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Dialogui su kiekvienu mokiniu
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Pagal naują
lietuvių kalbos
programą!

Daugiau informacijos apie
komplektus kataloge:
http://www.sviesa.lt/e-katalogai

Daugiau apie komplektą skaitykite čia:
http://www.sviesa.lt/rinkiniai/literat-ra-5-2018
https://klase.eduka.lt/

Šie vadovėliai patrauklūs ypač aiškia mokiniui ir mokytojui struktūra, užduočių gausa, kurios suskirstytos lygiais, veiklos aiškios ir suprantamos. Pamoką
planuoti lengva, nes daug papildomų nuorodų, probleminių klausimų, kurie
skatina diskutuoti, patiems mokiniams ieškoti informacijos. Užduotys įdomios, įvairios, nenuobodžios šiuolaikiniam vaikui, susijusios su jo gyvenimo realijomis, skatinančios kurti, aktyviai dalyvauti pamokose įvairių gebėjimų mokinius. Patrauklūs ir
vadovėlį papildantys ,,Užrašai”. Jie ypač praverčia diferencijuojant darbą, skatinant
gabesniųjų kūrybiškumą.
Lina Guobienė, Vilniaus „Genio“ progimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja

Dirbu daugiakalbėje aplinkoje, lietuvių kalbos mokėjimo lygis klasėje įvairus,
todėl šis metodinis sprendimas man labai patogus ir ruoštis pamokoms, ir
dirbti pamokoje, ir skirti namų darbus. Naudojuosi ir vadovėlio komplekto užrašais. Dažniau juose esančias užduotis skiriu gabesniems vaikams kaip papildomą
veiklą.
Šio vadovėlio struktūra patogi ir aiški. Medžiagos ir užduočių įvairovė leidžia pamokoje dirbti su skirtingų pasiekimų mokiniais. Tad dirbant su šiuo vadovėliu ir mokytojas,
ir mokinys visada ras alternatyvą – sekasi geriau, imkis sudėtingesnės C užduoties,
reikia pagalbos ir įsibėgėjimo – pradėk nuo A. Įsivertinimas po pamokos, testas pasitikrinimui išėjus skyrių labai sutaupo mokytojo laiką rengiantis pamokoms. Be to,
duoda pagrindą kaupiamajam vertinimui.
Mokiniams ypač praverčia vadovėlio pabaigoje pateiktas trumpas literatūros žinynas.
Be pagrindinės medžiagos, tekstų, užduočių, vadovėlyje pateikiama įvairių nuorodų,
kur internete galima ieškoti papildomos patikimos informacijos nagrinėjama tema.
Kristina Nugarienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Vilniaus lietuvių namai

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl
leidinio turinio, rašykite mums e. paštu:
lietuviukalba@sviesa.lt

