, stiprybes ir 

numatyti, ką ir kaip tobulinti. 

 

Gali būti taikomi 

individualaus 

kiekvieno mokinio 

įsivertinimo ir visos 

klasės mokinių 

refleksijos metodai, 

pvz., mokymosi 

dienoraštis, 

voratinklis, nebaigti 

sakiniai, 

kompetencijų 

vertinimo skalė, 

pokalbis ratu ir kt. 

Apibendrinamasis 

 

 

Vertinimo samprata. 

Švietimo ir mokslo 

ministerija, 2004. 

Vertinimas ugdymo procese. 

Vilnius: Švietimo plėtotės 

centras, 2007. 

Kompetencijų ugdymas. 

Metodinė medžiaga. Vilnius: 

Ugdymo plėtotės centras. 

2010, interneto svetainė 

www.mokomes5-8.lt  

 

Apibendrinama

sis vertinimas 

baigiant modulį 

turėtų būti 

grindžiamas 

modulio 

programos 

projekte 

numatytais 

vertinimo lygių 

aprašais. 

http://www.mokomes5-8.lt/
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2.1.1.2. Pasiekimų įsivertinimo testas baigus A1 (9) modulį 

Parengė Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  

Kristina Rudzevičienė 

 

Įsivertinimo testas 

 

Mokinio vardas, pavardė  _____________________________________________________________ 

 

1. Kas yra kalba, kokia jos paskirtis? (2 t.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Kuo kalba svarbi žmogui, tautai? (2 t.)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Kuo lietuvių kalba unikali? (4 t.)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

4. Įrašykite trūkstamą informaciją apie lietuvių kalbos tyrėjus, jų darbus. (3 t.)  

 

Svarbus lietuvių kalbos mokslo įvykis – 1653 m. Karaliaučiuje    gramatikos „Grammatica 

Litvanica“ išleidimas. Rašydamas lietuvių kalbos gramatiką    rėmėsi gyvąja kalba. 

Klausydamas gyvosios kalbos jis formulavo dėsnius, o juos savo ruožtu vėl tikrino praktikoje. 

Paaiškinkite lietuvių 

kalbos kilmę (3 t.): 
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Valdžiai kalbininkas įteikė tris rankraščius. Lotyniška gramatika buvo išleista 1653 m., vokiška 

gramatika pasirodė 1654 m., o kur dingo žodynas neaišku. 

XVII a. pradžioje Vilniuje išleidžiamas     pirmasis lietuvių kalbos žodynas.  

  yra bendrinės lietuvių kalbos gramatikos mokslo kūrėjas, parašęs kelias lietuvių kalbos 

gramatikas, kuriomis buvo galutinai įtvirtintos vakarų aukštaičių fonetikos, morfologijos ir sintaksės 

lytys, tikslingai nustatytas bendrinės kalbos ir tarmių santykis, įdiegtos bendrinės kalbos normos. Visų 

   kalbos mokslo darbų apibendrinimas buvo jo 1922 m. ,,Lietuvių kalbos gramatika“, 

kurioje, pasak pasaulinio masto kalbininko Antuano Mejės, „smulkiausiai ir tiksliausiai aprašyta 

dabartinė lietuvių kalba“.  

Pagrindinis     darbas, su kuriuo susijusi jo, kaip rašytojo, šlovė –  

J. Vujeko pamokslų rinkinio vertimas. ,,Postilė” yra viena iš pačių svarbiausių XVI a. knygų lietuvių 

kalba, turėjusi didžiulę įtaką lietuvių kalbos raidai, lietuvių kalbos įtvirtinimui viešajame valstybės 

gyvenime.Yra žinomi šeši šios knygos egzemplioriai. 

 

 

5. Kaip skirstomos lietuvių kalbos tarmės? (1 t.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Kokia tarme kalbama? Paklausykite tekstą
1
 ir pasakykite, kokia tarme girdite kalbant (4 t.) 

 a)     __________________ 

 b)     __________________ 

 c)     ___________________ 

 d)     ____________________ 

 

7. Lietuvių kalbos būtis. Ką apie tai manote? (6 t.) 

 

7.1. Ar lietuvių kalba verta didžiuotis? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.2. O gal kalbėti lietuviškai gėda? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.3. Ar lietuvių kalba išnyks? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.4. Nuo ko priklauso lietuvių kalbos likimas?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.5. Kas labiausiai kenkia gimtajai kalbai? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.6. Koks mano indėlis saugant lietuvių kalbą? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Iš viso 25 taškai  

 

                                                 
1
 http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/415/ 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/415/
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Surinkau   (surinktų taškų sumą dalijame iš 25, sužinome, kiek procentų teisingų atsakymų 

surinkome) 

 

Įsivertinti savo darbą, pastangas, sėkmę mokantis modulio „Kalbos gyvenimas: kalbų kilmė ir raida“ 

pažymiu 1   2   3   4   5  6  7  8  9  10  ir argumentuoti, kodėl toks įsivertinimas; kas pasisekė, kas ne, 

kas, jūsų manymu, buvo įdomu, kas galėjo būti kitaip. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.1.1.3. Pasiekimų įsivertinimo testo baigus A1 (9) modulį atsakymai (modulio apibendrinimo 

medžiaga – 6 priedas). 

Parengė Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos mokytoja metodininkė Kristina Rudzevičienė  

 

 

 

K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

1.

• Svarbiausia kalbos paskirtis – būti žmonių
bendravimo priemone. 

• Kalbėdamas žmogus parodo, koks jis yra, kaip 
mąsto, atskleidžia savo vidinį pasaulį. 

• Kiekvienos tautos kalba yra jos kultūros, 
literatūros kūrimo priemonė, tautos savimonės, 
tautos vertybių – būdo, papročių, mąstymo, 
išraiška. Joje sukaupta tautos istorija, 
psichologija, patirtis. 

• Kalboje atsispindi santykiai su kitomis 

tautomis.

 

 

 

K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

2.

Išlaikė senosios indoeuropiečių prokalbės 

ypatybių:

~3000 pačių seniausių indoeuropiečių prokalbės žodžių
išlaikė būtent lietuvių kalba

 

K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

2.

 
K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

2.

Lietuvių kalba nuėjo ilgą istorijos kelią, 
skaičiuoja ne vieną tūkstantį metų

(maždaug nuo VIIa. susiklostė kalbos sistema, panaši į
dabartinę lietuvių kalbą);
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K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

2.

Ne vieną kartą bandyta numarinti lietuvių
kalbą, bet ji vis tiek pakildavo ir 

tebegyvuoja ligi šiol.

  

K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

2.

Negalima nesutikti su etninės kultūros 

specialistės dr. D. Urbonavičienės pastaba:

žinant kalbai kylančias grėsmes, pats laikas 

svarstyti galimybę siūlyti lietuvių kalbą

įtraukti į UNESCO saugomų objektų

sąrašus.

 

 

K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

3.

Indoeuropiečių
prokalbė – kalba, iš
kurios susiformavo 
indoeuropiečių kalbų
šeima. 

Tokia kalba galėjusi 
egzistuoti gal prieš 6–
7 tūkstančius metų ar 
dar anksčiau.

Baltų kalbos sudaro
atskirą indoeuropiečių
kalbų grupę. Ją
sudaro gyvosios 
lietuvių, latvių klb. 
(jomis šneka apie 5 
mln. žmonių) ir 
mirusios – prūsų, 
jotvingių, kuršių, 
žiemgalių, sėlių.

 
K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

3.

XV - XVI a. garsėjo lietuvių kilmės iš romėnų

teorija.

Nuo XVIII a. atsiranda vis daugiau balsų, 

keliančių savaiminę lietuvių kalbos kilmę.

 

 

K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

5.

Svarbus lietuvių kalbos mokslo įvykis –

1653 m. Karaliaučiuje

Danieliaus Kleino

gramatikos „Grammatica Litvanica“

išleidimas. 

 
K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

5.

XVII a. pradžioje Vilniuje išleidžiamas

Konstantino Sirvydo

pirmasis lietuvių kalbos žodynas.
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K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

5. 

Jonas Jablonskis

1922 metais parašo normines lietuvių kalbos 

gramatikas, kuriomis iš esmės padedami 

pagrindai dabartinei bendrinei lietuvių kalbai. 

 
K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

5.

„Postilės” autorius - Mikalojus Daukša.

Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne 

miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos 

savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką

meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, 

pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą – sunaikinsi 

santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus 

saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. 

 

 

K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

Lietuvių

kalbos 

tarmės

Aukštaičių Žemaičių

Vakarų Pietų Rytų Pietų Šiaurės Vakarų

 
K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

Lietuvių kalba tikrai neišnyks

Lietuvių kalbos padėtis yra geriausia per visą

istorijos pjūvį, tad nereikia tikėti apokaliptinėmis 

vizijomis, kad ateityje liks tik anglų kalba, o 

lietuvių – išnyks.

Tokiomis optimistinėmis gaidomis dalijosi filologijos daktaras, 

Vilniaus universiteto Filologijos dekanas Antanas Smetona, 

skaitęs paskaitą „Lietuvių kalbos padėtis dabartinėje 

visuomenėje ir ateities perspektyvos

lrytas.lt paskaita: 10. Filologijos daktaras A.Smetona: „Lietuvių kalba tikrai 

neišnyks“ (video, garso įrašas) / Paskaita / lrytas.lt

 

 

K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

Provincialumo mentalitetas skatina kalbos ir tradicijų griovimą

Pagrindinės bėdos, kurias šiuo metu patiria 

lietuvybė ir lietuvių kalba, yra globalizacija, masinė

lietuvių emigracija bei menkas lietuvybės 

prestižas.

Lietuvoje vis dar gaji tarybiniais laikais įsitvirtinusi 

savęs menkinimo tradicija. „Užsienis“

(vakarietiškas) suvokiamas kaip kažkokios 

aukštesnės kultūros sfera, su kuria palyginus, 

Lietuva yra atsilikusi provincija, lietuvių kalba –

archajiška prokalbė, o patys lietuviai – kur kas 

žemesnės būtybės nei vakariečiai.

Lietuvybė ir lietuvių kalba – tema

 
K. Rudzevičienė, Marijampolės Sūduvos 

gimnazija

Jaunimo kalba kaip kultūros reiškinys

Ypač gausu Vakarų kalbų naujųjų skolinių

jaunimo kalboje. Jaunimo požiūris į tautinę

kultūrą, tautinį identitetą rodo tautos išlikimo 

galimybę ar negalimybę. Jaunimo kalba yra 

ateities kalba. Taip, kaip šiandien kalba jaunimas, 

kokie kalbos reiškiniai ir procesai pastebimi jų

kalboje, prognozuoja, kas laukia lietuvių kalbos po 

kelių dešimtmečių.

Irena Talutytė

Literatūra ir menas. JAUNIMO PUSLAPIS. JAUNIMO KALBA KAIP 

KULTŪROS REIŠKINYS

 

 

 

 

 

 

 



 39 

2.1.1.4. A1(9)  modulio galimos sąsajos su B1 (9) literatūros moduliu  KULTŪROS 

IŠTAKOS: tautosaka, antikos literatūra, Biblija, Senovės Rytų poezija 

Kartojant pasaulio ir indoeuropiečių kalbų kilmės teorijas, galima pasiremti sanskrito, graikų, 

lotynų, hebrajų, kinų ar japonų žodžių, posakių, raštų sistemų bei išverstų antikos, Biblijos, Senovės 

Rytų poezijos tekstų pavyzdžiais. Aptariant baltų kalbų ir lietuvių tarmių kilmę bei ypatybes, galima 

pasinaudoti prūsų kalbos posakiais, latvių ir lietuvių tautosakos pavyzdžiais, pasiūlyti mokiniams jų 

rengiamus pranešimus arba esė pagrįsti savo arba tėvų, senelių gimtinių (Lietuvos etnografinių 

regionų) tautosakos pavyzdžiais.  

Šiuolaikinė literatūrinė kalba ir tarmės (pvz., A. Baranausko, V. Braziūno tarmiški rašytiniai ir 

sakytiniai tekstai), jaunimo kalba literatūroje (pvz., slengas, barbarizmai, keiksmažodžiai, naujadarai). 

Literatūros vertimų ir originalų, dvikalbių poezijos tekstų lyginimas (pvz., Vilniaus įkvėpti 

kalbomis, Lidija Šimkutė. Mintys ir uola / Thought and rock – poezija lietuviškai ir angliškai).  

2.1.1.5. Rekomenduojami tekstai ir kita mokymo(si) medžiaga A1(9)  moduliui aktualizuoti  

 Biblijos mitas apie Babelio bokštą (ir dailėje, pvz., Piterio Breigerio vyresniojo paveikslas 

„Babelio bokštas“ ar „Mažasis Babelio bokštas“).  

 Lietuvos ir lietuvių kilmės teorijos. 

 M. Daukšos „Postilės“ prakalba į malonųjį skaitytoją. Skaito Aktorė Gražina Urbonaitė. 

http://postilla.mch.mii.lt/postile/prakalba.htm 

 Sabaliauskas A. Mes baltai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.  

 Eigminas K. Kas yra bachuras. Žodžių istorijos etiudai. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto 

leidykla, 2002.  

 Mokslo ir enciklopedijų instituto elektroninių knygų serija Lietuva. 

http://www.musicalia.lt/meli/index1.php?id=26 

 Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo duomenų bazė  

       http://tarmes.mch.mii.lt/ 

 Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“. 

http://old.aruodai.lt/kalba/3_kalba_klasifikacija.htm 

 Lietuvių poetai ir poezija apie kalbą.  

 Žemaitė. „Trys mylimos“. Pagal galimybes gali būti vykstama į spektaklį.  

 Pažintis su internetiniais ištekliais: 

o www.lkz.lt 

o www.vlkk.lt 

http://postilla.mch.mii.lt/postile/prakalba.htm
http://old.aruodai.lt/kalba/3_kalba_klasifikacija.htm
http://www.lkz.lt/
http://www.vlkk.lt/
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o http://www.kalbosnamai.lt/ 

o www.lki.lt ir pan.  

o Pasaulio kalbų šeimos // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/434/  

o Tarmės // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/415/ 

 

2.1.1.6. A1  (9)  moduliui siūlomos projektinės veiklos kryptys (apie projekto metodą ir tiriamąją 

veiklą žr. 1 ir 2 priedai). 

1. Kalbos kilmė.  

2. Lietuvių kalbos atsiradimas. 

3. Lietuvių kalba tarp kitų indoeuropiečių kalbų.  

4. Seniausi rašytiniai šaltiniai.  

5. Gimtosios tarmės ypatybės. 

6. Bendrinės kalbos formavimasis.  

7. Žymiausi XX a. pradžios kalbininkai. 

2.1.1.7. Apibendrinamasis vertinimas baigus A1 (9) modulį 

Kalbos istorijos, raidos, lietuvių bendrinės kalbos formavimosi, lietuvių kalbos tarmių ir pan. 

temomis, numatytomis programos turinio apimtyse, gali būti rengiama:  

 esė / straipsnis; 

 sakytinis pranešimas (su PowerPoint programa parengtomis pateiktimis); 

 interviu, pvz., iš tarmiškai šnekančių asmenų, tam tikrais pasirinktais kalbų ar tarmių klausimais 

–  tarpinis tiriamosios veiklos rezultatas.  

Apibendrinamasis vertinimas: 

 sakytinio pranešimo su vaizdine medžiaga parengimas ir  pristatymas – 40 proc.;  

 interviu – 10 proc.;  

 pasirinktos temos tyrimas ir jo pristatymas (pranešimu) – 30 proc.; 

 esė – 20 proc. 

 

http://www.kalbosnamai.lt/
http://www.lki.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/434/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/415/
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2.1.2. B1(9) literatūros modulio  KULTŪROS IŠTAKOS: tautosaka, antikos literatūra, Senovės 

Rytų poezija, Biblija  aprašas 

          2.1.2. 1. B1 (9)  modulio ilgalaikis planas 

 

Parengė  projekto darbo grupė 

I. Modulio metrika 

Modulio trukmė – 27 val.  

Mokinių mokymo(si) patirtis: įgyti / išsiugdyti  šios temos  žinios, supratimas ir gebėjimai (iš V–

VI, VII–VIII kl. PUBP (2008)  ir A1 modulio „Kalbos gyvenimas: kalbų kilmė ir raida“ 

programos), kurie bus plėtojami šiame modulyje 

Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos bendroji programa (2008) 

V–VI kl. VII–VIII kl. 

1. Gebėjimai, žinios, supratimas 

Pateikti smulkiosios tautosakos kūrinių pavyzdžių: 

mįslių, patarlių, gamtos garsų mėgdžiojimų, 

skaičiuočių, pajuokavimų. Atpažinti pasaką, sakmę, 

padavimą, pasakėčią, eilėraštį.  

Žinoti, kaip mokyklos bibliotekoje susirasti nurodytus 

šaltinius, kaip susirasti nurodytą šaltinį pagal nurodytą 

adresą internete. 

Suprasti, kad literatūros rūšies ir žanrų ypatumų 

pažinimas leidžia skaitytojui kelti skaitymo hipotezes, 

padedančias suprasti tekstus. Žinoti esminius 

literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo 

(novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, 

dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti. 

 

2. Turinio apimtis: literatūros, kaip meno rūšies, savitumo pažinimas 

Šiame koncentre formuojamas literatūros kaip 

išmonės, vaizduojamojo pasaulio sąlygiškumo 

suvokimas.  

Mokomasi suvokti mitų, sakmių, padavimų 

meninę išmonę. Aptariama smulkioji tautosaka, jos 

savitumas. Skaitomos liaudies pasakos, aptariamos 

etinės vertybės, kompozicijos ir raiškos ypatumai. 

Susipažįstama su tradiciniais lietuvių liaudies pasakų 

personažais (pvz., trečias brolis, sesuo, ragana, 

našlaitė). Jų pažinimo, kaip konteksto, reikės 

vėlesniam literatūros kursui suvokti. 

Skaitant įvairių žanrų lyrikos kūrinius 

analizuojama jų raiška ir prasmė, atkreipiamas 

dėmesys į eiliuotos kalbos požymius (ritmas, fonika, 

sintaksinė sandara).  

Nagrinėjant dramos kūrinius aptariama išorinė 

dramos teksto sandara (remarkos, dialogas, 

monologas) ir dramos esmė – konfliktas, draminis 

charakteris. Aptariami dramos žanrai: tragedija, 

komedija, drama. 

 

2.1. Tekstų žanrai 

Mokiniai mokosi rašyti paisydami žanro 

reikalavimų. Mokomasi rašyti laišką (asmeninį ir 

dalykinį), interviu <....> Mokiniams suteikiama 

galimybių rašyti išmone grįstus tekstus, imtis tam tikrų 

kūrybinių bandymų. Jie kuria arba perkuria pasaką, 

pasakėčią, sakmę, padavimą, eilėraštį.  

 

Mokiniai mokosi rašyti paisydami žanro reikalavimų. 

Rašomi asmeninio pobūdžio tekstai: laiškas... 

dalykiniai tekstai: laiškas, interviu... knygos (kino 

filmo, laidos, interneto svetainės paaugliams) 

pristatymas..., kelionių įspūdžiai <...> Mokiniams 

suteikiama galimybių rašyti išmone grįstus tekstus, 

imtis tam tikrų kūrybinių bandymų. Jie kuria apsakymą 

(įtempto siužeto pasakojimą, grįstą konfliktu), eilėraštį, 

įsivaizduojamą knygos veikėjo dienoraštį, portretą. 

Mokiniai eksperimentuoja kurdami alternatyvią 

pabaigą, keisdami literatūros rūšį, žanrą, keisdami 

pasakojimo perspektyvą, imituodami tam tikrą stilių. 
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2.2. Privalomos ir rekomenduojamos literatūros sąrašas 

Privaloma literatūra 

Lietuvių literatūros tekstai  

Kaip atsirado žemė ir Sužeistas vėjas 

(pasirinktos sakmės) 

Lietuviškos pasakos. Baltas vilkas. Dvylika 

brolių, juodvarniais lakstančių. Stiklo kalnas 

Visuotinės literatūros tekstai  

Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios 

knygos apie pasaulinį tvaną arba Nojaus arką) 

Graikų mitai. (Dedalas ir Ikaras. Tesėjo kelionė 

į Kretą) 

Homeras. Odisėja (ištraukos) 

Rekomenduojama literatūra 

Čir vir vir pavasaris (smulkioji tautosaka) 

Gerai, bet nelabai (melų pasakos) 

 

Privaloma literatūra 

Visuotinės literatūros tekstai  

Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios 

knygos: pasakojimas apie nupuolimą: pikto kilmę; 

ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal 

Matą (palyginimas apie sėjėją, palyginimas apie 

talentus).  

Graikų mitai. Prometėjas. Heraklis (pasirinktas 

mitas) 
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II. Modulio mokymo(si) pagrindiniai etapai ir elementai 

Pamokos eilės numeris, tema, (problema),  

uždaviniai 

Numatoma integruota kalbinė veikla (kalbėjimas ir klausymas,  

skaitymas, literatūros (kultūros) pažinimas, rašymas) ir mokymo(si) 

metodai 

Vertinimas 

(kas ir kaip 

vertinama)  

Mokymosi medžiaga, 

šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas. Pasirengimas kelionei į žmogaus kultūros laikų pradžią (3 val.) 

1.1. Kelionės į senųjų kultūrų pradžios laikus 

galimybių aptarimas:  kodėl vertėtų ar 

nevertėtų keliauti? 

 Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų suprasti ir mokėti pagrįsti savo 

požiūrius į praeities ir dabarties kultūrų dialogo 

ne/įdomumą  ir reikšmę šiuolaikiniam 

išsilavinusiam žmogui  aptardami  keliamus 

klausimus  ir suformuluodami savo individualius 

siekius (nuostatos).  

2. Mokiniai turėtų išsiaiškinti modulio apie 

senovės kultūras sąsajas su šiandiena ir išmokti 

individualiai pagrįsti tokios kultūrinės/literatūrinės 

kelionės prasmę ir įdomumą dalyvaudami 

pokalbyje-diskusijoje ir atlikdami individualios 

dalykinės savianalizės ir motyvacijos užduotis 

(ŽNS)  (dalykų integracinių sąsajų jungimo 

gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis/ formuotis/ lavintis 

probleminio grupinio ir individualaus mokymosi 

įgūdžius rengdamiesi pokalbiui (jėgos lauko 

analizė) ir  pildydami modulio įvadinio 

individualaus grafinio modelio lentelę (ŽNS) 

(mokymosi kelti klausimus, argumentuoti 

atsakymus, sisteminti turimas žinias ir 

individualius siekius gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

 

 

Kolektyvinis pasirengimas kelionei (įvadinis pokalbis-diskusija) 
„Senosios pasaulio kultūros ir aš, XXI a. žmogus: atrasti/ prarasti,  

suprasti/ atmesti, pratęsti/ nutraukti?“, individualiai  raštu  kelionės 

dienoraštyje pasižymint argumentus už ir prieš (jėgos lauko analizė + ir 

-), grupėmis juos  žodžiu pagrindžiant,  kolektyviai raštu ir žodžiu 

apibendrinant. 

 Individualus pasirengimas kelionei: kelionės dienoraščio pradiniai 

įrašai. Individualus lentelės  Senovės kultūros ir aš: žinau–norėčiau 

sužinoti–sužinojau –nauji siekiai   dviejų pirmųjų skilčių pildymas 

(trečiąją ir ketvirtąją skiltį –sužinojau ir supratau bei  Nauji siekiai –  

mokiniai turėtų individualiai  užpildyti  pabaigę modulį (žr. 2.1.2. B1 (9)  

modulio įsivertinimo pradžioje pavyzdys  Senovės kultūros ir aš: 

žinau – norėčiau sužinoti – sužinojau – nauji siekiai)  

Orientacinės gairės 

a) 1) ką žinau  apie Lietuvos senąją kultūrą: kodėl, kada, kokių kultūrų  

pirmieji žmonės atsikraustė prie Baltijos jūros ir į dabartinės Lietuvos 

teritoriją? kodėl, kaip keitėsi  šių žmonių kultūra? ką žinau apie baltų 

kultūros geografiją, istoriją? kokias žinau senovės baltų,  vėliau –  

lietuvių gentis, kas joms buvo būdinga, kokiomis kalbomis ir tarmėmis 

kalbėjo/kalba jų žmonės? ką žinau apie Lietuvos kultūrą iki krikšto ir po 

krikšto? kas būdinga  XIX–XX a. užrašytai lietuvių tautosakai?) ir 2) ką 

norėčiau  apie Lietuvos senąją kultūrą ir tautosaką sužinoti,  ką – atrasti, 

suprasti, kodėl?; 

b) 1) ką žinau  apie Artimųjų Rytų senovės tautų kultūras: kurios Azijos 

žemyno geografinės teritorijos vadinamos Artimaisiais Rytais? kurios 

šiuolaikinės valstybės yra šioje geografinėje teritorijoje? kodėl senovėje 

Mesopotamija buvo vadinama „derlinguoju pusmėnuliu“? kas buvo 

būdinga  Egipto, Šumero-Akado, Babilono, Sirijos, Hetitų, Irano 

civilizacijoms? kada ir kur pradėjo kurtis pirmieji miestai? kada, kur, 

kokie buvo sukurti  pirmieji piktografinio, ideografinio, fonetinio rašto 

ženklai ir sistemos? ką žinau apie Biblijos istoriją ir tekstus? ir 2) ką 

norėčiau sužinoti  apie Artimųjų Rytų senovės tautų kultūras ir raštiją, ką 

Diagnostinis 

individualus  ir 

grupinis  savo 

nuostatų, žinių bei 

supratimo ir 

mokėjimo mokytis 

apie senųjų kultūras 

(įsi)vertinimas 

(neformalus). 

Įsivertinimo 

metodai: jėgos lauko 

analizės  lentelė, 

grafinio žinių  

modelio lentelės 

ŽNSS  pirmosios dvi 

skiltys apie senąją 

baltų ir lietuvių , 

antikos, senovės 

Artimųjų Rytų, 

senovės Tolimųjų 

Rytų  bei senovės 

graikų ir romėnų 

kultūras  ir grafinio 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

įsivertinimo modelis 

pasirinkta lentelės ar 

kurios nors 

geometrinės figūros  

forma (pildoma 

individualiai). 

Remiamasi V–VIII klasėje 

per istorijos, geografijos, 

etikos, tikybos, lietuvių 

kalbos, muzikos, dailės, 

kūno kultūros ir kitas 

pamokas įgytomis 

nuostatomis apie senovės 

ir dabarties kultūrų 

santykį, gebėjimais remtis 

turimomis žiniomis, jas 

sieti, pagrįsti savo 

nuomonę argumentuojant. 

Nepabaigus pildyti klasėje 

individualių ŽNS  ir MMK 

grafinių modelių, siūloma šį 

darbą pabaigti namuose 

pasiremiant žemesniųjų 

klasių vadovėliais, pratybų 

sąsiuviniais, dalykų užrašais 

ir savianalize. 
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– atrasti, suprasti, kodėl? 

c) 1) ką žinau apie senovės  graikų ir romėnų antikines kultūras: kuo 

ypatingas Kretos ir Mikėnų kultūrų palikimas? kuo įdomūs senovės 

Graikijos ir Romos papročiai, tikėjimai, mitai, literatūra, teatras, sportas? 

kokias kultūros tradicijas šios kultūros dovanojo Europai, Lietuvai?  ir 2) 

ką norėčiau sužinoti  apie antikinę senovės  graikų ir romėnų  kultūras, 

raštiją, literatūrą, teatrą, ką –atrasti, suprasti, kodėl? 

d) 1) ką žinau apie Tolimųjų Rytų senovės kultūras: kurios Azijos 

žemyno geografinės teritorijos vadinamos Tolimaisiais Rytais? kurios 

šiuolaikinės valstybės yra šioje geografinėje teritorijoje? ką žinau apie 

senąsias Indo ir Kinijos civilizacijas? kokia kinų rašto sistema, kokia – 

literatūra? kas būdinga sanskrito kalbai ir vedų literatūrai? 2) ką norėčiau 

sužinoti  apie Tolimųjų Rytų senovės tautų kultūras, raštiją ir literatūrą, 

ką – atrasti, suprasti, kodėl? 

Individualus savo mokėjimo mokytis kompetencijos (MMK) pradinis 

įsivertinimas kelionės dienoraštyje pildant grafinį modelį ( žr. 2.1.2. 3. 

Mokymosi mokytis  įsivertinimo modulio B1 pradžioje ir pabaigoje 

pavyzdys  Senųjų kultūrų studijų  galimybės: mokausi mokytis ) 

Orientacinės gairės 

 1) dalykai: geografijos, istorijos, dailės, muzikos, matematikos, etikos, 

tikybos, literatūros ar kt.; 

2) kur: klasėje/ namuose/ bibliotekoje/ kultūros renginiuose ir kt., 3) su 

kuo: individualiai/ poroje/ grupėje/ kolektyviai ir kt.; 

 4) mokymosi veikla: klausant/ kalbant/ skaitant/ rašant/ derinant įvairias 

veiklas ir kt.; 

5)mokymosi būdai:  klausant mokytojų pasakojimų/ skaitant  dalykinę/ 

grožinę/ publicistinę literatūrą/ rengiant pranešimus/ sisteminant 

medžiagą grafiniuose modeliuose/  konspektuojant/ rengiant pranešimus 

ar pristatymus/ analizuojant medžiagą tam tikrais probleminiais pjūviais/ 

interpretuojant tekstus/ dalyvaujant  pokalbiuose, diskusijose, tikrose ir 

įsivaizduojamose kelionėse, ekskursijose ir t.t. 

1.2. Kelionės į senųjų kultūrų pradžios laikus 

maršrutų aptarimas: kur esame buvę? ką 

žinome? ką norėtume sužinoti, patirti, išmokti 

drauge? kodėl? 

 Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų suprasti mokomosios veiklos 

bendrojo lavinimo mokykloje integralumą ir 

ugdytis susidomėjimą jungti įvairių pamokų, 

užklasinės veiklos, kelionių, ekskursijų ir 

Kelionės dienoraštis: interviu (raštu):  

1) „Ką sužinojau apie save pildydama(-s)  ŽNS ir MMK grafinius 

modelius?“ 

2) „Apie kurią šiame modulyje pažinti numatytą kultūrą/literatūrą  žinau 

daugiausiai ir galėčiau šiomis žiniomis pasidalinti su klasės draugais?“ 

Vaidmeninio žaidimo vaidmenų pasirinkimas „Kurios  kelionės 

dalyvis labiausiai norėčiau būti?“ (4 kelionės pasirinktinai: į senovės 

Lietuvą, Artimųjų Rytų senovę,  antikinę Graikiją ir Romą, Tolimųjų  

Rytų senovę). 

Diagnostinis 

individualus  

savianalizės  ir 

grupinis dalykinių 

žinių ir supratimo 

įsivertinimas 

(neformalusis). 

Įsivertinimo 

metodai: interviu 

Aptariamos V–VIII klasių   

istorijos, geografijos, 

etikos/religijų istorijos, 

lietuvių kalbos, visuotinės ir 

lietuvių literatūros  žinios, 

supratimas apie Europos ir 

Lietuvos kultūrų priešistorę 

(akmens, geležies amžiaus 

kultūros, religinių ritualų, 
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savarankiško lavinimosi metu įgytus gebėjimus, 

žinias ir supratimą apie senųjų kultūrų 

įvairiapusiškus ryšius su dabarties kultūra 

(mokslas, menas, literatūra), išsiaiškinti savo 

domėjimosi kryptis (lietuvių, Artimųjų Rytų, 

antikinė, Tolimųjų Rytų kultūros) pasirinkdami 

kolektyvinio darbo užduotį  (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų išsiaiškinti modulio apie 

senovės kultūras integracines dalykines sąsajas, 

mokytis sistemingai tyrinėti senųjų kultūrų 

geografines, istorines, religines, kalbos, 

literatūros, meno koordinates  pildydami 

pasirinktos kultūros aptarimo grupėje grafinius 

modelius ir ugdytis glausto vaizdinio ir žodinio-

vaidybinio  pristatymo gebėjimus (tarpdalykinės 

integracijos sisteminimo gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis/ formuotis/ lavintis 

bendradarbiavimo grupėje mokymosi ir 

žaidybinio/ vaidybinio mokymosi įgūdžius  

pildydami žinių apie pasirinktą kultūrą  grafinį 

modelį (žinių žemėlapis) ir jį  vaizdingai bei 

išradingai pristatydami klasėje (vaidybinis 

žaidimas – turistų grupės parengimas keliauti – 

geografų, istorikų, kalbotyrininkų, 

religijotyrininkų, kultūrologų, literatūrologų, 

žurnalistų ar turizmo gidų  vaidmenys) (mokymosi 

sisteminti ir įdomiai perteikti žinias gebėjimai, 

žinios, supratimas). 

  

 

Grupinis informacinis-vaidmeninis (turizmo gidai/ žurnalistai/ 

kultūrologai....) žaidimas Rengiamės keliauti į ..... 

Žinių žemėlapių  (kada, kur, kodėl, kas vyko?) apie  senąsias 

Lietuvos, Artimųjų Rytų, Graikijos ir Romos, Tolimųjų Rytų 

kultūras sudarymas grupėse ir  pasirengimas vaidybiniam-

vaizdiniam-žodiniam  pristatymui. 

Orientacinės gairės: 

1) Baltų žemių prie Baltijos jūros geografinių koordinačių istorinė kaita 

(žemėlapio  parengimas),  baltų ir lietuvių genčių kultūros  proistorė ir 

istorija iki Mindaugo (laiko juostos modelio parengimas), lietuvių senasis 

tikėjimas, tradicijos ir papročiai (vaizdinė-žodinė informacija apie  senąjį 

tikėjimą, kalendorines  ir šeimos šventes), lietuvių tautosakos rūšys ir 

žanrai (schema ir pavyzdžiai), baltų tautų, kalbų, kultūrų likimas šiandien 

(žurnalistinio reportažo etiudas); 

2) senovės Artimųjų Rytų  valstybių geografinių koordinačių istorinė 

kaita (Egipto, Šumero-Akado, Babilono, Sirijos, Hetitų, Irano 

civilizacijos ir Egipto,  Turkijos, Palestinos, Izraelio, Sirijos, Jordanijos, 

Libano, Irako, Irano valstybės-žemėlapio parengimas), senovės Artimųjų 

Rytų tautų ir genčių (egiptiečių, šumerų, žydų, hetitų, iraniečių...) 

istorijos priešaušris (laiko juostos modelio pr. Kr. ir keli šimtmečiai po 

Kr. parengimas), politeistinės ir monoteistinės religijos samprata 

(egiptiečių, šumerų dievų panteonai, žydų ir islamo monoteistinės 

religijos – vaizdinės schemos),  raštijos priešaušris (piktografinio, 

ideografinio, fonetinio rašto atsiradimas – schema ir  egiptiečių, šumerų, 

finikiečių  raštų pavyzdžiai), Artimųjų Rytų kultūros šiandien 

(žurnalistinio reportažo etiudas); 

3)  Antikinio pasaulio  valstybių geografinių koordinačių istorinė kaita 

(Kreta,  Atėnai, Sparta, Makedonija, Roma, Romos imperija.... Graikijos, 

Italijos valstybės – žemėlapio parengimas), senovės Graikijos ir Romos  

istorijos priešaušris (laiko juostos modelio pr. Kr. ir keli šimtmečiai po 

Kr. parengimas),  graikų ir romėnų dievybių panteonai ir krikščionybės 

pradžia (Olimpo dievai ir deivės, Krikščioniškojo Dievo samprata –  

vaizdinės schemos),  graikiškoji ir lotyniškoji abėcėlės – Europos 

fonetinio rašto pirmtakės (finikiečių, graikų, lotynų abėcėlės ir   raštų 

pavyzdžiai), graikų ir romėnų senųjų kultūrų palikimas (mokslas, menas, 

sportas, architektūra... teisė...), antikos šalys šiandien (žurnalistinio 

reportažo etiudas); 

4) senovės Tolimųjų Rytų  valstybių geografinių koordinačių istorinė 

kaita (Indo, Kinijos civilizacijos.... Indijos, Kinijos, Japonijos ir kt. 

valstybės), senovės Tolimųjų Rytų tautų  (indų, kinų...) istorijos 

keliautojo 

dienoraštyje, 

grupiniame 

pasirengime 

vaizdiniam-

vaidmeniniam 

žaidimui  (ką žinau, 

kuo papildomai 

turėčiau/ume 

pasidomėti po 

pamokų?). 

kalendorinių švenčių, 

laidojimo papročiai), apie 

senovės istorijos (Egipto, 

Mesopotamijos, Indo, 

Kinijos, Graikų, Romėnų, 

Artimųjų Rytų civilizacijų) 

laikus,  gebėjimas atpažinti  

senųjų Europos kultūrų šalių 

(Graikijos, Romos), 

Artimųjų Rytų (Šumero-

Akado, Babilono, Sirijos, 

Hetitų, Irano) ir  Baltų 

žemių šiuolaikinius 

geografinius kontūrus. 

Istorijos, geografijos, 

istorijos,etikos,  lietuvių 

kalbos ir literatūros  

vadovėliai 5–8 kl. 

Informacijos papildymo 

šaltiniai (rekomenduojama 

grupėms) 

Biunaras P.F., Doranas Ž.P. 

ir  kt. Istorija 1.V.: Baltos 

lankos, 1994. (2, 3, 4 gr.) 

Bakonis E. Senovės 

civilizacijų istorija. K.: 

Šviesa, 1992.(2, 3, 4 gr.) 

Pasaulio religijos. V.: Alma 

littera, 2007 

(1994,1997,2005, 2006) (2, 

3, 4 gr.) 

Lietuva iki Mindaugo. V.: 

VDAL, 2003. (1gr..) 

Rimantienė R. Lietuva iki 

Kristaus. V.: VDAL, 1995. 

(1 gr.) 

Girininkas A., Lukoševičius 

O. Lietuvos priešistorė. V.: 

Agora, 1997. (1gr.) 

Zinkevičius Z., Luchtanas 
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priešaušris (laiko juostos modelio pr. Kr. ir keli šimtmečiai po Kr. 

parengimas), budizmo ir komfucionizmo samprata (vaizdinės schemos),  

raštijos tradicija (hieroglifų  raštų pavyzdžiai, popieriaus išradimas), 

Tolimųjų Rytų kultūros šiandien (žurnalistinio reportažo etiudas). 

(pasirengti galėtų pabaigti po pamokų praplėtę savo akiratį papildoma 

informacija knygose ir internete). 

 

A., Česnys G. Tautos kilmė. 

V.: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos  institutas, 2006. 

(1gr.) 

Zinkevičius Z. Rašto kilmė. 

V.:Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos  institutas, 2006. (1, 

2, 3, 4 gr.) 

1. 3. Susipažinimas su kelionės į kultūros 

pradžios laikus maršrutais ir  užduočių 

pasiskirstymas 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų  siekti pažinti save kaip 

pasaulio kultūros mažą, bet mąstantį asmenį 

istorijos, geografijos,  kalbų, literatūrų ir kitų 

kultūros  ženklų  ir savo vertybių  žemėlapyje ir 

stengtis atskleisti šių santykių aktualumą savo 

bendraamžiams dalindamiesi savo supratimu ir 

patys savarankiškai rinkdamiesi modulio 

papildomas užduotis (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų suprasti modulio apie senovės 

kultūras integracines sąsajas su  įvairiomis 

šiuolaikinio mokslo bei meno sritimis tyrinėdami 

geografines, istorines, religines, kalbines ir 

literatūrines sąsajas ir ugdytis gebėjimus įtaigiai, 

vaizdingai, žaismingai dalytis su bendraklasiais 

žiniomis ir užduotimis pristatydami savo 

atradimus ir aptardami būsimų darbų galimybes 

(kalbėjimo, vaidinimo, kritinio mąstymo 

gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis/ formuotis/ lavintis 

bendradarbiavimo įgūdžius, atsakomybės už 

atliekamus darbus ir savarankiško apsisprendimo 

mokytis gebėjimus pristatydami savo pasirinktas 

temas ir rinkdamiesi naujas užduotis (mokymosi 

sisteminti, atskleisti  savo žinias kitiems 

gebėjimai, žinios, supratimas). 

 

Kelionės dienoraštis: išankstiniai kelionės orientyrai (raštu), 

klausantis kelionės maršrutų pristatymų grafinio modelio užrašų 

pildymas (šalių geografija, istorija, religija, raštas/literatūra, mano 

nuomonė apie šias kultūras). 

Vaizdinis-vaidmeninis žaidimas (žodžiu, vaizdu, vaidmenimis, 

klausytojams raštu pasižymint kelionės dienoraštyje) „Susipažinkite su 

mūsų kelionės maršrutais!“ – parengti grupiniai vaidmeniniai keturių 

kelionės etapų pristatymai atliekant pasirinktus vaidmenis, kalbant, 

rodant, klausiant, atsakant į klasės draugų klausimus. 

Pokalbis (žodžiu) Komplimentai ir pastabos gidams! – trumpi 

pristatymų vertinimai. 

Supažindinimas su modulio  vertinimo sistema (pateikiama 

išspausdinta atmintinė): 

1) kelionės dienoraštis (kelionės užrašų pildymas, draugų ir savo 

parengtos medžiagos kaupimas tvarkymas) – kiekvienas mokinys 

modulio pabaigoje vertinamas pažymiu (formalusis vertinimas) arba 

suminio vertinimo sandas (10% ); 

2) dalyvavimas grupinių užduočių parengimo-pristatymo veikloje 

(pristatymai, vaidmeniniai žaidimai, vaizdinė informacija,  žinių modelių 

rengimas ir kt.) – grupė vertinama pažymiu arba gauna tam tikrą taškų 

skaičių, kuriuos gali dalintis savo nuožiūra po lygiai arba pagal kiekvieno 

nario indėlį (formalusis, kaupiamasis vertinimas) arba suminio modulio 

vertinimo sandas (20%); 

3) individualūs rašto darbai (rašinys, teksto tyrimas tam tikru aspektu, 

samprotavimo rašinys) – pažymiai (formalusis) ir /arba suminio modulio 

vertinimo sandas (30%); 

4) individualus dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose  (kaupiamasis 

vertinimas, formalusis – surinkus tam tikrą taškų kiekį, rašomas 

pažymys) ir/arba suminio modulio vertinimo sandas (10%); 

5) skaitymo /kultūros pažinimo plėtimas-tobulinimas  – diagnostiniai 

(neformalusis arba formalusis vertinimas – pasikeitus darbais poromis, 

po antrojo testo vertinama pažanga) ir kontrolinis testas –  pažymiai 

Formuojamasis  

grupinių pristatymų  

neformalus (klasės 

draugų komplimentai 

ir pastabos) ir 

kaupiamasis  ar 

formalus (mokytojo – 

pažymys ar taškai). 

 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų 

komplimentai ir 

pastabos bei 

mokytojo komentaras 

ir pažymio ar taškų 

už grupinius 

pristatymus skyrimas 

(pagal susitarimą – 

visiems grupėms 

nariams vienodai ar 

leidžiant 

pažymius/taškus 

pasiskirstyti patiems). 

 

Pagrindiniai  tautosakos ir 

literatūros tekstų  grupinėms 

ir individualioms užduotims 

rengti šaltiniai 

Lietuvių tautosakos 

chrestomatija IX klasei. 

K.:Šviesa, 1984. 

Lietuvių folkloro 

chrestomatija. V.: Regnum 

fondas, 1996. 

Lietuvių tautosaka. T.1–5. 

V.: Mintis, 1962–1968. 

Pasirinkti IX–X klasės 

vadovėliai. 

http://www.aruodai.lt/ 

http://www.aruodai.lt/patarle

s/ 

http://www.knygadvaris.lt/ 

http://www.tautosaka.lt/pasa

kojamoji-tautosaka/misles-

minkles-galvosukiai/ 

 

Senovė Rytų poezija. 

/Pasaulinės literatūros 

biblioteka. V.: Vaga, 1991. 

Sofoklis. Antigonė. V.: 

Žaltvykslė, 2004. (2008) 

Šventasis raštas. Senasis 

Testamentas.T.1. ./ 

Pasaulinės literatūros 

biblioteka/. V.: Vaga, 1990. 

Šventasis raštas. Naujasis 

http://www.aruodai.lt/
http://www.aruodai.lt/patarles/
http://www.aruodai.lt/patarles/
http://www.knygadvaris.lt/
http://www.tautosaka.lt/pasakojamoji-tautosaka/misles-minkles-galvosukiai/
http://www.tautosaka.lt/pasakojamoji-tautosaka/misles-minkles-galvosukiai/
http://www.tautosaka.lt/pasakojamoji-tautosaka/misles-minkles-galvosukiai/
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(formalusi) ir /arba suminio modulio vertinimo sandas (20%); 

6) individuali tiriamoji sisteminė ar kūrybinė veikla (žinių modelių 

rengimas ir pristatymas,  literatūros ir kitų menų integracinių sankirtų 

darbai, grožinių tekstų kūryba ar kt.) – pažymiai (formalusis) ir /arba 

suminio modulio vertinimo sandas (10%). 

Modulio papildomų užduočių pateikimas (pateikiama išspausdinta 

atmintinė, iš kurios užduočių mokiniai gali pasirinkti): 

I. Grupinio darbo užduotys: 

1) lietuvių pasakojamosios tautosakos varžytuvių/ rytmečio/ popietės/ 

vakaro/  vakaronės parengimas; 

2) senovės Artimųjų Rytų poezijos skaitymo šventės parengimas; 

3)  diskusijos Tolimųjų Rytų poezijos tekstai – atgyvena ar šiuolaikinio 

žmogaus būties būtinybė? parengimas; 

4) senovės graikų teatro modelio (pasirinktų matmenų – gali būti ir A 4 

formato dydžio)  parengimas ir demonstravimas (pieštos ar padarytos 

lėlės, aktoriai); 

5)  Biblijos paslapčių įminimo varžytuvių parengimas. 

II. Individualios skaitymo  užduotys (raštu): 

1) trijų lietuvių tautosakos skirtingų žanrų tekstų (pvz., mįslės, patarlės, 

užkeikimo, dainos, sakmės, pasakos ar kt.)  ta pačia tema (pvz., dangaus 

kūnai, mitinės būtybės, gamtos reiškiniai,  gyvūnai, augalai, protingas 

žmogus, kvailas žmogus, kilmingi žmonės ir kt.) lyginimas ieškant 

panašumų ir skirtumų; 

2) trijų pasirinktų Senovės Rytų poezijos tekstų aptarimas pasirinktu/ais  

aspektu/ais (pvz., vaizdai, jausmai, mintys, potekstės ar kt.); 

3) dviejų pasirinktų Sofoklio Antigonės veikėjų paveikslų lyginimas; 

4) pasirinkto  Biblijos pasakojimo aptarimas aktualumo šiandien aspektu; 

5) interviu  apie senųjų civilizacijų literatūrą su šiuolaikiniu žmogumi 

(bendraamžiu ar vyresniu) parengimas, pateikimas ir užrašymas. 

III. Individualios kūrybinės raiškos užduotys: 

1) vieno pasirinkto tautosakos, senosios poezijos,  Sofoklio Antigonės  ar  

Biblijos  teksto  raiškus žodinis atlikimas (dainavimas, sekimas, 

deklamavimas, vaidinimas ar kt.); 

2)  vieno pasirinkto tautosakos, senosios poezijos,  Sofoklio Antigonės ar 

Biblijos  teksto iliustravimas pasirinkta dailės technika; 

3)  vieno pasirinkto tautosakos ar Sofoklio Antigonės  teksto 

transformavimas (pakeitimas – laiko, erdvės, veikėjų, turinio  ar kt.); 

4)  reportažo iš XIX a. lietuvių vakaronės, senosios Rytų poezijos 

skaitymų senovės valdovų rūmuose,  Sofoklio Antigonės dramos 

vaidinimo ar iš Biblijos  vieno pasakojimo vietos parengimas (žodinis, 

Testamentas.T.4. ./ 

Pasaulinės literatūros 

biblioteka/. V.: Vaga, 1992. 

 

Informacija apie lietuvių 

kalendorines šventes, 

tradicijas, papročius 

Balys J.Lietuvių 

kalendorinės šventės. V.: 

Mintis, 1993. 

Dundulienė P.Lietuvių  

šventės: tradicijos, 

papročiai, apeigos. V.: 

Mintis, 1991(2005). 

Vyšniauskaitė A. Mūsų 

metai ir šventės. K.: Šviesa, 

1993. 

Klimka L. Saulės ratu, 

Mėnulio taku: lietuvių 

kalendorius. V.: Mintis, 

2008. 

http://www.ethnicart.lt/index

.php?option=com_content&t

ask=view&id=45&Itemid=1

72 

Apie Antikos pasaulį 

Dilytė D. Heladės šviesa. 

Vilnius: Lietus, 1994. 

Kanišauskaitė I. Antikos 

teatras. Sofoklio Antigonė. 

Vilnius: Baltos lankos, 

2000. 

Apie senuosius rašto ženklus 

Neimantas R. Raštas: nuo 

piktogramos iki raidės. 

Kaunas: Orientas, 1998. 

Zinkevičius Z. Rašto kilmė. 

V.: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos  institutas, 2006. 

 

http://www.ethnicart.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=172
http://www.ethnicart.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=172
http://www.ethnicart.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=172
http://www.ethnicart.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=172
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vaizdinis, mišrus...); 

5) laiško pasirinktam lietuvių pasakojamosios tautosakos veikėjui,  

Sofoklio  Antigonės  ar Biblijos veikėjui parašymas. 

IV. Susistemintų, iliustruotų žinių modelių rengimas (darbas poromis): 

1) lietuvių kalendoriniai papročiai ir šventės (metų ratas); 

2)  lietuvių tautosakos žanrų savitumas; 

3) antikos pasaulio  šventės  ir pramogos (Graikija, Roma); 

4) graikų ir romėnų dievų panteonai; 

5) senųjų rašto sistemų šifruotės; 

6)  Biblijos  pasaulio žemėlapis; 

7)  nuo molio lentelės iki interneto: pasaulio senosios kultūros  internete 

–  kas? kur? kaip? 

Apie Bibliją 

Biblijos enciklopedija. V.: 

Alma Littera,1992 (1993). 

Swiderkowna A. 

Pašnekesiai apie Bibliją. 

Vilnius: Alma Littera, 2001. 

 

II etapas. Modulio „Kelionė į žmogaus kultūros laikų pradžią“ mokymo proceso dalys ir elementai (20 val.) 

2.1. Lietuvių tautosakos archeologija: 

skaitymo kodai 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą tų pačių 

vaikystėje girdėtų  tautosakos tekstų – kaip 

archeologinių  kultūros paslapčių saugyklų – 

naujomis perskaitymo galimybėmis  ir patirti savų 

atradimų džiaugsmą  patys tyrinėdami lietuvių 

liaudies pasaką Eglė žalčių karalienė (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti tautosakos  rūšių, 

žanrų ir jų ypatybių požymius, atlikdami 

diagnostinį tekstą ir jį patys pasitikrindami, bei 

ugdytis gebėjimą tautosakos tekstus skaityti ir 

aptarti mokytojo pasiūlytais meniniais (tautosakos 

kalba, vaizduojamas pasaulis, prasmės) bei 

kitokiais (pvz. istoriniu, mitologiniu, 

psichologiniu) aspektais, perskaitydami pasaką ir  

atlikdami konkrečios pasakos aspektinius tyrimus 

(kalbėjimo, klausymo, skaitymo, tautosakos 

pažinimo gebėjimai, žinios ir supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis savarankiško žinių 

diagnozavimo, kryptingo aspektinio tautosakos ir 

pažintinio tekstų skaitymo ir iš klausomų bei 

skaitomų tekstų atrenkamos informacijos 

žymėjimosi gebėjimus, žinias ir supratimą apie 

šiuos mokymosi būdus (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

Vaizduotės kelionė „Kokią regime XIII–XV a. ir XIX a. Lietuvą...“ 

Kelionės dienoraštis: diagnostinis žinių apie lietuvių tautosakos rūšis, 

žanrus ir jų skiriamuosius požymius įsivertinimas (I) – žinių apie 

lietuvių tautosakos rūšis, žanrus, kalbos, vaizduojamojo pasaulio ir  

prasmių ypatybes pa(si)tikrinimas (pasitikrina pats mokinys arba testais 

pasikeičia su suolo draugu). 

Temos žemėlapis: ką galėtų atskleisti ir suteikti lietuvių tautosaka 

šiuolaikiniam žmogui? (pokalbis ir grafinio modelio braižymas). 

Teksto aspektinis tyrimas Tautosakos teksto archeologija:  lietuvių 

liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė šifravimo galimybės. 

Siūlomi 4 tyrimo aspektai prieš teksto žodinį skaitymą – užduotis 

grupėms: 

1) stebuklų pasakos meninio pasaulio ypatybės (kalba, vaizduojamas 

pasaulis, prasmės) (1 gr.); 

2) istoriniai moteriškojo ir vyriškojo pasaulių dominavimo kaitos ženklai 

(matriarchato ir patriarchato papročių atspindžiai) (2 gr.); 

3) mitinio pasaulio ženklai (žaltys – mitinio pasaulio būtybė, žmogus-

gyvūnas,  žmonės-augalai... užkeikimai....); 

4) psichologinės šiuolaikinių skaitytojų  (ką jaučia, galvoja skaitydami 

mokiniai, ką kaltina, ką teisina, kodėl?) ir kūrėjų (pvz., Salomėjos Nėries, 

M. Martinaičio, V. Mykolaičio-Putino..) interpretacijos... 

Grupių tyrimų pristatymas (pildomas kelionės dienoraštis), aptarimas 

ir naujos  tyrimo idėjos. 

 

N.d. Kelionės dienoraštis – tekstų apie lietuvių liaudies pasaką Eglė 

žalčių karalienė aspektinis skaitymas Naujai atrandamos žinomos 

vaikystės pasakos prasmės (lentelė: mane sudominę pasakos prasmių 

Diagnostinis  

individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis ar 

formalusis 

vertinimas – 

grupiniai tyrimai. 

(Įsi)vertinimo 

metodai: testas, 

mokytojo komentarai 

ir kaupiamieji balai 

arba pažymys. 

 

Sauka L. Lietuvių tautosaka. 

Vadovėlis aukštesniųjų 

klasių mokiniams. K., 1999, 

p. 5–9, 10–20 (tautosakos 

savitumas) 

„Eglė žalčių karalienė“ 

Urba K. Literatūros šaltiniai. 

Vadovėlis X klasei. I 

knyga., p.67–78. 

Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis  9 

klasei. V., 2005, p. 69–76. 



 49 

 

  

aiškinimai ar klausimai bei mano mintys ir /ar atsakymai). 

Kanišauskaitė I., Šervenikaitė N., Žukas S. Literatūros vadovėlis 9 klasei. 

V., 2005. P. 70–71, 75–76. 

Urba K. Literatūros šaltiniai. Vadovėlis X klasei. I knyga. P.75–76 (12–

27 užduotys). 

2.2. Lietuvių smulkiosios tautosakos paslaptys: 

dylantys tikėjimų ir mitų ženklai, meninio 

pasaulio struktūrinė darna 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą   

smulkiosios lietuvių tautosakos semantinėmis 

paslaptimis, poetiniu grožiu ir šiuolaikiniu 

praktiniu pritaikymu  rašydami sveikinimus, 

palinkėjimus (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti  žinias bei įgyti 

naujų žinių apie smukiosios tautosakos žanrus ir 

ugdytis aspektinio  ir struktūrinio smulkiųjų 

pasakymų tyrimo, praktinio taikymo ir kūrybinio 

rašymo gebėjimus  atlikdami individualias bei 

darbo poromis užduotis (gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis savarankiško žinių 

diagnozavimo, kryptingo aspektinio smulkiosios 

tautosakos tekstų tyrimo poromis ir praktinio 

smulkiosios tautosakos  taikymo bei kūrybinio 

rašymo gebėjimus (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

 

 

Mįslių varžytuvės Įmink mįslę daugiagyslę... 

  Kelionės dienoraštis: diagnostinis žinių apie lietuvių smulkiąją 

tautosaką įsivertinimas (II) – žinių apie lietuvių smulkiosios tautosakos 

žanrus ir jų skiriamuosius požymius pa(si)tikrinimas (pasitikrina pats 

mokinys arba testais pasikeičia su suolo draugu). 

Temos gidas: kokias paslaptis galėtų saugoti lietuvių smulkioji 

tautosaka? Kelionės žemėlapyje braižomas spėjimų grafinis modelis: kas 

slypi  senųjų tikėjimų maldelėse, užkalbėjimuose, ką galima įžvelgti  

mįslėse, ką mena patarlės?  

Dalykinis-vaidmeninis žaidimas Smulkiosios tautosakos paslapčių 

atskleidimo konferencija. Poroms galima pasiūlyti pasirinkti tyrimo 

kryptį, atlikti tyrimą ir pasirengti jo rezultatus vaizdingai iliustruoti 

dideliame popieriaus lape. 

Tyrimo kryptys: 

1) žmonių ir dieviškųjų būtybių santykiai senosiose  maldelėse; 

2) senųjų tikėjimų ženklai užkalbėjimuose, būrimuose ir prakeiksmuose; 

3) dangaus kūnų  užkodavimo ypatybės mįslėse; 

4) augalų ir gyvūnų  vardų pakeitimo kodai mįslėse; 

5) minklių humoro pobūdis; 

6) patarlių ir pasakų, sakmių ar Biblijos posakių giminystė; 

7) gamtos garsų pamėgdžiojimų humoras; 

8) skaičiuočių ir greitakalbių sąmojis; 

9) tikėjimas gero žodžio galia liaudies etiketo posakiuose; 

10) lietuviškų keiksmų  pagrindinės kryptys... 

Tyrimų atradimų vaizdinis – žodinis pristatymas. 

Tautosakos tyrimo lygtys: individualiai aptarti pasirinktos mįslės 

meninę sandarą (kas būdinga kalbai? koks sukuriamas regimasis 

vaizdas? kaip įmenama perkeltinė prasmė? kuo mįslių vaizdai siejasi su 

poezijos vaizdais?). 

N.d.  Sukurti šiuolaikinių smulkiosios tautosakos kūrinėlių arba senosios 

tautosakos trumpuosius pasakymus panaudoti šiuolaikiniuose 

sveikinimuose, palinkėjimuose, užrašuose ant keramikos dirbinių ar pan. 

arba, pasirinkus skaitymo strategiją (pvz., žinoma/nauja/ įdomu), 

perskaityti nurodytus pažintinius tekstus apie smulkiąją tautosaką iš 

vadovėlių ir į Kelionės dienoraštį išsirašyti teiginius. 

Diagnostinis  

individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis ar 

formalusis 

vertinimas – tyrimai 

poromis. 

(Įsi)vertinimo 

metodai: testas, 

klasės draugų ir  

mokytojo komentarai 

bei kaupiamieji balai 

arba pažymys. 

 

Sauka L. Lietuvių tautosaka. 

Vadovėlis aukštesniųjų 

klasių mokiniams. K., 1999, 

p 113–148. 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998, p. 13–16. 

Urba K. Literatūros šaltiniai. 

Vadovėlis X klasei. I knyga, 

p. 38–42. 

http://www.aruodai.lt/ 

http://www.aruodai.lt/patarle

s/ 

http://www.knygadvaris.lt/ 

http://www.tautosaka.lt/pasa

kojamoji-tautosaka/misles-

minkles-galvosukiai/ 

http://www.aruodai.lt/
http://www.aruodai.lt/patarles/
http://www.aruodai.lt/patarles/
http://www.knygadvaris.lt/
http://www.tautosaka.lt/pasakojamoji-tautosaka/misles-minkles-galvosukiai/
http://www.tautosaka.lt/pasakojamoji-tautosaka/misles-minkles-galvosukiai/
http://www.tautosaka.lt/pasakojamoji-tautosaka/misles-minkles-galvosukiai/
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Sauka L. Lietuvių tautosaka. Vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. 

K., 1999, p. 113–148. 

2.3.  Lietuvių  dainuojamosios tautosakos 

pasaulyje: metų ratas, žmogaus gyvenimas ir 

jausmai 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis norą suprasti lietuvių 

tautos pasaulėjautos atspindžius liaudies dainose, 

sieti tautosakos tekstus su kalendoriniais 

papročiais, patiems dainuoti liaudies dainas  

(nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti  žinias apie lietuvių 

dainuojamosios tautosakos žanrus, ugdytis 

gebėjimus sieti dainos tekstus su lietuvių 

kalendorinėmis šventėmis, istoriniais įvykiais, 

jausmais, analizuoti dainas  ir jas dainuoti 

(gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimus 

savarankiškai diagnozuoti savo žinias ir nuomonę  

apie lietuvių dainuojamąją tautosaką  taikydami 

galimų sakinių metodą ir impresinį rašymą bei 

gebėjimą įsijausti į senovės laikų ir papročių 

situaciją  ir modeliuoti kitokią savo elgseną 

(mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas). 

 

 

Minčių srautas (žodžiu) Prisimenu gražiai nuskambėjusią lietuvių 

liaudies  dainą. 

Kelionės dienoraštis: diagnostinis žinių apie lietuvių dainuojamąją 

tautosaką įsivertinimas (III) – žinių apie lietuvių dainuojamosios 

tautosakos žanrus ir jų skiriamuosius požymius pa(si)tikrinimas ir 

praplėtimas (galimi sakiniai  – reikia pabaigti sakinius apie sutartines, 

raudas, kalendorines, karines-istorines, vestuvių ir kt. dainas, o paskui 

kolektyviai pasitikrinti, pasitaisyti, praplėsti). 

Pranešimas Lietuvių kalendoriniai papročiai ir šventės (metų  ratas) – 

klausymas, žymėjimas (grafinis modelis: žinoma/nauja/įdomu), klausimų 

pateikimas pranešėjui. 

Įsivaizduojamas vakaras senosios Lietuvos sodyboje – grupinis vienos 

pasirinktos lietuvių liaudies dainos atlikimas (arba įrašų 

klausymasis) ir aptarimas (melodija, apdainuojamas pasaulis, nuotaikos, 

jausmai, prasmės). Pasirinktinai: 

1) sutartinė; 

2) karinė-istorinė daina; 

3) kalendorinė (Kalėdų, Užgavėnių, Joninių ar kt.); 

4) jaunimo meilės; 

5) darbo; 

6) kt.  

Apvalus stalas: ką apie lietuvių tautos pasaulėjautą galima spręsti iš 

jos dainuojamosios tautosakos? 

Išvadų pagrindimas ir užsirašymas į kelionės dienoraštį. 

N.d. Impresija Viena lietuvių liaudies daina ir aš arba pažintinių tekstų 

apie lietuvių liaudies dainas aspektinis tyrimas (dainininkų asmenybės, 

dainų kalba, vaizduojamasis pasaulis, nuotaikos ir prasmės). 

Kanišauskaitė I., Šervenikaitė N., Žukas S. Literatūros vadovėlis 9 klasei. 

V., 2005. P. 52–62. 

Sauka L. Lietuvių tautosaka. Vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. 

K., 1999, p. 154–161. 

Diagnostinis  ir 

refleksinis  

individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas – grupinis 

dainos atlikimas. 

(Įsi)vertinimo 

metodai: galimi 

sakiniai, mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, impresija 

apie savo požiūrį į 

vieną dainą. 

 

Sauka L. Lietuvių tautosaka. 

Vadovėlis aukštesniųjų 

klasių mokiniams. K., 1999. 

p. 154–161. 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998,  p. 17–28. 

Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 

klasei. V., 2005, p. 52–62. 

Urba K. Literatūros šaltiniai. 

Vadovėlis X klasei. I knyga, 

p. 27–37. 

http://dainutekstai.lt/a89/liet

uviu-liaudies-dainos-dainu-

zodziai.html 

http://www.emokykla.lt/svet

aines/Lietuviu_muzika/myw

eb/index.htm 

 

 

2.4.  Lietuvių  pasakojamosios  tautosakos 

veikėjų  paveikslų galerijoje:  įvaizdis,  

charakteris,  likimas 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą  lietuvių 

pasakojamosios tautosakos  tiesiogiai išsakoma ir 

Minčių srautas (žodžiu) Mano vaikystės pasakos... 

Kelionės dienoraštis: diagnostinis žinių apie lietuvių pasakojamąją 

tautosaką įsivertinimas (IV) – žinių apie lietuvių pasakojamosios 

tautosakos žanrus ir jų skiriamuosius požymius pa(si)tikrinimas ir 

praplėtimas (galimi sakiniai  – reikia pabaigti sakinius apie mitologines, 

etiologines sakmes, padavimus, pasakas, o paskui kolektyviai pasitikrinti, 

pasitaisyti, praplėsti. 

Diagnostinis    

individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis arba 

formalusis 

Sauka L. Lietuvių tautosaka. 

Vadovėlis aukštesniųjų 

klasių mokiniams. K., 1999, 

p. 43–46. 

  Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

http://dainutekstai.lt/a89/lietuviu-liaudies-dainos-dainu-zodziai.html
http://dainutekstai.lt/a89/lietuviu-liaudies-dainos-dainu-zodziai.html
http://dainutekstai.lt/a89/lietuviu-liaudies-dainos-dainu-zodziai.html
http://www.emokykla.lt/svetaines/Lietuviu_muzika/myweb/index.htm
http://www.emokykla.lt/svetaines/Lietuviu_muzika/myweb/index.htm
http://www.emokykla.lt/svetaines/Lietuviu_muzika/myweb/index.htm
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paslėpta išmintimi, siedami jos veikėjų paveikslus 

su šiuolaikiniu gyvenimu (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti  žinias apie 

pasakojamąją tautosaką, jas praplėsti ir,  

remdamiesi jomis, ugdytis gebėjimus analizuoti 

pasakojamosios tautosakos veikėjų  paveikslus, 

interpretuoti pasakojamosios tautosakos tekstus 

(gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimus diagnozuoti 

savo žinias,  analizuoti klausomą tekstą, 

apibendrinti atradimus  braižydami grafinius 

modelius (mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas). 

 

Lietuvių pasakojamosios tautosakos varžytuvės – sakmių, padavimų, 

pasakų, sekimas, anekdotų pasakojimas. 

Klausymo užduotis: pagrindinių veikėjų paveikslai (įvaizdis – kitų 

akimis, charakteris – esminės savybės ir elgesys, likimas – kaip ir kodėl 

sekasi ar nesiseka gyventi?). 

Pasakojamosios tautosakos pagrindinių veikėjų galerijos sudarymas 

(grupinis darbas): 

1) etiologinių sakmių veikėjų paveikslai: 

2) mitologinių sakmių veikėjų paveikslai; 

3) stebuklinių pasakų moteriškos būtybės; 

4) stebuklinių pasakų vyriškos būtybės; 

5) bebaimiai herojai; 

6) pasakų gyvūnai-žmonės... 

Veikėjų paveikslų aptarimas  (grafinio modelio sudarymas kelionės 

dienoraštyje). 

N.D. Samprotavimo rašinys Ką šiuolaikiniam žmogui gali priminti, 

atskleisti lietuvių tautosaka? 

vertinimas – 

pasakojimai ir 

veikėjų paveikslų 

analizė. 

(Įsi)vertinimo 

metodai: galimi 

sakiniai, mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai, 

samprotavimo 

rašinys apie tautosaką 

šiandien (vertinama 

kaupiamaisiais balais 

arba  pažymiu). 

 

K., 1998, p. 9–13, 29–33. 

Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 

klasei. V., 2005, p. 69–81. 

Urba K. Literatūros šaltiniai. 

Vadovėlis X klasei. I 

knyga., p. 43–77. 

http://www.tautosaka.lt/pasa

kojamoji-tautosaka 

 

2.5.  Gyvosios lietuvių tautosakos archeologijos 

pamoka (žodinės ir rašytinės raiškos 

bandymai: tekstų tyrimai, interpretacijos, 

transformacijos...) 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis norą atrasti, lyginti 

senosios tautosakos tekstus ir, tęsdami tautosakos 

tradicijas, kurti naujus tekstus (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimus raiškiai, 

vaizdingai pristatyti savo atliktus darbus, 

tinkamai taikyti teorines žinias apie tautosaką  

(gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą savarankiškai 

mokytis skaitydami negrožinius tekstus, 

lygindami tautosakos tekstus, atlikdami kūrybinės 

raiškos užduotis bei atsakydami į diagnostinio 

testo klausimus (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

 

Laisvasis rašymas į kelionės dienoraštį  Lietuvių senoji kultūra užsienio 

svečių akimis.... 

Gyvosios lietuvių tautosakos diena: mokinių modulio pradžioje 

pasiriktų ir atliktų individualių užduočių pristatymas (žinių modeliai, 

tautosakos tekstų tyrimai, kūrybiniai žodinės ir vaizdinės raiškos darbai). 

Žinių apie senąsias kultūras diagnostinis tekstas (tautosakos žinios, 

supratimas, gebėjimas tyrinėti, ieškoti sąsajų, kurti....) (Tautosakos 

apibendrinimas).  

Formuojamasis 

kaupiamasis  arba/ir 

formalusis 

vertinimas: 

individualių užduočių 

atlikimas ir 

diagnostinis testas. 

Vertinimo metodai: 

klasės draugų ir 

mokytojo 

komentarai, 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, 

diagnostinis žinių 

testas  (supratimas 

apie lietuvių 

tautosaką ir 

gebėjimas tyrinėti, 

lyginti tautosakos 

tekstus).  

Kerbelytė B. Kurkime 

pasakas.// Lietuvių folkloro 

chrestomatija. V.: Regnum 

fondas, 1996, p. 263–269. 

Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 

klasei. V., 2005, p. 86–87. 

Urba K. Literatūros šaltiniai. 

Vadovėlis X klasei. I knyga, 

p. 9–12. 

 

2.6. Antikinės kultūros vertikalės ir  

horizontalės: mitai, mokslas, menas, 

tradicijos, papročiai, šventės 

Vaizduotės kelionės  Senovės Graikijoje, senovės Romoje – kada, kur , 

kas? – žodiniai pasakojimai ir/arba laisvasis rašymas kelionės 

dienoraštyje. 

Refleksinis  

individualus  

neformalusis 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

http://www.tautosaka.lt/pasakojamoji-tautosaka
http://www.tautosaka.lt/pasakojamoji-tautosaka
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Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą  senovės 

Graikijos ir Romos kultūra, siedami ją su 

šiuolaikinio išsilavinusio žmogaus samprata, 

ugdytis norą praplėsti pažintį su šiomis 

kultūromis ir literatūromis (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti istorijos ir 

literatūros žinias apie antikinę kultūrą ir literatūrą, 

jas paplėsti ir ugdytis gebėjimą išsakyti savo 

mintis, samprotavimus apie antikinės kultūros 

sąsajas su šiuolaikiniu pasauliu dalyvaudami 

pokalbiuose, diskusijoje, lavintis laisvojo rašymo 

gebėjimus rašydami kelionės dienoraštį 

(gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  nuosekliai 

žodžiu ir raštu išsakyti savo mintis ir idėjas, 

argumentais pagrįsti savo nuomonę apie antikinės 

kultūros sąsajas su šiandiena (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

 

 

Pranešimo apie Graikijos šventes ir viešuosius renginius klausymas ir 

klausimų pateikimas pranešėjui. 

Pranešimo apie graikų ir romėnų  dievų panteonus klausymas/ 

skaidrių žiūrėjimas ir klausimų pateikimas pranešėjui. 

Kelionės dienoraščio užrašai (žinoma/ nauja/ įdomu!). 

Diskusijos tinklas Ar svarbu išsilavinusiam žmogui žinoti, kas buvo 

Homeras, ką reiškia posakiai „Achilo kulnas“ ar „Repetitio est mater 

studiorum“? 

N.D. Perskaityti Sizifo mitą ir  kelionės dienoraštyje  paaiškinti, kaip 

supranta  posakio Sizifo darbas prasmę. 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas: 

pranešimų 

pristatymas, 

dalyvavimas 

pokalbiuose ir 

diskusijoje. 

(Įsi)vertinimo 

metodai: užrašai 

kelionės 

dienoraštyje, 

mokytojo komentarai 

ir kaupiamieji balai 

ar pažymiai už 

pranešimus ar 

pasisakymus. 

 

K., 1998, p. 13–16. 

Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 

klasei. V., 2005, p. 10–12, 

16–17.  

Urba K. Literatūros šaltiniai. 

Vadovėlis X klasei. I knyga, 

p.6–9. 

Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. K., 

1991, p. 3–10. 

Ambrazevičius J., Grinius J., 

Vaičiulaitis A. Visuotinė 

literatūra. V., 1991, p.11–13. 

Visuotinės literatūros 

istorija. Sudarė Talvet J. 

Vadovėlis vidurinėms 

mokykloms. V., 1998, p. 

36–37. 

Dilytė D. Heladės šviesa. 

Vilnius: Lietus, 1994, p. 22–

65. 

2.7. Antikos mitai ir jų interpretacijos  

antikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje ir 

kultūroje: Sizifo mitas 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą  

antikinio pasaulio mitais ir jų šiuolaikinėmis 

interpretacijomis  patys kūrybiškai (vaidyba, 

mintys, kūryba) juos interpretuodami (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti žinias apie  graikų 

panteoną ir Sizifo mitą bei ugdytis gebėjimą 

analizuoti ir interpretuoti antikinę ir šiuolaikinę 

literatūrą skaitydami, vaidindami, aptardami 

prasmes ir transformuodami klasiką  (gebėjimai, 

žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  

Žinių ir vaizdų jungtys (žodžiu arba raštu Kelionės dienoraštyje) – 

Vaizdai ant ir nuo Olimpo kalno... 

Kelionės dienoraštis: diagnostinis žinių apie graikų dievų panteoną 

įsivertinimas (I) – žinių apie pagrindinius graikų dievus pa(si)tikrinimas 

ir praplėtimas (galimi sakiniai  – reikia pabaigti sakinius apie graikų 

dievų kilmę, giminystės ryšius ir valdymo sferas ir  kolektyviai 

pasitikrinti, pasitaisyti, praplėsti. 

Sizifo mito skaitymas  stebint veikėjus  (Sizifo, jo žmonos, Dzeuso, 

Tanato, Hado stebėjimas – poelgiai, priežastys, būdo savybės) ir raštu 

atskleidžiant jų paveikslus. 

Mito prasmių aptarimas: tema, problema, pagrindinė mintis. 

Šiuolaikinių mito interpretacijų  interpretacijos:  grupėms perskaityti 

skirtingas mito interpretacijas, pasirengti jas suvaidinti ir pateikti savo 

semantinį aptarimą (tema, problema, pagrindinė mintis): 

1)  V. Žilinskaitės Trys variacijos Sizifo tema (Sizifas ir moteris); 

Diagnostinis  

individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas: grupinės 

interpretacijos ir 

individualūs 

komentarai, 

apibendrinimai. 

(Įsi)vertinimo 

metodai: galimi 

sakiniai, mokytojo 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 199, p. 43–44. 

Kunas N. Senovės Graikijos 

legendos ir mitai. K.:Šviesa, 

1993 (2006). 
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mokydamiesi literatūros į šią veiklą integruoti 

istorijos, geografijos, religijotyros žinias ir 

raiškaus skaitymo, vaidybos, improvizacinius 

gebėjimus, taikyti Venno diagramos modelį 

(mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas). 

 

 

2)  V. Žilinskaitės Trys variacijos Sizifo tema (Sizifas ir  sargai); 

3)  V. Žilinskaitės Trys variacijos Sizifo tema (Sizifas ir sportas); 

4) K.Ostrausko Sizifas (iš Kvarteto); 

5)  K.Sajos  Sizifo akmuo. 

Žiūrėjimo užduotis: lyginti graikų mitą su jo šiuolaikinėmis 

interpretacijomis sudarant panašumų ir skirtumų lentelę. 

Temos apibendrinimas – Venno diagramos braižymas: kuo Sizifo mito   

antikinės ir šiuolaikinės interpretacijos panašios, kuo – skiriasi? (raštu į 

Kelionės dienoraštį). 
N.D. Kūrybinė Sizifo mito interpretacija  Sizifas ir mano draugai. (raštu į 

Kelionės dienoraštį).  

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai už 

atliekamas užduotis. 

2.8. Antikos mitai ir jų interpretacijos 

 antikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje ir 

kultūroje: Narcizo mitas 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą  senųjų 

mitų tiesioginėmis ir perkeltinėmis prasmėmis ir 

šių mitų šiuolaikinėmis poetinėmis ir komiškomis 

interpretacijomis skaitydami, analizuodami ir 

transformuodami senuosius ir šiuolaikinius 

tekstus (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis   poezijos  ir 

humoristinių tekstų semantinės analizės ir  

kūrybinės raiškos (žodinės, rašytinės)   gebėjimus 

pasikartoję žinias  apie šią veiklą (gebėjimai, 

žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  

savarankiškai  vertinti skaitomus tekstus, sieti 

juos su savo gyvenimo patirtimi ir savo nuomonę 

pagrįsti (mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas). 

 

Kūrybos laboratorija: mokinių sukurtų Sizifo mitų interpretacijų 

skaitymas ir aptarimas. 

Komplimentai klasės draugams . 

Diskusija. Ar humoristinės interpretacijos neįžeidžia klasikos tekstų? 

Ištraukos ir Ovidijaus Metamorfozių trečiosios giesmės skaitymas  stebint 

pagrindinį veikėją Narcizą  ir raštu atskleidžiant jo paveikslą. 

Mito prasmės aptarimas: tema, problema, pagrindinė mintis, 

potekstės. 

Narcizo mito šiuolaikinės  interpretacijos:  grupėms perskaityti skirtingas 

mito interpretacijas, pasirengti raiškiai perskaityti ar suvaidinti tekstus ir 

išsiaiškinti prasmes (tema, nuotaika, mintys, potekstės): 

1) H. Radausko eilėraštis Afroditė ir Narcizas; 

2) A. A.Jonyno eilėraštis  Narcizo metamorfozė; 

3) V.Žilinskaitės  humoreska Narcizo mįslė. 

 

Apibendrinimo užduotis: lyginti graikų mitą su jo šiuolaikinėmis 

interpretacijomis parašant impresiją Keičiasi laikai, papročiai, net 

narcizai.. (raštu į Kelionės dienoraštį). 

N.D. Samprotavimas Narcizo mito tema Ar esu regėjusi/ėjęs šiuolaikinių 

narcizų, kokie jie?... (raštu į Kelionės dienoraštį). 

Neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas 

(kūrybiniai darbai, 

nuomonės, pastabos, 

tekstų analizė). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų 

komplimentai, 

mokytojo komentarai 

ir kaupiamieji balai 

ar pažymiai, 

impresija apie savo 

požiūrį į narcizo mito 

interpretacijas. 

Ovidijus. Metamorfozės. 

V.:Vaga, 1979. P. 78–81. 

2.9. Antikos teatras: mitas, rašytojas, scena, 

žiūrovai,  tradicija 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą antikiniu 

teatru – kaip pirmuoju teatro modeliu –  ir  jo 

tradicijų tąsa ir kaita išsakydami savo nuomonę, 

žiūrėdami į draugų parengtą teatro pristatymą ir 

patys rengdami improvizuotus vaidinimus 

Jėgos lauko analizė Teatras ir aš (+ ir -, kodėl ....). 

Lūkesčių horizontai Kokį antikinį teatrą aš įsivaizduoju? Kodėl? – 

(raštu į Kelionės dienoraštį) ir žodžiu pasidalijimas savo spėjimais. 

Antikiniame teatre –  grupės parengto senovės graikų teatro modelio 

demonstravimas  ir aptarimas klasėje. 

Improvizuoti vaidinimai parengtame scenos modelyje pagal skaitytus 

graikų mitus ar kitus kūrinius (pvz., Homero Odisėją). 

 Antikinės dramos tradicijos ir jų tąsa  šiandien – pokalbis remiantis žinių 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

ir individualios 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998, p. 13–16. 

Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 

klasei. V., 2005, p. 39–41. 
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(nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pagilinti, praplėsti savo žinias  

ir supratimą apie antikinį teatrą, ugdytis  

gebėjimus taikyti įgytas žinias, kurdami antikinio 

teatro modelį ir dalyvaudami improvizuotuose 

vaidinimuose  (gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  vertinti savo 

nuomones, požiūrius į tam tikrus kultūros 

reiškinius  skaidydami savo vertinimus pagal 

jėgos lauko modelį ir  įprotį bei įgūdžius 

nuosekliai, sistemingai tvarkyti savo mokymosi 

užrašus  – kelionės dienoraštį (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

 

 

 

modeliais . 

Įspūdžiai iš senovės Graikijos teatro sugrįžus (raštu į Kelionės 

dienoraštį). 

N.d. Pasirengti  Sofoklio Antigonės tekstą, jį pasikartoti/perskaityti ir 

išsirašyti vieną labiausiai sudominusią ištrauką bei savo komentarą – 

kodėl. 

 

 

 

 

veiklos). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: jėgos lauko 

analizė,  mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonės rašymas. 

 

Urba K. Literatūros šaltiniai. 

Vadovėlis X klasei. I knyga, 

p.14–17. 

Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. K., 

1991. 

Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. K., 

1991, p. 20–23. 

Ambrazevičius J., Grinius J., 

Vaičiulaitis A. Visuotinė 

literatūra. V., 1991, p. 52–

58. 

Dilytė D. Heladės šviesa. 

Vilnius: Lietus, 1994, p. 41–

49. 

2.10. Antikinė drama: Sofoklio  tragedijos 

Antigonė literatūrinė analizė 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą  

klasikine drama, keliančią visais laikais aktualias 

meilės, pareigos, sąžiningos pozicijos pasirinkimo 

problemas (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis draminio teksto 

kontekstinės visuminės analizės  gebėjimus, 

pritaikydami žinias  ir supratimą apie dramos 

kūrinius (gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą savarankiškai 

vertinti skaitomus tekstus, pagrįsti savo nuomonę, 

ugdytis gebėjimus dirbti grupinį ir individualų 

darbą (mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas). 

 

 

 

Paskutinį žodį suteikite man – pasirengti ir raiškiai perskaityti pasirinktą 

Sofoklio Antigonės ištrauką ir paprašyti klasės draugų ją pakomentuoti: 

apie ką joje kalbama? kas pasakoma svarbaus? su kuo galėtumėte sutikti, 

su kuo – ne? 

Paskutinis šią ištrauką komentuoja ją parinkęs mokinys – perskaito savo 

komentarą. 

Pokalbis apie Sofoklio tragedijos Antigonė sukūrimo istorinį-kultūrinį 

kontekstą (temą pasirinkę mokiniai ir /ar mokytojas)  ir kelionės 

dienoraščio  užrašų rašymas (individualiai). 

Sofoklio tragedijos Antigonė struktūrinė analizė. Darbas grupėmis – 

aspektinių tyrimų atlikimas ir vaizdinis pristatymas visai klasei (visi kiti 

pildo  kelionės dienoraščio  užrašus): 

1) tragedijos žanro struktūriniai požymiai, kalbos (dialogų, monologų), 

remarkų) ypatybės; 

2) tragedijos laikas, vieta, veiksmas; 

3) tragedijos pagrindinių veikėjų paveikslai; 

4) tragedijos prasmės: tema, problema, pagrindinė mintis, potekstės; 

5) skaitytojo įspūdžiai, jausmai, mintys, vertinimas. 

Analizės apibendrinimas Kuo gali būti aktuali šiais laikais Antigonės 

istorija? 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

pasisakymų). 

(Įsi)vertinimo 

formos: paskutinį 

žodį suteikite man,  

mokytojo komentarai 

ir kaupiamieji balai 

ar pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

rašytinė raiška. 

 

Sofoklis. Antigonė. V.: 

Žaltvykslė, 2004. (2008) 

Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. K., 

1991. 

Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. K., 

1991, p. 28–31. 

Ambrazevičius J., Grinius J., 

Vaičiulaitis A. Visuotinė 

literatūra. V., 1991. p.74–77. 

Kanišauskaitė I. Antikos 

teatras. Sofoklio Antigonė. 

Vilnius: Baltos lankos, 

2000. 
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N.d. Grupėms pasirinkti labiausiai sudominusias tragedijos ištraukas ir 

parengti vaidybinius etiudus. 

2.11.  Antikinė drama: Sofoklio  tragedijos 

Antigonė vaidybinė interpretacija 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą antikine 

drama ir teatru, senovės veikalų interpretavimo 

galimybėmis šiandien ir patirti vaidybos 

džiaugsmą (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų ugdytis  literatūros tekstų 

atidaus skaitymo ir aktorinius gebėjimus, 

praplėsti žinias apie antikinį teatrą (gebėjimai, 

žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą atidžiai 

klausytis skaitomo teksto ir pasižymėti 

sudominusius dalykus ir mokytis atlikdami tam 

tikrus vaidmenis (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

 

 

Teatro prieigose  – ištraukų iš D. Dilytės knygos Heladės šviesa  (41–43 

p.) skaitymas, pasižymint sudominusius dalykus kelionės dienoraštyje, ir 

aptarimas. 

Pasirinktų ištraukų ir Sofoklio Antigonės  vaidinimas ir aptarimas 

(interviu su žiūrovais). 

Vaidmeninis žaidimas Kritikų forumas – kuo ypatingi vaidybiniai 

etiudai? Kas pavyko, ką galima būtų tobulinti? 

Vaidmeninis žaidimas Interviu su aktoriais – kuo įdomūs Jūsų 

vaidmenys? Ką pavyko atskleisti? 

Vaidinimui Atėnuose  pasibaigus – ištraukų iš D. Dilytės knygos Heladės 

šviesa  (49 p.) skaitymas, pasižymint sudominusius dalykus kelionės 

dienoraštyje, ir aptarimas. 

Nuomonių sūpynės Kuris teatras įdomesnis – antikinis ar šiuolaikinis, 

kodėl? 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

vaidmenų atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

rašytinė raiška. 

Sofoklis. Antigonė. V.: 

Žaltvykslė, 2004. (2008) 

.Kanišauskaitė I. Antikos 

teatras. Sofoklio Antigonė. 

Vilnius: Baltos lankos, 

2000. 

Dilytė D. Heladės šviesa. 

Vilnius: Lietus, 1994, p. 41–

49. 

2.12.  Antikinės dramos prakalbinimas 

šiandien:  Antigonės paveikslo interpretacijos 

šiuolaikinėje lietuvių poezijoje, pasirengimas 

literatūriniam rašiniui: 

Antigonės mito prakabinimas šiandien, Bandau 

suprasti Sofoklio Antigonę..., Mano interviu su 

Sofoklio Antigone, Laiškas Antigonei,  Ar 

Antigonė – didvyrė? ir kt. 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis norą susisteminti žinias 

ir supratimą apie antikinę kultūrą ir literatūrą, 

savo minčių atskleidimo raštu džiaugsmą 

(nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti V–IX klasėse 

įgytas žinias apie Antiką, ugdytis gebėjimą susieti 

įvairių dalykų žinias apie tą pačią kultūrą į 

visumą ir tas žinias taikyti aptardami  antikinius ir 

šiuolaikinius grožinės literatūros tekstus  

Diagnostinis testas Antikos dievai, mitai, šventės, teatras, literatūra – 

klausimai apie pagrindinius antikinės kultūros sandus (kartojamos V–IX 

kl. žinios, supratimas, gebėjimas aptarti skaitytus grožinius tekstus). 

 

J.Degutytės eilėraščio Antigonė semantinė analizė ir lyginimas su 

Sofoklio tragedija (Venno diagramos braižymas). 

Laisvasis rašymas Kelionės antikiniame pasaulyje įspūdžiai ir savo 

parašytų minčių skaitymas, draugiškas aptarimas. 

Literatūrinio rašinio rašymo teorinių gairių prisiminimas ir temų 

aptarimas. 

N.D. Literatūrinis rašinys. 

Diagnostinis  

formalusis  ir  

individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas.  

(Įsi)vertinimo 

metodai: testas, 

laisvasis rašymas,  

mokytojo komentarai 

ir kaupiamieji balai 

ar pažymiai. 

 

Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. K., 

1991. p. 37–39. 
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(gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  sklandžiai 

reikšti savo mintis žodžiu ir raštu analizuodami 

praeities ir dabarties kultūras bei jų sąsajas 

(mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas). 

2.13. Antikinis pasaulis ir mes:  diagnostinių 

testų rezultatų ir literatūrinių rašinių 

aptarimas 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis norą literatūriniuose 

rašiniuose įminti literatūrinių pasaulių paslaptis, 

pasidalinti savo mintimis, įžvalgomis ir domėtis 

kitų  žmonių požiūriais,  vertinti galimybes 

išklausyti kitą (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti ir praplėsti 

literatūrinio rašinio rašymo sampratą ir ugdytis 

gebėjimus rašyti  nuosekliai pagal planą, plečiant 

kanonines žinias savo įdomiais literatūriniais 

atradimais, įžvalgomis (gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  vertinti savo 

ir kitų rašytinę raišką ir atidžiai koreguoti, taisyti 

savo klaidas (mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas). 

Rašinių  turinio aptarimas cituojant mokinių darbus ir sudarant  sąlygas, 

skatinant pačius mokinius komentuoti, vertinti savo klasės draugų mintis, 

praplėsti jas. 

Rašinių struktūros ir rašytinės raiškos aptarimas ir klaidų taisymas. 

Diagnostinių testų  savarankiška analizė ir taisymas, remiantis 

vadovėliais, knygomis, užrašais. 

 

Laisvasis rašymas Kelionės antikiniame pasaulyje įspūdžiai ir savo 

parašytų minčių skaitymas, draugiškas aptarimas. 

 

Diagnostinis    

formalusis kriterinis 

vertinimas ir 

individualus 

neformalusis 

įsivertinimas. 

(Įsi)vertinimo 

metodai: testas, 

rašinys (pažymiai), 

laisvasis rašymas. 

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998, p. 55–56. 

 

 

2.14.  Pasivaikščiojimas Senovės Rytų  

poezijos soduose:  Artimųjų ir Tolimųjų Rytų 

kultūrų kontekstas 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą poezija 

ir senosiomis  Rytų kultūromis, siedami jas su 

savo gyvenimu, pomėgiais (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimus sėkmingai 

integruoti įvairių dalykų (istorijos, geografijos, 

etikos) žinias ir supratimą į  senosios Rytų 

literatūros supratimo kontekstą (gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą operatyviai 

spręsti iškilusius informacijos ieškojimo, 

sisteminimo klausimus (mokėjimo mokytis 

Laisvasis rašymas Kas tai – poezija? Kodėl vieni kuria, kiti skaito, kiti – 

ne? ir pokalbis  apie poeziją šiandien... 

Minčių žemėlapis Ką žinome apie  Artimųjų ir Tolimųjų Rytų kultūras? 

Grafinio žinių modelio rengimas klasėje: kur kūrėsi pirmieji miestai? kur 

ir kokios sukurtos pirmosios rašto  sistemos?  kur išrastas popierius? kas 

būdinga Artimųjų ir Tolimųjų Rytų menui? Darbas grupėmis (medžiagos 

atrinkimas ir sisteminimas į vieną didelį lapą ir pristatymas kitoms 

grupėms): 

1) Artimųjų ir Tolimųjų Rytų  geografija (geografinių žemėlapių tyrimai); 

2)  Artimųjų ir Tolimųjų Rytų  menas (meno albumų tyrimai); 

3)  pirmosios rašto ženklų sistemos (Fagan B.M. Didieji pasaulio 

išradimai. V., 2005, p. 225–229); 

4) popieriaus atradimas (Fagan B.M. Didieji pasaulio išradimai. V., 2005, 

p. 232–234); 

5) Senovės Rytų poezijos samprata (Senovės Rytų poezija. Pasaulinės 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

užduočių atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

formos: klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998, p. 37–61 

Visuotinės literatūros 

istorija. Sudarė Talvet J. V.: 

Alma littera,1998, p. 14–33. 

Baltrušaitis J. Visuotinė 

meno istorija. Nuo 

priešistorės iki viduramžių. 

T.1. K.:Šviesa, 1992.  

Bakonis E. Senovės 

civilizacijų istorija. K.: 

Šviesa, 1992 

Biunaras P.F., Doranas Ž.P. 
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kompetencijos ugdymas). 

 

 

 

literatūros biblioteka. V.1991, p. 670–688). 

Svarbūs užrašai kelionės dienoraštyje – reikėtų pasižymėti svarbiausius 

dalykus. 

Jėgos lauko analizė – mano nuomonė apie Biblijos tekstų  svarbą (+ ir -). 

 

N.d. Pasirengti  pasirinktos  šalies (Egipto, šumerų, hetitų,  senovės 

Indijos) poezijos aspektiniams   skaitymams – susipažinti su tekstais ir 

kelionės dienoraštyje  laisva forma užsirašyti savo įspūdžius. 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

rašytinė raiška. 

 

ir  kt. Istorija 1.V.: Baltos 

lankos, 1994. 

Civilizacijų aušra. V.: Alma 

litttera, 1997. 

Cottrel L. Faraonų laikais. 

V.: Vaga, 1987. 

Fagan B.M. Didieji pasaulio 

išradimai. V.: Alma littera. 

2005. 

Fagan B.M. Senovės 

pasaulio paslaptys V.: Alma 

littera. 2002 (2005). 

Kudaba Č. Geografinės 

kelionės ir atradimai. V.: 

Mokslas, 1980 (2003, 2004). 

Moscati S. Finikiečių 

pasaulis. V.: Vaga, 1975. 

Neimantas R. Raštas: nuo 

piktogramos iki raidės. 

Kaunas: Orientas, 1998. 

Zinkevičius Z. Rašto kilmė. 

V.:Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos  institutas, 2006. 

2.15.  Senovės Rytų poezijos skaitymas: 

  pasaulio sukūrimo ir dievų garbinimo himnai 

Egipto, šumerų, Hetitų, senovės Indijos 

poezijoje 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis norą suprasti žmogaus 

ir dievo dialogų  įvairovę aptardami senuosius 

tekstus ir siedami juos su savo literatūrine ir 

gyvenimiška patirtimi (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimus analizuoti  

senosios poezijos tekstus nurodytu ar pasirinktu 

aspektu, taikydami įvairių dalykų žinias ir 

supratimą  (gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  mokytis 

išsakydami savo nuomonę,  išklausydami kitų ir 

apibendrindami savo ir kitų atradimus mokymosi 

Išankstiniai orientyrai Kaip senovės dievams buvo dalijamas pasaulis? 

(remiantis lietuvių, graikų ir kitomis pažįstamomis mitologijomis). 

Poezijos tekstų aspektinė analizė (dievams skirtų poezijos tekstų raiška ir 

prasmės) – darbas grupėmis: 

1)  Egipto poezija (43–52 p. tekstai pasirinktinai); 

2) Šumero poezija  (74–77 p.); 

3) Hetitų poezija (tekstai versti proza – p. 169–170, eiliuoti tekstai – p. 

187–91); 

4) senovės Indijos poezija  – Vedos (367–368). 

Poezijos skaitymas ir tyrimų pristatymas (grupių atradimai). 

Atradimai  – apibendrinamasis pokalbis  Kuo poezija dievams ir apie 

dievus yra žmogiška, koks jos žmogus?  ir  individualūs užrašai kelionės 

dienoraštyje. 

N.d. Pasirengti  pasirinktos  šalies (Egipto, šumerų, senovės žydų,  kinų, 

japonų) poezijos aspektiniams   skaitymams – susipažinti su tekstais ir 

kelionės dienoraštyje  laisva forma užsirašyti savo įspūdžius (Pasaulinės 

literatūros biblioteka. V.1991. P.35–43, 77–81, 314–336, 545–556, 620–

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

užduočių atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998,  p. 37–38, 55–59. 

Senovės Rytų poezija. 

Pasaulinės literatūros 

biblioteka. V.1991, p. 43–

52, 74–77,  169–170, 187–

191, 367–368. 
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dienoraštyje (mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas). 

633.). rašytinė raiška. 

 

2.16. Senovės Rytų poezijos skaitymas:  

žmogaus būties klausimai  senovės  Egipto, 

Šumerų, senovės žydų, kinų, japonų  poezijoje 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis norą suprasti amžinųjų 

būties klausimų  įvairovę aptardami senuosius 

tekstus ir siedami juos su savo literatūrine ir 

gyvenimiška patirtimi(nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimus įsigilinti į 

senosios poezijos tekstus ir nuosekliai atlikti jų 

aspektinę analizę, remdamiesi  įvairių dalykų 

žiniomis ir savo atradimais, įžvalgomis 

(gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  mokytis 

išsakydami savo nuomonę,  išklausydami kitų ir  

apibendrindami savo ir kitų atradimus mokymosi 

dienoraštyje (mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas). 

Jėgos lauko analizė Kuo svarbi žmogui būtis ir buitis? (+ ir -) (remiantis 

etikos, literatūros dalykų ir savo gyvenimiška patirtimi) ir pokalbis apie 

dviejų žmogiškųjų pradų kovą ir santarvę... 

 

Poezijos tekstų aspektinė analizė (keliami būties klausimai, jų prasmės) 

– darbas grupėmis: 

1) Egipto poezija (35–43 p. tekstai pasirinktinai); 

2) Šumero poezija  (77–81 p.); 

3) senovės žydų poezija – Ekleziastas (314v336 p. ištraukos 

pasirinktinai); 

4) kinų poezija  (545–556 p. tekstai pasirinktinai); 

5) japonų  poezija (620–633 p. tekstai pasirinktinai). 

Poezijos skaitymas ir tyrimų pristatymas (grupių atradimai). 

Atradimai  – apibendrinamasis pokalbis  Ar suprantami man senovės 

poezijoje kelti žmogaus būties klausimai, ar tebėra jie svarbūs šiandien, 

kodėl? ir  individualūs užrašai kelionės dienoraštyje. 

N.d. Pasirengti  pasirinktos  šalies (Egipto, senovės žydų, senovės Indijos, 

kinų, japonų) poezijos aspektiniams   skaitymams – susipažinti su tekstais 

ir kelionės dienoraštyje laisva forma užsirašyti savo įspūdžius. 

(Pasaulinės literatūros biblioteka. V.1991,  p. 7–35, 337–351, 505–512, 

557–582, 599–619). 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

užduočių atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

rašytinė raiška. 

 

Senovės Rytų poezija. 

Pasaulinės literatūros 

biblioteka. V.1991, p.35–43, 

77–81, 314–336, 545–556, 

620–633. 

2.17. Senovės Rytų poezijos skaitymas:  

žmogaus jausmų raiška  Egipto, senovės žydų, 

senovės Indijos, kinų, japonų poezijoje 

 

Uždaviniai 

11. Mokiniai turėtų ugdytis norą suprasti žmogaus 

jausmų  raiškos įvairovę aptardami senuosius 

tekstus ir siedami juos su savo literatūrine ir 

gyvenimiška patirtimi (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimus įsigilinti į 

senosios poezijos tekstus ir nuosekliai atlikti jų 

aspektinę analizę, remdamiesi įvairių dalykų 

žiniomis ir savo atradimais, įžvalgomis  

(gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  mokytis 

išsakydami savo nuomonę,  išklausydami kitų ir 

apibendrindami savo ir kitų atradimus mokymosi 

Išankstiniai spėjimai Kokie jausmai galėtų būti atskleidžiami prieš 

tūkstančius, šimtus metų gyvenusių poetų  tekstuose? (remiantis savo, 

poezijos skaitytojo, ir gyvenimiška patirtimi) ir pokalbis aptariant savo 

spėjimus. 

Poezijos tekstų aspektinė analizė (žmogaus jausmai ir jų raiškos 

ypatybės) – darbas grupėmis: 

1) Egipto poezija (7-35 p. tekstai pasirinktinai); 

2) Senovės žydų poezija – Giesmių giesmė (ištraukos pasirinktinai 337-

351p.); 

3) senovės Indijos (505-512 p.); 

4) kinų poezija (557-582 p. tekstai pasirinktinai); 

5) japonų poezija ( 599-619 p. tekstai pasirinktinai). 

 Poezijos skaitymas ir tyrimų pristatymas (grupių atradimai). 

Atradimai – apibendrinamasis pokalbis Tolimi/artimi prieš tūkstančius 

metų gyvenusių  žmonių jausmai man, kodėl? ir  individualūs užrašai 

kelionės dienoraštyje. 

 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

užduočių atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų ir  mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998, p. 55–56. 

Senovės Rytų poezija. 

Pasaulinės literatūros 

biblioteka. V.1991, p. 7–35, 

337–351, 505–512, 557–

582, 599–619. 
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dienoraštyje (mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas). 

N.d. Parengti vieno patikusio Senovės Rytų poezijos teksto  interpretaciją  

arba improvizaciją (kontekstinę, literatūrinę, prasmių, vaizdinę, raiškaus 

skaitymo, derinant su muzika, šokiu ar kt.). 

rašytinė raiška. 

 

2.18. Šiuolaikinių kūrybinių impulsų  

šventė senosios poezijos soduose: senosios 

poezijos tekstų  interpretacijų arba kūrybinių 

improvizacijų atlikimas, aptarimas, 

vertinimas, refleksija 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą  senųjų 

kultūrų tekstų atgaivinimo idėjomis patys 

interpretuodami, kurdami ir vertindami klasės 

draugų darbus (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis integracinės kūrybinės 

veiklos ir savo darbų įdomaus pristatymo 

gebėjimus, o stebėdami klasės draugų darbus – 

praplėsti savo žinias ir supratimą apie kūrybinės 

raiškos galimybes (gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis supratimą apie 

kūrybinio mokymosi efektyvumą ir gebėjimus tai 

realizuoti  praktiškai (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

 Laisvasis rašymas kelionės dienoraštyje  Ar poezijos skaitymas gali būti 

šventė, kodėl? ir poleminiai svarstymai žodžiu. 

Poezijos tekstų interpretacijų šventė (pagal vienos grupės parengtą 

scenarijų): poezijos tekstų interpretacijos... 

Kelionės įspūdžių refleksija kelionės dienoraštyje  Ar laiko tėkmės 

tūkstantmečiai keičia žmones? 

 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (darbų 

pristatymas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: laisvasis 

rašymas, klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

rašytinė raiška. 

 

Senovės Rytų poezija. 

Pasaulinės literatūros 

biblioteka. V., 1991. 

2.19. Biblijos pasaulio geografija, istorija, 

kultūra, literatūra 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą  Biblijos 

– kaip daugiaprasmio kultūros paveldo reiškinio – 

kontekstais  (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti, susisteminti žinias 

apie Biblijos geografinį, istorinį kontekstus ir 

ugdytis gebėjimus skaityti negrožinius tekstus ir  

atrinkti svarbiausią informaciją (gebėjimai, 

žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų mokytis sisteminti įvairių 

sričių informaciją ir ja  tikslingai naudotis 

(mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas). 

 

 

 

Laisvasis rašymas Kurios knygos man yra svarbios? Kurios – 

svarbiausios? Kodėl? ir pokalbis  apie savo knygas... 

Minčių minklės ir pinklės Ką žinome apie Bibliją? grafinio žinių 

modelio rengimas klasėje: kur? kada? kas kūrė Bibliją? kokio ji dydžio? 

kam šios knygos svarbios? kodėl? Darbas grupėmis (medžiagos 

atrinkimas ir sisteminimas į vieną didelį lapą ir pristatymas kitoms 

grupėms): 

1)  Biblijos  geografija (13–16 p.); 

2) Biblijos  sudėtis ir parašymo istorija (68–72); 

3) Kodėl Biblija – didelė vertybė? (86 p.) 

4) Biblijos istorijos schema: pasaulis iki tvano ir po jo; Senojo 

Testamento pasaulio istorija, Roma ir Naujojo Testamento pasaulis (312–
345 p.). 

Svarbūs užrašai kelionės dienoraštyje – reikėtų pasižymėti svarbiausius 

dalykus. 

Jėgos lauko analizė – mano nuomonė apie Biblijos tekstų  svarbą (+ ir -) 

N.d.   Parašyti savo nuomonę apie šiuos mokslininkės A.Swiderkownos 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

užduočių atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998, p. 13–16. 

Biblijos enciklopedija. V.: 

Alna litera, 1991, p. 10–16,  

68–72, 86, 312–345). 
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žodžius ...jokio literatūrinio teksto nesuprasime teisingai, jei nesiesime jo 

su ta aplinka ir tomis istorinėmis aplinkybėmis, kuriomis jis buvo 

kuriamas,  – sutinkate su jais, o gal ne? – paaiškinkite, kodėl. 

rašytinė raiška. 

 

2.20. Senojo Testamento Pradžios knyga: 

pasakojimų apie Abelį ir Kainą ir Babelio 

bokštą tekstai, potekstės, interpretacijos 

literatūroje ir mene 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą Senojo 

Testamento tekstais ir siekį  savarankiškai ir 

bendradarbiaudami juos analizuoti (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimus analizuoti 

Biblijos ir jos  pasakojimų sklaidos tekstus  kaip 

literatūrinius daugiaprasmius tekstus atlikdami 

grupinio darbo užduotis (gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimus 

bendradarbiauti ir atlikti atidaus skaitymo ir 

analizės užduotis klasėje  (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

 

 

Prisiminimų pieva  – prisiminti ir  raštu papasakoti vieną Biblijos 

pasakojimą, įsiminusį nuo vaikystės, ir paaiškinti, kodėl. 

Pokalbis  Įsimintinos Biblijos istorijos ir jo apibendrinimas kelionės 

dienoraštyje. 

Senojo Testamento pasakojimų apie Abelį ir Kainą  skaitymas  ir  

literatūrinė  analizė (darbas grupėmis): 

1) pasakojimo apie Kaino, Abelio ir Viešpats konfliktą kalba, veikėjų 

paveikslai, konflikto priežastis ir pasekmės; 

2) pasakojimo apie Kaino, Abelio ir Viešpats konfliktą  tema, problema, 

pagrindinė mintis, potekstė; 

3) pasakojimo apie Kaino, Abelio ir Viešpats konfliktą  šiuolaikinis 

vertinimas: ką sužinome, kaip tai susiję su mūsų, šiuolaikinių žmonių 

gyvenimu?  

Literatūrinės analizės apibendrinimas: svarbūs užrašai Kelionės 

dienoraštyje. 

Abelio ir Kaino istorijos interpretacijos anglų rašytojo Bairono vaikystėje, 

jo parašytoje dramoje Kainas bei šiuolaikinio lietuvių poeto A. Šimkaus 

eilėraštyje  Pavasaris. Darbas grupėmis  – perskaityti  patektus tekstus ir  

pasiruošti pristatyti jų interpretacijas klasės draugams: 

1) ištrauka iš A. Morua monografijos Baironas  apie Bairono požiūrį į 

knygas, Bibliją, Abelio ir Kaino istoriją (23 p.); 

2) ištrauka iš Bairono Kaino  (pasirinktinai maištingos mintys apie 

Dievą); 

3) A. Šimkaus eilėraštis Pavasaris (42–49). 

Atliktų tyrimų apibendrinimas kelionės dienoraštyje: kuris tekstas man 

įdomesnis, kodėl? 

N.D. Biblijos pasakojimo apie Babelio bokštą literatūrinė analizė (kalba, 

vaizduojama konflikto seka nuo priežasties prie pasekmės, problema, 

pagrindinė mintis, potekstės) kelionės dienoraštyje. 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

užduočių atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

rašytinė raiška. 

 

Šventasis Raštas. Senasis 

Testamentas. I t. V.: Vaga, 

1990, p. 10–11. 

Morua A. Baironas. V.: 

Vaga, 1975. 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

K., 1998, p. 7–14. 

Šimkus A. Skradžiai. V.: 

Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 1999. 

 

Šventasis Raštas. Senasis 

Testamentas. I t. V.: Vaga, 

1990, p.18. 

 

2.21. Naujojo Testamento Evangelija pagal 

Matą: Kalno pamokslo tekstų skaitymas 

 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą Naujojo 

Testamento tekstais ir siekį  savarankiškai ir 

bendradarbiaudami juos analizuoti (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimus analizuoti 

 Pokalbis  Biblijos tekstai ir skaitytojai – biblinio pasakojimo apie 

Babelio bokštą  literatūrinių analizių aptarimas. 

Tekstas ir vaizdas  – pasakojimų apie Babelio bokštą  interpretacijos 

dailėje (pvz., Pieter Brueghel Mažasis Babelio bokštas, 1563 m.; Pieter 

Brueghel Babelio bokštas, 1563 m.;  Athanasius Kircher Babelio bokštas, 

1675 m.; Gustave Doré Kalbų sumaištis. Biblijos iliustracija, 1865 m.). 

Naujojo Testamento tekstų skaitymas ir  literatūrinė analizė (darbas 

poromis): 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

Šventasis Raštas. Naujasis 

Testamentas. T. IV. V.: 

Vaga, 1992, p. 31–38, 66. 
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Naujojo Testamento  tekstus  kaip literatūrinius 

daugiaprasmius tekstus atlikdami grupinio darbo 

užduotis (gebėjimai, žinios, supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimus 

bendradarbiauti ir atlikti atidaus skaitymo ir 

analizės užduotis klasėje  (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 

 

 

1) Evangelijos pagal Matą  Kalno pamokslas –  Palaiminimai; 

2) Evangelijos pagal Matą  Kalno pamokslas –  Rūstybė ir 

susitaikinimas; 

3) Evangelijos pagal Matą  Kalno pamokslas –  Priešų meilė; 

4) Evangelijos pagal Matą  Kalno pamokslas –  Išmalda slapčiomis; 

5) Evangelijos pagal Matą  Kalno pamokslas –  Tikroji malda; 

6) Evangelijos pagal Matą  Kalno pamokslas –  Pasitikėjimas apvaizda; 

7) Evangelijos pagal Matą  Kalno pamokslas –  Neteiskite kitų; 

8) Evangelijos pagal Matą  Kalno pamokslas –  Netikri pranašai; 

9) Evangelijos pagal Matą  pamokymai apaštalams apie bažnyčią – 

Palyginimas apie vynuogyno darbininkus. 

 

Atliktų tyrimų apibendrinimas kelionės dienoraštyje: kuo mane sudomino 

skaityti ir aptarti Naujojo Testamento tekstai? 

N.D. Skaitytų Senojo ir Naujojo Testamentų  tekstų lyginimas kelionės 

dienoraštyje (parašymo kontekstai ir tekstai). 

užduočių atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

formos: klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

rašytinė raiška. 

 

2.22. Biblija ir šiuolaikiniai žmonės – 

 diskusija Biblijos tekstai –  skaityti / suprasti – 

atmesti / prarasti? 

Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis susidomėjimą  Biblijos  

tekstų  vertės, aktualumo šiais laikais problema 

išsakydami savo nuomonę ir pagrįsdami savo 

gyvenimo patirtimi (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimą diskutuoti 

apie senosios kultūros aktualumą šiandien 

argumentuodami savo teiginius literatūrine ir 

gyvenimiška patirtimi  (gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  suprasti 

diskusijoje keliamą klausimą, išsiaiškinti savo 

poziciją ir mokytis ją pagrįsti logiškais 

argumentais (mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas). 

 

Pokalbis Biblijos tekstai ir skaitytojai – Senojo ir Naujojo Testamentų  

tekstų lyginimas (n.d. skaitymas ir aptarimas). 

Nuomonių sūpynės Ką aš atradau skaitydama(s) senuosius Biblijos 

tekstus? 

Diskusija Biblijos tekstai – skaityti /suprasti – atmesti / prarasti? Kodėl? 

 

N.D. Laisvasis rašymas Mano mintys susipažinus su Senojo ir Naujojo 

Testamento tekstais kelionės dienoraštyje. 

Individualus  

neformalusis 

(įsi)vertinimas  ir 

formuojamasis 

kaupiamasis  arba 

formalusis 

vertinimas (grupinės 

veiklos ir individualių 

užduočių atlikimas ir 

komentarai). 

(Įsi)vertinimo 

metodai: klasės 

draugų ir   mokytojo 

komentarai ir 

kaupiamieji balai ar 

pažymiai, savo 

nuomonių žodinė ir 

rašytinė raiška. 

Šventasis Raštas. Senasis 

Testamentas. I t. V.: Vaga, 

1990, p. 10–11. 

 

Šventasis Raštas. Naujasis 

Testamentas. T. IV. V.: 

Vaga, 1992, p. 31–38, 66. 

 

III etapas. Modulio apibendrinimas. Iš kelionės po žmogaus kultūros  pradžios laikus sugrįžus ( 2 val.) 

3. 1. Kelionės dienoraščių baigiamieji rašymo 

darbai ir medžiagos kelionės almanachui  

parengimas 

 

Kolektyvinis kelionės vertės aptarimas  –  pasikartojimo  pokalbis-

diskusija  Senosios pasaulio kultūros ir aš, XXI a. žmogus: atrasti/ 

prarasti,  suprasti/ atmesti , pratęsti/ nutraukti?, individualiai  raštu  

kelionės dienoraštyje pasižymint argumentus už ir prieš (jėgos lauko 

Diagnostinis 

individualus   savo 

įgytų nuostatų, žinių 

bei supratimo ir 
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Uždaviniai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis norą pažinti senųjų 

kultūrų  pasaulius,  ieškoti praeities ir dabarties 

sąsajų ir šią veiklą vertinti kaip asmeniškai 

įdomią ir prasmingą jiems patiems (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  pasikartoti turėtų pasikartoti 

turėtas ir įgytas žinias apie senąsias kultūras ir 

literatūras, atkleisti savo supratimą ir ugdytis 

gebėjimą sisteminti, apibendrinti savo senųjų 

kultūrų  studijų patirtį (gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą 

baigiamuosiuose modulinio mokymosi etapuose 

sisteminti įgytas žinias ir supratimą, savarankiškai 

įsivertinti įgytus dalykinius,  integravimo ir 

mokymosi mokytis gebėjimus (mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymas). 

 

 

 

analizė + ir -), juos  žodžiu pagrindžiant,  raštu ir žodžiu apibendrinant. 

 Individualus kelionės įvertinimas: kelionės dienoraščio baigiamieji  

įrašai. Individualus lentelės Senovės kultūros ir aš: žinau-norėčiau 

sužinoti-sužinojau –nauji siekiai  paskutinių  (trečiosios ir ketvirtosios) 

skilčių  pildymas (žr. 2.1.2. 3. B1 (9)  modulio įsivertinimo pabaigoje 

pavyzdys  Senųjų kultūrų studijų  galimybės: mokausi mokytis ) 

Orientacinės gairės 

a) 1) ką sužinojau  apie Lietuvos senąją kultūrą: kodėl, kada, kokių 

kultūrų  pirmieji žmonės atsikraustė prie Baltijos jūros ir į dabartinės 

Lietuvos teritoriją? kodėl, kaip keitėsi  šių žmonių kultūra? ką žinau apie 

baltų kultūros geografiją, istoriją? kokias žinau senovės baltų,  vėliau –  

lietuvių gentis, kas joms buvo būdinga, kokiomis kalbomis ir tarmėmis 

kalbėjo/kalba jų žmonės? ką žinau apie Lietuvos kultūrą iki krikšto ir po 

krikšto? kas būdinga  XIX–XX a. užrašytai lietuvių tautosakai?) ir 2) ką 

dar norėčiau  apie Lietuvos senąją kultūrą ir tautosaką sužinoti,  ką –  

atrasti, suprasti, kodėl?; 

b) 1) ką sužinojau  apie Artimųjų Rytų senovės tautų kultūras: kurios 

Afrikos ir Azijos žemyno geografinės teritorijos vadinamos Artimaisiais 

Rytais? kurios šiuolaikinės valstybės yra šioje geografinėje teritorijoje? 

kodėl senovėje Mesopotamija buvo vadinama derlinguoju pusmėnuliu? 

kas buvo būdinga  Egipto, Šumero-Akado, Babilono, Sirijos, Hetitų, Irano 

civilizacijoms? kada ir kur pradėjo kurtis pirmieji miestai? kada, kur, 

kokie buvo sukurti  pirmieji piktografinio, ideografinio, fonetinio rašto 

ženklai ir sistemos? ką sužinojau apie Biblijos istoriją ir tekstus? ir 2) ką 

dar norėčiau sužinoti  apie Artimųjų Rytų senovės tautų kultūras ir raštiją, 

ką – atrasti, suprasti, kodėl? 

c) 1) ką sužinojau apie senovės  graikų ir romėnų antikines kultūras: kuo 

ypatingas Kretos ir Mikėnų kultūrų palikimas? kuo įdomūs senovės 

Graikijos ir Romos papročiai, tikėjimai, mitai, literatūra, teatras, sportas? 

kokias kultūros tradicijas šios kultūros dovanojo Europai, Lietuvai?  ir 2) 

ką norėčiau sužinoti  apie antikinę senovės  graikų ir romėnų  kultūras, 

raštiją, literatūrą, teatrą, ką –atrasti, suprasti, kodėl? 

d) 1) ką sužinojau apie Tolimųjų Rytų senovės kultūras: kurios Azijos 

žemyno geografinės teritorijos vadinamos Tolimaisiais Rytais? kurios 

šiuolaikinės valstybės yra šioje geografinėje teritorijoje? ką sužinojau 

apie senąsias Indo ir Kinijos civilizacijas?  kokia kinų rašto sistema, kokia 

– literatūra? kas būdinga sanskrito kalbai ir vedų literatūrai? 2) ką dar 

norėčiau sužinoti  apie Tolimųjų Rytų senovės tautų kultūras, raštiją ir 

literatūrą, ką – atrasti, suprasti, kodėl? 

Individualus savo mokėjimo mokytis kompetencijos (MMK) 

mokėjimo mokytis 

apie senųjų kultūras 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis). 

Metodai: jėgos lauko 

analizės  lentelė, 

grafinio žinių  

modelio lentelės 
ŽNSS paskutinės dvi 

skiltys apie senąją 

baltų ir lietuvių, 

antikos, senovės 

Artimųjų Rytų, 

senovės Tolimųjų 

Rytų  bei senovės 

graikų ir romėnų 

kultūras  ir grafinis 

mokėjimo mokytis 

įgytos patirties 

įsivertinimo modelis  

pasirinkta lentelės ar 

kurios nors 

geometrinės figūros  

forma (pildoma 

individualiai). 
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patirties, įgytos šiame modulyje, įsivertinimas ir naujų siekių 

numatymas  kelionės dienoraštyje pildant grafinį modelį ( žr. 2.1.2. 3. 

Mokymosi mokytis  įsivertinimo modulio B1 pradžioje ir pabaigoje 

pavyzdį Senųjų kultūrų studijų  galimybės: mokausi mokytis ) 

Orientacinės gairės 

 1) dalykai: geografijos, istorijos, dailės, muzikos, matematikos, etikos, 

tikybos, literatūros ar kt.; 

 2) kur: klasėje/ namuose/ bibliotekoje/ kultūros renginiuose ir kt.; 

3) su kuo: individualiai/ poroje/ grupėje/ kolektyviai ir kt. ; 

 4) mokymosi veikla: klausant/ kalbant/ skaitant/ rašant/ derinant įvairias 

veiklas ir kt., 5) mokymosi būdai:  klausant mokytojų pasakojimų/ 

skaitant  dalykinę/ grožinę/ publicistinę literatūrą/ rengiant pranešimus/ 

sisteminant medžiagą grafiniuose modeliuose/  konspektuojant/ rengiant 

pranešimus ar pristatymus/ analizuojant medžiagą tam tikrais 

probleminiais pjūviais/ interpretuojant tekstus/ dalyvaujant  pokalbiuose, 

diskusijose, tikrose ir įsivaizduojamose kelionėse, ekskursijose ir t.t. 

Savo kelionės dienoraščių pristatymas žodžiu rodant sutvarkytus 

kelionės užrašus, dalijantis įspūdžiais ir siūlant po vieną savo rašto darbą 

kelionės almanachui (reikėtų sudaryti organizacinę grupę: redaktorių, 

dailininką, korektorių). 

N.d. pasirinkti kokio nors eksperto (pvz.,  literatūros žinovo, senųjų kalbų 

žinovo, senųjų kultūrų tyrinėtojo archeologo, teatro režisieriaus, aktoriaus 

ar kt.) ir iš jo  perspektyvos parengti šios kelionės po senųjų kultūrų 

pradžios laikus pristatymą (kas buvo gerai, kas nelabai pavyko, kodėl). 

3.2.  Kelionės po senųjų kultūrų laikus 

apibendrinimas: vaidmeniniai  ekspertų 

žaidimai 

1. Mokiniai turėtų ugdytis norą patiems dalyvauti 

kultūriniuose-literatūriniuose tyrimuose, 

interpretuoti senųjų kultūrų paveldą, sieti jį su 

savo gyvenimu, vertinti iš šiuolaikinio žmogaus 

pozicijų (nuostatos). 

2. Mokiniai turėtų  ugdytis gebėjimą integruoti 

įvairių dalykų žinias ir įvairių profesinių sričių 

gebėjimus atskleisdami senųjų kultūrų sąsajas su 

šiuolaikiniu gyvenimu  (gebėjimai, žinios, 

supratimas). 

3. Mokiniai turėtų ugdytis gebėjimą  

mokydamiesi kurti žaidimų, vaidybos modelius, 

siekdami sudominti savo bendraamžius, 

Įvairios perspektyvos – vaidmeninio žaidimo ekspertų vaidmenų 

pasiskirstymas  ir  visos kelionės ar jos vienos  dalies  iš  pasirinktos 

perspektyvos aptarimas (kur buvo keliauta, kas sužinota, ko išmokta,  kuri 

kelionės dalis buvo sėmingiausia, kas buvo gerai, ko trūko, kodėl?).  

Žurnalistų reportažai  – pasakojimai apie tam tikrus kelionės etapus, 

atkreipiant dėmesį į  labiau sudominusius įvykius. 

Kelionės gidų  atsisveikinimo kalbos ir kelionę primenančių suvenyrų 

padovanojimas. 

Keliautojų individualios patirtys  – atliktų individualių užduočių 

pristatymas (jei liko nepristatyta modulio eigoje). 

Mokytojo  apibendrinimas: pagyrimai, pastabos, modulio 

apibendrinamojo pažymio paskelbimas. 

Individualūs atradimai  ir domėjimosi senosiomis kultūromis  

tolimesnių planų sudarymas. 

Diagnostinis 

neformalusis 

įsivertinimas ir 

apibendrinamasis 

formalusis 

įvertinimas. 

 (Įsi)vertinimo 

formos: įvairių 

perspektyvų 

požiūriai, mokytojo 

komentarai ar 

pažymiai, modulio 

pažymio sudedamųjų 

sandų apskaita 

(pažymys). 
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pasidalinti savo atradimais, įtraukti į žaidybinio 

mokymosi procesą kitus (mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas). 
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III. Apibendrinamasis vertinimas baigus B1 (9) modulį 

Mokinių darbai, iš kurių rezultatų galėtų rastis mokinių pasiekimų apibendrinamasis vertinimas: 

 kelionės dienoraštis (kelionės užrašų pildymas, draugų ir savo parengtos medžiagos kaupimas, 

tvarkymas) – kiekvienas mokinys modulio pabaigoje vertinamas pažymiu (formalusis 

vertinimas) arba apibendrinamojo vertinimo sandas (10% ); 

 dalyvavimas grupinių užduočių parengimo – pristatymo veikloje (pristatymai, vaidmeniniai 

žaidimai, vaizdinė informacija,  žinių modelių rengimas ir kt.) – grupė vertinama pažymiu arba 

gauna tam tikrą skaičių taškų, kuriuos gali dalintis savo nuožiūra po lygiai arba pagal kiekvieno 

nario indėlį (formalusis, kaupiamasis vertinimas) arba apibendrinamojo vertinimo sandas 

(20%); 

 individualūs rašto darbai (literatūrinis rašinys, teksto tyrimas tam tikru aspektu, samprotavimo 

rašinys) – pažymiai (formalusis) ir / arba apibendrinamojo vertinimo sandas (30%); 

 individualus dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose  (kaupiamasis vertinimas, formalusis – 

surinkus tam tikrą taškų kiekį, rašomas pažymys) ir / arba apibendrinamojo vertinimo sandas 

(10%); 

 skaitymo / kultūros pažinimo plėtimas – tobulinimas  – diagnostiniai (neformalusis arba 

formalusis vertinimas – pasikeitus darbais poromis, po antrojo testo vertinama pažanga) ir 

kontrolinis testas –  pažymiai (formalusis) ir /arba apibendrinamojo  vertinimo sandas (20%); 

 individuali tiriamoji – sisteminė ar kūrybinė veikla (žinių modelių rengimas ir pristatymas,  

literatūros ir kitų menų integracinių sankirtų darbai, grožinių tekstų kūryba ar kt.) –  pažymiai 

(formalusis) ir /arba apibendrinamojo vertinimo sandas (10%). 

 

IV.  Modulyje įgytų nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimo plėtojimo gairės  mokantis kitų 

literatūros ir kalbos modulių 

Šio modulio  tiesioginė literatūrinė tąsa – tai modulis B2. Kultūros raida: viduramžiai, 

renesansas, barokas, klasicizmas, vidinės integracijos saitais susijęs su kalbos moduliu A2. Žmogus ir 

žodis: viešojo kalbėjimo pagrindai (bus galima aktualizuoti antikinę oratorystės mokyklą bei modulyje 

rengtą ne vieną dalykinį pristatymą apie senąsias kultūras) bei moduliu A3. Margas tekstų pasaulis: 

negrožinių tekstų suvokimas (B1 modulyje skaityta nemažai negrožinių – istorijos, geografijos, 

religijotyros, archeologijos ir kitų sričių tekstų). 
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2.1.2.2. Įsivertinimo B1 (9)  modulio pradžioje ir mokymo(si) procese pavyzdys   

Senovės kultūros ir aš: žinau – norėčiau sužinoti – sužinojau – nauji siekiai  

 
Pažinimo kryptys Žinau, suprantu Norėčiau sužinoti ir 

suprasti, kodėl? 

Sužinojau ir supratau Nauji klausimai ir 

siekiai, kodėl? 

A. Lietuvos senoji kultūra:  
1) kodėl, kada, kokių kultūrų  pirmieji 

žmonės atsikraustė prie Baltijos jūros ir į 

dabartinės Lietuvos teritoriją?  

2) kodėl, kaip keitėsi  šių žmonių kultūra?  

3) baltų kultūros geografija, istorija, baltų ir 

lietuvių gentys, kalbos, tarmės... 

4) lietuviškų žemių kultūra iki krikšto ir po 

krikšto; 

5) kas būdinga  seniesiems lietuvių 

tikėjimams, mitologijai, tautosakai?  

    

B.  Artimųjų Rytų senovės kultūros:  

1) kurios Azijos žemyno geografinės 

teritorijos vadinamos Artimaisiais Rytais? 

 2) kurios šiuolaikinės valstybės yra šioje 

geografinėje teritorijoje? 

3) kodėl senovėje Mesopotamija buvo 

vadinama „derlinguoju pusmėnuliu“?  

4) kas buvo būdinga  Egipto, Šumero-Akado, 

Babilono, Sirijos, Hetitų, Irano 

civilizacijoms? 

5)  kada ir kur pradėjo kurtis pirmieji 

miestai?  

6) kada, kur, kokie buvo sukurti  pirmieji 

piktografinio, ideografinio, fonetinio rašto 

ženklai ir sistemos?  

7) Biblijos kilmė, istorija, tekstai... 
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C. Senovės  graikų ir romėnų antikinės 

kultūros: 

1) kuo ypatingas Kretos ir Mikėnų kultūrų 

palikimas?  

2) kuo įdomūs senovės Graikijos ir Romos 

papročiai, tikėjimai, mitai, literatūra, teatras, 

sportas? 

3)  kokias literatūros, teatro, sporto, teisės 

tradicijas šios kultūros dovanojo Europai, 

Lietuvai?   

4) kokius prisimenate senuosius graikų 

mitus, literatūros kūrinius? 

    

D. Tolimųjų Rytų senovės kultūros:  

1) kurios Azijos žemyno geografinės 

teritorijos vadinamos Tolimaisiais Rytais? 

2) kurios šiuolaikinės valstybės yra šioje 

geografinėje teritorijoje?  

3) ką žinau apie senąsias Indo ir Kinijos 

civilizacijas?   

4) kokia kinų rašto sistema, kokia – 

literatūra?  

5) kas būdinga sanskrito kalbai ir vedų 

literatūrai?  

6) kas būdinga kinų ir japonų poezijai? 
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2.1.2.3. Mokėjimo mokytis  įsivertinimo modulio B1(9) pradžioje ir pabaigoje pavyzdys   

Senųjų kultūrų studijų  galimybės: mokausi mokytis  

 

Mokymosi koordinatės Esu išmokęs 

prieš modulį 

Norėčiau mokytis, 

kodėl? 

Išmokau 

mokydamasis 

pagal modulio 

programą 

Nauji siekiai, 

kodėl? 

A. Dalykai (kas?): kokių  dalykų  mokydamasi(s) išmokau 

daugiausia / norėčiau mokytis siekdama(s) pažinti senovės 

kultūras? Pvz.: geografijos, istorijos, dailės, muzikos, 

matematikos, etikos, tikybos, literatūros ar kt. 

    

B. Mokymosi aplinka (kur?): kur susipažinti su senosiomis 

kultūromis man buvo / būtų įdomiausia? Pvz., klasėje / 

namuose / bibliotekoje / kultūros renginiuose ir kt. 

    

C. Mokymosi  formos (su kuo?): su kuo mokydamasi(s) 

išsiaiškinau / išsiaiškinčiau apie senąsias kultūras daugiausia? 

Pvz., individualiai / dviese / grupėje / kolektyviai ar kt. 

    

D. Mokymosi veikla (ką darydamas?): ką veikdama(s) apie 

senovės kultūras sužinojau / sužinočiau daugiausia? Pvz., 

klausydama(s) /  žiūrėdama(s) vaizdinę medžiagą / 

kalbėdama(s) / skaitydama(s) / rašydama(s) / derindama(s) 

įvairias veiklas ar kt. 

    

E. Mokymosi būdai (kaip?): kaip mokydamasi(s) suprantu ir 

išmokstu daugiausia? Pvz., klausydamasi(s) pasakojimų / 

skaitydama(s)  dalykinę / grožinę / publicistinę literatūrą /  

tyrinėdamas interneto išteklius / rengdama(s) pranešimus / 

sistemindama(s) medžiagą grafiniuose modeliuose /  

konspektuodama(s) / rengdama(s)  pranešimus ar pristatymus / 

analizuodama(s)  medžiagą tam tikrais probleminiais pjūviais / 

interpretuodama(s)  tekstus / dalyvaudama(s)  pokalbiuose, 

diskusijose, tikrose ir įsivaizduojamose kelionėse, ekskursijose 

ir t.t. 
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2.1.3. A2 (9) lietuvių kalbos modulio KALBOS LABIRINTAI: lietuvių kalbos sintaksė aprašas 

2.1.3.1. A2 (9) modulio metodinės gairės 

Moduliui KALBOS LABIRINTAI: lietuvių kalbos sintaksė programoje numatytos 22 val. 

Šio modulio tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti specialių žinių apie sėkmingo 

komunikavimo žodžiu ir raštu prielaidas, būdus ir priemones; mokėti sieti mintis, laikytis kalbos 

normų, taikyti rašybos ir skyrybos taisykles. Taigi modulio programa siekiama, kad mokiniai ugdytųsi 

gebėjimus rišliai sieti mintis; mokėtų privalomosios skyrybos taisykles ir jas taikytų rašydami; išmoktų 

rašyti gyvenimo aprašymus,  prašymus ir kitus dalykinio pobūdžio tekstus pagal nuorodą ar pavyzdį; 

ugdytųsi nuostatą taisyklingai vartoti kalbą, gerintų taisyklingos skyrybos gebėjimus.  

Kad įgytų rišlaus minčių siejimo gebėjimų, mokiniai turėtų išsiugdyti tokią nuostatą: vertinti 

minčių siejimo taisykles, sintaksės mokymąsi, kaip veiklą, teikiančią galimybių sėkmingam 

komunikavimui ir saviraiškai.  

Baigę šį modulį mokiniai turėtų: aiškiai, tiksliai formuluoti mintis žodžiu ir raštu; taikyti 

vientisinio ir sudėtinio prijungiamojo sakinio, citatų skyrybos taisykles; paaiškinti privalomosios 

skyrybos atvejus, savo padarytas klaidas; išmanyti ir pasirinkti sau tinkamas sintaksės mokymosi 

strategijas ir jas taikyti; rašyti laiškus, esė apie jaunuolių gyvenimo problemas, gebėti parašyti 

dalykinius raštus: gyvenimo aprašymą, prašymą.  

Toliau pateikiamos modulio įgyvendinimo gairės: galimos sąsajos su literatūros ir kalbos 

moduliais (2.1.3.2.), didaktinės medžiagos modulio aktualizacijai ir ugdymo procesui sąrašas (2.1.3.3.), 

nuorodų, kokie mokinių darbai galėtų būti skiriami kaip baigiamieji, iš kokių darbų galėtų būti 

apibendrinamas modulio vertinimas (2.1.3.4.), vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžių (2.1.3.5.).  

2.1.3.2. A2 (9) modulio galimos sąsajos su B1 (9) ir / arba B2 (9) literatūros moduliais 

(KULTŪROS IŠTAKOS: tautosaka, antikos literatūra, Biblija, Senovės Rytų poezija; KULTŪROS 

RAIDA: viduramžiai, Renesansas, barokas, klasicizmas) 

Kartojantis lietuvių kalbos sintaksę ir ugdantis praktinius skyrybos taisyklių taikymo gebėjimus, 

rekomenduojama diagnostinius testus, pratybų ir kontrolinių darbų užduotis rengti pasinaudojant B1 ir / 

arba B2 literatūros moduliuose įvardytais grožiniais, pažintiniais ir eseistiniais tekstais. Mokiniams 

rengiantis kurti savo tekstus, galima pasiūlyti su literatūros modulių aktualijomis susijusias temas, 

problemas, vaidmenų žaidimus (pvz., rašyti tekstus kurios nors senosios kultūros epochos žmogaus 

vardu), lyginimo užduotis (pvz., kas jungia ir / arba skiria skirtingų kultūros epochų žmones?). Siūloma 

atkreipti mokinių dėmesį į literatūros tekstų ritmikos ir sintaksės ryšį, aptarti lietuvių kalbos sintaksės 

pokyčius XXI a.: interneto, žinučių ir kt. tekstus, diskutuoti apie raštingumo (ne)aktualumą 

šiuolaikinėje visuomenėje.  
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2.1.3.3. Tekstai ir kita medžiaga A2 (9) moduliui aktualizuoti  

Kas yra labirintas? Antikos mitas apie labirintą. Kodėl sakinys gali būti interpretuojamas kaip 

labirintas. Mokiniai gali rengti užduotis klasės draugams: gali būti pateikiami tekstai – „labirintai“, 

kuriuose reikia sudėti skyrybos ženklus. 

Galima pasinaudoti mokinių plastinės kūrybos ir poezijos konkurso „Mano kalbos ribos žymi 

pasaulio ribas“ medžiaga  

(žr. http://www3.seimas.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6980&p_d=65976&p_k=1). 

9–12 klasių mokiniams buvo siūloma kurti piešinį, fotografiją, instaliaciją, performansą, vaizdo 

filmą, įrašytą į CD arba DVD.  

Temos:  

 Lietuvių kalbos gramatika (žodžių dalys), daryba, kaityba, sintaksė. Lietuvių kalbos 

gramatikos vaizdavimas per žmones, daiktus, pastatus 

 Kuo ypatinga lietuvių kalba? 

 Mano kalbos ribos žymi mano pasaulio ribas 

 Poezija: poezijos kūriniui siūloma viena tema „Mano kalbos ribos žymi mano pasaulio ribas“ 

arba galima pasirinkti vieną iš siūlomų temų sąrašo plastinei kūrybai.  

Skyrybos taisyklių ieškoti mokinius galima nukreipti į www.vlkk.lt  

Pažyminys // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/479/ 

Pažyminio skyryba // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/436/ 

2.1.3.4. Apibendrinamasis vertinimas baigus A2 (9) modulį   

Darbų pasirinktys: 

 skyrybos pratimų atliktys / testai; 

 diktantas;  

 samprotaujamojo pobūdžio rašytinis  tekstas vertybių ir idealų tema, kai remiamasi 

visuomenine ir individualia patirtimi, savo nuomone.  

Apibendrinamasis vertinimas: 

 skyrybos pratimų atlikčių aplankas – 40 proc.  

 diktantas – 10 proc.  

 mokinio rašytinis tekstas (žr. darbų pasirinktis) – 50 proc.  

 

 

 

http://www3.seimas.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6980&p_d=65976&p_k=1
http://www.vlkk.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/479/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/436/
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2.1.3.5. Mokinių pasiekimų vertinimo pavyzdžiai 

Šiame skyriuje pateikiama diagnostinio vertinimo pradedant ir baigiant A2 (9) modulį užduočių 

pavyzdžių: 

1 pavyzdys. Įsivertinimo testas modulio pradžioje. 

2 pavyzdys. Įsivertinimo testo modulio pradžioje atsakymų lapas. 

3 pavyzdys. Kontrolinis testas modulio pabaigoje. 

 

Vertinimo pavyzdžius parengė Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos  

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Kristina Rudzevičienė 

 

1 pavyzdys. Įsivertinimo testas modulio pradžioje 

 

1. Nustatykite sakinio rūšį: vientisinis ar sudėtinis bejungtukis, sudėtinis sujungiamasis, sudėtinis 

prijungiamasis (4 t.). 

Iš vakaro pakurtas katilas buvo iššutinęs gerą patiekalą. ___________________________________________ 

Kurį laiką kambaryje buvo tamsu, tik musė zyzė palubėje. _________________________________________ 

Aš žinojau, kad esu negražus. ________________________________________________________________ 

Sodybą gaubė vasaros naktis, snaudė sutemoj didžiulis sodas.  _____________________________________ 

2.  Surašykite jungtukus: ir, bei, kad, kol, o, kadangi, bet, kai, jog, tačiau, tik, jei, jeigu, nors, ar, arba, todėl, 

tad, vos, lyg, tarsi, nei į atskiras grupes (2 t.).  

   

Sujungiamieji Prijungiamieji 

 

 

 

3. Pabraukite pagrindinį dėmenį brūkšniu, šalutinį dėmenį vingiuotai, jungtuką apibraukite.        (7 t.). 

Bulvių vagos buvo tokios ilgos, kad nesimatė jų galo. 

Tai buvo ta pati stirna, kurią kadaise tėvelis rado sužeistą miške. 

Kada arklius išvogė, tada staigią rakina. 

Jeigu norėsi pamatyti saulėtekį, ateik penktą valandą ant kalno. 

Amžinai verkia, kad skatiko neturi.  

Ten, kur baigiasi miškas, prasideda horizonto juosta. 

Visi, kas girdėjo Onutę dainuojant, pranašavo jai dainininkės karjerą.  
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4. Nustatykite, kokios rūšies prijungiamasis sakinys (11 t.). 

Visiems buvo aišku, kad Petrui likti namie negalima.   

Pasiūlymas buvo toks netikėtas, kad aš tik išsižiojau.   

Ateis diena, kada mūsų žodis ir darbas, sveikata ir gyvybė bus 

reikalingi savo žmonėms. 

 

Vilkas gyrėsi, jog kilęs iš bajorų.   

Kol saulė šviečia, neatstoja nuo žmogaus ir šešėlis.   

Kur nespindi saulė, ten niekas neauga.   

Antaniukas su broliu pakalbėdavo tiek, kiek reikalauja mandagumas.  

Grįžau dėl to, kad norėjau dalyvauti dainų šventėje.   

Namuose buvo tylu, nors pirkaitėje degė žiburys.   

Mes leidžiame tave mokytis ne tam, kad išaugtum priešas savo šeimai.   

Jei nori, prakaitu apliesiu sausus arimų grumstelius.  

 

5. Kurio laipsnio šalutinis dėmuo? Pažymėkite virš šalutinio dėmens skaičiumi (6 t.). 

Vaikinas jautė, kaip svaigsta galva, o visa stovykla ir žmonės sukasi ir skrieja. 

Nusistebėjau, kad nėra ilgesnio suolo, ant kurio visi sargai pamiega. 

Kiekvieną rytą klausiu savęs, ar dar pastebiu, kaip atsibunda mūsų pievos žolė ir gėlės, ar dar suprantu medžių 

mintis. 

6. Padėkite praleistus skyrybos ženklus  (20 t.). 

Pamotė ir našlaitė 

  1. Našlaitei po motinos mirties atsidūrusiai samdinės pozicijoje padeda karvutė pelytės gulbės stebuklingi 

gyvūnai palikti arba atsiųsti mirusios motinos. 2. Pamotė ragana atrodo nebesugalvodama kokius darbus našlaitei 

užduoti siekia podukrą pražudyti. 3.Pikta valdinga  ji rezga vieną klastą po kitos iškasa duobę ir pripila į ją žarijų 

nugalabija geruosius patarėjus. 4.Pamotė arba ragana stebina atkakliu žiaurumu  tik našlaitės mirtis ją kamuojamą 

keršto galėtų nuraminti. 5. Be ištikimų pagalbininkų podukra nieko neturi net apie tėvą pasakose beveik neuž-

simenama o brolis dažniausiai būna išvykęs į karą. 6.Našlaitė darbšti paslaugi susilaukia likimo dovanų tik jai 

vienai tinka kurpaitė kurią pamotės dukros beviltiškai bando užsimauti ją pamilsta jaunikaitis karaliaus sūnus. 7. 

Įveikus visas kliūtis  pabaiga dažniausiai  laiminga ypač kai gėris laimi. 

 

Iš viso surinkau     taškų (-us).  

Geriausiai sekėsi  
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Trūksta žinių ar praktinių įgūdžių  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Visai nemoku . Turiu išmokti 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

2 pavyzdys. Įsivertinimo testo modulio pradžioje atsakymų lapas 

 

1. Nustatykite sakinio rūšį: vientisinis ar sudėtinis bejungtukis, sudėtinis sujungiamasis, sudėtinis prijungiamasis. 

 

Iš vakaro pakurtas katilas buvo iššutinęs gerą patiekalą.  vientisinis   

Kurį laiką kambaryje buvo tamsu, tik musė zyzė palubėje.   sudėtinis sujung.________ 

Aš žinojau, kad esu negražus.  sudėtinis prijung.     

Sodybą gaubė vasaros naktis, snaudė sutemoj didžiulis sodas. _Sudėtinis bejungt._________ 

 

2. Surašykite jungtukus  ............... į atskiras grupes.  

   

Sujungiamieji Prijungiamieji 

o, bet, , tatačiau, ar, arba, nei, ir, bei,  tik, todėl, tad, 

vos 

 kad, kadakadangi, kol, kai, jog, jei, jeigu, nors, ar, 

lyg, tarsi 

  

 

3. Pabraukite pagrindinį dėmenį brūkšniu, šalutinį dėmenį vingiuotai, jungtuką apibraukite  

 

Bulvių vagos buvo tokios ilgos, kad nesimatė jų galo. 

Tai buvo ta pati stirna, kurią kadaise tėvelis rado sužeistą miške. 

Kada arklius išvogė, tada staigią rakina. 

Jeigu norėsi pamatyti saulėtekį, ateik penktą valandą ant kalno. 

Amžinai verkia, kad skatiko neturi.  

Ten, kur baigiasi miškas, prasideda horizonto juosta. 

Visi, kas girdėjo Onutę dainuojant, pranašavo jai dainininkės karjerą.  
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4.  Nustatykite, kokios rūšies prijungiamasis sakinys. 

Visiems buvo aišku, kad Petrui likti namie negalima.  veiksnio 

Pasiūlymas buvo toks netikėtas, kad aš tik išsižiojau.  tarinio 

Ateis diena, kada mūsų žodis ir darbas, sveikata ir gyvybė bus 

reikalingi savo žmonėms. 

pažyminio 

Vilkas gyrėsi, jog kilęs iš bajorų.  papildinio 

Kol saulė šviečia, neatstoja nuo žmogaus ir šešėlis.  laiko aplinkybės 

Kur nespindi saulė, ten niekas neauga.  vietos aplinkybės 

Antaniukas su broliu pakalbėdavo tiek, kiek reikalauja mandagumas. kiekybės aplinkybės 

Grįžau dėl to, kad norėjau dalyvauti dainų šventėje.  priežasties aplinkybės 

Namuose buvo tylu, nors pirkaitėje degė žiburys.  nuolaidos aplinkybės 

Mes leidžiame tave mokytis ne tam, kad išaugtum priešas savo 

šeimai.  
tikslo aplinkybės 

Jei nori, prakaitu apliesiu sausus arimų grumstelius. sąlygos aplinkybės 

 

5. Kurio laipsnio šalutinis dėmuo? Pažymėkite virš šalutinio dėmens skaičiumi. 

Vaikinas jautė, kaip svaigsta galva¹, o visa stovykla ir žmonės sukasi ir skrieja. 

Nusistebėjau, kad nėra ilgesnio suolo¹, ant kurio visi sargai pamiega². 

Kiekvieną rytą klausiu savęs, ar dar pastebiu¹, kaip atsibunda mūsų pievos žolė ir gėlės², ar dar suprantu 

medžių mintis¹. 

 

6. Padėkite praleistus skyrybos ženklus.  

 

Pamotė ir našlaitė 

  1. Našlaitei,
1
 po motinos mirties atsidūrusiai samdinės pozicijoje,

1
 padeda karvutė, pelytės, gulbės –

2
 

stebuklingi gyvūnai, 
3
palikti arba atsiųsti mirusios motinos. 2. Pamotė ragana,

4
atrodo,

4
 nebesugalvodama,

5
 

kokius darbus našlaitei užduoti,
5
 siekia podukrą pražudyti. 3.Pikta, valdinga,

6
 ji rezga vieną klastą po kitos:

7
 

iškasa duobę ir pripila į ją žarijų, nugalabija geruosius patarėjus. 4.Pamotė,
8
 arba ragana,

8
 stebina atkakliu 

žiaurumu –
9
 tik našlaitės mirtis ją,

10
 kamuojamą keršto,

10
 galėtų nuraminti. 5.Be ištikimų pagalbininkų,

11
 

podukra nieko neturi,
12

 net apie tėvą pasakose beveik neužsimenama,
13

 o brolis dažniausiai būna išvykęs į 

karą. 6.Našlaitė,
14

 darbšti,
15

 paslaugi, 
16

 susilaukia likimo dovanų: 
17

 tik jai vienai tinka kurpaitė, 
18

 kurią 

pamotės dukros beviltiškai bando užsimauti,
18

 ją pamilsta jaunikaitis, 
19 

karaliaus sūnus. 7. Įveikus visas 

kliūtis(, ) pabaiga dažniausiai  laiminga,
20

 ypač kai gėris laimi. 
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Pastaba. 

Tuo pačiu skaičiumi pažymėtos konstrukcijos, skiriamos iš abiejų pusių. Nepadėjus kablelių iš abiejų pusių – viena 

klaida. Nesudėtingi vienarūšių sakinio dalių skyrybos atvejai nepažymėti skaičiais.  

 

 

3 pavyzdys. Kontrolinis testas modulio pabaigoje 

1. Nustatykite sakinio rūšį: vientisinis ar sudėtinis bejungtukis, sudėtinis sujungiamasis, sudėtinis prijungiamasis  (4 t.). 

 

Čia beržai buvo išdidūs, jų šešėlyje mes atrodėme mažyčiai lyg kūdikiai.       

Žmonės sukasi, skrieja, o skausmas auga, didėja, nebesutelpa krūtinėj.      

Jei norėsi išvažiuoti, važiuok.                  

Šulinio vanduo, lašantis ant mano pirštų, šaltas tarsi ledas.      

 

2.  Surašykite jungtukus ir, bei, kad, kol, o, kadangi, bet, kai, jog, tačiau, tik, jei, jeigu, nors, ar, arba, todėl, tad, vos, lyg, 

tarsi, nei  į atskiras grupes (2 t.).  

   

Prijungiamieji Sujungiamieji 

 

 

 

 

3.   Pabraukite pagrindinį dėmenį brūkšniu, šalutinį dėmenį vingiuotai, jungtuką apibraukite                   (7 t.). 

 

Paryčiui, kai grindis ir baldus nuklodavo prirašyti lapai, jis išsitiesdavo ant duobėtos sofos. 

Žmonės atrodo labai linksmi, nes jaučiasi stiprūs. 

Jie nejaučia, kad tampa šiek tiek mašinomis ir daiktais. 

Ko tėvas nesigriebė, kad vaikas atsibustų: ir padus kuteno, ir smilgas į nosį bruko. 

Kad geriau matytų, vabaliukas traukia į šakos galą ir iš ten atidžiai seka paslaptingąją eiseną.  

Tiems, kurie it gyvuliai maumoja, jokia tvora nepadės. 

Grįžo žmogus iš Gaulėnų, kur derėjosi dėl parduodamos karvės, žiūri ir savo akim netiki.  

 

4. Nustatykite, kokios rūšies prijungiamasis sakinys (11 t.). 

 

Toliau jau ėjau pėsčias, nes keliu jau ničniekas nebevažiavo.   

Atrodė, kad Karalienė neišgirdo Anės įeinant.  

Šulinio svirtis panėšėjo į iškeltų ranką, kuri kažkam rodė kelią.  

Parodysiu saulutei, kur slapstosi žiema.   

Kada Joniukas grįžta laukan, kiekvienas sutikęs važiuotas prašo jį sėstis ir liepia dainuoti.   

Kaimo gale, kur kelias pasuka į netoliese dunksantį mišką, išsišakodamas į trejetą mažai 

pravažinėtų šunkelių, karininkas sustabdė būrį.  
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Snigo taip tirštai, jog vos už kelių žingsnių buvo matyti.   

Naktis buvo tokia šviesi, kad net uogas gali rinkti kaip dieną.   

Namuose buvo tylu, nors pirkaitėje degė žiburys.   

Kad vanduo neužšaltų, ančiukas turėjo beveik be poilsio plaukyti.   

Jei bijosi, tai ir baidys.  

 

 

5.  Kurio laipsnio šalutinis dėmuo? Pažymėkite virš šalutinio dėmens skaičiumi (6 t.). 

 

Girdėti, kaip nuo kalno darda tuščias vežimas. 

 

Aš turiu skaityti, nes yra kažkas, ko negaliu pasakyti žodžiais, ką jaučia tik širdis. 

 

Be to, kai laukiu gervių, mama klausinėja, ar aš nesergu. 

 

6.   Padėkite praleistus skyrybos ženklus (20 t.). 

 

Laimė, dalia, giltinė 

  1. Pasakos apie laimę turi daug sakmių bruožų ir kartais neaišku  kuriam žanrui jos priklauso pasakoms ar 

sakmėms. 2. Beje yra pasakų kuriose pačios laimės nėra lygiavertės lėmėjos jos visos pasako savo lėmimą o 

išsipildo tas kurį žada paskutinioji laimė. 3. Išėjęs ieškoti savo laimės bedalis pasakos herojus girios tankmėje 

trobelėje atsitiktinai pamato kaip laimės lemia ir pareikalauja atmainyti likimą. 4. Primuštos išbartos jos pataria 

imti laimingą pačią ir santuoka atneša laimę kuri pasakoje nebekonkretizuojama. 5. Laimė dalia nelaimė giltinė  

visos lietuvių liaudies pasakose aptinkamos mitinės būtybės dažniausiai turi antropomorfinį pavidalą. 6. Apie 

turtingojo brolio dalią neturtingasis sužino visiškai atsitiktinai beeidamas nakčia per turtuolio lauką jis pamato 

moterį besirūpinančią savo globotinio gerove. 7. Krikščionybės įtakoje giltinė pradėta laikyti mirties nešėja imta 

vaizduoti kaip moteriškė  klaiki sena su dalgiu ant peties. 

 

Vertinimas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Klaidos 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Taškai 

 

  : 5=  
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2.1.4. B2 (9) literatūros modulio  KULTŪROS RAIDA: viduramžiai, Renesansas, barokas, 

klasicizmas  aprašas 

           2.1.4.1. B2 (9) modulio ilgalaikis planas  

 

Parengė Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Rita Kisielienė 

 

I. Modulio metrika 

 Trukmė – 25 val.      

Mokinių mokymo(si) patirtis: įgyti / išsiugdyti  šios temos gebėjimai, žinios, supratimas (iš 5–6, 

7–8 kl. BP , 9–10 kl. modulių programų) 

Buvo skaityti: 

 vertingiausi, kultūrai pažinti svarbūs klasikinės ir šiuolaikinės grožinės literatūros 

(lietuvių ir kitų tautų) kūriniai (epiniai, lyriniai, draminiai), jaunimui skirta literatūra; 

 platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimantys įvairios paskirties ir įvairiems adresatams 

skirti negrožiniai tekstai; 

 įvairių žanrų negrožiniai tekstai: interviu, enciklopedijų, žinynų straipsniai, diskusiniai, 

mokslo populiarieji straipsniai, laiškai, dienoraščiai, atsiminimai. 

Skaitydami epinius tekstus mokiniai išsiaiškino pasakotojo sąvoką, pasakojimo perspektyvą 

(pasakojimas pirmuoju ir trečiuoju asmeniu), pasakotojo poziciją (požiūrį, vertinimą). Skaitė pasirinkto 

epo („Kalevala“) ištraukas, aptarė pasaulio suvokimo ir vaizdavimo ypatumus, epo herojaus savitumą. 

Nagrinėjo žanrinius (išorinius ir vidinius) apsakymo, romano požymius.  

Nagrinėjant dramos kūrinius (V. Šekspyro tragediją „Romeo ir Džiuljeta“) buvo aptarta išorinė 

dramos teksto sandara (remarkos, dialogas, monologas) ir dramos esmė – konfliktas, draminis 

charakteris. Aptarti dramos žanrai: tragedija, komedija, drama. 

Nuotykių ir detektyvinė literatūra analizuota intrigos kūrimo požiūriu. 

Skaitant istorinę literatūrą buvo analizuojamas istorinių asmenybių vaizdavimas, grožinės 

literatūros ir istorijos santykis.  

Mokiniai rašė siekdami įvairių tikslų: saviraiškos ir sudominti kitus, informuoti, paaiškinti 

reiškinius, išsakyti savo požiūrį, mintis, idėjas, įtikinti. Buvo rašoma įvairiems adresatams: 

jaunesniems, bendraamžiams, vyresniems, pažįstamiems ir nepažįstamiems žmonėms. 

Mokiniai  mokėsi rašyti apie gana gerai žinomus ir aktualius dalykus (bendravimą, pomėgius, 

klasės ir mokykos gyvenimą). Rašė remdamiesi ne tik savo patirtimi, bet ir kitais šaltiniais.   
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Mokiniai mokėsi rašyti paisydami žanro reikalavimų. Buvo rašomi asmeninio pobūdžio tekstai 

(laiškas, dienoraštis) ir dalykiniai tekstai: laiškas, interviu, diskusinis straipsnis apie mokyklos, 

paauglių gyvenimo problemas, knygos (kino filmo) pristatymas, kūrinio veikėjo charakteristika, 

kelionių įspūdžiai, instrukcija, reklama. Mokiniams suteikta galimybių rašyti išmone grįstus tekstus, 

imtis tam tikrų kūrybinių bandymų. 

Analizuodami ir kurdami sakytinius ir rašytinius tekstus mokiniai stengėsi plėtoti teksto kaip 

vientisos struktūros pažinimą: įžangą sieti su dėstymu, dėstymą – su pabaiga, pabaigą – su įžanga, 

apibendrinti visą tekstą. Mokiniai nagrinėjo ir mokėsi kurti įvairių  tipų – pasakojimo, aprašymo, 

samprotavimo (aiškinimo ir argumentavimo) – tekstus.  

Mokiniai kūrė pastraipas, taikydami įvairius modelius: priežasties – pasekmės, teiginio – 

pavyzdžio, problemos – sprendimo.  

Mokytasi sieti sakinius vartojant siejimo priemones: jungtukus, dalelytes, įvardžius, prieveiksmius, 

įterpinius.  

Skaitant lietuvių tautosakos, antikos kūrinius, Biblijos tekstus, buvo aptarti mitinio mąstymo 

ženklai, vertybės, žmogaus ir pasaulio samprata.Mokytasi  įžvelgti literatūros ir kitų menų ryšį, rėmėsi 

kitų menų pavyzdžiais.  

Aptarti B1 modulyje nagrinėjamo laikotarpio svarbiausių įvykių ir  pasaulėvaizdžio ženklai meno 

(dailės, muzikos, architektūros) pavyzdžiuose. Aiškintasi, kas yra kontekstas (socialinis, istorinis, 

kultūrinis) ir kokia jo reikšmė skaitomuose tautosakos, Antikos literatūros, Biblijos, Senovės Rytų 

poezijos kūriniuose. 

Numatomi B2 modulyje mokinių pasiekimai  

Mokiniai išsiugdys šias nuostatas: 

 vertins skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią galimybių pažinti viduramžių,  

Renesanso, baroko, klasicizmo literatūrą, apmąstys savo santykį su kultūros / literatūros 

tradicija; 

 noriai ir pasitikėdami savo jėgomis skaitys viduramžių,  Renesanso, baroko, klasicizmo 

literatūros kūrinius, dalyvaus diskusijose, jausis atsakingi kartu besimokančios bendruomenės 

nariai; 

 sieks pažinti save kaip skaitytojus, atsakingai ir atkakliai veiks siekdami tobulėti; 

 vertins viduramžių,  Renesanso, baroko, klasicizmo literatūrą kaip tautos kultūros dalį, kuria 

perduodamas praeities kartų patirtis, vertybės, tradicijos, padedančios žmogui ugdytis tautinę 

savimonę, tapti visaverčiu savosios kultūros dalyviu; 
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 sieks pažinti ir vertinti kitų šalių viduramžių,  Renesanso, baroko, klasicizmo literatūros 

unikalumą. 

Mokiniai išsiugdys šiuos gebėjimus: 

 supras viduramžių,  Renesanso, baroko, klasicizmo literatūros tekstus, juos  skaitydami ir 

aptardami žodžiu ir raštu; 

 darys teksto visumą apibendrinančias išvadas: remdamiesi tiesiogiai pasakytais dalykais, 

potekste ir kūrinio kontekstu, nurodys teksto tikslą, aptars tematiką, problemas, pagrindines 

mintis, vertybes; 

 interpretuos skaitomus tekstus: paaiškins netiesiogiai pasakytas mintis, požiūrius, grožiniame 

kūrinyje – vaizduojamas situacijas remdamiesi įvairių sričių žiniomis, teksto visuma, teksto  

istoriniu kultūriniu kontekstu; 

 analizuos, kaip tekstuose kuriama prasmė: aptars pasakojimo ar kalbėjimo situaciją, 

vaizduojamojo pasaulio elementus tradiciniuose grožiniuose kūriniuose; aptars, kaip kalbinės 

raiškos ir komponavimo priemonėmis kuriama prasmė, siekiama tam tikro įspūdžio, poveikio 

skaitytojui; 

 vertins skaitomų tekstų turinį ir raišką savarankiškai pasirinkdami tinkamus kriterijus, 

vertinimus pagrįs kūrinio medžiaga; 

 atsižvelgdami į mokymosi tikslą dirbs su įvairaus pobūdžio (taip pat ir įvairialypės 

informacijos) tekstais: savarankiškai susiras kelis įvairaus pobūdžio šaltinius ir mokymuisi 

reikalingą informaciją; tinkamai ją atsirinks, klasifikuos; 

 sąmoningai skaitys, stebės ir koreguos savo suvokimą; apmąstys savo skaitymo veiklą ir 

planuos mokymąsi; 

 taikys asmeniškai tinkamas strategijas prieš skaitymą, skaitydami ir perskaitę tekstą; įvairiais 

būdais tikrinsis teksto suvokimą. 

Žinios ir supratimas. Mokiniai  

 gebės nurodyti esminius viduramžių,  Renesanso, baroko, klasicizmo literatūros bruožus; 

 skirs socialinį, istorinį kultūrinį kontekstus skaitomuose viduramžių,  Renesanso, baroko, 

klasicizmo literatūros kūriniuose; 

 sies skaitomų tekstų vaizduojamą pasaulį, problematiką, vertybes su istoriniu kultūriniu ar 

socialiniu kontekstu. 
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II. Modulio mokymo(si) pagrindiniai etapai ir elementai 

Pamokos eilės numeris, tema, (problema),  

uždaviniai 

Numatoma integruota kalbinė 

veikla  

(kalbėjimas ir klausymas,  

skaitymas, literatūros (kultūros) 

pažinimas,  

rašymas) ir mokymo(si) metodai 

Vertinimas 

(kas ir kaip 

vertinama)  

Mokymosi medžiaga, 

šaltiniai 

 

I etapas. Modulio įvadas (2 val.) 

 1.1. Nuo viduramžių iki klasicizmo. 

Diagnozuojame turimas žinias. Modulio 

uždaviniai 

  

  Kels modulio mokymosi tikslus, 

uždavinius. 

Susipažins su pasiekimų vertinimo aprašais. 

  Ugdysis gebėjimą planuoti darbą ir 

pasirinkti ugdymosi būdus, metodus. 

Uždaviniai: 

 jaustis  atsakingais kartu 

besimokančios bendruomenės 

nariais; 

 atskleisti savo žinias apie laikotarpį 

nuo viduramžių iki klasicizmo, 

asociacijas, mokymosi siekius, 

esamas ir siektinas nuostatas, 

susijusias su būtent šio modulio 

konkrečiu turiniu; 

 gebėti kalbėti atsižvelgiant į adresatą 

(mažai pažįstami ar nepažįstami 

žmonės) ir komunikacinę situaciją 

(įvairios oficialios situacijos); 

tinkamai pasirinkti kalbinę raišką ir 

turinį; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisyti kalbos normų, 

Durstinys (diagnozuojamos visų 

žinios)  Ką  žinau apie laikotarpį 

nuo viduramžių iki klasicizmo? 7 

grupės po 4 mokinius: 1) 

Viduramžiai; 2) Renesansas; 3) 

Barokas; 4) Klasicizmas.  

Anketa. Koks mano indėlis gupės 

darbe?  

Individualus darbas.  
Kiekvienas mokinys, įsivertinęs 

savo indėlį grupės darbe, 

susipažįsta su pasiekimų vertinimo 

aprašu ir pasirenka, kokio gebėjimų 

lygio sieks, motyvuotai paaiškina, 

kodėl norėtų siekti būtent tokio 

vertinimo.  

Pagal pasirinktą siektiną gebėjimų 

lygį galima formuoti darbo grupes 

(tą gali daryti patys mokiniai arba 

mokytojas).  

Išsiaiškinami pageidaujantys dirbti 

individualiai.  

 

 

Diagnostinis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis). 

Forma – anketa. 

Aptariant mokymo(si) 

priemones, akcentuoti, kad 

ne visi tekstai bus  

vadovėlyje, kad reikės 

naudotis ir papildomais 

šaltiniais. 
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kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, 

siekti įtaigumo. 

1.2. Modulio darbų atsiskaitymo  sistema, 

ugdymosi šaltiniai  

Uždaviniai: 

 išsiaiškinti modulio uždavinius, 

atsiskaitymo  sistemą, ugdymosi 

šaltinius; 

 vertinti skaitymą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą, teikiančią galimybių 

pažinti save ir pasaulį; 

 domėtis šiuolaikinių komunikavimo 

priemonių naujovėmis; 

 grupuoti informaciją: aiški – neaiški, 

žinoma – nežinoma, naudinga – 

nenaudinga, patikima – nepatikima; 

 pasirinkti būdus ir priemones, 

padedančias adresatui geriau suvokti 

informaciją (pvz., abstrakčias 

sąvokas paaiškinti paprastesne kalba, 

rasti tikslesnius žodžius žodynuose ir 

sukurti vaizdą, palyginimą, remiantis 

pavyzdžiais); 

 žinoti, kaip tikslingai rasti, įvertinti ir 

apdoroti informaciją naudojantis 

šiuolaikinėmis technologijomis; 

 žinoti kelis būdus šaltinio 

patikimumui įvertinti (kas leidėjas, 

kas interneto svetainės steigėjas, 

kokiais šaltiniais remiamasi 

argumentuojant). 

 

 

Išankstiniai orientyrai. Koks 

laikotarpis mane labiausiai domina? 

Ką noriu apie jį sužinoti ir kokia 

forma perteiksiu informaciją klasės 

draugams? Ar norėčiau rašyti 

pranešimą? 

Minčių lietus. Pranešimo vertinimo 

kriterijų kūrimas (jei mokiniai 

pasiūlys kitokių atsiskaitymo 

formų, teks aptarti ir jų kriterijus). 

Ilgalaikių namų darbų aiškinimasis 

ir skirstymasis, šaltinių numatymas. 

Siūlyčiau... 

Manau, kad visas temas pateiksiu 

lapuose ir nurodysiu konkrečią 

datą, kada reiks atsiskaityti, kad 

mokiniai galėtų įvertinti savo laiko 

resursus ir planuoti veiklą. 

N. d. Parengti 4–5 min. trukmės 

pranešimus panaudojant IKT: 

(numačiau kiekvienam mokiniui, 

nors galima ir kitaip): 

1. Viduramžių tapyba ir 

skulptūra / muzika ir teatras 

/ architektūra. 

2. Luominis gyventojų 

skirstymas viduramžiais. 

3. Viduramžių mokykla ir 

filosofija. 

4. Airių sagos. 

5. Islandų/ anglosaksų/ 

vokiečių / ispanų/ rusų/ 

prancūzų herojinis epas. 

6. Lietuvių tautinio epo 

klausimas. 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis). 

 

(Įsi)vertinimo 

formos: diskusijos 

grupėje ir su 

mokytoju apie 

mokymosi siekinius. 

 

Siūlomi šaltiniai 

pranešimams ruošti 

mokiniams bus nurodyti 

pasirinkus konkrečią temą. 
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7. Riterinė kurtuazinė 

literatūra. 

8. Renesanso literatūra / 

tapyba ir skulptūra / muzika 

ir teatras. 

9. M. Mažvydo gyvenimas ir 

veikla. Pirmoji lietuviška 

knyga. 

10. Renesansas Lietuvoje. 

11. V. Šekspyro gyvenimas ir 

kūryba. 

12. Baroko  literatūra / tapyba 

ir skulptūra / architektūra / 

muzika ir teatras. 

13. Klasicizmo literatūra/ 

muzika ir teatras / 

architektūra / tapyba ir 

skulptūra. 

14. Kt. (mokinio pasirinktas 

aspektas). 

Diskusijos.  

II etapas. Modulio mokymosi proceso dalys ir elementai (20 val.) 

2.1. Ar pažįstu save kaip viduramžių 

literatūros skaitytoją? Viduramžių 

literatūros periodizacija 

   Uždaviniai 

 siekti pažinti save kaip skaitytoją,  

 atsakingai ir atkakliai veikti siekiant 

tobulėti; 

 išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga   kalba: paisyti kalbos normų, 

kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, 

siekti įtaigumo; 

 gebėti skaityti ir suvokti negrožinį 

tekstą; 

Vaizduotės kelionė  į viduramžių 

miestą, kaimą (renkasi mokiniai). 

Pokalbis. Kaip įsivaizduoju 

viduramžių literatūrą? Skaitytų ir 

matytų kūrinių apie viduramžių 

epochą aptarimas.   

Teksto skaitymas ir lentelės 

pildymas (ŽNS). 4. 40–42 p. 

„Viduramžių literatūra: įvadas“ iki 

„Šventasis Raštas“. 

Apibendrinimas. 

 

Diagnostinis  

(įsi)vertinimas 

(neformalusis). 

 

(Įsi)vertinimo 

formos: ŽNS, 

mokytojo komentarai. 

Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra 10–11 klasei, 

Kaunas: Šviesa, 1995, p. 

40–42. 
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 mokėti skaitomų tekstų informaciją 

performuoti į užrašus, konspektus, 

lenteles, schemas. 
2.2. Paslaptingieji viduramžiai. 

Aiškinamės viduramžių kultūros 

ypatumus. 

Uždaviniai: 

 siekti pažinti ir vertinti kitų kultūrų 

unikalumą; 

 išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę; 

 tiksliai, aiškiai informuoti: nuosekliai, 

dalykiškai paaiškinti sąvokas, 

analizuoti procesus, reiškinius; 

 laikantis pristatymo reikalavimų ir 

numatytų kriterijų pristatyti 

viduramžių epochą; 

 gebėti tikslingai rasti, įvertinti ir 

apdoroti informaciją naudojantis 

šiuolaikinėmis technologijomis; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisyti kalbos normų, 

kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, 

siekti įtaigumo; 

 nurodyti esminius viduramžių 

epochos bruožus. 

Fotonuotraukos ir klausimai 

mokiniams: klausydami draugų 

pranešimų mokiniai turėtų sužinoti 

ir užrašyti atsakymus į pateiktus 

klausimus.  

Pranešimų pristatymas (naudojant 

IKT): 

1.  Viduramžių tapyba ir 

skulptūra. 

2. Viduramžių  muzika ir 

teatras. 

3. Viduramžių architektūra. 

4. Luominis gyventojų 

skirstymas viduramžiais. 

5.Viduramžių mokykla ir 

filosofija. 

Darbas grupėse – draugų 

pristatymų, kalbų, ir kt. vertinimas 

pagal susikurtus kriterijus 

(vertinimo lapai). 

Refleksija.   Įsivertinimo lapai.  

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis) 

(Įsi)vertinimo 

formos: draugų 

pristatymų, kalbų 

vertinimas pagal 

susikurtus kriterijus; 

refleksija – 

įsivertinimo lapai. 

http://www.fructusartis.lt/c

ontents/coid,3194/VAKA

RU-EUROPOS-

MEROVINGU-IR-

KAROLINGU-LAIKU-

MENAS 

http://www.fructusartis.lt/c

ontents/coid,3195/ROMA

NINIS-MENAS 

http://www.fructusartis.lt/c

ontents/coid,3196/GOTIK

OS-MENAS 

2.3. Religinė  viduramžių literatūra. 
Hagiografija  

Uždaviniai: 

 jausti atsakomybę už savo pasakymų 

tikrumą, aiškumą, tikslumą; 

 pažinti savo kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimus ir juos tobulinti; 

 grupuoti informaciją: aiški – neaiški, 

žinoma – nežinoma, naudinga – 

nenaudinga, patikima – nepatikima; 

 išsakyti požiūrį apie gana abstrakčius 

Minčių lietus. Kokią literatūrą 

vadiname religine? Kodėl?  

Mini paskaita. Šventųjų gyvenimų 

aprašymai. 

Diskusija / polemika. Ar įmanoma 

gyventi pagal „Dešimt Dievo 

įsakymų“? 

Apibendrinimas. 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas  

 

(Įsi)vertinimo 

formos: mokytojo 

komentarai žodžiu 

vertinant mokinių 

diskusijas.  

 

http://lt.wikipedia.org/wiki

/Aukso_legenda  

http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3194/VAKARU-EUROPOS-MEROVINGU-IR-KAROLINGU-LAIKU-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3194/VAKARU-EUROPOS-MEROVINGU-IR-KAROLINGU-LAIKU-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3194/VAKARU-EUROPOS-MEROVINGU-IR-KAROLINGU-LAIKU-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3194/VAKARU-EUROPOS-MEROVINGU-IR-KAROLINGU-LAIKU-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3194/VAKARU-EUROPOS-MEROVINGU-IR-KAROLINGU-LAIKU-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3194/VAKARU-EUROPOS-MEROVINGU-IR-KAROLINGU-LAIKU-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3195/ROMANINIS-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3195/ROMANINIS-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3195/ROMANINIS-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3196/GOTIKOS-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3196/GOTIKOS-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3196/GOTIKOS-MENAS
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hagiografija&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Aukso_legenda
http://lt.wikipedia.org/wiki/Aukso_legenda
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dalykus, vertinti, argumentuojant 

remtis įvairiais šaltiniais; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisyti kalbos normų, 

kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, 

siekti įtaigumo; 

 atpažinti Biblijos ir kitus kultūrinius 

įvaizdžius. 

2.4. Riterių literatūra ir jos atsiradimo  

šaltiniai. Mito gyvastingumas viduramžių 

literatūroje 

 

Uždaviniai: 

 siekti pažinti ir vertinti kitų kultūrų 

unikalumą; 

 išklausyti kitą, gerbs jo nuomonę; 

 domėtis šiuolaikinių komunikavimo 

priemonių naujovėmis; 

 tiksliai, aiškiai informuoti: nuosekliai, 

dalykiškai paaiškinti sąvokas, 

analizuoti procesus, reiškinius; 

 laikydamiesi pristatymo reikalavimų 

ir numatytų kriterijų pristatyti 

viduramžių epochą; 

 išdėstyti teiginius laikydamiesi 

priežasties ir pasekmės ryšio; 

 žinoti, kaip tikslingai rasti, įvertinti ir 

apdoroti informaciją naudojantis 

šiuolaikinėmis technologijomis; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisyti kalbos normų, 

kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, siekti 

įtaigumo. 

Išankstiniai orientyrai. Ar vien 

religinę literatūrą skaitė viduramžių 

žmogus? Ar viduramžių literatūra 

susijusi su senovės mitologija? 

Kaip? 

Pranešimų skaitymas (po 3–4 min.) 

naudojantis IKT: 

1. Airių sagos. 

2. Islandų epas. 

3. Anglosaksų epas. 

4. Vokiečių herojinis epas. 

5. Ispanų herojinis epas. 

6. Rusų herojinis epas. 

7. Prancūzų herojinis epas. 

8. Lietuvių tautinio epo klausimas. 

9. Riterinė kurtuazinė literatūra. 

Išankstinių orientyrų patikrinimas 

(ar nuomonė pasikeitė?). 

Darbas grupėse – draugų 

pristatymų, kalbų  vertinimas pagal 

susikurtus kriterijus (vertinimo 

lapai). 

Gali būti n. d. dienoraštis / laisvasis 

rašymas: Ką sužinojau nauja? 

Klausimas, į kurį negavau 

atsakymo... 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis) 

(Įsi)vertinimo 

formos: draugų 

pristatymų, kalbų, 

vertinimas pagal 

susikurtus kriterijus; 

refleksija – 

dienoraštis. 

 

Talvet J. Visuotinės 

literatūros istorija. Vilnius: 

Alma littera, 1998. 

 

Dilytė D.,  Bartkus G. 

Visuotinė literatūra 10–11 

klasei, Kaunas: Šviesa, 

1995, p. 51–54. 

 

http://www.bernardinai.lt/s

traipsnis/2006-10-18-

tomas-baranauskas-ar-

lietuviams-reikalingas-

epas/4986/print  

2.5. Riteriškumo samprata „Rolando 

giesmėje“ 

Minčių lietus. Kokį įsivaizduoju 

buvus viduramžių riterį?  
Formuojamasis 

(įsi)vertinimas. 

Dilytė D., Bartkus G. 

Visuotinė literatūra 10–11 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-10-18-tomas-baranauskas-ar-lietuviams-reikalingas-epas/4986/print
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-10-18-tomas-baranauskas-ar-lietuviams-reikalingas-epas/4986/print
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-10-18-tomas-baranauskas-ar-lietuviams-reikalingas-epas/4986/print
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-10-18-tomas-baranauskas-ar-lietuviams-reikalingas-epas/4986/print
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-10-18-tomas-baranauskas-ar-lietuviams-reikalingas-epas/4986/print
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Uždaviniai: 

 noriai ir pasitikėdami  savo jėgomis 

skaityti įvairaus pobūdžio tekstus, 

dalyvauti diskusijose, jaustis 

atsakingais kartu besimokančios 

bendruomenės nariais; 

 siekti pažinti save kaip skaitytojus, 

atsakingai ir atkakliai veikti siekdami 

tobulėti; 

 pažinti savo kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimus ir juos tobulinti; 

 dalyvaudami įvairaus pobūdžio 

diskusijose, efektyviai klausytis, 

klausti, atsakyti, kelti problemas, 

svarstyti, argumentuoti, prieštarauti, 

vertinti, apibendrinti; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisyti kalbos normų, 

kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, 

siekti įtaigumo; 

 remdamiesi savo skaitymo veiklos 

stebėjimu ir kitų suteikta grįžtamąja 

informacija išsikelti teksto suvokimo 

gebėjimų tobulinimo tikslus ir 

numatyti, kaip jų siekti. 

Grožinio teksto suvokimo užduotis. 

Darbas grupėse.  Ištraukos iš 

„Rolando giesmės“.  

Pokalbis.  Koks riteris turėtų būti 

šiandien? Riteriški poelgiai mūsų 

kasdienybėje. 

N. d.  savarankiškai perskaityti 

„Tristano ir Izoldos“ ištraukas (p. 

68–78) ir pasiruošti polemikai.   

 

(Įsi)vertinimo 

formos: savo darbo 

įvertinimas pagal 

pateiktus pavyzdinius 

atsakymus 

panaudojant 

šviesoforo spalvų 

paveikslėlius); 

dalyvavimas 

pokalbiuose, 

diskusijose 

(individualus indėlis). 

klasei, Kaunas: Šviesa, 

1995, p. 51–54.  

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl., 1 d. 

Kaunas: Šviesa, 1998, p. 

64–67; 68–78. 

 

2.6. Pareigos, duoto žodžio, teisingumo 

idėjos. Meilės ir mirties motyvas riterių 

literatūroje 

Uždaviniai: 

 noriai ir pasitikėdami savo jėgomis 

skaityti įvairaus pobūdžio tekstus, 

dalyvauti diskusijose, jaustis 

atsakingais kartu besimokančios 

bendruomenės nariais; 

 siekti pažinti save kaip skaitytoją, 

atsakingai ir atkakliai veikti siekdami 

Polemika. „Tristanas ir Izolda“. Ar 

teisingai pasielgė Tristanas mylimą 

merginą atiduodamas Markui?   

Lentelės pildymas dviese. 

Palyginame Rolandą ir Tristaną. 

Kriterijus pasirenka patys mokiniai. 

Jei reikia, padeda mokytojas.  

Kūrybinis darbas grupėse. Riterio 

garbės kodekso (merginoms), 

damos garbės kodekso kūrimas 

(vaikinams). 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas: 
dalyvavimas 

pokalbiuose, 

diskusijose 

(individualus indėlis). 

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl., 1 d.  

Kaunas: Šviesa, 1998, p. 

68–78. 
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tobulėti; 

 išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę; 

 ginti savo požiūrį nepažeisdami kitų 

ir savo pačių orumo; 

 vertinti rašymą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą, teikiančią galimybių 

pažinti save ir pasaulį; 

 dalyvaudami įvairaus pobūdžio 

diskusijose efektyviai klausytis, 

klausti, atsakyti, kelti problemas, 

svarstyti, argumentuoti, prieštarauti, 

vertinti, apibendrinti; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisyti kalbos normų, 

kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, siekti 

įtaigumo. 

Darbų pristatymas ir aptarimas. 

 

2.7. Miestelėnų literatūra. Žemesniojo 

luomo literatūra 

Uždaviniai: 

 noriai ir pasitikėdami savo jėgomis 

skaityti įvairaus pobūdžio tekstus, 

dalyvauti diskusijose, jaustis 

atsakingais kartu besimokančios 

bendruomenės nariais; 

 siekti pažinti save kaip skaitytoją, 

atsakingai ir atkakliai veikti siekdami 

tobulėti; 

 remdamiesi savo skaitymo veiklos 

stebėjimu ir kitų suteikta grįžtamąja 

informacija išsikelti teksto suvokimo 

gebėjimų tobulinimo tikslus ir 

numatyti, kaip jų siekti; 

 analizuoti, kaip tekstuose kuriama 

prasmė: aptarti pasakojimo ar 

kalbėjimo situaciją, vaizduojamojo 

pasaulio elementus tradiciniuose ir 

Minčių lietus. Ar trečiasis luomas 

turėjo savo literatūrą? Apie ką ji? 

Teksto analizė. Klausimai – 

atsakymai. F. Vijono „Laiškas 

draugams“. 

 Literatūriniai aspektiniai tyrimai. 

Darbas poromis. S. Gedos 

„Septyneilis apie nebyliąją prapultį“ 

iš paskyrimų poemos F. Vijonui 

„Nakties žiedai“. 

Veidelio piešimas. 

 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 
(neformalusis). 

 

Vertinimo forma – 

mokytojo komentarai, 

veidelio piešimas. 

 

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl., 1 d. 

Kaunas: Šviesa, 1998, p. 

80. 
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moderniuose grožiniuose kūriniuose; 

 aptarti, kaip kalbinės raiškos ir 

komponavimo priemonėmis kuriama 

prasmė, siekiama tam tikro įspūdžio, 

poveikio skaitytojui. 

2.8. Riteriškumo apraiškos Gedimino 

laiškuose 

Uždaviniai: 

 noriai ir pasitikėdami savo jėgomis 

skaityti įvairaus pobūdžio tekstus, 

dalyvauti diskusijose, jaustis 

atsakingais kartu besimokančios 

bendruomenės nariais; 

 vertinti literatūrą kaip tautos kultūros 

dalį, kuria perduodama praeities 

kartų patirtis, vertybės, tradicijos, 

padedančios žmogui ugdytis tautinę 

savimonę, tapti visaverčiu savosios 

kultūros dalyviu; 

 siekti pažinti save kaip rašantįjį, 

nuolat tobulėti, jaustis atsakingu 

kartu besimokančios grupės nariu; 

 daryti teksto visumą apibendrinančias 

išvadas:  remdamiesi tiesiogiai 

pasakytais dalykais, potekste ir 

kūrinio kontekstu, nurodyti teksto 

tikslą, aptarti tematiką, problemas, 

pagrindinę mintį, vertybes; 

 atpažinti aiškiai išsakytus ir 

numanomus autoriaus tikslus; 

 skirti  istorinį, kultūrinį kontekstus; 

 sieti laiškuose vaizduojamąjį 

pasaulį, problematiką, vertybes su 

kūrinio kontekstu; 

 analizuoti, kaip tekstuose kuriama 

prasmė: aptarti pasakojimo ar 

Minčių lietus. Ar Lietuvoje būta 

riterių? 

Darbas grupėse. Teksto analizė: 

a) analizuoja laiškų tekstus, įvertina 

turinį ir kalbinę raišką; 

b) aptaria, kokį įspūdį  palieka J. 

Vaičiūnaitės eilėraščio iš ciklo 

„Pilis“ 1, 4 ištraukos. 

 

N. d.  

Individualus darbas. Parašyti 

straipsnį į laikraštį. Pvz., „Iš 

Gedimino laiško galime pasimokyti 

diplomatijos meno“.*** 

Silpnesniems – „Kuo mane žavi 

kunigaikštis  Gediminas?*  

Ar yra riterių šiais laikais?**  

 

 

 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 
(neformalusis). 

(Įsi)vertinimo formos 

(mokytojo 

komentarai). 

 

 

 

Apibendrinamasis 

(kaupiamasis) – 

kūrybiniai  darbai 

(straipsnis). 

 

 

 

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl. Kaunas: 

Šviesa, 1998, p. 81–83. 

 

http://www.antologija.lt/te

xts/1/turinys_l.html  

http://www.antologija.lt/texts/1/turinys_l.html
http://www.antologija.lt/texts/1/turinys_l.html
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kalbėjimo situaciją, vaizduojamojo 

pasaulio elementus tradiciniuose ir 

moderniuose grožiniuose kūriniuose; 

 aptarti, kaip kalbinės raiškos ir 

komponavimo priemonėmis kuriama 

prasmė, siekiama tam tikro įspūdžio, 

poveikio skaitytojui; 

 paaiškinti, kaip kalbinės raiškos 

priemonių pasirinkimą, 

komponavimo ypatumus nulemia 

autoriaus tikslai, adresatas, situacija; 

 kurdami tekstą, pasirinkti tinkamą 

kalbinę raišką, atsižvelgiant į 

situaciją (oficiali, neoficiali) ir 

adresatą. 
2.9. Atgimstančių Antikos idėjų sūkuryje. 

Renesansas. Humanizmas 

Uždaviniai: 

 vertinti skaitymą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą, teikiančią galimybių 

pažinti save ir pasaulį; 

 siekti pažinti ir vertinti kitų kultūrų 

unikalumą; 

 pažinti savo kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimus ir juos tobulinti; 

 domėtis šiuolaikinių komunikavimo 

priemonių naujovėmis; 

 tiksliai, aiškiai informuoti: 

nuosekliai, dalykiškai paaiškinti 

sąvokas, analizuoti procesus, 

reiškinius; 

 laikydamiesi nustatytų kriterijų, 

pristatyti Renesanso epochą; 

 pasirinkti būdus ir priemones, 

padedančias adresatui geriau suvokti 

informaciją. 

Pokalbis.  Ką žinau apie Renesanso 

epochą ir humanistus?  

Pranešimų skaitymas (po 4–5 min.) 

naudojant IKT“ 

1.Renesanso tapyba ir skulptūra. 

2. Renesanso muzika ir teatras. 

3. Renesanso literatūra. 

4. Renesansas Lietuvoje. 

Klausimų pateikimas, pranešimų 

vertinimas.  

Teksto suvokimo užduotis. L. da 

Vinčio alegorinė pasaka „Gulbė“.  

Apibendrinimas.  

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis) 

(Įsi)vertinimo 

formos: draugų 

pristatymų, kalbų 

vertinimas pagal 

susikurtus kriterijus; 

mokytojo komentarai. 

 

http://www.fructusartis.lt/c

ontents/coid,3198/RENES

ANSAS-ATGIMIMAS 

 

Dilytė D., Bartkus G. 

Visuotinė literatūra 10–11 

klasei, Kaunas: Šviesa, 

1995, p. 63–69; 114–116.  

 

Talvet J. Visuotinės 

literatūros istorija. Vilnius: 

Alma littera, 1998,  p. 

140–142. 

 

Jovaišas A.  Senoji 

Lietuvos literatūra. 

Kaunas: Šviesa, 1998.  

 

Visuotinės literatūros 

skaitiniai 9–12 klasėms, 1 

d. – Vilnius: Vaga, 1999. 

http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3198/RENESANSAS-ATGIMIMAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3198/RENESANSAS-ATGIMIMAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3198/RENESANSAS-ATGIMIMAS
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2.10. M. Mažvydas. „Katekizmas“.  

Akrostichas 

Uždaviniai: 

 vertinti literatūrą kaip tautos kultūros 

dalį, kuria perduodama praeities 

kartų patirtis, vertybės, tradicijos, 

padedančios žmogui ugdytis tautinę 

savimonę, tapti visaverčiu savosios 

kultūros dalyviu; 

 pažinti savo kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimus ir juos tobulinti; 

 noriai ir pasitikėdami savo jėgomis 

dalytis patirtimi, informacija, 

idėjomis rašytine kalba; 

 laikytis pristatymo reikalavimų; 

 gebėti tikslingai rasti, įvertinti ir 

apdoroti informaciją naudodamiesi 

šiuolaikinėmis technologijomis; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisyti kalbos normų, 

kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, siekti 

įtaigumo; 

 interpretuoti skaitomą tekstą: 

paaiškinti netiesiogiai pasakytas 

mintis, remdamiesi teksto istoriniu 

kultūriniu kontekstu; 

 atpažinti mitologijos ir kitus 

kultūrinius įvaizdžius; 

 sieti kūrinio vaizduojamąjį pasaulį su 

istoriniu kultūriniu kontekstu. 

Savo mąstymo stebėsena. Jeigu aš 

rašyčiau pirmąją lietuvišką knygą... 

Pranešimas. M. Mažvydo 

gyvenimas ir veikla. Pirmoji 

lietuviška knyga. 

Pranešimo vertinimas pagal 

susikurtus kriterijus. 

Teksto skaitymas. Darbas grupėse. 

Klausimai – atsakymai. M. 

Mažvydas. „Katekizmas“. 

(Prakalba)  Akrostichas. 

Just. Marcinkevičiaus „Mažvydo“ 

ištraukos komentuojamasis 

skaitymas. Pagoniškosios ir 

krikščioniškosios kultūrų ženklai 

M. Mažvydo „Katekizmo“ 

prakalboje ir Just. Marcinkevičiaus 

„Mažvydo“ ištraukoje. 

 N. d. Kūrybinis darbas. Sukurti 

tekstą su savo vardo ir pavardės 

akrostichu. 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas. 

(Įsi)vertinimo 

formos: 

draugų pristatymų, 

kalbų vertinimas 

pagal susikurtus 

kriterijus; kūrybiniai  

darbai (akrostichas). 

 

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl. Kaunas: 

Šviesa, 1998, p. 114–117. 

 

 

Jovaišas A.  Senoji 

Lietuvos literatūra. 

Kaunas: Šviesa, 1998.  

 

 

2.11. Tautinės kalbos atgimimas 

Renesanso epochoje 

Uždaviniai: 

 siekti pažinti save kaip skaitytojus, 

atsakingai ir atkakliai veikti siekdami 

tobulėti; 

Mažoji išpažintis.  

M. Daukšos „Postilės“ prakalba.    

Tiriamasis darbas:  

a) susipažįsta su tekstu;  

b) pasako temą, atpažįsta 

problemas, suformuluoja pagrindinę 

 

Formuojamasis 

formalusis 

vertinimas. 

Kūrybiniai darbai –

laiškas; mokytojo 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl., 1 d. 

Kaunas: Šviesa, 1998, p. 

119–120. 
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 vertinti literatūrą kaip tautos kultūros 

dalį, kuria perduodama praeities 

kartų patirtis, vertybės, tradicijos, 

padedančios žmogui ugdytis tautinę 

savimonę, tapti visaverčiu savosios 

kultūros dalyviu; 

 jausti atsakomybę už savo pasakymų 

tikrumą, aiškumą, tikslumą; 

 siekti pažinti save kaip rašantįjį, 

nuolat tobulėti, jaustis atsakingu 

kartu besimokančios grupės nariu; 

 įvairiais būdais tikrintis teksto 

suvokimą: atpažinti neaiškias teksto 

dalis, formuluoti klausimus, 

perfrazuoti mintis savais žodžiais; 

 atsižvelgdami  į tikslą pasirinkti 

tinkamą skaitymo būdą; 

 paaiškinti, kaip spręsti įvairias teksto 

suvokimo problemas; 

 pasirinkti kalbinę raišką ir pritaikyti 

turinį atsižvelgiant į situaciją 

(oficiali, neoficiali) ir adresatą; 

 laikydamiesi teksto komponavimo 

reikalavimų, kurti įtikinamojo 

pobūdžio tekstą – laišką, pasirinkti 

tinkamus argumentus; 

 tinkamai pasirinkti kalbinės raiškos 

priemones, atsižvelgdami  į adresatą 

(bendraamžius); 

 atsižvelgdami į tikslą, adresatą,  

stiliaus reikalavimus, tobulinti tekstą 

kalbinės raiškos, turinio, struktūros, 

taisyklingumo aspektais. 

mintį; 

 c) pasako priežastis, lėmusias šio 

teksto parašymą lenkų kalba;  

d) randa ir įvardija menines raiškos 

priemones, paaiškina jų prasmę;  

e) pasvarsto ir užrašo, kuriai 

epochai – viduramžiams ar 

Renesansui – būdingi M. Daukšos 

argumentai. 

 

 

 

Kūrybinis darbas: parašyti laišką. 

***Adresatas – bendraamžiai;  

tikslas – argumentuotai paskatinti 

mokytis bendravimo kultūros.  

**Adresatas – bendraamžiai;  

tikslas –  skatinti puoselėti gimtąją 

kalbą. 

*Adresatas – bendraamžiai;  tikslas 

– įtikinamai paaiškinti, kodėl reikia 

mokytis svetimų kalbų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarai raštu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apibendrinamasis 

(kaupiamasis). 

Laiškas. 

 

 

. 

 

 

2.12. Kelias į tikrąsias gyvenimo vertybes 

V. Šekspyro (W. Shakespeare) tragedijoje  

„Karalius Lyras“ 

Pokalbis. Ką žinau apie V. 

Šekspyrą? Kokius šio autoriaus 

kūrinius skaičiau? 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis) 

Dilytė D.,  Bartkus G. 

Visuotinė literatūra 10–11 

klasei. Kaunas: šviesa, 
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Uždaviniai: 

 noriai ir pasitikėdami  savo jėgomis 

skaityti įvairaus pobūdžio tekstus, 

dalyvauti diskusijose, jaustis 

atsakingais kartu besimokančios 

bendruomenės nariais; 

 siekti pažinti ir vertinti kitų kultūrų 

unikalumą; 

 išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę; 

 ginti savo požiūrį nepažeisdami kitų 

ir savo pačių orumo; 

 dalyvaudami įvairaus pobūdžio 

diskusijose efektyviai klausytis, 

klausti, atsakyti, kelti problemas, 

svarstyti, argumentuoti, prieštarauti, 

vertinti, apibendrinti; 

 reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisyti kalbos normų, 

kalbėti tiksliai, aiškiai, glaustai, siekti 

įtaigumo; 

 aptarti, kaip kalbinės raiškos ir 

komponavimo priemonėmis kuriama 

dramos kūrinio prasmė, kaip 

siekiama tam tikro įspūdžio, poveikio 

skaitytojui; 

 paaiškinti, kaip kalbinės raiškos 

priemonių pasirinkimą, 

komponavimo ypatumus nulemia 

autoriaus tikslai, adresatas, situacija; 

 skirti išorinį ir vidinį konfliktą; 

 atpažinti tekste metaforą, ironiją, 

paaiškinti jų prasmę. 

Pranešimo pristatymas. IKT. 

V. Šekspyro gyvenimas ir kūryba. 

Pranešimo vertinimas pagal 

susikurtus kriterijus. 

 

Savarankiškai skaityto kūrinio 

analizė. Darbas grupėse pagal 

pateiktus aspektus:  

a) siužeto linija; 

b) personažų charakteristikos; 

c) kūrinyje keliamos žmonių 

santykių problemos; 

d) kalbinės raiškos priemonės; 

e) išorinis ir vidinis konfliktas. 

Polemika. Kas kaltas dėl Lyro 

tragedijos? 

 

(Įsi)vertinimo 

formos: draugų 

pristatymų, kalbų, 

vertinimas pagal 

susikurtus kriterijus; 

mokytojo komentarai. 

 

1995, p. 76–80. 

 

Viljamas Šekspyras. 

Romeo ir Džiuljeta. 

Hamletas. Karalius Lyras: 

Tragedijos. Kaunas: 

Šviesa, 1989, p. 297–445. 

 

Talvet J. Visuotinės 

literatūros istorija. Vilnius:  

Alma littera, 1998,  p. 

207–221. 

 

2.13.  Riterinio romano parodija – M. de 

Servantesas Savedra (M. de 

Cervantes Saavedra) Don Kichotas 

(ištraukų analizė) 

 

Išankstiniai įspūdžiai (spėjimas iš 

citatų). Apie ką šis kūrinys? 

Sąvokų aiškinimasis: hiperbolė,  

 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis) 

 

http://katekizmas.group.lt/t

ext/lietuviai/macernis/meta

i.html#z16 

http://katekizmas.group.lt/text/lietuviai/macernis/metai.html#z16
http://katekizmas.group.lt/text/lietuviai/macernis/metai.html#z16
http://katekizmas.group.lt/text/lietuviai/macernis/metai.html#z16
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Uždaviniai: 

 vertinti skaitymą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą; siekti pažinti ir 

vertinti kitų kultūrų unikalumą; 

 daryti teksto visumą 

apibendrinančias išvadas; 

remdamiesi tiesiogiai pasakytais 

dalykais, potekste ir kūrinio 

kontekstu, nurodyti teksto tikslą, 

aptarti tematiką, problemas, 

pagrindines mintis, vertybes; 

 nurodyti esminius Renesanso 

bruožus; sieti kūrinio vaizduojamąjį 

pasaulį, problematiką, vertybes su 

kūrinio kontekstu; vertinti skaitomų 

tekstų turinį ir raišką; 

 atsižvelgdami į tikslą pasirinkti 

tinkamą skaitymo būdą. 

parodija, simbolis, humoras, 

idealistas, materialistas. 

Darbas grupėse. Veikėjų 

charakterizavimas ir vertybių 

aptarimas, charakteristikų 

palyginimas. M. de Servantesas 

Savedra „Don Kichotas“ ištraukos 

+ V. Mačernis  „DON QUIJOTE”, 

„ZANCHO PANZA”. 

Nuomonių sūpynės. Ar esama 

donkichotų šiais laikais? 

N.d. Savarankiškai perskaityti 

legendą „Daktaras Faustas“, 

pasižymėti citatas, geriausiai 

charakterizuojančias veikėjus.   N. 

Šervenikaitė. Amžių nugludinti 

rašmenys. Literatūra 9 kl., 1 d. 

Kaunas: Šviesa, 1998, p. 92–103.  

(Įsi)vertinimo 

formos: 

mokytojo komentarai. 

 

 

Talvet J. Visuotinės 

literatūros istorija. Vilnius: 

Alma littera, 1998,  p. 

196–200. 

 

Dilytė D., Bartkus G. 

Visuotinė literatūra 10–11 

klasei. Kaunas: Šviesa, 

1995, p. 70–75. 

 

2.14.  Noras pažinti pasaulį ir tapti jo 

valdovu legendoje „Daktaras 

Faustas“ 

Uždaviniai: 

 vertinti skaitymą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą, teikiančią galimybių 

pažinti save ir pasaulį; 

 siekti pažinti ir vertinti kitų kultūrų 

unikalumą; 

 siekti pažinti save kaip rašantįjį, 

nuolat tobulėti, jaustis atsakingu 

kartu besimokančios grupės nariu; 

 daryti teksto visumą 

apibendrinančias išvadas: remiantis 

tiesiogiai pasakytais dalykais, 

potekste ir kūrinio kontekstu, 

nurodyti teksto tikslą, aptarti 

tematiką, problemas, pagrindines 

Minčių lietus.  Kas sakmiška 

legendoje? 

Individualus darbas. Fausto ir / arba 

Mefistofelio charakteristika. 

Darbas grupėse. Parašyti 

pamąstymą į dienoraštį pasirinkta 

tema: 

1. Kodėl taip lengvai pasirašoma 

sutartis su velniu?* 

2. Ar mokslas daro žmogų 

laimingesnį?** 

Kam Faustui reikalingas 

pažinimas?* 

3. Ar kinta Fausto vertybės vykstant 

pažinimui?** 

4. Mokslo pažanga ir genijaus 

atsakomybė. *** 

Fausto mitas ir šiandieninis 

Apibendrinamasis 

(kaupiamasis). 

Dienoraštis. 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl., 1 d., 

Kaunas: Šviesa, 1998,  p. 

92–103. 
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mintis, vertybes; 

 vertinti skaitymą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą, teikiančią galimybių 

pažinti save ir pasaulį. 

pasaulis.*** 

 

 

2.15. Barokas. Pasaulio garbės ir didybės 

nepastovumas baroko literatūroje. 

Uždaviniai: 

 siekti pažinti save kaip skaitytoją, 

atsakingai ir atkakliai veikti siekiant 

tobulėti; 

 vertinti literatūrą kaip tautos kultūros 

dalį, kuria perduodama praeities 

kartų patirtis, vertybės, tradicijos, 

padedančios žmogui ugdytis tautinę 

savimonę, tapti visaverčiu savosios 

kultūros dalyviu; 

 tiksliai, aiškiai informuoti: 

nuosekliai, dalykiškai paaiškinti 

sąvokas, analizuoti procesus, 

reiškinius; 

 laikydamiesi nustatytų kriterijų, 

pristatyti baroko epochą; 

 pasirinkti būdus ir priemones, 

padedančias adresatui geriau suvokti 

informaciją. 

Fotonuotraukos ir klausimai 

moksleiviams. 

Pranešimų skaitymas (po 4–5 min.) 

naudojantis IKT:      

1. Baroko tapyba ir skulptūra. 

2. Baroko architektūra. 

3. Baroko muzika ir teatras. 

4. Baroko literatūra. 

Darbas grupėse – draugų 

pristatymų, kalbų ir kt. vertinimas 

pagal susikurtus kriterijus 

(vertinimo lapai). 

Teksto suvokimo užduotis. Darbas 

grupėse. K. Sarbievijaus „Publijui 

Memijui“, D. Naborovskio 

„Gyvenimo trumpumas“, S. 

Slavočinskio „42 psalmė“. 

 

 

N. d. Savarankiškai išsiaiškinti 

sąvoką „Medinis barokas“.  

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis). 

(Įsi)vertinimo 

formos: draugų 

pristatymų, kalbų 

vertinimas pagal 

susikurtus kriterijus; 

mokytojo komentarai. 

 

http://www.fructusartis.lt/c

ontents/coid,3199/BAROK

O-MENAS  

 

http://www.fructusartis.lt/c

ontents/coid,3200/ROKO

KO-MENAS  

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl. , 1 d. 

Kaunas: Šviesa, 1998, p. 

127–131. 

2.16. Barokinės kalbos įmantrumas. 

Metafora 

 siekti pažinti save kaip skaitytoją; 

atsakingai ir atkakliai veikti siekdami 

tobulėti; 

 vertinti literatūrą kaip tautos kultūros 

dalį, kuria perduodama praeities 

kartų patirtis, vertybės, tradicijos, 

padedančios žmogui ugdytis tautinę 

savimonę, tapti visaverčiu savosios 

kultūros dalyviu; 

Įsivaizduok save barokinio stiliaus 

nuotraukoje. 

Minčių šuorai (pasidalijant 

mintimis). Ar kalba gali gali būti 

įmantri? 

 

Kryptingas įsivaizdavimas (skaitant 

įsivaizduoti). K. Sirvydo „Punktai 

sakymų“.  

Teksto analizė. K. Sirvydo „Punktai 

sakymų“.  

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 
(neformalusis). 

(Įsi)vertinimo formos 

(kūrybinis darbas – 

dienoraštis). 

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl.1 1 d. 

Kaunas: Šviesa, 1998, p. 

124–126. 

http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3199/BAROKO-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3199/BAROKO-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3199/BAROKO-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3200/ROKOKO-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3200/ROKOKO-MENAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3200/ROKOKO-MENAS
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 daryti teksto visumą 

apibendrinančias išvadas: nurodyti 

teksto tikslą, aptarti tematiką, 

problemas, pagrindines mintis, 

vertybes; nurodyti esminius epochos 

bruožus.  

 

Teksto analizė.  U. Eko. Romano 

„Vakarykštės dienos sala“ ištrauka. 

Kūrybinis darbas. Pamėgdžiojant 

barokinę kalbą parašyti dienoraščio 

fragmentą 

2.17. Klasicizmas – reglamentuotas menas.  

Svarbesni literatūros bruožai.  

Uždaviniai: 

 vertinti skaitymą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą, teikiančią galimybių 

pažinti save ir pasaulį; 

 siekti pažinti ir vertinti kitų kultūrų 

unikalumą; 

 tiksliai, aiškiai informuoti: 

nuosekliai, dalykiškai paaiškinti 

sąvokas, analizuoti procesus, 

reiškinius; 

 laikydamiesi nustatytų kriterijų, 

pristatyti klasicizmo epochą; 

 pasirinkti būdus ir priemones, 

padedančias adresatui geriau suvokti 

informaciją; 

 tinkamai parengti tekstą 

naudodamiesi tekstų rengykle; 

naudotis papildomomis priemonėmis 

(šriftais, dydžiais, paryškinimais) 

prasmės niuansams perteikti.  

Minčių šuorai. Ką galėtų reikšti 

lotyniškas žodis classicus? 

Pranešimų skaitymas  (po 4–5 min.) 

naudojantis  IKT:     

1. Klasicizmo muzika ir teatras. 

2. Klasicizmo architektūra. 

3. Klasicizmo tapyba ir skulptūra. 

4. Klasicizmo literatūra. 

 

   

Darbas grupėse – draugų 

pristatymų, kalbų, ir kt. vertinimas 

pagal susikurtus kriterijus 

(vertinimo lapai). 

 

Nebaigti sakiniai.  

„Klasicizmo literatūra“  / Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė literatūra 10–
11 klasei. Kaunas: Šviesa, 1995, p. 

99–102. 

Veidelio piešimas. 

 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

 (Įsi)vertinimo 

formos: draugų 

pristatymų, kalbų, 

inscenizacijų ir kt. 

vertinimas pagal 

pateiktus ar 

susikurtus kriterijus / 

savo veiklos 

įsivertinimas 

(vertinimo lapai). 

 

Dilytė D., Bartkus G. 

Visuotinė literatūra 10–11 

klasei. Kaunas: Šviesa, 

1995, p. 99–102. 

 

http://www.fructusartis.lt/c

ontents/coid,3201/KLASI

CIZMAS  

2.18. Žmogus klasicizmo komedijoje. 

Moljeras. „Tartiufas“ 

Uždaviniai: 

 noriai ir pasitikėdami savo jėgomis 

skaityti įvairaus pobūdžio tekstus, 

dalyvauti diskusijose, jaustis 

atsakingais kartu besimokančios 

bendruomenės nariais; 

IIPS. (Moljero gyvenimas ir 

kūryba) 

Individualus darbas. +, -, ! , ?– 

žymėti, ką žinojo, kas prieštarauja 

turimam supratimui, kas įdomu, kas 

neaišku. 

 

Darbas poromis. Dviejų pusių 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis). 

(Įsi)vertinimo 

formos (mokytojo 

komentarai). 

 

Dilytė D., G. Bartkus. 

Visuotinė literatūra 10–11 

klasei. Kaunas: Šviesa, 

1995, p. 103–105. 

http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3201/KLASICIZMAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3201/KLASICIZMAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3201/KLASICIZMAS
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 daryti teksto visumą 

apibendrinančias išvadas: 

remdamiesi tiesiogiai pasakytais 

dalykais, potekste ir kūrinio 

kontekstu, nurodyti teksto tikslą, 

aptarti tematiką, problemas, 

pagrindines mintis, vertybes; 

 skirti biografinį, socialinį, istorinį 

kultūrinį kontekstus, sieti su 

skaitomų tekstų prasme. 

dienoraščio struktūra. „Tartiufas“ 

(ištraukų) skaitymas. 

 

Pokalbis.  Dažnai girdime 

verkšlenimus, jog anksčiau žmonės 

buvo geresni, dievobaimingesni... 

Ką apie žmogų sužinome iš 

klasicizmo kūrinių (Moljero 

„Tartiufas“ ir kiti mokinių 

savarankiškai skaityti kūriniai). 

2.19. Klasicizmo ir Antikos santykis  

Uždaviniai 

 noriai ir pasitikėdami  savo jėgomis 

skaityti įvairaus pobūdžio tekstus, 

dalyvauti diskusijose, jaustis 

atsakingais kartu besimokančios 

bendruomenės nariais; 

 vertinti literatūrą kaip tautos kultūros 

dalį, kuria perduodama praeities 

kartų patirtis, vertybės, tradicijos, 

padedančios žmogui ugdytis tautinę 

savimonę, tapti visaverčiu savosios 

kultūros dalyviu; 

 vertinti skaitomų tekstų raišką; 

 atsižvelgdami į tikslą, pasirinkti 

tinkamą skaitymo būdą. 

Ratu pagal abėcėlę. Ką prisimenu 

apie hegzametrą? 

 

Lyginamoji analizė (grafiniai  

modeliai). Palyginti K. Donelaičio 

„Metų“ ir Homero „Odisėjos“ 

penktosios giesmės (vertimo) 

ištraukos teksto materialiąją raišką / 

hegzametrą.  (Homero „Odisėjos“ 

tekstas analizuotas  B1 modulyje). 

Venno diagrama.  

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas. 

(Įsi)vertinimo 

formos: savo darbo 

įvertinimas pagal 

pateiktus kriterijus 

(pvz.,  panaudojant 

šviesoforo spalvų 

paveikslėlius). 

 

Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra 9 kl., 1 d. 

Kaunas: Šviesa, 1998, p. 

145–154. 

2.20. Temos kartojimas. Pasiruošimas 

kontroliniam darbui 

Uždaviniai: 

 siekti pažinti save kaip 

skaitytoją; atsakingai ir atkakliai 

veikti siekdami tobulėti; 

 apmąstyti savo skaitymo veiklą: 

remdamiesi savo skaitymo 

veiklos stebėjimu ir kitų suteikta 

grįžtamąja informacija išsikelti 

Ledlaužis.  

Žinių tinklinio varžybos (dvi 

komandos žaidžia klausimais-

atsakymais). 

Darbas porose. Laiko horizontalė.  

Darbas grupėse. Sąvokų žemėlapis. 

Venno diagrama.   

Veidelio piešimas.  

 

 

Formuojamasis 

(įsi)vertinimas. 

(Įsi)vertinimo 

formos: savo darbo 

įvertinimas pagal 

susikurtus kriterijus. 

Veidelio piešimas. 
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teksto suvokimo gebėjimų 

tobulinimo tikslus ir numatyti, 

kaip jų siekti; 

 žinoti būdų informacijai iš 

asmenų gauti (anketa, interviu, 

laiškas); 

 žinoti kelis būdus šaltinio 

patikimumui įvertinti (kas 

leidėjas, kas interneto svetainės 

steigėjas, kokiais šaltiniais 

remiamasi argumentuojant). 

III etapas. Modulio apibendrinimas ( 3 val.) 

3.1. Kontrolinis literatūros žinių testas 

Uždaviniai: 

 siekti pažinti save kaip skaitytoją, 

atsakingai ir atkakliai veikti siekdami 

tobulėti; 

 apmąstyti savo skaitymo veiklą: 

remdamiesi savo skaitymo veiklos 

stebėjimu ir kitų suteikta grįžtamąja 

informacija išsikelti teksto suvokimo 

gebėjimų tobulinimo tikslus ir 

numatyti, kaip jų siekti. 

Literatūros žinių testas.  

 
Diagnostinis 
(literatūros žinių  

testas). Pažymiu. 

 

 

3.2. Literatūrinis arba samprotavimo 

rašinys (mokinio individualus 

pasirinkimas). 

Uždaviniai: 

 siekti pažinti save kaip skaitytoją; 

 atsakingai ir atkakliai veikti siekdami 

tobulėti; 

 apmąstyti savo skaitymo veiklą: 

remdamiesi savo skaitymo veiklos 

stebėjimu ir kitų suteikta grįžtamąja 

informacija išsikelti teksto suvokimo 

gebėjimų tobulinimo tikslus ir 

numatyti, kaip jų siekti; 

Literatūrinis arba samprotavimo 

rašinys (mokinio individualus 

pasirinkimas): 

 

1.Kova su vėjo malūnais 

šiuolaikiniame pasaulyje.*** 

2.Tikėjimas žmogumi – svarbiausias 

Renesanso pasaulėžiūros bruožas. ** 

3.Viduramžių ir baroko literatūros 

skirtumai ir panašumai.* 

4. Ar pagrįstai Viduramžių epocha 

vadinama „Tamsiaisiais  

viduramžiais?** 

Apibendrinamasis 

vertinimas – 

mokinių žinių ir 

gebėjimų  (rašinio) 

vertinimas 

pažymiu.  
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 išsakyti savo požiūrį, nuosekliai 

plėtoti pagrindinę mintį, vertinti; 

tinkamai argumentuoti remdamiesi 

įvairaus pobūdžio šaltiniais; 

 komponuoti tekstą laikydamiesi 

trinarės struktūros reikalavimų 

(įžanga, dėstymas, apibendrinimas); 

 taikyti daugumą rašybos, skyrybos, 

gramatikos taisyklių; siekti mintis 

formuluoti aiškiai, tiksliai, glaustai, 

logiškai. 

5. Renesansiškoji grožio dvasia.** 

6. Mito gyvastingumas viduramžių / 

Renesanso / baroko /  klasicizmo 

literatūroje .*** 

7. Rolandas (Tristanas) – riteris, su 

kuriuo norėčau draugauti.* 

8. Požiūris į žmogų viduramžių / 

Renesanso / baroko /  klasicizmo 

literatūroje.*** 

9. Mokinių pasiūlytos temos. 

  

3.3. Kontrolinių darbų aptarimas, klaidų 

taisymas.  Gairių žinioms gilinti 

numatymas 

Uždaviniai: 

 kelti su mokymosi veikla susijusius 

klausimus; 

 siekti daugiau domėtis viduramžių ir 

Renesanso kultūra; 

 apmąstyti savo skaitymo veiklą: 

remdamiesi savo skaitymo veiklos 

stebėjimu ir kitų suteikta grįžtamąja 

informacija įsivertinti savo 

mokymosi rezultatus, numatyti 

tolesnius mokymosi tikslus. 

Kontrolinių darbų aptarimas, klaidų 

taisymas. 

 

Pokalbis /Anketa. 

Mokinių pasiūlymų modulio turinio 

tobulinimui tyrimas. 

Gairių žinioms gilinti ir gebėjimams 

ugdytis numatymas. 

Veidelio piešimas. 

Apibendrinamasis 

viso modulio 

vertinimas 

pažymiu 

Įsivertinimas 

(refleksija) 

 

 



 99 

III. Apibendrinimasis vertinimas baigus B2 (9) modulį 
 

Rekomenduojami mokinių darbai, iš kurių galėtų rastis apibendrinamasis vertinimas: 

 pranešimas (rengimas, tobulinimas, pristatymas) – 10 proc.; 

 dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose, kūrybinės užduotys (kaupiamasis vertinimas) – 10 proc.; 

 grožinio teksto suvokimo užduotys – 20 proc.; 

 literatūrinis rašinys – 20 proc.; 

 samprotavimo rašinys – 20 proc.; 

 literatūros testas – 10 proc. 

IV. Modulyje įgytų nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų plėtojimo gairės mokantis kitų 

literatūros ir kalbos modulių 

B3 modulyje analizuojant K. Donelaičio poemą „Metai“ bus remiamasi  B2 modulio pamokos 

2.19. Klasicizmo ir antikos santykis atradimais. 

A3 modulyje bus analizuojami viduramžių, Renesanso, baroko, klasicizmo literatūros tipažai 

(pvz. Faustas, Don Kichotas), vertybės,  Renesanso ir kiti kultūriniai įvaizdžiai negrožiniuose 

tekstuose. 

 

V. Rekomenduojama literatūra ir internetiniai mokymo(si) šaltiniai 

 

1. Baltrušaitis J. Visuotinė meno istorija: Nuo priešistorijos iki viduramžių. Kaunas: Šviesa, 1992. 

2. Baltrušaitis J. Fantastiškieji viduramžiai. Antika ir egzotizmai. Vilnius: Vaga, 2001. 

3. Bédier J. Romanas apie Tristaną ir Izoldą. Vilnius: Baltos lankos, 1996. 

4. Berdžesas A. Šekspyras. Vilnius: Vyturys, 1990. 

5. Bulgakovas M. Moljeras. Vilnius: Vyturys, 1991. 

6. Cole A. Renesansas. Vilnius: Alma litera, 2001. 

7. Daukša M. Postilės prakalbos. Vilnius:Mintis, 1990. 

8. Dinzelbacher P. Europos mentaliteto istorija. Vilnius: Aidai, 1998. 

9. Eco U. Menas ir grožis viduramžių estetikoje. Vilnius: Baltos lankos, 1997. 

10. Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997. 

11. Gurevičius A. Viduramžių kultūros kategorijos. Vilnius: Mintis, 1989. 

12. Hartnoll P. Teatras. Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998. 

13. Įdomieji viduramžiai. Vilnius: Kronta, 2006. 

14. Jovaišas A. Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, 2009. 

15. Kuolys D. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje. 

Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992. 

16. Lietuvių kalbos istorija. Kaunas: Šviesa, 2008. 

17. Literatūros enciklopedija mokyklai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 

18. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. 

19. Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 

20. Mitologijos enciklopedija, 2 t. Vilnius: Vaga, 1999. 
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21. Pleij H. Karminas, purpuras ir mėlis: apie spalvas viduramžiais ir vėliau. Vilnius: Aidai, 2010. 

22. Senosios Lietuvos raštija.Kaunas: Šviesa, 2006. 

23. Simbolių žodynas. Vilnius: Vaga, 1995. 

24. Senoji Lietuva: viduramžiai, renesansas, barokas. Darbai ir dienos, t. 44. Kaunas: Vytauto 

Didžiojo universitetas, 2005. 

25. Vaišvilaitė I. Baroko pradžia Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1995. 

26. Viduramžių žodynas. Vilnius: Aidai, 2004. 

27. Zinkevičius Z. Rašto kilmė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. 

28. Žukas S. Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis kontekstas.Vilnius: Baltos lankos, 1995. 

 

Lietuviškos knygos metai // http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/ 

Mažosios Lietuvos kultūrinė situacija // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/413/ 

Pirmoji lietuviška knyga // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/414/ 

Pirmoji lietuviška knyga: Lietuvos kultūros paveldo virtuali paroda // 

http://alka.mch.mii.lt/Intelektas/Mazvydas/trumpa.lt.htm  

Zinkevičius Z. Kaip atsirado pirmoji lietuviška knyga? // 

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/Dienovidis/knyga2.lt.htm

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/413/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/414/
http://alka.mch.mii.lt/Intelektas/Mazvydas/trumpa.lt.htm
http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/Dienovidis/knyga2.lt.htm
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2.1.5. A3 (9) lietuvių kalbos modulio ŽODIS IR ŽENKLAS: aiškinamojo ir argumentacinio 

pobūdžio tekstų rašymas aprašas 

         2.1.5.1.  A 3 (9) modulio ilgalaikis planas 

 

 Parengė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Dumčiuvienė ir 

projekto darbo grupė 

 

Modulio trukmė – 22 val. 

Mokinių mokymo(si) patirties išsiaiškinimas 

Sėkmingam modulio „Žodis ir ženklas: aiškinamojo ir argumentacinio pobūdžio tekstų rašymas“ 

mokymuisi  aktualūs šie 7–8 klasėje įgyti mokinių gebėjimai, žinios, supratimas: 

 pasirinkti kalbinę raišką ir pritaikyti turinį atsižvelgiant į komunikavimo situaciją ir adresatą 

(jaunesnis, bendraamžis, vyresnis; gerai išmanantis dalyką, menkai informuotas);  

 siekiant sudominti kurti vientisus įtempto siužeto pasakojimus;  

 siekti įtaigumo kuriant intrigą, motyvuotai siejant pasakojimo, aprašymo elementus;  

 nuosekliai, aiškiai aprašyti proceso (pvz., atliekamo bandymo) eigą, paaiškinti sąvokas, 

reiškinius;  

 išsakyti savo požiūrį, laikantis trinarės teksto struktūros, vidinės pastraipos struktūros 

reikalavimų;  

 tinkamai argumentuoti remiantis patirtimi ir kitais šaltiniais;  

 kurti įtikinamojo pobūdžio tekstus, pasirenkant tinkamas leksines, gramatines, sintaksines 

priemones;  

 kaupti medžiagą rašymui ir planuoti taikant tinkamas strategijas. Planuoti rašymo užduočiai 

atlikti skirtą laiką;  

 atsižvelgiant į tikslą, adresatą, bendruosius stiliaus reikalavimus tobulinti nurodytą teksto dalį 

turinio, kalbinės raiškos ir taisyklingumo aspektais;  

 remiantis savo rašymo veiklos stebėjimu ir kitų suteikta grįžtamąja informacija daryti išvadas 

apie taikytų strategijų tinkamumą vienai ar kitai rašymo problemai spręsti, numatyti tobulintinas 

rašymo gebėjimų sritis, išsikelti rašymo gebėjimų tobulinimo tikslus ir mokytojo vadovaujamam jų 

siekti. 
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Tikslas 

Šiuo moduliu siekiama sudaryti sąlygas mokiniams įgyti sėkmingai rašymo veiklai reikalingo 

nusimanymo apie rašymo procesą, būdus, strategijas, šaltinius; tobulinti gebėjimą kurti aiškinamojo ir 

argumentacinio pobūdžio tekstus. 