Įsigyti leidyklos „Šviesa” leidinių
galite adresu www.uzsakymas.lt

Skaitmeninis
vadovėlis
1-oji dalis,
2-oji dalis

Metodinės
rekomendacijos

Interaktyvių
užduočių bankas

Literatūros vadovėlio kūrimas – autorius įpareigojantis iššūkis ir didelė atsakomybė prieš kolegas lietuvių kalbos mokytojus. Pačios dirbame su progimnazijos klasių mokiniais ir gerai pažįstame šio amžiaus tarpsnio vaikus – judrius, nenustygstančius, nardančius mintimis greitai kintančiose veiklose ir
erdvėse, noriau naršančius internete nei palinkstančius prie knygos.
Kokius uždavinius sau kėlėm pirmiausia? Gal ir nustebinsime atsakymu: bene svarbiausias tikslas buvo – paprastumas.
Išgryninti, nugludinti, padaryti labiau suprantamu, akivaizdžiu kiekvieną aspektą: dalykinį turinį, privalomus kūrinius, teorines sąvokas, metodiką, pačią vadovėlio sąrangą. Todėl su kolegėmis stengėmės išgryninti kiekvienos pamokos struktūrą, kad mokytojui ir mokiniui būtų aišku, kas, ką ir kaip turi atlikti.
Rekomenduotume šiuos vadovėlius kolegoms, kuriems ypač svarbus konkretumas, aiškumas, pamokos eigos
numatymas, išgryninta veiklų struktūra, darbui pakankama užduočių gama, mokinių įsitraukimo skatinimas.
Naujo vadovėlio Literatūra 5 struktūra patikrinta ir išbandyta mūsų pačių praktiškai dirbant su analogiškos
struktūros Literatūros 7 ir Literatūra 8 vadovėliais. Žinome kolegų nuomones apie šiuos vadovėlius. Atsiliepimai
išties puikūs, pranokstantys autorių lūkesčius. Todėl drąsiai galime teigti, kad toks sprendimas veikia, jis patogus mokytojui, kryptingai įtraukiantis į skaitymą, kūrinių analizę, rašymą labai skirtingos patirties mokinius.
Autorių vardu, Lina Misiuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Vilniaus P. Vileišio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

SKAITYK, NAGRINĖK, ĮSIVERTINK
Į PAGALBĄ MOKINIUI - IŠSAMŪS PAAIŠKINIMAI, KAIP
NAUDOTIS VADOVĖLIU IR IEŠKOTI INFORMACIJOS *
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Įveikti užduotis, pasirengti projektams ir atlikti
namų darbus padės „Išminties skrynelė“ (p.
101–103). Trumpos atmintinės primins jau išmoktus dalykus, pasiūlys užduočių atlikimo būdų.

3 SKYRIUS / ŽMOGAUS RYŠIO SU ŽMOGUMI VERTĖ

3. Koks būna žmogaus ryšys su žmogumi?

Pamokos tema

Knygos pabaigoje
rasite patarimų
„Kaip skaityti“
(p. 99) siekiant
užsibrėžto tikslo, siūlymų, kaip
pristatyti pasirinktą
savarankiškai skaityti knygą.

Juozo Erlicko eilėraščių „Gimimo diena“,
„Akių debesėliai“, Sigito Gedos
eilėraščio „Vakaro prašymas“ prasmė

Čia rasite klausimų,
citatų, aspektų diskusijai duota tema.

ĮŽVELK
Ką tau reiškia gimimo diena? Kokia tą dieną tavo
nuotaika, kas šalia tavęs būna?
Su kuo sieji šią šventę? Žvelk į paveikslėlį ir sąsiuvinyje pratęsk gimtadienio simbolių sąrašą.
SKAITYK IR SUPRASK (

Kaip skaityti, p. 99)

PRIEDAI

Skaityti balsu patariama, kai reikia:

RAŠINIO RAŠYMO ŽINGSNIAI

• Ar pasirinkau ir išsiaiškinau temą? (Ką apie tai žinau, ką ir kur
dar galėčiau sužinoti, ką reikėtų ir ką norėčiau parašyti?)
• Ar apgalvojau, apie ką rašysiu? (Galiu pasitelkti minčių lietų
arba minčių žemėlapį, t. y. rašyti atskiras mintis, susijusias
su pasirinkta tema.)
• Ar parašiau rašinio planą?
• Ar paisau rašinio struktūros? (Ar įžangoje supažindinau su
tema, nurodžiau jos svarbą? Ar dėstydamas pateikiau pagrindinį teiginį pagrindžiančių pavyzdžių? Ar rašinio pabaigoje apibendrinau, pateikiau išvadas?)
• Ar rašau nuosekliai? (Ar pirmiausia rašiau juodraštį? Ar jį tikrinau,
tvarkingai perrašiau į švarraštį?)
• Ar perskaičiau rašinį ir įsivertinau? (Kaip vertinu pats? Kodėl? Kaip
dar galėčiau patobulinti?)
• Ar sugalvojau tinkamą rašinio pavadinimą?