Uždaviniai 

 Modulio programa siekiama, kad mokinys: 

 pažintų aiškinamojo ir argumentacinio pobūdžio tekstų komponavimo taisykles; 

 ugdytųsi aiškinamojo ir argumentacinio pobūdžio tekstų rašymui būtinus gebėjimus; 

 pažintų save kaip rašantįjį. 

 Numatomi mokinių pasiekimai  

Nuostatos. Kad įgytų aiškinamojo ir argumentacinio pobūdžio tekstų rašymo gebėjimų, 

mokiniai turėtų išsiugdyti šią nuostatą: vertinti rašymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią 

galimybių pažinti save ir pasaulį, sudarančią prielaidų saviraiškai.  

          Žinios ir supratimas, gebėjimai. Baigę modulio „Žodis ir ženklas: aiškinamojo ir argumentacinio 

pobūdžio tekstų rašymas“ programą mokiniai turėtų  gebėti: 

 pasirinkti kalbinę raišką ir pritaikyti turinį atsižvelgdami į situaciją (oficiali, neoficiali) ir 

adresatą (gana specifinė skaitytojų grupė, pvz., paauglių tėvai), tikslą (aiškinti ar argumentuoti);  

 paaiškinti procesus, reiškinius, požiūrius aiškiai nurodydami logines sąsajas, vartodami 

dalykinę kalbą, tinkamas sąvokas ir terminus;  

 palyginti du objektus, aiškiai nurodydami lyginimo aspektus; 

 išsakyti savo požiūrį, nuosekliai plėtodami pagrindinę mintį, vertinti;  

 tinkamai argumentuoti, remdamiesi įvairaus pobūdžio šaltiniais; 

 kurti įtikinamojo pobūdžio tekstus: polemizuoti su kitų požiūriais nurodydami argumentų 

silpnumą, pasiūlydami alternatyvų;  

 atsižvelgdami į tikslą, adresatą, bendruosius stiliaus reikalavimus tobulinti tekstą ar nurodytą jo 

dalį kalbinės raiškos, turinio, struktūros ir taisyklingumo aspektais; 

 rašyti diskusinius straipsnius / samprotavimo rašinius, dalykinius (motyvacinius) laiškus.
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Pamokos eilės nu 

meris, tema, 

(problema),  uždaviniai 

Numatoma integruota kalbinė veikla (kalbėjimas ir 

klausymas,  skaitymas, literatūros (kultūros) pažinimas, 

rašymas) ir mokymo(si) metodai 

Vertinimas 

(kas ir kaip vertinama)  

Mokymosi medžiaga, šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas (2 val.) 

 

Modulio A3. 

pristatymas ir 

mokymosi planavimas 

(1 val.) 

Uždaviniai: 

– Ko sieksime šiuo 

moduliu?  

– Ką ir kaip veiksime? 

– Iš ko matysime, kad 

pasiekėme tikslus?  

Modulio tikslo, uždavinių ir programos pristatymas, veiklos 

krypčių numatymas, modulio plano koregavimas; vertinimo 

formų ir būdų numatymas. 

 

Euristinis pokalbis, minčių lietus. 

 

 Modulio programos ir modulio 

plano projektai. 

2. Žinių ir gebėjimų, 

būtinų kuriant tekstą, 

nustatymas; 7–8 klasės 

kurso kartojimas, 

rašymo veiklos 

aktualizavimas 

Uždaviniai: 

– diagnozuoti mokinių 

rašymo gebėjimus ir 

žinias apie rašymo 

procesą; 

– formuoti gebėjimą 

įvertinti save, išsikelti 

mokymosi tikslus ir jų 

siekti. 

Mąstymo pratybos (sąvokos, jų reikšmės, svarba rašant 

tekstą): mokiniai gauna lapus su svarbiausiomis teksto 

kūrimo sąvokomis, pildoma lentelė, kurioje yra 3 grafos: 

sąvoka (jau įrašyta mokytojo), jos apibūdinimas, reikšmė ir 

svarba kuriant tekstą (šias grafas pildo mokiniai kartu 

grupėje, siųsdami ratu lentelę, kuri vis papildoma). Grupė, 

pristatydama darbą, nurodo, kas jiems gerai žinoma, kas 

sekėsi sunkiau, kas iš viso nežinoma. 

Formuojamasis: mokomasi 

įsivertinti savo žinias ir 

gebėjimus. 

 

Diagnostinis vertinimas, 

siekiant nustatyti mokinių 

žinių ir gebėjimų, 

reikalingų sėkmingam 

modulio mokymuisi, lygį ir 

individualizuoti ugdymą.  

 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos. 

II etapas. Modulio mokymo proceso dalys ir elementai  (17 val.) 

1. Trinarės teksto 

struktūros reikalavimai 

1.1. Įžanga 

Uždaviniai: 

–įvardyti teksto 

struktūrines dalis; 

Mokytojo aiškinimas rodant pateiktis, darbas porose su 3 

pateiktomis įžangomis, nustatant jų privalumus ir 

trūkumus, aptarimas – diskusija. Namų darbas – sukurti 

įžangą rašiniui nurodyta tema. 

 

 

Įsivertinimas: pamokos 

pabaigoje mokiniai atsako į 

mokytojo raštu pateiktus 

klausimus ir akcentuoja, ką 

suprato, o kas jiems dar 

neaišku. 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba IX klasei. 

Mokinio sąsiuvinis. Vilnius: 
Tyto alba, 2007, p. 154. 

Nauckūnaitė Z. Teksto 

komponavimas: rašymo 
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–atpažinti rašinio 

įžangos pastraipą ir 

įvertinti jos tinkamumą; 

– sukurti rašinio įžangą. 

 

 

1.2.Dėstymas. 

Pastraipa. Pastraipos 

komponavimas 

Uždaviniai: 

– pažinti ir suvokti, kas 

yra dėstymo pastraipa, 

kokia jos vidinė 

struktūra; 

– sukurti vieną dėstymo 

pastraipą rašiniui. 

 

1.3.Apibendrinimas 

Uždaviniai: 

– suvokti, kas yra išvada 

ir kas yra užsklandos 

sakinys; 

– apibendrinti / parašyti 

apibendrinimo pastraipą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimų sakinių strategija, teksto skaitymas. Darbas grupėse 

– pateiktose keturiose pastraipose pabraukti teminį sakinį 

vienu brūkšniu, aiškinimą vingiuotai ir apibendrinimą 

dviem linijomis. 

Namų darbas – sukurti vieną pastraipą rašiniui nurodyta 

tema. 

 

 

 

 

 

ŽNS, mokytojo aiškinimas. Pateikto rašinio išvadų 

kūrimas. 

Kaupiamasis: daliniu 

pažymiu pagal iš anksto su 

mokiniais aptartus kriterijus 

vertinama namuose sukurta 

įžanga. Už visus ne 

kontrolinius rašto  darbus 

modulio pabaigoje bus 

rašomas vienas pažymys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procesas ir tekstų tipai. 

Vilnius: Gimtasis žodis, 2000, 

p. 63–642. 

http://vma.emokykla.lt/moodle/

mod/glossary/showentry.php?c

ourseid=217&eid=4499&displ

ayformat=dictionary 

Buehl D. Interaktyviojo 

mokymosi strategijos. Vilnius: 

Garnelis, 2004, p. 91.  

Nauckūnaitė Z. Teksto 

komponavimas: rašymo 

procesas ir tekstų tipai. 

Vilnius: Gimtasis žodis, 2000, 

p. 63–64; 68–73. 

 

 

Buehl D. Interaktyviojo 

mokymosi strategijos. Vilnius: 

Garnelis, 2004, p. 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Rašomo teksto 

turinys ir kalbinė 

raiška 

2.1. Rašančiojo 

priklausomybė nuo 

tikslo, adresato 

pasirengimo, lūkesčių 

ir vertybinių nuostatų. 

Komunikavimo 

situacijos įtaka teksto 

turiniui ir raiškai 

 

 

 

Mokytojo aiškinimas, pratybos (atsakymai į klausimus, 

vadovėlio užduočių atlikimas, teksto suvokimas).  

 

 

Formuojamasis: 

nagrinėdami pratimus 

mokosi suprasti skaitomą 

tekstą uždaviniuose 

įvardijamais aspektais.  

 

 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba. Vadovėlis  IX 

klasei. Vilnius: Tyto alba, 

2007, p. 136–139, 156. 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba IX klasei. 

Mokinio sąsiuvinis.Vilnius: 
Tyto alba, 2007, p. 112–117. 

http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4499&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4499&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4499&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4499&displayformat=dictionary
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Uždaviniai: 

– mokytis suprasti  

teksto paskirtį, tikslą, 

adresatą, pobūdį, daromą 

poveikį skaitytojui; 

– pritaikyti šias žinias 

praktiškai / nagrinėjant 

tekstą. 

3.Aiškinimas raštu, 

pagrindiniai aiškinimo 

modeliai 

 

3.1. Teiginys – 

pavyzdys. 

Priežastis – pasekmė. 

Uždaviniai: 

– pavyzdžiais pagrįsti 

teminį sakinį; 

  – naudotis atsakymu į 

klausimą kaip teksto 

išdėstymo principu; 

– taikyti žinias 

analizuojant ir vertinant 

draugų sukurtą pastraipą. 

 

3.2. Problema – 

sprendimas. 

Lyginimas 

Uždaviniai: 

– grupėje išnagrinėti ir  

apibendrinti dalykinę 

informaciją, žodžiu ją 

pateikti kitiems; 

– taikyti žinias praktiškai  

konstruojant pastraipą:  

lyginti, daryti išvadas, 

apibendrinti;  

– mokytis reflektyviai 

mąstyti. 

 

 

 

 

 

ŽNS, mokytojo aiškinimas. Darbas poromis: pastraipos 

kūrimas (pusė porų kuria pastraipą, pagrįstą vienu 

aiškinimo principu, pusė – kitu), mokymasis analizuoti kito 

sukurtą tekstą (poros pasikeičia darbais ir pasistengia 

įvertinti pagal iš anksto pateiktą vertinimo schemą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitinis – sintetinis pokalbis: mokytojo pateiktos 

medžiagos studijavimas – mokiniai grupėse analizuoja 

duotą pamokos temos dalį, jeigu kyla neaiškumų, 

konsultuojasi su mokytoju. Kiekviena grupė žodžiu 

pateikia apibendrintą medžiagą visai klasei.  

Pratybos: grupės po keturis mokinius gauna sukarpytą 

dalimis pastraipą ir turi ją suklijuoti, kad būtų rišlus tekstas. 

Lapo pabaigoje nurodyti, koks aiškinimo modelis buvo 

taikomas kuriant tekstą, ir nubrėžti schemą, kuri iliustruotų 

minties slinktį.  

  

 

 

Formuojamasis  

Klasės draugų pastraipos 

įvertinimas pagal mokytojo 

pateiktus kriterijus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuojamasis 

Mokomasi dirbti 

individuliai ir 

bendradarbiaujančiose 

grupėse: mokytis vieniems 

iš kitų, dalytis informacija 

ir kreiptis pagalbos į 

mokytoją, grupės draugus ir 

ją teikti kitiems. 

Nauckūnaitė Z. Teksto 

komponavimas: rašymo 

procesas ir tekstų tipai. 

Vilnius: Gimtasis žodis, 2000, 

p. 112, 116. 

http://vma.emokykla.lt/moodle/

mod/glossary/showentry.php?c

ourseid=217&eid=4499&displ

ayformat=dictionary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba. Vadovėlis  IX 

klasei. Vilnius: Tyto alba, 

2007, p. 198–199. 

Nauckūnaitė Z. Iškalbos 

mokymas. Kaunas: Šviesa, 

2001, p. 76–79, 82. 

Nauckūnaitė Z. Teksto 

komponavimas: rašymo 

procesas ir tekstų tipai. 

Vilnius: Gimtasis žodis, 2000, 

p. 113–116; 116–117. 

http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4499&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4499&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4499&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4499&displayformat=dictionary
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4. Diskusinis straipsnis  

4.1–2. Diskusinio 

straipsnio kūrimas 

Uždavinys: 

– pagal įvestį sukurti 

diskusinį straipsnį 

naudojantis pagrindiniais 

aiškinimo modeliais.  

 

4.3. Diskusinio 

straipsnio analizė 

Uždaviniai: 

– remiantis savo rašymo 

veiklos stebėjimu ir 

mokytojo suteikta 

grįžtamąja informacija, 

apmąstyti, kokios 

planavimo, rašymo ir 

redagavimo strategijos 

asmeniškai 

tinkamiausios. 

 

Kūrybinis rašymas: diskusinio straipsnio „Ar šiuolaikiniam 

paaugliui reikia grožinės literatūros?“ kūrimas pasitelkiant 

pagrindines aiškinimo strategijas. Mokiniai gali naudotis 

mokytojo sudarytomis įvestimis. 

 

 

 

 

Mokytojo aiškinimas, trumpas darbų aptarimas – bendri 

klasės pasiekimai ir klaidos. Po to mokiniai, gavę ištaisytus 

darbus, pildo mokymosi dienoraštį, kuriame būtų atsakyta į 

klausimus (Ką aš dariau? Kaip man sekėsi? Ką supratau? 

Kur galėčiau pritaikyti?). 

 

Diagnostinis: vertinama 

pažymiu pagal iš anksto su 

mokiniais nurodytus 

kriterijus. 

Vertinimo tikslas – surinkti 

informaciją apie mokinių 

daromą pažangą, ją 

įvertinti. 

Galutinis pažymys už 

straipsnį rašomas tik 

įvertinus straipsnio klaidų 

analizės darbą. 

 

5. Dalykinių 

aiškinamųjų tekstų 

stilius 

5.1. Neutrali, specifinė 

leksika, beasmeniai 

sakiniai 

Tinkamos siejimo 

priemonės. 

Teksto rengyklė 

Uždaviniai: 

– atpažinti ir apibūdinti  

dalykinius tekstus 

(leksiką, sintaksę, 

siejimo priemones); 

– naudojantis tekstų 

rengyklės pateiktais 

šablonais, rašyti dalykinį 

tekstą (gyvenimo 

 

 

Analitinis pokalbis, pildomas temos žemėlapis, pavyzdžių 

analizė: pagal pateiktą planą išsamiai nagrinėjama pateikto 

teksto sandara ir kalbinė raiška. 

Rašymo užduotis: naudojantis tekstu – šablonu parašyti 

savo gyvenimo aprašymą. 

N.D. Sukurti rekomendaciją draugui, kuris kandidatuoja į 

mokinių parlamentą.  

 

 

Formuojamasis: mokiniai 

žodžiu aptaria klasės 

draugų sukurtus gyvenimo 

aprašymus turinio ir raiškos 

požiūriu, mokytojas 

surenka namų darbus ir 

pateikia pastabas apie 

pasitaikančius trūkumus iki 

savarankiško darbo. 

 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., Rinkauskienė 

R. Tėvynė – tai kalba. Antroji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, 

p. 51–55. 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba. Vadovėlis  IX 

klasei. Vilnius: Tyto alba, 

2007, p. 158–159.  

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba IX klasei. 

Mokinio sąsiuvinis. Vilnius: 

Tyto alba, 2007, p. 149. 

Dobrovolskis B., 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D. Lietuvių kalba 
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parašymą, skelbimą. 

 

9 klasei. Kaunas: Šviesa, 2005, 

p. 220. 

6. Dalykinis laiškas. 

6.1. Reikalavimai 

dalykiniam laiškui 

Uždaviniai: 

– parengti reikalavimus 

dalykiniam laiškui: 

gebėti lyginti, išskirti 

būdingus dalykinės 

kalbos bruožus, 

abstrahuoti; 

– naudojantis šablonu, 

bendradarbiaujant 

grupėje parengti 

dalykinio laiško planą; 

– pagal pateiktą įvestį  

bendradarbiaujant 

grupėje parašyti dalykinį 

laišką, vartojant 

neutralią, gana specifinę 

leksiką, beasmenius 

sakinius, 

neveikiamuosius 

dalyvius. 

6.2 Dalykinio laiško 

kūrimas 

Uždavinys – sukurti 

dalykinį laišką remiantis 

šablonu ir reikalavimais 

dalykiniams tekstams. 

 

Darbas grupėse: pagal pateiktą motyvacinio laiško struktūrą 

sukurti dalykinio laiško planą, parašyti 5 reikalavimus 

(prisimenant anksčiau išdėstytą medžiagą) tokio stiliaus 

raštų kalbai. Pateiktos lentelės „Asmeninio ir dalykinio 

laiško palyginimas“ analizė papildant reikalavimų 

dalykiniam laiškui sąrašą. Rašymo užduotis – grupėje 

sukurti dalykinį laišką, kuriame jūsų grupė prašo būti 

įtraukta į „Jūros šventės“ organizacinį komitetą.   

 

 

 

 

 

 

 

Savarankiškas rašto darbas – dalykinio laiško kūrimas 

 

Formuojamasis mokiniai, 

susipažinę su NEC-o 

sudaryta dalykinio laiško 

instrukcija, vertina kitos 

grupės sukurtą dalykinį 

laišką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostinis: vertinama 

pažymiu pagal iš anksto 

mokiniams žinomus 

kriterijus.  

 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., Rinkauskienė 

R. Tėvynė – tai kalba. Antroji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, 

p. 51. 

Drąsutavičienė D., 

Drąsutavičienė A. N. Esė 

rašymo pratybos VIII – X 

klasei. Vilnius: Gimtasis žodis, 

2008, p. 80. 

7. Argumentavimas 

raštu 

7.1. Pagrindinė tezė, 

teiginiai, argumentai, 

kontrargumentai 

Uždaviniai: 

– paaiškinti, kas yra tezė, 

įrodymas; pateikti 

 

ŽNS, mokytojo aiškinimas, vadovėlio medžiagos analizė, 

darbas grupėse : išanalizuoti pateikto teksto struktūrą: 

nustatyti teminį sakinį, apibendrinamąjį sakinį, 

argumentavimo sakinius. Rasti netinkamą pastraipą ir kartu 

ją ištaisyti bei užrašyti savo sąsiuviniuose. 

N.D. Sukurti pastraipą tema „Melo kojos trumpos‘, kurios 

pagrindinė mintis – „Meluodamas visada įkliūsi“. 

 

Kaupiamasis: daliniu 

pažymiu pagal iš anksto su 

mokiniais aptartus kriterijus 

vertinama namuose sukurta 

pastraipa. Už visus ne 

kontrolinius rašto  darbus 

modulio pabaigoje bus 

 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba. Vadovėlis  IX 

klasei. Vilnius: Tyto alba, 

2007, p. 160.  

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., Rinkauskienė 

R. Tėvynė – tai kalba. Antroji 
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pavyzdžių; 

Remiantis pastraipos 

struktūros reikalavimais 

įvertinti pateiktą 

argumentavimo pastraipą 

ir ją patobulinti; 

– sukurti argumentavimo 

pastraipą nurodyta tema. 

 

7.2. Argumentų tipai, 

jų dėstymo tvarka. 

Logiški ir nelogiški 

argumentai. Adresato 

įsitikinimai kaip 

argumentų atrankos 

kriterijus 

Uždaviniai: 

– skirti loginius ir 

emocinius argumentus, 

jų vartojimo galimybes; 

– mokytis rašyti tekstą, 

siekiant įtikinti adresatą, 

ginti savo nuomonę; 

– ugdytis kritinį 

mąstymą, nustatant, 

kurie argumentai yra 

svarūs ir tinkami.  

7.3. Šaltinių citavimas, 

perfrazavimas 

Uždaviniai: 

 

– glaudinti tekstą: 

struktūruoti užrašus; 

– cituoti šaltinius; 

perfrazuoti mintis;  

– kurti samprotavimo 

pastraipą nurodyta tema 

vartojant citatas ir 

perfrazuojant žymių 

 

 

 

 

Vadovėlio medžiagos studijavimas ( lapai padauginti 

kiekvienam mokiniui), skirtingų spalvų rašikliais pažymint, 

kas rašant savo argumentavimo tekstus aktualu, nesvarbu, 

verta įsiminti. Piramidės formos diagrama. 

 Pratybos  – pastraipos rašymas pagal pateiktą šabloną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktūruotų užrašų strategija (struktūruojama vadovėlio 

medžiaga). 

Pratybos: vadovėlio užduočių atlikimas. 

N.D. Pastraipos „Kas yra laimė?“ kūrimas (tekste 

privaloma cituoti ir perfrazuoti žymių žmonių mintis).  

rašomas vienas pažymys. 

 

  

Įsivertinimas: sukūrus 

pastraipą pabandyti aptarti 

savo rašymo įgūdžius pagal 

schemą : 

* Man sekasi.... 

* Man sunku... 

* Man nepavyko... 

Schemas mokytojas 

surenka ir daro išvadas, 

kokio tipo pratybų iki 

modulio pabaigos 

mokiniams reikia. 

 

 

 

 

 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, 

p. 53. 

 

 

 

 

 

Nauckūnaitė Z. Teksto 

komponavimas: rašymo 

procesas ir tekstų tipai. 

Vilnius: Gimtasis žodis, 2000, 

p. 130–131. 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., Rinkauskienė 

R. Tėvynė – tai kalba. Antroji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, 

p. 53–55, 69. 

Buehl D. Interaktyviojo 

mokymosi strategijos. Vilnius: 

Garnelis, 2004, p. 101, 137. 

 

 

 

 Koženiauskienė D., 

Mikulėnienė R., Rinkauskienė 

R. Tėvynė – tai kalba. Antroji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, 

p. 60–65. 

Dobrovolskis B., 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D. Lietuvių kalba 

9 klasei. Kaunas: Šviesa, 2005, 

p. 209–214. 
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žmonių mintis. 

 

 

8. Bendrieji stiliaus 

reikalavimai. 

8.1.Aiškumas ir 

tikslumas. 

Glaustumas ir 

logiškumas 

Uždaviniai: 

– redaguoti savo ir 

draugo sukurtą pastraipą  

nurodytais turinio ir 

minties raiškos 

aspektais; 

– pastebėti savo ir 

draugų daromas logikos 

klaidas ir jas ištaisyti. 

 

 

 

 

8.2. Siejamosios 

priemonės. 

Kalbinės raiškos 

įvairovė: emocinė, 

vertinamojo pobūdžio 

leksika, liepiamosios bei 

tariamosios nuosakos 

veiksmažodžiai, įvairios 

retorinės priemonės 

(retoriniai klausimai, 

inversijos, pakartojimai, 

hiperbolės) įtikinamojo 

pobūdžio tekstuose. 

Papildomos teksto 

kūrimo priemonės 

(šriftai, jų dydžiai, 

paryškinimai) prasmės 

 

Durstinys, euristinis pokalbis, pratybos – namuose sukurtos 

redagavimas, po to su suolo draugu pasikeičiama darbais ir 

dar kartą darbai peržiūrimi, tik po to mokytojas surenka 

darbus ir įvertina kaupiamuoju balu.  

 

 

 

 

 

 

 

Įmagnetintos sąvokos, mokytojo aiškinimas, tezių rašymas. 

Rašymas pagal šabloną. Pateikto darbo redagavimas, 

užduotis – pasitelkus kalbos priemones skurdų tekstą 

pataisyti taip, kad būtų vaizdingesnis. 

 

Kaupiamasis: daliniu 

pažymiu pagal iš anksto su 

mokiniais aptartus kriterijus 

vertinama namuose sukurta 

pastraipa. Už visus ne 

kontrolinius rašto  darbus 

modulio pabaigoje bus 

rašomas vienas pažymys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buehl D. Interaktyviojo 

mokymosi strategijos. Vilnius: 

Garnelis, 2004, p. 71. 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D., Rinkauskienė 

R. Tėvynė – tai kalba. Antroji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, 

p.  60–65.  

Drąsutavičienė D., 

Drąsutavičienė A.  N. Esė 

rašymo pratybos VIII – X 

klasei. Vilnius: Gimtasis žodis, 

2008, p. 94. 

 

Buehl D. Interaktyviojo 

mokymosi strategijos. Vilnius: 

Garnelis, 2004, p. 78. 

Nauckūnaitė Z. Teksto 

komponavimas: rašymo 

procesas ir tekstų tipai. 

Vilnius: Gimtasis žodis, 2000, 

p. 157–160. 

Drąsutavičienė D., 

Drąsutavičienė A.  N. Esė 

rašymo pratybos X – XII 

klasei. Vilnius: Gimtasis žodis, 

2007, p. 99–118. 
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niuansams perteikti. 

Uždaviniai: 

– kurti vaizdingą tekstą, 

pasitelkiant reikiamas 

kalbines priemones; 

–  kritiškai vertinti savo 

sukurtą tekstą, gebėti 

taisyti darbą.   

 

III etapas. Modulio apibendrinimas (3 val.) 

1.2. Samprotavimo 

rašinio kūrimas 

Uždaviniai: 

–kūrybiškai samprotauti 

raštu; 

– taikyti įvairias  rašymo 

strategijas. 

 

 

 

Samprotaujamojo rašinio kūrimas 

 

Diagnostinis: vertinama 

pažymiu pagal iš anksto su 

mokiniais aptartus 

kriterijus. 

 

 

 

3. Kontrolinio darbo 

analizė 

Uždaviniai: 

– savo gebėjimų rašyti 

samprotavimo tekstą 

įsivertinimas; 

– apmąstyti savo kaip 

besimokančiojo stiprybes 

ir numatyti, ką ir kaip 

tobulinti. 

 

Mokytojo aiškinimas, darbų aptarimas – bendri klasės 

pasiekimai ir klaidos. Po to mokiniai, gavę ištaisytus 

darbus, pildo mokymosi dienoraštį, kuriame būtų atsakyta į 

klausimus (Ką aš dariau? Kaip man sekėsi? Ką supratau? 

Kur galėčiau pritaikyti?). Struktūrinė klaidų analizė. 

Apibendrinamasis 

vertinimas.  

Galutinis rašinio pažymys 

rašomas tik įvertinus 

straipsnio klaidų analizės 

darbą. 

Nauckūnaitė Z. Teksto 

komponavimas: rašymo 

procesas ir tekstų tipai. Vilnius: 

Gimtasis žodis, 2000, p. 132. 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba IX klasei. 

Mokinio sąsiuvinis. Vilnius: 
Tyto alba, 2007, p. 173. 
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    2.1.5.2. A3 (9) lietuvių kalbos modulio sąsajos su B1, B2 ir / arba B3 (9) literatūros 

moduliais (KULTŪROS IŠTAKOS: tautosaka, antikos literatūra, Biblija, Senovės Rytų poezija; 

KULTŪROS RAIDA: viduramžiai, Renesansas, barokas, klasicizmas; PASAULĖVAIZDŽIO 

KONTRASTAI:  šviečiamasis amžius, romantizmas, realizmas). 

A3 modulis yra jungiamoji grandis tarp kalbos ir literatūros modulių, nes kalbos ir literatūros 

moduliuose įgyti gebėjimai ir žinios atsiskleidžia būtent kuriant tekstą. 

Aiškinantis tekstų kūrimo teorines ir praktines galimybes, rekomenduojama remtis literatūros 

moduliuose įvardytais pažintiniais ir eseistiniais tekstais (pvz., aptarti tekstų komponavimo 

būdus, aiškinimo ir argumentavimo pavyzdžius), aptarti žiniasklaidos tekstų sąrangą (pvz., 

antraštės ir teksto ryšį, pradžios ir pabaigos santykį, argumentavimą vaizdais), jų reikšmę 

šiuolaikinėje visuomenėje.  

Mokiniams rengiantis rašyti savo tekstus, galima būtų pasiūlyti patiems skaityti 9 klasėje 

analizuotų kultūros (literatūros) epochų tekstus  ir ieškoti reikalingos informacijos ar tinkamų 

argumentų; įžvelgti tekstus ir jaunų žmonių gyvenimą siejančias aktualijas.  

                2.1.5.3. Tekstai ir kita medžiaga A3 (9) moduliui aktualizuoti 

Modulio pradžioje būtų galima prisiminti įvairius žmonijos naudotus ženklus, abėcėles 

(egiptiečių, finikiečių, graikų, lotyniškąją, kirilicą ir t. t.). Pvz.: Ženklai ir abėcėlės. 

http://www.sventupis.lt/info/kurybiniai_darbai/vad9_10/info/info_10.html Taip pat mokiniams 

būtų galima sukurti savo „slaptaraštį“ ar pan.  

Su mokiniais galėtų būti aptariami baltiškieji ir vakarų civilizacijos simboliai. Jų pagrindu 

galima pradėti mokyti trumpų aiškinamųjų pastraipų kūrimo. Taip būtų galima pradėti mokyti 

aiškinamojo pobūdžio tekstų kūrimo. 

Siūloma naudotis simbolių žodynais, pvz.: 

Biedermann H. Naujasis simbolių žodynas. Vilnius: Mintis, 2002. 

Ferber M. Literatūros simbolių žodynas. Vilnius: Mintis, 2005. 

Aiškinimo galima pradėti mokyti ir linkme – „Linksmai apie kalbą“, t. y. kuriant linksmuosius 

žodynėlius, linksmai aiškinantis žodžių „kilmę“.  

Žr. http://www.apiekalba.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=15 

Aiškinimo tekstai gali būti kuriami literatūrinio ugdymo modulių metu įgyta patirtimi.  

Argumentavimo tekstai gali būti kuriami mokiniams aktualiais klausimais, pvz.:  

Ką reiškia jaunam žmogui būti savimi? 

http://www.sventupis.lt/info/kurybiniai_darbai/vad9_10/info/info_10.html
http://www.apiekalba.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=15
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Jauno žmogaus vertybių pasaulis 

Argumentavimo būdai // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/,class.4 

Pastraipos samprata //  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/462/ 

Medžiagos pradinėms diskusijoms galima rasti įvairiuose interneto puslapiuose, pvz.: 

http://forum.mintys.lt/viewtopic.php?t=71; http://www.zebra.lt/forum/viewtopic.php?p=852851 

ir pan. 

Be to, mokiniai galėtų išnaudoti literatūros (kultūrinių) moduliuose įgytą patirtį. 

2.1.5.4. Apibendrinamasis vertinimas baigus A3 (9) modulį 

      Projekto grupės siūlomas apibendrinamasis vertinimas: 

 pastraipų ir kitų parengiamųjų teksto kūrimo darbų aplankas – 20 proc.  

 aiškinamasis tekstas – 40 proc.  

 argumentacinis tekstas – 40 proc.  

 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/,class.4
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/462/
http://forum.mintys.lt/viewtopic.php?t=71
http://www.zebra.lt/forum/viewtopic.php?p=852851
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2.1.6. B3 (9) literatūros modulio PASAULĖVAIZDŽIO KONTRASTAI:  šviečiamasis amžius, 

romantizmas, realizmas aprašas 

2.1.6.1. B3 (9) modulio ilgalaikis planas 

      

Parengė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laima 

Skabickienė ir projekto darbo grupė 

 

 I. Modulio metrika 

     Modulio trukmė – 25 val. 

     Mokinių mokymo(si) patirtis: įgyti / išsiuugdyti  šios temos gebėjimai, žinios, supratimas (iš 5–

6, 7–8 kl. BP (2008), 9–10 kl. modulių programų, 2011)  

      Gebėjimai, žinios, supratimas (7–8 kl.): 

 suprasti, kad literatūros rūšies ir žanrų ypatumų pažinimas leidžia skaitytojui kelti 

skaitymo hipotezes, padedančias suprasti tekstus; 

 žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, 

poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti; 

 skirti literatūros tipus: istorinė, nuotykių, detektyvinė, komiškoji, fantastinė, žinoti 

esminius požymius. 

 

      Privalomų ir rekomenduojamų literatūros  tekstų  5–8 kl. sąrašų revizija  

(skaityta arba turėtų būti skaityta...) 

 
Šviečiamojo amžiaus arba 

švietėjiškų idėjų literatūra 

Romantizmo krypties arba romantinių 

idėjų  literatūra 

Realizmo krypties arba realistinio 

pobūdžio literatūra 

K. Donelaitis. Metai 

(ištrauka) (7–8) 

D. Defo (D. Defoe). 

Robinzonas Kruzas (7–8) 

S. Lagerliof Stebuklingosios 

Nilso kelionės(5–6) 

 

 

 

 

Maironis. Trakų pilis. Milžinų kapai. 

Pavasaris (5–6 kl.) 

Maironis. Jūratė ir Kastytis(7–8) 

A. Mickevičius (A. Mickiewicz). 

Gražina (7–8) 

 

H. K. Andersenas. Pasakos arba Žiemos 

pasakos (1 ar 2 pasirinktos pasakos) (5–

6) 

Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos 

(5–6) 

E. A. Pou (E. A. Poe). Raudonosios 

mirties kaukė (pasirinkti kūriniai) (7–8) 

V.Haufas. Pasakos (7–8) 

G. A. Biurgeris. Baronas Miunhauzenas 

(7–8) 

Šatrijos Ragana. Irkos tragedija (5–

6) 

J. Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. 

Kūdikystės sapnai (pasirinkta 

ištrauka) (5–6) 

J. Biliūnas. Laimės žiburys (7–8) 

V. Krėvė. Galvažudys (5–6) 

V. Krėvė. Skerdžius (7–8) 

A. Čechovas (pasirinkta novelė) (5–

6) 

H. Malot. Be šeimos (5–6 kl.) 

M.Tvenas. Tomo Sojerio nuotykiai 

(5–6) 

H. Bičer-Stou. Dėdės Tomo trobelė 

(7–8) 

S. Lagerliof Portugalijos karalius (7–

8) 
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Sėkmingam mokymuisi pagal šią modulio programą svarbu tai, kas jau išmokta. Pabrėžtina, kad  

9 klasėje mokantis pagal modulių A2, B1, A3, B2 programas jau siekta šių nuostatų (iš BP):  

1. Kalbėjimas ir klausymas 

Išklausyti kitą, gerbti jo 

nuomonę. 

Ginti savo požiūrį 

nepažeidžiant kitų ir savo 

paties orumo. 

Jausti atsakomybę už savo 

pasakymų tikrumą, aiškumą, 

tikslumą. 

Pažinti savo kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimus ir juos 

tobulinti. 

Domėtis šiuolaikinių 

komunikavimo priemonių 

naujovėmis. 

 

2. Skaitymas, literatūros (kultūros) 

pažinimas. 
Vertinti skaitymą kaip asmeniškai svarbią 

veiklą, teikiančią galimybių pažinti save ir 

pasaulį. 

Noriai ir pasitikint savo jėgomis skaityti 

įvairaus pobūdžio tekstus, dalyvauti 

diskusijose, jaustis atsakingu kartu 

besimokančios bendruomenės nariu. 

Siekti pažinti save kaip skaitytoją, atsakingai 

ir atkakliai veikti siekiant tobulėti. 

Vertinti literatūrą kaip tautos kultūros dalį, 

kuria perduodama praeities kartų patirtis, 

vertybės, tradicijos, padedančios žmogui 

ugdytis tautinę savimonę, tapti visaverčiu 

savosios kultūros dalyviu. 

Siekti pažinti ir vertinti kitų kultūrų 

unikalumą.  

 

3. Rašymas. 

Vertinti rašymą kaip 

asmeniškai svarbią veiklą, 

teikiančią galimybių pažinti 

save ir pasaulį. 

Noriai ir pasitikint savo 

jėgomis dalytis patirtimi, 

informacija, idėjomis rašytine 

kalba. 

Siekti pažinti save kaip 

rašantįjį, nuolat tobulėti, 

jaustis atsakingu kartu 

besimokančios grupės nariu. 

 

 

 

Numatomi B3 modulyje pasiekimai / laukiami rezultatai: 

Mokiniai turėtų išsiugdyti šias nuostatas: 

 vertins romantizmo ir realizmo laikotarpio tekstų skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, 

teikiančią galimybių pažinti savo tautos ir  pasaulio kultūrų ištakas; 

 noriai ir pasitikėdami savo jėgomis sieks pažinti savo tautos ir kitų Europos kultūrų unikalumą, 

skaitys ir vertins nurodytus privalomus (ir rekomenduojamus) romantizmo ir realizmo 

literatūros tekstus, dalyvaus diskusijose; įsisąmonins praeities kartų patyrimą, dvasines 

vertybes; 

 sieks pažinti save, kaip pasaulio ir lietuvių literatūros tekstų skaitytoją, atsakingai ir sąmoningai 

ugdydamiesi tautinę savimonę veiks siekdami tobulėti. 

Mokiniai turėtų išsiugdyti šiuos skaitymo, literatūros (kultūros) pažinimo gebėjimus: 

 supras romantizmo ir realizmo tekstus, juos  skaitydami ir aptardami žodžiu ir raštu; 

 darys teksto visumą apibendrinančias išvadas: remdamiesi tiesiogiai pasakytais dalykais, 

potekste ir kūrinio kontekstu, nurodys teksto tikslą, aptars tematiką, problemas, pagrindines 

mintis, vertybes; 

 interpretuos skaitomus tekstus: paaiškins netiesiogiai pasakytas mintis, požiūrius, grožiniame 

kūrinyje vaizduojamas situacijas remdamiesi įvairių sričių žiniomis, teksto visuma, teksto  

istoriniu kultūriniu kontekstu; 
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 analizuos, kaip tekstuose kuriama prasmė: aptars pasakojimo ar kalbėjimo situaciją, 

vaizduojamojo pasaulio elementus grožiniuose kūriniuose, analizuos, kaip kalbinės raiškos ir 

komponavimo priemonėmis kuriama prasmė, siekiama tam tikro įspūdžio, poveikio skaitytojui; 

 vertins skaitomų tekstų turinį ir raišką savarankiškai pasirinkdami tinkamus kriterijus, pagrįs 

vertinimus kūrinio medžiaga; 

 atsižvelgdami į mokymosi tikslą dirbs su įvairaus pobūdžio (taip pat ir įvairialypės 

informacijos) tekstais: savarankiškai susiras kelis įvairaus pobūdžio šaltinius ir mokymuisi 

reikalingą informaciją; tinkamai ją atsirinks, klasifikuos; 

 sąmoningai skaitys, pasakos, stebės ir koreguos savo suvokimą; planuos mokymąsi ir  apmąstys 

savo skaitymo veiklą; 

 taikys asmeniškai tinkamas strategijas prieš skaitydami, skaitydami ir perskaitę tekstą; įvairiais 

būdais tikrinsis teksto suvokimą. 

Mokiniai, skaitydami tekstus, turėtų įgyti šias žinias ir supratimą: 

 nurodys esminius romantizmo, realizmo bruožus; 

 skirs tekstų socialinį, istorinį kultūrinį kontekstus, su jais sies kūrinio vaizduojamą pasaulį, 

problematiką, vertybes; 

 atpažins tipažus, vertybes, kultūrinius įvaizdžius grožiniuose ir negrožiniuose tekstuose; 

 paaiškins įvairių kultūros epochų ir literatūros krypčių kūrinių vaizduojamųjų pasaulių 

ypatumus; 

 aptardami tekstus, tinkamai vartos literatūros modulių programose įvardytas pagrindines 

teorines sąvokas; 

 nurodys pagrindinius eseistinių ir grožinių  tekstų vertinimo kriterijus; 

 mokės skaitomų tekstų informaciją performuoti į užrašus, konspektus, lenteles, schemas; 

 atsižvelgdami į tikslą, pasirinks tinkamą skaitymo būdą, paaiškins, kaip spręsti įvairias teksto 

suvokimo problemas. 

Mokydamiesi B3 modulio, mokiniai turėtų plėtoti ir šiuos kalbėjimo ir klausymo, rašymo 

gebėjimus: 

 kalbės atsižvelgdami į adresatą; tiksliai, aiškiai informuos; išsakys savo požiūrį, dalyvaus 

įvairaus pobūdžio pokalbiuose, diskusijose; reikš mintis žodžiu taisyklinga ir stilinga kalba; 
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 rašys atsižvelgdami į tikslą, situaciją, adresatą, paisydami žanro reikalavimų ir juos kūrybiškai 

interpretuodami; pasirinks tinkamą kalbinę raišką ir taikys daugumą rašybos, skyrybos, 

gramatikos, teksto komponavimo taisyklių. 

Mokydamiesi pagal B3 modulio programą mokiniai turėtų išsiugdyti šiuos mokėjimo mokytis 

gebėjimus: 

 kels mokymosi tikslus, uždavinius; 

 planuos mokymosi veiklą; 

 kryptingai veiks siekdami išsikeltų uždavinių; 

 apmąstys mokymosi veiklą, procesą ir rezultatus. 
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II. Modulio mokymo(si) pagrindiniai etapai ir elementai 

Pamokos eilės numeris, tema, 

(problema), uždaviniai 

Numatoma integruota kalbinė veikla (kalbėjimas ir 

klausymas,  skaitymas, literatūros (kultūros) pažinimas, 

rašymas) ir mokymo(si) metodai 

Vertinimas 

(kas ir kaip 

vertinama)  

Mokymosi medžiaga, 

šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas ( 2 val.) 

 

1. Kuo mums galėtų būti įdomus 

kultūros  palikimas?  (1 val.) 

 

2. B3   modulio  

„PASAULĖVAIZDŽIO 

KONTRASTAI:  šviečiamasis 

amžius, romantizmas, realizmas“ 

turinio hipotetinis tyrimas: ką 

žinome, spėjame, ko tikimės, 

kodėl? Ką ir kaip mokytis? ( 1 

val.) 

 

Mokiniai turėtų išsiugdyti šias 

nuostatas, dalykinius ir bendruosius 

(mokėjimo mokytis) gebėjimus, 

įgyti žinių ir supratimo: 

• aktualizuos esminių vertybių 

prasmę ir atskleis savo suvokimą 

siedami žemesnėse klasėse įgytas 

žinias, išsiugdytas nuostatas ir 

gebėjimus su  9 kl. moduliuose (A2, 

B1, A3, B2) įgyta literatūrine 

(kultūrine), kalbine patirtimi;  

•  ugdysis gebėjimus sieti aptariamų 

laikotarpių  istorijos, etikos, meno, 

geografijos, literatūros istorijos ir 

teorijos žinias; 

•  lavinsis indukcinio ir dedukcinio 

mąstymo gebėjimus aptardami 

kultūros raidos ir  kaitos priežastis ir 

dėsningumus, darydami 

1. Remiantis B1, B2 modulių turiniu, prisimenami ir 

aktualizuojami amžinieji klausimai, vertybės. 

Kryptingai mokytojo vadovaujamas euristinis pokalbis, sudarant 

sąlygas patiems mokiniams atskleisti turimas žinias  (klausimų 

pateikimas). 

Arba  – savarankiškas individualus darbas aiškinantis savo  

santykį su pasaulio ir Lietuvos kultūra (literatūra) – žr. 2.1.6.2. 

B3 (9) modulio pasiekimų įsivertinimo mokymosi pradžioje 

ir pabaigoje pavyzdys „Atraskime / atpažinkime / 

apibūdinkime  savo santykį su  Lietuvos ir pasaulio kultūra“. 

 

2.  Švietimo, romantizmo ir realizmo literatūros  ypatybės 

remiantis mokykloje ir savarankiškai įgyta skaitymo 

patirtimi – individualūs ir kolektyviniai atradimai 

(individualus darbas ir / ar pokalbis remiantis grafiniu modeliu) 

– žr. 2.1.6.3. B3 (9) modulio literatūros žinių ir gebėjimų 

įsivertinimo prieš mokymąsi pavyzdys 

 „Prisiminkime: pasaulis XVIII–XIX amžiaus žmonių – mūsų 

protėvių – akimis“  

 

Sustabdytos akimirkos (medijos vaizdų komentarai). 

 

Modulio B3    PASAULĖVAIZDŽIO KONTRASTAI:  

šviečiamasis amžius, romantizmas, realizmas turinio 

pristatymas. Asociacijų raiškos metodu aiškinamasi 

pasaulėvaizdžio samprata bei nurodytų kultūros epochų 

skirtybės (emocijos, spalvos, vaizdai, laukai, žodžiai, 

improvizacijos). 

 

3. Mokymo(si) veiklos uždavinių – kolektyvių, 

diferencijuotų, individualizuotų – formulavimas ir 

1. Diagnostinis 

individualus    
savo nuostatų, žinių 

bei supratimo  apie 

pasaulio ir Lietuvos 

kultūros epochas 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis). 

Įsivertinimo 

metodai:   grafinė  

žinių ir vertinimo 

nuostatų 

atskleidimo  lentelė 

ir / ar pokalbis. 

2. Diagnostinis 

individualus  

žemesnėse klasėse 

įgytų žinių, 

supratimo apie 

šviečiamojo 

amžiaus, 

romantizmo, 

realizmo epochų 

idėjas  bei 

literatūrą; gebėjimo 

interpretuoti šių 

kultūros etapų 

tekstus 

(įsi)vertinimas 

(neformalusis). 

Įsivertinimo 

1. Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 kl. 

Vilnius: Baltos lankos, 2009.  

2. Dobrovolskis B., 

Koženiauskienė R. , 

Mikulėnienė D. Lietuvių 

kalba 9 kl. K., 2005. 

3. Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. I dalis. 

Vilnius: Alma littera, 1998.  

4. Urba K. Literatūros 

laukai. Vadovėlis IX klasei, 

I knyga. Kaunas: Šviesa, 

2007.  

5. Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei, II dalis. 

Vilnius: Alma litera, 1998.  

6. Urba K. Literatūros 

laukai. Vadovėlis IX klasei. 

I knyga. Kaunas: Šviesa, 

2007. 
7. Žentelytė A. XIX amžiaus 

lietuvių literatūra. Kaunas: 

Šviesa, 2001. 

8. Jovaišas A. Senoji 

Lietuvos literatūra. Kaunas: 

Šviesa, 1998. 

9. Kanišauskaitė I., Žukas S. 

Švietimo epochos literatūra. 

Vilnius Baltos lankos, 2001. 

10. Kuosaitė E., Dilytė D., 
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savarankiškas išvadas; 

• atpažins  ir įvardys švietimo, 

romantizmo ir realizmo menui bei 

literatūrai būdingus bruožus, 

remdamiesi savo literatūrine ir 

kultūrine patirtimi; 

•  kels mokymosi tikslus, uždavinius, 

planuos mokymosi veiklą; 

• kryptingai veiks siekdami 

išsikeltų uždavinių 

• įgis mokymosi veiklai reikalingo 

nusimanymo apie mokymosi 

procesą, būdus, strategijas, 

galimybes ir šaltinius. 

planavimas. Modulio dominantės: literatūros (kultūros) 

pažinimas, skaitymas, rašymas (mokytoja klausimais intriguoja 

mokinius, šie išsikelia tikslus) – ŽNS (žinau, noriu sužinoti), 

rašo sąsiuviniuose). 

Veiklos  sekos, metodų aptarimas (sąsiuviniuose mokiniai 

piešia veiklos žemėlapį). 

Pasiūlyti modulio metu rengti  individualius Skaitymo užrašus 

(žr. 2.1.6.4. B3 (9) modulio skaitymo užrašų pavyzdys)  

 

 

metodai:  grafinio 

žinių bei gebėjimų 

atskleidimo  

modelio lentelė ir / 

arba pokalbis. 

 

3. Modulio 

vertinimo 

kriterijų 

numatymas: 

mokytoja paaiškina 

ir suderina su 

mokiniais 

kaupiamojo ir 

apibendrinamojo 

vertinimo kriterijus.    

Mokiniai papildo 

veiklos žemėlapį. 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. 

Kaunas: Šviesa, 1991.  

11. Ambrazevičius J., 

Grinius J., Vaičiulaitis A. 

Visuotinė literatūra. Vilnius: 

Vaga, 1991. 

12. Visuotinės literatūros 

istorija. Sudarė Talvet J. 

Vadovėlis vidurinėms 

mokykloms. Vilnius: Alma 

littera, 1998.  

 

 

 

II etapas. Modulio mokymo proceso dalys ir elementai (20 val.) 

Šviečiamojo amžiaus, romantizmo 

ir realizmo  literatūra – XVIII–

XIX a. pasaulėvaizdžio atspindys  

 

ŠVIEČIAMASIS AMŽIUS (2 val.) 

Šviečiamojo amžiaus idėjos, 

paveikusios XVIII a. žmogaus 

mąstyseną ir gyvenseną  

Mokiniai turėtų išsiugdyti šias 

nuostatas,  dalykinius ir bendruosius 

(mokėjimo mokytis) gebėjimus, įgyti 

žinių ir supratimo: 

•      išsiaiškins asmeninį santykį su 

švietimo epochos idėjomis ir jų 

(ne)aktualumu XIX, XX ir XXI a.; 

• taikys asmeniškai tinkamas 

strategijas prieš skaitydami, 

skaitydami ir perskaitę tekstą; 

1. Apžvelgiamas naujas žmogaus kelias tarp klasicizmo ir 

šviečiamojo amžiaus (XVIII a.) Mokytojo paskaita 

akcentuojant šviečiamajame amžiuje vartotus žodžius 

(švietimas, šviesuolis, proto šviesa, išmintis, mokslas, 

pažanga, auklėjimas, visuomenės tobulinimas, kritiškas 

požiūris, humaniškumas, tolerancija, žmogaus teisės, piliečio 

pareigos). Jie lyginami su šių dienų populiariais žodžiais: 

modernizacija, informacija, kompiuterizacija, naujoji 

komunikacija, Europos Sąjunga, ekologija ir kt.  

Sudaromos 4 grupės, jos rengiasi pristatyti 4 temas (namuose 

baigiama): 

1. Mažųjų filosofų grupė aiškinasi esmines Ž. Ž. Ruso, D. 

Didro, Voltero, I. Kanto idėjas.  

2. Knygių grupė pagal klausimyną aptaria D. Defo romaną 

Robinzonas Kruzas (arba ištraukas). Inscenizuojami 

fragmentai.  

3. Lietuvybės puoselėtojų grupė pristato K. Donelaičio, M. 

Valančiaus, S. Daukanto, V. Kudirkos švietėjiškas idėjas, 

Kaupiamasis vert. 

Draugų pristatymų 

vertinimas pagal 

pateiktus kriterijus 

vertinimo lapuose. 

 

Refleksija. 

 

 

 

 

Kaupiamasis 

formalusis vertinimas 

pagal pateiktus 

kriterijus. 

 

Mokiniai vertina  

vieni kitus, įsivertina. 

1.Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė, N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 kl. 

Vilnius: Baltos lankos, 2009.  

2. Zaborskaitė V. Trumpa 

lietuvių literatūros istorija. I 

d. Vilnius: Baltos lankos, 

2000. 

3. Žentelytė A. XIX amžiaus 

lietuvių literatūra. Kaunas: 

Šviesa, 2001. 

4. Kanišauskaitė I., Žukas S. 

Švietimo epochos literatūra. 

Vilnius: Baltos lankos, 2001. 

5. 

a.hostoi.com/kultura.php?id.

..tema...epochos 

6. Jovaišas A. Senoji 

Lietuvos literatūra. Kaunas: 

Šviesa, 1998. 



 119 

įvairiais būdais tikrinsis grožinio ir 

negrožinio teksto suvokimą; 

•   sąmoningai  klausysis,  stebės ir 

koreguos   savo  suvokimą; 

efektyviai klausysis, klaus, atsakys, 

kels problemas, svarstys; 

•     reikš mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisys kalbos normų, 

kalbės tiksliai, aiškiai, glaustai, sieks 

įtaigumo; 

•    susistemins ir nurodys esminius  

šviečiamojo amžiaus bruožus; 

•    tiksliai, aiškiai informuos: 

nuosekliai, dalykiškai paaiškins 

sąvokas, analizuos procesus, 

reiškinius; laikydamiesi nustatytų 

kriterijų, pristatys šviečiamąjį amžių; 

• ugdysis mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

apžvelgia jų nuopelnus lietuvių kultūrai.   

4. Menotyrininkų grupė pristato  Švietimo laikotarpio 

meno (dailės, muzikos, architektūros) pavyzdžius, juos 

komentuoja. 

(Numatomi metodai: medijos prezentacijos, kryžiažodžių 

sudarymas ir sprendimas, inscenizacijos, literatūrinės, dailės, 

architektūros ir muzikinės mįslės ir kt.). 

 

 

2. Šviečiamojo amžiaus bruožų pristatymas (grupių 

pasirinktu būdu). Mokiniai pateikia klausimus grupėms. 

Vertindami pristatymus išsako savo nuomones (nuomonių 

sūpynės).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. 

Kaunas: Šviesa, 1991.  

8. Ambrazevičius J., Grinius 

J., Vaičiulaitis A. Visuotinė 

literatūra. Vilnius: Vaga, 

1991. 

9. Visuotinės literatūros 

istorija. Sudarė Talvet J. 

Vadovėlis vidurinėms 

mokykloms. Vilnius: Alma 

littera, 1998. 

10. Bartašiūnienė N., 

Dumčiuvienė V., Kultūros 

epochų ir literatūros srovių 

lentelės. Vinius: Gimtasis 

žodis, 2002.  

ROMANTIZMAS ( 10 val.) 

1. Romantizmo epochos bruožai, 

romantinis maištas, romantinis 

herojus  (2 val.) 

2. Romantinės literatūros tekstų 

skaitymas ir analizė (2 val.) 

3. Lietuvių romantizmas ir A. 

Baranauskas. A. Baranausko 

gyvenimas ir darbai (1 val.) 

4. A. Baranausko poemos 

„Anykščių šilelis“ skaitymas ir 

analizė. Rengimasis rašyti  

literatūrinį rašinį. Rašinio rašymas 

(4 val. ) 

5. Literatūrinio rašinio aptarimas. 

Romantizmo pasaulėvaizdžio 

atšvaitai XX-XXI a.  – 

apibendrinimas  (1 val.)  

Mokiniai turėtų išsiugdyti šias 

nuostatas,  dalykinius ir bendruosius 

1. Romantizmo epochos bruožai, romantinis maištas, 

romantinis herojus  

Pokalbis „Ką reiškia būti romantiku?“  

     Romantizmo tekstų (p. 92, 99–111) raiškusis skaitymas 

lietuvių anglų, vokiečių ir rusų kalbomis. Išankstiniai 

įspūdžiai apie romantinės literatūros idealus (spėjimas iš 

vadovėlyje pateiktų grožinių tekstų). Minčių lietus.  

    Vadovėlio teksto apie romantinės  literatūros esmę, 

romantinės  lietuvių literatūros savitumą žymėjimas 

skaitant (pieštuku pasižymima +,  –, !,  ? (tai, kas suprantama 

ir kas nesuprantama, kas įdomu, kas neaišku) (Individualus 

darbas –  namuose baigiama pildyti  lentelė „Romantizmo 

bruožai“ ). 

     Kartojimas.  Pagrindinių teorinių  sąvokų įtvirtinimas: 

antitezė, baladė, dramatizmas, eilėraštis, epitetas, impresija, 

kontrastas, laipsniavimas, lyrinis išgyvenimas, lyrinis 

subjektas, metafora, miniatiūra, motyvas, pagrindinė mintis, 

pakartojimas, paralelizmas, peizažas, personifikacija, poema, 

problema, retorinis klausimas, retorinis kreipinys, retorinis 

sušukimas, romanas, romantizmas, silabinė toninė eilėdara, 

Formuojamasis 

vertinimas (mokytojo 

komentarai).  

 

 

 

 

Refleksija 

 

 

Formuojamasis 

vertinimas 

 

 

 

 

 

Formuojamasis 

vertinimas (sąvokos 

įtvirtinamos tekstų 

11. Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 kl. 

Vilnius: Baltos lankos, 2009.  

12. Dobrovolskis B., 

Koženiauskienė R. , 

Mikulėnienė D. Lietuvių 

kalba 9 kl. Kaunas: Šviesa, 

2005. 

13. Zaborskaitė V. Trumpa 

lietuvių literatūros istorija. I 

d. Vilnius: Baltos lankos, 

2000. 

14. Žentelytė A. XIX 

amžiaus lietuvių literatūra. 

Kaunas: Šviesa, 2001. 

15. Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. II dalis. 

Vilnius: Alma litera, 1998.  

Urba K. Literatūros laukai. 

Vadovėlis IX klasei. I 
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(mokėjimo mokytis) gebėjimus, įgyti 

žinių ir supratimo: 

 

• susidomės romantizmo meno, 

literatūros idėjomis, savarankiškai 

ieškos romantinio herojaus  likimo 

pėdsakų  XX ir XXI a. kultūrose; 

• darys teksto visumą 

apibendrinančias išvadas: 

remdamiesi tiesiogiai pasakytais 

dalykais, potekste ir kūrinio 

kontekstu, nurodys teksto tikslą, 

aptars tematiką, problemas, 

pagrindines mintis, vertybes; 

•  analizuos, kaip tekstuose kuriama 

prasmė: aptars veiksmo situaciją, 

vaizduojamojo pasaulio elementus 

tekste bei vizualiniame mene; 

• taikys asmeniškai tinkamas 

strategijas prieš skaitydami, 

skaitydami ir perskaitę tekstą; 

įvairiais būdais tikrinsis grožinio ir 

negrožinio teksto suvokimą; 

•  sąmoningai  klausysis,  stebės ir 

koreguos   savo  suvokimą; 

efektyviai klausysis, klaus, atsakys, 

kels problemas, svarstys; 

•  reikš mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba: paisys kalbos normų, 

kalbės tiksliai, aiškiai, glaustai, sieks 

įtaigumo; 

• kaups medžiagą literatūriniam 

rašiniui, paisys šio  žanro 

reikalavimų; pasirinks tinkamą 

kalbinę raišką ir taikys daugumą 

rašybos, skyrybos, gramatikos, teksto 

komponavimo taisyklių; 

• tiksliai, aiškiai informuos: 

nuosekliai, dalykiškai paaiškins 

simbolis, siužetinė linija, stilius, tema.  

Darbas grupėse:  pirmiausia atrenkamos žinomos sąvokos, 

paskui taikomas metodas ĮISP (įvardyk, išsiaiškink,  sužinok, 

pasižymėk). Sudaromi sąvokų  žinynėliai.  

2. Romantinės literatūros tekstų aktualizavimas, 

skaitymas ir analizė (nurodytus tekstus arba ištraukas 

mokiniai yra perskaitę): V. Hugo romano Paryžiaus katedra 

ištraukos; A. Mickevičiaus Konradas Valenrodas ištraukos; 

mokytojo pasiūlyti Maironio poezijos rinkinio „Pavasario 

balsai“ eilėraščiai 

     Kryptingai mokytojo vadovaujamas euristinis pokalbis, 

siekiant sužadinti mokinių skaitymo motyvaciją ir 

susidomėjimą tam tikra tema. 

    Ledlaužis (priklausymo tam tikrai teksto analizės grupei 

nustatymas pagal tekstų pobūdį ir mokinių socialines, 

kultūrines nuostatas). 

    Teksto gidas (skaitysimo teksto citatų komentavimas).  

 

     Sudaromos trys grupės, kurios skaitys ir analizuos 

nurodytus tekstus. Numatomi teksto skaitymo ir analizės 

aspektai: įdėmus skaitymas (atsižvelgiant į sintaksės ženklus, 

menines priemones), raiškusis skaitymas (įvairios tonacijos), 

komentuojamasis skaitymas (aiškinantis prasminius akcentus), 

komentuojamasis skaitymas (aiškinantis savus atradimus), 

klausimai– atsakymai, orientacinių užduočių  atlikimas ir kt. 

    

Grupės atlieka užduotis klasėje ir namuose.  

Romantizmo idealų aktualizavimas: diskusija „Kodėl 

maištauja jaunimas?“ 

 

3. Lietuvių romantizmas ir A. Baranauskas 

     Įžanginis mokytojo pasakojimas, siekiant  

sužadinti mokinių susidomėjimą A. Baranausku kaip 

universalia asmenybe. Drauge kalba ir iš anksto pasirengę  

mokiniai, komentuoja pateiktis.  

     Dienoraščio rašymo aptarimas (atliekamos vadovėlio 

užduotys, p. 125–126, baigiama namuose). Palyginama su 

internetiniais blogais dienoraščiais, aptariama privatumo ir 

viešumo skirtis.  Jėgos lauko analizė (argumentai „už“ ir 

analizės metu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksija 

 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas. Draugų 

pristatymų vertinimas 

pagal pateiktus 

kriterijus vertinimo 

lapuose (balai rašomi 

į kaupiamąjį fondą). 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

(balai rašomi į 

kaupiamąjį fondą). 

 

 

Refleksija  

knyga. Kaunas: Šviesa, 

2007. 

16. Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. 

Kaunas: Šviesa, 1991.  

17. Ambrazevičius J., 

Grinius J., Vaičiulaitis A. 

Visuotinė literatūra. Vilnius: 

Vaga, 1991. 

 

 

 

 

 

 
Nagrinėtini kūriniai iš 

privalomos literatūros 

sąrašo:  

A. Baranauskas. Anykščių 

šilelis 

Maironis. Pavasario balsai 

A. Mickevičius (A. 

Mickiewicz). Konradas 

Valenrodas (pasirinktos 

ištraukos). 

 

Nagrinėtini kūriniai iš 

rekomenduojamos 

literatūros sąrašo: 

A. Baranauskas. Dienoraštis 

V. Hugo. Paryžiaus katedra 

 
Šaltenis R.  Mūsų 

Baranauskas. Vilnius: 

Vyturys, 1986.  
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sąvokas, analizuos procesus, 

reiškinius;  

•  laikydamiesi nustatytų kriterijų, 

pristatys romantizmo epochą; 

• ugdysis mokėjimo mokytis 

kompetenciją       savarankiškai 

skaitydami, analizuodami žodžiu ir 

raštu grožinius tekstus, sistemindami 

negrožinių tekstų žinias, taikydami 

interaktyvias tekstų skaitymo  bei 

literatūrinio rašinio rašymo 

strategijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„prieš“, probleminės situacijos aptarimas). 

4. A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ skaitymas ir 

analizė. Rengimasis rašyti  literatūrinį rašinį. Rašinio 

rašymas  

•   Teksto gidas (svarbios mokytojo nuorodos). 

• Raiškusis I dalies ištraukų skaitymas,anykštėnų garso įrašo 

klausymas ir kryptingas regimųjų, poemos gamtos objektų 

įsivaizdavimas (siūloma pasidalyti savo mintimis). 

• Darbas grupėmis. Rengimasis rašyti literatūrinį rašinį 

(vadovėlio rekomendacijos, rašybos, skyrybos, ypač citatų, 

kartojimas). 

• Literatūrinio rašinio rašymas. Mokytojui konsultuojant 

rašinys tobulinamas.  

 

5. Literatūrinio rašinio aptarimas. Romantizmo 

pasaulėvaizdžio atšvaitai XX–XXI a.  – apibendrinimas   

Literatūrinio rašinio analizė ir taisymas 
Įgytos patirties sisteminimas ir aktualizavimas. Apskritasis 

stalas. Padedama  mokiniams nustatyti, kas jiems pavyko, ko 

jie dar turi išmokti ar kaip pasistengti; numatomi tolesni 

mokymosi žingsniai. 

 

Formuojamasis 

vertinimas (mokytojo 

komentarai). 

 

 

 

 

Formuojamasis 

vertinimas (mokytojo 

komentarai). 

 

 

 

Diagnostinis 

vertinimas 

(už rašinį gauti balai 

rašomi į kaupiamąjį 

fondą) 

 

REALIZMAS (8 val.) 

1. Gyvenimo tikrovė – realistinės 

literatūros pagrindas. Realistinio 

kūrinio pasaulis (2 val.) 

2. O. de Balzako veikėjų paveikslų  

galerijoje (2 val.) 

3. Žemaitė ir XIX a. II pusės 

istorinė Lietuvos situacija (1 val.) 

4. Žemaitės „Marti“ – tipiškas 

realistinis kūrinys (2 val.) 

5. Realizmas ir  realistinis 

vaizdavimas XX–XXI a.  mene ir 

literatūroje (1 val.) 

Mokiniai turėtų išsiugdyti šias 

nuostatas,  dalykinius ir bendruosius 

(mokėjimo mokytis) gebėjimus, įgyti 

žinių ir supratimo: 

1. Gyvenimo tikrovė – realistinės literatūros pagrindas.  

Realistinio kūrinio pasaulis 

• Kryptingai mokytojo vadovaujamas euristinis pokalbis, 

siekiant sužadinti mokinių motyvaciją ir susidomėjimą skaityti 

realizmo literatūros kūrinius  Teksto raktas (pateikiami 

svarbiausi vadovėlio tekstų sk.  Realistinio kūrinio pasaulis I, 

II  reikšminiai žodžiai ir spėjamos jų reikšmės). 

• Grafinės analogijos atvaizdavimas (pvz., žinomos ir naujos 

sąvokos panašumai ir skirtumai). Palyginami realizmo ir 

romantizmo pasaulėvaizdžiai. 

• Mokinių grupių prezentacijos naudojant IKT apie 

žymiausius pasaulio ir Lietuvos rašytojus realistus, jų 

kūrinius, realizmo bruožus. 

•  Realizmo aktualizavimas: atliekamos užduotys iš vadovėlio 

(p. 146). Vaizdinės informacijos  pateikimas ir analizė, 

siekiant atskleisti platesnį ir įvairiapusiškesnį  realizmo 

kontekstą. Fotonuotraukos ir klausimai mokiniams. 

Formuojamasis  

vertinimas (mokytojo 

komentarai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas.  

Draugų pristatymų, 

kalbų vertinimas 

pagal pateiktus 

1. Kanišauskaitė I., 

Šervenikaitė N., Žukas S. 

Literatūros vadovėlis 9 kl. 

Vilnius:, Baltos lankos, 

2009.  

2. Dobrovolskis B., 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D. Lietuvių 

kalba 9 kl. Kaunas: Šviesa, 

2005. 

3. Zaborskaitė V. Trumpa 

lietuvių literatūros istorija. I 

d. Vilnius: Baltos lankos, 

2000. 

4. Žentelytė A. XIX amžiaus 

lietuvių literatūra. Kaunas: 

Šviesa, 2001. 

5.  

mkp.emokykla.lt/ars/Ars2/9c
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•  susidomėję  vertins realistinio 

meno ir literatūros pavyzdžius, 

ieškos sąsajų su kitų epochų kultūrų 

tradicijomis; 

• tiksliai, aiškiai informuos: 

nuosekliai, dalykiškai paaiškins 

sąvokas, analizuos procesus, 

reiškinius. laikydamiesi nustatytų 

kriterijų, pristatys realizmo epochą;  

• apmąstys savo skaitymo veiklą: 

remdamiesi savo veiklos stebėjimu ir 

kitų suteikta grįžtamąja informacija, 

išsikels teksto suvokimo gebėjimų 

tobulinimo tikslus; 

•  analizuos, kaip tekstuose kuriama 

prasmė: aptars pasakojimo ar 

kalbėjimo situaciją, vaizduojamojo 

pasaulio elementus tradiciniuose 

grožiniuose kūriniuose; aptars, kaip 

kalbinės raiškos ir komponavimo 

priemonėmis kuriama prasmė, 

siekiama tam tikro įspūdžio, 

poveikio skaitytojui; 

• kalbės atsižvelgdami į adresatą; 

tiksliai, aiškiai informuos; išsakys 

savo požiūrį, dalyvaus įvairaus 

pobūdžio pokalbiuose, diskusijose; 

reikš mintis žodžiu taisyklinga ir 

stilinga kalba; 

• taikys daugumą rašybos, skyrybos, 

gramatikos taisyklių; 

• ugdysis mokėjimo mokytis 

kompetenciją  savarankiškai 

skaitydami, analizuodami 

negrožinius ir  grožinius tekstus, 

rengdami pateiktis, atlikdami 

grupines užduotis. 

 

2. O. de Balzako veikėjų paveikslų  galerijoje 
•   Darbas poromis: du mokiniai pristato pateiktis  O. de 

Balzako gyvenimas ir kūryba.   Mokytojas papildo.  

•  Skaitomo teksto semantiniai tyrimai (grupinis darbas). O. de 

Balzako romano  Eugenija Grande ištraukų semantiniai 

tyrimai. Veikėjų stebėjimas (ką veikia? ką kalba ir apie ką 

mąsto? ką kiti apie juos sako ar ką su jais veikia? koks jų  

vaidmuo konflikte? kaip jie  keičiasi?). 

 

3. Žemaitė ir XIX a. II pusės istorinė Lietuvos situacija  

 

•  Klausomasi mokytojo pasakojimo apie Žemaitės 

gyvenimą. Asociacijų raiška. 

Atliekamos kalbos ugdymo užduotys iš vadovėlio (p. 161–

163). Autobiografijos tema.  

•   Autobiografijos rašymas namuose. 

•  Pagrindinių teorinių  sąvokų kartojimas ir įtvirtinimas: 

apysaka, apsakymas, dialogas, epiškumas, epitetas, hiperbolė, 

groteskas, ironija, konfliktas, kompozicija, kontrastas, 

metafora, pagrindinė mintis, personifikacija, problema, 

realizmas,  satyra, siužetinė linija, stilius, peizažas, tema.  

•  Darbas grupėse:  pirmiausia atrenkamos žinomos sąvokos, 

paskui taikomas metodas ĮISP (įvardyk, išsiaiškink,  sužinok, 

pasižymėk). Sudaromi sąvokų  žinynėliai (darbas baigiamas 

namuose). 

 

4. Žemaitės „Marti“ – tipiškas realistinis kūrinys ( 2 val.) 

Žemaitės apsakymo „Marti“ skaitymas ir analizė 
•  Individualus veikėjų  ir siužetinės linijos stebėjimas 

(skaitant pasižymėti citatas, nubraižyti siužeto grafinį vaizdą). 

•  Literatūrinis tyrimas apsakymo erdvės, laiko ir veikėjų 

aspektu. Sudaromos 7 grupės. Grupinis darbas remiantis 

vadovėlio (p. 173–174) užduotimis.   

•  Grupių inscenizuojami apsakymo fragmentai. (grupės 

vertina atliktas užduotis pagal parengtas vertinimo normas). 

• Minčių tinklas. Apsakymo temos, problematikos, 

pagrindinės minties apibendrinimas ir aktualizavimas.  

 

5. Realizmas ir  realistinis vaizdavimas  įvairių istorinių 

kriterijus vertinimo 

lapuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuojamasis 

vertinimas (mokytojo 

komentarai). 

 

Diagnostinis 

vertinimas, už 

autobiografiją gauti 

balai rašomi į 

kaupiamąjį fondą. 

 

 

 

 

 

Formuojamasis  

vertinimas. 

Draugų pristatymų, 

kalbų vertinimas 

pagal pateiktus 

kriterijus vertinimo 

lapuose. 

Grupės vertina 

inscenizacijas pagal 

pateiktas vertinimo 

norma 

.../realiz_tekst.htm - 

6. Šervenikaitė N. Amžių 

nugludinti rašmenys. 

Literatūra IX klasei. II dalis. 

Vilnius: Alma litera, 1998.  

7. Urba K. Literatūros 

laukai. Vadovėlis IX klasei. 

I knyga. Kaunas: Šviesa, 

2007. 

8. Kuosaitė E., Dilytė D., 

Bartkus G. Visuotinė 

literatūra. Mokymo 

priemonė X–XI klasei. 

Kaunas: Šviesa, 1991.  

9. Ambrazevičius J., Grinius 

J., Vaičiulaitis A. Visuotinė 

literatūra. Vilnius: Vaga, 

1991. 

 
Nagrinėtini kūriniai iš 

privalomos literatūros 

sąrašo:  

Žemaitė. Marti; 

O. de Balzakas (H. de 

Balzac). Eugenija Grande 

 

Nagrinėtini kūriniai iš 

rekomenduojamos 

literatūros sąrašo: 

Žemaitė. Autobiografija 

10. Žėkaitė J. Žemaitės 

kūryba. Vilnius: Vaga, 1991.  

Sauka D. Žemaitės 

stebuklas. Vilnius: 

Vaga,1988.  
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laikų ir šiuolaikiniame mene ir literatūroje (1 val.). 

III etapas. Modulio apibendrinimas (3 val.) 

1. Šviečiamojo amžiaus, 

romantizmo ir realizmo literatūra 

(kultūra) ir aš (1 val.) 

2. Kontrolinis darbas „Šviečiamojo 

amžiaus, romantizmo ir realizmo 

literatūra mūsų akimis“ 

3. Kultūros epochų laiko juosta ir 

mes: atradimai ir kartotės 

Mokiniai turėtų išsiugdyti šias 

nuostatas,  dalykinius ir bendruosius 

(mokėjimo mokytis) gebėjimus, įgyti 

žinių ir supratimo: 

 

• noriai ir susidomėję klausysis 

klasės draugų nuomonių, komentuos, 

diskutuos, gerbdami kitų skirtingus 

požiūrius į aptariamų kultūros 

epochų palikimą; 

• sistemins, apibendrins  šviečiamojo 

amžiaus, romantizmo ir realizmo 

meno ir literatūros bruožus, lygins su 

ankstesniųjų kultūros epochų bei  

XX ir XXI a. menu ir literatūra; 

• apmąstys modulio mokymosi 

veiklą, procesą ir rezultatus; 

• ugdysis mokėjimo mokytis 

kompetenciją (kūrybinės 

laboratorijos,  diskusijos, kontroliniai 

darbai ir jų  rezultatų savianalizė, 

grafiniai modeliai, skaitymo užrašų 

pristatymas, apskritieji stalai, 

savarankiško mokymosi planavimas 

ir kt.). 

 

1. Šviečiamojo amžiaus, romantizmo ir realizmo literatūra 

(kultūra) ir aš  (1 val.) – mokinių mokymo(si) pasiekimų 

aktualizavimas: integracija, socializacija, kūrybinė raiška: 

• Laisvojo rašymo namuose bandymai – kūrybinės 

laboratorijos pristatymas. 

• Dviejų diskusinių grupių prisistatymas: Ką renkuosi: 

romantizmą ar realizmą? Kodėl maištauja jaunimas?  

• Apskritas stalas. Tikrovės samprata realizmo literatūroje 

ir šiuolaikinėje žiniasklaidoje (TV laidose, žurnaluose, 

laikraščiuose). 

2. Kontrolinis darbas „Šviečiamojo amžiaus, romantizmo 

ir realizmo literatūra mūsų akimis“ 

N.D. Atlikti užduotį  „Atraskime / atpažinkime / apibūdinkime  

savo santykį su  Lietuvos ir pasaulio kultūra“ II dalį ir 

pasirengti pristatyti klasės draugams savo atradimus (žr.  

2.1.6.2. B3 (9) modulio pasiekimų įsivertinimo mokymosi 

pradžioje ir pabaigoje pavyzdys). 
Pasirengti pristatyti mokymosi procese rengtus savo  

individualius Skaitymo užrašus (žr. (žr. 2.1.6.4. B3 (9) 

modulio skaitymo užrašų pavyzdys)  

 

 

3. Kultūros epochų laiko juosta ir mes: atradimai ir 

kartotės 

 

Kontrolinio darbo  analizė, taisymas. 
Apskritas stalas. Remdamiesi grįžtamąja informacija, 

mokiniai peržvelgia modulio veiklos žemėlapius, nuomonių 

sūpynių metodu  įsivertina savo veiklą, temų aktualumą, 

išsikelia tolesnius mokymosi tikslus ir susidaro planą, kaip  

jų sieks.  

 

Refleksija  

Diagnostinis 

kontrolinis testas. 

Vertinamas  pažymiu, 

kuris turėtų tapti 

apibendrinamojo 

vertinimo  dalimi 

(pagal sutartas 

proporcijas). 

 

Apibendrinamasis 

vertinimas. Rašomas 

vienas pažymys   

pagal pradinio 

susitarimo 

proporcijas. 
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III. Apibendrinamasis vertinimas baigus B3 (9) modulį 

Mokinių darbai, iš kurių rezultatų galėtų rastis apibendrinamasis mokinių pasiekimų vertinimas 

 skaitymo užrašai (pagal 2.1.6.4 pavyzdį)  – kiekvienas mokinys modulio pabaigoje vertinamas 

pažymiu (formalusis vertinimas) arba  apibendrinamojo vertinimo sandas (10% ); 

 dalyvavimas grupinių užduočių parengimo ir pristatymo veikloje (pristatymai, 

vaidmeniniai žaidimai, vaizdinė informacija,  žinių modelių rengimas ir kt.) – grupė vertinama 

pažymiu arba gauna tam tikrą skaičių taškų, kuriuos gali dalintis savo nuožiūra po lygiai arba 

pagal kiekvieno nario indėlį (formalusis, kaupiamasis vertinimas) arba apibendrinamojo 

vertinimo sandas (20%); 

 individualūs rašto darbai (literatūrinis rašinys ir kt.) – pažymiai (formalusis) ir / arba modulio 

apibendrinamojo vertinimo sandas (30%); 

 individualus dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose  (kaupiamasis vertinimas, formalusis – 

surinkus tam tikrą taškų kiekį, rašomas pažymys) ir / arba apibendrinamojo vertinimo sandas 

(10%); 

 skaitymo / kultūros pažinimo plėtimas – tobulinimas  – diagnostiniai ir kontrolinis testas –  

pažymiai (formalusis) ir / arba apibendrinamojo vertinimo sandas (20%); 

 individuali tiriamoji – sisteminė ar kūrybinė veikla (žinių modelių rengimas ir pristatymas,  

literatūros ir kitų menų integracinių sankirtų darbai, kūrybinių laboratorijų darbai ar kt.) –  

pažymiai (formalusis) ir /arba modulio vertinimo sandas (10%). 

 

IV. Modulyje įgytų nuostatų, žinių, supratimo, gebėjimų plėtojimo gairės  mokantis kitų  

literatūros ir kalbos modulių 

Šio modulio  tiesioginė literatūrinė tąsa – tai 10 klasės literatūros moduliai, skirti XX–XXI a. 

kultūros ir literatūros raidos ir tekstų studijoms, todėl siūloma pabaigus modulį susisteminti jų 

pasiekimus visame pasaulio kultūros raidos kontekste. Pasiektas literatūros žinias, supratimą ir 

gebėjimus mokiniai dar šiais mokslo metais galėtų gilinti, plėsti pasirinkę akademinio ar taikomojo 

modulių kursus. 

 

V. Rekomenduojama literatūra ir internetiniai mokymo(si) šaltiniai 

 

1. Aleknavičius  B. Donelaitis ir mes. Vilnius: Mintis, 1989. 

2. Akimova A. Volteras. Vilnius: Vaga, 1984 . 

3. Apšvietos ir romatizmo kryžkelėse. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. 

4. Baranauskas A. Literatūra ir kalba. T. 19. Kaunas: K.Požėlos spaustuvė, 1986. 
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5. Baranauskas A.. Anykszczũ sziłẽlys: prieš 150 metų sukurtą poemą pristatė ir įbalsino 

Skirmantas Valentas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 

6. Balčius J. Etinės ir pedagoginės Žano Žako Ruso pažiūros. Vilnius : LFSI, 2000.  

7. Bartašiūnienė N., Dumčiuvienė V. Kultūros epochų ir literatūros srovių lentelės. Vilnius: 

Gimtasis žodis, 2002. 

8. Bartkus G., Gamziukaitė-Mažiulienė R., Kuosaitė-Jašinskienė E., Varnaitė I. Visuotinės 

literatūros istorija: XVII–XVIII a. Vilnius: Mokslas, 1992. 

Bobrovskis J. Rinktiniai raštai. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1999. 

9. Būtėnas J. Vincas Kudirka: biografinė apybraiža. Vilnius: Vyturys, 1988.  

10. XIX a. pasaulio realizmo literatūra /skaitiniai, A.Iešmantaitė.Vilnius: Žaltvykslė, 2007. 

11. Darbai apie Kristijoną Donelaitį: [straipsnių rinkinys]. Vilnius: Vaga, 1991, 1993. 

12. Daunys V. Donelaitis: metų laikai ir erdvės: (medžiaga lektoriui). Vilnius: Žinija, 1989. 

13. Dilytė-Staškevičienė D. Kristijonas Donelaitis ir Antika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 

2005.  

14. Donelaitis ir Rėza vertimų, leidimų ir tyrimų lauke / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas. Vilnius, 

2009.  

15. Egzodo Donelaitis: lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį / sudarė ir parengė Mikas 

Vaicekauskas. Vilnius: Aidai, 2001. 

16. Foichtvangeris L. Keistuolio išmintis, arba Žano Žako Ruso mirtis ir triumfas. Vilnius: Margi 

raštai, 2008. 

17. Genzelis B. Švietėjai ir jų idėjos Lietuvoje (XIX a.). Vilnius: Mintis, 1972. 

18. Gineitis L. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha: monografija. Vilnius: Vaga, 1990.  

19. Horkheimer M. Apšvietos dialektika. Vilnius: Margi raštai, 2006. 

20. Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 1996. 

21. Jasaitis J. Motiejus Valančius. Kaunas: Šviesa, 1994. 

22. Jasaitis J. Žemaitė. Kaunas: Šviesa, 1983. 

23. Jovaišas A. Kristijonas Donelaitis: Mažosios Lietuvos dainius. Kaunas: Šviesa, 1992.  

24. Kad Tėvynė gyvuotų...: XVIII amžiaus  antrosios pusės Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos 

proginiai pamokslai./ K. Mačiulytė/ Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 

25. Kanišauskaitė I. Žukas S. Švietimo epochos literatūra. Vilnius: Baltos lankos, 2001. 

26. Kanišauskaitė I. Romantizmo literatūra. Vilnius: Baltos lankos, 2001. 

27. Kubilius V. Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje. Vilnius: Amžius, 1993. 

28. Kristijono Donelaičio aplinka. Vilnius: LLTI, 1998. 

29. Kuosaitė-Jašinskienė E.  Deni Didro. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 

1960.  

30. Legrand G. Romantizmo epochos menas. Vilnius: UAB „Gamta“, 2000. 

31. Lietuvių realizmo  literatūra  / skaitiniai, A. Iešmantaitė/ Vilnius: Žaltvykslė, 2006. 

32. Literatūra ir kalba // Kristijonas Donelaitis literatūros moksle ir kritikoje: str. rinkinys. Vilnius: 

Vaga, 1990.  

33. Literatūros enciklopedija mokyklai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 

34. Subačius P. Antanas Baranauskas: gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai. Vilnius: Aidai, 2010. 

35. Maironis. Literatūra ir kalba. T. 21. Vilnius „Vilties“ sp., 1990. 

36. Maironis: XX a. baigiantis. Literatūra. T.36. Vilnius: VU, 1998. 

37. Manfredas A. Trys portretai.  Vilnius: Mintis, 1982. 

38. Merkys V. Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius: Mintis, 

1999.  

39. Merkys V. Simonas Daukantas: [istorinė apybraiža].  Vilnius: Vyturys, 1991. 

40. Mikšytė R. Antanas Baranauskas. Vilnius: Vaga, 1993. 

41. Mikšytė R. Antanas Baranauskas. Kaunas: Šviesa, 1972. 
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42. Morua A. Balzakas: Prometėjas arba Balzako gyvenimas. Vilnius: Vyturys, 1988. 

43. Mūsų Kudirka: [studijos ir atsiminimai / sudarytojas Zenius Šileris. Marijampolė: Ramona, 

1998.  

44. Motiejus Valančius iš arti ir iš toli: straipsnių rinkinys / sudarė Juozas Jasaitis. Vilnius: Lietuvos 

rašytojų s-gos l-kla, 2001.  

45. Radzevičius A. Klasiko kūrybos slėpiniai: Donelaitis ir Renesansas. Kaunas [i.e. Vilnius]: 

Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 

46. Romantizmas Vakarų literatūroje. Vilnius: VU leidykla, 2001. 

47. Sauka D. Žemaitės stebuklas. Vilnius: Vaga, 1986. 

48. Speičytė B. Poetinės kultūros formos. Vilnius: VU leidykla, 2004. 

49. Sprindis A. Žemaitė. Vilnius: Vaga, 1986, 1988. 

50. Slavinskaitė I. Maironis. Kaunas: Šviesa, 1987. 

51. Stančienė D. Gėrio ženklai būtyje. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.  

52. Šaltenis R. Mūsų Baranauskas. Vilnius: Vyturys, 1985. 

53. Šeškevičius A. Ėjęs prieš vėją: (trumpai drūtai apie vyskupą Motiejų Valančių). Alytus: Don 

Bosko Saleziečiai, 1996. 

54. Švietimo epochos literatūra Anglijoje /skaitiniai, A. Iešmantaitė/ Vilnius: Žaltvykslė, 2007. 

55. Švietimo epochos literatūra Vokietijoje /skaitiniai, A. Iešmantaitė/ Vilnius: Žaltvykslė, 2007. 

56. Umbrasas K. Žemaitė: biografija ir kūrybos ištakos. Vilnius: Vaga, 1975. 

57. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Viktoro Hugo kelias į Lietuvą. Vilnius: Vaga, 1990. 

58. Vanagas V. Realizmas lietuvių literatūroje. Vilnius: Vaga, 1978. 

59. Vaitkūnas G. Švietimo epochos estetinės kultūros metmenys. Vilnius: Mintis, 1987. 

60. Vaižgantas. Literatūriniai portretai: Antanas Baranauskas, Antanas Justinas Vienažindys, 

Vincas Kudirka. Vilnius: Baltos lankos, 1998.  

61. Vaughan W. Romantizmas ir menas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000. 

62. Visuotinės literatūros istorija, XVII–XVIII a. Vilnius: Mintis, 1992. 

63. Visuotinės literatūros istorija. Vilnius: Alma littera, 1998. 

64. Zaborskaitė V. Maironis. Vilnius: Vaga, 1968, 1987. 

65. Zierke H. Ana Regina važiuoja į miestą: novelės apie Donelaitį. Kaunas: Santara, 1998. 

66. Žalia bruknelė Daukantui: mokslo žodis, dailusis žodis / sudarė J. Jasaitis. Vilnius: Lietuvos 

rašytojų s-gos l-kla, 1993. 

67. Žukas S. Simonas Daukantas. Kaunas: Šviesa, 1988.  

68. Žėkaitė J. Žemaitės kūryba. Vilnius: Vaga, 1991. 

69. Žemaitytė-Narkevičienė O.  Vyskupas Motiejus Valančius, knygnešystės pradininkas. Kaunas: 

Pasaulio lietuvių centras [i.e. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras], 2011. 

70. Žemaitė. Literatūra ir kalba. T 12. Kaunas: K.Požėlos spaustuvė, 1972. 

71. Žemaitė literatūros moksle ir kritikoje. Vilnius: Vaga, 1985. 

 

Adomas Mickevičius ir Lietuva // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/426/ 

Lietuva Maironio poezijoje // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/453/ 

Silabotoninė eilėdara Maironio poezijoje // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-

kalba/,class.1 

 

 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/426/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/426/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/453/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/453/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/,class.1
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/,class.1
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2.1.6.2. B3 (9) modulio literatūros žinių ir gebėjimų įsivertinimo  prieš mokymą(si) pavyzdys 

 

Prisiminkime: pasaulis XVIII–XIX amžiaus žmonių – mūsų protėvių – akimis  

XVIII–XIX a. 

kultūros/ meno/ 

literatūros istorijos 

etapų pavadinimai 

– paaiškinkite, 

kodėl, Jūsų 

manymu, taip 

pavadinta? 

 

Skaitymo patirtis 
 

 

Užduotis. Perskaitykite rašytojų pavardes ir 

kūrinių pavadinimus ir, remdamiesi skaitymo 

patirtimi, susiekite jų kūrybą su tam tikra kultūros 

epocha. 

 

Literatūros tekstų citatos 
 

 

Užduotis. Perskaitykite citatas iš  XVIII– XIX a. rašytojų kūrybos ir 

savais žodžiais apibūdinkite jų keliamas problemas, idėjas. 

Kultūros etapų  

idėjos – savais 

žodžiais nusakykite 

šviečiamojo amžiaus, 

romantizmo ir  

realizmo idėjas, 

XVIII–XIX a. meno  

ypatybes. 

Šviečiamasis 

amžius, 

švietėjiškoji 

literatūra, nes.... 

 

 

 

 

D. Defo. „Robinzonas Kruzas“ –  

 

 

................................................................................... 

................................................................................., 

nes.............................................................................

................................................................................. 

 

 

 

K. Donelaitis. „Metai“ – 

.................................................................................. 

................................................................................,  

nes.............................................................................

................................................................................ 

 

S. Lagerliof.  „Stebuklingosios Nilso kelionės“ – 

...................................................................................

..................................................................................,  

nes.............................................................................

................................................................................... 

...................................................................................

................................................................................... 

M. Valančius. „Palangos Juzė“ – 

................................................................................... 

...................................................................................

.................................................................................. 

nes.............................................................................

„Visas mūsų nepasitenkinimas dėl to, ko mums trūksta, kyla, man rodos, 

iš dėkingumo trūkumo už tai, ką turime.“ (D.Defo. „Robinzonas 

Kruzas“) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Eik, žioply! eik sėt kiekvieną sėjamą daiktą. 

Sėk miežius, pupas, grikius su didele sauja; 

Ir avižų n‘užmiršk, kad sėdams išberi grūdus, 

Nės kisieliaus tu, o kuinai pašaro laukia. (K. Donelaitis. „Metai“) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

„Bet jei kas vaikystėje rankos niekam neįpratins, tam galbūt ir vėliau 

gyvenime niekuomet neateis į galvą, kad žmogaus rankos yra geriausias, 

brangiausias darbo įrankis. Tad Neese jie pradėję  mokyti vaikus amatų ir 

netrukus pamatę, kaip verta žmogų nuo mažens pratinti prie naudingo, 

gero darbo. Tada jie panorę, kad visi Švedijos vaikai galėtų panašiai  ko 

pramokti.“ (S. Lagerliof. „ Stebuklingosios Nilso kelionės“) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

„Kaip viskas pasaulėj persimaino, taip persikeis ilgainiui ir žmonių 

papročiai. Ką aš numanydamas, ėmiau ir surašiau ne vien papročius, bet 

ir juokavimus žmonių mūsų gadynės. O tai dėl to, idant atentės giminės 

žinotų kas tiko žemaičiams su lietuviais gale mūsų devynioliktojo 
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.................................................................................. 

.................................................................................. 

amžiaus.“ (M.Valančius. „Palangos Juzė“) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Romantizmas, 

romantinė literatūra, 

nes.... 

 

 

 

 

 

H. K. Andersenas, Broliai Grimai, V.Haufas.  

„Pasakos“ – 

..................................................................................,  

nes.............................................................................

.................................................................................. 

...................................................................................

................................................................................... 

A. Mickevičius. „Gražina“  – 

................................................................................... 

...................................................................................

.................................................................................., 

nes.............................................................................

...................................................................................

.................................................................................. 

...................................................................................

.................................................................................. 

Maironis. „Trakų pilis“, „Milžinų kapai“,  

„Pavasaris“, „Jūratė ir Kastytis“ – 

.................................................................................. 

................................................................................., 

nes.............................................................................

...................................................................................

.................................................................................. 

...................................................................................

................................................................................. 

...................................................................................

.................................................................................. 

J. Biliūnas „Laimės žiburys“ – 

.................................................................................., 

nes.............................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

...................................................................................

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

„Gulbė pati nežinojo, ką daryti; buvo per daug laiminga, bet visai 

nesididžiavo, nes gera širdis didybės nežino.“ (H. K. Andersenas. 

„Bjaurusis ančiukas“) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

................................................................................................ ...................... 

„Uždekit laužą!“ – Dūmų sūkurys 

Aukštai, aukštai pakyla į padangę. 

„Ar žinot jūs, kaip dega moteris, 

Nors ją ir sunūs kario rūbai dengia? 

Nors moteris, bet karžygys dvasia. 

Atkeršijau, bet ji jau amžiams miega!“ 

Pasakęs tai, ant laužo jis užbėga 

Ir draug su ja pradingsta liepsnose.  (A. Mickevičius. „Gražina‘) 

 

Pilis! Tu tiek amžių praleidai garsiai! 

Ir tiek mums davei milžinų! 

Tu Vytauto didžio galybę matei,  

Kad jojo tarp savo pulkų! 

Kur tavo galia, garsi palikimais? 

Kur ta senovė, brangi atminimais? (Maironis. „Trakų pilis‘) 

......................................................................................................................

................................................................................................ 

......................................................................................................................

............................................................................................... 

......................................................................................................................

................................................................................................ 

 „Ir rados stebuklas! Visos šmėklos pražuvo, o paliestasai žiburys 

subyrėjo į nesuskaitomą daugybę žiburėlių, kurie kaip krintančios iš 

dangaus žvaigždės nusileido nuo kalno žemyn, nušviesdami visą šalį. 

Tos šalies žmonės staiga pajuto savo laukuose, namuose ir pirkiose 

ypatingą malonią šviesą, savo širdyse ir galvose – neapsakomą ramumą. 

Akies mirksniu sutrupėjo  nelaisvės pančiai, išnyko tarp žmonių 

neapykanta ir visokios skriaudos ir neteisybės; visi pasijuto esą lygūs ir 

laimingi, visi gerbė artimą ir jo teises. Atsirado tarp žmonių laimė...“ 
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E. A. Poe. „Raudonosios mirties kaukė“ –
.................................................................................., 

nes.............................................................................

...................................................................................

.................................................................................. 

...................................................................................

.................................................................................. 

.................................................................................. 

(J.Biliūnas. „Laimės žiburys“) 

......................................................................................................................

................................................................................................................... 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

„Praėjo daug laiko nuo tos dienos, kai pirmą kartą užlipau ant šito 

siaubingo denio, ir mano likimo spinduliai pradėjo rinktis į vieną tašką. 

Nesuprantami žmonės! Paskendę mintyse, kurių negaliu atspėti, jie 

vaikščioja manęs nepastebėdami. Nėra prasmės nuo jų slėptis, nes šie 

žmonės nenori matyti. <...>Rašysiu šį dienoraštį. Tiesa, gal ir nebus 

progos perduoti jį žmonėms, bet vis dėlto pabandysiu. Paskutinę 

akimirką įdėsiu rankraštį į butelį ir įmesiu į jūrą.“ (E. A. Poe. 

„Rankraštis, rastas butelyje“) 

........................................................................................................... ........... 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

Realizmas, 

realistinė literatūra, 

nes...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Malot. „Be šeimos“ –
................................................................................., 

nes.............................................................................

.................................................................................. 

.................................................................................. 

J. Biliūnas. „Kliudžiau“, „Brisiaus galas“, 

„Kūdikystės sapnai“ – 

.................................................................................., 

nes.............................................................................

................................................................................. 

................................................................................. 

V. Krėvė. „Galvažudys“, „Skerdžius“ – 

................................................................................., 

nes.............................................................................

................................................................................... 

...................................................................................

.................................................................................. 

M. Tvenas. „Tomo Sojerio nuotykiai“ –
...................................................................................

„Nejaugi čia Paryžius? O kurgi marmuro rūmai? Kur praeiviai, švytruoją 

šilkais? Kokia nepanaši dabartinė tikrovė į tą, kurią buvo susikūrusi 

bekraštė vaikiška mano vaizduotė! Nejaugi čia tas pats Paryžius, kurį taip 

troškau pamatyti?“ (H.Malot. „Be šeimos“) 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

„Nusiminęs, nebežinodamas, ką daryti, atžagaria ranka numečiau lanką ir 

strėlas ir neatsigręždamas parlėkiau namo. Širdyje jaučiau skausmą ir 

sunkumą: tarsi didelė ir didelė našta slėgė man krūtinę. <...> Tat buvo 

vienatinis mano gyvenime šūvis. Bet laimingas: aš jį ir ligi šiolei 

tebenešioju savo krūtinėje...“(J. Biliūnas. „Kliudžiau“) 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

„Seniau miško niekas nei sėjo, nei sodino, patsai sau augo kaip siena; o 

dabar jį kaip kopūstus ir sėja, ir sodina, bet miškas vis nyksta ir nyksta. 
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.................................................................................,  

nes.............................................................................

.................................................................................. 

................................................................................. 

F. Bernet. „Paslaptingas sodas“ –
...................................................................................

................................................................................,  

nes.............................................................................

................................................................................. 

...................................................................................

.................................................................................. 

 S. Kūlidž . „Ką nuveikė Keitė“ –
...................................................................................

................................................................................,  

nes.............................................................................

................................................................................. 

................................................................................. 

 

 J. Spyri. „Heida“ –
..................................................................................,  

nes.............................................................................

................................................................................... 

...................................................................................

.................................................................................. 

Kokios čia seniau buvo girios! Kai prisimenu, net širdį sugniaužia... 

Dažnai pasigailiu, kad tokių laikų sulaukiau, kada žmonės nei girių 

nemėgsta, švento miško nesigaili...“ (V.Krėvė. „Skerdžius“) 

......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

‚Jis maloniai ir linksmai praleido laiką didelėje draugijoje nieko 

neveikdamas, o tvora buvo nudažyta net tris kartus! Jeigu jam būtų 

pakakę kalkių, jis visus miestelio vaikus būtų nuskurdinęs. 

Tomas tarė sau, kad galų gale gyvenimas nėra toks jau tuščias. Jis nejučia 

atskleidė didį žmogaus elgesio dėsnį, būtent: kad žmogus arba vaikas 

labai trokštų kokio nors dalyko, reikia, kad tas dalykas būtų sunkiai 

pasiekiamas. Jeigu jis būtų buvęs toks didelis ir išmintingas filosofas 

kaip šios knygos autorius, jis būtų supratęs, kad darbas yra tai, ką mes 

privalome daryti,  o žaidimas – kas mums neprivalu.“ (M. Tvenas. 

„Tomo Sojerio nuotykiai“ 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................................................................................

................................................................................................................... 

„Ištrūkusi iš Kaimelio, Heida kiek tik kojos nešė lėkė prieškalne aukštyn; 

tačiau norom nenorom kartkarčiais turėjo stabtelėti, nes visiškai pritrūko 

kvapo. Krepšys ant parankės buvo gana sunkus, be to, juo tolyn, juo 

kalnas ėjo statyn. Heidos galvoje sukosi tik viena mintis: „Kažin ar 

senelė dar tebesėdi savo vietoje, kampe prie ratelio, ar nebus per tą laiką 

numirusi?“ (J. Spyri. „Heida“) 

......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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2.1.6.3. Skaitymo užrašų pavyzdys  

B3 (9) modulis „Pasaulėvaizdžio kontrastai: šviečiamasis amžius, romantizmas ir realizmas“:  skaitymo užrašai 

XVIII–XIX a. 

kultūros / meno / 

literatūros laikotarpis  

– remdamiesi  naujomis 

žiniomis, įvardykite jų 

meno ir literatūros 

skiriamąsias ypatybes 

Skaitymo patirtis 
 

Užduotis 

 Įvardykite  ir  užrašykite savo nuomonę apie skaitytus 

negrožinės (dalykiniai straipsniai, žymių žmonių 

dienoraščiai, autobiografijos ar kt.) ir  grožinės literatūros 

tekstus  ir paaiškinkite, kokios kultūros / literatūros istorijos, 

teorijos žinios ar grožinių tekstų meninė raiška,  veikėjai, 

vaizdai ir prasmės Jus sudomino, kodėl.  

Grožinės literatūros ir negrožinių tekstų citatos ir komentarai 
 

Užduotys 

1.  Išrašykite Jus sudominusias citatas iš skaitytų grožinių kūrinių  ir paaiškinkite, 

kas būdinga jų raiškai (forma, garsai, leksika, sintaksė, meninės priemonės, 

kompozicija),  meniniams vaizdams (laikas, erdvė, veikėjai, siužetas, lyrinis „aš“, 

poetinis vyksmas) ir prasmėms (temos, problemos, pagrindinės mintys, potekstės...) 

2. Išrašykite jus sudominusias citatas iš skaitytų negrožinių tekstų (mokslo knygų, 

vadovėlio, spaudos  straipsnių, žymių žmonių dienoraščių, autobiografijų) ir  

pakomentuokite jų prasmes – kodėl sudomino, kam pritariate, kam  – ne, kodėl. 

Šviečiamasis amžius 
 

 

 

 

Dalykiniai tekstai..................................................................... 

.................................................................................................

................................................................................................ 

.................................................................................................

................................................................................................ 

D. Didro, Monteskjė, Voltero,  Ž. Ž. Ruso, S. Daukanto   

tekstai (ištraukos iš straipsnių, studijų ar grožinės literatūros 

kūrinių) 

.................................................................................................

................................................................................................ 

.................................................................................................

............................................................................................... 

Grožinės literatūros tekstai (pvz., D. Defo „Robinzonas 

Kruzas“,  H. Fyldingo „Pamestinuko Tomo Džonso istorija“, 

K. Donelaičio „Metai“, D. Poškos, S. Stanevičiaus, A. 

Strazdo  eiliuoti kūriniai) 

.................................................................................................

................................................................................................. 

.................................................................................................

................................................................................................ 

.................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................. 

 

Romantizmas 
 

 

 

Dalykiniai tekstai..................................................................... 

................................................................................................ 

............................................................................................... 

V. Hugo. „Paryžiaus katedra“ 
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.................................................................................................

................................................................................................. 

A. Mickevičius (A. Mickiewicz). „Konradas Valenrodas“ 

(pasirinktos ištraukos). 

.................................................................................................

................................................................................................. 

A. Baranauskas. „Anykščių šilelis“ 

.................................................................................................

................................................................................................ 

A. Baranauskas. „Dienoraštis“ 

.................................................................................................

............................................................................................... 

Maironis. „Pavasario balsai“ 

.................................................................................................

............................................................................................... 

Kiti grožinės literatūros tekstai (pvz., A. Strazdo, 

A.Vienažindžio, P.Vaičaičio  ir kt. eilės) 

.................................................................................................

................................................................................................. 

Realizmas 
 

 

 

 

 

 

 

 

O. de Balzakas (H. de Balzac). „Eugenija Grande“ arba kitas 

romanas................................................................................... 

................................................................................................. 

Žemaitė. „Marti“ (apsakymas) 

.................................................................................................

................................................................................................ 

Žemaitė. „Autobiografija“ 

.................................................................................................

................................................................................................. 

Kiti grožinės literatūros tekstai. (pvz., Stendalio, Č. Dikenso, 

L. Tolstojaus, F. Dostojevskio, V. Kudirkos, J. Biliūno...) 

.................................................................................................

............................................................................................... 
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2.1.6.4. Mokinių pasiekimų įsivertinimo mokymo(si) pradžioje ir pabaigoje pavyzdys (B1, B2, B 3 moduliai) 

 

Atraskime / atpažinkime / apibūdinkime  savo santykį su  Lietuvos ir pasaulio kultūra  

(I dalis pildoma prieš baigiamuosius 9 arba / ir 10 klasės literatūros modulius, II dalis – po baigiamųjų 9 ar / ir 10 klasės literatūros modulių) 

 
Apskritai epochų sąvokos – tai susitarimu pagrįsti tvarkymo projektai, kurie gali būti lyginami su fokusininkų paveikslėliais, matomais tik žiūrint tam tikra kryptimi, nes 

žvelgiant iš kitur jie dingsta. Bandymas savo epochą vertinti kaip pasibaigusią reiškia bet kuriuo atveju neleistiną užbėgimą į priekį. Negalima sėdėti važiuojančiame traukinyje 

ir tuo pat metu tvirtinti, kad jau esi atvažiavęs ir gali leistis į kitą kelionę. 

                                                                                                                                                                                             

I. Kultūros / 

literatūros epochos / 

raidos etapo  

koordinatės 

Kultūros versmės: 

tautosaka  

(nuo priešistorinių 

laikų iki šių dienų) 

Kultūros ištakos: 

antika, Biblija, 

Senovės Rytų poezija   

(III tūkst. pr. Kr. – I 

tūkst. po Kr.) 

Kultūros raida: 

viduramžiai, 

Renesansas, barokas, 

klasicizmas   

(V– XVIII a.) 

Kultūros sklaida: 

šviečiamasis amžius, 

romantizmas,  

realizmas 

 (XVIII– XIX a. ) 

Kultūros modernieji 

siekiai: simbolizmas, 

impresionizmas, 

ekspresionizmas, 

avangardas, 

neoromantizmas... 

(XIX–XX a.)  

 

Kultūros mozaika: 

moderniojo ir 

postmoderniojo meno  

atradimai ir  kartotės 

(XX–XXI a.) 

I. Jūsų nuomonė 

prieš modulį:  kurie 

Lietuvos ir pasaulio 

istorijos, meno, 

literatūros dalykai  Jus  

sudomino / domina, 

kodėl? 

 

      

II. Kultūros / 

literatūros epochų / 

krypčių raidos etapų 

sąsajų  aspektai 

Kurias švietėjiško, 

romantinio  ar 

realistinio meno 

idėjas, vaizdavimo ar 

meninės raiškos 

ypatybes galima 

atpažinti lietuvių 

tautosakoje ir mene? 

Kurias švietėjiško, 

romantinio  ar 

realistinio meno 

idėjas, vaizdavimo ar 

meninės raiškos 

ypatybes galima 

įžvelgti antikos, 

Biblijos, Senovės 

Rytų poezijos 

tekstuose? 

Kokių švietėjiško,  

romantinio ar 

realistinio meno idėjų, 

vaizdavimo ar 

meninės raiškos 

ypatybių galima 

pastebėti  Renesanso, 

baroko, klasicizmo 

(V–XVIII a.) epochų 

mene? 

Kurios šviečiamojo 

amžiaus, 

romantizmo,  

realizmo (XVIII–
XIX a. ) meno idėjos, 

vaizdavimo ir 

meninės raiškos 

ypatybės Jus 

sudomino labiausiai, 

kodėl? 

Kokie santykiai, Jūsų 

nuomone, klostėsi  

tarp švietėjiško, 

romantinio, realistinio 

(XVIII–XIX)  ir  

moderniojo meno 

(simbolizmas, 

impresionizmas, 

ekspresionizmas, 

avangardas, 

neoromantizmas... – 

XIX–XX a.), kodėl? 

Kokį šviečiamojo 

amžiaus, romantizmo, 

realizmo epochų 

palikimą, Jūsų 

nuomone,  galima 

atpažinti 

šiuolaikinėje 

modernioje ir 

postmodernioje 

kultūroje? 
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II. Jūsų nuomonė  

XVIII–XIX a. 

kultūros idėjas 

pabaigus modulį: 

kokias galima įžvelgti 

sąsajas tarp 

šviečiamojo amžiaus, 

romantizmo,  

realizmo ir   kitų 

istorinių laikų 

kultūrų? 
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2.1.6.5. B3 (9) modulio programoje numatytos privalomos romantizmo literatūros aktualizavimo 

pavyzdžiai 

 

             2.1.6.5.1. Romantinis herojus naujausioje lietuvių poezijoje:  romantizmo paralelės ir 

parafrazės 

 

      2.1.5.5.1.1. Postmodernizmas – kaip abejonė herojumi ir herojiškumu. Postmodernizmo 

terminas „žymi kultūros būseną po transformacijų, kurios ištiko mokslą, literatūrą ir meną po XIX 

amžiaus pabaigos“ (J. Loytard‘as), „nepasitikėjimą metapasakojimais“ (arba „didžiaisiais“ 

pasakojimais: svarbiais kultūrai tekstais ir idėjomis, kurios yra pamatinės pasaulėžiūrai: istorinės 

knygos, religiniai tekstai, Biblija ir kai kurios politinės ideologijos). Nepasitikima ir šių pasakojimų 

„didžiais“ ir vieną kurią galutinę tiesą įkūnjančiais herojais.  

Postmoderni literatūra linkusi nepasitikėti išskirtiniais charakteriais, ryškiomis herojiškomis 

asmenybėmis. Ji abejoja jų vienove, vienalytiškumu ir harmonija. Postmodernus tekstas – pabrėžtinai 

intertekstinis (turintis daug ryšių su kitais tekstais), fragmentiškas, ironiškas ir žaidybiškas. Jis mezga 

dialogą tarp skirtingų laikotarpių ir stilių kūrinių, juos dažnai pamėgdžioja ir parodijuoja. 

Postmodernus romanas atmeta visažinį pasakotoją ir dažnai pasakoja „aš“ vardu, bet tų „aš“ gali būti 

itin daug: tai pasakojančių balsų polifonija (daugiabalsis pasakojimas). Kūrinyje siekiama atsisakyti 

vieno požiūrio, vieno pasakojimą kontroliuojančio autoritetingo pasakotojo, bėgama nuo tikroviškumo 

iliuzijos. Kuriamas atstumas tarp skaitytojo ir teksto, siekiama, kad skaitytojas nuolat įtarinėtų tekstą, 

kuo mažiau tapatintųsi su jo personažu.            

Abejojimas tradiciniu herojumi kyla iš abejonės progresu, vienos kurios tiesos visuotinumu, 

proto visagalybe – tuo, kas reikštų uždaras, sudėtingą pasaulį apibendrinančias sistemas ir institucijas. 

Postmoderni literatūra visa tai siekia suardyti: parodyti, kad tie principai, sistemos nėra nei visuotinės, 

nei fiksuotos, nei amžinos, kad jos yra kultūrinės, paties žmogaus sukurtos. Ji taip pat atmeta įprastą 

skirtį tarp meno ir mokslo sferų, tarp teorijos ir praktikos, tarp skritingų meno formų, aukšto ir žemo 

stiliaus, meno ir gyvenimo. Ji abejoja ne tik tuo, ką neigia, bet ir tuo, ji pati siūlo. Rytų Europoje (ir 

Lietuvoje) postmodernizmas, kaip pasaulio suvokimas, įsivyrauja žlugus totalitarizmo sistemai ir jo 

vyraujančiajai komunistinei ideologijai. Jis, anot kultūrologų, čia įgauna itin agresyvias formas, iki 

cinizmo stiprų praeities ir bendrų visus vienijančių idėjų neigimą. Iš esmės postmodernumas 

literatūroje suprantamas kaip literatūrinis žaidimas, kaip vienos vertybių sistemos atsisakymas kūrinyje, 

ideologinis daugiabalsiškumas, atsisakymas pateikti aiškius atsakymus. Vis dėlto postmodernizmo 
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sąvokos nepakanka visai šiuolaikinės lietuvių literatūros įvairovei apibūdinti. Joje yra svarbūs ir 

tradiciniai literatūros dalykai: tarp jų ir romantinis herojus.   

 

           Rekomenduojama literatūra apie postmodernizmą literatūroje 

1. Hassan I., Apie postmodernizmo sampratą, „Kultūros barai“, 1995, nr. 6, internetinė prieiga: 

http://www.tekstai.lt/index.php/literatriniai-sjdiai/477-almanachas-miestelenai-2/2684-miestelenai-

miestas-ir-postmodernioji-kultura-1995-ihab-hassan-link-postmodernizmo-savokos.html 

2. Post / modernizmas / sudarė A. Žukauskaitė. Kaunas: Kitos knygos, Meno parkas, 2006. 

3. Satkauskytė D. Postmodernizmas kaip konjunktūra // Metai, 2008, nr. 2, p. 80–90, internetinė 

prieiga: http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3157-dalia-satkauskyte-postmodernizmas-kaip-

konjunktura.html?catid=488%3A2008-nr-02-vasaris  

4. Sprindytė J. Prozos būsenos. Vilnius: LLTI leidykla, 2006. 

5. Višomirskytė V. Postmodernizmas // Literatūros enckilopedija mokyklai. Vilnius: LLTI, 2011, p. 

304–305. 

 

2.1.6.5.1.2. Svarbiausios tendencijos šiuolaikinėje lietuvių literatūroje 

Deherojizacija, antiherojaus kūrimas, abejonė romantiniu herojumi – svarbi tendencija 

šiuolaikinėje literatūroje. Romantinio herojaus atkūrimas dažnai yra masinės kultūros (ir literatūros) 

požymis: renkami savaitės, metų herojai ir pan.  

Kitos tendencijos: 

karnavališkumas,  

kaimo-miesto priešpriešos nykimas, miestiškojo mentaliteto sustiprėjimas,  

autobiografiškumas,  

feministinės žiūros susiformavimas,  

žanrų irimas, difuzija,  

intertekstualumas, kultūros kodai,  

kūniškumo prioritetas,  

erdvės fenomeno kitimas, vieša / intymu distinkcijos išblukimas,  

masinės kultūros invazija,  

tapatybės labilumas,  

desakralizacija. 

Žr. Jūratė Spindytė. Prozos būsenos. Vilnius: LKLI, 2006. 

 

 

 

 

http://www.tekstai.lt/index.php/literatriniai-sjdiai/477-almanachas-miestelenai-2/2684-miestelenai-miestas-ir-postmodernioji-kultura-1995-ihab-hassan-link-postmodernizmo-savokos.html
http://www.tekstai.lt/index.php/literatriniai-sjdiai/477-almanachas-miestelenai-2/2684-miestelenai-miestas-ir-postmodernioji-kultura-1995-ihab-hassan-link-postmodernizmo-savokos.html
http://www.tekstai.lt/index.php/literatriniai-sjdiai/477-almanachas-miestelenai-2/2684-miestelenai-miestas-ir-postmodernioji-kultura-1995-ihab-hassan-link-postmodernizmo-savokos.html
http://www.tekstai.lt/index.php/literatriniai-sjdiai/477-almanachas-miestelenai-2/2684-miestelenai-miestas-ir-postmodernioji-kultura-1995-ihab-hassan-link-postmodernizmo-savokos.html
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3157-dalia-satkauskyte-postmodernizmas-kaip-konjunktura.html?catid=488%3A2008-nr-02-vasaris
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3157-dalia-satkauskyte-postmodernizmas-kaip-konjunktura.html?catid=488%3A2008-nr-02-vasaris
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           2.1.6.5.1.3. Romantizmas ir romantinis herojus. Romantizmas – XIX a. pradžioje Vakarų 

Europopoje, išplitusi meno kryptis (Rytų Europoje vėliau, labiau apie XIX a. vidurį ir antrą pusę). Ją 

formavo pasipriešinimas Švietimo epochos racionalumui (proto kultui), grįžimo prie gamtos (prie 

natūralumo ir paprastumo) ir jausmų idėjos, laisvės asmenybei ir tautoms teigimas, o taip pat kūrėjo 

laisvės (laisvės peržengti žanrų ribas) ir išskirtinių galių teigimas, jo iškėlimas virš kolektyvo. 

Lietuvoje romantizmo atėjimas susijęs su tautos išsivadavimo pastangomis, ypatingo tautinio identiteto 

paieškomis, nacionalinės savimonės žadinimu.    

         Romantinis herojus – tai išskirtinių galių žmogus (kūrėjas, karžygys ir kt.). Tai maksimalistinių 

siekių, jautri ir kenčianti, maištaujanti prieš visą pasaulį ir kolektyvą asmenybė, kuriai būdingi 

intensyvūs, dažnai neapibrėžti išgyvenimai, galingos aistros. Paprastai jis turi jausmą, kad gimė per 

vėlai, todėl jį supa konformistų ir materialistų visuomenė, pasaulis, visai nepanašus į tą jo svajonių 

pasaulį, į herojišką praeitį. Jam stinga žygdarbių, tikros veiklos, o tai kelia nuobodulį ir melancholiją. 

Tai jis bando įveikti keliaudamas ir svajodamas. Vis dėlto tai kenčiantis herojus, nes pasaulis, toks, 

koks yra, ir kasdienybė jo netenkina, neleidžia pasiekti idealo, absoliuto, kurio jis geidžia. Be to, laikas 

nuolatos sudaužo tai, ką jis norėtų laikyti amžinu. Jį drasko prieštaringi išgyvenimai, ir niekaip jam 

nesiseka pasiekti vienovės. Jį žeidžia tai, kad svajonė nuolatos prasilenkia su tikrove, bet tai jam 

netrukdo tikėti svajone.  

        2.1.6.5.1.4. Romantinio herojaus pavyzdys lietuvių literatūroje ir jo skaitymo gairės 

Maironis 

Ko siekiu ir alkstu 

 

Sapnų be kančios ir ramumo saldaus 

Taip alksta pavargėliai žmonės, 

O man tie šešėliai širdies neprigaus: 

Aš noriu verpetų, karionės. 

 

Tarp marių plačių kad užkaukia vilnis, 

Plačiau man siūbuoja krūtinė; 

Ir žiūri tolyn nusiblaivius akis, 

Ir nori apimt begalinę! 

 

Man meilės nereikia, kai siūlos pati; 

Neapkenčiu jausmų silpnybės; 

Vien žavi bekalbė širdis paslapti, 
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Kurios nepasieksi gilybės!.. 

 

Einu nesuprantamas vienas keliu 

Be draugo, ir nieks nepalydi; 

Nors verkia širdis, linksmai juoktis galiu, 

Ir kūdikiai laimės pavydi. 

 

Ko siekiu ir alkstu, vargiai bežinau! 

Pasiekt nepasiekiama šalį? 

Tik atilsio vieno kaip maro bijau, 

Tik norai užmigti negali. 

1895 

 

Siūlomos teksto skaitymo gairės. Būdingi romantinio herojaus bruožai šiame eilėraštyje: 

maištingumas ir maksimalizmas, didelė vidinė įtampa ir audringi jutimai (ramybė – jam neigiama 

vertybė), stiprūs jausmai, savo išskirtinumo suvokimas ir neapibrėžti, paslaptingi troškimai. Šiems 

bruožams pagrįsti galima pacituoti atskiras eilutes iš eilėraščio. Pagrindinė priešprieša kalbant apie 

veikėjus: „aš“ ir „jie“, nepailstantis kovotojas ir pavargėliai žmonės. Galima paieškoti ir daugiau šių 

veikėjų apibūdinimų eilėraštyje. Tokiu būdu tik išryškės herojaus bruožai. Be to, siūlytina paieškoti 

sąsajų su kitais Maironio eilėraščiais (pvz., Nuo Birutės kalno, Taip maža paramos, Neoriu sapnų, 

Pasitikėjimas savimi, Troškimai, Poeta, Poezija ir kt.). Pastebima, kad ne viename Maironio eilėraštyje 

kūrėjas suvokiamas kaip išskirtinių kūrybinių galių, herojiška asmenybė, tiesos regėtojas, turintis 

pranašo dovaną.    

2.1.6.5.1.5. Romantinio herojaus reabilitavimo / imitacijos pavyzdys šiandieninėje 

mėgėjiškoje literatūroje: banalus herojus ir romantinės klišės. Rekomenduojamos skaitymo 

gairės  

 

Gyvenimas 

 

Tu kaip vėjas vėl širdį atvėrei, 

Išbučiavęs man skruostus rausvus, 

Žaliam toly svajones sudėjai. 

Išnyksti patylėjęs, ramus... 
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Aš norėjau paliesti tą viltį, 

Kur neklausęs slepi manyje... 

Juk vis tiek dar manęs neišgydei, 

Mano baimės palikti tave... 

 

Tik tave aš priglausčiau prie kūno, 

Prie ištroškusios bėgti minties. 

Kur esi, kai aš noriu artumo? 

Kur esi, kai aš noriu mirties? 

 

Kur esi, kai meldžiuosi ir laukiu – 

Tavo vėjo, svajonių, vaistų.  

Niekada aš tavęs nesuprasiu... 

Aš tikiuosi, suprasi nors Tu... 

 

Saulius Rutkauskas. Tirpau.Kaunas: Kopa, 2009. 

Siūlomos teksto skaitymo gairės. Atkreiptinas dėmesys į banalius (labai girdėtus, 

neoriginalius) posakius šiame tekste, į romantines klišes. Daugiau nei šimtui metų praėjus nuo cituoto 

Maironio eilėraščio vis dar kartojami stereotipai apie išskirtinių galių, neapibrėžtų troškimų herojų. 

Mokinių galima paprašyti atlikti kūrybinę užduotį: perrašyti, perkurti eilėraštį atsisakant itin banaliai 

atrodančių vietų ir padiskutuoti, kuris iš naujos redakcijos eilėraščių yra pavykęs.  

 

2.1.6.5.1.6.Romantinio herojaus „nuvainikavimas“: poetas – toks, kaip ir visi  

 

Skalbykla 

 

Tiek šviesiaplaukių mergaičių 

lankstančių apatinius drabužėlius 

skalbimo mašinų gaudesys 

neonas 

TV žinios 

 

Vogčiomis žiūriu į jas 

atliekančias apeigas 

pintinės pilnos apatinių 
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kvepiančių skalbimu 

kvepiančių kūnu 

 

Tokios rimtos 

tokios gražios 

ir užsimiršusios mergaitės 

manęs nepažįstančios mergaitės 

pasilenkusios ties kupinomis pintinėmis 

 

Svetima kalba 

svetimi kūnai 

svetimas aš 

paskubomis grūdantis 

savo drapanas 

į skalbyklės gerklę 

 

Suspausta krūtine 

Vienišas 

visiškai nuogas 

lietuvių poetas 

 

Marius Burokas. Būsenos. Vilnius: LŠSL, 2005. 

 

 

Subjektyvios dainos 

 

I. Menas nugali žmogų 

 

kartokite paskui mane  

 

[aš]  

esu nekalbus todėl  

dažnai nusišneku  

 

[ek]  
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manęs beveik nebėr tai kas  

liko suskaičiuokit pirštais  

 

[oj]  

kai man skilo žandikaulis  

pamaniau kad esu ekstravertas  

 

[ir]  

jums po knyga parašiau  

imkit ir spalvinkit  

 

[už]  

tai ir parašiau nyko sunyko  

žmogus liko tik lyrinis subjektas 

 

Donatas Petrošius. Iš tvermės D. Vilnius: LRSL,  2004. 

 

Burbulas 

tai sakai, prisisprogęs 

burbuliavau, reikalaudamas 

pripažinimo 

graibiau už sagų užtrauktukų, 

alsuodamas dvoką burnos 

prišaknijusios, 

spjaudžiaus ir gaudžiaus 

ko taip pasišlykštėjęs žiūri, 

lyg kažko nesuprastum? 

geriausias esu! pasakyk, 

kad geriausias esu – reikalaut 

iš poetų kitų, įrodinėti 

kiekvienu sušvinkusiu tekstu 

jėgas nesenkančios bejėgystės – 

ar ne geriausiojo ženklas? 

o, tuštybių tuštybe, 

o, beprotybe – esu! Mažutėlis 

burbulas 

Dievo panosėj 

2004 06 01 
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Aidas Marčėnas. Pasauliai. Vilnius: LRSL, 2005. 

Rekomenduojamos tekstų skaitymo gairės. Atkreiptinas dėmesys į visų šių skirtingų tekstų 

panašumus apibūdinant patį sakytoją „aš“, todėl siūlytina juos lyginti aptariant kalbančiojo subjekto 

laikysenos bendrumus, jo ironiją, cinizmo gaideles, romantinio herojaus įvaizdžio suardymą. Poetas 

tarsi atsisako savo išskirtinių galių ir išskirtinio vaidmens visuomenėje. Šiuose eilėraščiuose 

antiherojiška laikysena – tarsi atsakas į masinėje kultūroje paplitusius stereotipinius herojaus 

įvaizdžius.    

    Rekomenduojama šiai temai literatūra 

1. Ališanka E. Dioniso sugrįžimas. Vilnius: LRS leidykla, 2001. 

2. Kanišauskaitė I. Romantizmo literatūra. Vilnius: Baltos lankos, 2001.  

3. Kubilius V. Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje. Vilnius: Vaga, 1993. 

4. Pokalbiai su Sigitu Parulskiu / parengė L. Jonušys. Vilnius: Alma littera, 2009. 

5. Sventickas V. Šitas Aidas, šitas Marčėnas. Vilnius: LRS leidykla, 2008. 

6. Ūkas. Knygų balsai, aidai ir atgarsiai. Geriausios 2009 metų lietuviškos knygos / sud. M. 

Vaicekauskas. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2010. 

7. Vaitiekūnas D. Naujausia lietuvių poezija: skaitymo kryptys. Vilnius: VPU leidykla, 2009. 

 

 

2.1.6.5.2. Romantinis herojus vartotojiškoje kultūroje 

               2.1.6.5.2.1. Romantinis herojus komercinėje reklamoje 

 

 

 

 Reklama remiasi populiariais romantinio herojaus vaizdiniais visuomenėje.  

          Galimi šio reklaminio plakato analizės būdai (siejant juos arba analizuojant atskirai): 
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1. Plakato struktūros analizė ieškant metaforinių sąsajų (spalvinių, linijinių, žodinių ir kitokių 

paralelių) tarp personažo ir reklamuojamo produkto, tarp personažo, produkto ir jo fono, 

aptariant personažo išraišką, būseną, portreto detales, numanomo adresato reakciją, galimus 

reklamos kūrėjų siekius, reklamuojamo produkto savybių aprašymus
2
 ir jų daugiau ar mažiau 

įtikinantį perteikimą reklamose, kt.  

2. Plakato lyginimas su filmuota reklama (http://www.youtube.com/watch?v=oG-nnDlnWrA) 

analizuojant svarbiausias erdvės ir laiko priešpriešas, jo ir kitų veikėjų santykį, pagrindinio 

veikėjo portreto detales skirtinguose pranešimuose, konfliktiško charakterio bruožus, 

pasakojamos istorijos etapus, siekiamas perteikti vertes, poveikį numanomam reklamos 

adresatui ir kt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Pvz.:  

1. CHANEL mados namų parfumerininko Jacques'o Polge'o sukurtas energija pulsuojantis medienos aromatas su 

citrusinių vaisių, žolelių, prieskonių ir kedrų dvelksmu skirtas vyrui, nepaisančiam stereotipų ir gyvenimo džiaugsmą 

patiriančiam netikėtumo akimirkomis 

(http://www.kristiana.lt/index.php/produktai/vyrams/kvepalai/tualetinis_vanduo_bleu_de_chanel/26203) .  

2. Gaivus Chanel Bleu de Chanel kvepalų vyrams aromatas sukomponuotas iš aromatinių kvapų, citrusų ir medžių 

žievės kvapo. Šie kvepalai skirti laisvam ir be jokių pastangų elegantiškam vyrui, trokštančiam pavergti pasaulį ir moterų 

širdis. 

Vyrams ?pasikvepinus Chanel Bleu de Chanel kvepalais iš pradžių pasklinda provokuojantis jusles sužadinantis 

citrusų, pipirmėčių ir rausvųjų pipirų aromatas – gaivus, tyras ir be galo žadinantis geismą. Po to juntamas kedrų ir kvapiųjų 

auksabarzdžių kvapas bei jazminų dvelksmas suteikia aromatui šilumos, o imbierų kvapas sustiprina vos juntamą greipfrutų 

kvapo aitrumą. Medienos – santalų, pačiulių ir smilkalinių bosvelijų – kvapo bangos pabrėžia aromato veržlumą ir žadina 

aistrą. 

 Viršutinės natos: citrinos, apelsinai, greipfrutai, rausvieji pipirai, pipirmėtės, muskatai. 

 Vidurinės natos: kedrai, kvapieji auksabarzdžiai, imbierai, jazminai. 

 Pagrindinės natos: pačiuliai, smilkalinės bosvelijos, santalai, gauruotieji švitrūnai. 

Kvapo pobūdis: gundantis, netikėtas (http://www.olialiashop.lt/Kvepalai/Kvepalai-vyrams/bleu-de-chanel-50-

ml.html) .   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oG-nnDlnWrA
http://www.kristiana.lt/index.php/produktai/vyrams/kvepalai/tualetinis_vanduo_bleu_de_chanel/26203
http://www.olialiashop.lt/Kvepalai/Kvepalai-vyrams/bleu-de-chanel-50-ml.html
http://www.olialiashop.lt/Kvepalai/Kvepalai-vyrams/bleu-de-chanel-50-ml.html
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2.1.6.5.2.2. Romantinis herojus politinėje reklamoje 

 

 

 

2002–2003 m. R. Pakso reklaminė prezidento rinkimų kampanijos strategija – didelių pokyčių 

skelbimo strategija, kurią reikėtų priešinti ne vieno kito kandidato atstovaujamai nuosaikesnei esamos 

padėties išlaikymo strategijai. Metaforiškai Pakso kampaniją galima būtų apibūdinti kaip „Gerosios 

Naujienos“ skelbimą – taip daug buvo kalbama apie būtinus didelius pokyčius visuomenėje. Kandidato 

programa buvo pateikta maldos forma (devynis kartus pakartotas „tikiu“), jo šūkis priminė biblinį 

kontekstą: „Grąžinsiu tikėjimą ir viltį“. Visa tai nurodė paties kalbančiojo galias, metaforiškai politikui 

priskiriamą herojiškumą ir dieviškumą. Apie tai byloja ir kandidato rinkiminė biografija.  

Reklaminė knygelė „Rolandas Paksas: žmogus ir politikas“ (2003)
3
, skirta prezidento rinkimų 

kampanijai, pateikia kandidato „herojiško“ gyvenimo istoriją akcentuodama išskirtinius jo gebėjimus 

(ypač fizinius) ir jų formavimąsi tam tikrais gyvenimo etapais: 

 1. Gimimas, kuris susiejamas su nelauktai kilusia didele audra. 

2. Nuo ketverių metų iki trylikos-keturiolikos. Kūno lavinimo istorija. Naujoje erdvėje 

(minimas „naujas namas pačiame Telšių pakraštyje“) noriai išmokstama ruošos  darbų namų ūkyje, 

sportuojama, pagaliau pradedama uždarbiauti durpynuose ir statybose. Energijos akcentas: „Rolandas 

                                                 
3
 Žr. ištraukas: http://www.delfi.lt/news/daily/tarp_kitko/article.php?id=3324822  

http://www.delfi.lt/news/daily/tarp_kitko/article.php?id=3324822
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sugebėjo derinti uolumą ir įgimtą judrumą. Nenustygdamas vietoje, jis griebėsi, rodos, visų sporto 

šakų.“ Motinos pasakojime pabrėžiama, kad „Rolandas visiškai negalvojo apie maistą“, kad „jam 

būdavo gaila laiko valgymui“, tačiau čia pat išsitariama, jog „suvalgydavo tik kokį sumuštinį“. Vaiko 

išskirtinumas: „staiga ėmė grūdintis: žiemą apsipildavo šaltu vandeniu iš šulinio, išsitrindavo sniegu, 

gulėdavo pusnyje“.         

3. Nuo penkiolikos metų iki mokyklos baigimo. Šuolių su parašiutu, aeroklubo aplinkos 

tvarkymo etapas. Tuometinis aeroklubo viršininkas pažymi, kad iš kitų mokinių jį išskyrė tik audringa 

siela, vidinis azartas, kuris išoriškai nepasireiškė, o tik buvo nujaučiamas (slaptos energijos akcentas). 

Beje, apie mokyklą pasakyta tik tiek, kad ją baigė, ir kad „neatrodė, kad Rolandas daug pastangų skiria 

mokslams, tačiau mokytis sekėsi gerai“. 

4. Studijų Vilniuje ir Leningrade laikas. Apie pačias studijas pasakyta nedaug. Kalbama apie 

skydžius ir apie grūdinimąsi ir apie „nežmonišką valią“, dėl kurios vieną kartą pavėlavo į paskaitas, nes 

„išsimaudęs tiesiog užmigo krante“. Užsiminta apie apgintą diplominį projektą „Darbas perkrovų 

sąlygomis“. Pabrėžiamas išskirtinio kūno susiformavimas: „Svarbiausia, ką pastebi daugelis artimų jam 

žmonių – tai energija, besislepianti po išoriška ramybe ir noras daryti žmonėms gera. Tai įkvepia eiti 

paskui jį, tikėti juo, padėti jam“. Tekste ne sykį polemizuojama su kitu požiūriu, teigiančiu, kad ramus 

kandidato kūnas niekuo neišsiskiria iš kitų. Tvirtinama, kad tikrasis kandidato kūnas – tai ne 

kiekvienam pajuntama energija, „nerami prigimtis“. Apie išorinį patrauklumą nekalbama, bet jo 

žmonos teigimu: „Dievas skyrė man gerą vyrą“. 

Vėliau kalbama apie tos energijos kūno išbandymus. Tapęs „jauniausiu viršininku“ aeroklubo 

istorijoje jis atiduoda „daug jėgų ir laiko“, bet nesiliauja skraidyti, nors tai kelia pavojų jo gyvybei 

(žmona meldžia Dievo, kad jį apsaugotų). Tačiau pavojingesnis tampa išbandymas verslu, nes tada, jo 

žmonos liudijimu, kad „išliktų energingas, gerdavo siaubingai daug kavos, rūkė“. Prireikia medikų 

pagalbos, nes „alinantis darbas, nuolatinė įtampa padarė savo“. Pašalinimas iš premjero posto irgi 

sutampa su tam tikra atvanga: „Norėjo tiesiog pailsėti“. Ta istorija pasakojama skyriuje, pavadintame 

„Liberalai ant Rolando Pakso pečių“. Kitas, paskutinis, pats trumpiausias skyrius pavadintas „Erelis 

skleidžia sparnus“.  R. Pakso rinkiminėje kampanijoje buvo kryptingai formuojamas lakūno – 

išskirtinių galių herojaus, maištininko – įvaizdis.  

Siūlytina herojaus kūrimo aspektu perskaityti kitokių reklaminių tekstų. Palyginti juos su 

minėtomis reklamomis. 

Daugiau apie R. Pakso reklaminę kampaniją: 

1. Beresnevičius G. Kaukė prilipo. Kas toliau? //Šiaurės Atėnai, 2003-01-11 

(http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=635&kas=straipsnis&st_id=1502) . 

2. Savukynas V. „Maištininko“ mitologijos. Rolando Pakso įvaizdžiai. Vilnius: Aidai, 2004. 

http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=635&kas=straipsnis&st_id=1502
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2.2. Lietuvių kalbos ir literatūros branduolio modulių 10 klasei metodiniai aprašai 

2.2.1. A1 (10) modulio ŽMOGUS IR KALBA: gimtoji kalba globalizacijos epochoje aprašas 

2.2.1.1. A1 (10) modulio metodinės gairės  

Moduliui ŽMOGUS IR KALBA: gimtoji kalba globalizacijos epochoje programoje numatytos 22 val. 

Šio modulio tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams suvokti kultūrinio sąmoningumo reikšmę gyvenant 

Europoje ir globaliame pasaulyje; išmokti tinkamai sieti mintis žodžiu ir raštu, laikytis kalbos normų, taikyti 

rašybos ir skyrybos taisykles. Modulio programa siekiama, kad mokiniai pažintų kalbą kaip tautos savastį, 

kultūros reiškinį, asmens tapatybės ženklą ir kartu pažintų save kaip lietuvių kalbos vartotoją ir puoselėtoją. 

Mokiniai turėtų gebėti diskutuoti apie lietuvių kalbos dabartį, kitimą, apie kalbos svarbą tautai ir asmeniui, 

ugdytis gebėjimus rišliai sieti mintis, mokėtų privalomosios skyrybos taisykles ir jas taikyti rašydami savo 

tekstus. 

Kad įgytų kalbos pažinimo ir vartojimo gebėjimų, mokiniai turėtų išsiugdyti nuostatą vertinti gimtąją 

kalbą kaip asmens tapatybės ženklą; siekti taisyklingai vartoti kalbą, tobulinti taisyklingos minčių raiškos 

žodžiu ir raštu gebėjimus. 

Baigę modulio programą mokiniai turėtų gebėti diskutuoti apie lietuvių kalbos dabartį ir kitimą; 

suvokti globalizacijos teikiamas galimybes bei kalboms keliamas grėsmes; suvokti kalbos tvarkymo reikmes 

ir tendencijas; nurodyti 2–3 šių dienų lietuvių kalbos tyrėjus ir ugdytojus, įvertinti jų darbų reikšmę; aiškiai, 

tiksliai formuluoti mintis žodžiu ir raštu; taikyti sudėtinių jungtukinių ir bejungtukių sakinių skyrybos 

taisykles; paaiškinti privalomosios skyrybos atvejus, savo padarytas klaidas; išmanyti ir pasirinkti sau 

tinkamas sintaksės mokymosi strategijas ir jas taikyti; rengti ir skaityti pranešimus su vaizdine medžiaga; 

rašyti gyvenimo aprašymą (CV). 

Toliau pateikiamos modulio įgyvendinimo gairės: galimos sąsajos su literatūros ir kalbos moduliais 

(2.2.1.2.), didaktinė medžiaga modulio aktualizacijai ir ugdymo procesui (2.2.1.3.), rekomendacijos 

apibendrinamajam modulio vertinimui (2.2.1.4.).  

  

2.2.1.2. A1 (10) modulio sąsajos su B1 (10) literatūros moduliu (MODERNIOJO MENO 

IEŠKOJIMAI: simbolizmo, impresionizmo, ekspresionizmo, avangardizmo, neoromantizmo literatūra). 

Diskutuojant apie lietuvių kalbos dabartį ir kitimą globalizacijos epochoje, aptariant kalbą kaip 

socialinį kultūrinį reiškinį ir ugdantis raštingumo gebėjimus, rekomenduojama aktualizuoti XX a. I pusės 

moderniojo meno ir šiuolaikinio avangardizmo meninės kalbos kaitos tendencijas (pvz., impresionizmo, 

ekspresionizmo, avangardizmo kalbinės raiškos stilistika; virtualūs tekstai, konkrečioji poezija). Ugdantis 

kalbėjimo ir praktinius raštingumo gebėjimus, galima būtų užduotis rengti pasinaudojant B1 modulyje 

įvardytais  grožiniais, pažintiniais ir eseistiniais tekstais.  
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Galima aptarti jaunų žmonių kūrybinius eksperimentus, žaidžiant kalba, diskutuoti apie anglų kalbos 

įtaką lietuvių kalbai (įmonių, prekybos centrų, kavinių, prekių pavadinimai, jaunimo slengas ir kt.).  

 

2.2.1.3. Didaktinė medžiaga A1 (10) moduliui aktualizuoti  

Aktualizacijai būtų galima su mokiniais aptarti tapatybės (sudedamoji dalis – kalbinė tapatybė) sąvoką, 

ką ji apima. Taip pat būtų gerai pakalbėti apie kintančias tapatybes šiuolaikiniame pasaulyje. Tam praverstų 

nuotraukos iš parodos „Kintančios tapatybės“ (žr. www.google.com: Vaizdai  paroda „Kintančios 

tapatybės“). Pvz.: 

  

 

Būtų galima paskatinti mokinius surengti savo fotografijų parodą „Kintanti tapatybė“ ar pan.  

Reikėtų aptarti kalbos politikos sąvoką. Nukreipti mokinius į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

tinklalapį www.vlkk.lt susipažinti su lietuvių kalbos politikos gairėmis.  

Rekomenduojama pasiūlyti mokiniams perskaityti straipsnį „Vienas pasaulis – viena kalba?“ ir aptarti 

pagal  Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos programų diegimo metodinėse rekomendacijose pateiktas 

nuorodas (www.pedagogika.lt). 

Svetainė „Kalbos ir Europa“ (http://europa.eu/languages/lt/document/59)  ar pan., pvz., rasti atsakymus 

į klausimus:  

 Kiek kalbų vartojama Europos Sąjungos darbe?  

 Kodėl Europos Sąjungoje vartojama tiek daug oficialiųjų kalbų?  

 Kas sprendžia, kurios kalbos turi būti oficialiosios Europos Sąjungos kalbos?  

 Ar ES planuoja mažinti oficialiųjų kalbų skaičių?  

 Ar kiekvienas ES parengtas dokumentas verčiamas į visas oficialiąsias kalbas?  

 Kokia yra kitų valstybėse narėse vartojamų kalbų, pvz., liuksemburgiečių, katalonų, valų, baskų, 

bretonų, sardų, padėtis?  

 Kodėl nepatvirtinama viena oficialioji Europos Sąjungos kalba?  

 Kokia yra ES daugiakalbiškumo politikos kaina?  

http://www.google/
http://www.vlkk.lt/
http://www.pedagogika.lt/
http://europa.eu/languages/lt/document/59
http://europa.eu/languages/en/document/59#1
http://europa.eu/languages/en/document/59#2
http://europa.eu/languages/en/document/59#3
http://europa.eu/languages/en/document/59#4
http://europa.eu/languages/en/document/59#5
http://europa.eu/languages/en/document/59#6
http://europa.eu/languages/en/document/59#6
http://europa.eu/languages/en/document/59#7
http://europa.eu/languages/en/document/59#8
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 Kokios kalbos vartojamos interneto svetainėje „EUROPA“?  

 Koks lietuvių kalbos statusas Europos sąjungoje? 

Gimtosios ir valstybinės lietuvių kalbos sampratos. Emigrantai ir lietuvių kalbos išsaugojimo 

problemos.  

Projekto ekspertų grupės siūlomos šios tiriamosios veiklos kryptys: 

 įvairūs kalbų politikos aspektai. 

 Gimtojo miesto (kaimo) gyventojų nuostatos lietuvių kalbos požiūriu. 

 Gimtojo miesto (kaimo) gyventojų nuostatos įvairių kalbų mokymosi požiūriu. 

 Gimtojo miesto (kaimo) gyventojų vartojamos kalbos. 

 Žymiausi šių dienų kalbininkai.  

 

 2.2.1.4. Apibendrinamasis vertinimas baigus A1 (10) modulį  

Šiame poskyryje pateikiamos rekomendacijos, kokie mokinių darbai galėtų būti skiriami kaip 

baigiamieji, iš kokių darbų galėtų būti mokinių pasiekimų apibendrinamasis vertinimas.  

Mokinių produkcija /išvestis: 

 rašytinis pranešimas – kaip individualios tiriamosios veiklos rezultatas;  

 sakytinis pranešimas rašytinio teksto (referato ar pranešimo) pagrindu (ir su PowerPoint programa 

parengtomis pateiktimis);  

 diktantas;  

 sintaksės pratimų atliktys.  

Apibendrinamasis vertinimas: 

 Pasirinktos temos tyrimas ir jo pristatymas informacinio pobūdžio rašytiniu tekstu (pranešimu) – 

50 proc. 

 Sakytinis pranešimo pristatymas – 20 proc.  

 Diktantas – 10 proc.  

 Kartojimo ir naujos medžiagos sintaksės pratimų atlikčių aplankas – 20 proc.

http://europa.eu/languages/en/document/59#9
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2.2.2. B1 (10) literatūros modulio aprašas 

2.2.2.1. B1 (10) modulio  ilgalaikis planas 

 

Parengė Šiaulių  „Romuvos“ gimnazijos vyresnioji mokytoja Dana Streckienė ir  

projekto darbo grupė 

 

I. Modulio metrika 

Modulio trukmė – 21 val.  

Mokinių mokymo(si) patirtis: įgyti / iš(si)ugdyti  šios temos gebėjimai, žinios, supratimas (iš 5–6, 

7–8 kl. PUBP (2008), 9–10 kl. modulių programų (2011)) 

 Mokiniai skaito įvairių kultūrų ir laikotarpių kūrinius, mokosi įžvelgti kūrinių kalbos ir 

vaizduojamojo pasaulio skirtumus (5–6 kl. BP). 

 Mokosi skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį. Interpretuoti skaitomus tekstus: 

paaiškinti netiesiogiai pasakytas mintis, reiškiamus požiūrius, grožiniame kūrinyje 

vaizduojamas situacijas remdamiesi patirtimi, įvairių sričių žiniomis, teksto visuma (7–8 kl. 

BP). 

 Nagrinėjant įvairių epochų literatūros kūrinius mokosi įžvelgti literatūros ir kitų menų ryšį, 

remiasi kitų menų pavyzdžiais  (9 kl. modulių programos).  

 Aptariami nagrinėjamo laikotarpio svarbiausių įvykių ir  pasaulėvaizdžio ženklai meno (dailės, 

muzikos, architektūros) kūriniuose. Literatūra siejama su teatrinio meno elementais, pvz., 

kuriama (įsivaizduojama) literatūros kūrinio inscenizacija arba ekranizacija (9 kl. modulių 

programos).  

 Nagrinėjamos tekstų interpretacijos dailėje bei vėlesnių epochų literatūroje, teatre, kine, 

ieškoma sąsajų su šiuolaikiniu sociokultūriniu kontekstu, siekiant informuoti, sudominti, įtikinti 

adresatą ( 9 kl. modulių programos).  

 

Numatomi pasiekimai / laukiami rezultatai (iš B1 (10) modulio programos, 2011) 

Mokiniai turėtų: 

 vertinti XX a. I pusės modernizmo krypčių literatūros tekstų skaitymą kaip asmeniškai svarbią 

veiklą, teikiančią galimybių pažinti savo tautos ir  pasaulio kultūros ištakas; 

 suprasti XX a. I pusės modernizmo krypčių  tekstus, juos  skaitydami ir aptardami žodžiu ir 

raštu; 
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 nurodyti esminius literatūros krypčių – simbolizmo, neoromantizmo, impresionizmo, 

avangardizmo –  bruožus; 

 sieti kūrinio vaizduojamą pasaulį, problematiką, vertybes su kūrinio kontekstu; 

 suprasti, kad to paties teksto interpretacijos gali būti įvairios; 

 paaiškinti įvairių literatūros krypčių kūrinių vaizduojamųjų pasaulių ypatumus; 

 aptardami tekstus, tinkamai vartoti literatūros modulių programose įvardytas pagrindines 

teorines sąvokas. 
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II. Modulio mokymo(si) pagrindiniai etapai ir elementai 

Pamokos eilės numeris, tema, (problema),  

uždaviniai 

Numatoma integruota kalbinė veikla (kalbėjimas ir 

klausymas,  skaitymas, literatūros (kultūros) 

pažinimas, rašymas) ir mokymo(si) metodai 

Vertinimas 

(kas ir kaip 

vertinama)  

Mokymosi medžiaga, 

šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas (2 val.) 

 

1–2. Modulio turinys ir uždaviniai. 

Modernizmo literatūros samprata 

Uždaviniai 

1. Aiškindamiesi moderniosios literatūros 

sampratą, mokiniai svarstys apie skaitymo 

reikšmę asmens kultūrinės savimonės 

formavimuisi (nuostatos). 

2. Planuos savo veiklą, taikys, literatūros 

istorijos ir teorijos žinias, ruošdami 

pranešimą, rengdamiesi diskusijai apie 

modernumą (gebėjimai). 

3. Gebės nurodyti esminius modernizmo 

bruožus, aptarti istorinę ir kultūrinę 

nagrinėjamo laikotarpio situaciją (žinios ir 

supratimas). 

 

    Modulio programoje siekiamų ugdyti mokinių         

gebėjimų, žinių, supratimo, turimų žinių ir gebėjimų 

diagnozavimas  (metodai: pokalbis apie literatūrą, ŽNS). 

 Mokymosi turinio skelbimas ir mokymo(si) 

krypčių numatymas (metodai: mokytojo  pranešimas ir 

tikslų hierarchija, kai mokiniai individualiai numato, 

kurie iš mokytojo įvardytų tikslų jiems yra svarbiausi, 

kurie mažiau svarbūs). 

 Supažindinimas su modulio vertinimo sistema. 

 Modernumo samprata. Diskusija „Ar modernumas 

– tai laikinumas?“ 

 Modernizmo literatūros pristatymas. Pasaulis ir 

Lietuva. Lietuvių literatūra po spaudos draudimo 

panaikinimo: vertybinio lūžio samprata (metodai:  

pranešimas, minčių šuorai). 

 

 

Vertinimo formos: 

neformalusis 

vertinimas. 

Vertinamas 

pradinis mokinių 

žinių lygis, 

gebėjimas reikšti 

savo nuomonę ir ją 

apginti 

diskutuojant, 

kalbos 

taisyklingumas, 

savarankiškas 

medžiagos 

atrinkimas, 

pranešimo 

pristatymas. 

Baltuonė A. ir kt. Literatūros 

vadovėlis 11 kl. II d. 

Vilnius: Baltos lankos, 2004.  

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/

Modernizmas 

 

http://www.emokykla.lt/svet

aines/mk/Modernizmas.html 

 

http://lituanistui.dtiltas.lt/pat

eiktys/MODERNIZMAS.ppt 

 

II etapas. Modulio mokymo proceso dalys ir elementai (18 val.) 

1. Simbolizmas 

1.1. Simboliai socialinėje aplinkoje ir 

literatūroje. Pagrindiniai uždaviniai 

 

1. Nagrinėdami simbolizmo literatūros 

tekstus, mokiniai sieks pažinti save kaip 

motyvuotus  skaitytojus. 

2. Gebės paaiškinti dažniausiai literatūroje ir 

buityje pasitaikančių simbolių prasmę, 

savarankiškai susirasti mokymuisi reikalingą 

informaciją. 

 Simbolio sąvokos aiškinimasis, simbolis ir 

ženklas, simboliai mūsų kasdienėje aplinkoje (religiniai 

simboliai, kultūriniai simboliai, prekių ženklai, kelio 

ženklai – kaip jie atpažįstami?) ir literatūroje, pvz., Š. 

Bodlero eilėraščiuose (metodai: asociacijų raiška, 

kryptingas įsivaizdavimas, sustabdytos akimirkos, 

mąstymo pratybos). 

 Simbolizmo krypties pristatymas (metodas – 

įtraukiančios paskaitos fragmentas). 

 

 

Vertinimo formos: 

neformalusis 

vertinimas. 

Vertinamas 

gebėjimas 

savarankiškai 

susirasti 

informaciją, 

atpažinti ir 

paaiškinti 

simbolius, bendra 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d.Vilnius: Alma littera, 

1999. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/S

imbolis 

 

http://lietuviukalbairliteratur

a.lt/simbolis/ 

 

http://www.google.lt/images

?hl=lt&q=kelio+zenklai&u

m=1&ie=UTF-

http://lt.wikipedia.org/wiki/Modernizmas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Modernizmas
http://www.emokykla.lt/svetaines/mk/Modernizmas.html
http://www.emokykla.lt/svetaines/mk/Modernizmas.html
http://lituanistui.dtiltas.lt/pateiktys/MODERNIZMAS.ppt
http://lituanistui.dtiltas.lt/pateiktys/MODERNIZMAS.ppt
http://lt.wikipedia.org/wiki/Simbolis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Simbolis
http://lietuviukalbairliteratura.lt/simbolis/
http://lietuviukalbairliteratura.lt/simbolis/
http://www.google.lt/images?hl=lt&q=kelio+zenklai&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=wsFzTP7vMI_HswaWqISeCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
http://www.google.lt/images?hl=lt&q=kelio+zenklai&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=wsFzTP7vMI_HswaWqISeCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
http://www.google.lt/images?hl=lt&q=kelio+zenklai&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=wsFzTP7vMI_HswaWqISeCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
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3. Gebės nurodyti esminius simbolizmo 

bruožus, atpažinti kūrinyje ir socialinėje 

aplinkoje vartojamus simbolius, paaiškinti jų 

prasmę. 

 

 

 

1.2.Simbolizmo estetinės nuostatos V. 

Mykolaičio-Putino eilėraščiuose 

 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Mokiniai suvoks  skaitomus V. 

Mykolaičio-Putino eilėraščius kaip lietuvių 

kultūros dalį,  išsakys savo nuomonę apie 

praeities kartų patirtį, vertybes. 

 

2. Remdamiesi turimomis žiniomis apie 

teksto interpretaciją ir simbolizmą, gebės, 

analizuodami vaizdų ir kalbinės raiškos 

elementus, paaiškinti eilėraščio prasmę.  

 

3. Atras ir supras, kad gali būti kelios to 

paties teksto interpretacijos, kad jas lemia 

skaitytojo turima patirtis ir socialinis 

kultūrinis kontekstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kas yra teksto interpretacija? Teorijos 

kartojimas (metodai: klausimai-atsakymai, 

aiškinimas). 

 Simboliai V. Mykolaičio-Putino eilėraštyje 

„Margi sakalai“ – interpretavimas žodžiu 

(metodai: pokalbis, literatūriniai aspektiniai 

tyrimai). 

 Eilėraščio „Margi sakalai“ sąsaja su V. 

Kernagio muzikine interpretacija – ezopinės 

kalbos reikšmė sovietmečiu (metodai: 

įtraukiančios paskaitos fragmentas, lyginimas). 

kultūrinė patirtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas 

(kaupiamasis). 

Vertinamas 

gebėjimas 

interpretuoti 

eilėraštį, paaiškinti 

simbolių prasmę, 

palyginti eilėraštį 

su muzikiniu 

kūriniu pagal 

nurodytus arba 

mokinių 

savarankiškai 

pasirinktus 

aspektus. 

 

8&source=univ&ei=wsFzTP

7vMI_HswaWqISeCQ&sa=

X&oi=image_result_group&

ct=title&resnum=4&ved=0C

DYQsAQwAw 

 

http://www.google.lt/images

?um=1&hl=lt&tbs=isch%3A

1&sa=1&q=prekiu+logotipa

i&btnG=Ie%C5%A1koti&a

q=f&aqi=&aql=&oq=&gs_r

fai= 

 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. – V., 1999. 

 

http://www.mediafire.com/?

dmmijkej2ed 

 

2–3. Impresionizmas. I. Šeiniaus 

„Kuprelis“ – pirmas modernus romanas 

lietuvių literatūroje 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Diskutuodami apie impresionistinį meną 

(idėjas, vertybes, estetiką)  ugdysis poreikį 

sąmoningai skaityti. 

 Impresionizmo krypties pristatymas: 

impresionizmas dailėje, muzikoje, literatūroje 

(metodas – įtraukianti paskaita audiovizualinėje 

auditorijoje, panaudojant vaizdinę ir garsinę 

medžiagą). 

 I. Šeiniaus biografija. I. Šeiniaus romano 

„Kuprelis“ siužetas, problematika, idėjos, 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas. 

Vertinama 

kaupiamaisiais 

pažymiais už 

Šeiniaus romano 

analizavimą, 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/I

mpresionizmas 

 

http://www.emokykla.lt/svet

aines/daile/10/impresion/imp

http://www.google.lt/images?hl=lt&q=kelio+zenklai&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=wsFzTP7vMI_HswaWqISeCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
http://www.google.lt/images?hl=lt&q=kelio+zenklai&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=wsFzTP7vMI_HswaWqISeCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
http://www.google.lt/images?hl=lt&q=kelio+zenklai&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=wsFzTP7vMI_HswaWqISeCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
http://www.google.lt/images?hl=lt&q=kelio+zenklai&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=wsFzTP7vMI_HswaWqISeCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
http://www.google.lt/images?hl=lt&q=kelio+zenklai&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=wsFzTP7vMI_HswaWqISeCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDYQsAQwAw
http://www.google.lt/images?um=1&hl=lt&tbs=isch%3A1&sa=1&q=prekiu+logotipai&btnG=Ie%C5%A1koti&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.lt/images?um=1&hl=lt&tbs=isch%3A1&sa=1&q=prekiu+logotipai&btnG=Ie%C5%A1koti&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.lt/images?um=1&hl=lt&tbs=isch%3A1&sa=1&q=prekiu+logotipai&btnG=Ie%C5%A1koti&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.lt/images?um=1&hl=lt&tbs=isch%3A1&sa=1&q=prekiu+logotipai&btnG=Ie%C5%A1koti&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.lt/images?um=1&hl=lt&tbs=isch%3A1&sa=1&q=prekiu+logotipai&btnG=Ie%C5%A1koti&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.lt/images?um=1&hl=lt&tbs=isch%3A1&sa=1&q=prekiu+logotipai&btnG=Ie%C5%A1koti&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.mediafire.com/?dmmijkej2ed
http://www.mediafire.com/?dmmijkej2ed
http://lt.wikipedia.org/wiki/Impresionizmas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Impresionizmas
http://www.emokykla.lt/svetaines/daile/10/impresion/impresion.htm
http://www.emokykla.lt/svetaines/daile/10/impresion/impresion.htm
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2. Atpažins ir paaiškins  impresionizmo 

krypties požymius lietuvių ir užsienio kūrėjų 

įvairių meno sričių darbuose. 

3. Gebės, tinkamai vartodami teorijos 

sąvokas,  aptarti kūrinyje vaizduojamą 

pasaulį, vertybes, remdamiesi kontekstu,  

daryti teksto visumą apibendrinančias 

išvadas. 

4. Gebės kūrybiškai interpretuoti tekstą, 

kurdami ekranizaciją arba inscenizaciją. 

 

vertybės, veikėjų paveikslai, malūno ir veikėjo 

ryšys, stilius – kuo jie modernūs (metodai: 

nuomonių sūpynės, klausimai-atsakymai, 

literatūriniai aspektiniai tyrimai). 

 Scenarijaus rašymas pagal romano ištrauką. 

 Ištraukos inscenizavimas arba ekranizavimas 

pagal parašytus scenarijus. 

 Geriausios ekranizacijos ir inscenizacijos 

rinkimas (metodas – vaizdų komentarai). 

 

praktinį darbą 

pamokoje. 

Pažymiu vertinama 

namuose sukurta 

ekranizacija arba 

inscenizacija. 

resion.htm 

 

 

http://www.emokykla.lt/svet

aines/daile/10/impresion/ind

ex.htm 

 

http://lituanistui.dtiltas.lt/pat

eiktys/Impresionizmas.ppt 

 

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadove

liai/Vadovelis_7/2.Impresio

nizmas/index2.htm 
 

4–5. Literatūrinio tipo rašinio, remiantis I. 

Šeiniaus romano idėjomis, rašymas (pvz., 

meilės tema) 

 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Ugdysis kultūrinę ir asmeninę tapatybę,  

kūrybiškumą, nagrinėdami meilės temą 

lietuvių literatūroje (būtina remtis I. Šeiniaus 

romanu). 

2. Gebės paaiškinti grožiniame tekste (I. 

Šeiniaus romane ir kt. savarankiškai 

pasirinktame kūrinyje) vaizduojamas 

situacijas, keliamas idėjas, kurios susijusios 

su meilės tema. 

3. Gebės rašyti taisyklinga ir stilinga kalba. 

 

6. Rašinių aptarimas, klaidų taisymas 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Ugdysis kritinį vertinimą,  aptardami savo 

ir bendraklasių darbų ištraukas. 

2. Lavinsis pastabumą, gilins rašybos, 

skyrybos, kalbos kultūros žinias, tobulins 

rašinio rašymo įgūdžius. 

 Mokymasis formuluoti rašinio temą (metodai: 

savarankiškas mokinių darbas, grupinis darbas – 

temų analizė ir tinkamų temų atranka pagal 

mokytojo pateiktus / mokinių susiformuluotus 

kriterijus). 

 Rašinio temų skelbimas (mokytojo pasiūla). 

 Rašinio tikslų formulavimas, vertinimo aspektų 

priminimas ir aptarimas su mokiniais (metodas 

– pokalbis). 

 Pasiruošimas literatūriniam rašiniui: temos 

pasirinkimas, pasirenkamų nagrinėti kūrinių 

sąrašo sudarymas, plano rašymas (metodai: 

literatūriniai aspektiniai tyrimai, klausimai-

atsakymai, planavimas). 

 Rašinio rašymas. 

 

 

 Rašinių aptarimas (metodas – mokytojo 

komentarai). 

 Rašinių taisymas ir klaidų analizė, darbų 

pristatymas (metodai: IIPS, komentavimas, 

lentelės pildymas). 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas. 

Rašinys vertinamas 

pažymiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo formos: 

neformalusis 

vertinimas. 

Vertinama 

(mokytojo 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 

 

http://www.emokykla.lt/svetaines/daile/10/impresion/impresion.htm
http://www.emokykla.lt/svetaines/daile/10/impresion/index.htm
http://www.emokykla.lt/svetaines/daile/10/impresion/index.htm
http://www.emokykla.lt/svetaines/daile/10/impresion/index.htm
http://lituanistui.dtiltas.lt/pateiktys/Impresionizmas.ppt
http://lituanistui.dtiltas.lt/pateiktys/Impresionizmas.ppt
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai/Vadovelis_7/2.Impresionizmas/index2.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai/Vadovelis_7/2.Impresionizmas/index2.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai/Vadovelis_7/2.Impresionizmas/index2.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai/Vadovelis_7/2.Impresionizmas/index2.htm
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3. Analizuos savo darbo trūkumus ir 

privalumus, numatys veiklą, kuri padėtų 

siekti geresnių rezultatų. 

 Individualios strategijos, kaip užpildyti žinių 

spragas, pristatymas (metodas – pokalbis). 

 

komentarai) už 

paties mokinio 

rašinio klaidų 

taisymą, 

bendraklasio darbo 

ištraukos 

komentavimą. 

7-8. Ekspresionizmas. J. Savickio novelės 

„Kova“ analizavimas 

 

Pagrindiniai uždaviniai. 

1. Dalyvaudami diskusijoje apie J. Savickio 

novelę, išsakys savo nuomonę apie 

literatūros klasikos aktualumą šiandien, 

kūrinio etinę ir estetinę vertę šiuolaikiniam 

skaitytojui.   

2. Gebės analizuoti, interpretuoti, daryti J. 

Savickio novelės „Kova“ visumą 

apibendrinančias išvadas, tinkamai vartodami 

reikalingas literatūros teorijos sąvokas. 

3. Rengdamiesi pranešimui ir diskusijai, 

gebės savarankiškai susirasti įvairaus 

pobūdžio šaltinius, atrinkti, sisteminti, 

vertinti  ir pristatyti informaciją. 

4. Žinos esmines ekspresionizmo literatūros 

ypatybes ir svarbiausius kūrėjus.  

 

 

 

 

 Ekspresionizmo apraiškos įvairiose meno 

kryptyse (metodai: minčių šuorai, pranešimas). 

 J. Savickio biografija. Novelės „Kova“ 

analizavimas (metodai: pokalbis, teksto gidas, 

išankstiniai įspūdžiai, literatūriniai aspektiniai 

tyrimai). 

 Diskusija, remiantis novelės idėjomis ir šių 

laikų socialine aplinka (pvz., apie smurtą prieš 

vaikus arba tėvų ir vaikų santykių problemas). 

 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas. 

Vertinama 

kaupiamaisiais 

pažymiais už 

pranešimo 

pristatymą, novelės 

analizavimą, 

aktyvų dalyvavimą 

bei gebėjimą 

pagrįsti savo 

nuomonę 

diskusijoje.  

http://lituanistika.emokykla.l

t/doc/Ekspresionizmas_Jurgi

s_Savickis.ppt 

http://www.daukantas.lt/edu/

daile/ars/ars2/9h_xx1/ekspre

sionizmas.htm 

 

Baltuonė A. ir kt. Literatūros 

vadovėlis 11 kl. II d. 

Vilnius: Baltos lankos, 2004.  

 

http://www.straipsniai.lt/No

veles/puslapis/3317 

http://lituanistui.dtiltas.lt/Ko

nspektai/Avangardizmas_Jur

gis_Savickis.doc 

 

9.Avangardizmas. Keturvėjininkai 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Diskutuodami apie avangardizmą Lietuvos 

ir Europos mene, vertindami avangardinius 

jaunimo judėjimus,  ugdysis kultūrinę 

savimonę, kritinį mąstymą. 

2. Mokės parengti pranešimą  apie 

avangardizmą (rasti, atrinkti, sisteminti ir 

pristatyti reikalingą informaciją). 

3. Klausydamiesi draugų pranešimų, gebės 

atrinkti esminę informaciją, ją performuoti į 

 Pranešimas apie avangardizmą (metodai: 

vaizdinės medžiagos demonstravimas, 

sustabdytos akimirkos, konspektavimas). 

 Keturvėjininkų manifestas, stilistinės kalbos 

ypatybės (metodai: asociacijų raiška, 

literatūriniai aspektiniai tyrimai). 

 Avangardizmo sąsajos su šių laikų jaunimo 

judėjimais, kuriuos būtų galima pavadinti 

avangardiniais. Pagal ką juos galima sieti – 

pažiūras, išvaizdą, elgesį? (metodai: pokalbis 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas. 

Vertinama 1 

pažymiu už kelis 

darbus: pranešimo 

pristatymą, 

keturvėjininkų 

manifesto 

analizavimą ir 

avangardistinį 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 

 

 

http://lituanistui.dtiltas.lt/Ko

nspektai/Avangardizmas_Jur

gis_Savickis.doc 

 

http://www.straipsniai.lt/sub

kulturos/puslapis/11369 

 

http://lituanistika.emokykla.lt/doc/Ekspresionizmas_Jurgis_Savickis.ppt
http://lituanistika.emokykla.lt/doc/Ekspresionizmas_Jurgis_Savickis.ppt
http://lituanistika.emokykla.lt/doc/Ekspresionizmas_Jurgis_Savickis.ppt
http://www.daukantas.lt/edu/daile/ars/ars2/9h_xx1/ekspresionizmas.htm
http://www.daukantas.lt/edu/daile/ars/ars2/9h_xx1/ekspresionizmas.htm
http://www.daukantas.lt/edu/daile/ars/ars2/9h_xx1/ekspresionizmas.htm
http://www.straipsniai.lt/Noveles/puslapis/3317
http://www.straipsniai.lt/Noveles/puslapis/3317
http://lituanistui.dtiltas.lt/Konspektai/Avangardizmas_Jurgis_Savickis.doc
http://lituanistui.dtiltas.lt/Konspektai/Avangardizmas_Jurgis_Savickis.doc
http://lituanistui.dtiltas.lt/Konspektai/Avangardizmas_Jurgis_Savickis.doc
http://lituanistui.dtiltas.lt/Konspektai/Avangardizmas_Jurgis_Savickis.doc
http://lituanistui.dtiltas.lt/Konspektai/Avangardizmas_Jurgis_Savickis.doc
http://lituanistui.dtiltas.lt/Konspektai/Avangardizmas_Jurgis_Savickis.doc
http://www.straipsniai.lt/subkulturos/puslapis/11369
http://www.straipsniai.lt/subkulturos/puslapis/11369
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konspektus. 

4. Gebės tinkamai vartoti literatūros teorijos 

sąvokas, dalyvaudami pokalbyje apie 

avangardizmo sąsajas su šių laikų jaunimo 

judėjimais, kuriuos būtų galima pavadinti 

avangardiniais.  

5. Gebės aptarti keturvėjininkų kūrybos 

ypatumus ir, remdamiesi turimomis žiniomis, 

sukurti avangardistinį eilėraštį. 

 

minčių šuorai). 

 Avangardistinio eilėraščio kūrimas (gali būti 

namų darbų užduotis). 

 

eilėraštį.  

10. K. Binkio kūrybos santykis su 

tradicine lietuvių literatūra. „100 

pavasarių“ 

 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Žinos svarbiausius rašytojo K. Binkio 

biografijos faktus ir kūrybos ypatumus, kurie 

svarbūs analizuojant poeto eilėraščius. 

2. Gebės aptarti, kuo modernus 

(netradiciškas) analizuojamas K. Binkio 

eilėraštis (eil. iš „Penkių pavasarių“). 

 3. Palyginti eilėraštį „Agitacinio pobūdžio 

eilėraštis su priemaiša piršlybų“ ir kt. 

pasirinktus eil. iš rinkinio „100 pavasarių“ su 

tradicine lietuvių literatūra, paaiškinti, kodėl 

jie yra avangardistiniai. 

4. Gebėti aptarti minėtų eilėraščių kalbinę 

raišką bei idėjinį turinį, rasti sąsajų su  

rašytojo asmenybe. 

 

 K. Binkio biografija, kūrybos ypatumai 

(metodai: įtraukiančios paskaitos fragmentas, 

konspektavimas). 

 Eilėraščių analizavimas (metodai: literatūriniai 

aspektiniai tyrimai, komentuojamasis 

skaitymas). 

 Rašytojo asmenybės bruožai eilėraščiuose 

(metodai: įsivaizduojamas interviu su K. 

Binkiu). 

 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas.  

Vertinama 

kaupiamaisiais 

pažymiais už 

eilėraščių 

analizavimą. 

Neformalusis 

vertinimas  
mokytojas 

komentuoja 

interviu 

originalumą, 

padarytas išvadas/ 

mokiniai pagal 

pateiktus arba 

savarankiškai 

susiformuluotus 

kriterijus aptaria 

draugų parengtus 

interviu. 

http://www.tekstai.lt/tekstai/

155-binkis-kazys/860-kazys-

binkis-100-pavasariu.html 

 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 

 

 

Kazys Binkis // 

http://mkp.emokykla.lt/imo/l

t/mo/466/ 

 

Avangardas. „Keturių vėjų“ 

sąjūdis // 

http://mkp.emokykla.lt/imo/l

t/mo/463/  

 

 

11. Teksto suvokimo testas pagal 

avangardistinį arba ekspresionistinį tekstą 

 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Ugdysis poreikį sąmoningai skaityti 

 Teksto suvokimo testo tikslų formulavimas, 

vertinimo aspektų priminimas (metodas – 

pokalbis.) 

 Teksto suvokimo testų rašymas ir įsivertinimas 

Vertinimo formos: 

neformalusis 

vertinimas.  

 

http://www.tekstai.lt/tekstai/155-binkis-kazys/860-kazys-binkis-100-pavasariu.html
http://www.tekstai.lt/tekstai/155-binkis-kazys/860-kazys-binkis-100-pavasariu.html
http://www.tekstai.lt/tekstai/155-binkis-kazys/860-kazys-binkis-100-pavasariu.html
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/466/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/466/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/463/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/463/
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grožinės literatūros tekstus. 

2. Įvertins  savo gebėjimus suvokti 

modernaus teksto prasmę, aptardami jo turinį 

ir kalbinę raišką. 

3. Aiškinsis, kokius teksto elementus  sunkiai 

sekasi analizuoti.  

 

pagal pateiktus kriterijus. Tinkamų skaitymo 

strategijų, padedančių geriau suprasti tekstą, 

pasirinkimas ir taikymas. 

 Teksto suvokimo testo tobulinimas ir 

įsivertinimas.  

 

12. Teksto suvokimo testo aptarimas. 

Neoromantizmo literatūra 

 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Išsiaiškins teksto suvokimo testuose 

padarytas klaidas, gebės jas ištaisyti. 

2. Žinos pagrindinius neoromantizmo 

krypties ypatumus. 

3. Gebės rasti XX a. I pusės neoromantizmo 

požymių XXI a. Lietuvos kultūroje. 

 Teksto suvokimo testo aptarimas ir klaidų 

taisymas  (metodai: klausimai-atsakymai, ŽNS, 

testų taisymas). 

 Neoromantizmo literatūros bruožai (metodai: 

asociacijų raiška, sustabdytos akimirkos, 

konspektavimas).  

 Neoromantizmo atspindžiai XXI a. Lietuvos 

kultūroje: muzikoje, teatre, literatūroje, dailėje, 

kine (metodai: pokalbis, asociacijų raiška). 

Vertinimo formos: 

neformalusis ir 

formalusis 

vertinimas. 

Mokytojas 

komentuoja teksto 

suvokimo užduočių 

taisymą. 

Formalusis 

vertinimas: 
kaupiamaisiais 

pažymiais 

vertinama, kaip 

mokinys sugeba 

suvokti 

neoromantizmo 

krypties ypatumus, 

ieškodamas jų XXI 

a. Lietuvos 

kultūroje. 

http://www.bernardinai.lt/str

aipsnis/2009-02-18-povilas-

girdenis-bardai-xxi-amziaus-

romantikai/11294 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 

http://www.bernardinai.lt/str

aipsnis/2010-07-07-svyturio-

menu-doke-miestietiska-

romantika-is-berlyno-su-

ljiljana-petkovic-

orchestra/47183 

 

http://www.kalbam.lt/lietuvi

u/wp-

content/uploads/2010/03/Mo

dernizmas_Neoromantizmas

_Satrijos_Ragana.doc 

 

http://www.lle.lt/FMPro?-

db=lle2004.fp5&-

format=detail.htm&-

lay=straipsnis&-

op=eq&Antraste=Neoroman

tizmas&-find= 

 

 

13. Salomėjos Nėries biografija ir kūrybos 

bruožai. Eilėraščių raiškusis skaitymas ir 

analizavimas 

Pagrindiniai uždaviniai 

 Salomėjos Nėries eilėraščių raiškusis skaitymas 

(metodai: raiškiojo skaitymo konkursas, 

komplimentai draugams). 

 Salomėjos Nėries biografija ir kūrybos bruožai 

Vertinimo formos: 

neformalusis 

vertinimas. 

Mokytojas ir 

 

http://lituanistui.dtiltas.lt/pat

eiktys/Salomeja_Neris.ppt#2

56,2,Salomėja Nėris 

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-02-18-povilas-girdenis-bardai-xxi-amziaus-romantikai/11294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-02-18-povilas-girdenis-bardai-xxi-amziaus-romantikai/11294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-02-18-povilas-girdenis-bardai-xxi-amziaus-romantikai/11294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-02-18-povilas-girdenis-bardai-xxi-amziaus-romantikai/11294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-07-svyturio-menu-doke-miestietiska-romantika-is-berlyno-su-ljiljana-petkovic-orchestra/47183
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-07-svyturio-menu-doke-miestietiska-romantika-is-berlyno-su-ljiljana-petkovic-orchestra/47183
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-07-svyturio-menu-doke-miestietiska-romantika-is-berlyno-su-ljiljana-petkovic-orchestra/47183
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-07-svyturio-menu-doke-miestietiska-romantika-is-berlyno-su-ljiljana-petkovic-orchestra/47183
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-07-svyturio-menu-doke-miestietiska-romantika-is-berlyno-su-ljiljana-petkovic-orchestra/47183
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-07-svyturio-menu-doke-miestietiska-romantika-is-berlyno-su-ljiljana-petkovic-orchestra/47183
http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp-content/uploads/2010/03/Modernizmas_Neoromantizmas_Satrijos_Ragana.doc
http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp-content/uploads/2010/03/Modernizmas_Neoromantizmas_Satrijos_Ragana.doc
http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp-content/uploads/2010/03/Modernizmas_Neoromantizmas_Satrijos_Ragana.doc
http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp-content/uploads/2010/03/Modernizmas_Neoromantizmas_Satrijos_Ragana.doc
http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp-content/uploads/2010/03/Modernizmas_Neoromantizmas_Satrijos_Ragana.doc
http://www.lle.lt/FMPro?-db=lle2004.fp5&-format=detail.htm&-lay=straipsnis&-op=eq&Antraste=Neoromantizmas&-find
http://www.lle.lt/FMPro?-db=lle2004.fp5&-format=detail.htm&-lay=straipsnis&-op=eq&Antraste=Neoromantizmas&-find
http://www.lle.lt/FMPro?-db=lle2004.fp5&-format=detail.htm&-lay=straipsnis&-op=eq&Antraste=Neoromantizmas&-find
http://www.lle.lt/FMPro?-db=lle2004.fp5&-format=detail.htm&-lay=straipsnis&-op=eq&Antraste=Neoromantizmas&-find
http://www.lle.lt/FMPro?-db=lle2004.fp5&-format=detail.htm&-lay=straipsnis&-op=eq&Antraste=Neoromantizmas&-find
http://www.lle.lt/FMPro?-db=lle2004.fp5&-format=detail.htm&-lay=straipsnis&-op=eq&Antraste=Neoromantizmas&-find
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1. Žinos svarbiausius Salomėjos Nėries 

gyvenimo faktus ir kūrybos bruožus, kurie 

svarbūs analizuojant poetės  eilėraščius.  

2. Tobulins sakytinės ir rašytinės kalbos 

gebėjimus, mokydamiesi raiškiai skaityti ir 

analizuoti S. Nėries eilėraščius žodžiu ir 

raštu. 

3. Gebės skirti tekstų socialinį, istorinį, 

kultūrinį kontekstus, nurodyti esminius 

neoromantizmo bruožus Salomėjos Nėries 

eilėraščiuose (ankstyvosios ir vėlyvosios 

lyrikos).  

 

(metodai: išankstiniai įspūdžiai apie rašytoją ir 

jos kūrybos ypatumus, remiantis skaitytais 

eilėraščiais, sustabdytos akimirkos, 

konspektavimas). 

 Eilėraščių iš skirtingų rinkinių analizavimas ( po 

1 eil. iš rinkinių „Pėdos smėly“, „Diemedžiu 

žydėsiu“, „Prie didelio kelio“) (metodai: 

literatūriniai aspektiniai tyrimai – dirbama 

grupėse). 

bendraklasiai 

komentuoja 

gebėjimą raiškiai 

skaityti eilėraštį. 

Mokiniai įsivertina 

pagal mokytojo 

pateiktus / 

savarankiškai 

pasirengtus 

kriterijus, kaip 

sugebėjo grupėje 

išanalizuoti pateiktą 

eilėraštį pagal 

nurodytus aspektus, 

kieno įnašas buvo 

didžiausias ir kodėl. 

 

http://www.emokykla.lt/MO

/Lietuviu/446.lakstingala.ppt

#269,13,Slide 13 

 

 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 

 

14. Salomėjos Nėries eilėraščių ir 

dienoraščio panašumai. Skaitytojo 

dienoraščio rašymas 

1. Išsakys savo nuomonę apie estetinę 

Salomėjos Nėries eilėraščių ir dienoraščio 

fragmentų bei kitų per šio modulio pamokas 

skaitytų kūrinių vertę, patiriamą  estetinį jų 

poveikį. 

2. Taikys literatūros teorijos žinias apie 

neoromantizmą ir Salomėjos Nėries kūrybą, 

rašydami  skaitytojo dienoraštį. 

3. Ugdysis kūrybingumą ir tobulins 

raštingumo įgūdžius, rašydami skaitytojo 

dienoraštį. 

 

 

 

 

 Salomėjos Nėries dienoraščio fragmentų 

skaitymas ir lyginimas su anksčiau skaitytais jos 

eilėraščiais (metodai: lyginimas pagal 

pasirinktus aspektus, nuomonių sūpynės). 

 Skaitytojo dienoraščio rašymas, kuriame 

išryškėtų požiūris į literatūrą ir nuomonė, 

įspūdžiai apie anksčiau per modulio pamokas 

skaitytus kūrinius ar kūrinį. 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas. 

Kaupiamaisiais 

pažymiais 

vertinamas 

dienoraščio ir 

eilėraščių lyginimo 

pagrįstumas bei 

skaitytojo 

dienoraštyje 

atsiskleidęs 

kūrybingumas, 

originalumas, 

raštingumo įgūdžiai 

ir stilius. 

 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 

 

15. J. Aisčio biografija, neoromantiniai 

eilėraščiai. 

 

 J. Aisčio biografija ir kūrybos kelias (metodai: 

kūrybinės laboratorijos, klausimai-atsakymai). 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas. 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 
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Pagrindiniai uždaviniai 

1. Gebės originaliai pristatyti J. Aisčio 

biografiją, remdamasis savarankiškai 

atrinkta, susisteminta informacija. pristatyti. 

2. Gebės aptarti, kuo svarbus/nesvarbus buvo 

J. Aisčio neoromantinės kūrybos 

nagrinėjimas. 

3. Gebės savarankiškai analizuoti pasirinktą 

J. Aisčio eilėraštį ir įvertinti jo meniškumą, 

tinkamai vartodami reikalingas literatūros 

teorijos sąvokas.  

 

 J. Aisčio eilėraščių komentuojamasis skaitymas 

ir analizavimas pagal nurodytus arba mokinių 

savarankiškai pasirinktus aspektus (mokinių 

individualiai pasirinkti J. Aisčio eil. iš 

literatūros vadovėlio). 

Kaupiamaisiais 

pažymiais 

vertinamas 

kūrybiškas J. 

Aisčio biografijos 

pristatymas, bet 

atkreipiamas 

dėmesys ir į kalbos 

taisyklingumą bei 

kalbėjimo stilių. 

Taip pat 

kaupiamaisiais 

pažymiais 

vertinamas ir 

eilėraščių 

komentavimas, 

analizavimas. 

 

http://mokykla.ku.lt/versme/

poetai/aistis.htm 

 

16. A. Miškinio ir B. Brazdžionio 

biografijos, eilėraščių analizavimas bei 

recenzavimas 

 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Pristatydami rašytojų biografijas ir 

analizuodami jų tekstus, gebės paaiškinti, 

kaip istorinė situacija lėmė jų kūrybos 

tematiką ir raišką. 

2. Ugdysis sąmoningo skaitymo gebėjimus, 

savarankiškai pasirinkdami A. Miškinio ir B. 

Brazdžionio eilėraščius, argumentuodami 

savo pasirinkimą. 

3. Vertins skaitomų tekstų turinį ir raišką 

savarankiškai pasirinkdami kriterijus, pagrįs 

vertinimus kūrinio medžiaga. 

4. Gebės nurodyti, kokie esminiai 

neoromantizmo bruožai būdingi abiejų 

rašytojų eilėraščiams. 

 A. Miškinio ir B. Brazdžionio biografijos 

(metodai: išankstiniai įspūdžiai, pranešimai). 

 Pasirinktų A. Miškinio ir B. Brazdžionio 

eilėraščių analizavimas bei recenzavimas 

(mokiniams pateikiamos individualios užduotys, 

atsižvelgiant į jų pasirinktus eilėraščius) 

(metodai: literatūriniai aspektiniai tyrimai). 

 Recenzijų bei analizių pristatymas ir aptarimas 

(kelios pristatomos žodžiu klasėje, kitas 

mokytojas surenka ir pakomentuoja kitą. 

pamoką) (metodai: atliktų darbų skaitymas 

klasei, klausimai autoriui).  

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas. 

Kaupiamaisiais 

pažymiais 

vertinamas 

pranešimo 

pristatymas bei 

individualios 

užduotys  

(analizavimas pagal 

pateiktus aspektus, 

recenzavimas pagal 

pasirinktus 

vertinimo 

kriterijus). 

Šervenikaitė N. Literatūra 10 

kl. I d. Vilnius: Alma littera, 

1999. 

 

 

http://www.mokslai.lt/referat

ai/referatas/9620.html 

 

http://www.straipsniai.lt/Ber

nardas_Brazdzionis/puslapis

/6339 

 

http://mokykla.ku.lt/versme/

poetai/miskinis.htm 

 

Rimavičiūtė R. Literatūra X 

kl. II d. Vilnius: Alma 

littera, 2000. 

http://mokykla.ku.lt/versme/poetai/aistis.htm
http://mokykla.ku.lt/versme/poetai/aistis.htm
http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/9620.html
http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/9620.html
http://www.straipsniai.lt/Bernardas_Brazdzionis/puslapis/6339
http://www.straipsniai.lt/Bernardas_Brazdzionis/puslapis/6339
http://www.straipsniai.lt/Bernardas_Brazdzionis/puslapis/6339
http://mokykla.ku.lt/versme/poetai/miskinis.htm
http://mokykla.ku.lt/versme/poetai/miskinis.htm
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17–18. Savita H. Radausko kūryba – tarsi 

poetinė miniatiūra 

 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Žinos pagrindinius miniatiūros žanro 

ypatumus. 

2. Analizuodami H. Radausko eilėraščius 

(„Rytas geležinkelio stoty“, „Žiemos pasaka“ 

ir kt.), gebės paaiškinti, kuo jie saviti, kodėl 

juos galima pavadinti poetine miniatiūra. 

3. Sukurs miniatiūrą, remdamiesi patirtais 

įspūdžiais (perskaitę  keletą  H. Radausko 

eilėraščių). 

 

 

 Miniatiūros žanro ypatumai (metodas – 

klausimai-atsakymai). 

 H. Radausko asmenybė, kūrybos ypatumai, 

atsiskleidžiantys eilėraščiuose „Rytas 

geležinkelio stoty“, „Žiemos pasaka“ ir kt. 

Kodėl H. Radausko eilėraščius galima pavadinti 

poetine miniatiūra? (kūrybinės laboratorijos 

metodas). 

 Miniatiūros kūrimas, skaitymas ir 

komentavimas (metodai: individualus kūrybinis 

darbas, nuomonių sūpynės). 

Vertinimo formos: 

formalusis 

vertinimas. 

Mokinys 

vertinamas vienu 

pažymiu už darbą 

„kūrybinėje 

laboratorijoje“ ir 

miniatiūrą (ar ji 

atitinka žanro 

reikalavimus, ar 

taisyklinga kalba, 

ar tinkamas stilius). 

http://www.ipc.lt/liet/old/old

/konf_medz/gustainiene.doc 

 

http://www.straipsniai.lt/Min

iatiuros 

 

http://m.mokslai.lt/referatai/r

eferatas/henriko-radausko-

poezija-puslapis4.html 

 

http://www.kalbam.lt/lietuvi

u/wp-

content/uploads/2010/03/Ra

dauskas_Henrikas.ppt#256,1

,Slide 1 

 

Rimavičiūtė R. Literatūra X 

kl. II d.Vilnius: Alma litera, 

2000. 

III etapas. Modulio apibendrinimas ( 1 val.) 

1.Moderniojo meno ieškojimų 

apibendrinimas. Literatūros teorijos testas 

ir diskusija. 

 

Pagrindiniai uždaviniai 

1. Gebės įsivertinti savo žinias apie 

moderniojo meno kryptis. 

2. Diskusijoje apie tai, kuo modulio pamokos 

buvo naudingos bendram kultūriniam 

išprusimui, gebės argumentuoti savo 

nuomonę, remdamiesi įgyta patirtimi, kaip 

šis menas susijęs su šių dienų realijomis, ir 

išsiugdytom nuostatom apie modernųjį meną 

ir jo poveikį žmogui. 

3. Gebės aptarti šio modulio galimus 

kontekstinius ryšius su kitais kalbos ir 

literatūros moduliais. 

 Literatūros teorijos testas. 

 Diskusija apie tai, kuo modulio pamokos buvo 

naudingos ar nenaudingos bendram kultūriniam 

išprusimui (metodai: jėgos laukas, nuomonių 

sūpynės). 

 Galimi modulio kontekstiniai ryšiai su kitais 

kalbos ir literatūros moduliais (metodai: 

pokalbis, minčių šuorai). 

Vertinimo formos: 

 formalusis 

vertinimas 

(mokiniai vertinami 

vienu pažymiu už 

testą ir dalyvavimą 

diskusijoje). 

 

 

 

 

http://www.ipc.lt/liet/old/old/konf_medz/gustainiene.doc
http://www.ipc.lt/liet/old/old/konf_medz/gustainiene.doc
http://www.straipsniai.lt/Miniatiuros
http://www.straipsniai.lt/Miniatiuros
http://m.mokslai.lt/referatai/referatas/henriko-radausko-poezija-puslapis4.html
http://m.mokslai.lt/referatai/referatas/henriko-radausko-poezija-puslapis4.html
http://m.mokslai.lt/referatai/referatas/henriko-radausko-poezija-puslapis4.html
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III. Apibendrinamasis vertinimas baigus B1 (10) modulį 

Mokinių darbai, iš kurių rezultatų galėtų rastis mokinių pasiekimų apibendrinamasis vertinimas: 

1. Literatūrinis rašinys 20% 

2. Pristatymai / pranešimai / dalyvavimas diskusijose 20% 

3. Teksto analizės ir interpretacijos, recenzavimo užduotys žodžiu ir raštu 20% 

4. Literatūros teorijos testas 10% 

5. Teksto suvokimo testas 10% 

6. Kūrybiniai darbai (eilėraščio kūrimas, miniatiūra, inscenizacija, ekranizacija) 20% 

 

IV. Modulyje įgytų nuostatų, žinių, supratimo, gebėjimų plėtojimo gairės mokantis kitų 

literatūros ir kalbos modulių 

Modulio turinys bus plėtojamas visose likusių 4 modulių pamokose. Nagrinėdami grožinius tekstus 

ir pagal juos atlikdami teksto suvokimo užduotis mokiniai mokėsi tinkamai formuluoti temas, 

problemas, pagrindines mintis, ieškojo meninės raiškos priemonių, aptarinėjo stilių – mokydamiesi 

negrožinių tekstų suvokimo šiuos gebėjimus jie, be abejo, pagilins. Viešojo kalbėjimo modulio 

pamokose bus prisiminti diskusijose įgyti samprotavimo, argumentavimo įgūdžiai. Literatūros 

moduliuose bus turtinamas literatūros teorijos žodynas, ieškoma modernizmo krypčių ypatumų kito 

laikotarpio kūriniuose ir pan. 

 

V.  Rekomenduojama literatūra ir internetiniai mokymo(si) šaltiniai  

 

1. Aistis J. Milfordo gatvės elegijos. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991. 

2. Aistis J. Užgesę chimeros akys: [su paties poeto skaitytais eilėraščiais]. Vilnius: Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, 2005.  

3. Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną. Vilnius: Vaga, 1992.  

4. Daujotytė V. Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai. Vilnius: Tyto alba, 2003. 

5. Daujotytė V. Salomėjos Nėries ruduo. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.  

6. Egzodo literatūros atšvaitai. Vilnius: Vaga, 1989.  

7. Egzodo rašytojai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994. 

8. Galinis V. Naujos kryptys lietuvių literatūroje. Vilnius. Vaga, 1974. 

9. Jurgis Savickis: mokslinės konferencijos, skirtos jurgio Savickio 110 – osiom gimimo 

metinėms paminėti, pranešimai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 

10. Lietuvių egzodo literatūra, 1945-1990. Vilnius: Vaga, 1997. 

11. Kubilius V. Salomėjos Nėries lyrika. Vilnius: Vaga, 1989.  

12. Kubilius V. Jonas Aistis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.  

13. Kubilius V. XX amžiaus literatūra. Vilnius: Alma littera, 1995. 

14. Kubilius V. XX amžiaus lietuvių lyrika. Vilnius: Vaga, 1982. 

15. Kūrybos studijos ir interpretacijos: Henrikas Radauskas / Sudarė Jurga Katkuvienė. Vilnius: 

Baltos lankos, 2001.  

16. Lankutis J. Vinco Mykolaičio-Putino kūryba. Vilnius: Vaga, 1986.  
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17. Lietuvių literatūros istorija. XX a. pirmoji pusė, II knyga. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, 2010. 

18. Literatūros enciklopedija mokyklai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 

19. Mykolaitytė A. Gražiosios epochos stilistika: literatūriniai XX a. pradžios žaidimai. Kaunas: 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. 

20. Nuo Maironio iki Brazdžionio: tarp tradicijų ir modernizmo. Kaunas: Maironio lietuvių 

literatūros muziejus, 2007. 

21. Orintaitė P. Ką laumės lėmė.  Liepalotų medelynuose: atsiminimai apie Salomėją Nėrį, 

apybraižos. Vilnius: Vaga, 1993.   

22. „Per pasaulį keliauja žmogus“: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui. Vilnius: Lietuvių literatūros 

ir tautosakos institutas, 2008. 

Petrusevičiūtė L. Melancholija ir Saulė: Munchas ir Čiurlionis. Vilnius : Mintis, 2008 

23. Radauskas: apie kūrybą ir save, recenzijos ir straipsniai, Henrikas Radauskas atsiminimuose ir 

kritikoje. Vilnius: Baltos lankos, 1994. 

24. Satkauskytė D. Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos. Vilnius: Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, 1996.  

25. Sauka D. Jurgis Savickis: XX a. literatūros šriftas. Vilnius: Baltos lankos, 1994. 

26. Šilbajoris R. Netekties ženklai. Vilnius, Vaga, 1972. 

27. Striogaitė D. Avangardizmo sūkuryje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

1998. 

28. Tūtlytė R. Antanas Miškinis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.   

29. Tūtlytė R. Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita. Vilnius: 

Gimtasis žodis, 2006. 

30. Viliūnas G. Literatūrinis gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940). Vilnius: Alma 

littera, 1998. 

31. Tūtlytė R. Eilėraščio skaitymas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2010. 

32. Zürcher Ch. Lietuvių avangardo pavasaris. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

1998. 

33. Žėkaitė J. Jurgis Savickis. Vilnius: Pradai, 1994. 

34. Žėkaitė J. Apie Jurgį Savickį: atsiminimai, dokumentai, kritika. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, 2000. 

35. Avangardas. „Keturių vėjų“ sąjūdis // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/463/  

36. Literatūriniai sąjūdžiai // http://www.tekstai.lt/literatriniai-sjdiai 

37. Kazys Binkis // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/466/ 

 

 

 

 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/463/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/466/
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2.2.3. A2 (10) modulio ŽMOGUS IR ŽODIS: viešojo kalbėjimo pagrindai  aprašas 

2.2.3.1. A2 (10) modulio ilgalaikis  planas 

 Parengė Tauragės Žalgirių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Galminaitė 

ir projekto darbo grupė 

Modulio trukmė – 22 val.  

 Modulio tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti sėkmingam viešajam kalbėjimui reikalingo 

nusimanymo apie pasirengimo viešajai kalbai ir kalbėjimo procesą būdus, strategijas, šaltinius; 

tobulinti nekalbinės komunikavimo raiškos gebėjimus; parengti ir pasakyti viešąją kalbą, dalyvauti 

įvairaus pobūdžio diskusijose, taikyti kirčiavimo taisykles.  

 Uždaviniai. Modulio programa siekiama, kad mokinys: 

 pažintų viešojo kalbėjimo taisykles, etiketo dalykus; 

 ugdytųsi sėkmingam viešajam kalbėjimui, dalyvavimui diskusijose būtinas nuostatas;  

 ugdytųsi viešajam kalbėjimui būtinus gebėjimus; 

 pažintų save kaip viešosios kalbos sakytoją ir diskusijų dalyvį.  

 Numatomi mokinių pasiekimai. Žinios ir supratimas, gebėjimai. 

Mokiniai turėtų: 

 nurodyti sakytinio teksto autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti), atpažinti paslėptus 

sakytinio teksto autoriaus tikslus; 

 aptarti įvairaus pobūdžio sakytinių tekstų pagrindinę mintį, keliamas problemas, reiškiamus 

požiūrius, pateikiamus argumentus, paaiškinti perkeltinės prasmės pasakymus; 

 vertinti klausomo teksto turinį, raišką, kalbėjimo kultūrą, poveikį klausytojui; išsakyti savo 

požiūrį, argumentuoti; 

 sąmoningai klausytis, stebėti ir koreguoti savo suvokimą: tikslingai naudotis asmeniškai 

tinkamomis klausymo strategijomis; 

 tiksliai, aiškiai informuoti: nuosekliai, dalykiškai paaiškinti sąvokas, analizuoti procesus, 

reiškinius; 

 laikydamiesi numatytų kriterijų pristatyti objektą ar veiklą (pvz., knygą, projektą); 

 išsakyti požiūrį, vertinti, argumentuodami remtis įvairiais šaltiniais; 

 dalyvaudami įvairaus pobūdžio diskusijose efektyviai klausytis, klausti, atsakyti, kelti 

problemas, svarstyti, argumentuoti, prieštarauti, vertinti, apibendrinti.  
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Pamokos eilės numeris, 

tema (problema), 

uždaviniai 

Numatoma kalbinė veikla ir mokymo(si) 

metodai 

Vertinimas  Mokymosi medžiaga, šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas (2 val.) 

1.1–2. Modulio tikslas, 

uždaviniai, turinys, 

vertinimas 

Uždaviniai: 

– mokiniai aptars 

modulio programos 

tikslą, turinį, vertinimą;  

– įsivertins viešojo 

kalbėjimo gebėjimus; 

– aptars bendruosius 

modulio uždavinius ir 

išsikels asmeninius 

mokymosi uždavinius. 

 

Aktualizuojama modulio tema, pristatoma 

modulio programa, aptariamas modulio tikslas, 

uždaviniai, turinys, tarpiniai ir baigiamieji 

darbai, vertinimas.  

Diagnozuojamos mokinių nuostatos, žinios ir 

gebėjimai. Individualus darbas – atsakymai į 

klausimyno klausimus. 

Planuojamas modulio mokymasis: padedami 

mokytojo, dirbdami bendradarbiaujančiose 

grupėse mokiniai formuluoja asmeninius 

modulio mokymosi uždavinius, pasirenka 

viešosios kalbos temą. 

Vaizdo įrašo stebėjimas; aktyvus klausymas; 

minčių lietus; diskusija apie viešosios kalbos 

tikslus, turinį ir raišką; lentelės ŽNS pildymas;  

darbas bendradarbiaujančiose grupėse 

formuluojant modulio uždavinius, pasirenkant 

viešosios kalbos temą. 

 

Mokiniams pateikiamas rekomenduojamų 

viešųjų kalbų temų sąrašas.  

Diagnozuojamos 

mokinių nuostatos, 

žinios apie viešąjį 

kalbėjimą: dirbdami 

individualiai  

mokiniai atsako į 

pateiktus klausimus, 

įsivertina viešojo 

kalbėjimo 

gebėjimus ir žinias. 

 

Modulio programa, vaizdo 

įrašas, pvz., iš YouTube  (D. 

Grybauskaitės kalba)    

http://www.youtube.com/watch?v=

kKLckuAahb8  

L. Donskis: ar lengva ginti 

žmogaus teises Lietuvoje? 

http://www.youtube.com/watch?v=

ITNCFi8oNtE&feature=related 

Klausimynas 

Klausimai diskusijai  

Rekomenduojamų viešųjų kalbų 

temų sąrašas (1 priedas) 

Gutauskienė A., Pakšienė V. 

Debatai. Kaunas: Šviesa, 2001.  

2001 m. lietuvių kalbos 

(gimtosios) dalies žodžiu 

(viešojo kalbėjimo) pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo 

temos ir potemės: 

www.egzaminai.lt  

II etapas. Modulio mokymo proceso dalys ir elementai (19 val.) 

2.1–2.2 Viešojo 

kalbėjimo reikalavimai. 

Rengimosi viešajai 

kalbai etapai. Adresato 

lūkesčių ir situacijos 

įvertinimas  

 Mokiniai stebi vaizdo įrašą, skaito kalbos tekstą; 

dirbdami poroje, surašo sakytinės ir rašytinės 

kalbos skirtumus. 

Dirbdami grupėje, mokiniai parengia 

reikalavimus viešajai kalbai ir schemą, 

atspindinčią rengimosi viešajai kalbai etapus. 

Formuojamasis 

vertinimas: grupėje 

parengtas rengimosi 

viešajai kalbai 

planas.  

 

Nauckūnaitė Z. Iškalbos 

mokymas. Kaunas: Šviesa, 1998, 

p. 22–23, 38–49.  

http://www.youtube.com/watch?

v=jzbCl5Lt7qk 

http://www.bernardinai.lt/straips

http://www.youtube.com/watch?v=kKLckuAahb8
http://www.youtube.com/watch?v=kKLckuAahb8
http://www.youtube.com/watch?v=ITNCFi8oNtE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ITNCFi8oNtE&feature=related
http://www.egzaminai.lt/
http://www.youtube.com/watch?v=jzbCl5Lt7qk
http://www.youtube.com/watch?v=jzbCl5Lt7qk
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-22-nijole-ozelyte-visuomene-nusikalteliu-atzvilgiu-turi-buti-savanaudiska/42281
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Uždaviniai: 

– aptars sakytinės ir 

rašytinės kalbos 

skirtumus; 

 – išvardys rengimosi 

kalbai etapus; 

 – paaiškins, kaip 

kalbėjimas priklauso nuo 

adresato ir situacijos;  

– dirbdami grupėje 

suplanuos rengimąsi 

trumpai viešajai kalbai.  

Mokiniai, dirbdami grupėje, ruošiasi kalbai – 

sudaro minčių žemėlapį, kalbos planą bei 

parengia medžiagos kalbai rinkimo lentelę 

(mokytojas gali pasiūlyti ir savo modelį). 

Namų darbas – medžiagos kalbai rinkimas. 

Vaizdo įrašo stebėjimas, teksto skaitymas, 

aiškinimas,  aktyvus klausymasis; pokalbis, 

viešosios kalbos planavimas, remiantis aptartais 

reikalavimais (darbas grupėje); grupių darbo 

pristatymas ir vertinimas.  

   

  

nis/2010-03-22-nijole-ozelyte-

visuomene-nusikalteliu-

atzvilgiu-turi-buti-

savanaudiska/42281 (?) 

http://vma.emokykla.lt/moodle/

mod/glossary/showentry.php?co

urseid=217&eid=4181&displayf

ormat=dictionary (?) 

Salienė V., Smetona A. Lietuvių 

kalba. Vadovėlis X klasei. 

Vilnius: Tyto alba, 2008, p. 72–

75. 

Koženiauskienė R., Mikulėnienė 

D., Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis IX klasei. Pirmoji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 

37–40. 

PUPP programa: 

www.egzaminai.lt 

Bidstrupas H. Vilnius, 1974. 

Kučinskienė R., Tumosaitė G. 

Bendravimo pagrindai: mokinio 

knyga, mokytojo knyga. Vilnius: 

Kronta, 2007, p. 188–195. 

2.3–4. Rengimasis 

viešajai kalbai: 

argumentavimo teksto  

struktūra  

Uždaviniai: 

– prisimins / pakartos 

argumentavimo teksto 

struktūrą;  

Mokiniai, dirbdami grupėje, pasidalija surinkta 

medžiaga kalbai. 

Mokiniai nagrinėja rašytinio ir sakytinio 

argumentavimo teksto pavyzdį pagal aptartus 

struktūros kriterijus: tezė, argumentai, 

kontrargumentai, išvada, argumentavimo seka 

(teiginys, argumentai, kontrargumentai, 

pavyzdžiai), vertina ir apibendrina reikalavimus 

Formuojamasis 

vertinimas: 

draugo darbo 

vertinimas bei 

įsivertinimas pagal 

pateiktus kriterijus 

(darbas porose). 

  

Nauckūnaitė Z. Teksto 

komponavimas: rašymo procesas 

ir tekstų tipai. Vilnius: Gimtasis 

žodis, 2002, p. 122–141. 

Nauckūnaitė Z. Medžiaga 

samprotavimui mokyti (CD). 

Koženiauskienė R., Mikulėnienė 

D., Rinkauskienė R. Tėvynė – 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-22-nijole-ozelyte-visuomene-nusikalteliu-atzvilgiu-turi-buti-savanaudiska/42281
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-22-nijole-ozelyte-visuomene-nusikalteliu-atzvilgiu-turi-buti-savanaudiska/42281
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-22-nijole-ozelyte-visuomene-nusikalteliu-atzvilgiu-turi-buti-savanaudiska/42281
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-22-nijole-ozelyte-visuomene-nusikalteliu-atzvilgiu-turi-buti-savanaudiska/42281
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4181&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4181&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4181&displayformat=dictionary
http://vma.emokykla.lt/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=217&eid=4181&displayformat=dictionary
http://www.egzaminai.lt/
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– analizuodami sakytinį 

argumentų tekstą, 

nurodys autoriaus 

tikslus, teksto pagrindinę 

mintį, įvardys keliamas 

problemas, vertins 

pateikiamus argumentus, 

išsakys savo požiūrį; 

– sukurs 3–4 min. 

argumentavimu grįstą 

tekstą;  

– pagal aptartus kriterijus 

įvertins draugo sukurtą 

argumentavimo tekstą. 

argumentavimo tekstui / pastraipai.   

Mokiniai suformuluoja tezę, užpildo argumentų 

„už“ ir „prieš“ lentelę; pagal aptartus teksto 

struktūros reikalavimus kuria trumpą argumentų 

tekstą. 

Sako kalbą ir pagal pateiktus kriterijus vertina 

draugų parengtas kalbas. 

Aiškinimas, demonstravimas, aktyvus 

klausymasis: argumentų teksto analizė pagal 

pateiktus klausimus (darbas grupėje); medžiagos 

rengimas: tezės formulavimas, argumentų 

lentelės (argumentai „už“ ir argumentai „prieš“) 

pildymas, kalbos  komponavimas, sakymas ir 

vertinimas pagal pateiktus kriterijus (darbas 

poroje).  

tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis IX klasei. Pirmoji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 

12–14; 41–42. 

Gutauskienė A., Pakšienė V., 

Debatai. Kaunas: Šviesa, 2001. 

Kučinskienė R., Tumosaitė G. 

Bendravimo pagrindai: mokinio 

knyga, mokytojo knyga. Vilnius: 

Kronta, 2007, p. 194–195. 

Buehl D. Interaktyviojo ugdymo 

strategijos. Vilnius: Garnelis, 

2004, p. 52, 158.  

2.5–6. Rengimasis 

viešajai kalbai: 

kalbinės raiškos 

pasirinkimas. Įtikinimo 

priemonės 
 Uždaviniai: 

– išvardys svarbiausias 

viešosios įtikinimo 

kalbos stilistines 

ypatybes; 

 – sakytiniame tekste 

atpažins kalbinę raišką ir 

įvertins jos tinkamumą, 

atsižvelgdami į kalbos 

tikslą, adresatą ir 

situaciją;  

– grupėje pasakys 

savarankiškai parengtą 

Dirbdami grupėje, suformuluoja efektyvaus 

kalbėjimo principus, iš mokytojo pateikto 

raiškos priemonių sąrašo išrenka raiškos 

priemones, tinkamas šiems principams 

įgyvendinti. 

 

Mokytojo pateiktuose sakytiniuose ir 

rašytiniuose tekstuose randa bei patys pateikia 

pavyzdžių, paaiškina kalbinės raiškos priemonių 

vartojimo tikslą, tinkamumą.  

 

Mokiniai klauso sakytinės kalbos įrašo ir 

atpažįsta jame įtikinimo priemones, vertina jų 

pasirinkimo tikslingumą. 

 

Grupėje aktyviai klausosi draugo parengtos 

kalbos, ją vertina, teikia grįžtamąją informaciją . 

 

Formuojamasis 

vertinimas: trumpos 

viešosios kalbos 

skirtingiems 

adresatams 

vertinimas 

raiškos aspektu. 

 

Nauckūnaitė Z. Iškalbos 

mokymas.  Kaunas: Šviesa, 

1998, p. 129–151. 

Koženiauskienė R., Mikulėnienė 

D., Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis X klasei. Trečioji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2009, p. 

6–12; 23–24; 37–39. 

Salienė V., Smetona A. Lietuvių 

kalbos vadovėlis XI–XII klasei. 

Vilnius: Tyto alba, p. 62–91. 

www.kalbam.lt/lietuviu/wp.../03/

Retorine_G._Busho_kalbos_anal

ize.doc 

http://www.youtube.com/watch?

v=-9KK_XtYc_k 

Koženiauskienė R., Mikulėnienė 

http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp.../03/Retorine_G._Busho_kalbos_analize.doc
http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp.../03/Retorine_G._Busho_kalbos_analize.doc
http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp.../03/Retorine_G._Busho_kalbos_analize.doc
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trumpą kalbą ir ją 

įvertins raiškos aspektu.  

Aiškinimas,  pokalbis, teksto analizė raiškos 

aspektu (darbas grupėje), kalbos skirtingiems 

adresatams pritaikymas,  darbas su žodynu, 

kalbos sakymas, draugų kalbos vertinimas 

raiškos aspektu. 

D., Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis IX klasei. Pirmoji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 

57–59. 

Koženiauskienė R. Retorika. 

Iškalbos stilistika. Vilnius, 2001.  

http://minciu-

pasaulis.net/index.php?cat=48  

 

James C. Humes. Čerčilio 

iškalba, Linkolno tvirtybė: 

geriausių oratorių sėkmės 

paslaptys. Garso knyga. Vilnius: 

Vaga, 2008.  

Kučinskienė R., Tumosaitė G. 

Bendravimo pagrindai: mokinio 

knyga, mokytojo knyga. Vilnius: 

Kronta, 2007, p. 192–193. 

2.7. Rengimasis viešajai 

kalbai: priemonės ir 

būdai, padedantys 

adresatui geriau 

suvokti informaciją. 

Vaizdinės medžiagos 

pateikimo būdai 

Uždaviniai: 

– nurodys būdus ir 

priemones, padedančias 

adresatui suvokti 

informaciją; 

– grupėje pakoreguos 

draugų parengtas 

 Iš anksto pasirengę mokiniai arba mokytojas 

pademonstruoja keletą skirtingų viešosios kalbos 

vizualizavimo būdų. 

Mokiniai grupelėse ar poromis aptaria šių būdų 

tikslingumą, pasiūlo, ką būtų galima padaryti 

kitaip. 

Mokytojas pasiūlo grupėje užpildyti lentelę, 

kurioje mokiniai turi įrašyti (apibraukti) būdus ir 

priemones, padedančias adresatui suvokti 

informaciją.  

Praktikos darbas nedidelėmis grupėmis, kurio 

tikslas – pakoreguoti vaizdinę informaciją / 

pateiktis rengiamai viešai kalbai.  

Aiškinimas, demonstravimas, pateiktų vaizdinių 

Formuojamasis 

vertinimas: grupės 

parengtų pateikčių 

įvertinimas.  

 

Nauckūnaitė Z. Iškalbos 

mokymas. Kaunas: Šviesa, 1998. 

Nauckūnaitė Z. Prezentacijos 

menas. Vilnius: Gimtasis žodis, 

2007.  

http://office.microsoft.com/lt-

lt/powerpoint-

help/HA001077405.aspx 

 

http://minciu-pasaulis.net/index.php?cat=48
http://minciu-pasaulis.net/index.php?cat=48
http://office.microsoft.com/lt-lt/powerpoint-help/HA001077405.aspx
http://office.microsoft.com/lt-lt/powerpoint-help/HA001077405.aspx
http://office.microsoft.com/lt-lt/powerpoint-help/HA001077405.aspx
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pateiktis, padės ištaisyti 

nurodytus trūkumus. 

 

priemonių įvertinimas pagal pateiktus kriterijus 

(grupinis darbas).  

2.8–11. Lietuvių kalbos 

kirtis ir kirčiavimo 

sistema. Tvirtapradė ir 

tvirtagalė priegaidės. 

Kalbos dalių 

(linksniuojamųjų ir 

veiksmažodžio, 

nekaitomų) 

kirčiavimas. 

Kirčiavimo žodynai.  

Uždaviniai: 

– susipažins su lietuvių 

kalbos kirčiu, 

priegaidėmis, kirčiavimo 

sistema;  

– išmoks pagrindines 

kalbos dalių kirčiavimo 

taisykles, gebės jas 

taikyti; 

 – gebės naudotis 

kirčiavimo žodynais. 

 Temai aktualizuoti klausomas mokiniams 

įdomus diskusijos ar viešos kalbos įrašas.  

Atkreipiamas mokinių dėmesys į kalbos 

intonacijas, pauzes, kirčiavimą.  

Mokiniai aiškinasi kirčiavimo taisykles ir 

mokosi jas taikyti atlikdami praktines užduotis, 

naudodamiesi kirčiavimo žodynu, kompiuteriniu 

žaidimu „Tadas Blinda. Kirčiavimas“. 

 Dirbant individualiai ir nedidelėmis grupelėmis 

mokomasi taisyklingai tarti skaitant trumpas 

ištraukas iš grožinių tekstų ar  rengiamos 

viešosios kalbos  tekstą.  

 Teksto klausymas, kirčiuoto teksto skaitymas, 

kirčiavimo taisyklių aiškinimasis poroje, 

kirčiavimo užduočių atlikimas, individualus 

darbas su kirčiavimo žodynu,  kirčiavimo 

mokymasis naudojantis kompiuteriniu žaidimu. 

Formuojamasis 

vertinimas: 

mokytojo patarimai, 

kaip taisyklingai 

tarti, kokias 

kalbėjimo 

strategijas taikyti, 

kalbant viešai. 

Kirčiavimo 

užduotys/diktantas – 

25 proc. pažymio. 

Kirčiavimo žodynas. 

Kompiuterinis žaidimas „Tadas 

Blinda. Kirčiavimas“. Lietuvių 

kalbos instituto leidykla, 2007.  

Koženiauskienė R., Mikulėnienė 

D., Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis X klasei. Pirmoji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 

30–35; 57–68. 

Salienė V., Smetona A. Lietuvių 

kalba. Vadovėlis X klasei. 

Vilnius: Tyto alba, 2008, p. 154–

161. 

Koženiauskienė R., Mikulėnienė 

D., Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis IX klasei. Pirmoji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 

45–57. 

http://www.youtube.com/watch?

v=zcJw_yK_h7Q 
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2.12–13. Pokalbio, 

diskusijos etiketas   

Uždaviniai: 

– dirbdami grupėmis 

parengs pokalbio, 

diskusijos etiketo 

plakatus;  

– diskusijoje gebės 

efektyviai klausytis, 

klausti, atsakyti, kelti 

problemas, svarstyti, 

argumentuoti, 

prieštarauti, vertinti, 

apibendrinti;  

– tikslingai naudosis 

kalbėjimo ir klausymosi 

strategijomis; 

– pagal aptartus kriterijus 

įsivertins grupės 

pasirengimą diskusijai ir 

dalyvavimą diskusijoje. 

Aptariama iš anksto žiūrėta aktuali mokiniams 

TV ar radijo diskusijos laida.  

Mokiniai įvertina pokalbio, diskusijos etiketo 

svarbą, išvardija taisykles, kurių privalu laikytis 

dalyvaujant viešame pokalbyje ar diskusijoje. 

 Dalykinio pokalbio ir  diskusijos etiketo plakatų 

grupėse rengimas ir vertinimas.  

Tikslingai peržiūrimi laidos įrašo fragmentai, 

aptariamos  kalbėjimo ir klausymo strategijos. 

Mokiniams pasiūloma pasirinkti temą ir dirbant 

grupėmis pasirengti diskusijai, kuri bus vedama  

sutartu diskusijos organizavimo metodu. 

Diskusijai vadovauja mokytojas arba iš anksto 

paskirtas mokinys.  

Diskusijos tinklo nėrimas; E. de Bono kepurėlių 

/ keturių kampų / ketverių akinių / debatų 

metodai konstruktyviai diskusijai organizuoti. 

Klasės diskusija pasirinkta tema (2 priedas).  

Vertinamas 

dalyvavimas 

diskusijoje (25 

procentai pažymio). 

Koženiauskienė R., Mikulėnienė 

D., Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis IX klasei. Pirmoji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 

63–66; 74–75. 

Salienė V., Smetona A. Lietuvių 

kalba. Vadovėlis X klasei. 

Vilnius: Tyto alba, 2008, p. 168–

175. 

Rekomenduojamų diskusijų 

temų sąrašas (žr. 2.2.3.2.) 
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2.14–19. Viešųjų kalbų 

sakymas ir vertinimas 

Uždaviniai: 

– kiekvienas mokinys, iš 

anksto pasirengęs, 

pasakys viešąją kalbą 

pasirinkta tema;  

– kalbėdamas naudosis 

tinkamomis žodinėmis ir 

nežodinėmis 

strategijomis;  

– dirbdami grupėmis 

pagal aptartus kriterijus 

įvertins klausomus 

tekstus turinio ir raiškos 

požiūriu ir pagrįs savo 

vertinimą.  

 Pagal modulio pradžioje sudarytą grafiką, 

aptartus kalbos parengimo ir sakymo vertinimo 

kriterijus  kiekvieną pamoką 3–4 mokiniai sako 

viešas kalbas. Mokytojas primena vertinimo 

normas ir kasdien iš naujo suskirsto mokinius į 4 

grupeles, kurios taip pat vertina sakomą kalbą 

pagal vieną kurį grupei nurodytą kriterijų (ar 

visus) ir turi pagrįsti savo vertinimą. 

Kalbos sakymas, aktyvus klausymasis, pokalbis.  

Kalbos vertinimas grupėse pagal aptartas 

vertinimo normas; grupės įvertinimo 

pristatymas.  

Mokytojo vertinimas ir komentarai. 

  

Kalba – 50 proc. 

pažymio. Įvertinimą 

sudaro mokinių 

grupės įvertinimo  ir 

mokytojo įvertinimo 

sumos vidurkis. 

Lietuvių gimtosios kalbos 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo turinys. Viešasis 

kalbėjimas: www.egzaminai.lt  

Salienė V., Smetona A. Lietuvių 

kalba. Vadovėlis X klasei. 

Vilnius: Tyto alba, 2008, p. 74–

75. 

Koženiauskienė R., Mikulėnienė 

D., Rinkauskienė R. Tėvynė – 

tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis IX klasei. Pirmoji 

knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 

60–62. 

 

III etapas. Modulio apibendrinimas (1 val.) 

 3.1. Modulio „Žmogus 

ir žodis: viešojo 

kalbėjimo pagrindai“ 

apibendrinimas  

Uždaviniai: 

– apmąstys viešojo 

kalbėjimo svarbą ir savo 

viešojo kalbėjimo 

pasiekimus ir 

tobulintinas sritis; 

– aptars savo gebėjimus 

dirbti kartu su kitais, 

mokytis iš kitų. 

 

 Mokytojas parengia viešos kalbos sakymo 

įvertinimo suvestinę ir paskelbia rezultatus, juos 

pakomentuoja.  

Mokiniams pasiūloma apmąstyti savo mokymąsi 

ir pasiekimus baigus modulį, atkreipiant dėmesį į 

stipriąsias ir tobulintinas sritis.  

Bendroje klasės diskusijoje aptariama, kuo 

modulio pamokos buvo naudingos ar 

nenaudingos, sutariama dėl tolesnio mokymosi 

koregavimo. 

Mokiniai įsivertina savo pasiekimus baigus 

modulį ir padedami mokytojo nusimato 

tolimesnius viešosios kalbos tobulinimo 

žingsnius: dviejų pusių dienoraštis. 

Diskusija: keturi kampai ar nuomonių sūpynės. 

Apibendrinamasis 

vertinimas pažymiu. 

 

Salienė V., Smetona A. Lietuvių 

kalba. Vadovėlis X klasei. 

Vilnius: Tyto alba, 2008, p. 246–

249. 

 

http://www.egzaminai.lt/
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2.2.3.2. A2 (10) modulio veiklai rekomenduojamos viešųjų kalbų ir diskusijų temos 

 

1. Tikras pilietis domisi savo šalies istorija.  

2. Jauno žmogaus požiūris į aplinką lemia jo gyvenimą.  

3. Mano asmeninis knygų penketukas. 

4. Ką manote apie gyvūnų laikymą namuose?  

5. Žmogaus pasaulį kuria jo draugai.  

6. „Gamta paklūsta tik tam, kuris jos klauso.“  (E Bekonas).  

7. Ar klasika domina šiuolaikinį jaunimą? 

8. Koks yra šiuolaikinis jaunimas? 

9. Kas myli savo gimtinę, tas myli ir tėvynę. 

10. Kokios vertybes formuoja leidiniai, skirti jaunimui? 

11. Ar gėda kalbėti tarmiškai?  

12. Socialiniai tinklai – bendravimo priemonė ar beprasmis laiko švaistymas?  

13. Grožinė literatūra auklėja žmogų. 

14. Kodėl kompiuteriniai žaidimai taip traukia jaunus žmones? 

15. Jauno žmogaus vertybių pasaulis – tik tai, kas vertinga, naudinga, madinga?  

16. Labiausiai puoselėjama Jūsų šeimos tradicija. 

17. Kokią įtaką popkultūra daro jaunam žmogui? 

18. Kalba – tautos siela.  

19. Kodėl jaunimas maištauja prieš suaugusiuosius?  

20. Svetur gyventi patogiau, bet ar lengviau?  

21. Kurie kūriniai iš mokyklinės programos jums įdomūs?  

22. Ar Lietuvos  jaunimas tolerantiškas?  

23. Žymiausi kultūros objektai jūsų gyvenamoje vietovėje . 