Pagal Lingvodidaktikos terminų žodyną

Raiškiai skaityti patariama, kai reikia sklandžiai perteikti poezijos, prozos, dramos tekstų prasmę.
Raiškiai skaitant labai svarbi yra intonacija – mintims ir jausmams perteikti reikalingas tam tikras balso
skambesys.
Kaip kurti tinkamą intonaciją?
• Pauzėmis (stabtelėjimu frazės, sakinio gale ar viduryje) išryškinti tai, kas svarbu, ką reikia įsidėmėti.
• Kalbos tempą (atlikimo greitį) sulėtinti, norint ką nors išryškinti, pabrėžti, išdėstyti tai, kas svarbiausia.
• Loginiais kirčiais (vienu ar keliais žodžiais pažymimu sakinio centru) išskirti minties ar jausmo
viršūnę.
• Tembru (garso atspalviu) išryškinti žodžių tikrąją prasmę, atskleisti autoriaus sumanymą.
Raiškusis skaitymas yra skaitymo forma, geriausiai perteikianti kūrinio idėjinį turinį. Skaitovas turi
žinoti, ką skaito, kam skaito, kuriuo tikslu skaito.
Pagal Eleonorą Eglę Prėskienienę

Juozas Erlickas

KAIP RAIŠKIAI SKAITYTI EILĖRAŠTĮ

Apžvalginiu būdu patariama skaityti, kai reikia išsiaiškinti, ar tekste yra skaitovui reikalingos informacijos. <...>
Jei randama skaitytojui įdomios ar svarbios informacijos, tada tekstas ar kuri nors jo atkarpa gali būti
skaitoma kitais būdais.
• Peržvelk knygos viršelį, įvadinį straipsnį, literatūros sąrašą, anotaciją. Tai padės suvokti, kokios
informacijos gali rasti knygoje.
• Perskaityk teksto, skyrių ar poskyrių pavadinimus. Pavadinimas dažnai nusako temą, problemą
ar pagrindinę mintį.
Vardas, pavardė
• Peržvelk piešinius, iliustracijas, schemas, lenteles. Vaizdinė informacija padės suprasti, apie ką
kalbama, kas nagrinėjama.
• Perskaityk paryškintus ar kitu šriftu spausdintus žodžius. Taip dažniausiai nurodomi svarbūs teiKnygos
pavadinimas
giniai,
sąvokos, argumentai.
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Gimimo diena

1. Pirmiausia perskaityk eilėraštį tyliai, tada garsiai.
2. Išsiaiškink nežinomus žodžius, jų prasmes ir kaip
jie kirčiuojami (naudokis žodynu arba kreipkis
į mokytoją).
3. Dar kartą atidžiai perskaityk eilėraštį, kur reikia,
daryk pauzes (jos žymimos taškais, daugtaškiais,
brūkšniais).
4. Atkreipk dėmesį į eilučių pabaigos ženklus ir tinkamai perskaityk sakinius.
5. Aiškiai tark trumpuosius ir ilguosius balsius, pabrėžk pasikartojančius priebalsius.
6. Kalbėk girdimai, balsu paryškink tai, kas, tavo nuomone, eilėraštyje svarbiausia.
7. Svarbiausius dalykus gali išskirti pabraukdamas tekste esminius (raktinius) žodžius, kurie, tavo
nuomone, žymi ryškiausius eilutės ar posmo akcentus, t. y. tai, ką norėsi skaitydamas pabrėžti.
8. Prisimink, kad tą patį eilėraštį galima perskaityti įvairiai. Tai priklauso nuo skaitytojo, todėl prasmingai, sklandžiai perteik teksto mintį ir nuotaiką.

Savarankiškai perskaitytos knygos pristatymo elementai

Ten, praeity, kurios tu neturi,
Mažyte mano, skambanti dukrele,
Gyvena žvėrys negeri – geri,
Ir dar vyniojas ilgas ilgas kelias.

Aš tau nešiau žodžius kalbos gimtosios,
Maišelį juoko, kibirėlį ašarų
Ir ilgą kelią tartum laumės juostą –
O kelias dvelkė žydinčiu pavasariu...

...Ėjau ir nežinojau, kur esi –
Ar tulpės žiede, ar srovėj Virvỹtės1,
Ar paukščio giesmėje, ar debesy,
Vakarėje migloj, aušrinėj ryto?..

Aš keliavau keliu tuo pas tave
Su negerais – gerais žvėrim kalbėjaus,
O kai radau tave – tu man davei
Daugiau, negu aš pats tada turėjau...

Atrankiniu būdu patariama skaityti tekste ieškant tam tikros informacijos, nesistengiant suprasti viso
teksto. <...> Radęs reikiamą informaciją, skaitytojas baigia skaityti.
• Žinok, ko ieškai.
• Greitai peržvelgdamas sustok tik radęs, ko ieškai, ir atidžiai tai perskaityk, pasižymėk.
• Jei jau gali atsakyti į klausimą, toliau nebeskaityk. Jei negali, ieškok toliau.
Pagal Eleną Palubinskienę, Giedrę Čepaitienę

Glaustas turinys
C
A B

NAGRINĖK
A

1. Su bendraklasiu pasidalykite įspūdžiais – kaip eilėraštį supratai tu, o kaip jis. (Prisimink,
kad eilėraštį galite suprasti ir aiškinti skirtingai, nes jame esama įvairių prasmių.)
2. Kas nusakoma eilėraščio pavadinimu?
3. Į ką ir kaip kreipiasi eilėraščio kalbantysis? Rask kreipinį.
Virvỹtė – upė Žemaitjoje, kur 1953 m. kovo 3 d. (Akmẽnės rajone Svirkañčiuose) gimė ir augo būsimas poetas. Šalia tekėjusi Virvytė
buvo vaikų vasaros maudynių ir žaidimų vieta. Apie ją J. Erlickas yra parašęs eilėraštį „Virvytė ir aš“: Gimiau aš toli nuo didžiųjų kelių /
Prie upės sraunios, akmenuotos Virvytės, – / Ją vasarą perbrist nesunkiai galiu, / Tik niekaip aš jos negaliu pasivyti. <...>

1

Pamokų užduotys pateikiamos pagal su
dėtingumą (A, B, C).
Jas galėsite atlikti
individualiai arba
bendradarbiaudami
poromis ar grupėmis.

Temos atlankoje sužinosite, ko mokysitės kiekvieną pamoką, kokius privalomus ir papildomus kūrinius skaitysite, ko sieksite. Rasite sąvokų, kurias išmoksite skaitydami
ir tyrinėdami kūrinius, priminimą, kokiais būdais galite skaityti ir nagrinėti tekstus.

Veikėjai

Atidžiai skaitoma siekiant nuodugniai suprasti visą teksto informaciją ir autoriaus tikslą.
Atidus, tikslingas, lėtas skaitymas padeda suprasti kiekvieną sakinį, išsiaiškinti nežinomų žodžių reikšmes.
• Pirmą kartą skaitant ieškoma esmės.
• Antrą kartą gilinamasi labiau.
• Trečią kartą skaitant viskas siejama.
• Skaitant tekstą galima žymėtis sutartiniais skaitytojo ženklais, pavyzdžiui, klaustuku – tai, kas
neaišku, šauktuku – kas patiko, ir t. t. 25

I TEMA. VAIKYSTĖS PATIRTYS

Savarankiškai skaitysi
ir sutartu būdu pristatysi (p. 100)
pasirinktą knygą.
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Kas yra biografija?
Prisimink ir užrašyk bent 2–4 Jono Biliūno biografijos faktus.
Kas yra tema ir pagrindinė mintis?
Kas sieja Joniuką ir Antanuką – 1 skyriaus „Šeima ir namai“ kūrinių veikėjus?
Užrašyk du bendrus bruožus.
5. Kuriame kūrinyje ir kuris veikėjas neturi šeimos, jos ilgisi?
6. Kuo svarbi šeima ir namai? Parašyk savo nuomonę ir pateik pavyzdį iš skaityto teksto.

kada namie saugu;
kodėl žmogui svarbu šeima ir namai;
kokie vaiko santykiai su artimaisiais;
kokia šeimos vertė.