24. Jei tektų pristatyti Lietuvos kultūrą bendraamžiams iš užsienio, ką ir kodėl jiems pasakotumėte? 

25. Vienas iš pilietiškumo požymių – ginti silpnesnįjį. 

26. Kaip vertinate šiuolaikinę Lietuvos muziką? 

27. Ar turiningas jaunimo laisvalaikis?  

28. Ar norėtumėt tapti žvaigžde?  

29. „Kalba – sielos veidrodis. Kaip žmogus kalba, toks jis ir yra.“ (Publijus Siras) 

30. Kurias Lietuvos vietoves (objektus) pasiūlytumėt aplankyti savo draugams?  

31. Ar reikalingas meninis/dorinis ugdymas mokykloje? 

32. Ar jaunam žmogui reikalingi autoritetai? 

33. Patyčių problema mokyklose gali būti išspręsta. 

34. Ar tiesa, kad komercinės televizijos bukina žmones? 

35. Lietuviai – nepilietiški ir abejingi žmonės? 

36. Jauno žmogaus požiūris į aplinką lemia jo gyvenimą. 

37. Komunikacinės technologijos skatina žmonių susvetimėjimą? 

38. Ar mokykla ugdo asmenybę? 

39. Anksčiau jaunimo gyvenimas buvo nuobodesnis. 

40. Ar verta tikėti burtais, prietarais, horoskopais? 
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2.2.3.3. A2 (10) galimos sąsajos su B1 ir / arba B2 (10) literatūros moduliais (MODERNIOJO 

MENO IEŠKOJIMAI: simbolizmo, impresionizmo, ekspresionizmo, avangardizmo, neoromantizmo 

literatūra; XX a. II pusės KULTŪROS (PA)LIKIMAS: pasaulio ir lietuvių literatūros sankirtos ir 

santakos) 

 

Prisimenant tekstų tipų modelius, aptariant viešųjų kalbų įtikinimo priemones, rekomenduojama 

remtis B1 / B2 modulyje siūlomais skaityti grožiniais, eseistiniais ir pažintiniais tekstais. Rengiantis 

viešosioms kalboms galima būtų pasiūlyti patiems aktualizuoti, reflektuoti B1 / B2 literatūros modulio  

grožinius, eseistinius, pažintinius, vaizdinius tekstus arba garso įrašus, siekiant sudominti, įtikinti 

klausytojus.  Siūloma aptarti žodžio ir vaizdo santykį šiuolaikinėje retorikoje (galimybes, tendencijas, 

problemas, perspektyvas), aptarti politikų, kultūros žmonių viešųjų kalbų pavyzdžius, kalbėjimo kultūrą 

ir raiška informacinėse ir diskusijų laidose, įtikinimo priemones tiesioginėje ir netiesioginėje reklamoje ir 

kt.  

 

2.2.3.4. Galimi šaltiniai A2 (10) moduliui aktualizuoti 

 

1. Bielinienė J. Iškalbos menas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000.  

2. Gutauskienė A., Pakšienė V. Debatai. Kaunas: Šviesa, 2001. 

3. James C. Humes. Čerčilio iškalba, Linkolno tvirtybė: geriausių oratorių sėkmės paslaptys. 

Garso knyga. Vilnius: Vaga, 2008.  

4. Kalbos etiketas // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/449/ 

5. Kalbos kultūra. Semantizmai // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/427/ 

6. Kompiuterinis žaidimas „Tadas Blinda. Kirčiavimas“. Lietuvių kalbos instituto leidykla, 

2007 

7. Koženiauskienė R. Retorika. Iškalbos stilistika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2001.  

8. Nauckūnaitė Z. Prezentacijos menas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007. 

9. Rengimosi kalbai etapai // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/474/ 

10. Veiksmažodžio formų vartojimas // http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/429/ 

11. Viešoji kalba – šiandieninio verslo būtinybė 

http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1118&id=157865 

12. Viešoji kalba gali teikti malonumą http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1002&id=97060 

13. Žodžio galia: sentencijos, patarlės, įvairios mintys apie iškalbą, žodžio jėgą. Pvz., žr. 

http://minciu-pasaulis.net/index.php?cat=48  

Taip pat galėtų praversti vaizdinė medžiaga, kurią galima surasti YouTube tinkle. Pvz.: 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/449/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/427/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/474/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/429/
http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1118&id=157865
http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1002&id=97060
http://minciu-pasaulis.net/index.php?cat=48
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                D. Grybauskaitės kalba. http://www.youtube.com/watch?v=kKLckuAahb8  

                L. Donskis: ar lengva ginti žmogaus teises Lietuvoje?        

http://www.youtube.com/watch?v=ITNCFi8oNtE&feature=related 

Taip pat pamokose galėtų praversti kad ir tokios karikatūros (Herlufas Bidstrupas. Vilnius, 1974): 

  
 

Humoristas Oratorius Tostas 

 

2.2.3.6. Apibendrinamasis vertinimas baigus A2 (10) modulį  

Projekto darbo grupės siūlomas vertinimas iš šių sričių:  

 viešoji kalba – 50 proc.  

 dalyvavimas diskusijose – 40 proc.  

 kirčiavimo pratimų atlikčių aplankas – 10 proc.

http://www.youtube.com/watch?v=kKLckuAahb8
http://www.youtube.com/watch?v=ITNCFi8oNtE&feature=related
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2.2.4. B 2 (10) literatūros modulio XX a. II pusės kultūros palikimas: pasaulio ir lietuvių literatūros 

sankirtos ir santakos aprašas 

2.2.4.1. B 2 (10) literatūros modulio ilgalaikis planas 

 

Parengė projekto darbo grupė 

I. Modulio metrika 

10 klasė 
Trukmė – 27 val. 

Mokinių mokymo(si) patirtis: įgyti/(išsi)ugdyti  šios temos gebėjimai, žinios, supratimas (citatos iš 

V–VI, VII–VIII kl. BP ir A1 (10) modulio Žmogus ir kalba: gimtoji kalba globalizacijos epochoje), 

bei B 1 modulio Moderniojo meno ieškojimai: simbolizmo, impresionizmo, ekspresionizmo, 

avangardizmo, neoromantizmo literatūra, kuriais bus remiamasi šiame modulyje: 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2008) 

V–VI klasės VII–VIII klasės 

Skaitomi tekstai  

Privaloma literatūra. Lietuvių literatūros tekstai  

(Po II PK Lietuvoje likusių ir emigravusių iš Lietuvos 

rašytojų kūryba) 

V. Krėvė. Galvažudys 

J. Aistis. Peizažas 

S. Nėris. Eglė žalčių karalienė  

A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė 

P. Cvirka. Vaikų karas 

H. Radauskas. Gėlė ir vėjas. Lietus. Balti malūnai 

Rekomenduojama literatūra 

J. Jankus. Po raganos kirviu 

V. Petkevičius. Didysis Medžiotojas Mikas Pupkus 

V. Račickas. Zuika padūkėlis arba Jos vardas Nippė  

K. Saja. Būrimas obuolio sėklom 

V. Dautartas. Žydrieji jungos arba R. Spalis. Gatvės 

berniuko nuotykiai 

 

Privaloma literatūra. Lietuvių literatūros tekstai 

(Po II PK Lietuvoje likusių, gimusių  ir emigravusių iš 

Lietuvos rašytojų kūryba) 

V. Krėvė. Skerdžius 

S. Nėris. Anksti rytą (pasirinkti eilėraščiai) 

K. Boruta. Baltaragio malūnas 

K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis 

M. Martinaitis. Žemės dukra 

J. Vaičiūnaitė arba A. Marčėnas, arba S. Parulskis. 

Poezija (pasirinkti eilėraščiai) 

B. Radzevičius. Žmogus sniege 

B. Vilimaitė. Papartynų saulė (pasirinktos 

novelės) 

 J. Erlickas. Humoreskos (pasirinkti kūriniai) 
Rekomenduojama literatūra 

V. Žilinskaitė. Kintas arba K. Saja. … Kurio nieks 

nemylėjo 

 

Rašomų tekstų žanrai (VII –VIII klasėse) 

Mokiniai mokosi rašyti paisydami žanro reikalavimų. Rašomi asmeninio pobūdžio tekstai: laiškas, 

dienoraštis; dalykiniai tekstai: laiškas, interviu, diskusinis straipsnis apie mokyklos, paauglių gyvenimo 

problemas, knygos (kino filmo, laidos, interneto svetainės paaugliams) pristatymas, kūrinio veikėjo 

charakteristika, kelionių įspūdžiai, pasiaiškinimas, instrukcija, reklama. Mokiniams suteikiama galimybių rašyti 

išmone grįstus tekstus, imtis tam tikrų kūrybinių bandymų. Jie kuria apsakymą (įtempto siužeto pasakojimą, 

grįstą konfliktu), eilėraštį, įsivaizduojamą knygos veikėjo dienoraštį, portretą. Mokiniai eksperimentuoja 

kurdami alternatyvią pabaigą, keisdami literatūros rūšį, žanrą, keisdami pasakojimo perspektyvą, imituodami 

tam tikrą stilių. 
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Modulio tikslas. Mokant pagal šio modulio programą, siekiama sudaryti sąlygas mokiniams 

ugdytis dalykines – kultūrinę, komunikavimo – bei bendrąsias (mokėjimo mokytis, pažinimo, socialinę, 

asmeninę, iniciatyvumo ir kūrybingumo) kompetencijas, mokantis pažinti XX a.  II pusės pasaulio ir 

lietuvių kultūros/literatūros palikimą, atkreipiant dėmesį į to laikotarpio kultūrines/literatūrines 

sankirtas ir santakas, suprasti, interpretuoti, vertinti šio laikotarpio tekstus, apmąstyti jų reikšmę asmens 

individualiosios, kultūrinės ir pilietinės tapatybės formavimuisi, sąmoningai mokantis ir atsakingai 

veikiant. 

 

        Uždaviniai.  Modulio programa siekiama, kad mokiniai: 

 įžvelgtų ir suvoktų XX a. II pusės  ir šiuolaikinės  kultūros (kalbotyros, istorijos, geografijos, 

etikos, sociologijos, psichologijos, literatūros, teatro, kino) integracines  sąsajas, noriai jas 

aptartų skaitydami grožinius ir negrožinius tekstus; 

 gebėtų analizuoti, interpretuoti, vertinti šio modulio programoje nurodytus privalomus ir 

rekomenduojamus tekstus, remdamiesi jų istoriniu kultūriniu ir šiuolaikiniu sociokultūriniu 

kontekstu, bei A1 (10 kl.) ir B1 (10 kl.) moduliuose įgytomis žiniomis ir supratimu apie 

globalizacijos poveikį lietuvių kalbai, lietuvių literatūros modernėjimo procesus; 

 ugdytųsi kalbinės raiškos gebėjimus, kurdami sakytinius, rašytinius, vaizdinius ir mišrius 

tekstus, aptardami klasės draugų sukurtus tekstus, kuriuose atskleidžiamas požiūris į XX a. II 

pusės kultūros / literatūros sankirtas ir santakas; 

 ugdytųsi mokėjimo mokytis ir kitus bendruosius gebėjimus planuodami ir atlikdami šio 

modulio programoje numatytas integracines ir literatūrines  individualaus ir grupinio darbo 

užduotis. 

 

Numatomi mokinių pasiekimai 

Mokiniai turėtų išsiugdyti  nuostatą vertinti XX a. II pusės visuotinės ir lietuvių literatūros  

tekstų skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią galimybių pažinti savo tautos ir  pasaulio 

kultūrų sankirtų ir santakų  ypatybes bei jų įtaką šiuolaikinei kultūrai, atskleisti savo kalbinės-

kūrybinės saviraiškos galias bei ugdytis mokėjimo mokytis gebėjimus. 

Skaitymo, literatūros (kultūros) žinios ir supratimas, gebėjimai. Mokiniai turėtų gebėti: 

 sąmoningai skaityti,  suprasti, analizuoti, interpretuoti, vertinti  XX a. II pusės visuotinės ir 

lietuvių literatūros  tekstus, remdamiesi įvairiais (mokytojo pasiūlytais ar pačių pasirinktais 

kontekstais), daryti išvadas žodžiu ir raštu; 
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 dirbti su įvairaus pobūdžio (taip pat ir įvairialypės informacijos) tekstais: savarankiškai susirasti 

kelis įvairaus pobūdžio šaltinius ir mokymuisi reikalingą informaciją; tinkamai ją atsirinkti, 

klasifikuoti. 

Mokydamiesi literatūros, mokiniai turėtų plėtoti ir šiuos kalbėjimo ir klausymo, rašymo 

gebėjimus: kalbėti, rašyti ir rengti mišraus pobūdžio tekstus XX a. II pusės visuotinės ir lietuvių 

kultūros / literatūros  temomis atsižvelgiant į adresatus, tikslus,  paisant žanro reikalavimų ir juos 

kūrybiškai interpretuojant; pasirenkant tinkamą komponavimo ir kalbinę raišką, laikantis lietuvių 

kalbos rašybos, skyrybos, kalbos kultūros taisyklių. 

Mokiniai turėtų ugdytis šiuos mokėjimo mokytis gebėjimus: bendradarbiauti su mokytoju ir 

klasės draugais keliant modulio „mokymosi tikslus, uždavinius, planuojant  modulio mokymosi veiklą, 

kryptingai veikti siekdami išsikeltų uždavinių, apmąstyti modulio mokymosi veiklą, procesą ir 

rezultatus. 
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II. Modulio  pagrindiniai etapai ir elementai 
Pamokos eilės numeris, tema, (problema),  uždaviniai Numatoma integruota kalbinė veikla (kalbėjimas ir klausymas,  

skaitymas, literatūros (kultūros) pažinimas, rašymas) ir mokymo(si) 

metodai 

Vertinimas Mokymosi 

medžiaga, 

šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas.  

Pasirengimas literatūrinei / kultūrinei ekspedicijai  XX a. II pusės lietuvių ir pasaulio kultūrų / literatūrų susitikimams ir išsiskyrimams tirti (3 val.) 
 

1. XX a.II pusės pasaulio ir lietuvių literatūros aktualijos 

XX a. istorijos ir skaitytojų asmeninės patirties kontekste  
Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Susidomėti šio modulio kultūrinio / literatūrinio tyrimo 

intriga kaip jiems asmeniškai įdomia ir prasminga veikla (tai 

senelių, tėvų kultūrinio augimo laikas) (nuostatos). 

2. Išsiaiškinti  ir aptarti Pirmojo ir Antrojo  pasaulinių karų 

istorines aplinkybes ir kultūrinius / literatūrinius pokyčius 

pasaulyje ir Lietuvoje (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Lavintis gebėjimus prisiminti, sisteminti savos integracinės  

istorinės ir literatūrinės patirties išteklius   ŽNS, svarbių 

užrašų forma (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Įvadinis pokalbis-diskusija „Kuo mūsų kartai gali / galėtų būti 

reikšmingas XX a. II pusės pasaulio ir Lietuvos kultūrų ir literatūrų 

santykių pažinimas?“ (Siūlomas  Svarbių užrašų modelis: tema, 

problemos, klasės draugų mintys, mano apmąstymai ar pan.) 

Individuali kultūros ir literatūros patirtis: ŽNSS I ir II skilties 

pildymas (Kokius esu skaitęs /iusi kūrinius šių pasaulio ir Lietuvos 

rašytojų:E. M. Remarko (E. Hemingvėjaus, R. Oldingtono), B. Sruogos. 

V.Mykolaičio-Putino, V. Krėvės, S. Nėries, A. Miškinio, J. Aisčio, H. 

Radausko, V. Mačernio, J. Grušo,  J. Apučio, R. Granausko, 

M.Martinaičio, S. T. Kondroto? Kuo ypatingos šių rašytojų biografijos ir 

kūryba? Ką apie juos norėčiau sužinoti? Kurių rašytojų kūrinius 

norėčiau perskaityti, kodėl?) 

Įtraukiantis pokalbis – ŽNSS papildymas: kuo ypatingi šio modulio 

kūrėjų likimai ir jų kūrybos palikimas? Kaip galima suprasti jų kūrybos 

sankirtas  ir  santakas? 

N.d. Pasirinkti ir  individualiai, poromis ar  grupėmis atlikti XX a. 

pasaulio ir lietuvių rašytojų biografinių  maršrutų žemėlapius, atkreipiant 

dėmesį į priežastis, ir  pristatyti klasės draugams. 

1. R. M. Remarko ir E. Hemingvėjaus gyvenimo maršrutai (kada? kur? 

kodėl?) 

2. V. Mykolaičio-Putino, B. Sruogos ir V. Krėvės gyvenimo maršrutai 

(kada? kur? kodėl?) 

3. S. Nėries, A. Miškinio, J. Aisčio gyvenimo maršrutai (kada? kur? 

kodėl?) 

4. H. Radausko, A. Škėmos, J. Grušo gyvenimo maršrutai (kada? kur? 

kodėl?) 

5. V. Mačernio, H. Nagio, A. Nykos –Niliūno, K. Bradūno  gyvenimo 

maršrutai (kada? kur? kodėl?) 

6. L. Sutemos,  A. Mackaus, D. Grinkevičiūtės, M. Martinaičio 

gyvenimo maršrutai (kada? kur? kodėl?) 

7. J. Apučio, R. Granausko,  T. Venclovos, S. T. Kondroto gyvenimo 

maršrutai (kada? kur? kodėl?) 

8. Rimo Buroko ir jo draugų maršrutai po SSSR... (Burokas R. 

Dalyvavimas 

pokalbiuose 

(kaupiamieji balai), 

individualus 

įsivertinimas pildant 

ŽNNS lentelės I 

skiltį, Svarbių 

užrašų  modelio 

pildymas (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

 Žemesniųjų ir 

šių metų 

istorijos, 

geografijos, 

literatūros 

žinios apie XX 

a. istoriją, 

kultūrą, 

literatūrą ir 

kūrėjus (XX a. 

pasaulio ir 

Lietuvos 

rašytojai) 

XX a. Vakarų 

Europos 

literatūra. I-II 

dalys. Vilnius: 

VU leidykla, 

1994-1995. 

Literatūros 

enciklopedija 

mokyklai. 

Vilnius: 

Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

institutas, 2011. 

Vanagas V. 

Lietuvių 

rašytojų 

sąvadas. 

Vilnius: LRS 

leidykla, 1996. 
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(ne)gyvenimo fragmentai. Vilnius: sapnų sala, 2008.) Lietuvių egzodo 

literatūra 1945–
1990. Vilnius: 

Vaga, 1997. 

Egzodo 

rašytojai. 

Vilnius: LRS 

leidykla, 1994. 

www.rašytojai.l

t 

2. Modulio kultūrinių / literatūrinių problemų hipotetinio 

kėlimo laukas (literatūrinių likimų  žemėlapių studijos) 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Suprasti ir atjausti XX a. eilinių  žmonių ir iškilių asmenybių 

likimus pasaulinių karų ir pokarių epochoje  (nuostatos). 

2.  Įgyti  žinių apie XX a. pasaulio istorines–kultūrines sąsajas, 

savarankiškai surasti ir susisteminti informaciją, suprasti  

iškilių pasaulio ir Lietuvos rašytojų likimus nulėmusias 

istorines priežastis ir aplinkybes (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus rasti, sisteminti  istorinę, kultūrinę 

informaciją  istorinių-kultūrinių žemėlapių forma  ir ja 

suprantamai ir efektyviai pasidalinti su klasės draugais 

(mokėjimo mokytis kompetencija). 

Individualiai, poromis ir / ar grupių parengtų žymių rašytojų gyvenimo 

maršrutų vaizdiniai pristatymai, padedant klasės draugams pateikiamą 

informaciją pasižymėti savo svarbiuose užrašuose XX a. rašytojų 

gyvenimo maršrutų kontūriniame žemėlapyje  (pateiktas pasaulio 

kontūrinis žemėlapis, o jame žymimos aptariamų rašytojų gyvenimo 

kelionės, trumpai pasižymint priežastis). 

Įtraukiantis pokalbis –hipotetinių idėjų atradimas „Kuo galėtų būti 

ypatinga šių rašytojų kūryba?“ ir  savųjų spėjimų lentelės pildymas 

svarbiuose užrašuose.  
Pvz., rašytojų pavardės,  svarbiausi biografijos faktai, gyvenimo 

geografija, žinomi ir spėjami pagrindiniai kūrybos motyvai (kodėl?). 

N.d. Individualiai išsirinkti labiausiai sudominusią šio modulio 

kultūrinės ekspedicijos tyrimų lauką  ir apgalvoti  dominančią  

istorinio-kultūrinio tyrimo kryptį (istorinis kultūrinis kontekstas, rašytojų 

biografijos, rašytojų kūrybos sąsajos su istoriniu laiku). 

Tyrimų laukai 
1. „Prarastosios kartos“  (Hemingvėjus, Remarkas, Oldingtonas) 

istorinis-kultūrinis kontekstas, kūrybos pobūdis, kūrinių  literatūrinės 

ypatybės. 

2.  XIX a. gimusių lietuvių rašytojų (V. Krėvė, V. Mykolaitis-Putinas, B. 

Sruoga) ir jų kūrybos  likimas XX a. po Antrojo pasaulinio karo. 

3. Lietuvių neoromantikų (S. Nėries, A. Miškinio, J. Aisčio) keliai po 

Antrojo pasaulinio karo. 

4. Nepriklausomoje Lietuvoje individualius kūrybos kelius pasirinkusių 

rašytojų  (H. Radausko, A. Škėmos) ieškojimai po Antrojo pasaulinio 

karo. 

5. „Žemininkų“ kartos (V. Mačernio, H. Nagio, A. Nykos-Niliūno, K. 

Bradūno)  likimas po Antrojo pasaulinio karo. 

6. „Bežemių“ kartos (Liūnės Sutemos. A. Mackaus)  ieškojimai po 

Antrojo pasaulinio karo. 

Kaupiamieji balai už 

pristatymus ir 

dalyvavimą 

pokalbyje, 

žemėlapio pildymas 

svarbiuose 

užrašuose (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

XX a. Vakarų 

Europos 

literatūra. I–II 

dalys. Vilnius: 

VU leidykla, 

1994–1995. 

Literatūros 

enciklopedija 

mokyklai. 

Vilnius: 

Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

institutas, 2011. 

Vanagas V. 

Lietuvių 

rašytojų 

sąvadas. 

Vilnius: LRS 

leidykla, 1996. 

Lietuvių egzodo 

literatūra 1945–
1990. Vilnius: 

Vaga, 1997. 

Egzodo 

rašytojai. 

Vilnius: LRS 

leidykla, 1994. 

www.rašytojai.l

http://www.rašytojai.lt/
http://www.rašytojai.lt/
http://www.rašytojai.lt/
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7. Sovietinės Lietuvos rašytojų (J. Grušo, J. Apučio, R. Granausko, S. T. 

Kondroto)  kūrybos savitumas. 

8. Hipių, bitnikų eros atgarsiai – Arvydo Ambraso, Rimo Buroko, R. 

Mosėno poezija. 

9. Dainuojamosios poezijos fenomenas sovietinėje Lietuvoje (V. 

Kernagio, A. Kukaičio, V. Stakėno, K. Smorigino, O. Ditkovskio, S. 

Bareikio ir kt. dainos). 

t 

www.tekstai,lt 

Burokas R. 

(ne)gyvenimo 

fragmentai. 

Vilnius: sapnų 

sala, 2008. 

Ambrasas A. 

Žeme, nepalik 

mūsų. Vilnius: 

Lietuvių 

tautosakos ir 

literatūros 

institutas, 2009. 

Mosėnas R. 

Šviesoje. 

Vilnius: Vaga, 

1989. 

3. Modulio ekspedicijos tyrimų laukai: darbo plano 

galimybės ir konkretybės 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Sąmoningai pasirinkti juos dominančias užduotis 

(nuostatos). 

2.  Aptarti drauge su mokytoju modulio žinių, supratimo ir 

gebėjimo įgijimo galimybes ir atsiskaitymo reglamentus 

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis mokinių gebėjimus sąmoningai rinktis užduotis, 

atsakingai koreguoti, tobulinti mokytojos pasiūlytą  modulio 

veiklos ir atsiskaitymų planą  (mokėjimo mokytis 

kompetencija). 

Ekspedicijos  žemėlapis – su mokiniais aptariant juos sudominusius 

modulių tyrimų laukus, nusibraižyti modulio mokymo(si) schemą  su 

savo pastabomis  ir pageidavimais (kokias užduotis norėtų  / galėtų 

parengti atlikti patys mokiniai). 

Supažindinimas su modulio  vertinimo sistema (pateikiama 

išspausdinta atmintinė): 

1) svarbūs ekspedicijos užrašai  (ekspedicijos į XX a. II pusės kultūrą / 

literatūrą  užrašų, gidų, žemėlapių pildymas, draugų ir savo parengtos 

medžiagos kaupimas tvarkymas) – kiekvienas mokinys modulio 

pabaigoje vertinamas pažymiu (formalusis vertinimas) arba 

apibendrinamojo vertinimo sandas (10% ); 

2) dalyvavimas grupinių užduočių parengimo-pristatymo veikloje 

(pristatymai, vaidmeniniai žaidimai, vaizdinė informacija,  žinių modelių 

rengimas ir kt.) – grupė vertinama pažymiu arba gauna tam tikrą taškų 

skaičių, kuriuos gali dalintis savo nuožiūra po lygiai arba pagal 

kiekvieno nario indėlį (formalusis, kaupiamasis vertinimas) arba 

apibendrinamojo modulio vertinimo sandas (20%); 

3) individualūs rašto darbai (laiškas rašytojui, teksto aspektinė arba 

visuminė interpretacija, literatūrinis rašinys) – pažymiai (formalusis) ir 

/arba apibendrinamojo modulio vertinimo sandas (30%); 

4) individualus dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose  (kaupiamasis 

vertinimas, formalusis – surinkus tam tikrą taškų kiekį, rašomas 

Kaupiamieji balai už 

dalykinius ir 

organizacinius 

pasiūlymus, 

korekcijas. 

 

http://www.rašytojai.lt/
http://www.tekstai,lt/
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pažymys) ir/arba apibendrinamojo modulio vertinimo sandas (10%); 

5) skaitymo /kultūros pažinimo plėtimas-tobulinimas  – diagnostiniai 

(neformalusis arba formalusis vertinimas – pasikeitus darbais poromis, 

po antrojo testo vertinama pažanga) ir kontrolinis testas, skaitymo 

patirtis (atsiskaitymas už perskaitytus kūrinius) –  pažymiai (formalusis) 

ir /arba apibendrinamojo modulio vertinimo sandas (20%) 

Susitarimas dėl skaitomų tekstų ( pvz., Remarko romanas, Grušo drama,  

po vieną A. Škėmos, R. Granausko, J. Apučio novelę, S. T. Kondroto 

novelių rinkinys, pasirinkti V. Mačernio, Liūnės Sutemos, A. Mackaus, 

M. Martinaičio eilėraščiai, ištrauka iš B. Sruogos „Dievų miško“). 

6) individuali tiriamoji sisteminė ar kūrybinė veikla (žinių modelių 

rengimas ir pristatymas,  literatūros ir kitų menų integracinių sankirtų 

darbai ar kt.) – pažymiai (formalusis) ir /arba apibendrinamojo modulio 

vertinimo sandas (10%). 

Modulio papildomų užduočių pateikimas (pateikiama išspausdinta 

atmintinė, iš kurios užduočių mokiniai gali pasirinkti): 

Pvz., individualaus, porų, grupių  darbo užduotys: 

1) XX a. pasaulio ir lietuvių rašytojų biografinių  maršrutų žemėlapiai; 

2) modulio  7 tyrimo laukų istorinių-kultūrinių kontekstų pristatymai; 

3) išskirtinės rašytojų biografijų trajektorijos (kultūrinių maršrutų 

žemėlapių parengimas); 

4) tekstų raiškus skaitymas ar vaidmeninės interpretacijos (raiškusis 

skaitymas, kompozicijos,  inscenizacijos, vaidyba); 

5) pasirinktų tekstų integracinės kūrybinės interpretacijos (integracija su 

daile, muzika, teatru ar kt.); 

6) pasirinktų tekstų transformacijos; 

7) probleminių situacijų, susijusių su literatūros istoriniu-kultūriniu 

kontekstu ar tekstuose keliamomis problemomis,  parengimas, 

vaidmeniniai žaidimai ir kt. 

II etapas. Modulio mokymo proceso dalys ir elementai  

Literatūrinė ekspedicija XX a. II pusės  pasaulio ir lietuvių kultūros / literatūros sankirtoms ir santakoms tirti (21 val.) 

4. Modulio sąvokų žemėlapis: „Prarastosios kartos“, 

„žemininkų“, „bežemių“, egzodo, tremties, rezistencinės 

kovos  kūrėjų, sovietinės  literatūros  samprata  XX a. 

pasaulinių karų ir pokarių kontekste 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Domėtis XX a. II pusės pasaulio ir lietuvių literatūros 

įvairove ir jos istorinėmis priežastimis (nuostatos). 

2. Savarankiškai arba padedant klasės draugams ar mokytojai 

Nebaigtų sakinių, Įmagnetintų santraukų, minčių lietaus ir kt.  metodai 

mokinių dėmesiui sutelkti ir aktyvumui sužadinti: kas  žinoma apie šio 

modulio ekspedicijos tyrimų laukus? ką reiškia pamokos temoje 

įvardijamos sąvokos? 

Sąvokų aiškinimasis pateikiant užduotis ir informacinius šaltinius 

grupėms klasėje arba klausantis klasės draugų parnešimų, arba 

mokytojos pasakojimo rengiant savuosius sąvokų žinynus  svarbiuose 

užrašuose. 

N.d.  Pasirengti E. M. Remarko romano (Vakarų fronte nieko naujo 

Kaupiamieji balai už 

pristatymus ir / ar 

dalyvavimą grupinėje 

informacijos rinkimo 

veikloje, sąvokų  

žinyno tvarkymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

Literatūros 

enciklopedija 

mokyklai. 

Vilnius: 

Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

institutas, 

2011. 
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išsiaiškinti, suprasti ir gebėti apibūdinti pagrindinius šio 

modulio literatūros įvairovės prasminius akcentus (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus užsirašyti, sisteminti  senas ir naujas 

žinias nebaigtų sakinių, įmagnetintų santraukų metodais ir 

svarbių užrašų  forma (mokėjimo mokytis kompetencija). 

(1929) arba Juodasis obeliskas (1956)) aspektiniam aptarimui / tyrimui 

Individualios, poromis arba grupėmis užduotys: 

1. Romano sukūrimo istorinės-socialinės-kultūrinės aplinkybės 

2. Romano pagrindinių veikėjų paveikslai (pagrįsti citatomis) 

3. Romano prasmių laukas: pagrindiniai motyvai, tema, problemos, 

mintys, potekstės. 

4. „Prarastosios kartos“ pasaulėjautos lygtys: citatos ir jų komentarai. 

5. Pasirinktos ištraukos meninė interpretacija (raiškusis skaitymas, 

vaidyba, iliustracija ir komentaras, muzikiniai etiudai ar kt.). 

6. „Prarastosios kartos“ pasaulėjautos ženklai XX a. II pusės  lietuvių 

literatūroje (pvz., P. Širvio poezija, partizanų dainos, tautosakinės 

baladės ar kt.). 

vertinimui) Literatūros 

žinynas V–XII 

klasei. Kaunas: 

Šviesa, 2006. 

www.rašytojai.

lt 

www.tekstai,lt 

 

 

 

 

 

5. XX a. II pusės  pasaulio ir lietuvių prozos sankirtų  

laukai. 

 5.1. E. M. Remarko romano  (E. M. Remarque). Vakarų 

fronte nieko naujo (1929) arba Juodasis obeliskas (1956)   

aspektinis aptarimas / tyrimas  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

 

1. Pajusti savo ir savo kartos santykį su skaitomu, 

analizuojamu, aptariamu tekstu  (nuostatos). 

2.  Išsiaiškinti pasirinkto Remarko romano sukūrimo istorinį –

kultūrinį kontekstą (žinios, supratimas, gebėjimai) bei 

išanalizuoti jį pasirinktais aspektais, aptarti, siejant su savais 

atradimais ir gyvenimiška patirtimi. 

3. Ugdytis gebėjimus  žodžiu išsakyti savo nuomonę, raiškiai 

pristatyti atliktas užduotis, žymėtis  draugų ir savo atradimus 

svarbių užrašų  forma (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Įvadinis pokalbis – nuomonių sūpynės „Ar verta skaityti ir aptarinėti 

mokykloje „prarastosios kartos“ kūrybą, kodėl?“ 

Pasirinkto romano aptarimas pasirinktais aspektais: mokinių pasirinktų 

užduočių pristatymas ir draugų komplimentai, komentarai, vertinimas (+ 

-), draugų ir savo atradimų žymėjimas  svarbiuose užrašuose  (aspektas, 

draugų atradimai, mano pastabos / komentarai / mintys už  tekstų ir jų 

interpretacijų). 

Baigiamasis pokalbis „Kaip mes galėtume pavadinti savo kartą? Kodėl?“ 

N.d. Interviu su pasirinktu asmeniu apie „prarastosios kartos“ tekstus 

arba dabartinę jaunų žmonių (šešiolikmečių?)  kartą. 

 

Kaupiamieji balai už 

parengtas užduotis  ir 

/ ar dalyvavimą 

įvadiniame ir 

baigiamajame 

pokalbiuose, draugų 

ir savo atradimų 

užsirašymas   

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Remarkas E. 

M. Juodasis 

obeliskas. 

Vilnius: Vaga, 

1984 (1986) 

Kaunas: 

Spindulys,  

1992; Vilnius: 

Tyto alba, 

2000; Vilnius: 

Alma littera, 

2008) 

Remarkas E. 

M. Vakarų 

fronte nieko 

naujo. Vilnius: 

VGLL; 1960; 

Kaunas: 

Šviesa, 1989, 

Vilnius: 

Lietuvos rytas, 

2007; Vilnius: 

Alma littera, 

2010. 

5.2. B. Sruogos  Dievų miško  ištraukos komentuojamasis 

skaitymas ir aspektinis tyrimas.  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

Minčių saulė  – kokias mintis kelia pradinis šio teksto tyrimas (autoriaus 

pavardė,  kūrinio pavadinimas, parašymo ir publikavimo metai, turimos 

žinios apie šį kūrinį ar skaitymo patirtis)? 

Pradines įžvalgas ir žinias sisteminantis pokalbis ir  svarbių užrašų  

Kaupiamieji balai už 

įžvalgas, žinias,  

dalyvavimą 

įvadiniame ir 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

http://www.rašytojai.lt/
http://www.rašytojai.lt/
http://www.tekstai,lt/
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1. Pajusti ir suprasti Antrojo pasaulinio karo tragizmo ir 

stiprios kūrėjo  asmenybės meninės raiškos komizmo įtaigą 

(nuostatos). 

2. Pažinti B. Sruogos kūrinio „Dievų miškas“  išskirtinį meninį 

audinį, atpažinti perkeltines reikšmes ir  suprasti jo vertę,  

ugdytis gebėjimus lyginti su kitais kūriniais karo tema (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus  kelti probleminius klausimus ir ieškoti į 

juos atsakymų,  išsirašyti citatas, pasižymėti draugų ir savo 

mintis svarbiuose  užrašuose  (mokėjimo mokytis 

kompetencija). 

pildymas: kas žinotina svarbaus prieš pradedant skaityti ištrauką iš šio 

kūrinio? 

Pasiriktos ištraukos komentuojamasis skaitymas, išsirašant tam tikrą 

kūrinio temą, problemą ar skaitytojo reakciją sukėlusias citatas  

svarbiuose užrašuose  (dvi skiltys: citata ir jos paaiškinimas, 

komentaras, oponavimas ar kt.) 

Baigiamasis pokalbis – dalinės išvados, apibendrinimas. 

N.D. Palyginti E. M. Remarko  ir B. Sruogos tekstus ieškant jų 

panašumų ir skirtumų arba B. Sruogos „Dievų mišką“ ir P. Levi romaną 

„Jei tai žmogus“ (lyginamasis tyrimas). 

baigiamajame 

pokalbiuose, draugų 

ir savo atradimų 

užsirašymas  skaitant 

ir komentuojant 

ištrauką  svarbiuose 

užrašuose (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

2000, p. 69–
87. 

5.3. A. Škėmos pasirinktos novelės analizė  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Pajusti tiesioginį santykį su literatūros tekstu be kontekstinių 

pasakojimų ir savų literatūrinių  atradimų džiaugsmą 

(nuostatos). 

2. Pagilinti bekontekstės  tradicinės struktūrinės prozos teksto 

analizės įgūdžius ir atrasti A. Škėmos novelės meninės įtaigos 

paslaptis, nesiremdami išankstiniu žinojimu (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis interaktyvaus mokymosi  gebėjimus (skaitymas, 

komentavimas, rašymas svarbiuose užrašuose,  išvadų 

pagrindimas)  (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Bekontekstė (imanentinė) analizė 

A. Škėmos novelės pavadinimo prasmių hipotetinis spėjimas (pvz., 

„Nakties tyla“, 1947 metais išspausdinta rinkinyje „Nuodėguliai ir 

kibirkštys“) – minčių lietus. 

Novelės komentuojamasis skaitymas segmentais išsirašant citatas ir 

klasės draugų komentarus bei savo mintis pagal pasirinktą tinklelį (pvz., 

citata, pritariu arba ne, kodėl). 

Perskaitytos novelės aspektinis tyrimas (darbas grupėmis) 

1. Teksto kalbinė raiška ( ritmika, gramatika, sintaksė, meninės 

priemonės...) 

2. Teksto vaizduojamasis pasaulis (laikas, erdvė, pasakotojas / 

kalbėtojas, veikėjai, siužetas) 

3. Teksto prasmės (tema, problemos, pagrindinė mintis) 

4. Teksto potekstės 

5. Įtaigiausių teksto citatų komentarai 

Aspektinių tyrimų pristatymas pasižymint atradimus  svarbiuose 

užrašuose. 

 Baigiamosios išvados: A. Škėmos kūrybos ypatybės, remiantis viena 

skaityta novele (kalba, vaizduojamasis pasaulis, prasmės ir potekstės) ir 

lyginimas su žiniomis apie kūrėją  ir kūrybą (paskutinį žodį suteikite 

man – pasirengusio mokinio arba mokytojos pranešimas). 

Kaupiamieji balai už 

įžvalgas 

komentuojamojo 

skaitymo metu, 

grupinį darbą, draugų 

ir savo atradimų 

užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Kanišauskaitė 

I., Šervenikaitė 

N., Žukas S. 

Literatūros 

vadovėlis 10 

kl.Vilnius: 

Baltos lankos, 

p. 136–138. 

http://www.tek

stai.lt/tekstai/1-

tekstai/360-

skema-antanas 

Škėma A. 

Raštai. I dalis. 

Proza. Vilnius: 

Vaga, 1994. 

Mačianskaitė 

L. Antanas 

Škėma, 

Vilnius: Baltos 

lankos (Mažoji 

serija), 2003. 

Mačianskaitė 

L. Antanas 

Škėma ir 

lietuvių 

literatūros 

kontekstai. 

Vilnius: VPU 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/360-skema-antanas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/360-skema-antanas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/360-skema-antanas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/360-skema-antanas


 182 

leidykla, 2009. 

 

5.4. Lietuvių pokario Lietuvių pokario metų tremties  ir  

rezistencijos literatūros atmintis  (pasirinktų tekstų 

aspektinis tyrimas) 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsiaiškinti savo santykį su lietuvių tremties ir rezistencijos 

literatūra (nuostatos). 

2. Pagilinti, praplėsti žinias, supratimą apie lietuvių tremties ir 

rezistencijos literatūrą, lavintis informacijos rinkimo, tekstų 

aspektinio  tyrimo, meninės raiškos gebėjimus (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus savarankiškai rinktis temas, užduoties 

pobūdį, dirbti individualiai, poromis ar grupėmis ir fiksuoti 

savo atradimus, vertinimus  svarbiuose  užrašuose (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

Įvadinis pokalbis-impresijos „Ką asmeniškai man sako šios pamokos 

tema?“ 

Pamoka-sustabdytos akimirkos „Tremties ir rezistencijos literatūros 

fenomenas mūsų akimis“. 

Namuose parengtų  informacinių pranešimų, tekstų aspektinių tyrimų, 

tekstų meninių (žodinių, vaizdinių, muzikinių ar kt.) interpretacijų 

pristatymas klasėje, draugų komplimentai, komentarai, vertinimai, 

pastabos svarbiuose užrašuose. 

 

Pokario motyvai šiandien. Populiarioji literatūra, dainos pokario 

motyvais. R. Šepetys romanas „Tarp pilkų debesų“. Grupės „Skylė“, V. 

V. Landsbergio ir kt. dainos.  

 

Arba pasirinkto filmo apie Lietuvos pokarį žiūrėjimas ir aptarimas 

pasirinktais aspektais (pvz., filmas – kaip vaizdinis tekstas, filmas – kaip 

istorijos interpretacija, filmas – scenarijaus struktūra, filmas ir žiūrovo 

reakcija ar pan.) 

 

Baigiamasis pokalbis-refleksija  „Ką nauja patyriau šiandien per  

pamoką apie lietuvių tremties ir rezistencijos literatūrą?“ 

 

 

Kaupiamieji balai už 

parengtas užduotis  ir 

/ ar dalyvavimą 

įvadiniame ir 

baigiamajame 

pokalbiuose, draugų 

ir savo atradimų 

užsirašymas   

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000, p. 35–

68, 88–107. 

Amžino įšalo 

žemėje. 

Vilnius: 

Vyturys, 1989. 

Kovojanti 

Lietuva, 1945–
1953. 

(fotoalbumas) 

Vilnius: Petro 

ofsetas, 1996. 

Grinkevičiūtė 

D. Lietuviai 

prie Laptevų 

jūros. Vilnius: 

Lietuvių 

rašytojų 

sąjungos 

leidykla, 2006. 

Liongino 

Baliukevičiaus 

– partizano 

Dzūko 

dienoraštis. 

Vilnius: 

Lietuvos 

gyventojų 

genocido ir 

rezistencijos 

tyrimo centras, 

2006. 

Lukša J. 
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Laiškai 

mylimosioms. 

Kaunas: „Į 

Laisvę“ Fondo 

lietuviškai 

kultūrai ugdyti 

Lietuvos fil., 

1994. 

Matulevičienė 

S. Pokario 

atminties 

formos // 

Liaudies 

kultūra, 2002, 

nr. 6.  

 

 

5.5.  XX a. II pusės pasaulio ir lietuvių  „prarastųjų“ ir 

„pažeistųjų“ prozos poveikis  XXI a. skaitytojui  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsiaiškinti savo nuomonę apie skaitomus XX a. II pusės 

prozos tekstus (nuostatos). 

2. Ugdytis gebėjimus stebėti savo jausmus, reakcijas skaitant 

grožinės literatūros tekstus, atsirinkti labiausiai sudominusias 

mintis  ir idėjas, aiškintis pasirinkimo priežastis, rašyti 

literatūrinių įspūdžių laišką  (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus tikslingai naudotis savo  rašomais 

svarbiais  užrašais kurdami savo originalų tekstą (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

Minčių lietus: kurių aptartųjų prozininkų kūriniai ar jų ištraukos padarė 

didžiausią / didesnį įspūdį, kodėl? 

Laiško rašymo reglamentų prisiminimas. 

Laiško  pasirinktam rašytojui rašymas, remiantis savo svarbiais užrašais 

N.d.  Esė „Kokie buities ir būties klausimai mums (man) svarbūs 

šiandien?“ 

Laiško vertinimas 

formaliu pažymiu 

arba apibendrinamojo 

vertinimo sandas. 

Vadovėliai, 

užrašai 

6. Prie XX a. II pusės poezijos ištakų 

6. 1. Kaip  įminti „žemininkų “ir „bežemių “ poezijos  

6.             slėpinius? 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsiaiškinti savo nuomonę apie skaitomus XX a. II pusės 

prozos tekstus (nuostatos). 

2. Ugdytis gebėjimus stebėti savo jausmus, reakcijas 

skaitydami grožinės literatūros tekstus, atsirinkti labiausiai 

sudominusias mintis  ir idėjas, aiškintis pasirinkimo priežastis, 

Įvadinis pokalbis apie šiandieniam jaunam žmogui svarbius dalykus 

remiantis namuose rašytomis esė. 

Hipotetiniai spėjimai, paskui turimų žinių aktualizavimas apie 

„žemininkų“ir „bežemių“ poezijos  išskirtinumo galimybes lietuvių 

poezijos kontekste. 

Poezijos tekstų skaitymas rašantis klausymosi įspūdžius į svarbius 

užrašus  (autoriai, eilėraščių pavadinimai, klausytojo reakcija: įspūdžiai, 

jausmai, mintys, vaizdai, regėjimai ir kt.). 

Klausymosi įspūdžių ir hipotetinių spėjimų sąsajos su informacija apie 

šių kartų kūrėjus: V. Mačernį, H. Nagį, K. Bradūną, A. Nyką-Niliūną, 

Kaupiamieji balai už 

įžvalgas, žinias,  

dalyvavimą 

įvadiniame ir 

baigiamajame 

pokalbiuose, draugų 

ir savo atradimų 

užsirašymas  skaitant 

ir komentuojant 

ištrauką  svarbiuose 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000, p. 110–

122,  133–141, 

218–219. 

http://www.tek

stai.lt/antologij

http://www.tekstai.lt/antologijos#catid443
http://www.tekstai.lt/antologijos#catid443
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rašyti literatūrinių įspūdžių laišką  (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus tikslingai naudotis savo  rašomais 

svarbiais  užrašais (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Liūnę Sutemą ir A. Mackų. 

Baigiamasis pokalbis: kodėl rašoma, kodėl skaitoma poezija? 

N.d. Pasirinkti vieną iš šioje pamokoje aptartų poetų, perskaityti  

pasirinktus jo eilėraščius ir pasirengti  pristatyti šio poeto poeziją laisvai 

pasirinktu literatūriniu aspektu  arba keliais aspektais (kalba, vaizdai, 

prasmės, skaitytojo reakcija ar kt.) arba laisvai pasirinkta meninės 

raiškos forma (raiškusis skaitymas, iliustravimas, muzikinės 

interpretacijos, videoetiudas ar kt.) 

 

užrašuose (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

os#catid443 

http://www.tek

stai.lt/buvo/tek

stai/zeminink/i

ndex.htm 

http://www.tek

stai.lt/buvo/tek

stai/bezemiai/i

ndex.htm 

 

 

6. 2. V. Mačernio poezijos horizontalės ir vertikalės 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Savarankiškai atrasti jauno poeto kūrybą  ir savo kelius į ją 

„Neatimki. Dieve, iš manęs klydimo teisės...“  (nuostatos). 

2. Ugdytis gebėjimus stebėti savo jausmus, reakcijas 

skaitydami V. Mačernio poeziją, įminti jos vaizdų ir prasmių 

laukus (temas, problemas, mintis)  (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus  mokytis interaktyviai – bendraudami ir 

bendradarbiaudami (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Įvadas į V. Mačernio poeziją  pasirinkta poeto kūrybos aktualizavimo 

kryptimi: amžininkų prisiminimų skaitymas, Mačernio laiškų ištraukų 

skaitymas, mokinių pristatymai, mokytojo pasakojimas, poezijos 

skaitymas, integraciniai meniniai rakursai ar kt. Klausančiųjų  refleksija  

svarbiuose užrašuose (žinios apie poetą, atsiminimų autoriai, poeto 

eilėraščių pavadinimai,  mano pastabos, įspūdžiai, mintys, jausmai...) 

Mačernio poezijos apžvalga naudojant aktyviuosius metodus: pvz., 

įmagnetintas santraukas (padalijami lapeliai su parinktomis 

aforistinėmis citatomis iš V. Mačernio poezijos ir siūloma, jomis 

remiantis,  savais žodžiais nusakyti pagrindines V. Mačernio poezijos 

temas – tai horizontalės, problemas ir /ar svarbias mintis / idėjas – tai 

vertikalės), grafinius modelius (pvz., nusibraižoma koordinačių ašis ir 

tam tikra pasirinkta tvarka surašomi V. Mačernio poezijos  išoriniai 

vaizdai – nuo artimų iki tolimų bei vidiniai jutimai, jausmai, mintys),  

teksto ir skaitytojo tiltai (V. Mačernio poezijos citatos ir skaitytojo 

reakcija, komentarai – kas rezonuoja – girdimieji, regimieji, jausminiai, 

prasmių  ar kt. įspūdžiai). 

V. Mačernio poezijos patirties refleksija – pokalbis ir šio poeto poezijos 

tyrimo laukų pasiskirstymas: „Vizijos“, sonetai ir eilėraščiai. 

N.d. grupėms pasirengti  pasirinktus V. Mačernio eilėraščius, perskaityti 

juos ir pasirinkti jų tyrimo / pristatymo kryptį.  

Kaupiamieji balai už 

parengtas užduotis, 

mintis, dalyvavimą 

poezijos aptarime, 

užsirašymas  skaitant 

ir klausantis V.M. 

poezijos savų ir 

draugų minčių 

užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000. P.123-

132. 

http://www.tek

stai.lt/tekstai/1-

tekstai/278-

macernis-

vytautas 

Mačernis V. Po 

ūkanotu 

nežinios 

dangum. 

Vilnius: Vaga, 

1990. 

Mačernis V. 

Poezija  

 (1993, 2005, 

2007) 

Mačernis V. 

Praeinančiam 

pasaulyje 

praeisiu. 

Vilnius: 

Lietuvos 

rašytojų 

sąjungos 

http://www.tekstai.lt/antologijos#catid443
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/zeminink/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/zeminink/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/zeminink/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/zeminink/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/index.htm
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
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leidykla, 2006. 

 

6.3. V. Mačernio poezijos laukai: skaitymas, tyrimas, 

aptarimas 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Sąmoningai, nuoširdžiai dalintis su klasės draugais savo 

atradimais ir įvertinti draugų pastangas ir atradimus  

(nuostatos). 

2. Ugdytis poezijos tekstų sisteminės analizės gebėjimus  ir 

sugebėjimą atpažinti poezijos savitumo ženklus  – išsiaiškinti 

V. Mačernio poezijos išskirtinumą (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus  mokytis bendradarbiaujant ir 

geranoriškai įvertinant draugų pastangas, įžvalgas, atradimus 

(mokėjimo mokytis kompetencija). 

 

Įvadinis pokalbis apie tekstų lobynus: kur ir kaip sekėsi ieškoti Vytauto 

Mačernio poezijos tekstų? 

Grupinis darbas ieškant V. Mačernio poezijos įminimų (kalba, vaizdai, 

prasmės) ir rengiant menines interpretacijas. 

Poezijos skliautų svetainė – grupių atliktų V. Mačernio poezijos tyrimų 

ir meninių interpretacijų pristatymai, draugų komplimentai, įrašai draugų  

(ne savo!) svarbiuose užrašuose  - ištraukiama burtų keliu ir rašoma 

apie tai, ką klasės draugai įžvelgė V. Mačernio poezijoje – kodinis 

pavadinimas – svečio įrašas. 

N.d. V. Mačernio amžininkų poezijos tekstų susiradimas, pasirengimas 

ir perskaitymas, ieškant leitmotyvų (teksto žymėjimo strategija). 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbyje, parengtas 

užduotis, savų ir 

draugų minčių 

užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000, p. 123–
132. 

http://www.tek

stai.lt/tekstai/1-

tekstai/278-

macernis-

vytautas 

Mačernis V. Po 

ūkanotu 

nežinios 

dangum. 

Vilnius: Vaga, 

1990. 

Mačernis V. 

Poezija  

 (1993, 2005, 

2007) 

Mačernis V. 

Praeinančiam 

pasaulyje 

praeisiu. 

Vilnius: 

Lietuvos 

rašytojų 

sąjungos 

leidykla, 2006. 

 

6. 4. V. Mačernio kartos egzodo poetų kūrybos horizontai: 

H. Nagio, A. Nykos-Niliūno, K. Bradūno poezija 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Formuotis laisvą, geranorišką požiūrį į poeziją – kaip 

gyvenimo pratęsimą meninėmis formomis  (nuostatos). 

2. Ugdytis poezijos tekstų  aspektinės ir / ar sisteminės analizės 

Įvadinis pokalbis apie įspūdžius susižįstant su V. Mačernio kartos 

poetais – H. Nagiu, A. Nyka-Niliūnu, K. Bradūnu,  J. Kėkštu – minčių 

lietūs, debesėliai, pievos – mokinių mintys grafiniuose vaizdiniuose. 

Pasirinktų poetų tekstų aspektiniai (temos, motyvai, idėjos, skaitytojo 

reakcija ar kt.)  arba sisteminiai (kalba, vaizdai, prasmės) tyrimai rašant 

savo atradimus į  svarbius užrašus. 

Baigiamasis pokalbis: kuo panaši  „žemininkų“ vardo siejamų poetų 

Kaupiamieji balai už 

parengtas užduotis, 

mintis, dalyvavimą 

pokalbiuose ir 

poezijos aptarime, 

užsirašymas  skaitant 

ir klausantis poezijos 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000, p. 110–

122,  133–141. 

Urba K. 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/278-macernis-vytautas
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gebėjimus  ir sugebėjimus atpažinti skirtingų poetų poezijos 

savitumo ženklus  (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus  jungti žodinę ir rašytinę veiklą 

mokydamiesi ir laisva valia (su džiaugsmu) kurdami savo 

tekstus (mokėjimo mokytis kompetencija). 

 

kūryba, kuo jų eilės skiriasi?  

N.d. Improvizacija pasirinkto „žemininkų“ poeto pasirinktų eilių fone 

„Kai perskaičiau šias eilutes...“ 

 

tekstų savų ir draugų 

minčių užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Formalusis arba 

neformalusis 

impresijų vertinimas, 

arba suminio 

pažymio sandas. 

Literatūros 

šaltinai. 

Vadovėlis X 

klasei. II 

knyga, p. 192–
201. 

http://www.tek

stai.lt/tekstai/1-

tekstai/296-

nagys-henrikas 

Žemė. 

Naujosios 

lietuvių 

poezijos 

antologija. 

Vilnius: 

Vyturys, 1991. 

6.5. Bežemių kartos  – Liūnės Sutemos ir Antano Mackaus  

– poezijos esatys ir nesatys 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsakyti savo nuomonę apie Tėvynę, gyvenimą ir sieti savo 

pojūčius su  poezijos tekstais  (nuostatos). 

2. Ugdytis poezijos tekstų  aspektinės analizės gebėjimus, 

lavintis poezijos tekstų interpretacijos įgūdžius  (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis  loginės analizės ir kūrybinės saviraiškos gebėjimus 

aptardami ir kurdami savus meninius tekstus  (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

 

Impresijos „ Aš ir Lietuvos žemė...“ rašymas, skaitymas ir aptarimas. 

Liūnės Sutemos ir Antano Mackaus poezijos tekstų – esačių (apie ką 

kalbama?) ir nesačių (ko ilgimasi / ko trūksta / kas prarasta / kas 

prarandama?)  – aspektinis aptarimas.  

Baigiamasis pokalbis apie „bežemių“ poeziją: kas man artima, 

suprantama, kas ne? 

 

 

 N.D. Sukurti meninį tekstą: sonetą, eilėraštį, impresiją ar kt. žanro 

kūrinį asmeniškai aktualia tema / problema. 

Kaupiamieji balai už 

parengtas užduotis 

(jei buvo pasirinktas 

šių poetų poezijos 

laukų tyrimas),  

impresijas, mintis, 

dalyvavimą poezijos 

aptarime,  savų ir 

draugų minčių 

užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Meninio teksto  

vertinimas formaliu 

pažymiu arba 

suminio vertinimo 

sandas. 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000, p. 218–
219. 

http://www.tek

stai.lt/tekstai/1-

tekstai/446-

liune-sutema 

http://www.tek

stai.lt/tekstai/1-

tekstai/277-

mackus-

algimantas 

Liūnė Sutema. 

Poezijos 

rinktinė. 

Vilnius: Vaga, 

1992. 

Liūnė Sutema. 

Tebūnie. 

Vilnius: 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/296-nagys-henrikas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/296-nagys-henrikas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/296-nagys-henrikas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/296-nagys-henrikas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/446-liune-sutema
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/446-liune-sutema
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/446-liune-sutema
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/446-liune-sutema
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/277-mackus-algimantas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/277-mackus-algimantas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/277-mackus-algimantas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/277-mackus-algimantas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/277-mackus-algimantas
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Lietuvos 

rašytojų 

sąjungos 

leidykla, 2006. 

Mackus A. Ir 

mirtis nebus 

nugalėta. 

Vilnius: Vaga, 

1994. 

 

Kukulas V. 

Prieiga 

internete: 

http://www.tek

stai.lt/index.ph

p/tekstai-apie-

tekstus/447-

l/1875-

valdemaras-

kukulas-viena-

is-daugelio-

bet-vienintele-

liune-sutema-

tebunie  

Liūnė Sutema: 

gyvenimo ir 

kūrybos 

keliais. Sudarė 

V. 

Paplauskienė, 

Kaunas: 

Naujasis 

lankas, 2009. 

Šilbajoris R. 

Religiniai 

įvaizdžiai 

Algimanto 

Mackaus 

poezijoj. 

Prieiga 

http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/447-l/1875-valdemaras-kukulas-viena-is-daugelio-bet-vienintele-liune-sutema-tebunie
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internete: 

http://www.tek

stai.lt/buvo/tek

stai/bezemiai/si

lbajor.htm  

Daugiau apie 

„bežemius“ 

internete: 

http://www.tek

stai.lt/buvo/tek

stai/bezemiai/i

ndex.htm  

 

Virtuali paroda 

Maironio 

lietuvių 

literatūros 

muziejuje: 

http://www.ma

ironiomuziejus.

lt/index.php?id

=442&PHPSE

SSID=c59caf1

5092e71c1748

8536b1b83700

d 

7. Pasaulio nuošalė: ezopinės kalbos kodai sovietinės 

Lietuvos rašytojų kūryboje 

7.1. Lietuvos laisvės, didingos istorijos, iškilių asmenybių 

ilgesys: J. Grušo dramos „Barbora Radvilaitė“ ištraukų 

skaitymas vaidmenimis ir aspektinė analizė (žodžiai apie 

Lietuvą, Lietuvai, žodžiai apie meilę, mylimajai /mylimajam ar 

kt.), skaitytojo / klausytojo refleksija ar kt.) 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsakyti savo požiūrį į kūrinyje teigiamas vertybes, 

atsižvelgdami į vaizduojamą istorinį laikotarpį ir kūrinio 

prašymo aplinkybes  (nuostatos). 

2. Ugdytis dramos tekstų  sisteminės arba aspektinės analizės 

gebėjimus, lavintis dramos tekstų raiškaus skaitymo  įgūdžius, 

Įvadinis pokalbis apie sovietinės santvarkos laikus Lietuvoje: kas 

žinoma apie žmonių buitį ir būtį? (Pvz., nebaigti sakiniai, ledlaužis, 

kryptingas įsivaizdavimas, įsivaizduok save nuotraukoje  ar pan.) – įrašai 

svarbiuose užrašuose.  

[ Jei būtų galimybių, pravertu pažiūrėti ištraukų iš dokumentinių ar 

meninių filmų apie tuos laikus.] 

Sąvokos ezopinė kalba šifruotė (įmagnetinta santrauka) ir įklijos 

svarbiuose užrašuose). 

Mokinių arba mokytojos parengtas J. Grušo kūrybinio fenomeno 

pristatymas. 

Dramos „Barbora Radvilaitė“ sisteminė analizė (poetinės dramos kalba, 

pagrindinių veikėjų paveikslai, konfliktai, siužetas, problemos, 

pagrindinės mintys, potekstės – istorinės paralelės, Lietuvos laisvės / 

nelaisvės  temos traktuotė, potekstės) – grafinis analizės modelis. 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbyje, sąvokų 

šifravimo darbuose, 

pristatymus, raiškų 

skaitymą, vaidybą, 

vaidmeninius 

žaidimus, formalusis 

meninių dialogų 

vertinimas arba 

suminio  vertinimo 

sandas,  svarbūs 

užrašai(įdirbis 

apibendrinamajam 

Grušas J. 

Barbora 

Radvilaitė. 

Vilnius: 

Žaltvykslė, 

2005. 

Grušas J. 

Raštai. T. 2. 

Vilnius: Vaga, 

1980. 

Urba K. 

Literatūros 

šaltiniai. II 

knyga.  

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/silbajor.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/silbajor.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/silbajor.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/silbajor.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/index.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/bezemiai/index.htm
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
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susipažinti su J. Grušo kūrybos bruožais  (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Lavintis kūrybinio, loginio mąstymo ir kūrybinės saviraiškos  

gebėjimus aptardami sovietinę epochą, literatūros sąvokas,  

dramos tekstą ir kurdami savus meninius tekstus  (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

 

Pasirinktų ištraukų skaitymas vaidmenimis.  

Vaidmeniniai žaidimai – teatro žiūrovų įspūdžiai, klausimai aktoriams, 

teatro kritikų komentarai. 

N. d. Meninis dialogas apie Lietuvą / meninis dialogas arba miniatiūra 

pagal pasirinktą soviemečio fotografiją. 

 

 

vertinimui). Kaunas: 

Šviesa, 2007, 

p. 56–58 

(Ezopo 

pasakėčios) 

Literatūros 

enciklopedija 

mokyklai. 

Vilnius: 

Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

institutas, 

2011. 

Literatūros 

žinynas V–XII 

klasei. Kaunas: 

Šviesa, 2006. 

 (Ezopinė 

kalba) 

Satkauskytė D. 

Ezopo kalba 

kaip teorinis 

konceptas, arba 

kaip mums 

kalbėti apie 

sovietmečio 

literatūrą.  

Archaika ir 

modernybė: 

Marcelijus 

Martinaitis 

laikų sąvartose. 

Vilnius: VU 

leidykla, 2008. 

Narušytė A. 

Nuobodulio 

estetika 

Lietuvos 

fotografijoje. 
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Vilnius: VDA 

leidykla, 2008. 

Žukas S. 

Teksto 

gilumas. 

Vilnius: Baltos 

lankos, 2010 

(fotografijų 

analizės 

skyriai). 

  

Sovietmečio 

seminarai 

LLTI: 

http://www.llti.

lt/lt/sovietmeci

o_seminarai/  

7.2. Dramos interpretacijos kodai: filmo „Barbora 

Radvilaitė“   ištraukų žiūrėjimas, aspektinė analizė, 

lyginimas, žiūrovo refleksija. 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Formuotis savo individualią žvalgą į dramos teksto teatrines 

ir kinematografines interpretacijas, pagrįsdami savais 

argumentais (nuostatos). 

2. Ugdytis kino filmų aspektinės analizės, dramos teksto ir jo 

kinematografinės interpretacijos lyginimo  gebėjimus  (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Lavintis  kritinio mąstymo, savistabos, savų atradimų 

sisteminimo, savo nuomonės pagrindimo gebėjimus (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

7.  

Pasirengimas ištraukų iš filmo peržiūrai – laisvasis rašymas  arba 

pokalbis „Jeigu aš būčiau režisierius, skaitąs / statąs J. Grušo dramą 

„Barbora Radvilaitė“...“ 

Užduočių prieš peržiūrą pasiskirstymas (kokiais aspektais vertinti 

žiūrimas vaidybinio filmo ištraukas? Pvz., dramos tekstas ir režisūrinė 

interpretacija, aktorių vaidyba, žiūrovų reakcija ar kt.). 

Filmo ištraukų žiūrėjimas ir įrašai  svarbiuose užrašuose  pagal 

pasirinktą grafinį modelį. 

Baigiamasis filmo aptarimas: ko tikėtasi? kaip vertinama? kodėl? 

N.d. Pasirengimas sovietinių laikų prozos aptarimui: tekstų susiradimas, 

perskaitymas (taikant tekstų žymėjimo, skaitytojo dienoraščio arba 

aspektinio tyrimo strategijas). 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose arba 

laisvojo rašymo 

įžvalgas,  svarbūs 

užrašai (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

„Barbora 

Radvilaitė“ 

(vaidybinis 

filmas, rež. 

V.Bačiulis, 

Lietuvos 

televizija, 

1982, 

spalvotas, 140 

min., pagal J. 

Grušo dramą) 

Pabarčienė R. 

Kurianti 

priklausomybė. 

Vilnius: VPU 

leidykla, 2010. 

7. 3. J. Apučio novelių emocinės įtaigos laukas: pasirinktos 

novelės komentuojamasis skaitymas ir sisteminė ar 

aspektinė analizė 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Aptarti savo santykį su  J. Apučio novelės tekstu be 

kontekstinių pasakojimų ir savų literatūrinių  atradimų 

Įvadinis pokalbis apie J. Apučio prozą, remiantis mokinių skaitymo 

patirtimi. 

Pasirinktos novelės  (pvz., „Erčia, kur gaivus vanduo“, „Ak, Teofili!“ ar 

kt.) komentuojamasis skaitymas ir aspektinė ar sisteminė analizė. 

Baigiamasis pokalbis: kas būdinga J . Apučio kūrybai? 

J. Apučio kūrybinio portreto pristatymas (pasirengęs mokinys ar 

mokytojas) ir lyginimas su savais atradimais: kas pasitvirtino? kuo 

Kaupiamieji balai už 

mintis, atradimus, 

išvadas pokabiuose, 

įžvalgas 

komentuojamojo 

skaitymo metu, 

kolektyvinį, grupinį 

Bražėnas J. 

Juozo Apčio 

kūryba. 

Vilnius: LRS 

leidykla, 2007 

(ištraukos). 

Maži 

http://www.llti.lt/lt/sovietmecio_seminarai/
http://www.llti.lt/lt/sovietmecio_seminarai/
http://www.llti.lt/lt/sovietmecio_seminarai/
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džiaugsmą (nuostatos). 

2. Gilinti komentuojamojo skaitymo ir bekontekstės  

sisteminės novelės teksto analizės   įgūdžius ir įminti  J. 

Apučio prozos savitumą, nesiremdami išankstiniu žinojimu, 

savo interpretacines įžvalgas patikrinti remdamiesi žiniomis 

apie J. Apučio kūrybą (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis interaktyvaus mokymosi  gebėjimus (skaitymas, 

komentavimas, rašymas svarbiuose užrašuose,  išvadų 

pagrindimas, savų atradimų lyginimas su  standartinėmis)  

(mokėjimo mokytis kompetencija). 

galima praplėsti, pagilinti? 

Ezopinės kalbos šifras J. Apučio novelėse, išspausdintose sovietmečiu. 

Įrašai  svarbiuose užrašuose. 

N.d. Filmo „Mano vaikystės ruduo“ (rež. G. Lukšas, 1977) pagal Apučio 

novelių ciklą „Ak, Teofili!“ peržiūra namuose ir lyginamoji analizė raštu 

(ko tikėtasi? kas pamatyta? koks filmo santykis su tekstu? kokia mano, 

žiūrovo, nuomonė, kodėl?). 

ar poromis darbą, 

draugų ir savo 

atradimų užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis baigiamajam 

vertinimui) 

atsakymai į 

didelius 

klausimus: 

pokalbiai, esė. 

Vilnius: Alma 

littera, 2006. 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000, p. 266–
274. 

Urba K. 

Literatūros 

laukai. Pirmoji 

knyga. Kaunas: 

Šviesa, p. 132–
151. 

http://www.tek

stai.lt/tekstai/1-

tekstai/145-

aputis-juozas 

Zalatorius A. 

Ezopinė kalba 

novelėje „Kai 

prabėgo ir vėl 

prabėgs 

trisdešimt 

metų“ // Teksto 

slėpiniai, VPU 

leidykla, Nr. 2. 

 

Aputis J. 

Novelės. 

Vilnius: 

Žaltvykslė, 

2004, 2007. 

Aputis J. 

Vieškelyje 

džipai. Vilnius: 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/145-aputis-juozas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/145-aputis-juozas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/145-aputis-juozas
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/145-aputis-juozas
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LRS leidykla, 

2005. 

 

7.4. R. Granausko prozos slėpiniai: pasirinktos novelės  ar  

ištraukos iš apysakos prasmių ir kultūrinių poteksčių 

įminimas 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Suvokti R. Granausko tekstų kultūrines potekstes ir jas  

įvertinti, remdamiesi savo nuostatomis  (nuostatos). 

2. Ugdytis kontekstinės  prozos teksto analizės gebėjimus ir 

įminti R. Granausko prozos kultūrinius kontekstus, paraleles 

potekstes (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis  kultūros tiriamosios veiklos ir interaktyvaus 

mokymosi  gebėjimus (skaitymas, komentavimas, rašymas 

svarbiuose užrašuose,  išvadų pagrindimas)   (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

Įvadinis pokalbis aktualizuojant baltų kultūros ištakas ir baltų genčių 

likimus (jei pasirinktos ištraukos iš apysakos „Jaučio aukojimas“) arba 

lietuvių etninės kultūros vertybes (jei pasirinkta novelė „Duonos 

valgytojai“). 

Pasirinktų ištraukų arba novelės skaitymas ir aspektinė (istorijos, 

mitologijos, religijos, etninės kultūros, lietuviškų tradicijų ar kt. ženklų 

raiška) analizė. 

Prasminiai perskaityto teksto / tekstų kodai: darbas grupėmis stengiantis 

pateikti savo atradimus pasirinktu rakursu (pvz., kūrinio  problemų, 

pagrindinių minčių ir poteksčių erdvės, kūrinio  meninė įtaiga,  kūrinio 

meninė interpretacija ar kt.). 

Baigiamieji darbai: refleksija svarbiuose užrašuose. 

N.d. Interviu su tėvais ar seneliais apie lietuvių politinį ir / ar kultūrinį 

pasipriešinimą sovietiniam režimui. 

Kaupiamieji balai už 

įžvalgas 

komentuojamojo 

skaitymo metu, 

grupinį darbą, draugų 

ir savo atradimų 

užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000, p. 257–
274. 

Kūrybos 

studijos ir 

interpretacijos: 

Romualdas 

Granauskas. 

Vilnius: Baltos 

lankos, 2001. 

Juknaitė V. 

Modernumas ir 

tradicija R. 

Granausko 

apsakyme 

„Šiaurės vėjas“ 

// Žmogus ir 

žodis, VPU 

leidykla, 2000, 

t. 2, nr. 2. p. 

29–33. Prieiga 

internete: 

http://www.bib

lioteka.vpu.lt/z

mogusirzodis/li

teraturologija/li

ter.htm  

7.5. Marcelijaus Martinaičio  „Kukučio baladės“ – meninės  

raiškos  įvairovė  ir perskaitymo kodų  galimybės 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsakyti savo nuomonę apie M. Martinaičio „Kukučio 

balades“ –  ar ji dar vis intriguoja jaunąją kartą (nuostatos). 

2. Susipažinti su M. Martinaičio kūryba ir ugdytis gebėjimus 

Įvadinis pokalbis „Poezijos skaitymo kryžkelėje“: kurį  M. Martinaičio 

poezijos skaitymo kelią rinktis? 

1. V. Kernagio dainuojamų „Kukučio baladžių“ klausymasis ir  

klausytojo reakcijos refleksija (pavadinimas, mano jausmai, pojūčiai, 

mintys...) 

2. „Kukučio baladžių“ aspektinė arba sisteminė analizė, pasitelkus 

literatūros teorijos amuniciją (pvz., alegorija, paradoksas, hiperbolė, 

Kaupiamieji balai už 

poezijos teksto 

analizę, įžvalgas, 

mintis, meninius 

etiudus, grupinį 

darbą, draugų ir savo 

atradimų užsirašymas  

http://www.tek

stai.lt/buvo/tek

stai/martinai/ku

kucio.htm 

Marcelijus M. 

Kukučio 

baladės (1977, 

http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/literaturologija/liter.htm
http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/literaturologija/liter.htm
http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/literaturologija/liter.htm
http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/literaturologija/liter.htm
http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/literaturologija/liter.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/martinai/kukucio.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/martinai/kukucio.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/martinai/kukucio.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/martinai/kukucio.htm
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iššifruoti jo poezijos tekstus pasitelkdami literatūros teorijos 

žinias ir savo vaizduotę, išmonę (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus sisteminti pateikiamą informaciją ir 

užsirašyti savo klasės draugų ir savo atradimus svarbiuose 

užrašuose (mokėjimo mokytis kompetencija). 

groteskas, ironija, metafora, stilizacija, mįslė, minklė, melų pasaka, 

rauda, baladė,ezopinė kalba, pagrindinio veikėjo paveikslo 

daugiaprasmiškumas....): koks meninis pasaulis atsiskleidžia baladėse? 

ką jis atskleidžia pačiame skaitytojuje? 

3. Kukučio baladžių“ meninės interpretacijos (raiškusis skaitymas, 

vaidybiniai ar muzikiniai etiudai, iliustracijos, žaidybiniai komentarai, 

improvizacijos ir kt.). 

4. Parengtų pranešimų  apie „Kukučio balades“ klausymas ir aptarimas 

5. Diskusija apie „Kukučio balades“ (pvz., Ar reikalinga tokia poezija 

šiandienos  žmogui? Kodėl?) 

Lanksti pasirinkto kelio / kelių realizacija. 

Baigiamasis pokalbis apie šios pamokos atradimus. 

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

1985, 1986...) 

Archaika ir 

modernybė: 

Marcelijus 

Martinaitis 

laikų sąvartose. 

Vilnius: VU 

leidykla, 2008. 

Kūrybos 

studijos ir 

interpretacijos: 

Marcelijus 

Martinaitis. 

Vilnius: Baltos 

lankos, 2000. 

Kmita R. 

Ištrūkimas iš 

fabriko. 

Vilnius: LLTI, 

2009. 

Rimavičiūtė L. 

Literatūra X 

klasei. Vilnius: 

Alma littera, 

2000, p. 289–
297. 

Urba K. 

Literatūros 

laukai. Pirmoji 

knyga. Kaunas: 

Šviesa, p. 160–
165. 

8. Pasaulio ir lietuvių kūrėjų ir kūrybos santakos nepaisant 

„geležinių sienų“ 

8. 1.  S. T. Kondroto prozos egzistencinė, psichologinė, 

literatūrinė magija 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsakti savo nuomonę apie S. T. Kondroto kūrybą 

(nuostatos). 

Spaudos konferencija „Pasipriešinimo formos sovietiniam režimui mūsų 

respondentų akimis“ (I)   - namuose užrašytų interviu skaitymas ir 

aptarimas. 

Pasirinktos S. T. Kondroto  novelės  (pvz., „Kaip mano prosenelis grįžo 

į doros kelią“, „Rūke mano siela“, „Kolekcionierius“ ar kt., )skaitymas ir  

užduotys pasirengti  aspektinei analizei (egzistencinės problemos, 

psichologinis novelės kodas, literatūrinės raiškos ypatybės, prasmės ir 

potekstės ar kt.). 

Kaupiamieji balai už 

interviu skaitymą, 

įžvalgas 

komentuojamojo 

skaitymo metu, 

grupinį darbą, 

išvadas,  pristatymą, 

draugų ir savo 

http://www.tek

stai.lt/compone

nt/content/artic

le/264-

kondrotas-

saulius-

tomas/1895-

saulius-tomas-

http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
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2. Susipažinti su S. T. Kondroto kūrybos savitumu, praplėsti 

savo filosofijos, psichologijos, literatūros teorijos (magiškasis 

realizmas) žinias, ugdytis teksto atidaus skaitymo ir aspektinės 

analizės gebėjimus  (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus sisteminti išgirstą informaciją, sieti kitų 

žmonių ir savo patirtį, interaktyvaus mokymosi  gebėjimus 

(skaitymas, komentavimas, rašymas svarbiuose užrašuose,  

išvadų pagrindimas)  (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Novelės tyrimas pasirinktu aspektu. 

Idėjų bankas: ką atskleidė perskaityta novelė? 

S. T. Kondroto kūrybos reklama (pasirengusių mokinių grupės ar 

mokytojos pristatymas-intriga). 

N.d. Savarankiškai pasirinkto S. T. Kondroto kūrinio perskaitymas ir 

aptarimas dvipusio  skaitytojo dienoraščio (citatos, komentarai / 

pratęsimai / ginčai / opozicijos...). 

atradimų užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

kondrotas-

ivairiu-laiku-

istorijos 

 

Brazauskas N. 

Saulius Tomas 

Kondrotas ir 

Lotynų 

Amerikos 

proza, 

http://www.tek

stai.lt/tekstu-

naujienos/644-

sorokin-

vladimir  

 

Brazauskas N. 

XX a. lietuvių 

modernistinis 

romanas, 

Vilnius: LLTI, 

2010. 

8. 2. Laisvojo pasaulio jaunimo judėjimai ir nelaisvos 

Lietuvos jaunimo laisvės siekiai  poezijoje, dainose, 

gyvenime XX a. II pusėje 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Vertinti sovietinių metų jaunų žmonių ieškojimus, lyginti su 

savaisiais, suprasti praeitį kaip šiandienos ištakas, kaip 

nuolatines kartotes (nuostatos). 

2. Ugdytis poezijos tekstų  klausymo ir komentavimo,  

aspektinės analizės gebėjimus, lavintis poezijos tekstų 

interpretacijos įgūdžius  (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis analitinio ir kūrybinio mstymo gebėjimus, 

taikydami įvairias skaitymo ir rašymo strategijas  (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

 

Spaudos konferencija „Pasipriešinimo formos sovietiniam režimui mūsų 

respondentų akimis“ (II)  – namuose užrašytų interviu skaitymas ir 

aptarimas. 

Pasirinktų poetų eilėraščių arba dainuojamosios poezijos įrašų  

aspektiniai (temos, motyvai, mintys, skaitytojo reakcija ar kt.)  arba 

sisteminiai (kalba, vaizdai, prasmės) tyrimai  arba draugų parengtų 

pristatymų rašant savo atradimus į  svarbius užrašus. 

Baigiamasis pokalbis apie įspūdžius, patirtus skaitant  sovietinių metų 

jaunų poetų (anksti mirusių) eilėraščių  ir klausantis dainuojamosios 

poezijos – kuo jie tolimi /artimi mums, XXI a. žmonėms? Laisvasis 

rašymas.  

N.d. Laiškas jaunam XX a. II  pusės lietuvių poetui 

Susitvarkyti savo svarbius užrašus  ir literatūros testų fondus – jas bus 

galima naudotis rašant rašinį. 

Kaupiamieji balai už 

parengtas užduotis 

(jei buvo pasirinktas 

šių poetų poezijos 

laukų tyrimas),  

impresijas, mintis, 

dalyvavimą poezijos 

aptarime,  savų ir 

draugų minčių 

užsirašymas  

svarbiuose užrašuose 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui) 

Laiško poetui  

vertinimas formaliu 

pažymiu arba 

apibendrinamojo 

Burokas R. 

(ne)gyvenimo 

fragmentai. 

Vilnius: sapnų 

sala, 2008. 

Ambrasas A. 

Žeme, nepalik 

mūsų. Vilnius: 

Lietuvių 

tautosakos ir 

literatūros 

institutas, 

2009. 

Mosėnas R. 

Šviesoje. 

Vilnius: Vaga, 

1989. 

http://tekstai.lt/

http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/component/content/article/264-kondrotas-saulius-tomas/1895-saulius-tomas-kondrotas-ivairiu-laiku-istorijos
http://www.tekstai.lt/tekstu-naujienos/644-sorokin-vladimir
http://www.tekstai.lt/tekstu-naujienos/644-sorokin-vladimir
http://www.tekstai.lt/tekstu-naujienos/644-sorokin-vladimir
http://www.tekstai.lt/tekstu-naujienos/644-sorokin-vladimir
http://www.tekstai.lt/tekstu-naujienos/644-sorokin-vladimir
http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/175-burokas-rimas
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vertinimo sandas. tekstai/1-

tekstai/175-

burokas-rimas 

http://tekstai.lt/

tekstai/1-

tekstai/294-

mosenas-

rolandas 

 

Peleckis M. 

Lietuvos rokas: 

ištakos ir raida. 

Vilnius, 2011. 

 

Neformalūs 

jaunimo 

judėjimai 

sovietmečiu. 

Prieiga 

internete: 

http://www.ber

nardinai.lt/strai

psnis/2006-07-

10-laisves-

kryzkeles-xxiv-

neformalus-

jaunimo-

judejimai-

sovietmeciu-

kaip-

pasipriesinimo-

forma/5198 

 

Hipių 

judėjimas 

Lietuvoje. 

Prieiga 

internete: 

http://www.lai

kas.lt/lt/info/57

http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/175-burokas-rimas
http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/175-burokas-rimas
http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/175-burokas-rimas
http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/294-mosenas-rolandas
http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/294-mosenas-rolandas
http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/294-mosenas-rolandas
http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/294-mosenas-rolandas
http://tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/294-mosenas-rolandas
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-10-laisves-kryzkeles-xxiv-neformalus-jaunimo-judejimai-sovietmeciu-kaip-pasipriesinimo-forma/5198
http://www.laikas.lt/lt/info/5725/hipiu-judejimas-lietuvoje-nuo-geliu-vaiku-iki-kiperhipiu/
http://www.laikas.lt/lt/info/5725/hipiu-judejimas-lietuvoje-nuo-geliu-vaiku-iki-kiperhipiu/
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25/hipiu-

judejimas-

lietuvoje-nuo-

geliu-vaiku-iki-

kiperhipiu/  

 

Jakonytė L. 

Rašytojo 

socialumas, 

Vilnius: LLTI, 

2005. 

9. Rašinys remiantis literatūra  „XXI a. skaitytojas ir XX a. 

II pusės literatūra: kalbuosi su pasirinktais  (sudominusiais  

arba ne) tekstais, vertinu jų reikšmę anų ir šių dienų 

skaitytojui“ 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Apmąstyti savo santykį su modulio literatūrinės ekspedicijos 

kūrėjų tekstais (nuostatos). 

2. Ugdytis literatūrinio rašinio rašymo gebėjimus, remdamiesi 

savo asmenine literatūrine ir rašymo patirtimi (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus naudotis savo sukaupta literatūrine 

medžiaga ir svarbiais užrašais, atrinkti tinkamus šaltinius ir 

citatas, jomis tinkamai pagrįsti teiginius (mokėjimo mokytis 

kompetencija). 

Rašinio temos paskelbimas, koregavimas, konkretinimas, sudarymas 

sąlygų patiems mokiniams siaurinti, koreguoti savo rašinių temų 

formuluotes. 

Rašinio planavimas. 

Rašymas. Galima suteikti galimybę pabaigti rašinius  namuose. 

 

N.d. Susitvarkyti savo svarbius užrašus  ir literatūros testų fondus  ir 

pasirengti modulio baigiamajam rašto darbui. 

Rašinys  vertinimas 

formaliu pažymiu 

arba apibendrinamojo 

vertinimo sandas 

Svarbūs 

užrašai 

 

 

III etapas. Modulio apibendrinimas  

Literatūrinės / kultūrinės  ekspedicijos  XX a. II pusės lietuvių ir pasaulio kultūrų / literatūrų sankirtoms (išsiskyrimams) ir santakoms (susitikimams) tirti  (3 val.) 

9.1. Modulio nuostatų,  žinių, supratimo, gebėjimų 

baigiamasis darbas 

  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Aptarti savo požiūrį į mokymosi veiklą, savo pasiekimus 

(nuostatos). 

2. Pasitikrinti šiame modulyje įgytas, plėtotas, gilintas žinias ir 

supratimą, išsiugdytus gebėjimus (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Lavintis dėmesingumą, susikaupimą, gebėjimus atidžiai 

skaityti pateikiamas užduotis ir tiksliai jas atlikti  (mokėjimo 

Modulio baigiamasis darbas galėtų būti parengiamas remiantis tokiu 

struktūriniu modeliu. 

I. Mokinių nuostatos (prisiminti, kaip vertino šio modulio įdomumą 

pradžioje ir ką apie šio modulio metu įgytą savo žmogiškąją, literatūrinę 

patirtį ir mokymosi mokytis pasiekimus galvoja dabar). 

II. Mokinių  žinios (klausimai apie modulyje nagrinėtų literatūrinių 

krypčių kūrėjų ir jų kūrybos ypatybes – tai, kas buvo aptariama ir 

pasižymima svarbiuose užrašuose). 

III. Mokinių gebėjimai (vieno pasirinkto iš pateiktųjų  dviejų trumpų 

modulyje aptartų kūrėjų tekstų – prozos ir poezijos – be autorių 

pavardžių – bekontekstė sisteminė ar aspektinė analizė). 

IV. Mokinių kūrybinė raiška (savojo meninio testo sukūrimas tam tikras 

Baigiamasis darbas 

formaliu pažymiu 

arba sudaro 

apibendrinamojo 

vertinimo sandą 

Svarbūs 

užrašai 

http://www.laikas.lt/lt/info/5725/hipiu-judejimas-lietuvoje-nuo-geliu-vaiku-iki-kiperhipiu/
http://www.laikas.lt/lt/info/5725/hipiu-judejimas-lietuvoje-nuo-geliu-vaiku-iki-kiperhipiu/
http://www.laikas.lt/lt/info/5725/hipiu-judejimas-lietuvoje-nuo-geliu-vaiku-iki-kiperhipiu/
http://www.laikas.lt/lt/info/5725/hipiu-judejimas-lietuvoje-nuo-geliu-vaiku-iki-kiperhipiu/
http://www.laikas.lt/lt/info/5725/hipiu-judejimas-lietuvoje-nuo-geliu-vaiku-iki-kiperhipiu/
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mokytis kompetencija). tema – pvz., žmogaus gyvenimo prasmės, Tėvynės likimo, jauno 

žmogaus ieškojimų ar kt.). 

V. Refleksija (nuomonė apie baigiamąjį darbą – kurias užduotis buvo 

įdomu /lengva atlikti, kurias – ne, kodėl? ar pan.). 

9. 2.  Literatūrinės patirtys: grupių parengti vaidybiniai, 

raiškiojo skaitymo, kūrybinių interpretacijų, improvizacijų 

meniniai etiudai 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Pasidalinti savo teigiamomis emocijomis su klasės draugais, 

pasidžiaugti jų atradimais ir kūrybiškumu (nuostatos). 

2. Pagilinti, praplėsti modulio žinias ir supratimą, atskleisti 

savo įgytus gebėjimus (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Lavintis gebėjimus sisteminti žinias, suvokti jų ryšius ir 

paskirtį tolesniam mokymuisi (mokėjimo mokytis 

kompetencija). 

Ekspedicijos literatūrinių/ kultūrinių  atradimų mugė – mokiniai pristato 

tuos darbus, kurių nespėjo pristatyti klasės draugams modulio metu.  

Klasės draugų komplimentai, įrašai jų  svarbiuose užrašuose. 

N.d. Pabaigti pildyti modulio ŽNNS lenteles ir pasitikslinti kultūrinius 

literatūrinius žemėlapius. 

 

Kaupiamaisiais balais 

vertinami mokinių 

parengti pristatymai 

ar meniniai 

pasirodymai. 

Formaliu pažymiu 

vertinami mokinių 

svarbūs užrašai arba 

sudaro 

apibendrinamojo 

vertinimo sandą. 

Svarbūs 

užrašai 

9.3. Modulio rezultatų aptarimas, refleksijos 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Šsivertinti savo pasiekimus (nuostatos). 

2. Integruoti įgytas žinias ir supratimą, išsiugdytus gebėjimus į 

bendrąją IX–X klasių kalbos ir literatūros modulių sistemą 

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Lavintis sisteminimo, klasifikavimo, apibendrinimo, 

refleksijos gebėjimus (mokymosi mokytis kompetencija). 

Mokinių refleksija. 

Mokytojo refleksija ir  modulio mokymo(si) rezultatų aptarimas. 

Baigiamasis apvalusis stalas: kam visa tai?  kodėl visa tai?  kas sieja visų 

laikų žmones, kultūras, tradicijas? 

N.d. Darsyk susitvarkyti šio modulio svarbius užrašus, įtraukiant juos į 

kitų modulių užrašų sistemą, papildant modulių aplanko turinio įrašus. 

Baigiamasis modulio 

pažymys  rašomas 

pagal sutartus 

kriterijus. 

Svarbūs 

užrašai 
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III. Apibendrinamasis vertinimas baigus B2 (10) modulį 

 Mokinių darbai, iš kurių rezultatų galėtų rastis apibendrinamasis vertinimas 

1) ekspedicijos svarbūs užrašai (ŽNNS, svarbių užrašų pildymas, kultūrinių žemėlapių 

braižymas, draugų ir savo parengtos medžiagos kaupimas tvarkymas) – kiekvienas mokinys modulio 

pabaigoje vertinamas pažymiu (formalusis vertinimas) arba apibendrinamojo vertinimo sandas (10% ); 

2) dalyvavimas grupinių užduočių parengimo-pristatymo veikloje klasėje (pristatymai, 

vaidmeniniai žaidimai, vaizdinė informacija,  žinių modelių rengimas ir kt.) – grupė vertinama pažymiu 

arba gauna tam tikrą skaičių taškų, kuriuos gali dalintis savo nuožiūra po lygiai arba pagal kiekvieno 

nario indėlį (formalusis, kaupiamasis vertinimas) arba apibendrinamojo vertinimo sandas (20%); 

3) individualūs rašto darbai (laiškai rašytojams ir poetams, mokinių sukurti meniniai tekstai, 

literatūrinis rašinys) –  formalūs pažymiai ir /arba apibendrinamojo vertinimo sandas (30%); 

4) individualus dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose  (kaupiamasis vertinimas, formalusis – 

surinkus tam tikrą taškų kiekį, rašomas pažymys) ir/arba apibendrinamojo vertinimo sandas (10%); 

5) skaitymo /kultūros pažinimo plėtimas-tobulinimas  – atsiskaitymai už perskaitytus 

kūrinius,  baigiamasis modulio rašto darbas – pažymys  (formalusis) ir /arba apibendrinamojo 

vertinimo sandas (20%); 

6) individuali, poromis ar grupėse atliekama savarankiškai  tiriamoji-sisteminė ar meninė 

veikla (žinių modelių rengimas ir pristatymas,  literatūros ir kitų menų integracinių sankirtų darbai, 

grožinių tekstų interpretacijos) –  pažymiai (formalūs) ir /arba apibendrinamojo vertinimo sandas 

(10%). 

 

IV. Modulyje įgytų nuostatų, žinių, supratimo, gebėjimų plėtojimo gairės mokantis kitų 

literatūros ir kalbos modulių 

Šio modulio  tiesioginė literatūrinė tąsa – literatūros modulis B3 (šiuolaikinė jaunimo 

literatūra), vidinės integracijos saitais susijęs su kalbos moduliu A3. Margas tekstų pasaulis: 

negrožinių tekstų suvokimas (B2 modulyje skaityta nemažai negrožinių tekstų apie rašytojus, poetus). 
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V. Rekomenduojama literatūra ir internetiniai mokymo(si) šaltiniai 

1. Ališanka E. Dioniso sugrįžimas. Chtoniškumas. Postmodernizmas. Tyla. Vilnius: Lietuvos 

rašytojų sąjungos leidykla, 2001. 

2. Antanas Škėma: polilogas kultūrų sankirtose. Kaunas: Akademija, 2002. 

3. Archaika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose. Vilnius: VU leidykla, 2008. 

4. Balys Didysis: atsiminimai  apie Balį Sruogą. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, 1997. 

5. Balys Sruoga: kūrybos studijos ir interpretacijos. Vilnius: Baltos lankos, 2001. 

6. Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. Vilnius: Regnum fondas, 2006. 

7. Balsevičiūtė-Šlekienė V. Vytautas Mačernis ir jo karta. Vilnius: LLTI, 2001. 

8. Bankauskaitė-Sereikienė G. Balys Sruoga: tarp tradicijos ir modernumo. Vilnius: VU leidykla, 

2007. 

9. Brazauskas N. XX a. lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės. Vilnius: 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. 

10. Bražėnas P. Juozo Apučio kūryba. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. 

11. Daugirdaitė S. Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai. Vilnius: LLTI, 2000.   

12. Daujotytė-Pakerienė V. Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių: sugrąžinantys Vytauto Mačernio 

skaitymai 85-aisiais jo būties metais.Vilnius VDA, 2006. 

13. XX a. Vakarų Europos literatūra. I-II dalys. Vilnius: VU leidykla, 1994-1995. 

14. Egzodo rašytojai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994. 

15. Jakonytė L. Rašytojo socialumas, Vilnius: LLTI, 2005. 

16. Juknaitė V. R. Granausko prozos modernumas. Vilnius: VPU leidykla, 2003. 

17. Karaliūtė A. Romualdo Granausko kūryba. Vilnius: Baltos lankos, 2003. 

18. Kas yra kūryba: lietuvių egzodo rašytojai apie kūrybą. Kaunas: Šviesa, 1992. 

19. Kelertienė V. Kita vertus..., Vilnius: Baltos lankos, 2006. 

20. Kmita R. Ištrūkimas iš fabriko.Vilnius: LLTI, 2009.  

21. Kubilius V. XX amžiaus literatūra. Vilnius: Alma littera, 1995. 

22. Kubilius V. Literatūra istorijos lūžyje, Vilnius, Diemedis, 1997. 

23. Kubilius V. Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje, Kaunas, 2004. 

24. Kukulas V.,  Didžiadvasių žodžių eros pabaiga, Vilnius: Homo liber, 2004. 

25. Kriūnienė J. Vytautas Mačernis ir Vakarų kultūrų kontekstai. Kaunas: VDU leidykla, 2002. 

26. Lankutis J. Etiudai apie J. Grušą. Vilnius; Vaga, 1981. 

27. Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990. Vilnius: Vaga, 1997. 

28. Lietuvių rašytojai apie kūrybą. Vilnius: VU leidykla, 2007. 

29. Mačianskaitė L. Antanas Škėma ir lietuvių literatūros kontekstai. Vilnius: VPU leidykla, 2009. 

30. Mačianskaitė L. Antanas Škėma. Vilnius: Baltos lankos, 2003. 

31. Mačianskaitė L 7-9 dešimtmečio lietuvių novelė. Vilnius: Baltos lankos, 2001. 

32. Mačernis V. Po ūkanotu nežinios dangum: poezija, proza, laiškai. Vilnius: Vaga, 1990. 

33. Marcelijus Martinaitis:  kūrybos studijos ir interpretacijos. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 

34. Martinaitis M. Mes gyvenome: biografiniai užrašai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2009, 2010. 

35. Martinkus V. Estetinė literatūros gyvybė. Vilnius: VPU leidykla, 2010. 

36. Martinkus V. Intelektinės metaforos tikrovė J. Grušo kūryboje. Vilnius: VPU leidykla, 2004. 

37. Maži atsakymai į didelius klausimus: pokalbiai, esė. Vilnius: Alma littera, 2006. 

38. Nastopka K. Išprūstanti prasmė. Vilnius: Vaga, 1991. 

39. Nastopka K. Literatūrinė semiotika. Vilnius: Baltos lankos, 2010. 

40. Naujausioji lietuvių literatūra (1988-2002) (sudarė G. Viliūnas). Vilnius: Alma littera, 2003. 

41. Pabarčienė R. Kurianti priklausomybė. Vilnius: VPU leidykla, 2010. 

42. Peluritytė A. Senieji mitai, naujieji pasakojimai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2006. 
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43. Lteratūros enciklopedija mokyklai. Vilnius: LLTI, 2011. 

44. Liūnė Sutema: gyvenimo ir kūrybos kelias. Sudarė V. Paplauskienė. Kaunas: Naujasis lankas, 

2009. 

45. Pažereckaitė A., Jankūnas A. Šarnelės šviesa. (nuotraukų albumas Vytauto Mačernio erdvėse). 

Klaipėda: S. Jokužio spaustuvė, 2008. 

46. Poezijos kryžkelės. Dialogai apie dvi poezijos šakas Lietuvoje ir išeivijoje. / Sudarė Pakalniškis 

R. / Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994. 

47. Pokalbiai su Sigitu Parulskiu, parengė L. Jonušys, Vilnius: Alma littera, 2009. 

48. Romualdas Granauskas: kūrybos studijos ir interpretacijos. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 

49. Sakalauskas T. Regėjimų naktis: poeto Vytauto Mačernio gyvenimas ir vizijos. Vilnius: Vaga, 

1996. 

50. Samulionis A. Balys Sruoga. Vilnius: Vaga, 1986. 

51. Satkauskytė D.Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos. Vilnius: Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, 1996. 

52. Satkauskytė D. Lietuvių egzodo poezija. Vilnius: Baltos lankos, 2001. 

53. Satkauskytė D. Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, 2008. 

54. Sprindytė J. Prozos būsenos, 1988-2005, Vilnius: LLTI, 2006. 

55. Sventickas V. Šitas Aidas, šitas Marčėnas, Vilnius: LRS leidykla, 2008. 

56. Sverdiolas A. Apie pamėklinę būtį. Vilnius: Baltos lankos, 2006. 

57. Šiukščius V. Mitopoetika lietuvių prozoje: tekstų interpretacija. Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 1999. 

58. Tapinienė V. Balys Sruoga: gyvenimas ir kūryba. Vilnius: Baltos lankos, 2001. 

59. Viliūnas G. Modernizmas. 2 d. Vilnius: Baltos lankos, 2003. 

60. Vytauts yr gyvs: Vytauto Mačernio 80 gimimo metinėms. (serija Literatūros pamoka). Vilnius: 

PPRC, 2002. 

61. Zalatorius A. Literatūra ir laisvė, Vilnius, Baltos lankos, 1998. 

62. Žukas S. Teksto gilumas. Vilnius: Baltos lankos, 2010. 

        

Virtualios parodos Maironio lietuvių literatūros muziejuje 

http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b8

3700d  

www.rasytojai.lt 

www.tekstai.lt 
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http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=442&PHPSESSID=c59caf15092e71c17488536b1b83700d
http://www.rasytojai.lt/
http://www.tekstai.lt/
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  2.2.5. A3 (10) lietuvių kalbos modulio MARGAS TEKSTŲ PASAULIS: negrožinių tekstų suvokimas aprašas 

          2.2.5.1. A3 (10) ilgalaikis modulio planas  

Parengė Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė  

Dalė Bukevičienė ir projekto darbo grupė 

 

 Modulio trukmė – 22 val. 

 Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti sėkmingam komunikavimui reikalingo nusimanymo apie 

skaitymo procesą, būdus, strategijas, šaltinius; tobulinti gebėjimus skaityti, suprasti ir kritiškai vertinti įvairaus 

pobūdžio negrožinius tekstus. 

  Uždaviniai 

        Modulio programa siekiama, kad mokiniai: 

 pažintų save kaip negrožinių tekstų skaitytojus, atsakingai ir atkakliai veiktų siekdami tobulėti; 

 pažintų įvairių  tekstų sąrangos ir kalbinės raiškos galimybes; 

 ugdytųsi negrožinių tekstų suvokimui būtinas nuostatas. 

  Mokinių pasiekimai 

 Kad įgytų įvairaus pobūdžio negrožinių tekstų supratimo gebėjimų, mokiniai turėtų išsiugdyti šias 

nuostatas:  

 vertinti skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią galimybių pažinti save ir pasaulį;  

 noriai ir pasitikėdami savo jėgomis skaityti įvairaus pobūdžio negrožinius tekstus, dalyvauti diskusijose 

juos aptariant;  

 vertinti tekstus kaip tautos kultūros dalį, kuria perduodama patirtis, vertybės, tradicijos, padedančios 

žmogui ugdytis tautinę savimonę, tapti visaverčiu savosios kultūros dalyviu; siekti pažinti ir vertinti 

kitas kultūras. 

Mokiniai turėtų gebėti:  

 suprasti plačiajai visuomenei skirtus negrožinius tekstus; 

 daryti teksto visumą apibendrinančias išvadas: remdamiesi tiesiogiai pasakytais dalykais, potekste ir 

teksto kontekstu, nurodyti teksto tikslą, aptarti tematiką, problemas, pagrindines mintis, vertybes; 

 interpretuoti skaitomus tekstus: paaiškinti netiesiogiai pasakytas mintis, požiūrius, remdamiesi įvairių 

sričių žiniomis, teksto visuma, teksto istoriniu kultūriniu kontekstu; 

 aptarti, kaip kalbinės raiškos ir komponavimo priemonėmis kuriama prasmė, siekiama tam tikro įspūdžio, 

poveikio skaitytojui; 

 vertinti skaitomų tekstų turinį ir raišką savarankiškai pasirinkdami tinkamus kriterijus, pagrįsti 
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vertinimus tekstus;  

 taikyti asmeniškai tinkamas strategijas prieš skaitymą, skaitant ir perskaičius tekstą; įvairiais būdais 

tikrintis teksto suvokimą, pvz.: atpažinti neaiškias, prieštaringas teksto dalis, formuluoti klausimus, 

perfrazuoti mintis savais žodžiais; remtis kontekstu ir kitų dalykų žiniomis, ieškoti papildomų šaltinių; 

 apmąstyti savo skaitymo veiklą: remdamiesi savo skaitymo veiklos stebėjimu ir kitų suteikta grįžtamąja 

informacija išsikelti teksto suvokimo gebėjimų tobulinimo tikslus ir numatyti, kaip jų siekti; 

 dalyvaudami įvairaus pobūdžio diskusijose veiksmingai klausytis, klausti, atsakyti, kelti problemas, 

svarstyti, argumentuoti, prieštarauti, vertinti, apibendrinti. 
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Pamokos eilės numeris, tema, (problema), 

uždaviniai 

Numatoma integruota kalbinė veikla (kalbėjimas ir 

klausymas,  skaitymas, literatūros (kultūros) pažinimas, 

rašymas) ir mokymo(si) metodai 

Vertinimas 

(kas ir kaip 

vertinama) 

Mokomoji medžiaga, 

šaltiniai 

                                                                                        

I etapas. Modulio įvadas.   (3 val.) 

1. Modulio programa, mokymosi tikslas, 

uždaviniai 

Supažindinti su modulio tikslais, numatomu 

pasiekimų vertinimu. 

 

Modulio tikslo, uždavinių, programos pristatymas, veiklos 

krypčių, vertinimo formų ir būdų aptarimas. 

Mokinių suskirstymas į  grupes pagal pasiekimų lygmenis. 

Paaiškinama, kaip bus rašomas ,,Trijų dalių dienoraštis“ (skaitant 

tekstą į vieną lentelės skiltį išsirašomos kelios patikusios citatos,  

kitoje lentelės skiltyje jos pakomentuojamos, trečioji dienoraščio 

dalis skirta laiškams mokytojui: mokinių paprašoma parašyti 

laišką mokytojui: pateikti klausimų, pasidalyti savo pasiekimais ir 

t.t.). 

Išdalijami 

įsivertinimo lapai, 

paaiškinama, kaip 

mokiniai žymės 

jame savo 

pasiekimus.  

 

Akcentuojama, kad ne 

visi tekstai bus 

vadovėlyje, kad reikės 

pasinaudoti ir kitais 

šaltiniais. 

 

 

2–3. Žinių ir gebėjimų  skirti negrožinį 

tekstą nuo grožinio nustatymas; veiklos 

aktualizavimas 

Uždaviniai: 

 diagnozuoti mokinių funkcinių stilių 

atpažinimo ir teksto suvokimo 

gebėjimus ir žinias. 

 formuoti gebėjimą įsivertinti save. 

 ugdyti grupinio ir individualaus 

mokymo(si) įgūdžius. 

Remdamiesi  pateikta funkcinių lietuvių kalbos stilių medžiaga  

kelia hipotezes, jas įrodo, pristato grupių darbus. 

Veiklos:  

1. Pateikiamas funkcinių stilių požymių aprašymas ir įvairių stilių 

tekstai. Mokiniai  nustatyto, kuris tekstas kurio stiliaus, ir 

argumentuoja.  

2. Skiriama teksto suvokimo užduotis, vėliau pateikiama 

įsivertinimo instrukcija. 

 Remdamiesi šių veiklų rezultatais mokiniai  pasidaro išvadas apie 

savo žinias ir gebėjimus.  

Diagnostinis, 

individualus ir 

grupinis savo  

žinių, nuostatų ir 

supratimo apie 

funkcinius stilius 

(įsi)vertinimas. 

 

 

 

                                                                                   II etapas. Modulio  dalys ir elementai (13 val.) 
 

1.   Skaitau negrožinį tekstą. Uždaviniai: 

 remdamiesi  ankstesnėse pamokose 

pildytomis lentelėmis  ,,Funkciniai 

lietuvių kalbos stiliai“, gebės nustatyti 

teksto žanrą, jį apibūdins; 

 atpažins teksto temą; 

 suvoks pagrindinės minties ir  

problemos skirtumus. 

 

Mokinių nuteikimas darbui – ,,S. Šalkauskis.   ,,Gyvosios dvasios“ 

žmogus“. 

Individualus teksto ,,Dvasiniai ilgaamžiškumo šaltiniai“ 

skaitymas: savo skaitymo ir mąstymo stebėsena ( V– suprantu, ? – 

neaišku). 

Darbas poroje: teksto tema, teksto rašymo tikslas, adresatas, 

žanras, vertybių aptarimas . 

,,Trijų dalių dienoraščio“ rašymas. 

Penkių minučių rašymas: mokiniai apmąstys skaitymo procesą.  

Formuojamasis: 

mokomasi atrinkti 

reikiamą 

informaciją, 

formuluoti teksto 

temą.  

 

Įsivertinimas. 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba X 

klasei.  Vilnius: Tyto 

alba, 2008,  p.181, 29.  

 

2.  Kaip suprasti tekstą: tema, pagrindinė Atsižvelgiant į ankstesnėje pamokoje paminėtus neaiškius Įsivertinimas:  http://mokovas.wordpr

http://mokovas.wordpress.com/2010/11/28/kaip-atlikti-skaitymo-ir-suvokimo-uzduoti-atmintine/
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mintis, problema. Uždaviniai: 

 naudodamiesi vadovėlio medžiaga ir 

teksto skaitymo atmintine  prisimins 

teksto temos, pagrindinės minties, 

problemos apibrėžimus; 

 lygindami tekstus gebės suformuluoti 

bendrą keliems tekstams  temą;  

pagrindines mintis; 

 suformuluos ir išsakys savo požiūrį į 

keliamas problemas. 

mokiniams dalykus (Penkių minučių rašymas), pateikiama teksto 

skaitymo atmintinė ,, Teksto skaitymas – dvasios penėjimas, 

kartais tikra dvasios puota“ . Komentuojamasis skaitymas, 

mokytojos aiškinimas.  

Kolektyvinis tekstų (Tekstas Nr. 12) skaitymas balsiai. 

Darbas grupėse: kiekviena grupė dirba su skirtingais tekstais, 

ieško atsakymų į mokytojo atrinktus vadovėlio klausimus. 

IDEAL lentelė (I – teksto problema, D – problemos esmės 

aprašymas, E – galimi problemos sprendimo būdai, L – 

apibendrinimas). 

Trijų dalių dienoraščio rašymas. 

 

temos, pagrindinės 

minties, problemos 

formulavimas 

įsivertinamas 

šviesoforo 

spalvomis ir 

fiksuojamas 

įsivertinimo 

lapuose. 

 

ess.com/2010/11/28/ka

ip-atlikti-skaitymo-ir-

suvokimo-uzduoti-

atmintine/ 

 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba X 

klasei.  Vilnius: Tyto 

alba, 2008,  p. 182, 33. 

 

3.  Kaip suprasti tekstą – tiesioginė ir 

perkeltinė prasmė. Uždaviniai: 

 remdamiesi  vadovėlio medžiaga 

suvoks ir mokės paaiškinti žodžių,  

sakinių, teksto fragmentų tiesioginę ir 

perkeltinę prasmę; 

 gebės paaiškinti tekstų pavadinimų 

prasmes, siedami juos su pačiais 

tekstais; 

 toliau gilins temos, pagrindinės 

minties, problemos formulavimo 

įgūdžius. 

 

Emocinis mokinių nuteikimas darbui. ,,Just. Marcinkevičius. 

„Tekančios upės vienybė“ (pateiktis). Poezijos skaitymas. 

Tekstų ,,Sekundė, lašas, smiltelė“ ir ,,Vargšai mūsų žodžiai“ 

komentuojamasis skaitymas (skaitoma tam tikrais fragmentais, 

aiškinamasi pateikiant klausimus). 

Darbas poroje: paaiškinti pavadinimų prasmes, siejant juos su 

tekstų prasmėmis. 

Individualus darbas su pasirinktu tekstu. 

 Trijų dalių dienoraščio pildymas. 

Namuose rašoma pastraipa, kurioje panaudojamos pasirinktos ir 

išsiaiškintos citatos. 

 

Formuojamasis:  

temos, pagrindinės 

minties, problemos 

formulavimas 

įsivertinamas 

šviesoforo 

spalvomis ir 

fiksuojamas 

įsivertinimo 

lapuose. 

 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba X 

klasei.  Vilnius: Tyto 

alba, 2008,  p. 184, 39. 

 

1. Kaip suprasti  tekstą – potekstė 

Uždaviniai: 

 remdamiesi vadovėlio medžiaga ir 

mokytojos aiškinimu suvoks, kas yra  

potekstė; 

 gilins temos, pagrindinės minties, 

problemos formulavimo įgūdžius. 

 

 

Emocinis mokinių nuteikimas darbui.  ,, Jonas Mekas. Aš nieko 

negyvenau“ (pateiktys). 

Kolektyvinis tekstų skaitymas balsiai, pasižymint tai, kas 

nesuprantama ( – ).  

Durstinys: pagal pateiktus klausimus analizuojami pasidalinti 

tekstai, paskui vieni kitus supažindina su savo darbais. 

Individualus darbas: J. Meko ,,Trečio laiško“ nagrinėjimas 

pagal pateiktus klausimus, mokytojos konsultacijos.  

Trijų dalių dienoraščio pildymas. 

 

Įsivertinamas 

taškais individualus 

darbas: kiekvienas 

mokinys gauna  

atsakymus į 

klausimus. 

 

www.mekas.lt 

www.jonasmekasfilms.

com 

 

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba X 

klasei.  Vilnius: Tyto 

alba, 2008,  p. 186, 42. 