Pasirinktu būdu (p. 99) skaitysi ir nagrinėsi:
apsakymo „Motina“ ištrauką iš Jono Biliūno
ciklo „Kūdikystės sapnai“;
Mildos Telksnytės ir Vygando Račkaičio
„Joniuko dienos“ ir „Liepojoje“ ištraukas iš
knygos „Į aukštą kalną“ apie Joną Biliūną,
jo asmenybę;
Vinco Krėvės apsakymo „Antanuko rytas“
ištrauką;
Astridos Lindgren apysakos „Rasmusas
klajūnas“ ištrauką.

Aiškinsiesi ir mokysiesi:
• kas yra apsakymas; tema; pagrindinė mintis; pasakojimas;
vertybės; ciklas; biografija; pagrindinis veikėjas; apysaka;
idėja;
• sieti tekstą su iliustracija, pildyti schemas apie veikėjus, jų
santykius, vertybes; formuluoti sprendimą; prieiti prie išvados;
išsiaiškinti nežinomų žodžių prasmę; savais žodžiais papasakoti
tai, kas perskaityta; formuluoti teksto temą ir pagrindinę mintį;
pateikti tinkamų pavyzdžių iš teksto ir asmeninio gyvenimo.

Kursi:
iliustraciją apie saugius, jaukius
namus;
pasakojimą „Mano saugūs, jaukūs
namai“; padėką močiutei;
pasakojimą „Mano rytas“;
improvizuotą vaidinimą visiems
kartu skaitant patikusią knygos
ištrauką.

Įsivertinsi:
ką gebi pasibaigus
pamokai (1–2–3);
per 1 skyriaus
pamokas įgytas žinias
ir gebėjimus (baigus
skyrių).

Taškai

Pažymys

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3 ir mažiau

3 ir mažiau

Tyrinėsi:
Tyrinėsi

Pasirinktu būdu (p. 99) skaitysi ir nagrinėsi:
Stepo Zobarsko apsakymą „Belaisvis“ iš knygos
„Ganyklų vaikai“;
Jono Biliūno apsakymą „Brisiaus galas“;
Jono Biliūno apsakymą „Kliudžiau“;
Šatrijos Raganos apsakymą „Vyšnios“;
Juliaus Kaupo senųjų laikų padavimą
„Stirniukas“;
Bitės Vilimaitės apsakymą „Čiuožyklos muzika“.

Aiškinsiesi ir mokysiesi:
• kas sudaro kūrinio vaizduojamąjį pasaulį; kas yra kalbinės
raiškos priemonės; sinonimas, monologas; pasakotojas;
kulminacija; padavimas;
• užbaigti pradėtus sakinius; apibūdinti kūrinio vaizduojamąjį
pasaulį; įvertinti veikėjo poelgį; išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę;
užrašyti, kuo kūrinys svarbus šiandien; rasti tinkamą citatą,
pacituoti; išskirti svarbiausius veikėjų bruožus, apibendrinti;
įminti, sukurti mįslę, paaiškinti patarlę.

Kursi:
tėvų ir vaiko dialogą;
laimingą apsakymo pabaigą;
pasakotojo vidinį monologą;
pasakojimą „Mano (Mano
mamos / tėčio / močiutės /
senelio) svarbiausias apsisprendimas“;
rašinį „Mano geriausias
draugas (-ė)“ arba „Mano svajonių draugas (-ė)“.