 

5-6.   Prisiminimai: publicistinių tekstų Emocinis mokinių nuteikimas darbui, sudominimas nauja Formuojamasis: http://lt.wikipedia.org/

http://mokovas.wordpress.com/2010/11/28/kaip-atlikti-skaitymo-ir-suvokimo-uzduoti-atmintine/
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/28/kaip-atlikti-skaitymo-ir-suvokimo-uzduoti-atmintine/
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/28/kaip-atlikti-skaitymo-ir-suvokimo-uzduoti-atmintine/
http://mokovas.wordpress.com/2010/11/28/kaip-atlikti-skaitymo-ir-suvokimo-uzduoti-atmintine/
http://www.jonasmekasfilms.com/
http://www.jonasmekasfilms.com/
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurga_Ivanauskait%C4%97
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skaitymas ir lyginimas 

Uždaviniai: 

 gilins publicistinio teksto konteksto 

suvokimo gebėjimus; 

 lygindami tekstus gebės suformuluoti 

jų temą, problemą, pagrindinę mintį; 

 ugdysis bendradarbiavimo ir grupės 

bendravimo įgūdžius; 

 užrašydami tėvų, senelių 

prisiminimus, tęs žemesnėse klasėse 

pradėtą projektą ,,Aš esu ne vienas, ne 

vičvienaitis“.  

medžiaga: ,, Sovietmetis. Jurga Ivanauskaitė“ (pateiktys). 

Nežinomo autoriaus teksto iš interneto ,,Buvo laikai“ ir Miglės 

Tylaitės teksto ,,Kai man buvo 16-a. Išdykusi fantazuotoja Jurga“ 

individualus skaitymas. Strategijos ,,Žinojau –  nauja –  noriu 

sužinoti daugiau“ taikymas. 

Grupinis tyrimas: tekstų  kontekstas, kalbinė raiška, paauglių 

charakteristika; kūrybiniai darbai, inspiruoti perskaitytų tekstų: 

straipsnis į mokyklos laikraštį, laiškas Švietimo ir mokslo 

ministerijai, kreipimasis į ,,Jaunimo liniją“ ir kt. 

Numatomas projekto ,,Aš esu ne vienas, ne vičvienaitis“ darbo 

atlikimo terminas.  

Trijų dalių dienoraščio pildymas. 

(įsi)vertinamas 

kiekvienos grupės 

galutinio rezultato 

pateikimas, darbų 

originalumas, 

kūrybiškumas.  

 

 

wiki/Jurga_Ivanauskait

%C4%97  

 

Razmantienė A.,  

Dilienė R. Teksto 

suvokimas ir kūrimas. 

Užduotys IX–XII 

klasei. Kaunas: Šviesa, 

2007, p.40–45. 

 

7–8.   Šaltas pasaulis: publicistinio teksto, 

žinutės ir medijos teksto  (nežodinio, 

nuotraukos) lyginimas ir interpretavimas 

Uždaviniai: 

 remdamiesi tekstų skaitymo įgūdžiais, 

ieškos žodinių ir nežodinių tekstų 

sąsajų; 

 gilins teksto temos, pagrindinės 

minties ir problemos formulavimo 

įgūdžius; 

 ugdysis  bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

 

Kryptingas mokytojo vadovaujamas euristinis pokalbis, sudarant 

sąlygas patiems mokiniams atskleisti turimas žinias smurto, 

patyčių tema  ,,Šaltas pasaulis“. Grupės ,,Iš stiklo (Geltona)“ 

dainos ,,Pasaulis šaltas be karo“ arba V. Kernagio parinktos dainos 

klausymas“ (pateiktys). 

Tekstų ,,Patyčios – teisybė ar prasimanymas?“, ,,Akcija prieš 

smurtą“ kolektyvinis skaitymas balsiai, akciją iliustruojančios 

nuotraukos aptarimas. 

Individualus darbas su pasirinktu arba mokytojos paskirtu tekstu: 

formuluojamos tekstų temos,  pagrindinės mintys, problemos.  

Smurtas mokykloje (jėgos laukas arba minčių lietus). 

Darbas grupėse: akcijos prieš smurtą mokykloje planavimas;  

tekstas, kurio prasmė reiškiama ne tik verbaliniais ženklais  

( plakatas, atvirlaiškis ir kt.) . 

Trijų dalių dienoraščio pildymas. 

Formuojamasis: 

temos, pagrindinės 

minties, problemos 

formulavimas 

įsivertinamas 

šviesoforo 

spalvomis ir 

fiksuojamas 

įsivertinimo 

lapuose. 

 

http://www.music.lt/po

pup.php?mp3;player.1

27444;type.song  

http://www.straipsniai.l

t/Smurtas_mokyklose/

puslapis/12246  

Razmantienė A.,  

Dilienė R. Teksto 

suvokimas ir kūrimas. 

Užduotys IX–XII 

klasei. Kaunas: Šviesa, 

2007, p.51–53. 

9. Teksto skaitymo ir suvokimo testas 

,,Tradicinė ir masinė kultūra“. Pratybos 

Uždaviniai: 

 gilins ir teksto skaitymo ir suvokimo 

įgūdžius; 

 formuluos temą, kels probleminius 

klausimus; 

 lavinsis individualaus mokymosi 

įgūdžius. 

Individualus darbas su tekstu ,,Tradicinė ir masinė kultūra“: 

mokiniams nurodomi klausimai, į kuriuos jie turi atsakyti raštu. 

Pateikiami atsakymų. Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytoja, 

įsivertina savo darbus. Aptariami pasiekimai ir trūkumai. 

Įsivertinimas 

taškais. 

 

http://www.egzaminai.l

t/failai/1146_vertinimo

_instrukcija_2009_VB

E_lietuviu_valstybine.

pdf 

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurga_Ivanauskait%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurga_Ivanauskait%C4%97
http://www.music.lt/popup.php?mp3;player.127444;type.song
http://www.music.lt/popup.php?mp3;player.127444;type.song
http://www.music.lt/popup.php?mp3;player.127444;type.song
http://www.straipsniai.lt/Smurtas_mokyklose/puslapis/12246
http://www.straipsniai.lt/Smurtas_mokyklose/puslapis/12246
http://www.straipsniai.lt/Smurtas_mokyklose/puslapis/12246
http://www.egzaminai.lt/failai/1146_vertinimo_instrukcija_2009_VBE_lietuviu_valstybine.pdf
http://www.egzaminai.lt/failai/1146_vertinimo_instrukcija_2009_VBE_lietuviu_valstybine.pdf
http://www.egzaminai.lt/failai/1146_vertinimo_instrukcija_2009_VBE_lietuviu_valstybine.pdf
http://www.egzaminai.lt/failai/1146_vertinimo_instrukcija_2009_VBE_lietuviu_valstybine.pdf
http://www.egzaminai.lt/failai/1146_vertinimo_instrukcija_2009_VBE_lietuviu_valstybine.pdf
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10. Samprotaujamojo tipo rašinio ir  

pastraipos struktūra.  Pastraipos   

,,Kodėl nyksta tradicinė kultūra?“ rašymas 

Uždaviniai: 

 gilins žinias apie pastraipos struktūrą; 

 ugdysis bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

Darbas grupėse.  Mokiniai gauna parašytą  ankstesnių metų 

mokinio darbą, grupėse analizuoja  skirtingas pastraipas, pristato 

darbus. 

Argumentų  aptarimas. Namuose buvo skirta užduotis parinkti 

argumentų pastraipai ,,Kodėl nyksta tradicinė kultūra?“ 

Pastraipa rašoma namuose. 

Vertinimas pagal 

pateiktus kriterijus. 

 

 

11. Recenzija – pavyzdžio analizė 

Uždaviniai: nagrinėdami konkrečius 

pavyzdžius, aptars recenzijos tikslus, turinį, 

komponavimo ir kalbinės raiškos ypatumus. 

 

Mokiniai dirba grupėmis: nagrinėja pateiktą recenzijos pavyzdį ir 

atsako į mokytojos pateiktus klausimus. Atsakymai aptariami su 

visa klase, išsiaikinama recenzijos paskirtis, turinio ir raiškos 

ypatumai. 

  

Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba X 

klasei, Vilnius: Tyto 

alba, 2008., p.58, 59. 

Razmantienė A., 

Dilienė R. Teksto 

suvokimas ir kūrimas. 

Užduotys IX–XII 

klasei. Kaunas: Šviesa, 

2007,  p.25–30. 

12. Recenzija: regimasis rašyti,  

juodraščio rašymas 

 Uždaviniai: 

 remdamiesi draugų ir mokytojo 

suteikta grįžtamąja informacija 

tobulins recenzijos planus; 

 parengs pirmąjį recenzijos juodraštį. 

Individualus darbas, darbas poromis, mokytojo konsultacijos: 

mokiniai planuoja recenziją, aptaria planus su suolo draugu, 1–2 

planai aptariami su visa klase. 

Mokiniai rašo juodraščius. Mokytoja konsultuoja mokinius, 

kuriems reikalinga pagalba. 

Juoraščiai baigiami rašyti namuose.  

 Salienė V., Smetona A. 

Lietuvių kalba X 

klasei. Vilnius: Tyto 

alba, 2008, p.210–211. 

 
Recenzija // 

http://mkp.emokykla.lt/i

mo/lt/mo/423/ 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/423/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/423/
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13. Recenzija – juodraščių svarstymas 

Uždaviniai: 

 nagrinėdami darbo pavyzdį vertins 

darbą pagal pateiktus kriterijus; 

 skaitydami vieni kitų darbus teiks 

konstruktyvią grįžtamąją informaciją; 

 remdamiesi suteikta grįžtamąja 

informacija apmąstys savo darbo 

tobulinimo galimybes. 

Mokytoja pateikia vieno darbo juodraštį. Mokiniai dirbdami 

grupėmis vertina darbą pagal pateiktus kriterijus, svarsto 

tobulinimo galimybes.  Tada darbas aptariamas su visa klase. 

Darbas poromis: mokiniai skaito vienas kito juodraščius ir aptaria 

pavykusius ir tobulintinus dalykus. 

Namuose juodraštis tobulinamas ir parengiamas švarraštis.  

 Ankstesnių laidų ar 

paralelės klasės 

mokinio darbo 

juodraštis, 

iliustruojantis tipiškus 

mokinių darbų 

trūkumus. 

 

III etapas. Modulio apibendrinimas (3 val. ) 

Uždaviniai: tikrinami visuminio teksto 

skaitymo ir suvokimo įgūdžiai. 

Teksto skaitymo ir suvokimo testas. 

 

Vertinama pagal  

PUPP instrukciją, 

rašomas pažymys. 

 

 

2. Teksto skaitymo ir suvokimo aptarimas 

Uždaviniai: 

 suvoks ir gebės ištaisyti savo klaidas; 

 gebės argumentuotai paaiškinti tekstų 

skaitymo ir suvokimo svarbą; 

 remdamiesi modulio mokymosi metu 

įgyta patirtimi įsivertins savo kaip 

skaitytojų pažangą ir tobulėjimo 

galimybes. 

 

Mokytojos aiškinimas: teksto skaitymo ir suvokimo darbų 

aptarimas – mokinių pasiekimai tipiškos klaidos.  

 

Trijų dalių dienoraščio pasirinktų ištraukų skaitymas. 

Apibendrinamasis 

vertinimas. 

 

Įsivertinimo veikla. 

 

 

3. Recenzijų aptarimas ir taisymas 

Uždaviniai: 

 suvoks ir gebės ištaisyti savo klaidas; 

 išsikels su rašymo veikla susijusius 

mokymosi uždavinius. 

 

Mokytojos parengtas rezultatų pristatymas: aptariami mokinių 

pasiekimai, tipiški trūkumai.  

Mokiniai nagrinėja darbuose pateiktą mokytojos grįžtamąją 

informaciją, taiso nurodytus trūkumus. 

Rašomas pažymys.  

Rezervas – 3 valandos raštingumui    
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2.2.5.2. Galimos sąsajos su literatūros ir kitais kalbos moduliais 

Modulio MARGAS TEKSTŲ PASAULIS: negrožinių tekstų suvokimas tąsa – modulis B3. 

Šiuolaikinės kultūros pasaulyje. Šiame modulyje įgyti gebėjimai ir žinios būtini nagrinėjant ir 

suvokiant literatūrą. Galimos kultūros (literatūros) ir kalbos sąsajos su B1, B2 ir / arba B3 literatūros 

moduliais (MODERNIOJO MENO IEŠKOJIMAI: simbolizmo, impresionizmo, ekspresionizmo, 

avangardizmo, neoromantizmo literatūra; XX a. II pusės KULTŪROS (PA)LIKIMAS: pasaulio ir 

lietuvių literatūros sankirtos ir santakos; JAUNAS ŽMOGUS ŽENKLŲ PASAULYJE: aš, kalba, 

literatūra ). 

Aptariant negrožinių tekstų įvairovę, jų turinį, raišką ir poveikį adresatui, rekomenduojama 

remtis literatūros moduliuose aptartais eseistiniais, pažintiniais ir vaizdiniais tekstais. Mokiniams 

renkantis rašymo temas, galima būtų  pasiūlyti atskleisti aktualias XX–XXI a. kultūros (literatūros) 

sąsajas (sankirtas, santakas, paraleles) ir kalbos kaitos tendencijas, aptarti pokalbius su literatūros ir 

kultūros kūrėjais, dienoraščius, atsiminimus, memuarus, laiškus; radijo ir TV kultūros laidas, 

literatūrines internetines svetaines (www.rasyk.lt, www.tekstai.lt, www.culture.lt, www.zaliazole.lt, 

www.kurybingi.lt ir kt.); internetinės erdvės kalbos kultūrą (anoniminis kalbėjimas, blog'ai).  

2.2.5.3. Galimi šaltiniai A3 (10)  moduliui aktualizuoti 

Diskusija: skaityti ar neskaityti? Štai klausimas... Tyrimo „Skaitymo mastas, kryptingumas ir 

poreikiai“ (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=440&p_d=40090&p_k=1) dalies apie 

mokinius aptarimas.  

2.2.5.4. Apibendrinamasis vertinimas baigus A3 (10)  modulį 

Šiame modulyje, kaip ir kituose moduliuose, derinamas diagnostinis ir kaupiamasis vertinimas 

atsižvelgiant į modulio ir konkrečios pamokos uždavinius, darbo formas, mokinių poreikius ir 

galimybes.  Kontroliniai darbai, rašiniai, projektiniai darbai įvertinami pažymiu. Kalbėjimo užduotys 

vertinamos pagal  Lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programoje 

arba modulių programoje pateiktus  kriterijus. Kitų vertinamų darbų vertinimo kriterijus numato 

mokytojas ir su jais iš anksto supažindina mokinius. 

Projekto darbo grupės siūloma, kokie mokinių darbai galėtų būti skiriami kaip baigiamieji, iš 

kokių darbų galėtų būti apibendrinamasis mokinių pasiekimų vertinimas ir koks turėtų būti šių darbų 

santykis:  

 teksto vertinimas raštu pagal pateiktus kriterijus – 50 proc.  

 dalyvavimas diskusijose – 30 proc.  

 teksto suvokimo užduočių atlikčių aplankas – 20 proc.  

http://www.rasyk.lt/
http://www.tekstai.lt/
http://www.culture.lt/
http://www.zaliazole.lt/
http://www.kurybingi.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=440&p_d=40090&p_k=1
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2.2.5.5. Kaupiamojo vertinimo pavyzdys 

Pavyzdį parengė Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė  

Dalė Bukevičienė 

 

Kaupiamojo vertinimo pavyzdys pamokų ciklui ,,Pasirengimas samprotavimo rašiniui“ 

 

Šiam pamokų ciklui skirtos 4 pamokos. Žemesnių mokymosi pasiekimų klasėje gali būti skirta 

viena papildoma pamoka. Vertinami šie gebėjimai: 

 negrožinio teksto ,,Tradicinė ir masinė kultūra“ suvokimas. 

 argumentų kaupimas; 

 samprotavimo rašinio ir pastraipos struktūra.  

 samprotavimo pastraipos ,,Kodėl nyksta tradicinė kultūra?“ rašymas. 

 

Kaupiamasis vertinimas 

Negrožinio teksto 

„Tradicinė ir masinė 

kultūra“ suvokimo 

testas 

Samprotavimo rašinio 

pastraipos struktūra 

Namų darbai: 

1. Argumentų 

kaupimas. 

2. Argumentų 

pristatymas. 

Samprotavimo rašinio 

„Kodėl nyksta 

tradicinė kultūra?“ 

pastraipos kūrimas 

30 proc. 10 proc. 10 proc. 50 proc. 

Vertinama: 

1.tinkamai  

įvardyta teksto tema; 

2. suformuluota 

pagrindinė mintis;  

3. suformuluota 

problema; 

4. surasti argumentai; 

5. apibendrinti 

tradicinės ir masinės 

kultūros skirtumai. 

 

Vertinama: 

1. darbas su parašytu 

samprotavimo  rašinio 

juodraščiu; 2. lentelės 

,,Samprotavimo ir 

pastraipos struktūra“ 

pildymas: 

•  2 taškai už teisingai 

nurodytus ir 

pakomentuotus 

samprotaujamojo 

rašinio struktūros 

trūkumus; 

• 1 taškas už teisingai 

nurodytus 

pastraipos struktūros 

trūkumus. 

 

Vertinama: 

Nr.1. 

• 2 taškai už du 

tinkamus argumentus;  

•1 taškas už  vieną 

tinkamą argumentą; 

• 0 taškų – užduotis 

neatlikta. 

Nr.2. 

•1 taškas už gebėjimą 

atrinkti svarius 

argumentus, 

kultūrinį išprusimą. 

 

Vertinama:  

tema suvokta, 

pagrindinė mintis 

aiški – 2 taškai, tema 

suvokta iš dalies, 

nepakankamai aiški 

pagrindinė mintis – 1 

taškas. 

Tinkamai 

suformuluotas 

teiginys –1 taškas. 

Du tinkami 

argumentai – 2 taškai, 

vienas tinkama 

argumentas – 1 taškas. 

Daroma išvada  –1 

taškas. 

Raiška ( ir 

vientisumas) – 2 

taškai. 

Raštingumas –2 

taškai. 

 

Prieiga prie interneto www.egzaminai.lt 
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2.2.6. B3 (10) literatūros modulio ŠIUOLAIKINĖS KULTŪROS PASAULYJE: aš, kalba, literatūra  

aprašas 

Parengė projekto darbo grupė 

2.2.6.1. B3 (10) modulio ilgalaikio plano pavyzdys 

I. Modulio metrika 

10 klasė 

Trukmė – 21 val.  

Mokinių mokymo(si) patirtis: įgyti/(išsi)ugdyti  šios temos gebėjimai, žinios, supratimas (citatos iš 

V–VI ir VII–VIII kl. BP (2008)  

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2008) 

1. Nuostatos,  žinios ir supratimas, gebėjimai (VII–VIII kl.) 

Nuostatos 

Vertinti skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią galimybę patirti skaitymo malonumą, prasmingų 

išgyvenimų, formuotis vertybių sistemą, bendrauti, mokytis. 

Noriai skaityti įvairaus pobūdžio tekstus ir dalyvauti diskusijose. 

Siekti pažinti literatūros kaip meno rūšies savitumą. 

Siekti konstruktyvaus grįžtamojo ryšio, tobulinti teksto suvokimo gebėjimus. 

Žinios ir supratimas, gebėjimai 

Suprasti, kad literatūros rūšies ir žanrų ypatumų pažinimas leidžia skaitytojui kelti skaitymo hipotezes, 

padedančias suprasti tekstus. 

Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, 

dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti. 

 Suprasti, kad to paties teksto interpretacijos gali būti įvairios, svarbu, kad jos būtų pagrįstos tekstu.  

Skirti faktą ir nuomonę. 

Skirti grožinio kūrinio pasakotojo ir veikėjo reiškiamus požiūrius.  

Nurodyti informacijos šaltinius (periodiniai leidiniai, knygos, internetas). 

Paaiškinti, kokiais būdais galima gauti rašytinės informacijos iš žmonių (anketa, interviu, laiškas ir kt.). 

Mokėti skaitomų tekstų informaciją performuoti į užrašus, lenteles, schemas. 

2.1. Turinio apimtis (literatūros, kaip meno rūšies, savitumo pažinimas) VII–VIII kl. 

Skaitant epinius tekstus išsiaiškinama pasakotojo sąvoka, pasakojimo perspektyva (pasakojimas pirmuoju ir 

trečiuoju asmeniu), pasakotojo pozicija (požiūris, vertinimas). Skaitomos pasirinkto epo ištraukos, aptariami 

pasaulio suvokimo ir vaizdavimo ypatumai, epo herojaus savitumas. Nagrinėjami išoriniai ir vidiniai apsakymo, 

romano, kaip žanro, požymiai. Skaitomi ir aptariami epinio bei lyrinio apsakymo, klasikinio ir šiuolaikinio 

(jaunimo) romano ar apysakos pavyzdžiai. Aptariama psichologizmo samprata, išgyvenimų raiška literatūroje.  

2.2. Turinio apimtis (tekstų rašymas)VII–VIII kl. 

Mokiniai mokosi rašyti paisydami žanro reikalavimų. Rašomi asmeninio pobūdžio tekstai: laiškas, dienoraštis; 

dalykiniai tekstai: laiškas, interviu, diskusinis straipsnis apie mokyklos, paauglių gyvenimo problemas, knygos 

(kino filmo, laidos, interneto svetainės paaugliams) pristatymas, kūrinio veikėjo charakteristika, kelionių 

įspūdžiai, pasiaiškinimas, instrukcija, reklama. Mokiniams suteikiama galimybių rašyti išmone grįstus tekstus, 

imtis tam tikrų kūrybinių bandymų. Jie kuria apsakymą (įtempto siužeto pasakojimą, grįstą konfliktu), eilėraštį, 

įsivaizduojamą knygos veikėjo dienoraštį, portretą. Mokiniai eksperimentuoja kurdami alternatyvią pabaigą, 

keisdami literatūros rūšį, žanrą, keisdami pasakojimo perspektyvą, imituodami tam tikrą stilių. 
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2.3. Skaitymas ir literatūros (kultūros) pažinimas: privalomi ir rekomenduojami tekstai V–VIII kl. 

V–VI kl.  VII–VIII kl. 

Privaloma literatūra 

Visuotinės literatūros tekstai  

F. Bernet (F. H. Burnett). Paslaptingas sodas arba S. Kūlidž (S. 

Coolidge). Ką nuveikė Keitė, arba L. M. Montgomeri (L. M. 

Momtgomery). Anė iš Žaliastogių, arba E. H. Porter. Poliana, 

arba J. Spyri. Heida  

A. Čechovas (pasirinkta novelė) 

J. Gorderis (J. Gaarder). Ei, ar čia yra kas nors? arba N. Bebit 

(N. Babbitt). Amžinieji Takiai, arba M. Endė (M. Ende) Momo, 

arba Nuostabus pasakojimas apie laiko vagis ir mergaitę, kuri 

žmonėms grąžino iš jų pavogtą laiką  

A. Lindgren. Broliai Liūtaširdžiai arba Mijo, mano Mijo, arba 

Ronja plėšiko duktė  

K. Paterson. Tiltas į Terabitiją (Smarkuolė Gilė Hopkins) arba E. 

Doneli (E. Donnelly). Sudie, seneli, ištariau aš tyliai, arba J. 

Richter. Lydekos vasara  

M. Tvenas (M. Twain). Tomo Sojerio nuotykiai 

 

Rekomenduojama literatūra 

Lietuvių literatūra 

R. Černiauskas. Jūra yra sūri,  

V. Dautartas. Žydrieji jungos arba R. Spalis. Gatvės berniuko 

nuotykiai 

I. Meras. Geltonas lopas 

G. Morkūnas. Vasara su katšuniu (Grįžimo istorija) 

V. Račickas. Zuika padūkėlis arba Jos vardas Nippė  

K. Saja. Būrimas obuolio sėklom 

Visuotinė literatūra 

E. Blyton. Šauniojo penketuko nuotykiai arba P. Berna. Arklys be 

galvos 

H. Malot. Be šeimos arba K. Hagerup. Morkus ir Diana, arba F. 

Erlingsson. Benjaminas Balandis, arba M. Gripė. Jozefina, arba 

Hugas ir Jozefina. Hugas, arba J. Mark. Griaustinis ir žaibai, 

arba E.Colfer. Benis ir Omaras, arba V. Železnikovas. Visi 

svajoja apie šunį arba Baidyklė 

A. Maršalas. Aš moku šokinėti per balas arba Papasakok apie 

kalakutą, Džo 

P. Moon. Neskaityk šios knygos 

J. C. Mourlevat. Upė, tekanti atgal 

B. Park. Čia buvo Mikas Hartas arba R. Welsh. Drakono sparnai, 

arba G. Paris. Moliūgėlio istorija 

B. Reuteris. Busterio pasaulis arba L. Sachar. Berniukas 

mergaičių tualete, arba C. Biodker. Silas ir juodoji kumelė 

V. Sarojanas. Tėti, tu keistuolis. Mama, aš tave myliu arba U. 

Starkas. Sikstenas, arba R. Dahl. Denis pasaulio čempionas, arba 

K. Niostlinger. Pirmadienį viskas kitaip 

K. Steinsdóttir. Spurgos ir karis arba Angelas Vakarų rajone 

E. Švarc. Žvaigždūnė arba M. Murray. Beveik neįtikėtina Kedrės 

B. Hartli istorija (tos, kuri planavo nepaprastą gyvenimą; Beveik 

neabejotina Kedrės B. Hartli šlovė (tos, kuri negali nesklandyti 

Privaloma literatūra 

Visuotinės literatūros tekstai  

R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas 

V. Goldingas (W. G. Golding). Musių 

valdovas 

M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta Agnesės 

Sesilijos istorija 

L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas 

O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba 

Treji metai užburtame malūne arba Dž. 

Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba 

Parduotas juokas 

Rekomenduojama literatūra 

Lietuvių literatūra 

V. Žilinskaitė. Kintas arba K. Saja. … Kurio 

nieks nemylėjo 

Visuotinė literatūra 

E. Brisou-Pelen. Vilkų žiema 

Sh. Creech. Du mėnesiai kelio  

A. Dhotel. Kraštas, kurio niekada neprieisi 

M. Endė. Begalinė istorija 

A. Frank. Dienoraštis 

H. Hagerup. Pienės daina 

T. Haugen. Georgas ir Glorija 

H. Lee. Nežudyk strazdo giesmininko 

H. C. Niostlinger. Gretutė Zakmajer arba 

Gretutei rūpi Hansiukas, arba Gretutė, 

mano mažutė 

L. Sachar. Duobės 

U. Stark. Ištižėliai ir pramuštgalviai arba 

Tegu baltieji lokiai šoka, arba E. Kestneris. 

Skrajojanti klasė 

Stefanie. Agurkėliai su šokoladu arba A. 

Broger. Tu man patinki 

R. Swindels. Bjaurius 

S. Townsend. Slaptas Adriano Moulo 

dienoraštis 

J. Wilson. Vidurnaktis 
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aukštai ir nemylėti giliai) 

H. Varmer, L. Brøgger. Vargšas berniukas iš Odensės arba K. 

Ljunggren. Svečiuose pas Astridą Lindgren 

Ž. Vilson. Mes – dvynės arba D. Geisler. Slapti Vandos užrašai, 

arba S. Olsson, A. Jacobson. Berto dienoraštis arba Berto žygiai, 

arba P. Džonsonas. Kaip auklėti savo tėvus  

 

 

Modulio tikslas. Mokant pagal šio modulio programą, siekiama sudaryti sąlygas mokiniams 

ugdytis dalykines – kultūrinę, komunikavimo – bei bendrąsias (mokėjimo mokytis, pažinimo, socialinę, 

asmeninę, iniciatyvumo ir kūrybingumo) kompetencijas, mokantis pažinti šiuolaikinę jaunimo 

literatūrą, suprasti, interpretuoti, vertinti programoje siūlomus ir savarankiškai pasirinktus tekstus, 

atsižvelgiant į savo skaitymo poreikius, interesus, suvokimo galimybes. 

         Uždaviniai.  Modulio programa siekiama, kad mokiniai: 

 įžvelgtų ir suvoktų šiuolaikinių žodinių, vaizdinių ir mišriųjų tekstų integracines sąsajas, 

skaitydami grožinius tekstus ir lygindami juos su teatro, kino, muzikos interpretacijomis; 

 gebėtų analizuoti, interpretuoti, vertinti šio modulio programoje rekomenduojamus ir 

savarankiškai pasirinktus grožinius ir negrožinius tekstus, remdamiesi reikalingu kontekstu bei A3 (10 

kl.) modulyje įgytomis žiniomis ir gebėjimais; 

 ugdytųsi kalbinės raiškos gebėjimus, kurdami sakytinius, rašytinius, vaizdinius ir mišrius 

tekstus, aptardami klasės draugų sukurtus tekstus, atskleidžiančius šiuolaikinio jaunimo gyvenimo 

aktualijas;  

 ugdytųsi mokėjimo mokytis ir kitus bendruosius gebėjimus planuodami ir atlikdami šio 

modulio programoje numatytas integracines ir literatūrines  individualaus ir grupinio darbo užduotis. 

 

Numatomi mokinių pasiekimai 

Mokiniai turėtų išsiugdyti  nuostatą vertinti jaunimo literatūros tekstų skaitymą kaip asmeniškai 

svarbią veiklą, teikiančią galimybių pažinti save ir savo bendraamžių gyvenimo aktualijas, meniškai 

įprasminamas grožinėje literatūroje, atskleisti savo kalbinės-kūrybinės saviraiškos galias bei ugdytis 

mokėjimo mokytis gebėjimus.  

Skaitymo, literatūros (kultūros) žinios ir supratimas, gebėjimai. Mokiniai turėtų gebėti: 

 sąmoningai skaityti,  suprasti, analizuoti, interpretuoti, vertinti  jaunimo literatūros tekstus, 

remdamiesi įvairiais (mokytojo pasiūlytais ar pačių pasirinktais kontekstais), taiktydami tinkamas 

skaitymo strategijas, daryti išvadas žodžiu ir raštu; 



 213 

 dirbti su įvairaus pobūdžio (taip pat ir įvairialypės informacijos) tekstais: savarankiškai susirasti 

kelis įvairaus pobūdžio šaltinius ir mokymuisi reikalingą informaciją; tinkamai ją atsirinkti, 

klasifikuoti. 

Mokydamiesi literatūros, mokiniai turėtų plėtoti ir šiuos kalbėjimo ir klausymo, rašymo 

gebėjimus: kalbėti, rašyti ir rengti mišraus pobūdžio tekstus, kuriuose svarstomi aktualūs šiuolaikiniam 

jaunimui klausimai, atsižvelgiant į adresatą, tikslą,  paisant žanro reikalavimų ir juos kūrybiškai 

interpretuojant; pasirenkant tinkamą komponavimo ir kalbinę raišką, laikantis lietuvių kalbos rašybos, 

skyrybos, kalbos kultūros taisyklių. 

Mokiniai turėtų ugdytis šiuos mokėjimo mokytis gebėjimus: bendradarbiauti su mokytoju ir 

klasės draugais keliant modulio „mokymosi tikslus, uždavinius, planuojant  modulio mokymosi veiklą, 

kryptingai veikti siekdami išsikeltų uždavinių, apmąstyti modulio mokymosi veiklą, procesą ir 

rezultatus. 
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II. Modulio mokymo(si) pagrindiniai etapai ir elementai 
Pamokos eilės numeris, tema, (problema),  

uždaviniai 

Numatoma integruota kalbinė veikla ( kalbėjimas ir 

klausymas,  skaitymas, literatūros (kultūros) 

pažinimas, rašymas) ir mokymo(si) metodai 

Vertinimas Mokymosi medžiaga, šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas.  

Pasirengimas skaitytojo kelionei šiuolaikinės kultūros / literatūros maršrutais (2 val.) 

1. 1. Mano kultūros / literatūros  maršrutai: knygos, 

filmai, spektakliai, parodos, muzika...  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsiaiškinti savo individualų santykį su skaitomomis 

knygomis (nuostatos). 

2. Susipažinti su vaikų ir jaunimo literatūros kritiko K. 

Urbos straipsniu apie merginų ir vaikinų literatūrą ir 

sudaryti galimybes ugdytis kritinio vertinimo gebėjimus  

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis  interaktyvaus mokymosi gebėjimus kalbant, 

klausant, vertinant, braižant grafinius modelius ir 

užsirašant savo ir kitų mintis (mokėjimo mokytis 

kompetencija). 

Pokalbis apie šiuolaikinės kultūros sampratą ir literatūros 

vietą jauno žmogaus gyvenime – minčių lietūs, svajonių 

pievos, ieškojimų laivai ir kt. 

Diskusija „Ar literatūrą galima skirstyti į merginų ir 

vaikinų? Kodėl?“ 

Jėgos lauko analizė „Patikusi ir nepatikusi mokykloje ir 

laisvalaikiu skaityta grožinė literatūra“ (+ ir – grafinis 

modelis) (programinių ir rekomenduojamų knygų sąrašai 

– modulio metrikos dalyje) 

N.d. Laisvasis rašymas „Pagal kokius kriterijus aš 

renkuosi knygas ?“ ir susipažinti su modulio 

savarankiško darbo užduotimis bei sugalvoti savų. 

Savarankiško darbo užduotys: 

1. J. D. Selindžerio gyvenimo ir kūrybos paslaptys 

2. I. Mero gyvenimo ir kūrybos išskirtinumas lietuvių 

kultūroje 

3. S. Šaltenio apysakos „Riešutų duona“ veikėjų 

paveikslai literatūroje ir kine 

4. J. Ivanauskaitės pirmosios knygos „Pakalnučių metai“ 

novelių tikroviškumas ir mistiškumas 

5. J. Kunčino apysakos „Baltųjų sūrių naktis“ veikėjai ir 

aš: tolimas ar artimas jų pasaulis, kodėl? 

6. J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ konfliktai 

mūsų akimis 

7. Ar norėčiau draugauti su V. Juknaitės pokalbių knygos 

„Išsiduosi. Balsu.“ Vaikais, kodėl?  

8. Mano pokalbiai su  V. Juknaitės pokalbių knygos 

„Tariamas iš tamsos“  veikėjais 

9. J. Gorderio knygos „Sofijos pasaulis“ išmintis: kuo 

galėčiau pasidalinti su bendraamžiais? 

10. Kuo ypatingas tėvų ir vaikų pasaulis norvegų rašytojo  

J. Gorderio apysakoje  „Mergaitė su apelsinais“ ? 

11. Populiarioji literatūra: mano skaitomų detektyvų 

maršrutai (laikas, erdvė, pagrindiniai veikėjai, siužetas, 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, savo 

minčių išsakymą,  

įrašus  Literatūrinių 

maršrutų žemėlapiai 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapiai 

Carière J. C., Eco U. Nesitikėkite 

atsikratyti knygų. Vilnius: Žara, 

2011. 

Būk vyras. Berniukų knygą. 

Vilnius: Tyto alba, 2010. 

Urba K. Vaikinų literatūra?! O 

kodėl ne? // Būk vyras. Berniukų 

knygą. Vilnius: Tyto alba, 2010, 

p. 300–309. 

tekstai/233-ivanauskaite-jurga 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-

tekstai/349-saltenis-saulius 

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/

ivanausk/pakalnuc.htm 

Juknaitė V. Išsiduosi. Balsu. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2002. 

Juknaitė V. Tariamas iš tamsos. 

Pokalbiai su vaikais. Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2007. 

Gaarder J. Ei!  Ar čia yra kas 

nors? Vilnius: Tyto alba, 1996. 

Gaarder J. Mergaitė su apelsinais. 

Vilnius: Alma littera, 2006. 

Gaarder J. Sofijos pasaulis. 

Vilnius: Tyto alba, 1995, 1997, 

1998, 2009. 

Šimkus A. Skradžiai. Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 1999. 

Gimžauskas M. Šamanas. 

Kaunas: Kitos knygos, 2007. 

Gintalas P.P. Einu namo. Vilnius: 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/233-ivanauskaite-jurga
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/349-saltenis-saulius
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/349-saltenis-saulius
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/ivanausk/pakalnuc.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/ivanausk/pakalnuc.htm
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temos, problemos, pagrindinės mintys, aforizmai) 

12. Populiarioji literatūra: mano skaitomų fantastinių 

knygų maršrutai (laikas, erdvė, pagrindiniai veikėjai, 

siužetas, temos, problemos, pagrindinės mintys, 

aforizmai) 

13. Populiarioji literatūra: mano skaitomų nuotykių 

knygų maršrutai (laikas, erdvė, pagrindiniai veikėjai, 

siužetas, temos, problemos, pagrindinės mintys, 

aforizmai) 

14. Populiarioji literatūra: mano skaitomų meilės romanų  

maršrutai (laikas, erdvė, pagrindiniai veikėjai, siužetas, 

temos, problemos, pagrindinės mintys, aforizmai). 

15. Mano  laisvalaikio knygų maršrutai (laikas, erdvė, 

pagrindiniai veikėjai, siužetas, temos, problemos, 

pagrindinės mintys, aforizmai) 

16. Kuo ypatinga mano pasirinkto jauno lietuvių poeto 

kūryba? 

17. Kuo ypatinga mano pasirinkto jauno lietuvių rašytojo 

kūryba? 

18. ir t.t. mokinių pasiūlytos temos 

Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2007. 

Valantinaitė I. Žuvim ir lelijom. . 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2006. 

Kaziliūnaitė A. Pirmoji lietuviška 

knyga. Kaunas: Aušra, 2007. 

Butkutė I. Karavanų lopšinė. 

Vilnius: Tyto alba, 2011.  

Černiauskaitė L. S. Trys paros 

prie mylimosios slenksčio. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 1994. 

Blažytė V. Geltona pieva. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2002. 

 Kazlauskaitė G. Sudie, mokykla! 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2002. 

J. Perekrest  J., Varneckaitė I. 

Noriu Nobelio. Noriu Nobelio. 

Vilnius: Baltų lankų leidyba, 

2002. 

 Toleikytė  I. Garstyčių namas. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2009. 

Plechavičiūtė A. Nelyginiai 

metai. Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2008. 

Bakas V. Pretekstai. Vilnius: 

Naujoji Romuva, 2009. 

Astromskaitė I. Dulkėm ir 

žiedlapiais. Vilnius: LEU 

leidykla, 2011. 

Žosmė. Studentų kūrybos 

almanachas. Vilnius: VPU 

leidykla, 2009. 

Poezija netradicinėse erdvėse: 
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/

466/poezija-netradicinese-

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/466/poezija-netradicinese-erdvese-birute-grasyte
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/466/poezija-netradicinese-erdvese-birute-grasyte
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erdvese-birute-grasyte 

Sintezija: audio, video, poezija: 

http://www.youtube.com/watch?v

=97kIOBPy7Oc 

„Vario burnos“, sambūris: 

http://www.varioburnos.com/ 

Audiovizualinės poezijos 

festivalis „TARP“: 

http://www.tarpfest.lt/  

 

www.tekstai.lt 

http://www.dpoezija.lt/ 

http://www.lituanistai.vpu.lt/inde

x.php?option=com_content&view

=article&id=170&Itemid=143  

 

1. 2. Modulio  literatūrinių  maršrutų galimybės ir 

planavimas  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Sąmoningai pasirinkti dominančias užduotis, 

argumentuoti savo pasirinkimą (nuostatos). 

2.  Susipažinti su modulio pasiekimų (žinių ir 

supratimo, gebėjimų) vertinimo kriterijais, kelti 

mokymosi tikslus. 

3. Lavintis gebėjimus sąmoningai rinktis užduotis, 

atsakingai koreguoti, tobulinti mokytojos pasiūlytą  

modulio veiklos ir atsiskaitymų planą  (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

Pokalbis apie skaitymo interesus ir kriterijus  (pagal 

laisvojo rašymo maršrutus ir šio modulio savarankiško 

darbo užduočių (individualių, atliekamų poromis ar 

grupėmis) siūlymas ir pasirinkimas iš mokytojos 

pasiūlytųjų ir pačių sugalvotų. 

Supažindinimas su modulio  vertinimo sistema 
(pateikiama išspausdinta atmintinė): 

1)  Literatūrinių maršrutų žemėlapiai (maršrutų į 

jaunimo kultūros / literatūros pasaulį braižymas ir užrašų 

rašymas, draugų ir savo parengtos medžiagos kaupimas 

tvarkymas) – kiekvienas mokinys modulio pabaigoje 

vertinamas pažymiu (formalusis vertinimas) arba 

apibendrinamojo vertinimo sandas (10% ); 

2) dalyvavimas grupinių užduočių parengimo-

pristatymo veikloje (pristatymai, vaidmeniniai žaidimai, 

vaizdinė informacija,  žinių modelių rengimas ir kt.) – 

grupė vertinama pažymiu arba gauna tam tikrą taškų 

skaičių, kuriuos gali dalintis savo nuožiūra po lygiai arba 

pagal kiekvieno nario indėlį (formalusis, kaupiamasis 

vertinimas) arba modulio apibendrinamojo vertinimo 

sandas (20%); 

3) individualūs rašto darbai (literatūrinių įspūdžių 

rašinys arba straipsnis, laiškai, novelė, recenzija, laisvojo 

rašymo ir kt. darbai) – pažymiai (formalusis) ir /arba 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą pokalbyje 

arba laisvojo rašymo 

įžvalgas,  Literatūrinių 

maršrutų žemėlapiai 

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Literatūriniai maršrutai 

(Prancūzija ir kt.): 

http://www.terresdecrivains.com/ 

 

 

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/466/poezija-netradicinese-erdvese-birute-grasyte
http://www.youtube.com/watch?v=97kIOBPy7Oc
http://www.youtube.com/watch?v=97kIOBPy7Oc
http://www.varioburnos.com/
http://www.tarpfest.lt/
http://www.tekstai.lt/
http://www.dpoezija.lt/
http://www.lituanistai.vpu.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=143
http://www.lituanistai.vpu.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=143
http://www.lituanistai.vpu.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=143
http://www.terresdecrivains.com/
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modulio apibendrinamojo vertinimo sandas (30%); 

4) individualus dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose  

(kaupiamasis vertinimas, formalusis – surinkus tam tikrą 

taškų kiekį, rašomas pažymys) ir/arba modulio 

apibendrinamojo vertinimo sandas (10%); 

5) skaitymo /kultūros pažinimo plėtimas-tobulinimas  

– skaitymo patirtis (atsiskaitymas už perskaitytus 

kūrinius), baigiamasis modulio darbas –  pažymiai 

(formalūs) ir /arba modulio apibendrinamojo vertinimo 

sandas (20%). 

Susitarimas dėl skaitomų tekstų (pvz., J. D. Selindžerio 

romanas, Grušo drama,  po vieną I. Mero, S. Šaltenio,  J. 

Ivanauskaitės novelę, vieną iš dviejų pasirinktą V. 

Juknaitės knygą, vieną J. Gorderio knygą, vieną 

pasirinktą jauno poeto ir vieną jauno prozininko knygą). 

6) individuali tiriamoji sisteminė ar kūrybinė veikla 

(žinių modelių rengimas ir pristatymas,  literatūros ir kitų 

menų integracinių sankirtų darbai ar kt.) – pažymiai 

(formalusis) ir /arba modulio apibendrinamojo vertinimo 

sandas (10%). 

N.d. Pasirengti literatūrinių įspūdžių rašiniui (galima į 

klasę atsinešti mėgstamiausias knygas ar skaitymo 

užrašus). 

II etapas. Modulio mokymo proceso dalys ir elementai (17 val.) 

2. 1. Rašau apie literatūrą: literatūrinių įspūdžių  

rašinys „Mano vaikystės / jaunystės /  šiandienos  

knygos ir aš“ arba rašau straipsnį „Šiuolaikinė kultūra 

mano draugų ir mano akimis“ 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsiaiškinti savo asmeninį santykį su mokykloje 

skaityta ar savarankiškai pasirinkta literatūra  

(nuostatos). 

2. Ugdytis literatūrinio rašinio rašymo gebėjimus, 

remiantis savo asmenine literatūrine patirtimi (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Plėtoti gebėjimus naudotis savo skaitymo 

dienoraščiais, užrašais, knygomis, atrinkti tinkamus 

šaltinius ir citatas, jomis tinkamai pagrįsti savo rašomą 

tekstą (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Rašinio temos aptarimas ir, esant poreikiams, 

koregavimas. 

Rašinio rašymas. 

N.d. Pasirengti  J. D. Selindžerio kūrybos nagrinėjimui. 

Rašinys  vertinimas 

formaliu pažymiu arba 

įtraukiamas kaip 

apibendrinamojo 

vertinimo sandas. 

Kanišauskaitė I., Šervenikaitė N., 

Žukas S. Literatūros vadovėlis 10 

kl. Vilnius: Baltos lankos, 2006, 

p. 185–190. 
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2. 2. Jaunimui skirta pasaulio jaunimo klasika: J. D.  

Selindžerio apysaka „Rugiuose prie bedugnės“  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsakyti savo ir savo kartos santykį su skaitomu, 

analizuojamu, aptariamu tekstu  (nuostatos). 

2.  Išsiaiškinti J. D. Selindžerio kūrybos  istorinį –

kultūrinį kontekstą (žinios, supratimas, gebėjimai) bei 

išanalizuoti jį pasirinktais aspektais, aptarti, siejant su 

savais atradimais ir gyvenimiška patirtimi. 

3. Ugdytis gebėjimus žodžiu išsakyti savo nuomonę, 

raiškiai pristatyti atliktas užduotis, žymėtis  draugų ir 

savo atradimus Literatūrinių maršrutų žemėlapiuose  

(mokėjimo mokytis kompetencija). 

Rašinių aptarimas klasės draugų  skaitymo akiračių 

aspektu. 

Įvadinė intriga: įmagnetintos santraukos  – pateikti citatų 

iš J. D. Selindžerio apysakos ar novelių  ir pasiūlyti 

mokiniams iš jų nusakyti šio rašytojo kūrybos prasmių 

svarbiausius laukus: temas, problemas, mintis. 

Pasirinktos ištraukos iš J. D. Selindžerio kūrinio 

komentuojamasis skaitymas ir aspektinė ar visuminė 

analizė.  

Mokinių arba mokytojo parengtas J. D. Selindžerio 

kūrybinio paveikslo pristatymas. 

Diskusija „Ar galime J. D. Selindžerio romaną „Rugiuose 

prie bedugnės“ laikyti jaunimo literatūros klasika, 

kodėl?“ 

N.d. Pasirengti pokalbiui apie lietuvių jaunimo literatūrą 

ir atsinešti I. Mero, S. Šaltenio, J. Ivanauskaitės, J. 

Kunčino knygų jaunimui, pasižymėti sudominusias 

citatas. 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

diskusijoje, teksto 

komentavimo ir 

analizės darbuose,   

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Kanišauskaitė I., Šervenikaitė N., 

Žukas S. Literatūros vadovėlis 10 

kl. Vilnius: Baltos lankos, 2006, 

p. 250–256. 

Urba K. Literatūros laukai. 

Pirmoji knyga. Kaunas: Šviesa, p. 

215–230. 

Rimavičiūtė L. Literatūra X 

klasei. Vilnius: Alma littera, 

2000, p. 338–350. 

 

2. 3. Jaunimui skirta lietuvių literatūra: I. Meras,  S. 

Šaltenis,  J.  Ivanauskaitė, J. Kunčinas 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsakyti  nuomonę apie lietuvių jaunimo literatūrą 

(nuostatos). 

2. Susipažinti su lietuvių jaunimo rašytojais, ugdytis 

gebėjimus analizuoti, vertinti rašytojų kūrybą tam 

tikrais aspektais  (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus  patiems kelti probleminius 

klausimus ir ieškoti į juos atsakymų,  ieškoti 

informacijos apie kūrėjus, išsirašyti citatas, pasižymėti 

draugų ir savo mintis Literatūrinių maršrutų 

žemėlapiuose (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Diskusija „Ar šiai pamokai skaityti kūriniai artimi mums,  

aktualūs / gali būti aktualūs mūsų kartai, kodėl?“ 

Pokalbis apie skaitytus  (ir neskaitytus)  kūrinius žymintis 

savo ir draugų mintis apie juos Literatūrinių maršrutų 

žemėlapiuose. 

Klasės draugų parengti informaciniai arba meniniai 

pasirinktų rašytojų kūrybos pristatymai, žymintis jų 

atradimus Literatūrinių maršrutų žemėlapiuose. 

Mūsų klasės pasirinkimas: vieno teksto pasirinkimas 

aspektinei ar sisteminei analizei klasėje: 

I. Mero novelių apysaka „Geltonas lapas“, S. Šaltenio 

novelė „Atostogos“, apysaka „Riešutų duona“, J. 

Ivanauskaitės novelė „Apie tai, kaip...“ (ar kt.), romanas 

„Mėnulio vaikai“ (ar ištrauka) , J. Kunčino apysaka 

„Baltųjų sūrių naktis“ (ar ištrauka) ar kt. 

N.d. perskaityti arba susipažinti su pasirinktu kūriniu ir 

laisvojo rašymo  būdu išsakyti savo skaitymo įspūdžius. 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą diskusijoje, 

klausimus draugams,   

argumentavimą 

renkantis vieną tekstą 

analizei, už pristatymus, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Rimavičiūtė L. Literatūra X 

klasei. Vilnius: Alma littera, 

2000, p. 351–357. 

Kanišauskaitė I., Šervenikaitė N., 

Žukas S. Literatūros vadovėlis 10 

kl. Vilnius: Baltos lankos, 2006, 

p. 174–182,  p. 257–261. 

Urba K. Literatūros laukai. 

Pirmoji knyga. Kaunas: Šviesa, p. 

195–214. 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-

tekstai/233-ivanauskaite-jurga 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-

tekstai/349-saltenis-saulius 

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/

ivanausk/pakalnuc.htm 

2. 4. Vieno pasirinkto lietuvių rašytojų teksto 

skaitymas ir analizė 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Pajusti tiesioginį santykį su  pasirinktu tekstu ir savų 

Įvadinis pokalbis apie perskaitytą, peržvelgtą lietuvių 

rašytojo tekstą: ko tikėjomės? ką patyrėme skaitydami, 

kokia mūsų pradinė nuomonė, kodėl? 

Pasirinkto teksto komentuojamasis skaitymas. 

Teksto aspektinė ar visuminė (kalba, vaizduojamasis 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

diskusijoje, testo 

komentavimo ir 

Rimavičiūtė L. Literatūra X 

klasei. Vilnius: Alma littera, 

2000.p.  351–357. 

Kanišauskaitė I., Šervenikaitė N., 

Žukas S. Literatūros vadovėlis 10 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/233-ivanauskaite-jurga
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/233-ivanauskaite-jurga
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/349-saltenis-saulius
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/349-saltenis-saulius
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/ivanausk/pakalnuc.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/ivanausk/pakalnuc.htm
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literatūrinių  atradimų džiaugsmą (nuostatos). 

2. Gilinti komentuojamojo skaitymo ir bekontekstės  

sisteminės novelės teksto analizės   įgūdžius ir įminti  

pasirinkto teksto meninį savitumą (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Ugdytis interaktyvaus mokymosi  gebėjimus 

(skaitymas, komentavimas, schemų braižymas ir 

rašymas Literatūrinių maršrutų žemėlapiuose,  išvadų 

pagrindimas )  (mokėjimo mokytis kompetencija). 

 

pasaulis, prasmės) analizė. 

Baigiamasis pokalbis „Mūsų bendri ir mano individualūs 

atradimai atidžiai perskaičius..... tekstą“. 

N.d. Pasirengti  J. Grušo dramos „Meilė, velnias ir 

džiazas“ aptarimui (susirasti kūrinį, perskaityti ir 

išsirinkti vieną monologą arba dialogą raiškiajam 

skaitymui). 

analizės darbuose,   

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

kl. Vilnius: Baltos lankos, 2006, 

p. 174–182, s257–261. 

Urba K. Literatūros laukai. 

Pirmoji knyga. Kaunas: Šviesa, p. 

195–214. 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-

tekstai/233-ivanauskaite-jurga 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-

tekstai/349-saltenis-saulius 

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/

ivanausk/pakalnuc.htm 

2. 5. Dramos apie jaunimą: ar gali būti šiandien  

aktuali  J. Grušo  tragikomedija „Meilė, džiazas ir 

velnias“? 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Įsijausti į  tragikomedijos tekstą, išsakomas ir 

inidivuduliai nujaučiamas jo prasmes  (nuostatos). 

2. Ugdytis dramos tekstų  sisteminės arba aspektinės 

analizės gebėjimus, lavintis dramos tekstų raiškaus 

skaitymo  įgūdžius, pagilinti pažintį  su J. Grušo kūryba  

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Lavintis  vaizduotės, empatijos, loginio mąstymo ir 

kūrybinės saviraiškos  gebėjimus aptariant šiuolaikinę 

kultūros situaciją ir  J.Grušo dramos tekstą, kuriant 

savus meninius tekstus  (mokėjimo mokytis 

kompetencija). 

 

Diskusija „Ar aktualus / gali būti aktualus šiandien  

Šekspyras, Grušas, Nekrošiaus, Vaitkaus, Koršunovo ir 

kitų Lietuvos režisierių teatras?“ 

J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ aspektinis 

aptarimas (pvz., pagrindinių veikėjų paveikslai, išoriniai 

ir vidiniai konfliktai, aštrūs dialogai, įtaigūs monologai, 

problemos, pagrindinė mintis, potekstės ar kt.). 

Mokinių ar mokytojo parengti pristatymai ar meninės 

interpretacijos. Komplimentai draugams. 

Baigiamasis pokalbis „Kaip mūsų išorinį ir vidinį 

gyvenimą gali praplėsti literatūra ir teatras?“ 

Kitos pamokos galimybių aptarimas,  pasirinkimas (kurio 

režisieriaus ir kokį įrašą galima būtų gauti ir kokį 

norėtume pažiūrėti) ir techninė užduotis parengti 35 min. 

ištraukų montažą. 

 

 

 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą diskusijoje, 

teksto komentavimo ir 

analizės darbuose,   už 

pristatymus ar meninę 

raišką, Literatūrinių 

maršrutų žemėlapių  

braižymas ir pastabos  

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Grušas J. Raštai. T. 1. Vilnius: 

Vaga, 1980. 

Grušas J. Meilė, džiazas ir velnias 

(1967, 1989, 2005, 2007). 

 

2. 6. Pasirinkto šiuolaikinio lietuvių režisieriaus 

spektaklio įrašo arba pačių perengtų vaidybinių 

etiudų žiūrėjimas ir aptarimas  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Formuotis savo individualią žvalgą į dramos teksto 

teatrines ir kinematografines interpretacijas, 

pagrindžiant savais argumentais (nuostatos). 

2. Ugdytis spektaklių aspektinės analizės, dramos teksto 

ir jo sceninės  interpretacijos lyginimo  gebėjimus  

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

Įvadinis pokalbis apie šiuolaikinį lietuvių teatrą (ŽNNS) 

Spektaklio aptarimo aspektų pasiūlymas ir pasirinkimas  

(pvz., dramos tekstas ir režisūrinė interpretacija, aktorių 

vaidyba, žiūrovų reakcija, (ne)tikėti efektai, metaforos ir 

jų aiškinimas, neaiškumai ar kt.). 

Spektaklio ištraukų žiūrėjimas. 

Baigiamasis pokalbis (ŽNNS) 

N.d. Spektaklio ištraukų aspektinė analizė raštu. 

 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). Spektaklio 

aspektinė analizė 

vertinama formaliu 

pažymiu arba 

http://www.menuspaustuve.lt/ind

ex.php?content=archive&id=313

&lng=LT 

http://kinopazintys.lt/2011/06/osk

aro-korsunovo-teatro-spektakliai/  

http://kinopazintys.lt/2011/03/miu

ziklas-ugnies-medziokle-su-

varovais/  

http://kinopazintys.lt/2011/04/miu

ziklas-ugnies-medziokle-su-

varovais-ii-dalis/ 

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/233-ivanauskaite-jurga
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/233-ivanauskaite-jurga
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/349-saltenis-saulius
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/349-saltenis-saulius
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/ivanausk/pakalnuc.htm
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/ivanausk/pakalnuc.htm
http://www.menuspaustuve.lt/index.php?content=archive&id=313&lng=LT
http://www.menuspaustuve.lt/index.php?content=archive&id=313&lng=LT
http://www.menuspaustuve.lt/index.php?content=archive&id=313&lng=LT
http://kinopazintys.lt/2011/06/oskaro-korsunovo-teatro-spektakliai/
http://kinopazintys.lt/2011/06/oskaro-korsunovo-teatro-spektakliai/
http://kinopazintys.lt/2011/03/miuziklas-ugnies-medziokle-su-varovais/
http://kinopazintys.lt/2011/03/miuziklas-ugnies-medziokle-su-varovais/
http://kinopazintys.lt/2011/03/miuziklas-ugnies-medziokle-su-varovais/
http://kinopazintys.lt/2011/04/miuziklas-ugnies-medziokle-su-varovais-ii-dalis/
http://kinopazintys.lt/2011/04/miuziklas-ugnies-medziokle-su-varovais-ii-dalis/
http://kinopazintys.lt/2011/04/miuziklas-ugnies-medziokle-su-varovais-ii-dalis/
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3. Ugdytis  kritinio mąstymo, savistabos, savų atradimų 

sisteminimo, savo nuomonės pagrindimo gebėjimus 

(mokėjimo mokytis kompetencija). 

 

įtraukiama kaip 

apibendrinamojo 

vertinimo sandas. 

2.7. Mūsų gyvenimo realybė, veidrodis, meninė 

žvalga ar... – V. Juknaitės „Išsiduosi. Balsu“, 

„Tariamas iš tamsos“ 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Atskleisti savo požiūrį, mintis, jausmus, susijusius su 

savo bendraamžių gyvenimu, nelengvais likimais  

(nuostatos). 

2. Susipažinti su V. Juknaitės postmodernios  kūrybos 

žanru, kuriame jungiasi dokumentika, meninė žvalga  ir 

daugybė poteksčių erdvių, ugdytis gebėjimus atidžiai 

skaityti ir nuoširdžiai individualiai suprasti tekstą 

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Mokytis hipotetinio įminimo strategijų, ugdytis 

atidaus skaitymo, teksto žymėjimo bei tikslingos citatų 

atrankos gebėjimus (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Įmagnetintos santraukos – ištraukų iš V. Juknaitės knygų 

pateikimas ir prašymas mokiniams įminti V. Juknaitės 

kūrinių  prasmių pagrindines kryptis: temas, problemas, 

užuominas, mintis. 

Pasirinktos ištraukos iš V. Juknaitės  kūrinio 

komentuojamasis skaitymas ir aspektinė ar visuminė 

analizė.  

Mokinių arba mokytojo parengti pasisakymai apie  

V. Juknaitės tekstus  ir jų poveikį skaitytojui. 

Baigiamasis pokalbis „Kas lieka mums už V. Juknaitės 

tekstų?“ 

N. d. Pasižymėti arba išsirašyti į  Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių užrašus  sudominusias, sujaudinusias, svarbias 

citatas ir apgalvoti, kuriam veikėjui  (arba rašytojai) 

norėtųsi parašyti laišką. 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose,  teksto 

komentavimo ir 

analizės darbuose,   už 

pristatymus, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos, citatų išrašai  

(įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Urba K. Literatūros laukai. 

Antroji knyga. Kaunas: Šviesa, p. 

155–171. 

Juknaitė V. Išsiduosi. Balsu. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2002. 

Juknaitė V. Tariamas iš tamsos. 

Pokalbiai su vaikais. Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2007. 

2.8. Laiškas rašytojai V. Juknaitei arba jos kūrinių 

veikėjams 

Uždaviniai 

1. Išsakyti savo mintis, jausmus, jutimus, atsižvelgiant į 

kito asmens jausmus, mintis, patirtį (nuostatos). 

2. Pasikartoti laiško žanro reikalavimus ir ugdytis laiško 

rašymo gebėjimus  (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Mokytis tikslingai pasirinkti reikiamas citatas ir jas 

tinkamai panaudoti savo tekste (mokėjimo mokytis 

kompetencija). 

Laiško prasminių ir formaliųjų galimybių aptarimas. 

Laiško rašymas, pagrindžiant jį citatomis iš V. Juknaitės 

knygų  „Išsiduosi. Balsu“, „Tariamas iš tamsos“. 

 

Laiškas   vertinimas 

formaliu pažymiu arba 

įtraukiamas kaip 

apibendrinamojo 

vertinimo sandas. 

 

2.9. Filosofinis žvilgsnis į istoriją, gyvenimą, žmones: 

J. Gorderio apysakos jaunimui 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Klausant draugų tekstų (sukurtų laiškų), išsakyti savo 

požiūrį, diskutuoti.  

2. Klausantis mokytojos / klasės draugų pristatymų, 

gebėti atsirinkti svarbią informaciją, ją žymėtis, 

grupuoti. 

3. Analizuoti, interpretuoti mokytojo siūlomą / 

Mokinių laiškų V. Juknaitės kūrinių veikėjams arba 

rašytojai aptarimas ir diskusija „Ar gali literatūra padėti 

gyvenimui?“ 

J. Gorderio kūrybos mokinių ar mokytojos parengti 

pristatymai ir jo kūrybos maršrutų braižymas 

Literatūrinių maršrutų žemėlapiuose. 

Pasirinktos L. Gorderio ištraukos skaitymas ir aspektinė 

analizė. 

N.d. Pasirengti pristatyti savo laisvalaikio literatūrą 

Knygų mugės  aplinkoje, pasirinkus rašytojo, kritiko, 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

diskusijoje, teksto 

komentavimo ir 

analizės darbuose,   už 

pristatymus, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

Gaarder J. Ei!  Ar čia yra kas 

nors? Vilnius: Tyto alba, 1996. 

Gaarder J. Mergaitė su apelsinais. 

Vilnius: Alma littera, 2006. 

Gaarder J. Sofijos pasaulis. 

Vilnius: Tyto alba, 1995, 1997, 

1998, 2009. 
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savarankiškai pasirinktą ištrauką nurodytu / pasirinktu 

aspektu, daryti teksto visumą apibendrinančias išvadas. 

4. Įsivertinti parašytą laišką pagal mokytojo pateiktus 

kriterijus, numatyti jo tobulinimo gaires. 

skaitytojo, leidyklos redaktoriaus, knygos dailininnko ar 

kitokį vaidmenį. 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

2.10.  Knygų mugė (I): kurį ir kodėl populiariosios 

arba ne literatūros maršrutą pasirinkti? 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1.  Atskleisti savo požiūrį į šiuolaikinę literatūrą 

(nuostatos). 

2. Supažindinti klasės draugus ir pačiam susipažinti su 

savo ir kitų pažįstamais literatūriniais maršrutais, 

ugdytis gebėjimus sudominti kitus savo atradimais 

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis medžiagos rinkimo, sisteminimo ir 

žaismingo vaidybinio jos atskleidimo gebėjimus 

(mokėjimo mokytis kompetencija). 

Įvadinis pokalbis –žaidybinės Knygų mugės (I)  situacijos 

pristatymas. 

Mokinių perengti pranešimai, pristatymai, spaudos 

konferencijos, susitikimai su skaitytojais,  meniniai 

skaitymai, vaidybinės, muzikinės ir kt. interpretacijos ir 

t.t. 

Mugės lankytojų  atsiliepimai jos rengėjų Literatūrinių 

maršrutų žemėlapiuose. 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

diskusijoje, klausimų 

pateikimą,   už 

pristatymus, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos, komplimentai 

draugams   (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Kanišauskaitė I., Šervenikaitė N., 

Žukas S. Literatūros vadovėlis 10 

kl. Vilnius: Baltos lankos, 2006, 

p. 192–247. 

Mokinių  savarankiškai 

pasirinktos knygos 

 

Diskusija „Populiariosios 

literatūros suvešėjimas“, 

http://www.tekstai.lt/zurnalas-

metai/3053-populiariosios-

literaturos-suvesejimas-solveiga-

daugirdaite-loreta-jakonyte-

laimantas-jonusys-jurate-

sprindyte-regimantas-

tamosaitis?catid=486%3A2008-

m-nr-10-spalis  

2.11. Knygų mugė (II): kurį ir kodėl populiariosios 

arba ne literatūros maršrutą pasirinkti? 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1.  Atskleisti savo požiūrį į šiuolaikinę literatūrą 

(nuostatos). 

2. Supažindinti klasės draugus ir pačiam susipažinti su 

savo ir kitų pažįstamais literatūriniais maršrutais, 

ugdytis gebėjimus sudominti kitus savo atradimais 

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis medžiagos rinkimo, sisteminimo ir 

žaismingo vaidybinio jos atskleidimo gebėjimus 

(mokėjimo mokytis kompetencija). 

Įvadinis pokalbis – žaidybinės Knygų mugės (II) 

situacijos pristatymas. 

Mokinių perengti pranešimai, pristatymai, spaudos 

konferencijos, susitikimai su skaitytojais,  meniniai 

skaitymai, vaidybinės, muzikinės ir kt. interpretacijos ir 

t.t. 

Mugės lankytojų  atsiliepimai jos rengėjų Literatūrinių 

maršrutų žemėlapiuose. 

Baigiamoji diskusija: Ar verta pažinti skaitymo maršrutų 

galimybes? 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

diskusijoje, klausimų 

pateikimą,   už 

pristatymus, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos, komplimentai 

draugams   (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Urba K. Literatūros laukai. 

Antroji knyga. Kaunas: Šviesa, p. 

12–88, 206–254. 

Mokinių  savarankiškai 

pasirinktos knygos 

2.12. Jaunų žmonių  kūryba:  poezijos tiltai 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Atrasti sau artimus šiuolaikinės lietuvių literatūros 

poetus ir jų kūrybą  (nuostatos). 

2. Susipažinti su šiuolaikinės lietuvių poezijos 

Įmagnetintos santraukos – citatų  iš jaunųjų poetų 

poezijos pateikimas ir pasiūlymas įminti jų kūrybinių 

ieškojimų   kryptis: temas, problemas, užuominas, mintis. 

 Mokinių parengti jaunųjų poetų kūrybos pristatymai, 

skaitymai, meninės interpretacijos. 

Mokytojo arba mokinių parengtas audiovizualinės 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

diskusijoje, teksto 

komentavimo veikloje,   

už pristatymus, už 

Šimkus A. Skradžiai. Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 1999. 

Šimkus A. Sezonas baigtas. 

Vilnius: LRS leidykla, 2010. 

Petrošius D. Iš tvermės D. 

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3053-populiariosios-literaturos-suvesejimas-solveiga-daugirdaite-loreta-jakonyte-laimantas-jonusys-jurate-sprindyte-regimantas-tamosaitis?catid=486%3A2008-m-nr-10-spalis
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3053-populiariosios-literaturos-suvesejimas-solveiga-daugirdaite-loreta-jakonyte-laimantas-jonusys-jurate-sprindyte-regimantas-tamosaitis?catid=486%3A2008-m-nr-10-spalis
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3053-populiariosios-literaturos-suvesejimas-solveiga-daugirdaite-loreta-jakonyte-laimantas-jonusys-jurate-sprindyte-regimantas-tamosaitis?catid=486%3A2008-m-nr-10-spalis
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3053-populiariosios-literaturos-suvesejimas-solveiga-daugirdaite-loreta-jakonyte-laimantas-jonusys-jurate-sprindyte-regimantas-tamosaitis?catid=486%3A2008-m-nr-10-spalis
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3053-populiariosios-literaturos-suvesejimas-solveiga-daugirdaite-loreta-jakonyte-laimantas-jonusys-jurate-sprindyte-regimantas-tamosaitis?catid=486%3A2008-m-nr-10-spalis
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3053-populiariosios-literaturos-suvesejimas-solveiga-daugirdaite-loreta-jakonyte-laimantas-jonusys-jurate-sprindyte-regimantas-tamosaitis?catid=486%3A2008-m-nr-10-spalis
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3053-populiariosios-literaturos-suvesejimas-solveiga-daugirdaite-loreta-jakonyte-laimantas-jonusys-jurate-sprindyte-regimantas-tamosaitis?catid=486%3A2008-m-nr-10-spalis
http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/3053-populiariosios-literaturos-suvesejimas-solveiga-daugirdaite-loreta-jakonyte-laimantas-jonusys-jurate-sprindyte-regimantas-tamosaitis?catid=486%3A2008-m-nr-10-spalis
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naujovėmis, ugdytis poezijos tekstų aspektinės ir 

visuminės analizės gebėjimus (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus savarankiškai ieškoti šiuolaikinės 

jaunų kūrėjų poezijos tekstų, atsirinkti juos ir atrinkti 

juos prezentacijai (mokėjimo mokytis kompetencija). 

poezijos pristatymas pristatymas  (sintezija – prieš porą 

metų Lietuvoje prasidėjęs skirtingų meno sričių kūrėjų 

judėjimas, šiandien vienijantis jau bemaž šimtą poetų ir 

videomenininkų, kompozitorių ir režisierių, aktorių ir 

muzikantų, šokėjų ir performansistų, revoliucingais 

projektais siekia sintezuoti alternatyviuosius menus ir 

naująsias medijas (http://www.tekstai.lt/tekstu-

naujienos/912-oficialus-sintezija-dvd-pristatymas) 

Jaunieji dainuojamosios poezijos atstovai (pvz., Ieva 

Narkutė). 

Diskusija „Ar reikia vis naujų ir naujų eilėraščių ir naujų 

poezijos raiškos formų?“ 

N.d. Laisvasis rašymas „Jeigu būčiau  šiuolaikinis  

poetas, tai ...“ 

 

komplimentus 

draugams, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Vilnius: LRS leidykla, 2004. 

Petrošius D. Aoristas. Vilnius: 

LRS leidykla, 2009. 

Gimžauskas M. Šamanas. 

Kaunas: Kitos knygos, 2007. 

Gintalas P.P. Einu namo. Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2007. 

Valantinaitė I. Žuvim ir lelijom. . 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2006. 

Valantinaitė I. Pasakos apie meilę 

ir kitus žvėris. Vilnius: LRS 

leidykla, 2011. 

Bakas V. Pretekstai. Vilnius: 

Naujoji Romuva, 2009. 

Kaziliūnaitė A. Pirmoji lietuviška 

knyga. Kaunas: Aušra, 2007. 

Butkutė I. Karavanų lopšinė. 

Vilnius: Tyto alba, 2011. 

Žosmė. Studentų kūrybos 

almanachas. Vilnius: VPU 

leidykla, 2009. 

www.tekstai.lt 

http://www.dpoezija.lt/ 

2.13. Jaunų žmonių  kūryba:  prozos horizontai 
Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1.Atrasti sau artimus šiuolaikinės lietuvių literatūros 

prozininkus ir jų kūrybą, išsakyti savo požiūrį  

(nuostatos). 

2. Susipažinti su šiuolaikine lietuvių proza, ugdytis  

aspektinės ir visuminės analizės gebėjimus (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus savarankiškai ieškoti šiuolaikinės 

jaunų kūrėjų prozos  tekstų, atsirinkti juos ir atrinkti 

juos prezentacijai (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Įmagnetintos santraukos – citatų  iš jaunųjų poetų 

poezijos pateikimas ir pasiūlymas įminti jų kūrybinių 

ieškojimų   kryptis: temas, problemas, užuominas, mintis. 

Mokinių parengti jaunųjų poetų kūrybos pristatymai, 

skaitymai, meninės interpretacijos. 

Diskusija „Kaip – perdėtai kritiškai, labai palankiai ar dar 

kitaip vertinti jaunųjų prozininkų kūrybinius debiutus, 

kodėl?“ 

Baigiamasis pokalbis apie literatūros begalybę ir vieno 

žmogaus galimybes (pasi)rinkti... 

N.d. Laisvasis rašymas „Jeigu būčiau  šiuolaikinis 

rašytojas, tai ...“ 

 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

diskusijoje, teksto 

komentavimo ir 

analizės darbuose,   už 

pristatymus, ), už 

komplimentus 

draugams, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Černiauskaitė L. S. Trys paros 

prie mylimosios slenksčio. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 1994. 

Blažytė V. Geltona pieva. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2002. 

 Kazlauskaitė G. Sudie, mokykla! 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2002. 

Matulevičiūtė A. Ilgesio kojos. 

Vilnius: Tyto alba, 2010. 

Pukytė P. Netikras zuikis. 

Vilnius: Apostrofa, 2008. 

J. Perekrest  J., Varneckaitė I. 

http://www.tekstai.lt/tekstu-naujienos/912-oficialus-sintezija-dvd-pristatymas
http://www.tekstai.lt/tekstu-naujienos/912-oficialus-sintezija-dvd-pristatymas
http://www.tekstai.lt/
http://www.dpoezija.lt/
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Noriu Nobelio. Noriu Nobelio. 

Vilnius: Baltų lankų leidyba, 

2002. 

 Toleikytė  I. Garstyčių namas. 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2009. 

Plechavičiūtė A. Nelyginiai 

metai. Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2008. 

www.tekstai.lt 

2.14. Kuriame novelę 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Pajusti meninės saviraiškos polėkį  (nuostatos). 

2. Susisteminti turimas žinias apie novelės žanrą ir 

ugdytis kūrybinius gebėjimus (žinios, supratimas, 

gebėjimai). 

3. Teorines žinias taikyti kūrybiškai, pasirenkant 

tinkamas rašymo strategijas (mokėjimo mokytis 

kompetencija). 

Įvadinis pokalbis skaitant savo laisvojo rašymo užduotis. 

Novelės žanro aptarimas ir rašymo uždavinių 

išsiaiškinimas. 

Kolektyvinės arba grupinės novelės kūrimas. 

Individualus  novelės kūrimas (klasėje arba namuose). 

Novelė  vertinama 

formaliu pažymiu arba 

įtraukiamas kaip 

apibendrinamojo 

vertinimo sandas. 

Kanišauskaitė I., Šervenikaitė N., 

Žukas S. Literatūros vadovėlis 10 

kl. Vilnius: Baltos lankos, 2006, 

p. 237-240. 

2.15. Rašome knygos / filmo / spektaklio / parodos 

recenziją 

 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Pajusti vertinimo intrigą, džiaugsmą ir atsakomybę  

(nuostatos). 

2. Susisteminti turimas žinias apie recenzijos žanro 

formaliuosius kriterijus ir laisvojo rašymo praktiką, 

ugdytis gebėjimą sąmoningai pasirinkti recenzijos 

rašymo parametrus ir rašyti recenziją (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Lavintis dedukcinio ir indukcinio mokymosi 

gebėjimus sisteminant pateikiamą medžiagą ir patiems 

apibendrinant konkrečius pavyzdžius (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

Savo sukurtų novelių skaitymas ir aptarimas. 

Recenzijos menas – konkrečių recenzijų (pvz.,  

V. Šimborskos, A. Perulytės, A. Marčėno ar kt.) 

skaitymas ir aptarimas. 

Recenzijos žanro formaliųjų požymių išsiaiškinimas. 

Susitarimas dėl recenzijos rašymo parametrų (pvz., ką 

galima būtų pasirinkti vertinimo objektu, kokiu rašymo 

modeliu – formaliuoju, laisvuoju, lanksčiuoju – remtis, 

kokia turėtų būti darbo apimtis ir kt.). 

Recenzijos rašymas klasėje arba namuose. 

Recenzija  vertinama 

formaliu pažymiu arba 

įtraukiamas kaip 

apibendrinamojo 

vertinimo sandas. 

Perulytė A.Senieji mitai, naujieji 

pasakojimai. Apie naujausią 

lietuvių literatūrą. Vilnius: 

Gimtasis žodis, 2006. 

Szymborska W. Neprivalomi 

skaitiniai. Vilnius: Pasviręs 

pasaulis, 2006. 

Mažrimas A. Žmonės, žaiskime! 

Vilnius: Lietuvos rašytojų 

sąjungos leidykla, 2008. 

Martinkus V. Aktualūs meno 

filosofijos klausimai. Vilnius: 

LEU leidykla, 2011. 

 

http://tekstai.lt/tekstai-apie-

tekstus 

 

2. 16. Recenzijų aptarimas  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

Įvadinė diskusija „Kas lengviau: kurti pačiam ar vertinti 

kito kūrybą?“ 

Savo parašytų recenzijų skaitymas ir klasės draugų 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą diskusijoje, 

pokalbyje, draugų 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapiai ir užrašai 

http://www.tekstai.lt/
http://tekstai.lt/tekstai-apie-tekstus
http://tekstai.lt/tekstai-apie-tekstus
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1. Pajusti vertinimo intrigą, džiaugsmą ir atsakomybę  

(nuostatos). 

2. Susisteminti turimas žinias apie recenzijos žanro 

formaliuosius kriterijus ir laisvojo rašymo praktiką, 

ugdytis gebėjimą sąmoningai pasirinkti recenzijos 

rašymo parametrus ir rašyti recenziją (žinios, 

supratimas, gebėjimai). 

3. Lavintis dedukcinio ir indukcinio mokymosi  

gebėjimus sisteminant pateikiamą medžiagą ir patiems 

apibendrinant konkrečius pavyzdžius (mokėjimo 

mokytis kompetencija). 

 

vertinimas – žodinės recenzijų recenzijos (jėgos laukas + 

ir -) 

Baigiamasis pokalbis „Ar mes – lietuvių kultūros 

dalyviai?“ 

recenzijų aptarimo ir 

vertinimo veikloje, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

2.17. Kelionės  šiuolaikinės kultūros / literatūros 

maršrutais įspūdžių  popietė  

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Pasidalinti  su klasės draugais  savo įspūdžiais apie 

jaunimo literatūrą, pasidžiaugti draugų mintimis, 

jausmais ir kūrybiškumu (nuostatos). 

2. Pagilinti, praplėsti turimas žinias ir supratimą apie 

jaunimo literatūrą, klausantis klasės draugų pristatymų 

(žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus mokytis bendraujant ir 

bendradarbiaujant  (mokėjimo mokytis kompetencija). 

Kultūros pavasaris – mokiniai pristato tuos darbus, kurių 

nespėjo pristatyti klasės draugams modulio metu.  

Klasės draugų komplimentai, įrašai jų  literatūrinių 

maršrutų užrašuose.  N.d. Pabaigti pildyti modulio 

ŽNNS lenteles ir pasitikslinti kultūrinius literatūrinius 

žemėlapius. 

 

Kaupiamieji balai už 

dalyvavimą 

pokalbiuose, 

diskusijoje, teksto 

komentavimo ir 

analizės darbuose,   už 

pristatymus, 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapių  braižymas ir 

pastabos  (įdirbis 

apibendrinamajam 

vertinimui). 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapiai ir užrašai 

III etapas. Modulio apibendrinimas  

Kelionių  šiuolaikinės kultūros / literatūros maršrutais patirties aptarimas  (2 val.) 

3. 1. Jauno žmogaus santykio su šiuolaikine kultūra / 

literatūra modulio nuostatų, žinių, gebėjimų, 

supratimo baigiamasis darbas 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Išsiaiškinti savo požiūrį  į  šiuolaikinę jaunimui skirtą 

ir jaunimo literatūrą  (nuostatos). 

2. Pasitikrinti šiame modulyje įgytas, plėtotas, gilintas 

žinias, gebėjimus suprasti jaunimui skirtą ir jaunimo 

rašomą literatūrą  (žinios, supratimas, gebėjimai). 

3. Ugdytis gebėjimus atidžiai skaityti pateikiamas 

užduotis ir tiksliai jas atlikti  (mokėjimoi mokytis 

kompetencija). 

 

Modulio baigiamasis darbas galėtų būti parengiamas 

remiantis tokiu struktūriniu modeliu. 

I. Mokinių nuostatos (prisiminti, kaip vertino šio modulio 

įdomumą pradžioje ir ką apie šio modulio metu įgytą 

savo žmogiškąją, literatūrinę patirtį ir mokėjimo mokytis 

pasiekimus galvoja dabar). 

II. Mokinių  žinios (klausimai apie modulyje nagrinėtos 

literatūros kryptis, rašytojų  kūrybos ypatybes – tai, kas 

buvo aptariama ir pasižymima Literatūrinių maršrutų 

žemėlapiuose ir užrašuose). 

III. Mokinių gebėjimai (vieno pasirinkto iš pateiktųjų  

dviejų trumpų modulyje aptartų kūrėjų tekstų – prozos ir 

poezijos – be autorių pavardžių – bekontekstė sisteminė 

ar aspektinė analizė). 

Baigiamasis darbas 

formaliu pažymiu arba 

sudaro apibendrinamojo 

vertinimo sandą 

Literatūrinių maršrutų 

žemėlapiai ir užrašai 
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IV. Mokinių kūrybinė raiška (savojo publicistinio  testo 

sukūrimas tam tikras tema – pvz., oficialioji ir užribio 

kultūros,  užribio žmonės, mano bendraamžiai už 

mokyklos sienų ar kt.). 

V. Refleksija (nuomonė apie baigiamąjį darbą – kurias 

užduotis buvo įdomu /lengva atlikti, kurias – ne, kodėl? 

ar pan.). 

N.d.  Laiškas klasės draugui (nežinant konkretaus 

adresato, bus traukiami burtų keliu). 

3.2. Jaunimo literatūros maršrutų modulio rezultatų 

aptarimas, refleksijos 

Uždaviniai 

Mokiniai turėtų 

1. Įsivertinti savo pasiekimus (nuostatos). 

2. Apmąstyti mokymosi prasmingumą. 

3. Susiteminti įgytas žinias, įžvelgti jų sąsajas ir 

reikalingumą tolesnei mokymosi veiklai ir savo 

gyvenimui. 

 

  

Mokinių refleksija. 

Mokytojo refleksija ir  modulio mokymo(si) rezultatų 

aptarimas. 

Baigiamasis apvalusis stalas: kam visa tai?  kodėl visa 

tai?  kas sieja visų laikų žmones, kultūras, tradicijas? 

Pasikeitimas laiškais klasės draugui. 

N.d. Darsyk susitvarkyti šio modulio Literatūrinių 

maršrutų žemėlapius, įtraukiant šias schemas, užrašus  į 

kitų modulių užrašų sistemą, papildant modulių aplanko 

turinio įrašus. 

Apibendrinamasis 

modulio pažymys  

rašomas pagal sutartus 

kriterijus. 
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III. Apibendrinamasis vertinimas baigus B3 (10) modulį 

 Mokinių darbai, iš kurių rezultatų galėtų rastis apibendrinamasis mokinių pasiekimų vertinimas: 

1) Literatūrinių maršrutų žemėlapiai ir užrašai (maršrutų, schemų braižymas, pastabų, atradimų 

užsirašymas, citavimas, komentavimas, draugų ir savo parengtos medžiagos kaupimas tvarkymas) – 

kiekvienas mokinys modulio pabaigoje vertinamas pažymiu (formalusis vertinimas) arba 

apibendrinamojo vertinimo sandas (10% ); 

2) dalyvavimas grupinių užduočių parengimo-pristatymo veikloje (pristatymai, vaidmeniniai 

žaidimai, vaizdinė informacija,  žinių modelių rengimas ir kt.) – grupė vertinama pažymiu arba gauna 

tam tikrą skaičių taškų, kuriuos gali dalintis savo nuožiūra po lygiai arba pagal kiekvieno nario indėlį 

(formalusis, kaupiamasis vertinimas) arba apibendrinamojo vertinimo sandas (20%); 

3) individualūs rašto darbai (literatūrinių įspūdžių rašinys arba straipsnis, laiškai, novelė, recenzija, 

laisvojo rašymo ir kt. darbai) – pažymiai (formalusis) ir /arba apibendrinamojo vertinimo sandas 

(30%); 

4) individualus dalyvavimas pokalbiuose, diskusijose  (kaupiamasis vertinimas, formalusis – surinkus 

tam tikrą taškų kiekį, rašomas pažymys) ir/arba apibendrinamojo vertinimo sandas (10%); 

5) skaitymo /kultūros pažinimo plėtimas-tobulinimas  –– atsiskaitymai už perskaitytus kūrinius,  

baigiamasis modulio rašto darbas – pažymys  (formalusis) ir /arba apibendrinamojo vertinimo sandas 

(20%); 

6) individuali, poromis ar grupėse atliekama savarankiškai  tiriamoji-sisteminė ar meninė veikla 

(žinių modelių rengimas ir pristatymas,  literatūros ir kitų menų integracinių sankirtų darbai, grožinių 

tekstų interpretacijos) –  pažymiai (formalūs) ir /arba apibendrinamojo vertinimo sandas (10%). 

 

IV. Modulyje įgytų nuostatų, žinių, supratimo, gebėjimų plėtojimo gairės mokantis kitų 

literatūros ir kalbos modulių 

Tai baigiamasis IX–X klasių modulių ciklo modulis, siekiantis aktualizuoti mokinių motyvaciją 

savarankiškai domėtis pasaulio ir lietuvių kultūra, būti sąmoningais jos raidos dalyviais, reikšti savo 

nuomonę, mokėti išklausyti kitas nuomones ir jas atsakingai vertinti. Šio modulio tąsa – tai  asmeninis 

susidomėjimas ir suinteresuotumas išsaugoti palankios žvalgos nuostatas į pasaulio ir lietuvių kultūrą / 

literatūrą ir norą plėtoti, gilinti lietuvių kalbos ir literatūros bei mokėjimo mokytis kompetencijas XI–

XII klasėje ar savo asmeninio gyvenimo prasmės trajektorijose. 
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V. Rekomenduojama literatūra ir internetiniai mokymo(si) šaltiniai 

1. Carière J. C., Eco U. Nesitikėkite atsikratyti knygų. Vilnius: Žara, 2011. 

2. XX a. Vakarų Europos literatūra. 1945–1985. II dalis Vilnius: VU leidykla, 1995. 

3. Jurga: atsiminimai, pokalbiai, laiškai. Vilnius: Tyto alba, 2008. 

4. Kukulas V. Didžiadvasių žodžių eros pabaiga. Vilnius: Homo liber, 2004. 

5. Literatūros enciklopedija mokyklai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 

6. Mačianskaitė L. 7–9 dešimtmečio lietuvių novelė. Vilnius: Baltos lankos, 2001. 

7. Marcinkevičienė R. Žanro ribos ir paribiai.  Spaudos patirtys. Vilnius: Versus Aureus, 2008. 

8. Martinkus V. Aktualūs meno filosofijos klausimai. Vilnius: LEU leidykla, 2011. 

9. Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002) (sudarė G. Viliūnas). Vilnius: Alma littera, 2003. 

10. Pokalbiai su Sigitu Parulskiu, parengė L. Jonušys, Vilnius: Alma littera, 2009. 

11. Satkauskytė D. Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, 2008. 

12. Skabeikytė-Kazlauskienė G. Mitas-tautosaka-vaikų literatūra. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007. 

13. Urba K. Parašyta vaikams. Vilnius: Gimtasis žodis, 2009. 

14. Vanagaitė G. Prasmės raiška V. Juknaitės kūriniuose. Vilnius: VPU leidykla, 2011. 

15. Vaitiekūnas. D. Naujausioji lietuvių poezija: skaitymo kryptys. Vilnius: VPU leidykla, 2009. 

 

Žurnalo Rubinaitis  straipsniai apie vaikų ir jaunimo literatūrą, naujų knygų recenzijos 

//http://rubinaitis.lnb.lt/ 

       www.rašytojai.lt 

       www.tekstai,lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubinaitis.lnb.lt/
http://www.rašytojai.lt/
http://www.tekstai,lt/
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3. Privalomai pasirenkamų (taikomojo ir akademinio) modulių 9 klasei 

metodiniai aprašai 

Šiame skyriuje pateikiami privalomai pasirenkamų lietuvių kalbos modulių, rekomenduojamų 9 

klasei, metodiniai aprašai. Šių modulių santykis su lietuvių kalbos branduolio moduliais buvo aptartas 

1 rekomendacijų skyriuje ir pasiūlyti jų įgyvendinimo būdai (žr. 1 skyrius, 1.3 poskyris).   

 

         3.1. Ugdymo(si) proceso diferencijavimas ir individualizavimas atsižvelgiant į praktinių ir 

akademinių polinkių mokinių mokymosi ypatybes 

Mokymosi diferencijavimo ir individualizavimo principai įgyvendinami sudarant mokiniams 

galimybę pasirinkti vieną iš privalomai pasirenkamų modulių: praktinį arba akademinį, kurie parengti 

atsižvelgiant į skirtingų polinkių, interesų ir gebėjimų mokinius (daugiau skaityti 1 priede).  

Mokytojas, padėdamas mokiniams pasirinkti taikomąjį arba akademinį modulį, turėtų gerai 

žinoti, kokie yra mokinių pomėgiai, poreikiai ir gebėjimai, ką jie turėtų išmokti ir gebėti, pasirinkę 

vieną iš siūlomų modulių (žr. 1 pav.). 

                                                                                                                                   

                                                                                                                      

 

1 pav. Mokinio pažinimo sritys 

 

      Siekiant geriau pažinti savo mokinius, kurie turės pasirinkti taikomąjį arba akademinį modulį, 

galima stebėti, kaip jie mokosi, klausytis, kaip mąsto, ką kalba apie savo pomėgius, interesus, kaip save 

MOKINIO 

PAŽINIMAS 

POREIKIAI INTERESAI GEBĖJIMAI PATIRTIS 

(turimos žinios, 

gebėjimai ir 

potyriai) 

MOKYMOSI 

STILIUS 
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vertina, ko siekia, ko norėtų išmokti, kas jiems sekasi ir nesiseka, kokie būdai padeda geriau išmokti ir 

kt. Mokytojas gali pasirinkti įvairius mokinių pažinimo metodus (žr. 2  pav). 

                                                                                                                                

 

2 pav. Mokinių pažinimo metodai 

 

Mokiniai, kurie renkasi taikomąjį arba akademinį modulį, yra linkę mokytis skirtingai, todėl 

jiems reikėtų siūlyti skirtingus mokymo(si) metodus (žr. 1 lentelę). 

Minčių lietus 

ŽNS  

metodas 

Venno diagrama Pokalbiai, diskusijos 

su mokiniais 

Mokinių darbai 

(rašiniai, testai, temos/ 

modulio santraukos 

rašymas ir kt.) 

Anketos apie 

pomėgius, interesus, 

mokymosi būdus  

Mokinių veiklos 

stebėjimas 

Mokinių pažinimo 

metodai 
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1 lentelė. Praktinių ir akademinių polinkių mokinių mokymasis 

Būdingos savybės 

(gebėjimai) 

Kokia veikla jiems patinka? Kokie mokymo(si) metodai 

tinka? 

PRAKTINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI 

Teikia pirmenybę daiktų ir 

jausmų pasauliui. 

 

Būdingi praktiniai 

gebėjimai.  

 

Linkę eksperimentuoti. 

 

Mėgsta veiklą, kuri duoda 

profesinės, akademinės ar 

praktinės naudos. 

 

Patinka mokytis iš patirties: 

spręsti realias gyvenimo 

problemas, praktiškai taikyti 

įvairias teorijas, ką nors daryti, 

išbandyti. 

 

Nemėgsta teorinių paskaitų ir 

abstrakčių sąvokų aiškinimosi. 

Užduotys, kurios reikalauja 

konkretaus veiksmo, judėjimo, 

yra žaidybinės.  

 

Konkretus mokymasis,  

grindžiamas pavyzdžiais. 

 

Imitavimas, vaidyba, praktiniai 

projektai, eksperimentai, 

ekskursijos. 

 

AKADEMINIŲ POLINKIŲ MOKINIAI 

Imlumas naujai 

informacijai ir gebėjimas ją 

susieti su turimomis 

žiniomis, taikyti. 

 

Naujų idėjų generavimas, 

hipotezių kėlimas. 

 

 

Abstraktus loginis 

mąstymas. 

 

 

 

Pastabumas, gebėjimas 

gerai įsiminti detales. 

 

 

Užduotys, reikalaujančios ieškoti 

naujos ir neįprastos informacijos, 

taikyti turimas ir naujas žinias. 

 

Veikla, kur reikia galvoti ir 

siūlyti naujas idėjas,  priimti 

rizikingus sprendimus. 

 

Teorizuoti, paaiškinti, kodėl 

vyksta žinomi dalykai. Logiškai 

prognozuoti. 

 

Manipuliuoti vienos minties 

aspektais, fantazuoti. 

 

Specialūs pokalbiai klasėje jiems 

aktualiomis temomis. 

 

Užduotys, kurioms atlikti reikia 

erudicijos. 

 

Tyrimai 

 

Projektai 

 

Debatai, diskusijos 

 

Atradimas pagal nurodymus 

 

Seminarai 

 

Pranešimai 

 

Atsitiktinės asociacijos 

 

Plakatų ar modelių kūrimas 

 

Atvejo analizė 

 

Užmokyklinės užduotys 

Parengta pagal  

1. Petty G.  Šiuolaikinis mokymas.Vilnius: Tyto alba, 2006.  

2. Jensen E. Tobulas mokymas. Vilnius: OVO, 2001.  

3. Bižys N., Linkaitytė G., Valiukevičiūtė A. Pamokos mokytojui. Vilnius: Margi raštai, 1996. 

4. Šiaučiukėnienė L, Visockienė O., Talijūnienė P. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Kaunas: 

Technologija, 2006. 

 

Kituose šio skyriaus poskyriuose (3.2 ir 3.3) siūloma metodinė medžiaga  C1 ir C2 modulių 

programose numatytiems tikslams, uždaviniams ir turinio apimtims įgyvendinti. Didaktinė medžiaga 

parengta, siekiant diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si), atsižvelgiant į praktinių ir akademinių 

polinkių mokinių poreikius, mokymosi galimybes.   
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3.2. Taikomojo modulio C1 BENDRAVIMAS RAŠYTINE KALBA: skaitymo ir rašymo 

gebėjimų tobulinimas įgyvendinimo metodinis aprašas 

3.2.1. C1 modulio ilgalaikis planas  

Parengė Irma Telšinskaitė, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos 

vyresnioji mokytoja, ir projekto darbo grupė  

Taikomojo modulio trukmė – 35 val. 

 Tikslas. Moduliu siekiama sudaryti sąlygas praktinių polinkių mokiniams aktyviau ir 

kūrybiškiau dalyvauti ugdymo(si) procese; padėti mokiniams atskleisti savo gabumus, įgyti 

pasitikėjimo savo žiniomis ir gebėjimais bei juos tobulinti; suvokti praktinę mokymosi naudą, 

mokymosi malonumą: sudaryti prielaidas išmokti suprasti kasdieniam gyvenimui reikalingus rašytinius 

tekstus ir juos kurti, taip pat siekiama pagerinti  mokinių elementaraus raštingumo gebėjimus.  

Uždaviniai. Moduliu siekiama, kad mokinys: 

 pažintų save kaip besimokantįjį;  

 pažintų savo socialinę kultūrinę aplinką; 

 ugdytųsi sėkmingam lietuvių kalbos mokymuisi ir profesinei veiklai būtinas nuostatas;  

 ugdytųsi praktinei ir tiriamajai veiklai būtinus rašytinio teksto supratimo ir kūrimo 

gebėjimus; 

 gerintų savo raštingumo gebėjimus.  

Mokinių pasiekimai 

Nuostatos. Mokiniai turėtų išsiugdyti šias nuostatas:  

 vertinti skaitymą ir rašymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią galimybių pažinti save ir 

pasaulį,  

 suvokti raštingumo svarbą bendraujant raštu;  

 suvokti, kad įgytos žinios ir gebėjimai svarbūs ir reikalingi įvairiose gyvenimo situacijose.  

Mokiniai turėtų gebėti:  

 suprasti įvairių stilių ir žanrų tekstus, išsakyti nuomonę apie jų paskirtį, informatyvumą, daromą 

poveikį skaitytojui; 

 susirasti reikiamą informaciją nurodytuose šaltiniuose, ją apdoroti, interpretuoti, kritiškai 

vertinti, formuluoti hipotezes ir alternatyvas;  

 rašyti įvairių stilių ir žanrų tekstus atsižvelgdami į tikslą, situaciją, adresatą; 

 laikytis kalbinio elgesio normų, padedančių puoselėti gimtąją kalbą ir kultūrą; 
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 paisyti kalbos normų (žodyno, gramatikos, rašybos, skyrybos), reikšti mintis raštu tiksliai, 

aiškiai, glaustai, siekti įtaigumo;  

 apmąstyti savo veiklą: remiantis savo skaitymo ir rašymo veiklos stebėjimu ir kitų suteikta 

grįžtamąja informacija išsikelti teksto suvokimo ir kūrimo gebėjimų tobulinimo tikslus ir 

numatyti, kaip jų siekti. 
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Pamokos eilės numeris, tema, (problema), 

uždaviniai 

 

Numatoma kalbinė veikla ir mokymo(si) bei (įsi)vertinimo metodai Mokomoji medžiaga, 

šaltiniai 

I etapas. Modulio įvadas (2 val.) 

 

1. Modulio įvadas.  

1.1. Kuo ypatingas bendravimas rašytine kalba 

(2 val.) 

Uždaviniai: 

–  išsiaiškinti mokinių sampratą apie bendravimą 

rašytine kalba (rašymą ir skaitymą); 

– įvardyti lengviau / sunkiau suprantamų tekstų 

priežastis; 

– aptarti gebėjimo sklandžiai reikšti mintis raštu 

sąsajas su rašančiojo pomėgiu skaityti; 

– atpažinti ir įvardyti oficialaus ir familiaraus 

bendravimo situacijas; 

– paaiškinti, kaip kalbinės raiškos priemonių 

pasirinkimą nulemia autoriaus tikslai, adresatas, 

komunikacinė situacija; 

– išsiaiškinti mokinių rašybos ir skyrybos 

gebėjimų situaciją ir spragas;  

– supažindinti su modulio tikslais, uždaviniais ir 

vertinimu.  

 

Pokalbis, diskusija apie bendravimą rašytine kalba – skaitymą ir 

rašymą (kas yra žinoma apie bendravimą rašytine kalba, ar visi 

skaitomi tekstai suvokiami, suprantami, kuo svarbus kontekstas, su 

kokiais sunkumais susiduriama skaitant ir rašant įvairių stilių ir žanrų 

tekstus, kokia raštingumo įtaka teksto suvokimui, ko tikimasi išmokti, 

o gal norima pagilinti jau turimas žinias ir pan.). 

Darbas grupėse. Sukurti 5 gero, veiksmingo, įtikinamo, suprantamo 

bendravimo rašytine kalba taisykles (pagal E. de Bono kūrybinio 

mąstymo programos CoRT1 veiksmą „Taisyklės“).  

Individualus diagnostinis darbas. Atliekamas testas rašybos ir 

skyrybos žinioms patikrinti, kurį mokiniai pagal iš anksto parengtus 

atsakymus patys pasitikrina ir įsivertina. Atliekamos ir skirtingų stilių 

tekstų suvokimo tikrinimo užduotys, kad būtų išsiaiškintos skaitymo 

gebėjimų spragos. 

Diagnostinio darbo analizė ir individuali grįžtamoji informacija.  

 

Veiklos planavimas, organizavimas, tinkamų metodų pasirinkimas, 

atsiskaitymo būdai, anketos (apie mokinių mokymosi polinkį ar būdą). 

Įtraukiantieji pokalbiai.  

Detalus modulio mokymosi plano sudarymas: mokiniai pasiskirsto 

darbus rengti pateiktis apie funkcinius stilius, fiksuoja atsiskaitomų 

darbų datas, sudaro kartojimo, gilinimo ir įtvirtinimo rašybos ir 

skyrybos taisyklių temines grupes ir t. t. 

Ilgalaikis namų darbas. Mokiniai poromis rengia pateiktis apie 

pasirinktą vieną iš funkcinių stilių (funkcijos, paskirtis, tikslas; 

būdingos kalbos ypatybės; vartojimo situacija; žanrai), parenka tekstų 

pavyzdžių, juos pranešime aptaria. 

http://keycompetences

kit.eu/kck/lt/m1unit1.

html  

 

1 modulis. 

Bendravimas gimtąja 

kalba. I skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juzėnienė J.,  Lietuvių 

kalbos užduočių 

komplektai, Vilnius: 

Presvika, 2000. 

http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit1.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit1.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit1.html
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II etapas. Modulio mokymo proceso dalys ir elementai (30 val.) 

2. Bendravimas rašytine kalba. 

2.1. Skaitymo būdai. (3 val.) 

Uždaviniai: 

– aptarti užrašyto teksto funkcijas; 

– supažindinti su kokybiško (sąmoningo) 

skaitymo fazėmis ir strategijomis; 

– pasirinkti ir pritaikyti teksto skaitymo strategiją; 

– lavinti raštingumo gebėjimus. 

 

Įtraukiantis pokalbis apie skaitymą (kokie žmonės mėgsta skaityti, ar 

skaitymas tinkama laisvalaikio praleidimo forma, ką prarandame, jei  

neskaitome, kokios pastangos reikalingos skaitant, suvokiant tekstą ir 

pan.).  

 

Darbas grupėse. Mokiniai skaito laikraščiuose pateiktą informaciją ir 

atsakinėja į klausimus. Apibendrina patirtį  (žr. 

http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html 

 2 veikla). 

 

Individualus darbas. Teksto suvokimo testai (žr. 

http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html 

1 veikla. Ištrauka iš Henriko Radausko eilėraščio „Erdvė ir laikas“. 

 

Darbas poromis. Teksto suvokimas pasitelkiant schemų metodą (žr. 

http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html 

4 veikla). 

 

Savarankiškas darbas. Teksto suvokimo testas pagal Vytauto V. 

Landsbergio „Mėnuliai, šviečiantys DELFI“. 

 

Testų atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

 

Individualus darbas paskiriant mokinius–mokytojus. Rašybos įgūdžių 

lavinimas, įtvirtinimas pritaikant aktyviuosius skaitymo metodus 

(įrašyti praleistas raides, trūkstamas žodžio dalis, tinkamas žodžio 

formas ir pan.). Atliekant šias  užduotis ypatingas dėmesys skiriamas 

silpniau skaitantiems ar spec. poreikių mokiniams. 

 

Atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

http://keycompetences

kit.eu/kck/lt/m1unit4.h

tml 

1 modulis 

Bendravimo įgūdžiai 

III: skaitymas 

1 modulis 

Bendravimo įgūdžiai 

III: skaitymas 

2 veikla 

 

1 modulis 

Bendravimo įgūdžiai 

III: skaitymas 

1 veikla 

 

1 modulis 

Bendravimo įgūdžiai 

III: skaitymas 

4 veikla 

 

 

 

 

 

 

Razmantienė A., 

Dilienė R. Teksto 

suvokimas ir kūrimas. 

Užduotys IX–XII 

http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit4.html
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Raštingumo užduotis parenka mokytojas pagal klasės ar atskirų 

mokinių poreikius. 

 

klasei. Kaunas: 

Šviesa, 2008. 

2.2. Rašytinis tekstas (3 val.) 

Uždaviniai: 

– taikyti aktyviuosius skaitymo metodus: fiksuoti 

pastebėjimus spalvomis, schemomis, sutartiniais 

ženklais ir pan.; 

– sisteminti gautą informaciją ir ją taikyti; 

 – lavinti raštingumo gebėjimus. 

 

 

Įtraukiantis pokalbis apie kalbos vartojimo būdus ir sritis. 

 

Darbas grupėse. Įvardinti mokytojo  parinktų tekstų (iš laikraščių, 

žurnalų) raiškos būdus, adresatą, tikslus ir pan.). 

 

Darbas porose. Skaityti mokinių pasirinkto žurnalo, bet mokytojo 

parinktą tekstą ir sudaryti skaitymo dienoraštį (žymėti, spalvinti, 

komentuoti ir pan.). 

 

Kūrybinis darbas grupėse (4–5 grupės rašo to paties tipo, žanro tekstą).  

Pagal mokytojo pateiktą situaciją, rašymo tikslą ir adresatą sukurti 

laišką, skelbimą, sveikinimą (mokytojo nuožiūra).  

 

Atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

Raštingumo užduotis parenka mokytojas pagal klasės ar atskirų 

mokinių poreikius. 

 

http://keycompetences

kit.eu/kck/lt/m1unit5.h

tml 

1 modulis. 

Bendravimo įgūdžiai 

IV: rašymas. 

 

 

Koženiauskienė R., 

Dobrovolskis B., 

Zinkevičius Z. 

Lietuvių kalba 9 

klasei. Kaunas:   

Šviesa,  2001, p.16–

19. 

  

 

 2.3. Teksto kalbos savitumas. 

Buitinis stilius. (2 val.) 

Uždaviniai: 

– pagilinti žinias ir supratimą apie buitinio stiliaus 

ypatybes;  

– skaityti administracinio ir publicistinio stiliaus  

tekstus, juose atpažinti buitinio stiliaus elementus 

(pvz., parazitinius žodelius, barbarizmus, žargoną, 

keiksmus) ir koreguoti tekstą; 

– patyrinėti buitinio stiliaus vartojimo ypatumus 

kitų funkcinių stilių tekstuose; 

Buitinio stiliaus pristatymas (IKT).   

ŽNS lentelių papildymas. 

 

Mokiniams pateikiamas įvairių kalbos ypatybių, būdingų visiems 

funkcinių stilių tekstams, sąrašas, kuriame pabraukia tinkamus tik 

buitinio (šnekamojo) stiliaus tekstams. 

 

Darbas grupėse. Mokiniams pateikiami arba patys suranda artimų 

buitiniam stiliui dialogų grožiniuose tekstuose, atskirų buitinio stiliaus 

žodžių  (kreipinių, pertarų...), žodžių junginių ar sakinių 

publicistiniuose ar dalykiniuose tekstuose. Aptaria buitinio stiliaus 

http://ualgiman.dtiltas.

lt/svarbesniosios_stilis

tikos_savokos.html#a   

 

 

 

 

Župerka K. Stilistika.   

Šiauliai, 2001. p. 89–

92. 

 

http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit5.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit5.html
http://keycompetenceskit.eu/kck/lt/m1unit5.html
http://ualgiman.dtiltas.lt/svarbesniosios_stilistikos_savokos.html#a
http://ualgiman.dtiltas.lt/svarbesniosios_stilistikos_savokos.html#a
http://ualgiman.dtiltas.lt/svarbesniosios_stilistikos_savokos.html#a
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– lavinti raštingumo gebėjimus. 

 

 

elementų vartojimo tikslą kuriamos nuotaikos, įtaigumo atžvilgiu.  

 

Darbas grupėse. Kalbos kultūros užduotys. Mokiniai įvardija buitinio 

stiliaus vartojimo ypatumus tekstuose. 

N. D. Kalbos kultūros užduotis. 

 

Atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

Raštingumo užduotis parenka mokytojas pagal klasės ar atskirų 

mokinių poreikius. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Sakytinės ir rašytinės kalbos suartėjimas. 

Kalba elektroninėje terpėje (2 val.) Pamoka 

turėtų vykti informatikos kabinete. 

Uždaviniai: 

– pažinti buitinio stiliaus tekstus, kuriamus IT 

(interneto komentarus, interneto dienoraščius, 

trumpąsias žinutes ir pan.); 

– pagilinti žodžių trumpinimo bei rašybos 

gebėjimus; 

– pagal pavyzdį parašyti komentarą; 

– gerinti raštingumo gebėjimus.   

 

Darbas poromis. Skaitomi mokytojo parinkti (ir/ar mokinių pateikti) 

pavyzdžiai iš interneto, nurodomi internetiniuose komentaruose 

dažniausiai pasitaikantys požymiai: savitumai ir trūkumai.  

Informacija, pastebėjimai fiksuojami, sisteminami ir parašomi 2–3 

apibendrinantys sakiniai. 

 

Apibendrinamasis pokalbis. Aptariamas kalbos etiketas viešoje 

erdvėje, lietuvių kalbos rašmenų vartojimas IT.  

 

Darbas grupėse. Kuriamos bendravimo elektroninėje terpėje taisyklės. 

 

Namų darbas. Parašyti kultūringą komentarą perskaičius straipsnį 

aktualia jaunimui tema (mokytojo nuožiūra). 

 

Darbas grupėse. Skaitomas tekstas (pvz., L. Donskio „Užnuodyta 

viešoji erdvė“) ir atliekamos teksto suvokimo užduotys, nurodomas 

adresantas, adresatas, teksto tikslas, situacija.  (Gabesniems mokiniams 

galima skirti atlikti teksto suvokimą pagal IDEAL lentelę). 

Teksto atkarpos panaudojamos raštingumo gebėjimams gerinti: 

mokiniai  įrašo praleistas raides nurodytoje teksto dalyje ir paaiškina 

rašybos atvejus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donskis L. Užnuodyta 

viešoji erdvė, 

www.bernardinai.lt, 

2008-04-18  

 

http://www.bernardinai.lt/
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Atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

Raštingumo užduotis parenka mokytojas pagal klasės ar atskirų 

mokinių poreikius. 

 

2.5. Publicistinis stilius (5 val.) 

Uždaviniai: 

– pagilinti žinias ir supratimą apie publicistinio 

stiliaus ypatybes ir tekstų žanrus;  

– atpažinti publicistinio stiliaus tekstų bruožus; 

– rasti publicistinio stiliaus žanrų pavyzdžių 

kasdienėje aplinkoje; 

– skaityti ir suvokti publicistinio stiliaus tekstus; 

– pagal pavyzdį kurti pasirinkto žanro (žinutė, 

straipsnis, interviu) publicistinio stiliaus tekstą; 

– išsiaiškinti, kaip kurti vaizdo ir garso reklamą.  

– gerinti raštingumo gebėjimus.   

 

Įtraukiantis pokalbis apie greitai prieinamą informaciją, visuomenės 

informavimo būdus.  

ŽNS lentelių pildymas.  

Publicistinio stiliaus pristatymas (IKT).   

 

Teksto suvokimo testai, publicistinio stiliaus bruožų paieška tekstuose, 

informatyvumo ir ekspresyvumo sintezė publicistikoje.  

Žinutė.  

Teksto suvokimo testas. Interviu. „Geriausias dopingas – diržas, rykštė 

ir lazda“. 

Teksto suvokimo testas. Straipsnis. „Pasitikėjimo palaima“. 

 

Diferencijuota teksto kūrimo užduotis: pasirinktinai pagal pavyzdį 

mokiniai rašo žinutę, interviu arba straipsnį. 

 

Darbas grupėse. Aptarti, analizuoti spaudos, TV, radijo reklamas, 

sisteminti informaciją ir parašyti 10 sakinių pastraipą apie reklamos 

galią.  

 

Ilgalaikis namų darbas grupėse. 4–5 mokinių grupės kuria vaizdo, 

garso reklamą apie mokyklą, arba dirbdami grupėmis daiktui (pvz., 

rašikliui, kėdei, mokyklai) reklamuoti parenka tinkamą patarlę; 

reklamuoja daiktą nepaminėdami jo pavadinimo ir pan.  

 

Atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

Kompleksinė užduotis su rašybos ir skyrybos taisyklėmis. 

 

Rusteikienė R., 

Šmitienė R., Teksto 

suvokimas ir kūrimas.  

Kaunas: Šviesa, 2006, 

p. 33–34, 102–105. 

 

 

Rusteikienė R., 

Šmitienė R. Teksto 

suvokimas ir kūrimas.  

Kaunas: Šviesa, 2006, 

p. 80–81. 

 

 

Koženiauskienė R., 

Mikulėnienė D.,  

Lietuvių kalbos 

pratybų sąsiuvinis IX 

klasei (2). Kaunas: 

Šviesa, 2006, p.34. 

 

Reklamos kūrimas // 

http://mkp.emokykla.lt

/imo/lt/mo/432/  

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/432/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/432/
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Raštingumo užduotis parenka mokytojas pagal klasės ar atskirų 

mokinių poreikius. 

 

2.6. Meninis stilius. Meninio stiliaus tekstų 

kūrimas (5 val.) 

Uždaviniai:  

– pagilinti žinias ir supratimą apie meninio stiliaus 

ypatybes ir tekstų žanrus; 

 – atpažinti ir skirti meninio stiliaus tekstų bruožus 

skaitomuose tekstuose; 

– skaityti meninio stiliaus tekstus ir atlikti 

suvokimo užduotis; 

– pasirinktinai pagal pavyzdį kurti meninio stiliaus 

tekstus (pvz., eilėraštį, haiku, miniatiūrą); 

– gerinti raštingumo gebėjimus.   

 

 

Meninio stiliaus pristatymas (IKT).   

ŽNS lentelių papildymas. 

 

Skaitomi pačių mokinių parinkti meninio stiliaus tekstai (akcentuojant 

estetinę funkciją). 

Meninio teksto suvokimo testai. 

Haiku. 

Pasirinktinai kuria miniatiūrą, eilėraštį, haiku ar pan. 

 

Namų darbas. Pagal mokytojo parinktą žodį sukurti akrostichą 

(būtinos metaforos, palyginimai ir/ar vaizdingi žodžiai ir t.t.). 

 

Atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

Raštingumo užduotis parenka mokytojas pagal klasės ar atskirų 

mokinių poreikius. 

 

 

Rusteikienė R., 

Šmitienė R. Teksto 

suvokimas ir kūrimas.  

Kaunas: Šviesa, 2006, 

p. 27–31. 

 

Aidienė G., 

Kamarūnienė V. 

Lietuvių kalbos 

užduotys.  Vilnius: Kt. 

Lietuvos leid.,  , 2006, 

p.90–91. 

 

http://lt.wikipedia.org/

wiki/Haiku  

 

2.7. Dalykinių raštų paskirtis. Administracinis 

stilius (5 val.) 

Uždaviniai: 

– pagilinti žinias ir supratimą apie administracinio 

stiliaus ypatybes ir tekstų žanrus; 

– pagal pavyzdžius parašyti prašymą, CV, 

motyvacinį laišką, skelbimą, kvietimą.  

– gerinti raštingumo gebėjimus.   

 

Kanceliarinio stiliaus pristatymas (IKT).   

ŽNS lentelių papildymas. 

 

Įtraukiantis žaidimas „Šilta-šalta“ (randamas kvietimas, sveikinimas ar 

kitas kanceliarinio stiliaus raštas kaip nuoroda į pamokos temą). 

 

Darbas grupėse. Skaitomi ir aptariami prašymai, protokolai, CV, 

dalykiniai laiškai, sveikinimai, skelbimai, kvietimai (mokytojas 

parenka tekstus ir jų kiekį pagal mokinių poreikius ir gebėjimus, darbo 

tempą ir pan.).  

Informacija sisteminama ir pildoma ŽNS lentelė.  

 

Darbas poromis. Užduotys pasirinktinai:  

 

 

 

 

Čepaitienė G.  Kalbos 

etiketas ir mokykla. 

Šiauliai, 1996, p. 85. 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Haiku
http://lt.wikipedia.org/wiki/Haiku
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a) parašyti prašymą, pvz., mokyklos direktoriui, kad leistų laikyti 

lietuvių kalbos egzaminą, kaip priedas pridedami lietuvių kalbos 8 

klasės visų trimestrų įvertinimai); 

b) parašyti CV, pvz., darbdaviui dėl darbo vasarą Palangoje.  

c) parašyti asmeninį laišką savo draugui apie mokykloje vykstančius 

renginius; 

d) parašyti dalykinį laišką www.tamo.lt  darbo grupei su pasiūlymais 

tobulinti mokinių forumo skiltį;  

e) parašyti 1 sveikinimą su citata suolo draugui ir kitą sveikinimą 

mamai Motinos dienos proga; 

f) parašyti skelbimą apie dingusį parkerį, rastą piniginę, klasėje 

paliktą švarką ir pan. 

g) parašyti kvietimą į savo organizuojamą šventę ar mokyklos jubiliejų. 

 

Atlikus užduotį, tekstą perrašyti į A4 formato lapą ir prie jo priklijuoti 

kitą A4 formato lapą, kuriame bendraklasiai (lapai siunčiami ratu) 

fiksuos pasiūlymus ar pastebėjimus parašytam tekstui.  

 

Atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

Raštingumo užduotis parenka mokytojas pagal klasės ar atskirų 

mokinių poreikius. 

 

2.8. Mokslinis stilius (5 val.) 

Uždaviniai: 

– pagilinti žinias ir supratimą apie mokslinio 

stiliaus ypatybes; 

– atpažinti ir įvardinti mokslino stiliaus bruožus; 

– skaityti mokslinio stiliaus (ir mokslo 

populiarinimo) tekstus ir atlikti suvokimo 

užduotis; 

– pagal pavyzdžius parašyti atsiliepimą apie 

edukacinę ekskursiją arba aprašyti muziejaus ar 

Mokslinio stiliaus pristatymas (IKT).   

ŽNS lentelių pildymas.  

 

Skaitomi mokslinio stiliaus tekstai (enciklopedijų, žinynų, mokslo 

populiarinimo straipsniai) ir atliekami suvokimo testai. 

 

Darbas grupėse. Mokiniai patys renka / mokytojas pateikia (arba 

mokiniai patys kuria) skirtingų stilių tekstus apie vieną daiktą, reiškinį 

ar asmenį (pavyzdžiui, apie kriaušę). Informacijos ir tekstų ieško 

enciklopedijose, vadovėliuose, internete ir t.t. Kartu su mokytoju 

 

Rusteikienė R., 

Šmitienė R. Teksto 

suvokimas ir kūrimas,  

Kaunas: Šviesa, 2006, 

p. 40–48.  

 

Župerka K.  Stilistika,.  

Šiauliai, 2001, p. 81–

82. 

http://www.tamo.lt/


 240 

parodos eksponatą; 

– gerinti raštingumo gebėjimus.   

 

 

 

 

aptaria žodžio reikšmės kitimą skirtinguose tekstuose. 

 

Edukacinė veikla. Išvyka–pamoka netradicinėje aplinkoje, pvz., 

Lietuvos Švietimo istorijos muziejuje edukacinis užsiėmimas „Rašto 

kelias“ ar pan.  

 

Atsiliepimo apie lankymąsi muziejuje arba aprašymo apie muziejaus ar 

parodos eksponatą kūrimas. 

 

Atlikčių analizė ir grįžtamoji informacija.  

 

Raštingumo užduotis parenka mokytojas pagal klasės ar atskirų 

mokinių poreikius. 

 

 

III etapas. Modulio apibendrinimas (3 val.) 

3. Bendravimo džiaugsmas. Kontrolinis darbas. 

Modulio apibendrinimas (3 val.) 

Uždaviniai: 

– įvertinti savo ir kitų klasės draugų rezultatus; 

– parašyti kontrolinį darbą (atpažinti funkcinį 

stilių, žanrą, parašyti nurodyto stiliaus ir žanro 

tekstą, atpažinti ir įvardinti stiliaus, žanro 

bruožus);   

– aptarti apie bendravimo rašytine tobulinimo 

galimybes. 

Reklamų pristatymas. 

ŽNS lentelių pildymas ir užbaigimas. 

 

Žanrų mugė – žaidimas (mokiniai atsinešę į klasę iškarpas ar kt. 

formate įvairių žanro tekstų, pateikia klasės draugui kaip mįslę, kurią 

reikia įspėti įvardijant žanrą). 

 

Kontrolinis darbas (atpažinti funkcinį stilių, žanrą, atpažinti ir įvardinti 

stiliaus, žanro bruožus; parašyti nurodyto stiliaus ir žanro tekstą 

(pritaikyti rašybos ir skyrybos taisykles) atlikti teksto suvokimo testą).  

 

Kontrolinio darbo analizė.  

 

Viso modulio veiklos aptarimas. Diskusija (refleksija) apie modulio 

naudingumą ir pan.  
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3.2.2. Apibendrinamasis vertinimas baigus C1 modulį 

Projekto darbo grupė siūlo, kad modulio apibendrinamąjį įvertinimą sudarytų  

 kaupiamasis vertinimas – 40 proc. 

 baigiamieji (kontroliniai) darbai – 60 proc. apibendrinamojo įvertinimo. 

 

3.2.3. Didaktinė medžiaga taikomojo modulio C1 pamokoms planuoti 

 

          3.2.3.1. Tema Gyvenimo aprašymas 

 

Dviejų pamokų gairės 

   Pamokų gaires, konsultuojant projekto darbo grupei,  parengė   

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji  mokytoja Vaida Karabienė ir 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laima Skabickienė 

 

Uždaviniai. Mokiniai 

 susipažins su gyvenimo aprašymo svarba, turinio ir struktūros reikalavimais; 

 gebės parengti savo CV pagal žanro reikalavimus; 

 įtvirtins rašybos, skyrybos, aiškios, glaustos, informatyvios rašytinės kalbos vartojimo 

įgūdžius; 

 gilins kompiuterinio raštingumo gebėjimus. 

Pirma pamoka 

1. Gyvenimo aprašymo aktualizavimas. Įvadiniai mokinių grupių darbai: 

 1 gr. Iš anksto parengtų siūlomų / ieškomų  darbų /profesijų skelbimų spaudoje, interviu su 

seneliais pristatymas. Interviu klausimai susiję su darbo pasiūla ir paieška, senelių  

biografijomis. 

 2 gr. Iš anksto parengtų interviu su tėvais, artimaisiais, kaimynais pristatymas. Interviu 

klausimai susiję su jų biografija, kvalifikacija, asmeninėmis savybėmis, gebėjimu pristatyti 

save kitiems, poreikiu sulaukti pagalbos rengiant CV. 

 3 gr.  Iš anksto pasirengę mokiniai pamokoje garsiai skaito patarles, įžymių žmonių mintis, 

sentencijas apie būtinybę ir gebėjimą atskleisti save. Pvz., Žmogus savo laimės kalvis ir kt. 

2. Naujos temos ir tikslų skelbimas. 

            2.1. Mokytojo vadovaujamas pokalbis apie gyvenimo aprašymo svarbą (žr. 3.2.3.1.1.). 

            2.2. Apžvelgiami CV tipai (žr. 3.2.3.1.2.), nagrinėjami CV pavyzdžiai (išdalyti lapai ar 

parengiamos pateiktys (žr. 3.2.3.1.3.). 
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            2.3. Aptariami CV rašymo reikalavimai / taisyklės (žr. 3.2.3.1.4.). 

            2.4. Mokiniai nagrinėja ir vertina pagal reikalavimus pavyzdžius grupelėmis ar poromis ir 

pristato klasei. Žaidžiamas vaidmeninis žaidimas: mokiniai – darbdaviai, kurie vertina CV. 

3. Namų darbų užduotis. 

Parašyti savo CV ir elektroniniu paštu išsiųsti nurodytiems bendraklasiams – įsivaizduojamiems 

darbdaviams. 

Antra pamoka 

1. Neraštingų žmonių CV (skelbtų internete, laikraščiuose) pavyzdžių analizė. Namuose parengtų CV  

skaitymas, vertinimas „darbdavių“ grupėse.   

2. Vertintojai – „darbdaviai“ – aptaria parašytas CV. Vertinama pagal CV rašymo taisykles.  Tai galėtų 

būti dalykinis žaidimas, tik mokiniai būti sugrupuoti pagal gebėjimus, kad tikrintų stipresnieji ar kelios 

„komisijos“.  

3. Nurodoma, kas tobulintina.  

4. Individualus darbas.  Mokytojui ir gabesniems mokiniams konsultuojant tobulinamos CV.  

5. Refleksija. 

 

Papildoma medžiaga pamokoms  Gyvenimo aprašymas  

 

               3.2.3.1.1. Kodėl svarbu išmokti rašyti CV? 

 

 

Norėdami gauti trokštamą darbą, turime mokėti tinkamai save pristatyti galimam darbdaviui. 

Vienas dažniausių būdų tai padaryti – gyvenimo aprašymas, arba CV.  

CV – tai lotyniško termino Currikulum Vitae (liet. gyvenimo kelias) santrumpa. Šis terminas 

toks įprastas darbo rinkoje, kad toliau jį vartosime greta lietuviškojo „gyvenimo aprašymas“.  

CV yra dokumentas, kuris lengvai, suprantama forma pateikia informaciją apie asmens 

gebėjimus, savybes, laimėjimus. 

Geras CV – tai formalus prisistatymas galimam darbdaviui. Tai tarsi asmens reklaminis 

skelbimas.  

Taigi radę jus sudominusį darbo skelbimą, siunčiate savo gyvenimo aprašymą. Jūsų tikslas – 

pateikti save kaip įdomų, patrauklų ir reikalingą darbdaviui žmogų ir sulaukti kvietimo į pokalbį su 

darbdaviu. Todėl jūsų CV turi būti geriausias, koks tik įmanoma. Mat darbdaviai gauna šimtus CV, 

ir pirmiausia atmetami tie iš jų, kurių autoriai netinka dėl tam tikrų aplinkybių, pavyzdžiui, dėl 
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amžiaus, darbo patirties, kvalifikacijos ir pan., bei netvarkingi arba netinkamai surašyti gyvenimo 

aprašymai. Neteikiantys reikiamos informacijos, prastai parengti CV keliauja į šiukšlių dėžę. 

 Todėl,  rašant CV, būtina paisyti šių reikalavimų: 

 pateiktos informacijos svarba ir tikslingumas; 

 pateikimo būdas (teksto išdėstymas, šriftas); 

 kalbos taisyklingumas; 

 estetinis vaizdas. 

3.2.3.1.2. CV tipai 

 

Chronologinis CV 

Tokio tipo CV patemtas laiko principu: pradedate nuo praeities ir keliaujate dabarties link per 

mokymosi, lavinimosi ir darbo istoriją. Šio tipo CV turėtų atskleisti jūsų siekius ir motyvaciją. 

Informacija peteikiama pagal pagrindines atraštes: išsilavinimas, darbo patirtis ir pan. 

Gebėjimų CV 

Jame pabrėžiami su norimu darbu susiję asmens gebėjimai. Informacija turi būti sugrupuota pagal 

sritis ir gebėjimus, susijusius su atskirais darbo periodais ir atitinkančiais norimo darbo specifiką. 

Tikslinis CV  

Šis CV orientuotas į konkrečią darbo vietą. Jo tikslas – įtikinti darbdavį, kad besikreipiantis dėl 

darbo asmuo gali jį gerai atlikti. Toks CV rašomas tada, kai žmogus labai gerasi numano, kokie to 

darbo reikalavimai. Jis išvardija atitinkamus savo laimėjimus, pateikia aiškių įrodymų, surašo darbo 

ir mokymosi istoriją. Rašydami tokį CV parodote, kad gerai išmanote norimo darbo specifiką. 

 

3.2.3.1.3. Gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdžiai 

 
1 pavyzdys. Europass  

 

http://europass.cedefop.eu.int 
 

2 pavyzdys   

 

Gyvenimo aprašymas 

 

Vardas, pavardė Vardenis Pavardenis 

 

Gimimo data 1995 m. lapkričio 22 d. 

 

Gyvenamoji vieta Sudervės g. 103–21, Vilnius 

http://europass.cedefop.eu.int/
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Telefonas 

Elektroninio pašto 

adresas 

8 68 72 47 86  

 

vardenis.pavardenis@gmail.com  

 

Informacija apie 

šeimą 

Tėvas – Vytautas Pavardenis, gim. 1965 m., sunkvežimio 

vairuotojas.  

Motina – Veronika Pavardienė, gim. 1968 m., bibliotekininkė.  

 

Išsilavinimas Mokausi Vilniaus Fabijoniškių vidurinės mokyklos 9 c klasėje, 

Vilniaus Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje. 

  

Darbo patirtis Grožio salonas „Perlas“ 

 

Pareigos Grožio salono interneto svetainės administratorius 

 

Atsakomybė  Informacijos interneto svetainėje tvarkymas 

 

Kita informacija Gerai moku gimtąją lietuvių, anglų ir lenkų kalbas. Mano pomėgiai 

– tautiniai šokiai, kompiuterinė grafika. Mėgstu kurti tinklalapius. 

Esu sukūręs per 20 tinklalapių draugams, prisidėjau prie mokyklos 

tinklalapio kūrimo. 

 

Rekomendacijos  Dailė Perlienė, grožio salono „Perlas“ vadybininkė 

 

 Joana Janaitienė, Vilniaus Fabijoniškių vidurinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 Jurgis Jurgaitis, Vilniaus Fabijoniškių vidurinės mokyklos mokinių 

tarybos pirmininkas 

  

 

 

3.2.3.1.4. CV rašymo taisyklės 

 

 

Prieš rašydami CV pagalvokite, ar jūsų įgūdžiai, išsilavinimas bei patirtis atitinka norimo 

darbo specifiką. Jeigu darbo pasiūlyme nėra pakankamai informacijos, pasistenkite savarankiškai 

sužinoti apie šio darbo ypatumus. 

Rašydami CV laikykitės šių taisyklių: 

1. Siekite padaryti įspūdį. 

mailto:vardenis.pavardenis@gmail.com
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2. Nepamirškite, kad darbdaviai ne itin mėgsta skaityti daugybę vienodai parašytų gyvenimo 

aprašymų, tad pasistenkite ne aklai nukopijuoti standartinę formą, o parašyti savo 

„asmeninį“, kiek besiskiriantį nuo įprasto, gyvenimo aprašymą. 

3. CV turi būti spausdintas, tekstas turi būti tvarkingai ir aiškiai išdėstytas. Nenaudokite daug 

skirtingų šriftų bei raidžių dydžių. 

4. Būtinai gerai patikrinkite, ar nėra rašybos, skyrybos ir gramatikos klaidų. 

5. Nevartokite žargono bei gražbyliavimo. 

6. Parašę pirmąjį CV variantą, duokite jį perskaityti kam nors kitam ir paprašykite patarimo, 

kaip jį patobulinti. Juk tai, ką parašėte, gali atrodyti aišku ir akivaizdu jums, tačiau ne 

darbdaviui. Taigi skaitykite savo CV iš naujo, trumpinkite ir tobulinkite. 

7. Savo CV galite pradėti tam tikru „asmeniniu pareiškimu“, t. y. dviem trim sakiniais, kuriais 

galite nusakyti savo gebėjimus, savybes, viltis bei siekius. Tai turėtų paskatinti darbdavį 

perskaityti tolesnę CV dalį.  

8. Prie CV galite pridėti ir savo nuotrauką, tačiau ji turi būti pavykusi ir kokybiška. 

9. Jūsų CV stilius gali skirtis, atsižvelgiant į pageidaujamo darbo pobūdį. Paprastai tikimasi 

formalaus, balto popieriaus lape spausdinto CV. Tačiau jei ieškote dailininko, dizainerio ar 

madų kūrėjo darbo, jūsų CV gali būti ne toks formalus, galite pavartoti spalvotą popierių, 

neįprastą dizainą ir pa. 

10. Pernelyg neišsiplėskite – jūsų CV daugiausia gali užimti du A4 formato puslapius. Puslapių 

apačioje nurodykite numerius – ši smulkmena daro gerą įspūdį.  

11. Venkite nepaaiškintų „laiko spragų“ darbo ar mokymosi istorijoje – jeigu dėl kokių 

priežasčių turėjote ilgas atostogas, paminėkite ir tai. 

 

3.2.3.1.5. Kokius duomenis būtina surašyti CV 

 

 

Kokius duomenis būtina surašyti CV 

Mokinio sudaryta atmintinė 

 

 

Asmeniniai duomenys 

Vardas, pavardė; gimimo data; namų ir mokyklos adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; 

jei turite neblogą asmeninį tinklalapį, – nurodykite ir jo adresą. 

Išsilavinimas 
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Išvardykite mokymosi įstaigas, pradedant nuo pirmųjų; taip pat nurodykite neformaliojo ugdymo 

įstaigas, paminėkite projektus, kuriuose dalyvavote. 

Darbo patirtis 

Pradėkite nuo pačios ankstyviausios patirties. Nurodykite savo darbo vietą, pareigas, tai, ką jūs iš tiesų 

darėte bei ko pasiekiete. 

Interesai 

Darbdavį labiausiai domins jūsų pomėgiai, kurie susiję su lyderyste, atsakomybe bei komandine veikla. 

Gebėjimai (kompetencijos) 

Čia reikėtų paminėti tokius dalykus kaip gimtosios kalbos ir užsienio kalbų mokėjimas, darbo 

kompiuteriu patirtis ir kt. 

Rekomendacijos  

Paprastai teikiamos dviejų žmonių rekomendacijos – pavyzdžiui, jei esate mokinys, viena 

rekomendacija turėtų būti iš mokymosi įstaigos, kita iš darbovietės, kurioje dirbote. Jei neturite darbo 

patirties, tai gali būti rekomendacija iš jūsų lankomo būrelio ar studijos vadovų, mokinių tarybos 

vadovo ir pan. Jei įmanoma, nurodykite jus rekomendavusių žmonių telefono numerius.  

 

Pamokų gairėms rengti naudoti šaltiniai 

1. Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Vilnius: Lietuvos respublikos švietimo 

ir mokslo ministerija, 2006, p. 124–136. 

2. Kučinskienė R., Tumosaitė G. Bendravimo pagrindai: mokinio knyga, mokytojo knyga. 

Vilnius: Kronta, 2007, p. 51–64. 

 

3.2.3.2. Tema  Instrukcija 

Dviejų pamokų metodinės gairės 

Uždaviniai: 

– naudodamiesi instrukcijos žanro aprašymu mokiniai aptars pateiktą pavyzdį ir sukurs instrukciją 

pasirinkta arba pasiūlyta tema; 

– savo sukurtą instrukciją perskaitys klasei ir įvertins klasės draugų parengtas instrukcijas. 

 

Pirma užduotis.  

A. Dirbkite individualiai. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimą: ką tėvai turėtų daryti, kad vaikai 

būtų saugūs internete?  
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13–15 metų vaikai 

Vaikui sulaukus tokio amžiaus, internetas tampa socialinio gyvenimo dalimi: internete jie 

susitinka su draugais, leidžia laiką, ieško su mokyklinėmis užduotimis arba savo pomėgiais susijusios 

informacijos. Kuo aukštesnis kompiuterinio raštingumo lygis, tuo daugiau atsiveria galimybių 

naudojantis internetu. Tėvams gali būti labai sunku sužinoti, ką jų vaikas veikia internete. Tokio 

amžiaus vaikai rizikuoja ir siekia išbandyti savo ribas – techniniai apribojimai ir draudimai gali būti 

neveiksmingi norint užtikrinti saugumą internete.  

13–15 metų vaikai gali norėti, kad jų veikla būtų privati, ypač jei tėvai anksčiau nesidomėjo ir 

nežinojo, kaip vaikas naudojasi internetu. Šeimai yra svarbu atvirai diskutuoti, o tėvams domėtis, ką jų 

vaikas veikia ir su kuo jis (ji) naudojasi internetu.  

 Vis dar reikia nustatyti namų taisykles. 

 Paaugliai vis dar gali nesugebėti tinkamai įvertinti atitinkamų situacijų ir kai kuriais 

klausimais, pavyzdžiui, nuotraukų bei tekstų apie save publikavimas internete, jiems gali 

reikėti suaugusiųjų patarimo. Daugiau skaitykite: Internetinės diskusijos / asmens 

privatumas 

 Interneto vartotojo etika ir atsakomybė yra svarbūs klausimai, kuriuos reikia aptarti. 

Pavyzdžiui, neteisėtas failų atsisiuntimas, etika ir autoriaus teisės. Vaikai taip pat turi būti 

atsakingi už tai, ką jie publikuoja tinkle, įskaitant asmeninę informaciją arba tokią 

informaciją, kuri gali būti nelegali.  

 Tėvai turėtų domėtis vaikų „internetiniais kontaktais“ lygiai taip pat, kaip domisi kitais jų 

draugais. Būtų protinga, jei vaikams norint susipažinti su naujais žmonėmis tinkle, tėvai į 

tai atkreiptų dėmesį.  

 Tėvai turėtų stengtis nereaguoti per stipriai, net jei sužino, kad vaikas internete patyrė ką 

nors baisaus. Tėvai gali ir toliau skatinti vaikus naudotis tinkamu turiniu. Pavyzdžiui, 

internete yra naudingų specialiai jaunuoliams skirtų paslaugų, supažindinančių su 

seksualumu ir sveikata. Jauni žmonės turi žinoti, kad jie gali pasikalbėti su tėvais apie 

viską, su kuo jie susiduria internete ir dėl ko jie jaučiasi nejaukiai. 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/v_turvallisesti_pelisaannot.htm
http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/v_keskustelut.htm
http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/v_keskustelut.htm
http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/v_turvallisesti_vertaisverkot.htm
http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/ope_kaytos.htm
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B. Dirbkite poromis. Perskaitykite pagrindinius instrukcijos žanro bruožus ir jais remdamiesi 

įvertinkite teksto apie saugų internetą atitikimą instrukcijos žanro reikalavimams.  

Pagrindiniai instrukcijos žanro bruožai 

1. Pradžia. Pradėkite taip, kad patrauktumėte skaitytojo dėmesį. Galima pradėti nuo problemos ir 

(arba) motyvacijos. 

2. Kreipimasis. Esamojo laiko veiksmažodžiai ir įspūdis, kad į jus kreipiamasi, instrukcijoje 

atsiranda savaime. Instrukcijose dažnai vartojama liepiamoji nuosaka, pavyzdžiui, „laikykite...“, 

ar „paimkite...“. Tokiais atvejais „jūs“ yra numanomas.  

3. Autoritetingumas. Jūs žinote, apie ką kalbate. Jūsų autoritetą lemia tai, kad sugebate 

įsivaizduoti, kaip tai daroma, ir paaiškinti tai kam nors kitam taip, kad ir šis galėtų tai 

įsivaizduoti, suprasti ir atlikti. 

4. Vaizdingumas ir vaizdais paremti santykiai. Jūs turite aprašyti taip, kad ir kitas tarsi 

pamatytų, paliestų, paragautų, užuostų.  

5. Samprotavimo eiga (argumentavimas). Instrukcijoje naudojama klasikinė argumentavimo 

struktūra: problemos konstatavimas, problemos ir jos sprendimo išplėtojimas, kulminacija ir 

išvada.  

6. Įtikinimas. Rašant instrukciją daug dėmesio skiriama skaitytojo motyvacijai: kodėl skaitytojas 

tai daro, kokių emocijų jam tai sukelia, kokios naudos duoda atliekamas veiksmas ir kokį jis 

teikia pasitenkinimą. Instrukcija paprastai pradedama ir baigiama motyvacijos paskatinimu. 

7. Mokymasis iš pavyzdžio, arba veiksmo situacija. Tipiški atvejai, klaidos, veiksmai, 

nuostatos, objektai ir įžvalgos.  

8. Eilės tvarka ir eiga – žingsnis po žingsnio. Veiksmų eilės tvarka paprastai turi įtakos 

rezultatui ir dažnai jį nulemia. 

9. Punktai, skirti pasitikrinti. Instrukcija turi nurodyti, ką reikia pasitikrinti, kitaip atliekama 

veikla nepavyks arba nebus veiksminga. 

10. Tiesioginis ryšys su skaitytoju. Užrašytoje instrukcijoje jūs išradingai užmezgate ryšį su 

skaitytoju pasirinkdami laiką, naudodami skliaustus, padalydami tekstą į pastraipas ir 

pasitelkdami kitas priemones, kurias atrandate rašydami.  

11. Punktai, kuriuose aiškinama, kaip tai padaryti geriau. Pabrėžkite juos. 

12. Motyvacija. Instrukcija baigiama papildomu paskatinimu, kuris užbaigia argumentaciją.  

Antra užduotis. 

A. Padiskutuokite: kodėl svarbu išmokti rašyti instrukciją? 
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Instrukcija yra viena dažniausiai pasitaikančių spausdinto teksto formų. Visai inžinerijai, visoms 

pramonės ir komunikacijų formoms, daugumai profesijų ir amatų reikia aiškiai ir veiksmingai išdėstytų 

techninių nuorodų. 

B. Dirbkite poromis. Perskaitykite nurodymus, kaip parašyti gerą instrukciją. Pasižymėkite ir aptarkite 

su draugu svarbiausius patarimus. 

Instrukcijos rašymo žingsniai 

Pirmas žingsnis. Pasirinkite sritį, kurią gerai išmanote. Tai gali būti patiekalo, kurį gerai 

mokate pagaminti, receptas, praktikuojama sporto šaka ar koks kitas pomėgis, sritis, kurią jaučiatės 

išmanantis ir pasitikite savimi. 

Antras žingsnis. Įsivaizduokite, kad jums reikia paaiškinti pasirinktą veiklą pradedančiajam; 

nurodymus pateikite nuosekliai, aiškiai ir išsamiai – taip, kad remdamasis jūsų tekstu pradedantysis 

galėtų gerai atlikti aprašytą veiksmą. 

Trečias žingsnis. Naudodamiesi instrukcijos žanro bruožų aprašymu, pasitikrinkite ir 

įsitikinkite, ar atsižvelgėte į visus instrukcijos rašymo aspektus. Kad būtų aiškiau, dar kartą 

perskaitykite ir pataisykite. Prieš pateikdami savo instrukciją klasei, pasiūlykite ją atlikti suolo draugui. 

Ketvirtas žingsnis. Perskaitykite savo instrukciją klasei. Paprašykite, kad mokiniai darytų tai, 

kas nurodyta, pavyzdžiui, atliktų mankštos pratimus, gamintų pagal vienas kito receptus, darytų 

šukuoseną ir pan. 

Penktas žingsnis. Kai klausydamiesi draugų skaitomų instrukcijų tekstų teiksite pastabų ir 

pasiūlymų, remkitės  toliau patektais nurodymais, kaip rašyti instrukciją. Pavykusi instrukcija turi 

apimti visus šiuos punktus.  

C. Pasirinkite jums artimą sritį ir parašykite instrukciją, remdamiesi patarimais.  

 

Galite parašyti instrukciją, reikalingą Jurgos dainos personažui. 

 

Jurga – Instrukcija 

 
Gal tu turi instrukciją, 

Kaip man dabar užmigt naktim? 

Ir kaip nerėkti sapno vidury, 

Kai už durų laukia ateitis šviesi? 

 

Atėjus dienai, kaip neabejot, 

Ar keistis šiandien, ar geriau rytoj? 

Ką mamai pasakyt, kai 

Vis dar juokas suima pačioj rimčiausioj vietoj? 

 

Kur rasti vyrui šiuolaikiniam 
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Baltą žirgą meilei savo? 

Ir kur išmokt juo joti? 

Gal į darbą pakeliui? 

Nes laiko vis mažiau... 

Trečia užduotis 

Darbas poromis. Perskaitykite savo instrukciją suolo draugui, ir atsižvelgdami į jo pastabas ir 

patarimus, pataisykite; jei reikia, perrašykite tekstą. 

 Pamokų gairėms rengti naudoti šaltiniai 

Laima Vincė. Rašyti gali kiekvienas. Vilnius: Baltos lankos, 2010, p. 212–2228. 

http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/v_turvallisuus_ja_lapsen_ika.htm# 
 

3.2.3.3. Tema Interviu 

Dviejų pamokų metodinės gairės  

Uždaviniai: 

 naudodamiesi interviu žanro aprašymu mokiniai aptars interviu pavyzdį ir užrašys interviu / 

interviu klausimus pasirinkta arba pasiūlyta tema; 

 savo parašytą interviu tekstą perskaitys klasei ir įvertins klasės draugų parengtus interviu. 

 

Pagrindinės interviu taisyklės 

1. Nusistatyk interviu tikslą, temą, ir pagrindinę mintį. Tai padės nusibrėžti interviu ribas. 

2. Klausimus suformuluok raštu. 

3. Dar kartą juos peržiūrėk, ar jie logiški, suprantami, nuoseklūs, ar visi susiję su interviu tema ir 

tikslu. 

4. Savo tikslą, temą ir pagrindinę mintį iš anksto pranešk pašnekovui, kad jis galėtų pasirengti ir 

atsakydamas nenukryptų nuo temos. 

5. Prieš susitikdamas su pašnekovu, kuo daugiau sužinok apie jo gyvenimą, būdą, pomėgius, 

veiklą, pareigas ir pan. 

6. Klausydamasis atsakymų, svarbiausius dalykus užsirašyk tuoj pat, nes paskui užmirši. 

7. Nebijok pateikti ir vieną kitą klausimą ekspromtu. Pavyzdžiui, jei jauti, kad pašnekovui tam 

tikra tema maloni. 
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Pirma užduotis. Perskaitykite interviu su Marijonu Mikutavičiumi ir nustatykite pokalbio tikslą, 

temą, pagrindinę mintį. Raskite ir aptarkite interviu kalbą gyvinančias ir dėmesį patraukiančias 

raiškos priemones. 

Antra užduotis. Dirbdami grupėmis („minčių lietus“, „minčių žemėlapis“) sudarykite aktualių temų 

ir įdomių asmenų, iš kurių norėtumėte paimti interviu, sąrašą. Pagrįskite pasirinkimą. 

Trečia užduotis. Pasirinkite, iš ko imsite interviu, sukonkretinkite pokalbio temą, suformuluokite 

tikslą,  užrašykite 5 interviu klausimus ir aptarkite juos su suolo draugu. Jei reikia, patikslinkite. 

Ketvirta užduotis. Sukaupkite informacijos apie asmenį, iš kurio imsite interviu.  

Užrašykite atsakymus į jūsų klausimus. Parenkite interviu tekstą: pavadinimą, paantraštę, kurioje 

nurodysite abu interviu dalyvius, klausimus ir atsakymus.  

Adomo Rakausko interviu su Marijonu Mikutavičiumi   

MARIJONAS: Tinklas formuoja taisykles, o tu seki iš paskos kaip ėriukas skerdyklon 

 
Marijonai, ar prisimeni savo pirmąjį 
kompiuterį? Koks jis buvo? 
Nuosavo pirmojo aš nelabai pamenu. 
Su kompiuteriu susipažinau 
dirbdamas LNK televizijoje 1996-
iais. Ten buvo kompiuterių skyrius, 
kur chebra darydavo vinjetes, 
reklamas ir visokią kitą televizinę 
produkciją. Tada tai buvo įdomiausia 
vieta pasaulyje, aš dažnai ten 
sėdėdavau spoksodamas į ekraną ir 
žavėdamasis technikos naujovėmis. 
Kompiuteriai nuolat kažką 
renderindavo, o mes plepėdavom per 
naktis. Iki tol maniau, kad 
kompiuteriai sukurti tik žaidimams. 
Vėliau montažininkai man parodė 
internetą, ir aš padariau išvadą, kad 
tai yra geriausia, ko iš kompiuterio 
galima tikėtis. Kiauras paras 
sėdėdavau tinkle. 
Kiek informacinės technologijos 
Tau svarbios kasdieniame 
gyvenime? 
Man darbui visai pakaktų 
elektroninio pašto ir ‚Microsoft 
Office“. Tačiau esu priklausomas nuo 
interneto. Manau, kad esu nuo jo 
visiškai priklausomas, nes neužmiegu 
po jį nepanaršęs. Man nereikia 
kompiuterio lėktuve, nes trumpiems 
skrydžiams yra laikraščiai ir knygos, 
o ilgiems skrydžiams lėktuvuose 
būna televizoriai su įvairiausiomis 
programomis. Tačiau namuose 
dažniausiai užmiegu su įjungtu 
kompiuteriu, burzgiančiu muziką ar 
filmą.    
Tariantis dėl interviu, prasitarei, kad 
neseniai įsigijai išmanųjį telefoną. 
Kas paskatino pasirinkti šį modelį – 
jo ypatybės, draugo patarimas ar 
tiesiog ėmei tai, ką pasiūlė? 

Jie pradėjo įtikinėti, kad mygtukiniai 
telefonai greitai iš viso dings iš 
rinkos, tad paėmiau tą, kur galima 
pirštais badyti ekrane. Po to pirmas 
savaites keikiausi, nes parašyti SMS 
man užtrukdavo visą amžinybę. Ir 
dabar dar kankinuosi, bet po truputį 
priprantu. Nors nekenčiu savo pirštų. 
Jie tokiems dalykams aiškiai per 
stori... 
Ar turi mėgstamą interneto 
tinklalapį? 
Šiaip man visada buvo įdomios 
istorinės, literatūros, muzikos temos. 
Dabar aš visiškai užsikabinęs už 
karinės temos vaizdų ir informacijos 
apie karinę techniką. „YouTube“ 
visada ieškau animacijos ir futbolo 
rungtynių ištraukų. Tačiau 
didžiausias interneto įvykis 
greičiausiai yra socialiniai puslapiai. 
Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad 
įsijungsi kokį Facebooką ir rašinėsi 
niekus vien tam, kad kažką 
parašytum. Manau, kad tai taip pat 
kvaila, kaip ir žavu. Šiaip netas 
progresuoja greičiau, nei progresuoji 
tu pats, tad tiesiog nespėji jo aprėpti 
ir analizuoti. Jis formuoja taisykles, o 
tu seki iš paskos kaip ėriukas 
skerdyklon.   
Kaip manai, ar žaidimai iš tikrųjų 
gali pakenkti vaikams? 
Kai augau, buvo toks animacinis 
filmukas, kuriame skambėjo frazė: 
„Jei tėvai rūpinasi vaikų auklėjimu, jų 
mažyliai neskęsta balose.“ Pasaulyje 
daug bjaurių dalykų, tačiau daug ir 
gerų žmonių, kurie bet kuriuo 
laikmečiu išlaikė gerumą virš 
vandens. Ir visada taip bus. Mes su 
draugais vaikystėje klausėme piktos 
muzikos, savo sąsiuviniuose paišėme 

Esi muzikantas, kūrėjas. Kaip 
vertini visą tą piratinį ir antipiratinį 
vajų? Galbūt pats darytum ką nors 
kitaip? 
Dievaži, neturiu vienareikšmiško 
atsakymo. Viena vertus, mes, kūrėjai, 
esame visiškai pasimetę. Sakysim, aš 
norėčiau išleisti naują muzikos 
albumą. Tai įprastas būdas 
prisistatyti. Tačiau dabartinėje 
situacijoje to daryti nematau prasmės, 
nes viena albumo kopija rytoj pat bus 
padauginta kiekviename 
kompiuteryje nuo Vilniaus iki 
Skuodo. Rinka tokia, jog bet kuriuo 
atveju „sėdi į minusą“. 
Lyg ir turėčiau sakyti, kad parsisiųsti 
muziką ar filmą internetu yra blogai. 
Tačiau turiu prisipažinti, jog „iPod“ 
turiu muzikos, kurios nesu pirkęs. 
Ačiū internetui. Berods, Rimas 
Šapauskas yra pasakęs, kad muzikos 
piratai yra šių laikų knygnešiai. Man 
dažnai norisi jam pritarti. Sutikime, 
mokėti pusę šimto litų už gerą CD ne 
kiekvienas išgali. Tad kas geriau – 
sąžiningas siaurakaktis, klausantis tik 
„Russkoje radio“, ar žingeidus, 
akiratį plečiantis žmogus, nusižengęs 
rinkos dėsniams? 
Dar vienas dalykas – šis 
nusižengimas atrodo gana menkas, jei 
suvoksime kontekstą. Pavyzdžiui, kai 
nueinate į Mažvydo biblioteką 
Vilniuje, galite pasirinkti  gausybę 
spausdinto žodžio. Tada juk 
nemanote, jog este niekšas, skaitantis 
tai, už ką rašytojas negauna jūsų 
pinigų? Jūs skolinatės jo mintis, 
emocijas, tačiau neduodate jokios 
grąžos. Manau, kad taip elgdamasis 
su internetu pilietis jaučiasi panašiai, 
nes moralinis aspektas šiuo atveju yra 
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Nusipirkau HTC. Modelio nė velnio 
nežinau. Telefonams niekada 
neturėjau didelių reikalavimų, 
išskyrus SMS siuntimą ir 
skambinimą. Tačiau mano senukas 
mygtukinis NOKIA subyrėjo, o ir 
pastaruoju metu pasmalsaudavau, ką 
veikia mano draugai su „iPhone“. 
Labiausiai pavydėjau Bilui iš „ŽAS“, 
kuris, kai reikėdavo prastumti laiką, 
tiesiog įlįsdavo į jutiklinį savo 
telefono ekraną  ir skaitydavo žinias. 
Tai atrodė labai patogu. Su maniškiu 
tai daryti buvo gana sudėtinga. Taigi 
nupėdinau pas savo draugus į saloną 
ir pasakiau, kad reikia kažko 
panašaus.  

kaukoles, tačiau tai netrukdė atskirti 
žaidimą nuo tiesos, kai suaugome. Jei 
tėvai palieka vaiką auklėti 
kompiuteriui, tai tikėtina, kad 
anksčiau ar vėliau su juo 
nesusikalbės. Tai tas pats, kaip palikti 
vaiką auklėti vilkams, žudikams ar 
girtiems statybininkams. Tačiau taip 
nutinka, ir kokia nors tarp gėlių 
užaugusi moteriškė pradeda rėkti, jog 
žaidimai skatina smurtą. Atleiskite. 
Peiliu taip pat galima nužudyti, tačiau 
normalūs žmonės juo pjausto morkas 
ir baravykus. Pasaulyje apstu aštrių 
dalykų, tačiau auklėjimas juos visus 
įveikia. O taip, žinau, kas nors 
pasakys, kad neturiu žalio supratimo, 
nes neturiu vaikų. Gali būti. 

 

gana painus: mat  muzikos 
parsisiuntimas iš interneto yra 
panašesnis į apsikeitimą informacija 
nei į atvirą vagystę. Internetas juk 
kaip didžiulė biblioteka, tik ji jūsų 
namuose. 

Pastaba: Marijono Mikutavičiaus kalba neredaguota. 

Šaltinis: Naujoji komunikacija, 2010, 2 (234) 

 

Pamokų gairėms rengti naudoti šaltiniai 

1. Laima Vincė, Rašyti gali kiekvienas. Vilnius: Baltos lankos, 2010, p. 274–291. 

2. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba. Lietuvių kalbos 

vadovėlis IX klasei. Pirmoji knyga. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 67–69. 

3. Koženiauskienė R., Dobrovolskis B., Zinkevičius Z. Lietuvių kalba.  Vadovėlis IX klasei, 

Kaunas: Šviesa, 1999, p. 69–79. 

4. Naujoji komunikacija, 2010, 2 (234). 

3.2.3.4. Tema  Motyvacinis laiškas 

 2 pamokų metodinės gairės su priedais 

Galimos užduotys 

 

1 užduotis. Perskaitykite patarimus, kaip rašyti motyvacinį laišką, norint mokytis užsienyje (1 

priedas) ir dirbdami poromis aptarkite pagrindinius motyvacinio laiško reikalavimus. 

 

2 užduotis. Pasirinkite vieną situaciją (arba sukurkite savo) ir pasirenkite rašyti motyvacinį 

laišką – išnagrinėkite motyvacinio laiško struktūrą (2 priedas). 

 

Pasirengimas 

 Išvardykite tris–keturias savo asmenines savybes ir gebėjimus, tinkamus jūsų pasirinktai 

pozicijai. Neprasilenkdami su tiesa išvardykite tik faktus ir kiekvieną jų paaiškinkite, kuo nurodytas 

faktas stiprina jūsų motyvus.  

 Apibendrinkite visus faktus, dar kartą sustiprindami savo motyvus. 

 Rašykite juodraštį, jį taisykite, kol motyvus suformuluosite tinkamai. 
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 Jei labai nesiseka, dar kartą išnagrinėkite motyvacinio laiško pavyzdį.  

 

 

Situacijos 

 

 

Internete perskaitėte skelbimą, kad lietuviška Vasario 16-osios gimnazija, 

įsikūrusi Hiutenfeldo miestelyje, Vokietijoje, skelbia konkursą mokytis aukštesniosiose 

gimnazijos klasėse.  

 

 

 

Verslo skatinimo įmonė ALGA skelbia konkursą jaunimo verslo planų 

įgyvendinimo dalinei paramai gauti. 

 

 

 

Prekybos tinklų įmonė Maxima skelbia  „Maxima jaunųjų talentų konkursą“, kurio 

nugalėtojai moksleiviai gali laimėti stipendiją.   

 

 

 

Jūsų mokyklos mokinių taryba paskelbė naujus mokyklos tarybos pirmininko 

rinkimus. Jūs manote esate tinkamas būti įregistruotas kandidatu į šį postą.  

 

 

3 užduotis. Parašykite motyvacinį laišką. Galite naudotis A, B priedais.  

4 užduotis. Dirbkite poromis. Perskaitykite juodraštį suolo draugui, pataisykite savo darbą 

atsižvelgdami į jo pastabas. 

Priedai 

A priedas. Patarimai, kaip rašyti motyvacinį laišką norint studijuoti užsienyje 

 

Norint studijuoti užsienyje svarbu ne tik mokslo rezultatai, bet ir stipri motyvacija. Kadangi 

gabumų ir gerų įvertinimų gali turėti daugelis, užsienio aukštosios mokyklos (ypač JAV ir Didžiosios 

Britanijos) didelį dėmesį skiria individualumui. Būtent tai, kuo tu išsiskiri iš kitų stojančiųjų, reikia 

parodyti motyvaciniame laiške. Daugeliui jaunų žmonių parašyti maždaug puslapį apimantį tekstą apie 

save būna nemažas iššūkis. Pirmiausia todėl, kad nėra aiškūs visi aspektai, kurių reikia nepamiršti 

prisistatant aukštajai mokyklai. Juos ir mėginsiu aptarti. 
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Motyvacinio laiško struktūra 

Sakoma, jog Didžiosios Britanijos universitetuose kiekvieno kandidato prašymui įvertinti 

skiriamos 5 minutės, iš kurių motyvaciniam laiškui tikriausiai mažiau nei pusė to laiko. Taigi svarbu 

pateikti mintis nuosekliai ir aiškiai, kad skaitantis žmogus jas galėtų greitai perprasti. Puikus būdas – 

suskirstyti tekstą į panašaus dydžio dalis (pastraipas), kurių kiekviena atsakytų į tam tikrą klausimą 

(įsivaizduokite, kad to jūsų paklaustų per interviu):  

1. Kodėl jums patinka ši studijų sritis? Kaip ja susidomėjote? Kas jus paskatino į ją gilintis?  

2. Ką esate nuveikęs (-usi) šioje srityje? Akademiniai pasiekimai (olimpiados, konkursai), 

konkretūs darbai, susiję laisvalaikio užsiėmimai.  

3. Ką esate patyręs(-usi) gyvenime? Darbai, kuriuos dirbote – nesvarbu, kvalifikuoti ar ne (tai 

parodo savarankiškumą, gebėjimą imtis atsakomybės); savanorystė; taip pat bet kokia patirtis, kuria 

negali pasigirti bet kuris žmogus (pvz., aktyvus sportas – turnyrai ir rinktinės; choras, šokiai – 

koncertai, gastrolės ir pan.).  

4. Kaip leidžiate savo laisvalaikį? Ne, tai nereiškia, jog turite rašyti, kad kiekvieną laisvą minutę 

skaitote knygas. Atvirkščiai – reikia parodyti, kad esate įvairiapusė asmenybė, kuri daug kuo domisi ir 

nėra susikoncentravusi vien tik į mokslą.  

5. Ko tikitės iš savo studijų? Kodėl turėtumėte būti priimtas(-a)?  

Be to, neužtenka tik atsakyti į šiuos klausimus. Vien faktai apie save teikia nepakankami 

informacijos. Kiekvieną teiginį reikia paaiškinti: ką konkretus dalykas jums suteikė, pavyzdžiui: 

Laisvalaikiu mėgstu lankytis jaunimo klubuose ir vakarėliuose. Šis teiginys nieko naudingo nesako, bet 

papildykime jį antru sakiniu: Tai man suteikia progų susipažinti su naujais žmonėmis ir lavina mano 

bendravimo įgūdžius. Iš antrojo sakinio skaitytojas sužino apie jus du dalykus: mėgstate naujas pažintis 

ir tikriausiai mokate bendrauti su žmonėmis. Puiku! 

Kitas pavyzdys: Laisvalaikiu žaidžiu krepšinį. Papildymas: Šis žaidimas man padėjo suvokti 

kiekvieno nario svarbą komandai. Taip pat supratau, kiek daug gali lemti gebėjimas mąstyti vienu 

žingsniu į priekį. 

Taigi žmogui, sprendžiančiam, ar jus priimti į universitetą, reikia ne tik atsakyti į klausimą, ką jūs 

nuveikėte, bet ir į klausimą, koks jūs esate. 

Ko motyvaciniame laiške reikėtų vengti? 

Jūsų tekstas turi būti pozityvus, todėl nepatartina rašyti jokių neigiamų dalykų. Pvz., užuot rašius: 

Nusprendžiau studijuoti užsienyje, nes mano šalyje aukštojo mokslo kokybė yra prasta. Geriau rašyti: 

Nusprendžiau studijuoti užsienyje, nes manau, kad mokslas jūsų šalyje man suteiktų daug naudingų 

žinių ir galimybių. 
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Tiesa, tokių nekonkrečių (nors ir neblogai skambančių) frazių apskritai geriau yra vengti, nes jos 

nieko apie jus nepasako ir yra vartojamos daugybės žmonių. Be to, svarbu neperžengti ribos ir 

nepradėti savęs girti (juk niekam nepatinka pasipūtę žmonės, ar ne?). 

Taip pat motyvaciniame laiške neminėkite dalykų, kuriuos jau nurodėte kitose savo stojimo 

prašymo dalyse (pvz., pažymių). Vargu, ar kam nors būtų malonu tą patį skaityti antrą kartą. 

 

Pagal http://kernius.net/motyvacinis-laiskas-studijoms-uzsienyje 

B priedas. Motyvacinio laiško struktūra 

 

Eil. 

nr. 

Struktūrinės 

dalys ir jų seka 

Turinys  Pavyzdžiai 

1 Kreipimasis  

 

Paprastai kreipiamasi į įstaigos / 

įmonės / organizacijos / konkurso / 

... vadovą. 

 

Gerb. Direktoriau! 

Gerb. konkurso „Lietuvos talentai“ komisijos 

Pirmininke! 

2 Kreipimosi tikslo 

nurodymas 

Glaustai paaiškinama, kokiu tikslu 

kreipiamasi. 

Kreipiuosi dėl finansinės paramos mokinių 

kuriamiems  filmams skyrimo. 

Kreipiuosi dėl dalyvavimo projekte „Lietuvos 

mokykla–2020“.  

 

3 Prisistatymas  Pateikiami tikslūs asmens 

duomenys: vardas, pavardė, gimimo 

metai, gyvenamosios vietos ir 

elektroninio pašto dėžutės adresas 

bei telefono numeris. 

 

 

4 Svarbiausi motyvai  

ir jų paaiškinimas, 

pagrindimas 

Paaiškinama, kodėl domimasi 

pasiūlymu, kodėl siekiama jo; 

įrodoma, kad rašantysis yra 

tinkamiausias kandidatas. 

Esu atsakingas, darbštus, iniciatyvus, moku dirbti 

grupėje ir susitarti dėl bendrų sprendimų, man 

labai patinka žiūrėti per TV nuotykių filmus ir 

pačiam juos kurti, todėl antrus metus 

savaitgaliais lankau kino mokyklą, su savo 

bendraamžiais esu sukūręs kelis dokumentinius 

filmus. Vienas iš jų mokykloje išrinktas 

geriausiu šių metų  filmu. Noriu pabandyti 

sukurti tikrą  meninį filmą, todėl galimybė gauti 

finansinę paramą man būtų viena iš sėkmę, 

kuria tvirtai tikiu, lemiančių dalykų.   

 

5 Motyvų      

apibendrinimas  

Įtikinamas teiginys, kad būtent 

rašantysis gali prisidėti prie 

įstaigos / įmonės / organizacijos / 

konkurso/... sėkmės. 

Esu įsitikinęs, kad Jūsų suteikta parama padės 

išsiskleisti ne tik mano sumanymui, bet ir kitiems 

Lietuvos jauniesiems talentams.  

6 Padėkojimas  Padėkojama laišką skaitysiančiam 

asmeniui už sugaištą laiką. 

Dėkoju už laiką, kurį sugaišote skaitydami mano 

laišką.  

7 Priminimas  Paminima, kad rašantysis lauks 

pranešimo. 

Lauksiu pranešimo, tikėdamasis sau palankaus 

sprendimo. 

 

http://kernius.net/motyvacinis-laiskas-studijoms-uzsienyje
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3.2.3.5. Tema Haiku 

Dviejų pamokų gairės 

Apibrėžtis 

Haiku – tai poezija, įkvėpta gamtos didybės. Haiku visuomet atsispindi metų laikas: vasara arba ruduo, 

arba žiema, arba pavasaris. Haiku formuoja vienas sakinys, kuris išsakomas vienu įkvėpimu. Paskutinė 

eilutė dažniausiai – netikėtumas. 

 

Vytautas Dumčius (http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/haiku---tai-tik-zaidimas-

zodziais-12727/):  

 

 Haiku – tai japoniška poetinė mus supančio pasaulio fotografija. 

 Kiekvienas žmogus gali kurti haiku. To net nereikia mokytis. 

 Iš tiesų japoniški trieiliai yra žaidimas žodžiais, nereikia ieškoti juose jokių filosofijų, gilių 

prasmių. 

 Haiku žodžių – prasmių ir keliamų asociacijų sfera turi būti kuo platesnė. 

 Klasikinį japonišką trieilį haiku sudaro 5-7-5 skiemenys. Lietuviai yra gana konservatyvūs ir to 

labai paiso. Tuo tarpu patys japonai dabar šios schemos nesilaiko ir nepataria jos laikytis 

kitataučiams. 

 Haiku svarbu ne tiek skiemenų skaičius, kiek estetiniai dalykai: kad trieilis būtų priskirtas 

kokiam nors metų laikui, kad jame būtų esminis žodis atspindintis metų laiką, kad jame būtų 

dvi temos, kad trieilis leistų plačiau pažvelgti į mus supantį pasaulį. 

 

Užduotis. Ištirkite, kas būdinga haiku. Parašykite savo haiku.  

 

http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/haiku---tai-tik-zaidimas-zodziais-12727/
http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/haiku---tai-tik-zaidimas-zodziais-12727/
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http://www.haiku.lt/atvirlaiskis?card_id=3469 

 

http://www.haiku.lt/atvirlaiskis?card_id=3479 

 

 

http://www.haiku.lt/atvirlaiskis?card_id=3483 

 

http://www.haiku.lt/atvirlaiskis?card_id=3446 

http://www.haiku.lt/atvirlaiskis?card_id=3469
http://www.haiku.lt/atvirlaiskis?card_id=3479
http://www.haiku.lt/atvirlaiskis?card_id=3446
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3.3. Akademinio modulio C2 TRADICIJA IR MODERNUMAS ŠIANDIEN: praeities ženklai šiuolaikinės literatūros (kultūros) tekstuose ir 

kontekstuose metodinis aprašas  

Parengė projekto darbo grupė 

      3.3.1. Akademinio modulio C2 planavimo maršrutų įvairovė: kolektyviniai, diferencijuoti ir individualūs žingsniai (praktinis 

modeliavimas) 

 Planuoti šį modulį rekomenduojama mokytojams drauge su mokiniais, remiantis Lietuvių kalbos modulių 9–10 klasėms programomis  ir  jų 

2 priedu Rekomenduojamų tekstų sąrašas C2 moduliui, atsižvelgiant į šį modulį pasirinkusių mokinių poreikius, interesus.  

I žingsnis. Tyrimo intriga: pradinių nuostatų,  žinių, supratimo ir gebėjimų atskleidimas (pateikiama diagnostinė užduotis, formuojamasis 

vertinimas – žr. 1 pavyzdį). 

      Užduotis  

 Ką, Jūsų nuomone, reiškia žodžiai tradicija, modernumas, kultūros archeologija? 

 Kas Jus domintų, kas – ne, kodėl ? 

 Užrašykite savo atsakymus į  lentelės I skiltį (1 pavyzdys). 

 

1 pavyzdys. Akademinio modulio „Tradicija ir modernumas...“ standartinių lygčių individualūs sprendiniai 

 

Nežinomieji Sprendiniai 

Tradicija, modernumas, kultūros archeologija – kas tai? 

Kas Jums įdomu? Kodėl? 

 

Tyrimo tema  

Tyrimo kryptis  

Tyrimo atraminiai tekstai  

Tyrimo pagalbiniai tekstai  

Tyrimo realizacijos būdai  

Tyrimo atlikimo forma (individualiai, poromis, grupėmis)  

Tyrimo objektas   
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Tyrimo tikslas  

Tyrimo uždaviniai  

Tyrimo hipotezė  

Tyrimo etapai  

Tyrimo atlikimo laikas  

Užrašų forma  

 

II žingsnis. Tyrimo temos (temų) ir potemio (potemių) pasirinkimas 

       Užduotis 

 Susipažinkite su pateikiamomis tyrimo temomis ir potemiais, pasirinkite labiausiai sudominusį potemį pagal savo individualų atrankos 

kriterijų (pažįstama / nepažįstama, artima / tolima, įdomu / nežinoma, sava / svetima ar kt.).  

 Savo pasirinkimą pasižymėkite pasiūlos lape (2 pavyzdys), paskui įrašykite į lentelę (1 pavyzdys).  
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2 pavyzdys. Tyrimo temų ir potemių pasiūlos lapas 

 

Tyrimo temos ir potemiai 

I A. Lietuvių pasakojamoji tautosaka ir jos atšvaitai lietuvių kultūroje 

Pasakos „Eglė žalčių karalienė“ ir jos motyvų interpretacijos lietuvių kultūroje, ištikimybės, baimės, praradimo, atsakomybės, (ne)sąmoningo pasirinkimo 

problemos šiuolaikiniame sociokultūriniame gyvenime 

I B. Lietuvių pasakojamoji tautosaka ir jos atšvaitai lietuvių kultūroje 

Pasakų apie bebaimį  herojų  ir baimės paieškas interpretacijos lietuvių kultūroje, baimės/drąsos, pasiaukojimo, didvyriškumo pozicijų sampratos 

šiuolaikinėje visuomenėje (pvz., politikos, sporto srityse) 

II A. Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

Narcizo mito interpretacijos literatūroje ir  mene, narcisizmas dabartinėje vartotojiškoje visuomenėje 

II B. Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

Odisėjo mito interpretacijos literatūroje ir  mene, šiuolaikinės odisėjos. Išėjimo iš namų ir sugrįžimo motyvas. Praeities bei šiuolaikiniai odisėjai ir jų odisėjos 

(biografijų, atsiminimų, žiniasklaidos tekstų, nuomonių tyrimai) 

II C. Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

Sizifo mito interpretacijų sklaida pasaulio ir Lietuvos literatūroje / kultūroje. Nusikaltimo ir bausmės, gyvenimo ir darbo  prasmės / beprasmybės klausimų 

traktuotės šiuolaikinėje sociokultūroje. 

II D. Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

Antigonės mito interpretacijos pasaulio ir Lietuvos kultūroje. Pagarbos ir ištikimybės tradicijoms, papročiams ir  ritualams temos traktuočių galimybės 

šiuolaikinėse sociokultūrinėse terpėse 

III A. Biblijos ir viduramžių mitai, jų kartotės pasaulio ir lietuvių kultūroje 

Biblinio Babelio bokšto mito interpretacijos literatūroje ir mene. Kalbų / kultūrų sąveika ir / ar nykimas globaliame pasaulyje: daugiakalbystė ES, kalbų 

lygiateisiškumas; universalios kalbos paieškos (anglų ar esperanto kalba?). Galimos tyrimų problemos: ar reikia pasauliui vienos kalbos / ar gali įvairių 

kultūrų žmonės rasti dialogą  / ar žmonės gali pastatyti Babelio bokštą / ar reikia šiandien statyti Babelio bokštą?  

III B. Biblijos ir viduramžių mitai, jų kartotės pasaulio ir lietuvių kultūroje 

Biblinio Kaino ir Abelio mito traktuotės pasaulio ir lietuvių kultūroje. Nesantaikos (pavydo, pykčio, neapykantos, keršto jausmų) problemų ir tolerancijos 

temos aktualumas šiuolaikinio pasaulio gyventojams 

III C. Biblijos ir viduramžių mitai, jų kartotės pasaulio ir lietuvių kultūroje 

Mitai apie riterius. Šv. Gralio mito ir riteriškumo idėjų interpretacijos viduramžių ir šiuolaikinėje literatūroje ir mene.  Herojaus išbandymų ir ieškojimų 

kelias, vertybių sistema šiuolaikinėje visuomenėje 

 

 

 



 261 

III žingsnis. Tyrimo krypties (krypčių) pasirinkimas (tyrimas pasirinktinai gali būti literatūrinis, sociokultūrinis arba integruojantis abi 

kryptis) 

Užduotis  

Savo pasirinkimą pasižymėkite pasiūlos lape (3 pavyzdys), paskui įrašykite į 1 lentelę.  

 

3 pavyzdys. Tyrimo krypčių pasiūlos lapas 

 

Tyrimo kryptys 

I. Kultūros ženklų interpretacijos literatūroje ir kituose menuose: reiškiamos vertybės/idėjos, keliamos problemos, vaizduojamas pasaulis ir jo raiškos būdai 

(atraminiai tautosakos, antikos, Biblijos, viduramžių ir pasirinkti įvairių epochų žodiniai ir vaizdiniai tekstai).  

 

II. Mitas ir dabartis: sociokultūrinio  konteksto tyrinėjimai (žiniasklaidos tekstai, reklama, populiariosios kultūros formos). 

 

III. Tam tikrų profesijų  (pvz., menininkų, mokslininkų, pedagogų, technikų, statybininkų, aptarnavimo sferos darbuotojų ir t.t.) atstovų nuomonių ar požiūrių 

tam tikrais tradicinės kultūros  ženklų palikimo klausimais tyrimai. 

 

IV. Tautosakos, antikos, viduramžių kultūrų ir Biblijos tekstų ženklų  (įvaizdžių, simbolių, motyvų) sklaida šiandien: sociokultūrinių kontekstų (pasirinktų 

socialinių grupių atstovų nuomonių ar požiūrių) tyrimai. 

 

V. Tam tikro amžiaus visuomenės žmonių (pvz., ikimokyklinio, jaunesniojo mokyklinio amžiaus, bendraamžių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentų, 

dirbančiųjų, pensinio amžiaus žmonių ar kt.) nuomonių ar požiūrių tam tikrais tradicinės  kultūros ženklų sklaidos klausimais tyrimai. 

 

 VI. Tam tikrų laisvalaikio pomėgių žmonių (pvz., sportas, dailė, muzika, turizmas etc.) nuomonių ar požiūrių tam tikrais tradicinės  kultūros ženklų sklaidos 

klausimais tyrimai. 

VII. Įvairių subkultūrų atstovų (pvz., jaunimo neformaliųjų judėjimų – bitnikų, hipių, pankų, futbolo fanų, baikerių, metalistų, banglų, forsų, gotų, skinų ir 

kt.) nuomonių ar požiūrių tam tikrais tradicinės  kultūros ženklų sklaidos klausimais tyrimai. 
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IV žingsnis. Tyrimo atraminių ir pagalbinių tekstų  sąrašo pasiūla 

 

Užduotis  

 

Susipažinkite su siūlomų atraminių ir pagalbinių tekstų sąrašu (4 pavyzdys), pasibraukite Jus sudominusius ir tinkamus pasirinktai temai bei 

krypčiai, paskui savo pasirinkimą įrašykite į lentelę (1 pavyzdys). 

 

 

4 pavyzdys. Atraminių ir pagalbinių tekstų sąrašas 

 

Tyrimo temos ir potemiai Atraminiai  ir pagalbiniai tekstai 
I A. Lietuvių pasakojamoji 

tautosaka ir jos atšvaitai 

lietuvių kultūroje 

Pasakos „Eglė žalčių 

karalienė“ ir jos motyvų 

interpretacijos lietuvių 

kultūroje, ištikimybės, baimės, 

praradimo, atsakomybės, 

(ne)sąmoningo pasirinkimo 

problemos šiuolaikiniame 

sociokultūriniame gyvenime. 

Lietuvių liaudies pasaka Eglė žalčių karalienė 

 

 Tautosakos šaltiniai, mokslo darbai. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, I–IV tomai, sudarė ir parengė L. Sauka (pratarmės autorius), Vilnius: 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007–2008 ( I tome -  lietuvių variantai, II tome – latvių variantai,  III tome – finų, slavų, 

romanų, tiurkų variantai, IV tome – tyrinėjimai, kitos žinios) 

 Grožinės literatūros tekstai. A. Baranausko poema Anykščių šilelis, J. I. Kraševskio (Kraszewski) poema Vitolio rauda, S. Nėries 

poema-pasaka Eglė žalčių karalienė, V. Mykolaičio-Putino poema Žilvinas ir Eglė, M. Martinaičio pjesė-pasaka Žemės duktė (rinkinyje 

Pelenų antelė),  K. Sajos apsakymas Po to, kai jie pavirto medžiais; Liūnės Sutemos eilėraščiai: Leliojimai, Kraujas, Ir kaip galėjau aš 

užmiršti...; K. Bradūno eilėraščiai: Kraujas, Nebaigtoji odė žalčiui, Užverstas šulinys; A. Mackaus eilėraštis Tolsta mūsų egzilė (iš Chapel 

B), V. V. Landsbergio eilėraštis Žilvinas
4
 

 Esė. D. Kajokas. Pabiri komentarų lapukai (kn. Komentarai – 299, 201-205 p. arba Lietaus migla Lu kalne) 

 Pažintinės literatūros tekstai. L. Sauka. Žalčio pasaka. Atvira struktūra (L. Sauka, Lietuvių tautosaka, 2007), N. Vėlius. Pasakos 

Eglė žalčių karalienė mitiškumas (Būtis ir laikas: filosofijos istorijos baruose, 1983), V. Kavolis. Vyrai ir moterys lietuvių kultūroje (1992), 

A. Martinkus. Eglė žalčių karalienė: viena lietuvių pasaka (Tautosakos darbai, t. II-III, 1993–1994), J. A. Krikštopaitis. Archainio teksto 

struktūriniai ir semiotiniai bruožai (Liaudies kūryba, t. VI, 1996), Mitologijos enciklopedija (II t., 1999), A. J. Greimas. Lietuvių mitologijos 

studijos (2005), P. Dundulienė. Žaltys ir jo simboliai lietuvių liaudies mene ir žodinėje kūryboje (2005), G. Beresnevičius. Eglė žalčių 

karalienė ir lietuvių teogoninis mitas (2003), D. Reikalienė. Mitologiniai įvaizdžiai lietuvių dramaturgijoje ir teatre (2010)
5
, E. Žmuida. 

Eglė žalčių karalienė – gyvybės ir mirties domenas (2010)
6
 

 Dailė. M. K. Čiurlionis. Pasaulio sutvėrimas. XIII (1905–1906), Žalčio sonata (1908), R. Antinio skulptūra Eglė žalčių karalienė, 

                                                 
4
 Žr. http://alkas.lt/2011/07/04/v-v-landsbergis-zilvinas/  

5
 Žr. http://www.teatrosajunga.lt/fondas/index.php?id=straipsniai&pid=92&kid=18&lang=LT  

6
 Žr. http://www.satenai.lt/?p=3728  

http://alkas.lt/2011/07/04/v-v-landsbergis-zilvinas/
http://www.teatrosajunga.lt/fondas/index.php?id=straipsniai&pid=92&kid=18&lang=LT
http://www.satenai.lt/?p=3728
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A. Makūnaitės, S. Valiuvienės iliustracijos pasakai Eglė žalčių karalienė, P. Repšio linoraižiniai pasakai Eglė žalčių karalienė (1968), 

Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos mokinių piešiniai (knygoje Eglė žalčių karalienė, 2002). 

 Teatras. M. Petrausko opera  Eglė žalčių karalienė (1920),  E. Balsio baletas Eglė žalčių karalienė (1960), lėlių teatro spektakliai 

Žemės dukra (rež. V. Mazūras, 1981) ir Eglė žalčių karalienė (rež. V. Mazūras, 2007), dramos spektaklis Eglė žalčių karalienė ( rež. V. V. 

Landsbergis, 2006), roko opera Eglė žalčių karalienė (projekto vadovas G. Zujus, 2008, 2010)
7
 

 Kinas. Filmas-baletas Eglė, žalčių karalienė (rež. V. Grivickas, LKS, 1965), animacinis filmas Eglė žalčių karalienė (dail. A. ir A. 

Seleniai, 2003) 

 
I B. Lietuvių pasakojamoji 

tautosaka ir jos atšvaitai 

lietuvių kultūroje 

Pasakų apie bebaimį  herojų  ir 

baimės paieškas 

interpretacijos lietuvių 

kultūroje, baimės / drąsos, 

pasiaukojimo, didvyriškumo 

pozicijų sampratos 

šiuolaikinėje visuomenėje 

(pvz, politikos, sporto srityse) 

Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas (pvz., „Kaip sūnus baimės ieškojo“ – Lietuvių tautosaka. Pasakos. – T. 

III. Vilnius, 1965, p. 265–270; 

„Baimės neradęs vaikas“ – Gyvasis vanduo. Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos. Sudarė Bronislava Kerbelytė. – 

Vilnius, 1990, p. 39–46; 

„Apie vaiduoklius“ (XXIV skyrius – 18, 19, 20, 21) – Iš gyvenimo vėlių ir velnių. Surinko Jonas Basanavičius. – Vilnius, 

1998, p. 341–354) 

 Grožinės literatūros tekstai. A. Mickevičiaus (Mickiewicz) poemos Gražina ir Konradas Valenrodas, J. I. Kraševskio (Kraszewski) 

 romanas Kunigas, V. Sirokomlės (Syrokomla) poema Margiris, Maironio eilėraščiai: Užtrauksime naują giesmę, broliai,  Nebeužtvenksi 

upės, Oi neverk, matušėle,  Milžinų kapai, J. Aisčio eilėraštis Vienas kraujo lašas būt tave nuplovęs..., B. Brazdžionio eilėraštis Šaukiu aš 

tautą, A. Miškinio eilėraštis Sibire, Liūnės Sutemos eilėraštis Bijau, P. Cvirkos novelė Bernas, amžinai norėjęs žirgu joti, J. Grušo drama 

Herkus Mantas, R. Šavelio novelių romanas Tadas Blinda, S. Šaltenio apysaka Herkus Montė, S. T. Kondroto novelė Kentauro herbo 

giminė, J. Ivanauskaitės novelė Kaip užsiauginti baimę, Skomanto serijos knygos, V. V. Landsbergio eilėraštis Pokaris 

 Esė. J. Aistis. Kelią herojui! (kn. Milfordo gatvės elegijos, 1991) 

 Pažintinės literatūros tekstai. Darius ir Girėnas: dokumentai, laiškai, atsiminimai (1991), N. Dariūtė-Maštarienė. Darius ir Girėnas 

(1990), E. Liegutė. Emilija Pliaterytė (2006), A. J. Greimas. Baimės ieškojimas (1999), V. Toleikis. Apie Tėvynę mažiems žmogučiams 

(2008)
8
, A. Čekuolis. Baimė žudikė (2009)

9
, F. Rimanas (Riemann) Pagrindinės baimės formos (2010) 

 Dailė. E. Munch. Baimė (1893), Šauksmas (1893), J. Matejko. Žalgirio mūšis (1878), B. Žilytė. Žalgiris (1970), K. Šimonis. 

Karžygys (1924), Raitelis (1928), J. Zikaro skulptūra Knygnešys, P. Rimšos, J. Zikaro, P. Repšio ir kitų dailininkų medaliai, skirti  Lietuvos 

didvyriams 

 V. Klovos opera Pilėnai (1956), dramos spektaklis Lituanica (rež. R. Tuminas, 1996), A. Mamontovo miuziklas Tadas Blinda 

(2004, 2010) 

 Kinas. Vaidybinis filmas Herkus Mantas (rež. M. Giedrys, 1972), TV vaidybinis filmas Tadas Blinda (rež. B. Bratkauskas, 1973), 

vaidybinis filmas Skrydis per Atlantą (rež. R. Vabalas, 1983), poetinis dokumentinis atsiminimų filmas Baladė apie Daumantą ( rež. V. V. 

Landsbergis, 1995) ir  vaidybinis filmas Kai aš buvau partizanas (rež. V. V. Landsbergis, 2008), vaidybinis filmas Tadas Blinda. Pradžia 

(rež. D. Ulvydas, 2011), vaidybinis filmas Knygnešys (rež. J. Trukanas, 2011)
10

, dokumentiniai filmai Nesulaužyti priesaikos (rež. A. 

Marcinkevičiūtė, 2007), Paskutinis  (rež. A. Maceina, 2010), Nematomas frontas (rež. J. Ohman, V. Sruoginis, 2011) 

                                                 
7
 Žr. http://www.youtube.com/watch?v=7gX1Bc3cMAE  

8
 Žr. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/5593  

9
 Žr. http://www.delfi.lt/news/daily/Health/acekuolis-baime-zudike.d?id=25045089  

10
 Žr. http://filmasknygnesys.lt/  

http://www.youtube.com/watch?v=7gX1Bc3cMAE
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/5593
http://www.delfi.lt/news/daily/Health/acekuolis-baime-zudike.d?id=25045089
http://filmasknygnesys.lt/
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II A. Antikos mitai ir jų 

sklaida pasaulio ir Lietuvos 

kultūroje 

Narcizo mito interpretacijos 

literatūroje ir  mene, 

narcisizmas dabartinėje 

vartotojiškoje visuomenėje 

Graikų mitai.  Narcizas 
 Grožinės literatūros tekstai. Ovidijaus poema Metamorfozės, V. Šekspyro (Shakespeare) 62 sonetas, O. Vaildo (Wilde) romanas 

Doriano Grėjaus portretas, H. Radausko eilėraštis Afroditė ir Narcizas, A. A. Jonyno eilėraštis Narcizo metamorfozė, V. Žilinskaitės 

humoreska Narcizo mįslė  

 Pažintinės literatūros tekstai. L. Donskis.  Garsenybė ir įvaizdis, arba Viešojo žmogaus krizė (2005)
11

 

 Dailė. M. Caravaggio. Narcizas (1597–1599), S. Dali.  Narcizo metamorfozė (1937) 

 Teatras. Dramos spektaklis A. Strinbergo (Strinberg) Velykos (rež. G. Padegimas, 2009) 

 
II B. Antikos mitai ir jų 

sklaida pasaulio ir Lietuvos 

kultūroje 

Odisėjo mito interpretacijos 

literatūroje ir  mene, 

šiuolaikinės odisėjos. Išėjimo 

iš namų ir sugrįžimo motyvas. 

Praeities bei šiuolaikiniai 

odisėjai ir jų odisėjos 

(biografijų, atsiminimų, 

žiniasklaidos tekstų, nuomonių 

tyrimai) 

Homeras. Odisėja ( 8–9 kl.) 

 Grožinės literatūros tekstai. K. Kavafio eilėraštis Itakė, J. Brodskio eilėraštis Odisėjas Telemachui, H. Radausko eilėraštis 

Sugrįžimas ir eilėraštis proza Lotofagų šalis, A. Nykos-Niliūno eilėraščiai Odisėjo ir Penelopės kapas, Odisėjo kareivis Hado karalystėje 

pasakoja, Odisėjas pas feakus, J. Vaičiūnaitės eilėraščių ciklas Keturi portretai, T. Venclovos Už pusmylio, kur kertas autostrados, A. A. 

Jonyno ir M. Vilučio knyga Paskutinės dienos Itakėje (eilės ir paveikslai), J. Keruako (Kerouac) romanas Kelyje 

 Kelionių apybraižos. M. Šaltis. Svečiuose pas 40 tautų, A. Poška. Nuo Batijos iki Bengalijos, J. Mekas Žmogus be vietos: nervuoti 

dienoraščiai, J. Ivanauskaitė. Kelionių alchemija, K. Almenas. Motociklu per Afriką, E. Aukštakalnytė-Hansen. Mama Afrika,  M. Starkus. 

Šilko kelias, arba 10 000 km su Pagieža, R. Kapuscinski. Kelionės su Herodotu, R. Žalynaitė. Šokantis sušis, arba Gaidžin gyvenimas 

tekančios saulės šalyje, T. Venclova. Iki Lietuvos 10 000 kilometrų, B. Mar. Cinamonu kvepiantys namai 

 Dailė. J. H. Füssli. Odisėjas tarp Skilos ir Charibdės (1794–1796), N. Monsiau. Odisėjo sugrįžimas (1800), A. Böcklin. Odisėjas ir 

Kalipsė (1883); H.-L. Douce. Odisėjo ir Telemacho susitikimas (XIX a.), P. Normanto fotografijos 

 Kinas. Vaidybinis filmas Odisėjas (rež. A. Mikhalkovas-Konchalovskis, 1997) 

II C. Antikos mitai ir jų 

sklaida pasaulio ir Lietuvos 

kultūroje 

Sizifo mito interpretacijų 

sklaida pasaulio ir Lietuvos 

literatūroje/kultūroje. 

Nusikaltimo ir bausmės, 

gyvenimo ir darbo  

prasmės/beprasmybės 

klausimų traktuotės 

šiuolaikinėje sociokultūroje. 

Graikų mitai. Sizifas 

 
 Grožinės literatūros tekstai.  K. Ostrausko pjesės Kvartetas II dalis Sizifas, K. Sajos novelė Sizifo akmuo, V. Žilinskaitės 

humoreskos Trys variacijos Sizifo tema (Sizifas ir moteris, Sizifas ir  sargai, Sizifas ir sportas) 

 Esė. A. Kamiu (Camus) Sizifo mitas, A. Navicko Sizifo akmuo – prakeiksmas ar dovana? (2010)
12

 

 Dailė. F. Von Stuck. Sizifas (1920), D. Trumpio fotografijų ciklas Sizifo šokis 

 

II D. Antikos mitai ir jų 

sklaida pasaulio ir Lietuvos 

kultūroje 

Antigonės mito interpretacijos 

pasaulio ir Lietuvos kultūroje. 

Sofoklis.  Antigonė 
 Grožinės literatūros tekstai.  Ž. Anujo (Anouilh)  drama Antigonė, J. Biliūno novelė Krikštomočia (Kūdikystės sapnai), I. 

Simonaitytės romanas Aukštujų Šimonių likimas, K. Bradūno eilėraščių ciklai  Apeigos,  Devynios baladės, J. Degutytės eilėraštis Antigonė 

(ciklas Rolės), R. Granausko apysaka Jaučio aukojimas, V. Juknaitės romanas Šermenys, S. T. Kondroto romanas Žalčio žvilgsnis 

 Pažintinės literatūros tekstai. Ištraukos iš G. Beresnevičiaus studijų Dausos  arba Baltų religinės reformos 

                                                 
11

 Žr. http://www.delfi.lt/news/daily/comments/article.php?id=7150177  
12

 Žr. http://www.bernardinai.lt/zmones/andrius_navickas/blog/irasas/sizifo_akmuo_prakeiksmas_ar_dovana  

http://www.delfi.lt/news/daily/comments/article.php?id=7150177
http://www.bernardinai.lt/zmones/andrius_navickas/blog/irasas/sizifo_akmuo_prakeiksmas_ar_dovana
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Pagarbos ir ištikimybės 

tradicijoms, papročiams ir  

ritualams temos traktuočių 

galimybės šiuolaikinėse 

sociokultūrinėse terpėse 

 Dailė. V. Kisarauskas. Ismenė ir Antigonė (1980–1981), D. Gražienė. Antigonė (1992–1995). 

 Teatras. K. Orff opera Antigonė, M. Teodorakio opera Antigonė,  dramos spektaklis Antigonė (rež. I. Bučienė, 1978), dramos 

spektaklis Antigonė (rež. J. Vaitkus, 1986), dramos spektaklis Antigonė Niujorke (rež. S. Rubinovas, 1997),  monospektaklis Antigonė (rež. 

B. Mar, 2003),  dramos spektaklis Antigonė Sibire (rež. J. Jurašas, 2010), laboratorinės dramos spektaklis Antigonė (ne mitas) (rež, I. 

Stundžytė, 2010) 

 Kinas. Vaidybinis filmas Antigonė (rež.G. Tzavellas, 1961), vaidybinis filmas Antigonė (rež. J. M. Straub, 1992) 

 
III A. Biblijos ir viduramžių 

mitai, jų kartotės pasaulio ir 

lietuvių kultūroje 

Biblinio Babelio bokšto mito 

interpretacijos literatūroje ir 

mene. Kalbų/kultūrų sąveika 

ir/ar nykimas globaliame 

pasaulyje: daugiakalbystė ES, 

kalbų lygiateisiškumas; 

universalios kalbos paieškos 

(anglų ar esperanto kalba?). 

Galimos tyrimų problemos: ar 

reikia pasauliui vienos kalbos/ 

ar gali įvairių kultūrų žmonės 

rasti dialogą/ ar žmonės gali 

pastatyti Babelio bokštą/ ar 

reikia šiandien statyti Babelio 

bokštą? 

Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Babelio bokštą) 

 
 Grožinės literatūros tekstai.  J. R. Borcheso (Borges) apsakymas Babelio bokštas, A. Aizpurietės (Aizpuriete) eilėraštis Babelio 

nuokrašty lyja lietus, J. Zauerveino (G. Sauerwein) giesmė Lietuvininkai esame mes gimę, K. Bradūno eilėraščių rinkinys Alkana kelionė, J. 

Degutytės eilėraštis Gimtoji kalba, S. Parulskio eilėraštis Kalba 

 Pažintinės literatūros tekstai. A. Sabaliauskas. Šimtas kalbos mįslių, Mes baltai, Žodžiai keliauja, Žodžiai pasakoja, P. Čeliauskas. 

Nuo Babelio iki esperanto, U. Eko (Eco) Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje (ištraukos), D. Kristal (Crystal) Kalbos mirtis 

(ištraukos), V. Urbutis. Lietuvių kalbos išdavystė (ištraukos), M. Daukša.  Prakalba (Postilė) 

 Dailė. P. Bruegel. Mažasis Babelio bokštas (1563) A. Kircher. Babelio bokštas (1675), G. Doré. Kalbų sumaištis. Biblijos 

iliustracija (1865), T. Virnich skulptūra Babelio bokštas (2002) 

 Kinas.  Vaidybinis filmas Babelis (rež. A. G. Inarritu, 2006), dokumentinis filmas Būti kalboje (rež. J. Javaitis, 2005) 

 

III B. Biblijos ir viduramžių 

mitai, jų kartotės pasaulio ir 

lietuvių kultūroje 

Biblinio Kaino ir Abelio mito 

traktuotės pasaulio ir lietuvių 

kultūroje. Nesantaikos 

(pavydo, pykčio, neapykantos, 

keršto jausmų) problemų ir 

tolerancijos temos aktualumas 

šiuolaikinio pasaulio 

gyventojams 

Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį) 

 
 Grožinės literatūros tekstai.  Pričkaus monologas iš K. Donelaičio poemos Metai, Dž. Bairono (Byron) Kainas, P. Cvirkos novelė 

Sielininkų daina, K. Sajos novelė Molynė, V. Mykolaičio-Putino eilėraštis  Vivos plango. Mortous voco, Liūnės Sutemos eilėraščių rinkinys 

Vendeta, A. Šimkaus eilėraščių rinkinys Skradžiai, J. Vaičiūnaitės memuarinė proza  Vaikystės veidrody ir Mabre viešbutis 

 Pažintinės literatūros tekstai. V. Kaknevičius. Pavydo šaknys (2009)
13

 

 Dailė. Nicolas de Verdun. Abelio nužudymas (1181), J. van Eyck. Didysis Gento altorius (1425–1429), Tintoretto. Kainas nužudo 

Abelį (1551), Tiziano. Kainas ir Abelis (1542–1544), D. Crespi. Kainas nužudo Abelį (1618–1620), G. Dupre. Kainas ir Abelis (skulptūros, 

1846, 1844), A. Siqueiros. Kainas (1947), M. Chagal. Kainas ir Abelis (1960) 

 Teatras. Audiovizualinis dramos spektaklis Abelis ir Kainas. Kasdienė mirtis (rež. L. Liausaitė, 2009) 

 Kinas. Vaidybinis filmas Vyrų vasara (rež. M. Giedrys, 1970) 

 

                                                 
13

 Žr. http://archyvas.bernardinai.lt/index.php?url=articles/91603  

http://www.obuolys.lt/kinozona/person.php?PersonID=12924
http://archyvas.bernardinai.lt/index.php?url=articles/91603
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III C. Biblijos ir viduramžių 

mitai, jų kartotės pasaulio ir 

lietuvių kultūroje 

Mitai apie riterius. Šv. Gralio 

mito ir riteriškumo idėjų 

interpretacijos viduramžių ir 

šiuolaikinėje literatūroje ir 

mene.  Herojaus išbandymų ir 

ieškojimų kelias, vertybių 

sistema šiuolaikinėje 

visuomenėje 

Rolando giesmė arba Tristanas ir Izolda, arba Apvaliojo stalo riteriai (ištraukos) 

 
 Grožinės literatūros tekstai. Kretjeno de Trua (Chrétien de Troyes) romanas Persevalis, arba pasakojimas apie Gralį, S. Marteli 

(Martelli) romanas Apvaliojo stalo riteriai, U. Eko (Eco) romanas Baudolinas, T. Deri (Deary) Rūstieji riteriai ir pamėkliškos pilys (serija 

Kraupioji istorija), J. Aisčio eilėraštis Persevalis, J. Vaičiūnaitės eilėraštis Lyg pėsčias karžygys, V. Daunio eilėraštis Šventojo Gralio žodis 

 Pažintinės literatūros tekstai. M. Jakovukas. Riterių etosas ir idealas 

 Dailė. G. Doré. Seras Galachadas,  V. Kalinauskas. Riterio sapnas, Tikrasis autoportretas (Aversas, Reversas), V. Kisarausko 

riterių figūrų ciklas Kęstučio mirties legenda. 

 Teatras. Dramos spektakliai Nusiaubta šalis – Vilnius (rež. G. Varnas, 2009),  Sirano de Beržerakas (rež. A. Pociūnas, 2009) 

 Kinas. Vaidybiniai filmai Ežero Lancelotas (rež. E. Rohmer, 1974), Ekskaliburas (rež. J. Boorman, 1981),  Karalius Artūras (rež. 

A. Fuqua, 2004) 

 Muzika. R. Wakeman roko albumas Karaliaus Artūro ir Apvaliojo stalo riterių mitai ir legendos (1975) 

 

 

V žingsnis. Tyrimo realizacija 

 

Užduotis 

Susipažinkite su tyrimo realizacijos būdų pasiūla (5 pavyzdys), pasibraukite Jus sudominusią skiltį, paskui savo pasirinkimą įrašykite į lentelę (1 

pavyzdys). 

 

5 pavyzdys. Tyrimo realizacijos būdų pasiūla 

 
Interviu, interviu pristatymas, tiriamojo darbo ataskaita, diskusijos temos ar klausimo parengimas 

Anketa, anketos rezultatų pristatymas, tiriamojo darbo ataskaita, diskusijos temos ar klausimo parengimas 

Apybraiža, tiriamojo darbo ataskaita, diskusijos temos ar klausimo parengimas 

Pranešimas,  tiriamojo darbo ataskaita, diskusijos temos ar klausimo parengimas 

Žodinis reportažas, tiriamojo darbo ataskaita, diskusijos temos ar klausimo parengimas 

Žodinis ir vaizdinis reportažas, tiriamojo darbo ataskaita, diskusijos temos ar klausimo parengimas 

Videofilmas,  tiriamojo darbo ataskaita, diskusijos temos ar klausimo parengimas 

Kita (pasiūlykite patys) 
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VI žingsnis. Tyrimo būdas 

Užduotis  

Apgalvokite, kaip norėtumėte atlikti savo tiriamuosius darbus (individualiai, su draugu, su draugų grupele), ir savo pageidavimus užrašykite 

lentelėje (1 pavyzdys). 

 

 

VII žingsnis. Tyrimo objekto, tikslo, uždavinių, hipotezės formulavimas, tiriamosios veiklos etapų numatymas 

Užduotis  

       Remdamiesi pateiktu 6 pavyzdžiu, apgalvokite šiuos klausimus:  

 koks bus Jūsų tyrimo objektas?  

 kokį pagrindinį tikslą numatysite?  

 kokius kelsite mokymosi uždavinius (t.y. kokias ugdysitės nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą, kas bus svarbu mokantis mokytis)?  

 kokią tiriamosios veiklos hipotezę kelsite?  

 kokius planuojate tiriamosios veiklos etapus?  

 kiek laiko užtruktų Jūsų tyrimas ? 

 Visa tai surašykite savo lentelėje (1 pavyzdys).  
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6 pavyzdys. Tiriamosios veiklos planavimas 

Tiriamosios veiklos 

objektas 

..... kultūros ženklai šiuolaikiniame pasaulyje 

Tiriamosios veiklos 

tikslas 

Norėčiau suprasti ............ kultūros ženklų reikšmes ir prasmes senovėje ir dabar. 

Mokymosi uždaviniai Nuostatos: norėčiau susidomėti..... kultūros ženklais ir išmokti juos atpažinti šiuolaikinėje kultūroje ir gyvenime. 

Žinios, supratimas, gebėjimai: norėčiau išsiaiškinti, suprasti  ......kultūros ženklų prasmes ir gebėti įžvelgti senųjų 

tradicijų tąsą, kaitą, nykimą ir šių tendencijų reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje. 

Mokėjimas mokytis: norėčiau išmokti draugiškai dirbti drauge su draugais, atidžiai klausytis klasės draugų 

pranešimų, naujas žinias  raštu ir grafiškai sisteminti savo užrašuose, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę 

diskusijose, rengti tyrimų ataskaitas ir kt. 

Tiriamosios veiklos 

hipotezė 

Manyčiau, kad ...................kultūros ženklai buvo..................., o dabar......................................... 

Tiriamosios veikos etapai 1.  

2. 

3. 

Atlikto tyrimo pristatymo 

laikas 
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VIII žingsnis. Veiklos užrašų formos pasirinkimas 

 

Užduotis 

Pagalvokite, kokios formos užrašus šiam moduliui norėtumėte pasirinkti, ir savo pasirinkimą užsirašykite lentelėje (7 pavyzdys). 

 

7 pavyzdys. Modulio užrašų, skirtų tyrimų medžiagai kaupti, tyrimo atradimų pristatymams ir ataskaitoms rengti, draugų pranešimų  

mintims užsirašyti, diskusijoms rengtis ir kt., formos 

  

Mokyklinis sąsiuvinis 

Tiriamosios veiklos modulio aplankas 

Kultūros archeologo dienoraštis 

Kultūrinių tyrimų ekspedicijų užrašai 

Kultūrinių kelionių atlasas 

Kita (pasiūlykite patys) 

 

  IX žingsnis. Akademinio modulio Tradicija ir modernumas šiandien: praieties ženklai šiuolaikinės literatūros (kultūros) tekstuose ir 

kontekstuose  veiklos gairės 

Užduotis  

  Suderinkime savo pasirinkimus (8 pavyzdys) – tai bus pradinis Jūsų pasirinktų tiriamosios veiklos krypčių žemėlapis.  
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  8 pavyzdys. Tiriamosios veiklos gairės 

Tyrimo temos ir potemiai Pasirinkusiųjų vardai, kryptys, darbo būdai ir formos, laikas 
I A. Lietuvių pasakojamoji tautosaka ir jos atšvaitai lietuvių kultūroje 

Pasakos „Eglė žalčių karalienė“ ir jos motyvų interpretacijos lietuvių kultūroje, 

ištikimybės, baimės, praradimo, atsakomybės, (ne)sąmoningo pasirinkimo problemos 

šiuolaikiniame sociokultūriniame gyvenime. 

 

I B. Lietuvių pasakojamoji tautosaka ir jos atšvaitai lietuvių kultūroje 

Pasakų apie bebaimį  herojų  ir baimės paieškas interpretacijos lietuvių kultūroje, 

baimės/drąsos, pasiaukojimo, didvyriškumo pozicijų sampratos šiuolaikinėje 

visuomenėje (pvz, politikos, sporto srityse) 

 

II A. Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

Narcizo mito interpretacijos literatūroje ir  mene, narcisizmas dabartinėje vartotojiškoje 

visuomenėje 

 

II B. Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

Odisėjo mito interpretacijos literatūroje ir  mene, šiuolaikinės odisėjos. Išėjimo iš namų 

ir sugrįžimo motyvas. Praeities bei šiuolaikiniai odisėjai ir jų odisėjos (biografijų, 

atsiminimų, žiniasklaidos tekstų, nuomonių tyrimai) 

 

II C. Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

Sizifo mito interpretacijų sklaida pasaulio ir Lietuvos literatūroje/kultūroje. Nusikaltimo 

ir bausmės, gyvenimo ir darbo  prasmės/beprasmybės klausimų traktuotės šiuolaikinėje 

sociokultūroje. 

 

II D. Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

Antigonės mito interpretacijos pasaulio ir Lietuvos kultūroje. Pagarbos ir ištikimybės 

tradicijoms, papročiams ir  ritualams temos traktuočių galimybės šiuolaikinėse 

sociokultūrinėse terpėse 

 

III A. Biblijos ir viduramžių mitai, jų kartotės pasaulio ir lietuvių kultūroje 

Biblinio Babelio bokšto mito interpretacijos literatūroje ir mene. Kalbų/kultūrų sąveika 

ir/ar nykimas globaliame pasaulyje: daugiakalbystė ES, kalbų lygiateisiškumas; 

universalios kalbos paieškos (anglų ar esperanto kalba?). Galimos tyrimų problemos: ar 

reikia pasauliui vienos kalbos/ ar gali įvairių kultūrų žmonės rasti dialogą/ ar žmonės gali 

pastatyti Babelio bokštą/ ar reikia šiandien statyti Babelio bokštą? 

 

III B. Biblijos ir viduramžių mitai, jų kartotės pasaulio ir lietuvių kultūroje 

Biblinio Kaino ir Abelio mito traktuotės pasaulio ir lietuvių kultūroje. Nesantaikos 

(pavydo, pykčio, neapykantos, keršto jausmų) problemų ir tolerancijos temos aktualumas 

šiuolaikinio pasaulio gyventojams 

 

III C. Biblijos ir viduramžių mitai, jų kartotės pasaulio ir lietuvių kultūroje 

Mitai apie riterius. Šv. Gralio mito ir riteriškumo idėjų interpretacijos viduramžių ir 

šiuolaikinėje literatūroje ir mene.  Herojaus išbandymų ir ieškojimų kelias, vertybių 

sistema šiuolaikinėje visuomenėje 
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X žingsnis. Darbo plano rengimas ir derinimas 

 

 Užduotis 

Sudarykite pasirinktų grupinių, individualių ir / arba darbų poromis tiriamųjų darbų temas ir susitarkite dėl jų atsikaitymo datų bei būdų ir 

užsirašykite priimtus sprendimus į bendrąją lentelę – tai bus Jūsų tiriamosios veiklos modulio darbo plano gairės, kuriomis remdamiesi rengsite ir 

dalysitės savo atliktų tyrimų atradimais. 

 

9 pavyzdys. Akademinio modulio Tradicija ir modernumas lygties sprendiniai  (35 val.) 

 
Data Tiriamosios veiklos tema Kolektyvinio darbo užduotys ir veiklos bei 

atsiskaitymo būdai  

Individualaus, porų ir grupinio darbo užduotys ir 

atsiskaitymo būdai 

    

    

    

 

 

Sėkmės! 
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3.3.2. Akademinio modulio C2 temos Antikos mitai ir jų sklaida pasaulio ir Lietuvos kultūroje 

planavimas ir metodinės veiklos gairės  

Parengė projekto darbo grupė 

 

Mokinių tiriamoji veikla gali būti organizuojama kaip individualus ir grupinis darbas. Siūlomas 

modelis grindžiamas grupiniu mokinių darbu, taikant projekto metodą (žr. 1 priedą) , – tai tik vienas iš 

daugelio tiriamosios veiklos organizavimo būdų.  

Šiame modelyje iliustruojamas kelias, kai mokytojas savo nuožiūra siūlo tyrimo kryptį ir 

potemę (Narcizo mito interpretacijos literatūroje ir  mene, narcisizmas dabartinėje vartotojiškoje 

visuomenėje), kuri, jo nuomone, galėtų mokiniams būti įdomi ir naudinga, pateikia galinčią juos 

sudominti užduotį ir stebi,  ar mokiniams tai atrodys aktualu, ar jie norės šį aspektą plačiau ir giliau 

tyrinėti.  

Jei didžioji klasės dalis siūlomu potemiu susidomėjo, mokytojas toliau planuoja tiriamosios 

veiklos užduotis, numato savarankiško darbo gaires, mokymosi strategijas, atitinkančias individualų 

mokymosi stilių. Taip pat sudaro galimybes mokiniams, kurie pasirinko kitą temą / potemį, dirbti 

individualiai, atlikti tyrimą savarankiškai, konsultuojantis su mokytoju. 

Siekiant aktualizuoti skaitomus klasikos tekstus, pasirinktas tiriamosios veiklos organizavimo 

kelias, integruojantis abi tyrimo kryptis – literatūrinę ir sociokultūrinę.  Graikų mitas „Narcizas“ jau 

buvo skaitytas ir analizuotas B1 (9 kl.) modulyje, todėl jo analizei pamokų šiame projekte neskiriama. 

Tekstu remiamasi, aptariamos jo interpretacijos, tyrinėjant kitus tekstus. 

Planuojant modulį, skirtą tiriamosios veiklos gebėjimams ugdytis, numatytos konkrečios 

veiklos gairės visuose modulinio mokymo(si) etapuose: modulio pradžioje (žr. I. Modulio įvadas), 

modulio eigoje (žr. II. Modulio tiriamosios veiklos procesas) ir modulio pabaigoje (žr. III. Modulio 

apibendrinimas), taip pat išskiriami ir pagrindiniai tiriamosios veiklos žingsniai. Daugiau apie grupinį 

tyrimą žr. 2 priede. 
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I. Modulio įvadas (5 val.) 

 

Sudominimas tyrimo poteme 

Siūloma medžiaga ir būdai (galima pasirinkti vieną ar kelis siūlomus būdus): 

 Impulsu kalbėti apie narcisizmą galėtų būti vaizdo klipas „Nieka, nieka, nieka...“ 

http://www.youtube.com/watch?v=9sraAgfwcYY .  

Rekomenduojamos užduotys 

•   Kokias įžvelgiate šio vaizdo klipo sąsajas su „Narcizo“ mitu?  

•   Kaip suprantate epigrafu pasirinktus J. V. Getės žodžius? Kokios jų sąsajos su matomais vaizdais ir 

dainos tekstu? 

•  Apie ką kalbama šiame vaizdo klipe, kokios aktualios problemos jame keliamos? 

•  Kokios kalbančiojo / dainuojančiojo intonacijos, kaip jos kinta, ką jos atskleidžia? 

•   Kas vaizdo klipe kartojasi ir kas nuolat kinta? Kokia to pasikartojimo ir kaitos prasmė?  

•   Kokias šiuolaikinio gyvenimo sritis / kontekstus įžvelgėte šiame vaizdo klipe? Koks kūrėjų santykis 

su vaizduojamu pasauliu, iš ko galima tai suprasti?  

•  Ar ši problema jums atrodo aktuali, kodėl? 

•  Ar prasminga plačiau ir giliau tyrinėti šią temą? 

•  Taikydami ŽNS metodą, prisiminkite, kokių esate skaitę knygų, matę filmų, dailės kūrinių šia tema, 

ką norėtumėte sužinoti, kokie klausimai jums rūpi?  

 

 Sudominti galėtų ir garsios japonų menininkės Yayoi Kusama instaliacija „Narcizo sodas“ 

(1966).  

      http://www.youtube.com/watch?v=HxMwouPTU7M&feature=related 

 Rekomenduojamos pokalbio gairės:  

•  Kodėl ši instaliacija vadinama „Narcizo sodu“? 

•  Kokiomis vaizdinėmis detalėmis sukuriamas šis sodas? 

•  Ką jums sako šie vaizdai? 

•  Ar šiandien narcisizmo tema vis dar aktuali? Kodėl? 

•  Ar prasminga plačiau ir giliau tyrinėti šią temą? 

•  Taikydami ŽNS metodą, prisiminkite, kokių esate skaitę knygų, matę filmų, dailės kūrinių šia tema, 

ką norėtumėte sužinoti, kokie klausimai jums rūpi?  

 Paskatinti mokinius diskutuoti galėtų ir skirtingi požiūriai į narcisizmą. 

http://www.youtube.com/watch?v=9sraAgfwcYY
http://www.youtube.com/watch?v=HxMwouPTU7M&feature=related
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 Gairės diskusijai: 

•  Ar visada meilė sau yra narcisizmo išraiška? 

•  Ar blogai norėti, kad kiti mumis žavėtųsi? 

•  Ką laikote sveiku narcisizmu? 

•  Kur riba tarp sveiko ir nesveiko narcisizmo? 

•  Ar šiandien narcisizmo tema vis dar aktuali? Kodėl? 

•  Ar prasminga plačiau ir giliau tyrinėti šią temą? 

•  Taikydami ŽNS metodą, prisiminkite, kokių esate skaitę knygų, matę filmų, dailės kūrinių šia tema, 

ką norėtumėte sužinoti, kokie klausimai jums rūpi?  

 

        Vertinimas. Šiame etape taikomas neformalusis diagnostinis vertinimas. Remdamasis mokinių 

pokalbio ir ŽNS metodo rezultatais, mokytojas diagnozuoja, kokios yra mokinių nuostatos, žinios, 

kokius jie kelia tolesnius mokymosi uždavinius.  

„ Žmogus, kuriam pasaulis terūpi tiek, kiek tas pasaulis žavisi jo asmeniu, vargu 

ar pasieks tikslą. O jei ir pasieks, nebus visiškai laimingas, nes žmogiškas 

instinktas iš tikrųjų nėra sutelktas vien į save“.  

Bertrandas Russellas, filosofas ir matematikas, Nobelio premijos laureatas  

 

Anot  psichoanalitikės Remos Židonienės, narcisizmas gali būti konstruktyvusis 

arba „sveikasis“. <...> Būtina mylėti save, palepinti save dvasiškai ir kūniškai, 

nes tik mylėdamas save gali mylėti savo artimą. Sveikas narciziškumas skatina 

siekti savo tikslų.  

 

„Paprastai poetai yra dideli narcizai <...>. Gal kitaip ir būti negali? Vis tiek 

viskas sutelkta į save – ir žiūrėjimas, ir mąstymai. Narcizo mitas yra stiprus. Ir iš 

esmės labai poetiškas. Ir tragiškas. Tačiau kas gali tą tragiškąją pusę atskirti nuo 

kūrėjo?“  

Viktorija Daujotytė, literatūrologė 
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Tyrimo temos, tikslo ir uždavinių aiškinimas 

      Mokytoja pristato tyrimo potemį klausimo forma: 

Ką reiškia būti narcizu? Kaip mitas apie Narcizą interpretuojamas literatūroje (mene), kaip 

narcisizmas pasireiškia šiuolaikinėje vartotojiškoje kultūroje?  

    Rekomenduojama pateikti temą kaip vienareikšmio atsakymo neturintį klausimą, kuris provokuotų 

mokinius diskutuoti, sužadintų jų susidomėjimą tiriamąja veikla. 

     Aptariamas darbo tikslas – atlikti ir pristatyti tyrimą, kaip mitas apie Narcizą interpretuojamas 

literatūroje (mene), kaip narcisizmas pasireiškia populiariojoje kultūroje ar politikoje, kaip jis 

suprantamas, vertinamas šiuolaikinėje visuomenėje. 

     Pristatomi tiriamosios veiklos uždaviniai. Mokiniams paaiškinama, jog atlikdami tyrimą, jie 

mokysis: 

 suformuluoti problemą; 

 sudaryti tyrimo planą, numatyti darbų atlikimo trukmę ir laiką; 

 susitarti grupėje ir su mokytoju dėl vertinimo kriterijų; 

 pasidalinti pareigas ir darbus grupėje; 

 naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, juos atsirinkti, vertinti; 

 pasirinkti tinkamus tyrimo būdus / strategijas; 

 įsivertinti, kaip pavyko atlikti užduotis kiekviename etape, ir numatyti būdus, kaip darbą reikėtų 

tobulinti; 

 parengti tyrimo ataskaitą ir ją viešai pristatyti; 

 vertinti klasės draugų darbus ir teikti pasiūlymus. 

     Mokiniai supažindinami su galimomis šios temos tyrimo sritimis, kurias galės pasirinkti: 

 grožinė literatūra (proza, poezija, drama); 

 vaizduojamasis menas (dailė, fotografija, kinas ir kt.); 

 populiarioji kultūra (reklama, žiniasklaida, socialiniai tinklai, televizija); 

 politika (reklama, žiniasklaida, televizija); 

 šiuolaikinė visuomenė (pvz., bendraamžių nuomonės, požiūriai, vertinimai, poreikiai, vertybės). 

     Mokiniams paaiškinama, kad kiekviena grupė galės atlikti šios išsamų tyrimą pasirinkę du 

potemio aspektus:  

 Narcizo mito interpretacijos literatūroje;  
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 Narcizo mito interpretacijos  mene (dailėje, kine, teatre);  

 narcisizmo apraiškos populiariojoje / masinėje kultūroje;  

 bendraamžių nuomonių apie narcisizmą tyrimas.  

    Aptariami vertinimo kriterijai. Prieš aptariant tiriamosios veiklos vertinimo kriterijus, reikėtų 

numatyti: 

 kas bus vertinama (vertinimo kriterijai); 

 kokią galutinio vertinimo dalį sudarys tyrimo proceso vertinimas ir rezultato vertinimas; 

 koks bus mokytojo vaidmuo vertinant procesą ir rezultatą; 

 koks bus mokinių vaidmuo vertinant procesą ir rezultatą. 

     Siūlomi vertinimo kriterijai ir proporcijos (žr. 1 pavyzdys. Tiriamosios veiklos ir  veiklos ir 

rezultatų vertinimo kriterijai) aptariami drauge su mokiniais. 

 

1 pavyzdys. Tiriamosios veiklos ir rezultatų vertinimo kriterijai  

I. Tiriamosios veiklos formalusis vertinimas (50 proc.) 

Vertinami darbai Proc. Balai  / 

taškai 

Pastabos 

1. Grupinio tyrimo užduočių planavimas 

(grupės darbas) 
   

2. Kasdienis tyrimo veiksmų planas 

(grupės darbas) 
   

3. Grupinio tyrimo aplankas 

(atsiskaitymas už kiekvieną etapą) 

 

   

4. Individualaus tyrimo aplankas 

(atsiskaitymas už kiekvieną tyrimo 

etapą) 

   

II. Tiriamosios veiklos formuojamasis vertinimas ir įsivertinimas 

1. Mokytojo pastabos apie grupės darbą   

2. Mokytojo pastabos apie mano darbą  

3. Grupės įvertinimas (mano indėlis į 

grupės darbą) 
 

4. Savo veiklos įvertinimas 

 
 

III. Rezultato formalusis (įsi)vertinimas ( 50 proc.) 

Vertinami darbai Proc. Balai / 

taškai 

Pastabos 

1. Individualaus tyrimo ataskaita    

2. Grupinio tyrimo ataskaita    

3. Grupės pristatymas    

4. Mano vaidmuo pristatant    

5. Grupės įsivertinimas    

6. Kitos grupės veiklos įvertinimas    
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Tyrimo planavimas 

       Tyrėjų grupių sudarymas. Į tyrėjų grupes mokiniai susiburia pagal tai, kokia bus pagrindinė juos 

dominanti tyrimo sritis (literatūra, vaizduojamasis menas, populiarioji kultūra, visuomenė, 

bendraamžių nuomonė) ir kokias problemas (potemio aspektus) norėtų tyrinėti. Planuojant mokinių 

tiriamąją veiklą grupėse, rekomenduojama atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 

 kaip mokiniai bus skirstomi į grupes;  

 koks bus mokytojo vaidmuo, mokant bendradarbiauti; 

 grupių diskusijos ir susitarimai, kokias problemas tyrinės ir kokią hipotezę sieks įrodyti. 

     Rekomenduojama literatūra: 

1. Bennett B., Rolheiser-Bennett C., Stevahn L. Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis, 2000, 

p. 37–41, 47, 247–26. 

2. Jensen E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO, 2001, p. 203–213 

3. Petty G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba, 2006, p. 278–280. 

       

Tyrimo aspektų pasirinkimas, problemų formulavimas   

      Siūlomos veiklos gairės ir strategijos: 

 Laisvasis rašymas tema Šiuolaikinis narcizas. Koks jis? (individualus darbas). 