2 SKYRIUS / PASAKĖČIOS – IŠPLĖTOTA PATARLIŲ IŠMINTIS

C

1 taškas

3–5 dalykus, suteikiančius tavo namams saugumo, jaukumo.
C
2. Užrašytus žodžius ar piešinėlius apibūdink plačiau (kas? koks? kaip?
1. Ezopo pasakėčių vertėjas L. Valkūnas rašo, kad pasakėčiose atskleidžiamos „amžinosios verką veikia?, pavyzdžiui: Mano rainoji pūstauodegė katė tingiai pasitintybės, tad ne veltui tikriausiai šis žanras tebėra populiarus iki mūsų dienų, o Ezopo pasakėčių
ka mane, grįžtantį iš mokyklos).
siužetai rado vietą ne vieno kūrėjo kūryboje“. Prieik prie išvados, kodėl, praėjus šimtmečiams,
3. Prisimink malonų įvykį, susijusį su namais, jų saugumu ir jaukumu.
pakartojami pasakėčių siužetai. Parašyk bent dvi priežastis.
Parašyk rišlų 8–10 sakinių pasakojimą „Mano saugūs, jaukūs na2. Paaiškink, kuo reikšmingos pasakėčios šiandien, kas jomis nusakoma.
mai“ – pavartok tai, ką užsirašei 1 ir 2 užduotyse.

2 taškai
2 taškai
2 taškai
1 taškas
2 taškai

Papildomas
užduotis atliksite klasėje
arba namie.

2 SKYRIUS. Stiprinantys ir skaudūs išgyvenimai
kaip išvengti skaudžių išgyvenimų;
kodėl skaudūs išgyvenimai stiprina;
kokios pirmosios doros pamokos;
kodėl svarbu būti atsakingam;
kada nelengva apsispręsti;
kaip skaudūs išgyvenimai paveikia draugystę.

1 SKYRIUS / ŠEIMA IR NAMAI

2. Autorius
PrisiminkJ.praeitą
pamoką
aptartą
lietuvių
autoriaus
1.
Biliūnas
neaprašo
namų,
kuriuose
vyksta veiksmas. Mes, skaitytojai, jų vaizdą susikuS. Stanevičiaus
pasakėčią
„Žmogus
ir levas“
riame.
Įvertink tuos
namus.
Gali pradėti
taip:ir
darMano
kartą nuomone,
ją perskaityk
(p. 74–75). apsakyme „Motina“ namai yra
perskaitytame
.
3. Iš
Palygink
S. Stanevičiaus
„Žmo-kitą myli, yra labai svarbūs vienas kitam? Perrašyk sa2.
ko supratai,
kad vaikaspasakėčios
ir mama vienas
gus ir levas“
Ezopožodžiais:
pasakėčios „Žmogus
kinį
pabaikirsavais
S. Stanevičiaus
Ezopo
ir liūtas“
siužetùs.
Nusibraižyk
Veno
diaAš manau,
kad vaikas
ir mama
yra svarbūs
vienas
kitam,irnes
„Žmogus
levas“
„Žmogus ir liūtas“ .
gramą ir išvadą,
susikertančioje
dalyje
surašyk namuose saugu. Kas tai rodo?
3. Padaryk
ar apsakyme
aprašytuose
abiem pasakėčioms
bendrus bruožus
4. Apibendrink,
kas perskaitytame
tekste tau buvo įdomu, svarbu, darė įspūdį.
(panašumus), likusiose dalyse – tai, kas
jas skiria (skirtumus).
4. Žvelgdamas į Veno diagramą, apibendrink,
ATLIK
kas NAMIE
pasikartoja abiejose pasakėčiose (pavadinimas,
siužetas,
veikėjai, situacija,
1. Žvelk
į iliustraciją
ir nupieškmoralas...).
namą. Jame surašyk (gali ir nupiešti)

Prisimink, kokius tekstus skaitei 1 skyriuje, ko išmokai, ir rišliais sakiniais atsakyk
į klausimus, atlik užduotis.
1.
2.
3.
4.

Alegòrija – netiesioginės, paslėptos reikšmės vaizdas. Alegorija yra dažna pasakose ir pasakėčiose, kuriose suktumas ir gudrumas alegoriškai vaizduojamas lapės, godumas – vilko pavidalu.

12

Įdomiausias įvykis

1 SKYRIUS. Šeima ir namai
Tyrinėsi:

Kalb nės raiškõs pr emonėspadeda atskleisti veikėjų charakterius, jausmus ir mintis, sukurti nuotaiką, atspindėti lyrinio „aš“ jauseną.

Pagrindinė mintis

Nuomonė apie knygą, įspūdis

9

KALBINĖS RAIŠKOS PRIEMONĖS

Kalb nė raiškà– tai meninių priemonių visuma, daranti tekstą vaizdingesnį.

I TEMA

Tema

Testas kiekvieno
6. Peržvelk paveikslėlius ir nuspręsk, kuris tiksliausiai apibūdina teksto „Tai neparduodama“
skyriaus
irKodėl?
temos
situaciją.
pabaigoje padės
ne tik pakartoti,
ko išmokote, bet ir
įsivertinti.

PAKARTOJU IR ĮSIVERTINU
8

101

Išminties skrynelė

• įveikti sunkiai suprantamą tekstą;
• mokytis skaityti aiškiai, tinkamu tempu, intonacija.

Perskaityk poeto J. Erlicko eilėraštį „Gimimo
diena“ arba išklausyk, kaip jį skaito mokytojas.
Skaitydamas eilėraštį pats, stenkis taisyklingai tarti ilguosius ir trumpuosius balsius, pabrėžti eilučių pabaigos ženklus, perteikti eilėraščio nuotaiką.

Pagal skaitymo
tikslą ir teksto žanrą
pasirinkite tinkamą
skaitymo būdą (žr.
„Kaip skaityti“, p.
99). Prieš pagrindinį
tekstą pateikti klausimai ar
užduotys nurodys,
į ką atkreipti dėmesį
skaitant.

PRIEDAI

99

Kaip skaityti

ATLIK NAMIE
1. Perskaityk dar vieną Ezopo pasakėčią (ją jau perskaitei atlikdamas 1 pamokos užduotį ATLIK
NAMIE).
ŽINIUKAS
Ezopas – nedidelės apimties literatūros kūrinys, kuriame vaizduojamas vienas pagrindiApsãkymas
lapėnedaug veikėjų.
nisLiūtė
įvykis,ir yra
Pagrindnė
mintsliūtei,
– tai,kad
ką visada
svarbaus,
reikšminga
autoriaus
pasakyti kūriniu.
Lapė prikaišiojo
atsivedanti
tik vieną
jauniklį.norėta
Toji atsakė:
Pãsakojimas
tekstas, kuriame nuoseklia pasakojami realūs ar išgalvoti, įsivaizduojami įvykiai.
– Vieną, bet–liūtą.
Temà – tai, apie ką pasakojamaIštekste
(kūrinyje).
senosios
graikų kalbos vertė Leonas Valkūnas
Vertýbės – tai, kas mums brangiausia, svarbiausia, kas suteikia teigiamų emocijų, pavyzdžiui,
2. Išvardyk, kokius pasakėčios bruožus įžvelgi šioje trumpoje pasakėčioje (remkis 1 pamokos
meilė,
gėris.
ĮŽVELK užduotyje (p. 74) pateiktu pasakėčios apibrėžimu).
3. Pasakyk, kas pasakėčioje vaizduojama alegoriškai.
4. Suformuluok, kokia vertybė nusakoma liūtės žodžiais.

Įsivertinsi:
ką gebi pasibaigus
pamokai (1–2–3);
per 2 skyriaus
pamokas įgytas žinias
ir gebėjimus (baigus
skyrių).