 Grupinis darbas tema Narcizo portretas. Remdamiesi savo išsakytomis mintimis apie 

šiuolaikinį narcizą, mokiniai grupėje parengia plakatą Šiuolaikinio narcizo portretas ir 

suformuluoja po 2 probleminius klausimus, kuriuos norėtų tyrinėti. Plakatai ir klausimai 

pristatomi kitoms grupėms, pakomentuojami, kitos grupės gali pateikti savus klausimus, 

komentarus. Visos grupių suformuluotos problemos gali būti surašytos atskirame lape / lentoje / 

skaidrėje, kad visi matytų klausimus ir galėtų jais remtis planuodami savo grupinį tyrimą.  

   Šioje pakopoje galima taikyti ir kitokias strategijas: 

 klausimų formulavimas: visi mokiniai kelia klausimus, kuriuos norėtų tirti, ir pildo lapą; 

mokiniai individualiai surašo klausimus ir toliau planuoja veiklą didesnėmis grupėmis (po 2, 4); 

klausimai palyginami, išbraukiami pasikartojantys, ir pildomas vienas lapas; 

 idėjų generavimas: mažos 4 žmonių grupės užrašo tyrimo idėjas ir išsako jas visai klasei; klasė 

aptaria sąrašus ir parengia vieną bendrą; 

 idėjų kūrimas remiantis turimomis žiniomis, tyrimo lentelė, durstinys, ŽNS plius, temos, minčių 

žemėlapiai (žr. Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004, p. 35–

38; 67; 71; 73; 83); 

 akiniai (žr. Petty G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba, 2006, p. 293); prioritetų 

nustatymas taikant piramidės metodą, Venno diagramą (žr. Buehl D. Interaktyviojo mokymosi 
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strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004, p 24–25, Petty G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Vilnius: 

Tyto alba, 2008, p. 158–160). 

     Galimos problemų formuluotės: 

 Kodėl / kaip  tampama narcizu? 

 Ar iš tiesų šiuolaikinė populiarioji kultūra ugdo narcizus? 

 Ar narcizai pasmerkti vienišumui / visada nelaimingi? 

 Ar / kodėl meilė sau yra tragiška / pražūtinga? 

 Ar iš tiesų šiuolaikinėje visuomenėje narcizus lydi didesnė sėkmė? 

 Ar visada narcizai yra nelaimingi? 

 Ar visada noras būti gražiam yra narcisizmo požymis? 

    Vertinimas. Individualus tyrimo aplankas (laisvojo rašymo užduotis), grupinio tyrimo aplankas 

(plakato rengimas ir pristatymas). Formalusis ir neformalusis vertinimas. 

     Mokymasis planuoti tyrimą. Tiriamosios veiklos planas yra mokinių ir mokytojo susitarimas 

dėl darbo tikslų, veiklos būdų, atlikimo terminų ir mokymosi vertinimo kriterijų. Planuoti veiklą 

mokiniai gali visiškai savarankiškai, tačiau dažniausiai jiems reikalinga mokytojo konsultacija, 

pagalba. Veiklos planavimas padeda mokiniams stebėti mokymosi pasiekimus, koreguoti darbo 

trūkumus ir esant būtinybei pasitelkti reikalingą pagalbą.  

      Mokydamiesi planuoti, mokiniai 

 prisiima atsakomybę už savarankišką mokymąsi; 

 turi galimybę ugdytis reikalingus gebėjimus; 

 ugdosi savarankiškumą ir gebėjimą įsivertinti. 

    Kiekviena grupė planuodama veiklą, apgalvoja savo veiklos žingsnius, numato etapus ir galutinį 

rezultatą (žr. 2 pavyzdys. Tyrimo planavimas).  

        Šiame tiriamosios veiklos etape mokiniai turėtų gebėti: 

 susiformuluoti tiriamosios veiklos tikslą, uždavinius, tyrimo problemas, išsikelti hipotezę; 

 numatyti darbo etapus; 

 nuspręsti, ar atskirus potemių aspektus tirs pavieniui ar  poromis; 

 aptarti darbų atlikimo ir atsiskaitymo terminus, atsiskaitymo formą; 

 numatyti tyrimui reikalingus išteklius ir šaltinius; 

 aptarti drauge su mokytoju vertinimo kriterijus; 

 parengti pradinį tyrimo planą (pagal 2 pavyzdį) ir jį įvertinti remdamiesi mokytojo pateiktais 

įsivertinimo kriterijais (žr. 3 pavyzdys. Tyrimo planavimo įsivertinimas); 
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 remdamiesi mokytojo pastabomis ir pateiktais įsivertinimo kriterijais, pakoreguoti pradinį plano 

variantą;  

 apibrėžti kiekvieno pareigas (žr. B. Bennett, C. Rolheiser-Bennett, L. Stevahn. Mokymasis 

bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis, 2000, p. 72–73; 230). 

 

2 pavyzdys. Tyrimo planavimas 

 

Pasirinkti potemio aspektai 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

Grupės nariai ir jų vaidmenys: 

1............................................................................................................................................. 

2............................................................................................................................................. 

3............................................................................................................................................. 

4............................................................................................................................................. 

5............................................................................................................................................. 

 

Tyrimo tikslas – 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Tyrimo uždaviniai: 

 ..................................................................................................................................; 

 ..................................................................................................................................; 

 .................................................................................................................................. 

 

Tyrimo  problema / os 

................................................................................................................................................ 

Tyrimo hipotezė 

............................................................................................................................................... 

 

Tyrimo šaltiniai: 

a) moksliniai  / publicistiniai  straipsniai 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 b) grožiniai kūriniai  ir vaizduojamasis menas 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

c) populiarioji kultūra / žmonės  

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Tyrimo trukmė – ..................................................................................................................................... 
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Tyrimo etapai ir 

trukmė 

Veiklos gairės  

 

Atsiskaitymo formos ir 

terminai 

 

Vertinimas 

I.  

 

 

   

II.  

 

 

 

   

III.  

 

 

   

IV. 

 

 

   

V.  

 

 

   

Parengta pagal Bennett B., Rolheiser-Bennett C., Stevahn L. Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: 

Garnelis, 2000, p. 231. 

 

 

Tyrimo plano pristatymas ir koregavimas  

  Kad mokiniams būtų lengviau išsikelti darbo tikslus, sukurti aiškų veiksmų planą, numatyti 

darbų trukmę ir realius atsiskaitymo terminus, tikslinga šio etapo pradžioje  pateikti tam tikrus 

klausimus, padedančius įsivertinti pradinį tyrimo planą, ir sudaryti galimybes jį tobulinti (3 pavyzdys. 

Tyrimo planavimo įsivertinimas). 

 

3 pavyzdys. Tyrimo planavimo įsivertinimas 

 

Klausimai Komentarai 

Tikslas ir uždaviniai 

 Ar aiškiai suformulavote savo tyrimo 

tikslą ir uždavinius? 

 Ar jie yra realūs, įgyvendinami? 

 

Tyrimo planavimas 

 Ar numatėte savo veiksmų seką (tyrimo 

etapus)? 

 Ar apgalvojote tyrimui reikalingus 

išteklius ir veiklos strategijas? 

 Ar aiškūs ir realūs darbų atlikimo 

terminai? 

 

 

II. Modulio tiriamosios veiklos procesas (26 val.) 



 281 

Tyrimo veiklos stebėjimas 

 Kokių kilo sunkumų planuojant tyrimą? 

 Kaip įveiksite kilusius sunkumus? 

 Ar turite parengę tyrimo kontrolės  

planą? 

 Ką darysite, jei nespėsite atlikti numatytų 

darbų laiku? 

 Kaip suprasite, ar darbas atitinka 

numatytus kriterijus? 

 

Refleksija 

 Ar atsižvelgėte į išsakytas pastabas? 

 Ką sužinojote apie save?  

 Kokius savo gebėjimus norėtumėte 

tobulinti? 

 

      

     Šiame etape siūlomas neformalusis pradinio plano vertinimas ir mokinių įsivertinimas pagal 

pateiktus kriterijus. Grupinio tyrimo aplankas (patobulinto plano varianto formalusis vertinimas). 

 

Tyrimo eiga – narcisizmo sampratos tyrinėjimas 

     Šiame veiklos etape mokiniai turėtų išmokti: 

 Rengti  kasdienius planus, t.y. detaliai planuoti kiekvieną dieną, numatyti konkrečias veiklas, 

mokymo(si) strategijas, išteklius ir laukiamą rezultatą. 

 Mokytis rinkti informaciją iš įvairių šaltinių savarankiškai ar konsultuodamiesi su mokytoju. 

 Pasirinkti tyrimo rezultatų pateikimo formą (pasirinkus vieną ar kitą analizės rezultatų 

pateikimo formą, darbo plane turėtų būti numatyti svarbiausi veiksmai, pvz., rengiant pranešimą ar 

straipsnį: informacijos paieška, atranka, sisteminimas, vertinimas; pranešimo planavimas, pradinio 

varianto rašymas, redagavimas, iliustravimas, skaidrių rengimas, pranešimo pristatymas, 

įsivertinimas. Kitų grupių pranešimų / straipsnių vertinimas). 

 

Publicistinių, mokslo populiarinimo straipsnių apie narcisizmą paieška, skaitymas, analizė, 

vertinimas, informacijos sisteminimas ir pateikimas. 

           Atlikdami šio etapo užduotis, mokiniai turėtų apmąstyti: 

 Ką žino apie narcisizmą? 

 Ką norėtų sužinoti šia tema ir kam jiems bus reikalinga ši informacija? 

 Kur ir kaip gaus reikalingą informaciją? 

 Kaip panaudos informaciją apie narcisizmą kituose veiklos etapuose? 

 Kaip dirbs su tekstu, kokias skaitymo strategijas taikys? 
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 Ką darys, jei ko nesupras, kokias strategijas taikys? 

 Ką ir kaip užsirašys? 

 Kaip vertins informacijos patikimumą? 

 Kaip šią informaciją pateiks kitiems? 

      Mokiniai turėtų gebėti ieškoti  publicistinių, mokslo populiarinimo straipsnių apie narcisizmą, juos 

skaityti, analizuoti, vertinti taikydami pasirinktas ar mokytojo rekomenduotas  strategijas.  

     Gali būti taikomos šios informacijos paieškos, atrankos, grupavimo, skaitymo, analizės, 

interpretacijos, vertinimo strategijos:  

 diskusijos tinklas, sąvokos ir apibrėžimo schema, tyrimo lentelė, durstinys, ŽNS plius, minčių 

žemėlapis, įmagnetintos santraukos, lygių žymėjimas, teiginio ir patvirtinimo struktūra, 

piramidės formos diagrama, klausimo analizė, pasakojimo planas, struktūruoti užrašai, žodžio 

genealoginis medis (žr. Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis 2004);  

 bendroji ir tikslinė peržvalga, tekstų vertinimas, konspektavimas (Herring J. E. Informacinių 

įgūdžių ugdymas mokykloje. Vilnius: Garnelis, 1998, p. 119–129; 132–145);  

 apie veiksmų planą renkant informaciją (žr. ten pat, p. 80–94). 

      Ugdant informacinius gebėjimus, galima pasiremti išbandytais Marlando, Wray ir Lewiso, Big Six 

ir kt. modeliais (žr. ten pat, p. 31–37). 

     Rekomenduojami šiame etape skaityti negrožiniai tekstai (jei mokytojui atrodo netikslinga, 

kad mokiniai skaitytų visą straipsnį, galima pateikti kupiūruotus tekstus):  

 

1. Leonidas Donskis. Garsenybė ir įvaizdis, arba Viešojo žmogaus krizė. 

http://www.delfi.lt/news/daily/comments/article.php?id=7150177 

2. Christopher Lasch. Šių dienų narcizas // Šiaurės Atėnai, 2003-01-11, nr. 635. 

http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=635&kas=straipsnis&st_id=1509 

http://archyvas.tst.bernardinai.lt/index.php?url=articles/14148 

3. Andrew Fellows. Narcisizmo kultūra.   

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-25-andrew-fellows-narcisizmo-kultura-ii/56681 

4. Psichologė: savęs demonstravimas socialiniuose tinkluose atskleidžia žmogaus narciziškus  

polinkius. 

http://www.delfi.lt/news/daily/Health/psichologe-saves-demonstravimas-socialiniuose-

tinkluose-atskleidzia-zmogaus-narciziskuspolinkius.d?id=24362462 

5. Sigitas Parulskis. Nepasakyta kalba gavus Rašytojų sąjungos literatūrinę premiją, 

http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=683&kas=straipsnis&st_id=2334 

6. Tuštybių mugė, arba interneto narcizai. 

  http://nod.blogas.lt/tustybiu-muge-arba-interneto-narcizai-478.html 

7. Wim Rietkerk. Narcisizmas – gyvenimo pilnatvė?       

http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=97 

8. Aušra Griškonytė. Narcizų amžius. 

http://www.delfi.lt/news/daily/comments/article.php?id=7150177
http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=635&kas=straipsnis&st_id=1509
http://archyvas.tst.bernardinai.lt/index.php?url=articles/14148
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-25-andrew-fellows-narcisizmo-kultura-ii/56681
http://www.delfi.lt/news/daily/Health/psichologe-saves-demonstravimas-socialiniuose-tinkluose-atskleidzia-zmogaus-narciziskuspolinkius.d?id=24362462
http://www.delfi.lt/news/daily/Health/psichologe-saves-demonstravimas-socialiniuose-tinkluose-atskleidzia-zmogaus-narciziskuspolinkius.d?id=24362462
http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=683&kas=straipsnis&st_id=2334
http://nod.blogas.lt/tustybiu-muge-arba-interneto-narcizai-478.html
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=97
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      http://www.vmsi.lt/n/4/44/Narcizu-Amzius 

9. Giedrė Žalytė. Kas tie narcizai? 

http://mastyk-ir-veik.blogspot.com/2010/01/kas-tie-narcizai.htm 

10. „Facebook‘as“ — magnetas narcizams, sako psichologai 

http://www.elektronika.lt/naujienos/ivykiai/16143/facebook-as-magnetas narcizams- sako-

psichologai/ 

11. Inga Liutkevičienė. Iššūkių spąstuose. 

 http://ingosknygos.lt/straipsniai/psichologija/issukiu-spastuose 

12. Aktyvūs „Facebook“ lankytojai linkę į narcisizmą. http://www.diena.lt/naujienos/mokslas-ir-

it/aktyvus-facebook-lankytojai-linke-i-  narcisizma-298816  

Vertinimas. Šiame etape rekomenduojama stebėti ir vertinti, kaip mokiniai rengia individualų ir 

grupinį tyrimo aplanką. Taikant formuojamąjį ir formalųjį vertinimą siūloma stebėti, kaip mokinys / 

grupė geba rasti reikalingą informaciją, ją atrinkti, sisteminti, grupuoti, taikyti tinkamas skaitymo 

(analizės, interpretacijos, vertinimo) strategijas, pristatyti darbo rezultatus grupėje / klasėje), sudaryti 

galimybes įsivertinti individualų ir grupinį darbą. 

 

Pasirinktų aspektų tyrinėjimas 

      Išsiaiškinę pačią narcisizmo sampratą, toliau mokiniai galėtų tyrinėti, kaip ši tema interpretuojama 

literatūroje (prozoje, poezijoje ar dramoje). Kai mokiniai pereis prie kito aspekto, reikėtų stebėti, kad 

kiti pasirinkti aspektai nebūtų tyrinėjami atsietai vienas nuo kito. Šiame etape svarbu, kad mokiniai 

gebėtų įžvelgti skirtingų tekstų, kontekstų, kuriuos sieja ta pati tema, panašumus, paraleles ar 

skirtumus. Tyrimo medžiagos mokiniai turėtų ieškoti savarankiškai arba padedant mokytojui, kuris 

galėtų rekomenduoti mokiniams vertingus ir aktualius kūrinius. 

     Šiame etape mokiniai mokosi savarankiškai kelti tyrimo klausimus, planuoti darbą, savarankiškai 

arba mokytojo padedami pasirinkti tinkamas skaitymo (analizės, interpretacijos, vertinimo) strategijas.  

     Metodinėse rekomendacijose pateikiamas pavyzdys, kaip galėtų būti siejamas literatūros ir 

populiariosios kultūros tyrinėjimas.  

    Literatūrinio ir sociokultūrinio tyrimo gairės ir galimos užduotys 

     Tyrinėjami aspektai: 

 Narcisizmo problema mene (O. Vaildo romane „Doriano Grėjaus portretas“ ir jo 

ekranizacijoje). 

 Narcisizmas šiuolaikinėje vartotojiškoje kultūroje. 

    Siūlomos tyrinėti problemos:  

 Kodėl ir kaip tampama narcizais?  

 Ar grožio kulto dominavimas šiuolaikinėje vartotojiškoje kultūroje  skatina jaunų žmonių 

narcisizmą?  

http://www.vmsi.lt/n/4/44/Narcizu-Amzius
http://mastyk-ir-veik.blogspot.com/2010/01/kas-tie-narcizai.htm
http://www.elektronika.lt/naujienos/ivykiai/16143/facebook-as-magnetas%20narcizams-%20sako-psichologai/
http://www.elektronika.lt/naujienos/ivykiai/16143/facebook-as-magnetas%20narcizams-%20sako-psichologai/
http://ingosknygos.lt/straipsniai/psichologija/issukiu-spastuose
http://www.diena.lt/naujienos/mokslas-ir-it/aktyvus-facebook-lankytojai-linke-i-%20%20narcisizma-298816
http://www.diena.lt/naujienos/mokslas-ir-it/aktyvus-facebook-lankytojai-linke-i-%20%20narcisizma-298816
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 Kuo panašus / skirtingas Doriano Grėjaus ir šiuolaikinių grožio industrijos sukurtų „žvaigždžių“ 

gyvenimo kelias?  

     Hipotezė. Narcizus išugdo pati visuomenė, nuolaidžiaujanti, pataikaujanti jiems, juos garbinanti. 

       

 Aspektas. Narcisizmo problema mene (O. Vaildo romane „Doriano Grėjaus portretas“ ir 

jo ekranizacijoje) –  tiriamosios veiklos gairės 

           Mokiniai turėtų numatyti, kokia forma pristatys kūrinių šiuo aspektu tyrimo rezultatus (tai galėtų 

būti debatai, literatūrinis teismas, laiškas, pranešimas, straipsnis jaunimo žurnalui, kino scenarijaus 

kūrimas, filmo recenzijos rašymas, kūrinio ir filmo lyginamoji analizė, filmo fragmento kūrimas ir kt.). 

Gali būti pasirinkta forma, apimanti net keletą mažesnių formų (pvz., internetinio kultūros žurnalo 

puslapio rengimas). Pasirinkimą turėtų lemti tyrimui atlikti skirtas laikas. 

         Galimi kūrinio skaitymo ir jo ekranizacijos aptarimo aspektai ir strategijos: 

1. Kas yra narcisizmas? Publicistinių ir mokslo populiarinimo straipsnių skaitymas: individualaus 

skaitymo strategija – durstinys (individualaus tyrimo aplankas),  grupinio skaitymo strategijos: 

sąvokos ir apibrėžimo schema, tyrimo lentelė (gupinio tyrimo aplankas).  

2. Kodėl ir kaip Dorianas Grėjus tapo narcizu? Tyrimo klausimų (aspektų) pasirinkimas, 

formulavimas. Pasidalijimas darbais. Individualaus ir grupinio darbo strategijų  numatymas 

(veikėjų citatos, reikšmingų teksto fragmentų atranka ir jų skaitymas, klausimų, teiginių 

formulavimas, temos žemėlapis, veikėjų stebėjimas, diskusijos tinklas, struktūruoti užrašai, 

lentelės ir kt.): 

 Dorianas Grėjus ir dailininkas Bezilis. Dailininko pasaulėžiūra, vertybės, įtaka Dorianui 

Grėjui. 

 Dorianas Grėjus ir lordas Henris. Lordo Henrio gyvenimo filosofija, vertybės, įtaka 

Dorianui Grėjui. 

 Dorianas Grėjus ir Sibilė Vein: kuo ši istorija panaši / nepanaši į Narcizo ir Echo meilės 

istoriją? 

 Dorianas Grėjus ir jo portretas: vidinės Doriano Grėjaus ir išorinės paveikslo 

transformacijos, išorinis grožis ir moralinis nuopuolis. 

3. O. Vaildo romano „Doriano Grėjaus portretas“ ekranizacijos (vaidybinio filmo „Doriano 

Grėjaus portretas“, rež. P. Parker, 2009) vertinimas pagal savarankiškai susiformuluotus 

kriterijus ir recenzijos rašymas (apie kino aptarimo metodiką žr. elektroniniame leidinyje 

„Šiaurės kinas mano mokykloje“ / prieiga per internetą  
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http://www.kinasmokykloje.lt/lt/mokymo-resursai-71/metodine-medziaga-82/siaures-kinas-

mano-mokykloje-pazinti-kita-134 ). 

 Aspektas. Narcisizmas šiuolaikinėje vartotojiškoje kultūroje – tiriamosios veiklos gairės 

           Mokiniai turėtų numatyti, kokia forma pristatys tyrimo šiuo aspektu rezultatus (tai galėtų būti 

TV diskusijų laida, debatai, pranešimas, publicistinis straipsnis jaunimo žurnalui, esė, TV vaizdo 

reportažas, interviu, vaizdo siužetas, TV laidų / serialų / straipsnių spaudoje analizė ir kt.).  

           Gali būti pasirinkta forma, apimanti net keletą mažesnių formų (pvz., internetinio puslapio ar 

elektroninio žurnalo rengimas). Parengti nekomercinio žurnalo ar internetinio portalo paaugliams 

elektroninį numerį. Tuomet tariamasi dėl leidinio koncepcijos (kokie bus jo tikslai, pavadinimas, koks 

dizainas: viršelis, iliustracijos, tekstai, spalvos, šriftas, kokios rubrikos, koks maketas), pareigų (kas bus 

redaktoriai, žurnalistai, dailininkai, maketuotojai ir k.); turinio (pvz., informaciniai straipsniai apie 

narcisizmą; apžvalgos, anotacijos, interpretacijos; kritiniai, poleminiai straipsniai, socialinio tyrimo 

rezultatai ir išvados,  mokinių sukurta socialinė reklama, interviu).  

       Numatytas darbo apimtis ir atsiskaitymo formą turėtų lemti tyrimui atlikti skirtas laikas. 

          Galimi  tyrimo klausimai:  

 Grožio samprata šiuolaikinėje masinėje kultūroje (vaikų grožio konkursai, plastinių 

operacijų populiarumas, madų pasaulio standartai ir jų siekimas). Ar ji kuo nors skiriasi nuo 

aristokratų  salonuose susiformavusios sampratos (O. Vaildo „Doriano Grėjaus portretas“): 

kokios vertybės paneigiamos ir kokios pripažįstamos? 

 Kaip formuojamas išskirtinumo pojūtis (kaip tampama / siekiama tapti  žvaigždėmis, kas 

yra jaunų žmonių autoritetai, kokiais pavyzdžiais seka jauni žmonės). Kuo skiriasi / panašus 

Doriano Grėjaus kelias į pripažinimą? 

 Kas aukojama dėl išorinio grožio? 

   Rekomenduojami tyrimo šaltiniai:  

 Negrožiniai tekstai: straipsniai, reklamos žurnaluose jaunimui (pvz., „Panelė“, „MAXI panelė“, 

„Extra panelė“, „Pana“); 

 TV serialai ir laidos: TV serialai paaugliams (siūlomi elgesio modeliai, vertybės), TV šou  

(pvz., „Kelias į žvaigždes“, „Dvi minutės šlovės“ ) herojai; 

 socialiniai tinklai (pvz., „Facebook“  ir kt.); 

 žvaigždžių įvaizdžių kūrimas – dokumentinis filmas „Žvaigždžių liga“  (Starsuckers), rež. Chris 

Atkins (2009).    

      (anonsas žr. http://www.youtube.com/watch?v=vnJQua9SmV8);  

http://www.kinasmokykloje.lt/lt/mokymo-resursai-71/metodine-medziaga-82/siaures-kinas-mano-mokykloje-pazinti-kita-134
http://www.kinasmokykloje.lt/lt/mokymo-resursai-71/metodine-medziaga-82/siaures-kinas-mano-mokykloje-pazinti-kita-134
http://www.youtube.com/watch?v=vnJQua9SmV8
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 visuomenės nuomonių, supratimo apie narcisizmą tyrimas (anketos, interviu). 

 

Rekomenduojamos kiti potemiai ir tyrimo šaltiniai     

     1. Narcizo ir Echo meilės istorija literatūroje ir dailėje  

 Dailė. Nicolas Poussin. „Echo and Narcissus“ (1629), Bejamin West. „Narcissus and Echo“ 

(1805), John Anster Fitzgerald (1832–1906). „The Myth of Narcissus and Echo“, Edmund 

Friedrich Kanoldt. „Echo and Narcissus“ (1884), John William Waterhouse. „Echo and 

Narcissus“ (1903). 

 Literatūra. Ovidijus. „Metamorfozės“ (poema), Vytautas Bložė. „Sakmė apie Narcizo gėlę“  

(eilėraštis), Judita Vaičiūnaitė. „Pavasario fleita“ (pjesė). 

   2. Narcizo portretas literatūroje / literatūroje ir dailėje  

 Literatūra (poezija). Ovidijus. „Metamorfozės“, Viljamas Šekspyras. „62 sonetas“, Henrikas 

Radauskas. „Afroditė ir Narcizas“ (eilėraštis)“, Alfonsas Andriuškevičius. „Ak, tas 

virpėjimas...“ (eilėraštis), Antanas A. Jonynas. „Narcizo metamorfozė“ (eilėraštis).      

 Dailė. Michelangelo Caravaggio. „Narcissus“ (1597–1599), Salvador Dali. „The 

Metamorphosis of Narcissus“ (1937), Calum Colvin. „Narcissus“ (1987). 

  3. Narcizo portretas literatūroje ir politikoje  

 Literatūra. Hansas Kristianas Andersenas. „Nauji karaliaus drabužiai“ (pasaka). 

 Kinas. Dokumentinis filmas „Žvaigždžių liga“  (Starsuckers), rež. Chris Atkins (2009) (anonsą 

žr. http://www.youtube.com/watch?v=vnJQua9SmV8). 

  Negrožiniai tekstai: rinkimų reklamos, plakatai, politinės kalbos, straipsniai apie politikus 

žiniasklaidoje, TV laidos. 

 

     Vertinimas ir įsivertinimas.  Individualus ir grupinis tyrimo aplankas – formuojamasis ir 

formalusis vertinimas (vertinamas mokinio / grupės gebėjimas analizuoti, interpretuoti, vertinti 

grožinius kūrinius ir vaizdinius tekstus, įvairius populiariosios kultūros žanrus, kitų žmonių  

nuomones, pasirinkti tinkamą tyrimo rezultatų pateikimo formą, tobulinti savo darbą, atsižvelgiant į 

kitų klasės draugų ir mokytojo pastabas). Individualaus ir grupinio mokinių darbo įsivertinimas. 

 

Mokymasis rengti tyrimo ataskaitą 

     Ataskaitos būdo pasirinkimas. Grupė kartu su mokytoju nusprendžia, kokia forma supažindins 

klasę su savo duomenimis, aptaria mokytojo pateiktus grupinio tyrimo ataskaitos raštu (žr. 4 pavyzdį) 

ir jos pristatymo žodžiu klasėje (įsi)vertinimo  (žr. 5 pavyzdį) kriterijus, kuriais remdamiesi rengs savo 

ataskaitas. 

 

 

 

 

 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Narcissus.html
http://www.youtube.com/watch?v=vnJQua9SmV8
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4 pavyzdys. Grupinio tyrimo ataskaitos raštu (įsi)vertinimo kriterijai 

Kriterijai Mokinių 

įsivertinimas 

Mokytojo 

vertinimas 

Galutinis 

vertinimas 

1. Ar tinkamai parengtas įvadas: 

 aiškiai suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai; 

 įvardyta / os problema / os; 

 aprašyta, kaip buvo renkama ir tyrinėjama medžiaga, 

kokiais šaltiniais buvo remiamasi. 

   

2. Kaip parengta pagrindinė darbo dalis:  

 sugalvotas tinkamas pavadinimas; 

 atlikta išsami pasirinktų literatūros kūrinių  analizė, 

interpretacija, vertinimas; 

 kaip argumentuotai literatūros kūriniai siejami 

(lyginami, gretinami) su kitais  tekstais (žodiniais ir 

vaizdiniais); 

 ar pasirinktos tinkamos literatūros ir kitų tekstų 

tyrinėjimo strategijos; 

 kaip darbe derinami žodiniai ir vaizdiniai informacijos 

pateikimo būdai; 

 ar pasirinkta tinkama / os tyrimo rezultatų pateikimo 

forma / os. 

   

3. Kaip pateiktos darbo išvados (aiškūs atsakymai į 

suformuluotus probleminius klausimus). 

   

4. Ar darbas parengtas tvarkingai (antraštė, puslapių 

numeravimas, nėra korektūros klaidų)? 

   

5. Ar darbas parašytas taisyklinga kalba?    

 

     

5 pavyzdys. Grupinio tyrimo ataskaitos žodžiu (įsi)vertinimo kriterijai 

Kriterijai Mokinių 

įsivertinimas 

Klasės 

draugų 

vertinimas 

Mokytojo 

vertinimas 

Galutinis 

vertinimas 

1. Ar aiškus pristatymo tikslas?     

2. Ar paisoma adresato: 

 bendraujama su auditorija; 

 kalbėjimo tonas, turinys,  stilius atitinka 

auditorijos pasirengimą ir interesus. 

    

3. Ar tinkamai suplanuotas pristatymo turinys: 

 tikslingai atrinkta informacija, jos nėra per 

daug / per mažai; 

 informacija išdėstyta aiškiai, logiškai; 

 informacija pateikta įskaitomai ir 

suprantamai. 

    

4. Ar vaizdinė informacija naudojama tikslingai, 

padeda geriau suprasti pranešimo turinį? 

    

5. Ar tinkamai apipavidalintas pristatymas 

(antraštės, spalvos, formatas, proporcijos)? 

    

6. Ar  taisyklinga kalba?     
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Ataskaitos rašymas ir pasirengimas ją pristatyti žodžiu. Kiekvienas grupės narys atlieka jam 

numatytas užduotis arba pareigas, rengdamas ataskaitą. Rengdami savo atskaitą, mokiniai galėtų 

pasinaudoti šia literatūra: 

1. Collins J. Kaip įtaigiai kalbėti ir veikti auditoriją. Vilnius: Knygų spektras, 2000. 

2. Herring J. E. Informacinių įgūdžių ugdymas mokykloje. Vilnius: Garnelis, 1998, p.146–161.  

3. Nauckūnaitė Z. Prezentacijos menas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007. 

 

 

III. Modulio apibendrinimas (4 val.) 

 

      Tiriamosios veiklos refleksija ir įsivertinimas.  Šiame tiriamosios veiklos etape mokiniai, 

remdamiesi 4 ir 5 pavyzdžiais, įsivertina savo parengtą ataskaitą ir žodinį jos pristatymą, numato, ką 

dar galėtų patobulinti iki numatyto ataskaitos pateikimo ir pristatymo termino. Rekomendacijas, kaip 

įsivertinti savo darbą, prieš pateikiant jį mokytojui žr. Herring J. E. Informacinių įgūdžių ugdymas 

mokykloje. Vilnius: Garnelis, 1998, p. 162–173. 

   Tyrimo ataskaitos pristatymas ir (įsi)vertinimas: 

Ataskaitos pristatymas. Grupės pagal paskelbtą tvarkaraštį supažindina klasę su 

baigiamosiomis ataskaitomis. 

Pristatymo vertinimas (vertina bendraklasiai). Kitų grupių nariai (klausytojai), remdamiesi 5 

pavyzdyje pateiktais kriterijais,  garsiai aptaria tai, ką matė arba girdėjo. 

Rezultato įsivertinimas. Kiekviena grupė įsivertina, kaip jiems sekėsi pristatyti savo darbą, 

apmąsto savo tiriamąją veiklą (įsisąmonina savo stiprybes ir numato tolesnius mokymosi tikslus, kurie 

padėtų siekti geresnių mokymosi rezultatų). (žr. Bennet B.,  Rolheiser-Bennett C., Stevahn L. 

Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis, 2000, p. 241). 

Mokytojo įvertinimas pagal pateiktus kriterijus (žr. 1, 4–5 pavyzdžius). Gali būti vertinamos 

dvi tiriamosios veiklos sritys:  

  galutinio produkto (mokinių tiriamojo darbo ataskaitos) vertinimas pagal darbo pradžioje 

pateiktus ir aptartus kriterijus; 

 mokymosi proceso (mokinių darbo, atliekant  tyrimą) vertinimas. 
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3.3.3. Projekto Tiriame įmonių pavadinimus, jų sąsajas su literatūros ir meno tradicija 

organizavimas ir veiklos krypčių pasiūla  

Parengė projekto darbo grupė 

 

Tikslas. Taikant projektinio darbo metodą (žr. 1 priedą) sudaryti sąlygas mokiniams įgyti 

sėkmingai ir aktualiai tiriamajai veiklai reikalingų gebėjimų: kelti ir formuluoti problemas, hipotezes, 

analizuoti, kritiškai mąstyti, argumentuoti savo nuomonę, diskutuoti ir vertinti šiuolaikinį socialinį 

diskursą, rasti sąsajų su literatūros ir meno tradicija, ugdytis gebėjimus dirbti su įvairiais šaltiniais 

(rinkti medžiagą, ją sisteminti, grupuoti, lyginti ir kt.), bendradarbiauti, taikyti lietuvių kalbos ir kitų 

dalykų pamokose įgytas žinias ugdantis sąmoningą santykį su šiuolaikine visuomene. Aktualizuoti 

lietuvių kalbos dalyko pamokose įgytas žinias apie kalbą, literatūrą, tekstų analizę.  

 

    Mokinių pasiekimai ir gebėjimai 

 argumentuotai diskutuoja apie įmonių pavadinimų sąsajas su lietuvių kalbos dabartimi  ir 

visuomeniniu gyvenimu; 

 suvokia ir aptaria įmonių pavadinimuose atsispindinčias globalizacijos kalbai keliamas grėsmes 

ir teikiamas galimybes; 

 klasifikuoja pavadinimus pagal jų darybą ir raišką: tiesioginiai / netiesioginiai, vienažodžiai / 

keliažodžiai, nurodantys įmonės veiklą / neturintys ryšio su įmonės veikla (pavyzdžiui, dariniai 

iš įmonės savininkų vardų), metoniminiai / metaforiniai / mišrūs, rimti / komiški; 

 paaiškina perkeltinės reikšmės pasakymus įmonių pavadinimuose; 

 randa sąsajų su literatūros ir meno krypčių (pvz, romantizmo) problematika, literatūrinėmis 

klišėmis; 

 nurodo pavadinimų autorių tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti); 

 argumentuotai vertina įmonių pavadinimų estetinį matmenį, ryšį su kolektyvine įmonės 

tapatybe; 

 paaiškina įmonių pavadinimų sociokultūrinį kontekstą, sąsajas su kolektyvine vaizduote ir 

stereotipais; 

 apibūdina pavadinimuose deklaruotas vertybes; 

 nustato pavadinimų ryšius su vietos tarme, žargonu, kitomis kalbomis; 

 naujai suvokia kalbos tvarkymo reikmes ir tendencijas;  

 aiškiai, tiksliai, argumentuotai pristatydami tyrimo rezultatus formuluoja mintis žodžiu ir raštu. 
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 Tiriamosios veiklos organizavimas (daugiau žr. 2 priede) 

Tyrimo rezultatai gali būti pristatomi ir klasei (skaitomi parengti tekstai klasėje), ir visuomenei 

(internetinis mokyklos puslapis, vietos žiniasklaidos priemonės) rengiant šio žanro tekstus tokia seka: 

tyrėjų grupės parengtas pranešimas, visų grupių parengtas bendras informacinis straipsnis.  

Mokiniai skatinami dirbti komandoje: iš pradžių jie suskirstytose tyrėjų grupėse raštu parengia ir 

klasėje perskaito (iki 10 min.) pranešimus (jų tezes su vaizdine medžiaga demonstruoja ekrane), žodžiu 

atsako į klausimus, vėliau klasė su mokytoju aptaria, kaip tuos pranešimus (tyrimų rezultatus) 

apibendrins viename trumpame (3–5 puslapių) informaciniame straipsnyje visuomenei ir visi kartu iš 

įvairių pranešimų medžiagos jį parengs. Visam šiam darbui reikalingas kompiuteris ir galimybė tekstus 

demonstruoti ekrane.   

Tyrimo trukmė planuojama individualiai. Atsižvelgiama į įvairias konkrečias aplinkybes. Tačiau 

siūlytina, kad ji nebūtų ilgesnė nei vienas mėnuo. 

Tyrimo objektas – netiesioginės reikšmės (simboliniai) įmonių pavadinimai (vienažodžiai ir 

keliažodžiai).  Siekiant aktualizuoti tyrimo medžiagą, rekomenduojama tirti mokinių gyvenamosios 

vietovės (rajono, miesto, seniūnijos) įmonių pavadinimus.   

Tyrimo aspektai: pavadinimų (nevalstybinių institucijų) raiška, reikšmės, literatūrinės tradicijos 

kontekstas ir galimas poveikis adresatui. 

Šaltiniai: Lietuvos įmonių katalogai internete (pavyzdžiui: www.katalog.lt; www.infolinija.lt;  

www.google.lt), įmonių reklama, įmonių iškabos. 

Teoriniai šaltiniai: 

1. Antikos žodynas. Vilnius: Alma littera, 1998. 

2. Beresnevičius G. Religijotyra. Vadovėlis 11 ir 12 kl. Vilnius: Tyto alba, 2003. 

3. Beresnevičius G. Religijotyros žodynas. Vilnius: Tyto alba, 2003. 

4. Gaižiūnas S. Klajojantys siužetai baltų literatūrose. Mitai. Legendos. Literatūriniai tipai. 

Vilnius: LLTI, 2009. 

5. Kniūkšta P. Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 

2004.  

6. Kubilius V. Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje. Vilnius: Amžius, 1993. 

7. Mitologijos enciklopedija. Vilnius: Vaga, 1–2 t., 1997, 1999. 

8. Vaitiekūnas D. Literatūrinis Lietuvos įmonių pavadinimų kontekstas // Acta litteraria 

comparativa. Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 212–217.  

9. Viduramžių žodynas. Vilnius: Aidai, 2004. 

10. Zaborskaitė V. Trumpa lietuvių literatūros istorija. Vilnius: Baltos lankos, t. 1–2, 2000, 2001. 

11. Žukas S. Literatūros teorija. Vilnius: Baltos lankos, 1–2 dalys, 2000, 2001. 

 

http://www.katalog.lt/
http://www.infolinija.lt/
http://www.google.lt/
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Įmonių pavadinimų tyrimo organizavimo žingsniai 

I. Grupių sudarymas 

Supažindinimas su tema „Kokia įmonių pavadinimų prasmė?“. Aptariama, kokius (ir kodėl) 

įmonių pavadinimus geriausiai atsimena mokiniai. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais apsvarstoma, ką 

reiškia pavadinimai skaitytiems literatūros kūriniams, matytiems spektakliams, filmams. 

Temos aiškinimas. Mokiniai į vieną lapą surašo klausimus, kuriuos norėtų tirti. Jie 

apibendrinami išryškinant svarbiausias tyrimo kryptis, tyrimo prioritetus. Suformuluojamas tyrimo 

tikslas: ištirti vietos įmonių pavadinimų raišką ir turinį, ryšį su literatūros ir meno tradicija, galimą 

poveikį adresatui.  

Potemių pagal tiriamojo objekto tipus įvardijimas. Pristatomi pavadinimų tipai pagal įmonių 

veiklos pobūdį: 

biuro ir buitinė technika, įranga;  

finansai, draudimas, teisė;  

kompiuteriai, komunikacijos, paštas;  

komunalinės ir buitinės paslaugos;  

lengvoji pramonė;  

maisto produktai;  

medicinos paslaugos ir įranga;  

nekilnojamasis turtas, sauga;  

pramogos ir poilsis;  

pramonės įranga;  

statyba ir statybinės medžiagos;  

švietimas, mokslas, kultūra;  
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transporto priemonės;  

transporto paslaugos, sandėliavimas;  

žaliavos, kuras, energetika;  

žemės ūkio produktai ir technika;  

žiniasklaida, reklama, leidyba.  

 

 

Tiriamųjų grupių sudarymas atsižvelgiant į įmonių veiklą arba į literatūros ir meno 

epochą (ir / arba į mitologijos sritis), su kuria bus ieškoma sąsajų pavadinimuose. Siūloma kelis 

artimesnius tipus priskirti tirti vienai tyrėjų grupei.  

I. Tyrimo planavimas 

Kiekviena tyrėjų grupė 

 suformuluoja sau uždavinius, kurie padės pasiekti numatytą tikslą (pavyzdžiui, ištirti su 

transportu siejamų įmonių pavadinimų raišką ir turinį); 

 planuoja savo veiklą: mokytojo konsultuojami numato darbo etapus, pasiskirsto veiklas, 

atlikimo ir atsiskaitymo terminus, šaltinius, numato visos grupės veiklos vertinimo kriterijus; 

 sudaro savo veiklos planą ir narių atsakomybės aprašus. 

 

II. Tyrimas 

Parengiami ir vykdomi kiekvienos tyrimo dienos planai. 

Renkama ir sisteminama informacija iš įvairių šaltinių. Informacija renkama ne tik iš 

internetinių katalogų, bet ir iš savivaldybės; įmonių egzistavimo faktas gali būti patvirtinamas 

nufotografuojant fotoaparatais ar mobiliais telefonais veikiančių įmonių iškabas. Apie įmonių 

pavadinimų darybą ir jų galimas reikšmes galima apklausti įmonės savininkus ir darbuotojus 

(interviu, anketa ir kt.). 

Duomenų analizė ir įvertinimas. Žinių taikymas.  
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Grupės nariai įvertina, kurie surinkti duomenys yra reikšmingiausi tyrimui, pastebi 

pasikartojančius atvejus, būdingiausius jų atrastų pavadinimų bruožus ir išimtis. Apibūdina surinktų 

pavadinimų raišką ir turinį.  

Klasifikuoja pavadinimus pagal jų darybą ir raišką: tiesioginiai / netiesioginiai, vienažodžiai 

/ keliažodžiai, nurodantys įmonės veiklą / neturintys ryšio su įmonės veikla (pavyzdžiui, dariniai iš 

įmonės savininkų vardų), metoniminiai / metaforiniai / mišrūs, rimti / komiški.  

Aiškinasi perkeltinės reikšmės pasakymus įmonių pavadinimuose. Pastebi pavadinimų 

autorių tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Įvertina įmonių pavadinimų estetinį matmenį, ryšį 

su kolektyvine įmonės tapatybe.  

Tyrinėja įmonių pavadinimų sociokultūrinį kontekstą, sąsajas su kolektyvine vaizduote ir 

stereotipais, pavadinimuose deklaruotas vertybes, nustato pavadinimų ryšius su vietos tarme, 

žargonu, kitomis kalbomis. 

Refleksija ir įsivertinimas. Grupės nariai apibendrina savo veiklos rezultatus, įvertina 

kiekvieno indėlį į tyrimą ir visos grupės darbą.  

III. Tyrimo ataskaitos rengimas 

Ataskaitos būdo pasirinkimas. Grupė kartu su mokytoju nusprendžia, kaip klasei pristatys 

savo tyrimų rezultatus: kaip pateiks pranešimą (kokias tezes pateiks, kokios gali būti skaidrės, kita 

vaizdinė medžiaga). 

                 Ataskaitos planavimas ir rašymas. Grupės nariai aptaria kiekvieno vaidmenį rengiant 

pranešimą ir vykdo pasirinktas užduotis. Numato, kas ir kaip turėtų pasisakyti klasėje atsižvelgiant į 

duotą pranešimui laiką (apie 10 min.). Pranešimo išvadose išryškinama tai, ką pati grupė laiko 

svarbiausiu ir įdomiausiu savo atradimu. 

IV. Tyrimo rezultatų pristatymas 

Grupės įgalioti pranešėjai pristato tyrimų rezultatus. Kitų grupių nariai įvertina pranešėjus ir 

grupės darbą, pateikia klausimų. Kiekviena grupė įsivertina savo darbą. Mokytojas su klase aptaria 

grupių veiklą ir jų įsivertinimą bei bendruosius vertinimo aspektus: kiekvienos grupės tiriamosios 

veiklos eiga ir jos pristatymas, jos tyrimų išsamumas, aktualumas, išvadų formulavimas. 

V. Tyrimo rezultatų pateikimas plačiajai visuomenei.  

Mokiniai, remdamiesi grupių pranešimais, sukuria trumpą informacinį straipsnį, skirtą 

publikuoti mokyklos internetiniame puslapyje / vietos spaudoje, išryškinantį įmonių pavadinimų 

sąsajas su lietuvių kalbos dabartimi  ir visuomeniniu gyvenimu, literatūros ir meno tradicija, aptariantį 

įmonių pavadinimuose atsispindinčias globalizacijos kalbai keliamas grėsmes ir teikiamas galimybes. 
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4. Laisvai pasirenkamo modulio ŽMOGUS, ŽODIS IR VAIZDAS 9 / 10 klasėms  

metodinis aprašas 

4.1. Modulio trumpasis aprašas  

 D. Žmogus, žodis ir vaizdas 

Laisvai pasirenkamas modulis, skirtas vaizdiniam raštingumui ugdyti 9 arba 10 klasėse pasirinktinai. 

Trukmė – 35 val. 

 Planuojamos žinios. Vaizdinių tekstų sandaros elementų žinojimas; vaizdinių (mišriųjų) ir 

žodinių tekstų specifikos supratimas, kultūrinio ir komunikacinio konteksto svarbos supratimas, 

masinės komunikacijos priemonių įtakos pasaulėžiūrai ir vertybėms supratimas. 

 Modulio integracija. Modulis gali būti integruotas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Iš turinio 

apimties pasirenkant nagrinėjamus tekstus ir svarstomus aspektus, rekomenduojama visų pirma 

atsižvelgti į literatūrinio ugdymo(si) poreikius, nes šis modulis suteikia galimybę skirti papildomo laiko 

ir lietuvių kalbos ugdymo programoje numatytoms temoms. Taip pat rekomenduojama atsižvelgti į 

mokiniams įdomias istorijos, dailės istorijos ir kitų dalykų programų temas, jas susieti su literatūros 

programa. 

 Modulio dalykinės realizacijos  galimybės. Modulis skatina tarpdalykines studijas, ugdymo 

visumos matymą; suteikia kultūrinio ir socialinio ugdymo, komunikavimo kompetencijos tobulinimo 

galimybes (žr. temas  „Literatūros kūrinio ekranizacija“, „Autobiografija ir autoportretas“). 

 Modulio didaktinės realizacijos kryptys. Siūloma modulio mokymąsi organizuoti mokinių ir 

mokytojų bendradarbiavimo principu, skatinant mokinių iniciatyvumą ir kūrybingumą, kad jie siūlytų 

jiems aktualius tekstus turinio apimtyje numatytoms temomis, aktualias ir reikalingas vaizdinės raiškos 

priemones. Kad būtų išlaikyta korektiška mokslinė distancija ir išvengta psichologinių įtampų, 

rekomenduojama vengti analizuoti asmeninio pobūdžio vaizdinę medžiagą (nuotraukas, vaizdo 

siužetus ir pan.), ypač modulio mokymosi pradžioje (žr. temas „Asmens tapatybė“, „Įprasti vaizdų 

naudojimo būdai“). 

 Mokinių pasiekimų vertinimas. Rekomenduojamas formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas. 
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4.2.  Modulio ilgalaikis  planas (privalomos turinio apimties temos pažymėtos pilkai)  

 

Rekomenduojamas 

valandų skaičius 

Turinio apimtis 

1 val. Įvadas – supažindinimas su moduliu; modulio aktualumo išryškinimas; 

mokinių turimų nuostatų, gebėjimų vaizdinės medžiagos suvokimo ir 

naudojimo srityje atskleidimas. 

1 val. Vaizdinių tekstų samprata ir tipai, jų svarba kultūroje ir visuomenės 

gyvenime (paveikslai, nuotraukos, filmai, schemos, iliustracijos ir kt.).  

1 val. Vaizdinių tekstų sandara (fomalusis, turinio, kultūrinis-socialinis lygmenys). 

7 val. Vaizdinio teksto komponavimo principai: rėmas, kadravimas, kompozicija, 

formos ir spalvos; nuo jų priklausomi prasmės niuansai (pvz., tas pats 

motyvas (natiurmortas, gyvenimo scena ar pan.) paveiksle, spalvotoje ir 

nespalvotoje nuotraukoje, filmuotoje medžiagoje). 

3 val. Istoriniai ir kultūriniai vaizdinių tekstų naudojimo ypatumai, sąsajos su 

žodiniais tekstais (pvz., simboliai; piktogramos; Biblijos siužetų perteikimas 

vaizdais; iliustruoti leidiniai; radijo ir televizijos žinios).  

3 val. Įprasti vaizdų naudojimo būdai šiuolaikinėje Lietuvoje, Europoje (pvz., 

fotoreportažai, videonaujienos Lietuvos ir Europos žiniasklaidoje).  

2 val.  Informacijos ir vertybių perteikimo žodžiu ir vaizdu būdai, jų specifika ir 

veiksmingumas (pvz., knyga ir jos ekranizacija, eilėraštis ir iliustracija, 

nuotrauka ir jos pavadinimas).  

2 val. Žiniasklaidos, reklamos ir įžymybių vaidmuo įtvirtinant ir laužant stereotipus 

(pvz., „žvaigždės“ komercinėse ir socialinėse reklamose, straipsniai 

populiariuose leidiniuose).  

4 val. Asmens tapatybė, formuojama ir atskleidžiama vaizdinėmis ir žodinėmis 

raiškos priemonėmis: išvaizda, kalbėsena, savęs reprezentavimu 

nuotraukomis, įrašais (pvz., žurnalo straipsnis apie įžymybę; videoreportažas; 

socialinio tinklalapio profilis ir kt.). 

1 val. Tautinės, kultūrinės ir rasinės tapatybės ženklai (pvz., dailėje, žiniasklaidoje 

ir reklamose).  

1 val. Autoportretas ir autobiografija (klasikinės epochos kūrėjų ir šiuolaikinių 

kūrėjų).  

2 val. Vaizdų kultūros įtaka pažiūroms, asmeninei ir socialinės grupės pozicijoms 

(žinių reportažai, reklama).  

1 val. Būdai ir priemonės, padedančios adresatui geriau suvokti informaciją 

(nuotraukos, „Power Point“ pranešimai). 

2 val. Vaizdiniai ir žodiniai tekstai kaip žmonių santykių (kartų, lyčių, socialinių 

sluoksnių) dokumentai (tapyti portretai, nuotraukos, laiškai). 

1 val. Savo ir svetimo samprata, nepakantumas ir tolerancija (pvz., straipsniai ir jų 

komentarai internetiniuose dienraščiuose).  

2 val. Stilius, tradicija ir naujovė vaizdiniuose tekstuose (pvz., senoji ir naujoji 

fotografija, stilizacijos; videomenas).  

1 val. Refleksija, pasiekimų įvertinimas, žinių pritaikymo gyvenime aptarimas.  
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4.3. Vaizdinių (mišriųjų) tekstų analizės principai 

Analizė susideda iš trijų etapų, kiekviename aptariamos skirtingos analizuojamo teksto plotmės. 

Išsami analizė turėtų prasidėti formaliuoju aptarimu (I), po jo sektų turinio aptarimas (II) ir 

galiausiai – svarstymai apie kultūrinius bei socialinius ženklus analizuojame tekste (III). Tačiau 

pagal poreikį, siekiant konkrečių dalinių tikslų ar norint išryškinti konkretų aspektą, galima 

pasirinkti konkrečioje situacijoje reikalingą analizės plotmę. 

I. Formalusis vaizdinio (mišriojo) 

teksto aptarimas. 

Įvardijami ir analizuojami formalieji vaizdinio 

(mišriojo) teksto bruožai: kompozicija ir 

plastinės išraiškos priemonės (linijos, spalvos, 

šviesa, šešėliai ir kt.). Atkreipiamas dėmesys į 

tai, kas išryškinta kompozicinėmis 

priemonėmis (dydžiu, išdėstymu, spalvomis, 

apšvietimu ir kt.). 

II. Vaizdinio (mišriojo) teksto turinio 

aptarimas.  

 

Vaizdinio (mišriojo) teksto turinio aptarimas. 

Aptariamos figūros ir figūrinės grupės, 

atpažįstamos emocijų išraiškos, pasakojimo 

elementai (jei tokių yra), tai susiejama su 

kompozicijos akcentais. Aptariami žodiniai 

vaizdinio teksto komponentai, jei tokių yra 

(pavadinimas, užrašai vaizde ir kt.), jų 

reikšmės susiejamos su vaizdo reikšmėmis, 

įvardijama pagrindinė analizuojamo vaizdinio 

(mišriojo) teksto mintis.  

III. Kultūrinių ir socialinių vaizdinio 

(mišriojo) teksto reikšmių 

aptarimas.  

Kultūrinių ir socialinių vaizdinio (mišriojo) 

teksto reikšmių aptarimas. Svarstoma, ar 

kuriant analizuojamą tekstą panaudoti 

stereotipai, simboliai, ar jame yra kultūrinių, 

tautinių, rasinių nuorodų, stiliaus ženklų. 

Atkreipiamas dėmesys į tai, kokį emocinį 

įspūdį kuria analizuojamas tekstas, koks jo 

tonas, ieškoma subjektyvumo ženklų jame; 

teiginius bandoma pagrįsti konkrečiais 

vaizdinio (mišriojo) teksto elementais 

(apšvietimu,  kompozicija, spalvine gama, 

kadravimu, pavadinimu, užrašais, simbolių, 

stereotipų naudojimu ir pan.). Analizuojama 

komunikacinė situacija, kurioje vaizdinis 

(mišrusis) tekstas pasiekia žiūrovą (pvz., 

viešoji ar privačioji erdvė, komunikacijos 

priemonės (lauko stendas, TV, spausdintinis 

leidinys ir pan.), aptariama, kaip teksto pobūdis 

dera su komunikacijos situacija (pvz., 

viešumo/privatumo, auditorijos amžiaus, 

pažiūrų ir pan. požiūriais).   
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4.4. Analizei reikalingos sąvokos 

Kompozicija [lot. compositio – sudėstymas, 

sukūrimas] 

vaizdinio teksto elementų išdėstymas, jų 

tarpusavio ryšys ir santykis su visuma. 

Kompozicija sukuriama priešpriešinant, 

derinant ir išryškinant plastinės išraiškos 

priemones (linijas, plokštumas, tūrius, spalvas, 

šviesą, šešėlius), nustatant vaizdo dalių 

proporcijas ir ritmą. Kompozicijos pobūdis 

priklauso nuo vaizdinio teksto paskirties ir 

medžiaginių savybių, individualių autoriaus 

tikslų ir laikotarpio stiliaus ar krypties 

principų. Skiriamos dvi pagrindinės 

kompozicijos rūšys: uždaroji ir atviroji. 

Uždaroji kompozicija statiška, racionali, taisyklinga (dažnai 

simetriška, centriškoji); jos elementai 

grupuojami centriškai apie pagrindines vaizdo 

ašis bei taškus, ja kuriamas darnos, stabilumo, 

užbaigtumo įspūdis.  

Atviroji kompozicija ekspresyvi, dinamiška (dažnai asimetriška, 

grįsta įstrižu elementų komponavimu), jos 

elementai išdėstomi išcentrinėmis kryptimis 

arba tolygiai, nepabrėžiant svarbiausios dalies. 

Dėl to vaizdas atrodo neužbaigtas, žiūrovas 

skatinamas jį pratęsti vaizduotėje. 

Topologinis išdėstymas kompoziciją sudarančių elementų išsidėstymas 

erdvėje: viršuje/apačioje, kairėje/dešinėje, 

centre/periferijoje; ritimiškai/neritmiškai, 

kryptingai (pvz., įstrižaine arba vertikale) arba 

nekryptingai (pabirai). 

Proporcijos [lot. proportio – santykiavimas] kūrinio dalių arba visumos ir dalies dydžių 

santykiai, vienas svarbiausių kompozicijos 

elementų. Proporcijos susijusios su kūrinio 

ritmika, harmonine struktūra. 

Ritmas [gr. rhytmós – taktas, darnumas, 

proporcingumas] 

kūrinio kompozicijos priemonė; vaizdinių 

tekstų atveju – plastinių ir vaizdinių elementų 

kaitaliojimo bei kartojimo tvarka. Lemia 

formų, linijų, spalvų, šviesos ir šešėlių, figūrų, 

ornamentų motyvų išdėstymą. Ritmas vaizdui 

suteikia vienovės, darnos, pusiausvyros, 

formos ir prasmės akcentus, padeda sukurti 

nuotaiką. Ritmas gali būti aiškus, tolydus 

(būdingas dekoratyvinėms, ornamentinėms 

kompocizijoms) ir laisvas, sudėtingas.   

Linija išraiškos priemonė, kuria apibrėžiamas daikto 

siluetas, modeliuojama forma, kuriama erdvė, 

linijinė perspektyva, atspindimas autoriaus 

požiūris į vaizduojamą objektą. Būna tiesi, 

lenkta, vingri, laužyta, nutrūkstanti, stora, 
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plona; emociniu požiūriu – rami, ekspresyvi, 

šiurkšti, subtili ir kt.  

Spalva  daiktų savybė sukelti regos pojūtį, atitinkantį tų 

daiktų skleidžiamos, atspindimos arba 

praleidžiamos šviesos spektrinę sudėtį ir 

intensyvumą. Spalva apibūdinama trim 

parametrais: tonu, šviesiu ir sodrumu. Tonas 

yra spalvinė charakteristika, t.y., tai, kuo viena 

spalva skiriasi nuo kitos (pvz., raudona nuo 

mėlynos ar violetinės); šviesis – spalvos 

šviesumo ar tamsumo laipsnis; sodrumas – 

spalvos grynumas, ryškumas. Pagal žiūrovui 

sukeliamą tariamą temperatūros pojūtį spalvos 

skirstomos į šiltas (artimas oranžinių spalvų 

grupei) ir šaltas (artimas melsvoms spalvoms).  

Spalvų simbolika sutartinių reikšmių priskyrimas spalvoms. 

Spalva gali rodyti žmogaus luomą, profesiją, 

rangą (visuomenėse, kur spalvoms suteikiama 

tokio kodo reikšmė, pvz., viduramžių drabužiai 

ir aksesuarai); išreikšti religines idėjas, 

vaizdinius (liturginės spalvos), turėti maginę 

paskirtį (veido ir kūno dekoravimas 

pirmykštėse bendruomenėse), kelti įvairias 

asociacijas (žalia – gyvybė, ramybė, viltis; 

juoda – mirtis, skausmas, blogis ir pan.). 

Įvairiais laikotarpiais skirtingos rasės, kultūros, 

religijos, tautos turėjo skirtingas spalvų 

sistemas. Nuo XIX a. vaizduojamajai dailei ir 

Vakarų visuomenei būdinga subjektyvi spalvų 

samprata. 

Forma [lot. išvaizda, pavidalas]  vaizdinės išraiškos priemonių (linijų, spalvų, 

šešėliavimo ir kt.) visuma, vaizdavimo būdas. 

Formą lemia istorinės epochos ar laikotarpio 

bendrosios pažiūros, individuali kūrėjo 

vaizuotė ir profesiniai įgūdžiai, pasirinktos 

technnikos ir medžiagos savybės.   

Rėmas fakultatyvinis kompozicijos elementas, 

atribojantis kūrinį nuo aplinkos. Rėmas yra 

paties kūrinio dalis ir nėra tapatus rėmams, 

meninės apdailos priemonei, fiziškai 

atribojančiai kūrinį nuo aplinkos ir 

suteikiančiai jam nepriklausomumo statusą;  

bet gali su jais sutapti. 

Kadravimas [pranc. cadre – rėmas, apybraiža] komponavimo būdas, pagrįstas fotografinio 

kadro principu – laiko ir vietos momento 

fiksavimu. Būdingas fragmentiškumas, rėmu 

nukirsti figūrų ir daiktų pavidalai, kuriantys 

atsitiktinai mesto žvilgsnio įspūdį.  
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Planas sąlygiška, žiūrovo žvilgsniui statmena 

plokštuma paveiksle, skulptūros 

kompozicijoje, fotografijoje, teatro 

dekoracijoje ar kitame perspektyvos principais 

grįstame kūrinyje. Skiriamas artimasis, 

vidurinysis ir tolimasis, arba pirmasis, antrasis 

ir t.t. planas. 

Motyvas [pranc. motif < lot. motivus – 

judantis] 

 pagrindinis, lengvai atpažįstamas kūrinio 

kompozicijos elementas. 

Stilius [lot. stilus – rašymui vartojamas 

pagaliukas; rašysena] 

 išraiškos vienovė, būdinga meno kūriniui ar 

kūrinių grupei (dailininko, tautos, regiono, 

istorinės epochos kūriniams). Stilius 

formuojasi veikiamas socialinių, kultūrinių, 

religinių veiksnių bei paties meno raidos 

dėsningumų. Istorinis stilius plėtojasi ilgą laiko 

tarpsnį, dažniausiai visose meno šakose, todėl 

jam būdingas santykinis patvarumas ir 

universalumas, nurodantis istorinio periodo 

kūrinių savitumą (pvz., antikos, bizantiškasis, 

romaninis, gotikinis, renesanso, baroko, 

klasicizmo ir kt. stilius).  

Stilizacija  sąmoningas kokio nors stiliaus ar jo elementų 

imitavimas. Stilizacijai būdingas 

paviršutiniškumas: sekant forma, viename 

kultūriniame kontekste susiklosčiusios raiškos 

priemonės perkeliamos į kitą kultūrinį 

kontekstą. 
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4.5. Pamokų planavimo pavyzdžiai 

 

 4.5.1. Tema Įprasti vaizdų naudojimo būdai šiuolaikinėje Lietuvos žiniasklaidoje (pvz., 

fotoreportažai, videonaujienos) 

 Tikslas: aptarti informacijos pranešimų pobūdį, vaizdų naudojimą juose, objektyvumo laipsnį; 

bandyti konstruoti informacinius pranešimus. 

 
 1 pav. Mitingas Vilniuje 

 

Įvadas.  Žinios – įprastas, kasdienis šiuolaikinės visuomenės informavimo būdas. Radijo, 

televizijos žiniose, laikraščių straipsniuose supažindinama su svarbiausiomis dienos ar keleto dienų 

naujienomis, apžvelgiami įvykiai, pateikiami komentarai, pranešama apie artimiausiu metu 

planuojamus įvykius, renginius ir pan. 

Informacinių pranešimų tipai 

Žinutė – glaustas pranešimas apie įvykį, dažniausiai grįstas ne žurnalisto matyta, o naujienų 

agentūrų pateikiama informacija. Žinutėje pateikiami faktai neanalizuojami, jų vertinimas 

nepateikiamas, veikėjai nėra plačiai apibūdinami. Televizijos žinių laidose žinutės kartais pateikiamos 

tik žodine forma, rodant fone su žinute susijusią nuotrauką ar be jos. Informacija dažniausiai 

pateikiama atsakant į klausimus kas? kur? kada?  

Žinutė laikoma pačia objektyviausia informacijos pateikimo forma, paremta konkrečiais faktais 

bei jų detalėmis. Ją lydinti vaizdinė medžiaga paprastai būna dalykiška ir glausta. 

Galimi pavyzdžiai: 
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 pranešimas apie į jūros krantą išmestas žuvis // delfi.lt: http://tv.delfi.lt/video/ICYW7Voc/; 

 pranešimas apie „Auksinių scenos kryžių“ įteikimo vietą // 15 min.: 

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/teatras/auksiniu-scenos-kryziu-ceremonija-grizta-i-

nacionalini-dramos-teatra-283-141080 

Ataskaita – toks žinių pranešimo tipas, kuriame pateikiama informacija apie renginius, kur 

veiksmas reiškiamas žodžiu (posėdžius, konferencijas, susitikimus, mitingus ir  pan.). Čia pagrindinis 

informacijos šaltinis yra pranešėjų kalbos. Ataskaitoje apie renginį informuojama išsamiau ir detaliau 

nei žinutėje, pateikiama daugiau žinių apie tai, kaip jis vyko ir kokie jo rezultatai. Ataskaita siekiama 

sudaryti aiškų vaizdą apie renginio pobūdį, tikslą bei svarbą.  

Tai yra mažiau objektyvus žanras, nes joje pateikiamas tam tikras požiūris į renginį, apie kurį 

pranešama. Ataskaitą lydinti vaizdinė medžiaga taip pat būna dalykiška. 

Galimi pavyzdžiai: 

 pranešimas apie 2010 m. „Auksinių scenos kyržių nominantus“ // 15 min.: 

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/teatras/paskelbti-2010-uju-metu-auksiniu-scenos-kryziu-

nominantai-283-142690; 

 pranešimas apie pasikeitimus „Chorų karuose“ // 15 min.: 

http://www.15min.lt/naujiena/zmones/tv/choru-karai-projekta-paliko-smaragdinis-telsiu-

choras-vadovaujamas-deivydo-zvonkaus-nuotraukos-39-142564 

Reportažas yra žurnalistikos kūrinys, glaustai ir vaizdžiai pranešantis apie įvykį, kurio 

liudininkas yra pats reportažo autorius.  Reportažas – tai tam tikro įvykio istorija. Reportaže siekiama 

pateikti įvykių raidą taip, tarsi žiūrovas būtų pats juos stebėjęs: pasitelkiama faktų, būdingų, savitų 

detalių, vaizdinę medžiagą siekiama pateikti nuosekliai, taip sukuriant tiesioginio stebėjimo ir 

dalyvavimo efektą. Dėl šio siekio reportažai kuriami gyvai, dinamiškai, juose pateikiama nauja ir 

svarbi informacija.  

Kadangi reportaže stengiamasi įvykius perteikti „liudininko akimis“, jame ypač svarbus 

autoriaus vaidmuo: jis ne tik atkuria įvykį, bet ir bando jį analizuoti, sudėlioja, jo nuomone, 

svarbiausius akcentus. Todėl reportažui būdingas didesnis asmeniškumas: vaizdų gausa, kuriais 

siekiama perteikti kuo daugiau informacijos, dėmesys specifinėms detalėms, jų sąsajų ieškojimas. 

Reportažą dažnai įtraukiami interviu. 

Galimi pavyzdžiai: 

 pranešimas apie NASA išbandytą kosminį kostiumą //delfi TV: 

http://tv.delfi.lt/video/7yGp9oHi/ 

http://tv.delfi.lt/video/ICYW7Voc/
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/teatras/auksiniu-scenos-kryziu-ceremonija-grizta-i-nacionalini-dramos-teatra-283-141080
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/teatras/auksiniu-scenos-kryziu-ceremonija-grizta-i-nacionalini-dramos-teatra-283-141080
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pob%C5%ABdis&action=edit&redlink=1
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/teatras/paskelbti-2010-uju-metu-auksiniu-scenos-kryziu-nominantai-283-142690
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/teatras/paskelbti-2010-uju-metu-auksiniu-scenos-kryziu-nominantai-283-142690
http://www.15min.lt/naujiena/zmones/tv/choru-karai-projekta-paliko-smaragdinis-telsiu-choras-vadovaujamas-deivydo-zvonkaus-nuotraukos-39-142564
http://www.15min.lt/naujiena/zmones/tv/choru-karai-projekta-paliko-smaragdinis-telsiu-choras-vadovaujamas-deivydo-zvonkaus-nuotraukos-39-142564
http://tv.delfi.lt/video/7yGp9oHi/
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 pranešimas apie didžiausią „Skruzdėlyną“ //delfi TV: http://tv.delfi.lt/video/gvsa6ECF/ 

 fotoreportažas apie studentų mitingą //balsas.lt: 

http://www.balsas.lt/naujiena/242545/fotoreportazas-is-mitingo-pries-aukstojo-mokslo-

reforma/rubrika:naujienos-lietuva-politika 

Interviu – žurnalistikos žanras, kai žurnalistas kalbina visuomenei svarbų, su naujiena susijusį 

asmenį. Interviu ypač patogus būdas ne tik pateikti informaciją, bet ir sužinoti visuomenei žinomo 

asmens požiūrį į ją.  Žurnalistui čia tenka aktyvus vaidmuo – jis veda pokalbį, gali pakreipti jį norima 

linkme. Vaizdiniu požiūriu interviu derina kalbinamo žmogaus atvaizdą su vaizdais, susijusiais su 

pokalbyje pateikiama informacija. 

Galimi pavyzdžiai: 

 interviu su krepšininke E. Steikūnaite// delfi TV: http://tv.delfi.lt/video/XEywQCod/; 

 interviu su legvaatlete A. Skujyte // 15 min.lt: http://www.15min.lt/naujiena/zmones/zurnalas-

zmones/austra-skujyte-prie-starto-linijos-visada-lieki-vienas-159-143328 

 Užduotys 

 pamokos metu aptarti keturis žinių pranešimų tipus, atkreipiant dėmesį į išsamumą, 

įtikinamumą, asmeniškumą, intrigavimą; 

 atkreipti dėmesį į tai, kokia funkcija pranešimuose tenka vaizdui: iliustravimo, išsamaus 

papildymo, naujos medžiagos pateikimo, asmeninės pozicijos parodymo ir pan.; 

 suskirstyti mokinius į grupeles, kurios turės parengti po žinių pranešimą su vaizdine medžiaga 

(pagal galimybes fotografuota / filmuota); formuluojant  grupelėms užduotis, galima arba (A) 

duoti visiems tą pačią temą ir skirti skirtingus pranešimų tipus kiekvienai grupelei, arba (B) 

leisti pasirinkti temą ir jai tinkamą pranešimo tipą; 

 paskirti pakankamai laiko parengtiems pranešimams aptarti klasėje, prašant motyvuoti 

pasirinkimus: (A) kaip atrinko medžiagą informaciniam pranešimui duota tema, kodėl rinkosi 

būtent tokią vaizdinę medžiagą arba (B) kodėl pasirinko tokį pranešimo tipą, kaip ir kodėl 

atrinko jam informaciją ir vaizdinę medžiagą.   

Literatūra 

V. Urbonas. Žurnalistikos teorija. Klaipėdos universiteto leidykla, 2002 m.  

Siūloma informacinė medžiaga iš: 

www.15min.lt; www.balsas.lt; www.delfi.lt 

http://tv.delfi.lt/video/gvsa6ECF/
http://www.balsas.lt/naujiena/242545/fotoreportazas-is-mitingo-pries-aukstojo-mokslo-reforma/rubrika:naujienos-lietuva-politika
http://www.balsas.lt/naujiena/242545/fotoreportazas-is-mitingo-pries-aukstojo-mokslo-reforma/rubrika:naujienos-lietuva-politika
http://tv.delfi.lt/video/XEywQCod/
http://www.15min.lt/naujiena/zmones/zurnalas-zmones/austra-skujyte-prie-starto-linijos-visada-lieki-vienas-159-143328
http://www.15min.lt/naujiena/zmones/zurnalas-zmones/austra-skujyte-prie-starto-linijos-visada-lieki-vienas-159-143328
http://www.15min.lt/
http://www.balsas.lt/
http://www.delfi.lt/
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 4.5.2. Tema Asmens tapatybė, formuojama ir atskleidžiama vaizdinėmis ir žodinėmis raiškos 

priemonėmis: išvaizda, kalbėsena, savęs reprezentavimu nuotraukomis, įrašais (pvz., žurnalo 

straipsnis apie įžymybę; videoreportažas; socialinio tinklalapio profilis ir kt.). 

 

 
   2 pav. Krepšininkė Eivilė Steikūnaitė. 

Tikslas – aptarti, kaip vaizdinė medžiaga prisideda kuriant asmens portretą, į ką svarbu 

atkreipti dėmesį, naudojant vaizdinę medžiagą. 

Galima potemė: Asmens portretas 

Įvadas. Asmens tapatybė – pažiūrų, gyvensenos, elgsenos, išvaizdos ir kitų asmeninių savybių 

visuma. Tapatybė nėra baigtinis, nekintantis reiškinys: nepaisant to, ar ji formuojama sąmoningai, ar 

ne, keičiantis žmogui, atsiranda ir tapatybės poslinkių. Tam tikroms žmonių grupėms – įžymybėms, 

politikams ir pan. – nuolat besirūpinant tapatybės išraiška, jau kalbama apie kryptingai formuojamą 

įvaizdį.  
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Anot lietuvių liaudies išminties, „Pagal išvaizdą sutinkama, pagal protą palydima“. Išvaizda yra 

vienas iš pamatinių žmonių komunikacijos elementų: ji suteikia pirminės informacijos apie asmens 

amžių, lytį, emocinę būklę, gali suteikti žinių apie sveikatą, socialinę padėtį, profesiją ir t. t.    

Pavyzdys: interviu su žaviausia LMKL krepšininke Eivile Steikūnaite: 

http://tv.delfi.lt/video/XEywQCod/ 

Užduotys 

 pažiūrėkite šį videointerviu be garso ir aptarkite, ką sužinojote apie rodomą merginą 

vien iš vaizdo. Ar galima iš to ką nors spręsti apie jos charakterį, skonį, įpročius? Kokie 

vizualieji bruožai tai atskleidžia? 

 palyginkite iš videointerviu susidarytą portretą su merginos nuotrauka: ar susidarytas 

įspūdis sutampa? Kokie bruožai atrodo svarbiausi? 

 pažiūrėkite videointerviu dar kartą ir atidžiai paklausykite, ką E. Steikūnaitė kalba 

interviu. Kokios papildomos informacijos sužinojote iš jos žodinio pasakojimo apie 

save? Ar iš vaizdo susidarytas įspūdis pasitvirtino? Pasidalykite nuomonėmis; 

 atkreipkite dėmesį į tai, kaip nufilmuota mergina: kartasi jos veidas rodomas iš labai arti. 

Techninės galimybės leidžia labai priartinti kito asmens veidą; realybėje toks 

prisikišimas būtų laikomas asmeninės erdvės pažeidimu ir nepadorumu. Padiskutuokite, 

ar priimtinas toks filmavimo būdas, ar jis nepažeidžia asmens teisės į privatumą?  

 pasirinktu būdu (žodiniu aprašymu, nuotrauka su komentaru, videointerviu ar kt.) 

sukurkite kieno nors portretą. Klasėje aptarkite, kokius bruožus labiausiai norėjote 

perteikti ir kaip tai pavyko. 

Nuotrauka iš: 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blog.lrytas.lt/miskrepsinis/files/2010/12/Kauno-

Laisv%C4%97-Krs-Eivil%C4%97-Steik%C5%ABnait%C4%97-184-

cm.jpg&imgrefurl=http://miskrepsinis.lrytas.lt/laisve/eivile-

steikunaite/&usg=__n65K7E1uV9uu2Bm4ZD1clThjUNM=&h=1200&w=800&sz=548&hl=lt&start=0

&sig2=x1AGxZs5cVzLg0LTHemhxw&zoom=1&tbnid=EnWjVrGiYYRgBM:&tbnh=160&tbnw=159

&ei=sYiOTcVEhqHxA6LIsKAP&prev=/images%3Fq%3De.%2Bsteikunaite%26um%3D1%26hl%3D

lt%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:lt:IE-

SearchBox%26biw%3D1362%26bih%3D612%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=920&

vpy=48&dur=3057&hovh=275&hovw=183&tx=129&ty=181&oei=sYiOTcVEhqHxA6LIsKAP&page

=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:5,s:0 

http://tv.delfi.lt/video/XEywQCod/
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 4.5.3. Tema Būdai papasakoti apie save: autobiografija ir autoportretas 

Tikslas – panagrinėti literatūros ir dailės siūlomus savęs pristatymo būdus, suprasti žodinės ir 

vaizdinės informacijos skirtumus, galimybes ir ribas, lavintis vaizdingos kalbos įgūdžius. 

 Sąvokos:  

autobiografija – savo gyvenimo aprašymas;  

autoportretas– savo paties portretas.  

Galimi nagrinėjami tekstai: 

 Balio Sruogos Autobiografija (1921 m.); 

  Petro Kalpoko Autoportretas (1921 m.); 

  Antano Samuolio Autoportretas su patefonu (1929 m.). 

 Užduotys 

 Aptarkite, kokius bruožus leidžia išryškinti žodinis pasakojimas ir kokius – vaizdinis? 

Kuriame savęs pristatyme daugiau dokumentinių faktų, kokie jie?  

 Padiskutuokite tokiais klausimais, stengdamiesi savo poziciją argumentuoti konkrečiais 

aptariamų žodinių ir vaizdinių tekstų elementais (bruožais): 

- ar kuris nors iš šių savęs pristatymo būdų atrodo objektyvesnis? Jei taip, kodėl? Ar 

galima kurią nors raiškos priemonę laikyti „objektyvesne“ už kitą? 

- ar kuris nors iš šių tekstų kelia didesnio asmeniškumo įspūdį, kodėl?  

- iš kurio daugiau sužinome apie save pristatančią asmenybę, jo užsiėmimą, laikmetį?  

 Apibendrindami diskusiją, pasidalykite mintimis, koks prisistatymas įdomesnis / 

priimtinesnis – ar suteikiantis daugiau objektyvios dokumentinės informacijos, ar 

perteikiantis daugiau asmeninių savybių, nuotaikų? Kada koks prisistatymas 

tinkamesnis? 

 Pasvarstykite, kokius savo bruožus aprašytumėte autobiografijoje, kokius perteiktumėte 

autoportretu? Kodėl? 

 Namų darbas: sukurti žodinį autoportretą. 
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            Balys Sruoga. AUTOBIOGRAFIJA 

 Gimęs 1896 metais. 

       Laukinis liūdnumas ir laimė, kalėjimas amžiuos ir pašėlusi valia, gyvenimo 

padugnė, piktas kerštas ir pasiryžimo šventumo nekaltybė, požemio klaikumos rauda ir 

begalinis beprotingas džiaugsmas, – visa gyvenimo disonansų aidija, turbūt, ne mano 

vieno išpažinties verta. 

       Ir jeigu aš esu, tai todel, kad žinau kiekviename pakeleivingame broly ir sesery 

gyvenančią sielą mano. 

       Ir jeigu aš būsiu, tai tik todel, kad mūsų niekas nemiršta. 

       Todel aš ir einu į gyvenimą mylėdamas žemę, tą žiaurią, rūsčią, drėgną. Todel ir 

negailestingai suskaitytos mano dienos man yra palaimos žemė. Ir ištremty iki dugno 

išsemdamas aš maną dalią, laiminu žemės sultis ir amžinai grįžtančią dainą. 

(Kalba autentiška) 

Iš naujosios poezijos antologijos „Vainikai“. Kaunas, 1921 m. 

 

 
  3 pav. Petras Kalpokas, Autoportretas, 1921 m., drobė, aliejus, 80x64 cm 
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 4 pav. Antanas Samuolis, Autoportretas su patefonu, 1929 m., drobė, aliejus 106,5x75,5 cm 
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 4.5.4. Tema Sauliaus Šaltenio apysaka „Riešutų duona“ ir Andriaus Žebriūno filmas 

„Riešutų duona“ pagal S. Šaltenio scenarijų 

 Tikslas – aptarti literatūros kūrinio ekranizaciją („Riešutų duona“ pagal S. Šaltenio apysaką), 

panagrinėti įžanginio pasakojimo savitumą (fragmentai iki riešutų duonos atsiradimo pasakojime).  

Įvadas 

Ekranizacija – meninis filmas pagal literatūros kūrinį ar jo fragmentus.  Ekranizacijos ir 

pirminio šaltinio – literatūros kūrinio – santykiai gali būti įvairūs: nuo detalios, labai ištikimos 

ekranizacijos, kuria siekiama kuo išsamiau perkelti literatūros kūrinį į audiovizualinę terpę, iki atvejų, 

kai literatūros kūrinys tėra pretekstas kurti filmą, iš jo skolinamasi pirminė idėja, vienas kitas konkretus 

bruožas, ir daugiau nieko bendra tarp jų nebeįmanoma rasti. Kuriant ekranizaciją, istorija sutraukiama 

arba išplečiama, ko nors atsisakoma ir pridedama naujų dalių ir detalių. 

Kad ir koks būtų literatūros kūrinio ir jo ekranizacijos santykis, kino filmas yra naujas, savitą 

kalbą turintis meno kūrinys, kurio suvokimas reikalauja ne mažiau pastangų negu literatūros teksto 

suvokimas. Todėl „žiūrėti“ filmą nėra tas pats, kas jį „skaityti“, t. y. interpretuoti atsižvelgiant į kino 

kalbos specifiką. 

Kinas labiau suvienija nei literatūros kūrinys – žiūrėdami kino filmą kartu, žmonės tuo pačiu 

metu išgyvena panašias emocijas, patenka į tokį patį ar labai panašų emocinį lauką. Tai palengvina 

dalijimosi nuomonėmis ir išklausymo procesą. 

„Skaitant“  bet kokį filmą, svarbu ieškoti atsakymų į tokius klausimus: 

 Kur vyksta veiksmas (ar vieta abstrakti, fantastinė, ar konkreti, atpažįstama)? 

 Koks laikas vaizduojamas, iš ko jį atpažįstame? 

 Kokia istorija pasakojama, kokie pagrindiniai pasakojimo taškai? 

 Kaip pasakojama istorija, kas yra pasakotojas? Ar istorija pasakojama nuosekliai 

chronologiškai, ar įvykių eiga supinama, peršokant ir vėl grįžtant, įterpiant scenas vieną 

į kitą? 

 Kiek lygmenų turi pasakojimas (pvz., pagrindinė istorija, sapnai, svajonės, prisiminimai, 

ekskursai), kokiomis priemonėmis jie atskiriami (skirtingų spalvų filtrais, muzikos 

skirtumais, užsklandomis, žodiniais paaiškinimais ir kt.)? 

 Kokie svarbiausi epizodai, kodėl? 
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 Kokie personažai vaizduojami filme, kokios jų charakteristikos? Iš ko susidarome 

nuomonę apie juos – jų išvaizdos, veiksmų, pasakotojo apibūdinimų, muzikos, kuri su 

jais siejama? 

 Kokia pagrindinė filmo perteikiama žinia – ką filmu norima pasakyti ir kaip? Ar filmas 

labiau veikia emociškai, ar kognityviai?  

 Kokį įspūdį palieka filmas: nuteikia pakiliai, slegia, moralizuoja, linksmina, kviečia 

susimąstyti, pateikia aiškius atsakymus ar palieka dviprasmybės jausmą? Kokie filmo 

bruožai lemia tokį įspūdį? 

 Koks garso takelio vaidmuo filmo reikšminėje visumoje? Ar muzika tik kuria emocinę 

atmosferą, ar ir suteikia žinių apie epochą, veikėjus, kultūrinių nuorodų ir pan.? 

 Filmas – kolektyvinis kūrinys. Koks įvairių jo kūrėjų (scenarijaus autoriaus, režisieriaus, 

operatoriaus, kompozitoriaus, kostiumų ir šviesų dailininkų, grimuotojo, aktorių ir kt.) 

indėlis, kiek jis matomas? 

 Kokie filmo epizodai įsimintiniausi ir kodėl?  

Parengta pagal Gonsalves Peter SVB. Exercises in Media Education. Mumbai: Don Bosco 

Communications, 1995. 

 

S. Šaltenio apysaka „Riešutų duona“ ir A. Žebriūno filmas „Riešutų duona“ pagal  

S. Šaltenio scenarijų 

Tai – dvi gana skirtingai papasakotos to paties jaunuolio Andriaus Šato istorijos, kuriose skiriasi 

dalis veikiančiųjų asmenų (pvz., filme nepasirodo du Andriui Šatui labai svarbūs vyrai – dėdė 

Boleslovas ir pionierių vadas Aliukas Šovinis), skiriasi veikėjų profesijos ir istorijos, svarbūs motyvai 

(filme labai svarbus muzikavimo, muzikinės klausos motyvas apysakoje labai frgmentiškas, o filme 

neplėtojamas apysakoje nuolat pasikartojantis degimo, karščio motyvas). Aptariant šiuos du kūrinius 

reiktų ne ieškoti viena kitą atitinkančių scenų ir epizodų, o klausti, kaip – nuosekliau ar fragmentiškiau 

– vienu ir kitu atveju papasakojama Andriaus Šato subrendimo istorija, kokie kertiniai įvaizdžiai 

grindžia apysakos, ir kokie – filmo logiką, kiek jie sutampa ir kuo skiriasi, kokios specifinės 

informacijos apie jį ir kitus pagrindinius veikėjus suteikia apysaka ir kokios – filmas, ar, nepaisant 

pakeitimų, Andrius Šatas ir vienur, ir kitur atrodo tas pats žmogus ir kodėl taip atrodo. 

Esant galimybėms, gretinant apysaką ir filmą būtų galima padalyti klasę į dvi grupes, vienai 

pavedant perskaityti apysaką, kitai – pažiūrėti filmą; abi grupės turėtų pasirengti kalbėti tais pačiais 

klausimais, pvz., kokia pagrindinė kūrinio mintis? Kaip apibūdintumėt pagrindinį veikėją, kokie 

žmonės jam svarbiausi, kodėl? Kokie ženklai rodo laikotarpį, apie kurį pasakojama? Ar kūrinyje 
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svarstomi klausimai aktualūs ir šiandien? Atsakymai į klausimus, diskusija ir dalijimasis nuomonėmis 

padėtų išryškinti kiekvienos iš išraiškos priemonių specifiką. Skatinant sintetinti ir bendradrabiauti, 

galima sudaryti mišrias mokinių grupeles (žiūrėjusių filmą ir skaičiusių apysaką) ir duoti užduotį 

sukurti, pvz., bendrą Andriaus Šato portretą (aprašymą), kuris apimtų tiek apysakoje, tiek filme 

išryškintus bruožus. Vėliau apysaką skaičiusi grupė pažiūrėtų filmą, o žiūrėjusi filmą – perskaitytų 

apysaką ir diskusijoje aptartų, kaip prieš tai išryškinti skirtumai paveikė jų susipažinimą su kita kūrinio 

versija, ar klasės draugų išsakyta nuomonė turėjo įtakos apysakos/filmo suvokimui. 

Užduotis. Sugretinti informacijos pateikimą apysakoje ir filme, atkreipti dėmesį į pasakojimo 

savitumą, išplėtimus ar susiaurinimus.   

Galimi klausimai: Kokią nuotaiką kuria apysakos pradžia ir kokią – filmo? Kuo jos panašios ir 

kuo skiriasi, kodėl? Iš kurio pasakojimo daugiau sužinome apie veikėjus, kuo ta informacija ypatinga? 

Ką sužinome iš apysakos, bet to nėra filme, kaip tai keičia pasakojimą? 

 

Figūra/motyvas/aspektas Apysaka „Riešutų duona“: I 

sk. „Škac, mirtie, škac“ 

Filmo „Riešutų duona“ 

pradžia 

 

Pasakojimo pradžia Pasakojimas pradedamas nuo 

kataklizmų: gaisro ir apendikso 

sprogimo (karščio, intensyvumo 

motyvas). 

Pasakojimas pradedamas 

ramiais peizažo ir kaimelio 

vaizdais, tačiau vaizdo ramybę 

drumsčia intensyvūs varpo 

dūžiai ir pasakotojo balsas, 

kalbantis apie nepaprastą ir 

aistringą miestelio gyvenimą 

(karščio, intensyvumo motyvas). 

Pasakotojas Pasakotojas – Andrius Šatas; iš 

skaičiavimo įgūdžių suprantame, 

kad tai – vaikas. 

 

Pasakotojas prisipažįsta, kad jis 

„dar nesenas“; vėliau glaustai 

parodoma pasakotojo atsiradimo 

istorija, kūdikis įvardijamas kaip 

Andrius Šatas; paskui 

parodomas  jis pats – ilgokų 

plaukų šviesiaplaukis, 

mėlynakis berniukas, save 

apibūdinantis taip: „vaikystėj 

atrodžiau didelis ir galingas“; 

pasakotojas parodomas kažką 

kramsnojantis. 

Pasakotojo šeima Be dėdės Boleslovo, kuriam 

skiriama daug vietos, paminimas 

senelis, tėvas ir motina. 

Parodoma pasakotojo šeimyna, 

kurioje jo dar nėra (karvė, tėvai, 

senelis); ypač vizualiai ryškus 

senelio portretas. 

Tėvo brolis Boleslovas Brėžiama tam tikra analogija 

tarp tėvo brolio Boleslovo Šato 

Užuomina apie jį – tėtis 

sergančiam Andriukui užsega 
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(pasistatė apykaklę ir šoko į 

liepsnos nasrus) ir Andriaus 

Šato (įkvėpiau chloroformo ir nė 

nemirktelėjau, kai man išpjovė 

apendiksą...); dėdė Boleslovas 

parodomas kaip labai svarbus 

berniukui asmuo. 

dėdės Boleslovo medalį, nes 

Andriukas „irgi didvyris“ 

(brėžiama analogija). 

Senelis Paminimas. Skiriama daug dėmesio: 

berniukas tik atsibudęs šaukia 

senelį, rūpinasi jo duotu pažadu, 

senelis dažnai rodomas stambiu 

planu – vienas pagrindinių 

portretų. 

Kaimynas Kaminskas Berniuko kaimynas Kaminskas, 

kurio tvartas sudegė, yra 

nedraugiškai nusiteikęs jo 

šeimos atžvilgiu (elgesys su 

Boleslovu). 

Parodomas „amžinas ir labai 

mielas kaimynas ponas 

Kaminskas“, kuris Šatus 

„karštai mylėjo“; vėliau 

nedraugiškas Kaminskas išvaro 

gaisro gesinti atėjusius Šatus. 

Liuka Beveik nieko nesužinome apie 

kaimyno Kaminsko dukrą Liuką, 

tik kad ji krizena paduodama 

Boleslovui degtinę ir ji paglosto 

jai galvą. 

Pateikiama Liukos atsiradimo 

priežastis: kad jam „nebūtų per 

daug liūdna ir nyku vienam“, 

mieli kaimynai susilaukia 

Liukos; kuri vėliau parodoma 

daili baltaplaukė mergaitė ir 

apibūdinama kaip pasakotojo 

„karalaitė“. 

Peliūkštis Tik paminimas kaip vienas iš 

Kaminskų vaikų. 

Detaliai papasakojama, kaip 

atsirado Liukos brolis Peliūkštis. 

Riešutų duona Riešutų duonos berniukui duoda 

Boleslovas, paaiškinęs, kad 

nevalia numirti jos neparagavus 

(Atstok, mirtie [...] – juk jis dar 

nevalgė riešutų duonos). 

Gaisro metu pas po operacijos 

gyjantį Andriuką atbėga 

kaimynų vaikai, Liuka jam  

(„ištrūkusiam iš mirties nagų“) 

duoda riešutų duonos, 

sakydama, kad pavalgęs 

pasveiks. 

Karvė Paminima, kad senelio 

Kaminskams parduota karvė 

netrukus nudvėsė. 

Detaliai pasakojama karvės 

istorija: Kaminskas perka iš 

Šatų karvę, kuri vėliau nudvesia 

ir dėl to perbėga karvės  („ne 

katino“) šešėlis tarp kaimynų; 

karvės motyvas susiejamas su 

kaimynų vaikais, seneliu, 

Andriuku ir gaisru. 

Muzikavimas Boleslovas groja sveikstančiam 

Andriukui lūpine armonikėle. 

Fone skamba orkestrėlio ir 

dainininko atliekama liaudies 

daina, o Šatų ir jų karvės 

muzikalumas įvardijamas kaip 
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galima kaimyno meilės 

priežastis; tėtis smuiku griežia 

sveikstančiam Andriukui. 

Pasikartojantys motyvai Karštis, katinas. Tvoros, muzikavimas, karvė, 

duona. 

 

Kaip matome, palyginti su labai glausta apysakos pradžia, filmo pradžia išplečia beveik visus 

pasirodančius motyvus ir suteikia detalios informacijos apie Šatų ir Kaminskų šeimas, išsamiau 

parodomi jų santykiai,  aiškiai nusakomas Liukos vaidmuo Andriaus Šato pasaulyje. Tuo tarpu 

apysakos pradžioje pabrėžiama berniuko ir jo dėdės santykio svarba; pradedama besiformuojančios 

berniuko asmenybės santykių su vyrais siužetinė linija. Filmo įžangoje pasakojimas nuoseklesnis, 

išsamesnis; jame labai aiškiai parodomi pagrindiniai klausimai, gvildenami visame filme (užsidarymas 

ir atvirumas, meilė ir priešiškumas, pagarba ir patyčios ir kt.), kuriuos apima karvės figūra.  

Gretinant visą apysaką ir visą filmą, reiktų sekti, kaip plėtojami pradžioje išryškinti motyvai, 

kokie veikėjų keliai, kaip jie keičiasi, ar sutampa jų trajektorijos apysakoje ir filme; kuo jos papildomos 

ar kas iš jų dingsta. 

Svarbiausia – ne atrasti kuo daugiau pažodžiui ekranizuotų vietų, o stebėti kiekvieno iš 

pasakojimų savitumą, nuotaikos kaitą, laiko ženklus jame, suprasti, nuo ko tai priklauso. 

Filmo ištrauka: http://www.youtube.com/watch?v=DErDNER4itQ iki 7:15 min 

Tekstas:  

http://www.lituanistica.ru/library_materials/Saltenis,%20Saulius%20-%20Riesutu%20Duona.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DErDNER4itQ
http://www.lituanistica.ru/library_materials/Saltenis,%20Saulius%20-%20Riesutu%20Duona.doc
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 4.5.5. Tema Vaizdinių tekstų samprata ir tipai, jų svarba kultūroje ir visuomenės gyvenime 

(viršelio  iliustracija) 

Parengė Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vaida Karabienė 

 

 

 

 

 5 pav. Knygos „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“ viršelis, aut. P. Repšys 

Tikslas – analizės proceso metu atskleisti teksto reikšmių kūrimąsi ir prasmės sklaidą. 

Įvadas. Knygos viršelis – specifinis žanras, sudaromas pagal savus principus. Geras viršelis 

gali pakviesti skaitytoją, įtraukti jį. Tokiu atveju negalėtume viršelio vadinti išorine teksto dalimi arba 

ant teksto slenksčio esančiu paratekstiniu elementu. Petras Repšys 1971 m. sukūrė pasakos „Našlaitė 

Elenytė ir Joniukas aviniukas“ iliustracijų knygelę, kuri ypatinga tuo, kad viskas nuo teksto iki piešinio 

yra jo plunksnos darbas. Viršelis, lyginant su šiandienos standartais, gali pasirodyti asketiškas, bet dėl 

keistos sandaros įdomus. Dar viena dingstis imtis tyrinėti tokį darbą – autorinis komentaras: 

„Piešinėliai, atsirandantys tekste, kai kada sutaria su tekstu, kai kada jam priešinasi, tarsi būtų atėję iš 

kitos aplinkos, iš kitos knygos.“  

Analizė. Šio P. Repšio darbo titulinis lapas yra vaizdinis-žodinis kūrinys, priklausantis viršelio 

žanrui. Pažintis su viršelio žanru leidžia skaitytojui akimirksniu atpažinti du pagrindinius teksto 

elementus: pavadinimą ir piešinį.  

Taisyklingas tolydumas su pasikartojančiais apskritimais – tai rėmelis, gaubiantis likusius 

teksto elementus; į jį įsiterpiantis elementas – puodas, iš kurio į viršų kyla augalo šakos. Tonu 

užpildyti plotai – žodinis tekstas.  
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Stambiu šriftu užrašytas pavadinimas nurodo skaitymo kryptį – viršus-apačia, o žemiau 

esantis rėmelio pertrūkimas pateikia alternatyvų skaitymo variantą, konfliktuojantį su pirmuoju. 

 Autoriaus vardo ir pavardės nebuvimas rėmeliu atskirtoje pavadinimo vietoje. Į bendrą piešinį 

įsiterpia inicialai „J“ ir „E“. 

Visi pavidalai tolydūs, tarpusavyje susijungę. Puošnus puodas yra pradinis taškas, iš kurio 

išsišakoja kiti vaizdinės kompozicijos elementai. Į viršų kyla trys šakos. Ant viduriniosios viršūnės, 

kurią užbaigia didžiulis žiedas, sėdi vyro figūra. Apatinėje kairiosios dalyje iš lapų išnyra vyro profilis, 

o priešingoje pusėje, ant dešinės šakos, – jam simetriškas moters profilis. Prie jų esantys inicialai 

sutampa su pasakos pavadinimu ir jos veikėjų figūromis, taigi vaizdinis ir žodinis tekstas „sukimba“, 

pristatydamas pagrindinių pasakos veikėjų figūras.  

Kyla klausimas: kokį veikėją reprezentuoja centre esanti figūra? Ji vaizduojama visu ūgiu, 

vyriškis viena ranka laiko laišką, o kitą yra padėjęs ant keisto aparato, galbūt rylos, gulinčios ant jo 

kelių, rankenos. Norint atskleisti šios figūros reikšmę, reikia palyginti ją su dominuojančiomis Joniuko 

ir Elenytės figūromis. Akivaizdi veikėjų priešprieša, atsižvelgiant į jų antropomorfinius pavidalus. „J“ 

ir „E“ figūros sudaro bendro organinio pavidalo dalį, centrinė figūra – ne. „J“ ir „E“ žvilgsniai 

susitinka, jie mato vienas kitą, bet tikriausiai nepastebi virš jų kybančios figūros, o ji žvilgsniu gali 

aprėpti visus prieš ją išsidėsčiusius elementus. Todėl kyla klausimas, kodėl vienoje grafinėje 

kompozicijoje atsiduria skirtingiems lygmenims priklausančios figūros. Centrinės figūros laikoma 

dėžutė, kaip ir rėmelis, nutapyta tiesiomis linijomis. Dėžės ekrane galima įžiūrėti prasiskleidusio 

augalo vaizdą. Kitoje rankoje iškeltas laiškas, kurio teminė vertė – žinia ar pranešimas, jo perdavimas. 

 Yra  daug ženklų, leidžiančių veikėją įvardyti kaip patį autorių ar kūrėją. Kadangi žodinis 

pavadinimo tekstas išduoda, kad „J“ ir „E“ yra pasakojimo herojai. Šiuo interpretaciniu aplinkkeliu 

paaiškinamas autoriaus inicialų nebuvimas bendrame vaizdiniame-žodiniame tekste.  

Likusios figūros: taurė, gėrimas ir paukštis. Tarp paukščio ir kūrėjo figūrų yra tam tikro 

panašumo. Kūrėjo kojos ištiestos į dešinę pusę, galva pasukta kairėn. Paukščio galva irgi pasukta į 

kairę, o sparnas – į dešinę. Virš abiejų profilių stiebiasi lapuotos šakos. Viena iš jų tarsi laiko butelį su 

skysčiu, o kita – tuščią taurę. Taurė, butelis ir kūrėjo galva yra aukščiausi kompozicijos taškai. Taurės 

pripildymas atkartoja Joniuko troškulį pačioje pasakoje ir nurodo atlikties fazę – virtimą ėriuku. 

Laiškas, kurį kūrėjas tarsi modamas laiko rankose, – tai žinia, kuri, kaip ir taurės pripildymo ritualas, 

yra turinio perdavimas. 

„Našlaitė Elenytė ir Joniukas Aviniukas“ nėra autorinis P. Repšio sukurtas pasakojimas. Tai 

interpretacinis darbas, liaudies pasakos perpasakojimas. Galbūt tokiomis aplinkybėmis autorius tampa 

ne kūrėju, o, vertinant pagal viduramžiško supratimo sąvokas, mediumu, kuris perduoda žinią ir 
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pratęsia tos žinios būtį, įsteigdamas naują kūrinį. Arba net radikaliau, visai kaip rylininkas, galintis 

sugroti kelias nustatytas melodijas, kūrėjas yra tik paprastas rankeną sukantis mechanikas. Taip pats 

autorius tampa subjektu, kuriuo yra savanaudiškai pasinaudojama, kuriam įteigiama būtinybė sukurti 

tekstą. 

 Namų darbas: paruošti pasirinktos knygos viršelio pristatymą (2–4 min.). 

 

 

 4.6. Pamokų ciklo planavimo pavyzdys 

Parengė Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė  Kristina Rudzevičienė  

 Įvadas 

Kadangi šiais intensyvios vaizdų kultūros laikais ypač svarbu ugdyti kritišką santykį su vaizdais, 

sudaryti sąlygas mokiniams suvokti vaizdinio teksto sandarą, jos įtaką vaizdu perteikiamam 

pranešimui. 

Ši laisvai pasirenkamo modulio programa yra skirta 9 klasės mokiniams 

 norintiems suprasti, kas mūsų visuomenėje yra svarbiau, informatyviau, aktualiau, 

paveikiau – žodis ar vaizdas; 

  siekiantiems išsiugdyti gebėjimus vertinti, atsirinkti informaciją, pateikiamą ne tik žodžiu, 

bet ir vaizdu;  

 siekiantiemss suvokti žodinių, rašytinių ir vaizdinių tekstų sąsajas; 

 norintiems suprasti specifinę vaizdinių tekstų (fotografijos, kino, dailės kūrinių) kalbą. 

Moduliu siekiama sudaryti galimybes  suvokti ir vertinti vaizdinių tekstų daromą poveikį, išmokti 

pagrindinių vaizdinių, mišriųjų tekstų analizės principų ir formuotis kultūrinių ir visuomeninių 

reiškinių vientisumo suvokimą.  

Modulio mokymo(si) medžiaga siejama su privalomųjų 9 kl. literatūros ir kalbos modulių 

„Kultūros ištakos: tautosaka, Antikos literatūra, Biblija, Senovės Rytų poezija“, „Kultūros raida: 

viduramžiai, Renesansas, barokas, klasicizmas“, „Pasaulėvaizdžio kontrastai: šviečiamasis amžius, 

romantizmas, realizmas“ bei „Kalbos gyvenimas: kalbų kilmė ir raida“, „Žodis ir ženklas: aiškinamojo 

ir argumentacinio pobūdžio tekstų rašymas“ medžiaga. Todėl modulio turinio apimtyje nurodomi 

tekstai analizuojami paraleliai su minėtuose privalomuose moduliuose susijusiomis temomis.  
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Uždaviniai 

Mokiniai turėtų: 

 ugdytis kritišką požiūrį į vaizdininius tekstus, kuriais siekiama manipuliuoti; 

 išmokti aptarti vaizdinės raiškos ypatumus; 

 turimas literatūros teorijos  žinias taikyti aptardami vaizdinius, mišriuosius tekstus, taip 

plėsdami analizės bei  interpretacijos ribas; 

 ugdytis kūrybinius gebėjimus; 

 savarankiškai domėtis, skaityti vaizdinius ir žodinius tekstus; 

 taikyti įvairias žodines ir vaizdines komunikavimo strategijas. 

 

 Didaktinės nuostatos 

Pažįstant savo mokinius, jų individualius gebėjimus, siekiama sudaryti jiems galimybes 

mokytis atrinkti, sisteminti turimą medžiagą, įgytas teorines žinias taikyti atliekant praktines užduotis. 

Šiuo pamokų ciklu siekiama skatinti mokinių bendradarbiavimą, taikant interaktyvius mokymo(si) 

metodus, suteikiant galimybę savarankiškai dirbti. Siekiama, kad mokiniai ugdytųsi šias bendrąsias 

kompetencijas: komunikavimo, socialinę, asmeninę, iniciatyvumo ir kūrybingumo.   

Mokiniai mokysis ne tik vertinti žodinį, vaizdinį tekstus, juos sieti, bet ir, taikydami vaizdinės ir 

žodinės raiškos būdus, atskleis savo asmenybės išskirtinumą, vertins vieni kitus.  

Bus naudojami šie pagrindiniai darbo metodai: „minčių lietus“, „blyksnis“, „trijų dalių 

dienoraštis“, „durtinys“, spontaniška, grupės diskusija ir pan. 

 Turinys ir pasiekimai 

 

1. Įvadas (3  pam.) 

Vaizdinių tekstų samprata ir tipai, jų svarba kultūroje ir visuomenės gyvenime 

     Taikant „minčių lietaus“ metodą diagnozuojamos mokinių  turimos žinios apie vaizdinius tekstus, 

aiškinamos pagrindinės sąvokos braižant „temos žemėlapį“.  

     Skaitomi ir pristatomi straipsniai apie medijų raštingumą (žr. D. Žemaitytės straipsnius 

rekomenduojamos literatūros sąraše 4.6. poskyris), taikant „durstinio“ metodą. Mokiniai dalijasi 

surinkta informacija, pateikia teiginius iliustruojančių reklamos ir kt. pavyzdžių, diskutuoja apie 

vaizdinių tekstų poveikį, išsako savo požiūrį. 

   Mokiniai pradeda rašyti trijų dalių dienoraštį: pirmoje dalyje užrašoma mokinio reakcija į 

medžiagą, aptartą 1–2 pamokose, antroji dalis skirta mokinių mintims  ar asociacijoms nagrinėjama 

tema. Trečia dalis bus skirta refleksijai, kada bus prašoma parašyti laišką mokytojui: pakomentuoti 

darbą pamokose, pateikti klausimų, pasidalyti tuo, ko išmoko, su kokiomis kliūtims susidūrė ir t. t.  

 Naudojami tekstai:  paveikslai, nuotraukos, filmai, schemos, iliustracijos, publicistiniai straipsniai ir 

kt. 
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2. Mokymosi veikla 

2.1. Fotonovelės  „Mano didžiausia  svajonė“ kūrimas (3  pam.) 

 

   Mokymasis remiantis turimomis žiniomis ir patirtimi. 

     Sužadinimas. Diskusinis pokalbis apie svajones. Pagrindiniai klausimai: kodėl žmonės visais 

laikais svajoja? ar technologijų vystymasis turi įtakos žmonių svajonėms? ar žmonių svajonės turi 

įtakos visuomenės vystymuisi?   
      Mokiniai atsipalaidavę, užsimerkę bando įsivaizduoti pačią didžiausią savo svajonę. Mintyse 

bando suteikti  jai „formą“, įsivaizduoti, kas tai – daiktas, reiškinys, įvykis; fantastiška ar tikroviška...  

     Antras darbo etapas – trumpo pasakojimo apie savo svajonę kūrimas.  

      Trečias etapas – apgalvoti, kokia vaizdine forma išreikš savo svajonę, kokios išraiškos priemonės 

bus reikalingos, kaip ją pristatys klasėje. 

      Skiriama namų darbų užduotis kūrybiškai pristatyti savo svajonę derinant žodinius ir vaizdinius 

išraiškos būdus. 

      Ketvirtas etapas – svajonės pristatymas: iš pradžių svajonė pristatoma tik vaizdu, klasės draugai 

turi atspėti, apie ką svajoja šio darbo autorius. Vėliau pristatoma žodinė svajonės išraiška. 

Diskutuojama, kuris darbas pasisekė geriau, kuri išraiškos forma – žodinė ar vaizdinė – teikė daugiau 

galimybių išreišti savo svajones. Refleksijos metu aptariama, kaip sekėsi, kokie būdai yra 

priimtinesni, ar visi tinkami  ir t. t. Taikomas kaupiamasis vertinimas. 

2.2. Žodinė ir vaizdinė liaudies pasakos  „Eglė Žalčių karalienė“ interpretacija (3 pam.) 

 Mokymasis suvokti žodinio ir vaizdinio teksto išraiškos būdus, skirtingas to paties teksto 

interpretacijas.     

     Kadangi literatūros modulyje B1 (9 kl.) nagrinėjama pasaka „Eglė Žalčių karalienė“,  prasminga 

šiame modulyje lyginti jos žodines ir vaizdines interpretacijas.  

     Pirmąją pamoką  mokiniai žiūri A. Selenio 2003 m. sukurtą animacinį filmą. Mokiniai turi progą 

pamatyti tik vaizdinę šios pasakos interpretaciją, nes fimas be žodžių. Po peržiūros mokiniai išsako 

savo nuomonę apie žodinį ir vaizdinį pasakos variantą, aptaria jų skirtumus, pranašumus, 

perteikiamas idėjas ir  t. t. Savo pastebėjimus rašo dienoraštyje.  

    Vėliau klausomasi S. Nėries poemos „Eglė Žalčių karalienė“. Siūloma mokiniams klausyti 

užsimerkus ar kitu būdu atsipalaidavus ir bandyti pagal klausomą tekstą įsivaizduoti reginius. 

Mokiniai išsako savo įspūdžius apie tai, kuris tekstas jiems pasirodė paveikesnis, kodėl, kuo panašūs / 

skirtingi vaizdų kūrimo būdai poemoje ir filme.  Taikomas kaupiamasis vertinimas. 

    Tada papasakojama, kaip žodį, muziką, vaizdą galima sieti ir gauti dar kitokį šio kūrinio variantą.       

Mokiniams demonstruojamas J. Janulevičiūtės 1981 metų filmas.  Ruošiamasi rašyti šio filmo 

recenziją modulyje „Žodis ir ženklas“ .  

3. Ciklo apibendrinimas. Mokinių veiklos ir pasiekimų vertinimas (1 pam.) 

Apibendrinami veiklos rezultatai. Mokiniai pristato savo laiškus, kuriuose apmąsto savo mokymosi 

veiklą, kuo jiems buvo įdomios / neįdomios, naudingos / nenaudingos šio ciklo pamokos, ką išmoko. 

Mokytojas, įvertinęs mokinių veiklą visose šio ciklo pamokose, perskaitęs dienoraščius, įvertina 

mokinių veiklos rezultatus, taikydamas formuojamąjį ir kaupiamąjį vertinimą. 
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