ŽINIUKAS

Kiekvienos pamokos
pabaigoje rasite
žingsnelius įsivertinti.

Arvisuma,
galiu pamokai
pasibaigus
rišliais
sakiniais ir
atsakyti
į šiuos
klausimus?
Siužètas – įvykių
atskleidžianti
veikėjų
charakterius
sudaranti
kūrinio
turinį.
Kokią temą
aptariau?

Kokią temą
aptariau?

Kaip atsakysiu į pamokos klausimą?

Kokias sąvokas
išsiaiškinau?
Ar1galiu pamokai
pasibaigus
rišliais2sakiniais
atsakyti
į šiuos
klausimus?
Formuluoju
teiginį
paaiškinu
pagrindžiu
Ką išmokau atlikti?

1

Kokias sąvokas išsiaiškinau?
Ką išmokau atlikti?

nagrinėtais tekstais.

2

Kaip atsakysiu į pamokos klausimą?

Formuluoju teiginį paaiškinu
nagrinėtais tekstais.

pagrindžiu

3

3

3 SKYRIUS. Žmogaus ryšio su žmogumi vertė
Tyrinėsi:
Tyrinėsi
koks žmonių ryšys yra vertingas;
kodėl žmogui svarbu išreikšti jausmus;
koks būna žmogaus ryšys su žmogumi;
kaip kūryboje atskleisti bendravimo vertę.

Pasirinktu būdu (p. 99) skaitysi ir nagrinėsi:
Violetos Palčinskaitės eilėraščius „Palesinti
paukštį“, „Iš ko padarytas pasaulis“;
Janinos Degutytės eilėraštį „Džiaugsmas“;
Ramutės Skučaitės eilėraštį „Vasara“;
Juozo Erlicko eilėraštį „Gimimo diena“;
Sigito Gedos eilėraštį „Vakaro prašymas“;
Justino Marcinkevičius eilėraščius: „Poezijos
vaikystė“, „Sugriebęs mane...“, „Trys eilutės
anūkėlei“.

Aiškinsiesi ir mokysiesi:
• kas yra eilėraštis, lyrinis „aš“; kokia kūrinio meninė raiška;
posmas, rimas, simbolis; perkeltinė žodžių reikšmė;
sąskambiai;
• pasidalyti įspūdžiu perskaičius eilėraštį; nusakyti eilėraščio
nuotaiką; nagrinėti eilėraštį: nusakyti veiksmo laiką, vietą,
apibūdinti kalbantįjį (lyrinį „aš“), situaciją, formuluoti temą ir
pagrindinę eilėraščio mintį; sieti tekstą su iliustracija; paaiškinti
eilėraščių prasmę; lyginti eilėraščius (rasti panašumų ir
skirtumų); raiškiai skaityti arba atmintinai deklamuoti eilėraštį;
savo įspūdžius perteikti vaizdu.

Kursi:
eilėraštį apie bendravimą,
jausmus, žmogaus ryšį su
žmogumi;
iliustraciją savo sukurtam arba
perskaitytam ir aptartam
eilėraščiui, siedamas ją su
eilėraščio prasme.

Įsivertinsi:
ką gebi pasibaigus
pamokai (1–2–3);
pakartosi ir įsivertinsi
per I temos pamokas
įgytas žinias ir
gebėjimus.

SUTARTINIAI ŽENKLAI
Interaktyvios
nuorodos

C
A B
Įžvelk

* Kaip naudotis vadovėliu mokiniams paaiškinta šio vadovėlio įvade p. 6-7

Skaityk ir
suprask

Nagrinėk

Atlik
namie

Žiniukas,
Žodynėlis

Kurk

Išminties
skrynelė

Priedai

Pakartoju ir
įsivertinu

Kontrolinis
Įsivertinimas

Sutartiniai
ženklai nurodys
veiklą, užduoties tipą, jos
atlikimo būdą.

