
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 

        Rasa Pažereckienė 

 

617 gr.(11 kl.) 

 

Pamokos tema. Mykoliuko-kūrėjo paveikslas  

J.Tumo-Vaižganto apysakoje ,,Dėdės ir dėdienės‘‘. 

 

 

Uždavinys. Remdamiesi apysakos ,,Dėdės ir dėdienės‘‘ 

fragmentais , dirbdami poromis, mokiniai įvardins bent tris 

Mykoliuko-kūrėjo savybes bei mokės iliustruoti kūrinio 

pavyzdžiais. 

 

 

Mokymo metodai. Pokalbis. ,,Minčių lietus‘‘. Aiškinimas. 

Darbas poromis, grupėmis,  ,,burbulo“ metodas, interviu. 

 

 

   

Medžiaga ir šaltiniai. 

Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.Šviesa.1967 

L.Narbutienė. Taiklios plunksnos strategija.II dalis.Ugda,2017 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-05-15-sv-izidorius-

artojas/7214.Jėzuitai išplatino šv.Izidoriaus 

Vaižganto laiškai Klimams:laiškas kaip 

autobiografija.G.Vanagaitė. 
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Priedas Nr.1 

Į(si) vertinimas-   I grupė 

 Aš.................-I narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

 

Taškai 

 II narys(vardas) 

 

Taškai 

Vertinu savo draugą 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)-      

taškai(max.3) 

Vertinu savo 

papildymus. 

 

Paslėpta 

užduotis 

1.     

2.     

3.  

 

   

4. - -  Psl.80-81 

Iš viso:     

 

Max: 

  5 5 3 2 

  

                                                                       

I narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

   



 

Į(si) vertinimas-   I grupė 

 

 Aš.................-II narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

 

Taškai 

Vertinu savo 

draugą 

 II narys(vardas) 

Taškai 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

taškai 

(max.3) 

Vertinu savo 

papildymus. 

 

Paslėpta 

užduotis 

1.     

2.     

3.     

4. - - - Psl.80-81 

Iš viso:     

Max:        5        5    3     2 

                                                                    

II narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 



          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

  Į(si) vertinimas-   II grupė 

 Aš.................-I narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

 

Taškai 

 II narys(vardas) 

 

Taškai .Vertinu savo 

draugą 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta užduotis 

1. - - - Suraskite internete, 

kokiomis meninėmis 

priemonėmis gali 

būti kuriamas veikėjo 

paveikslas. 

2.     

3.     

4.     

Iš 

viso: 

    

Max:     5      5    3  2 

                                                                        

I narys –Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 



   

Į(si) vertinimas-   II grupė 

 

 Aš.................-II narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I 

narys(vardas) 

Taškai 

Vertinu savo 

draugą 

 II narys(vardas) 

 

Taškai 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta užduotis 

1. - - - Suraskite internete, 

kokiomis meninėmis 

priemonėmis gali būti 

kuriamas veikėjo 

paveikslas. 

2.     

3.     

4.     

Iš viso:     

Max:   5    5    3      2 

II narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 

    Taškai(max.16)           -Įsivertinimas                 ..................... 

                          Draugo įvertinimas            ........... 

                          Mokytojos įvertinimas       ........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

 



Į(si) vertinimas-   III grupė 

 

 Aš.................-I narys(-ė) 

 

Kl.nr

. 

I 

narys(vardas) 

 

Taškai 

 II narys(vardas) 

 

Taškai .Vertinu savo 

draugą 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta užduotis 

1.     

2.     

3.     

4. - - - Surask literatūros 

krypčių iškarpose 

neoromantizmo kūrinių 

temas 

Iš 

viso: 

    

Max: 5 5 3 2 

                                                                      

I narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

   

 



Į(si) vertinimas-   III grupė 

 

 Aš.................-II narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I 

narys(vardas) 

Taškai 

Vertinu savo 

draugą 

 II 

narys(vardas) 

 

Taškai 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta užduotis 

1.     

2.     

3.     

4. - - - Surask literatūros krypčių 

iškarpose neoromantizmo 

kūrinių temas 

Iš viso:     

 

Max: 

5 5 3 2 

  

                                                                       I 

 

II narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

   



   
Į(si) vertinimas-   IV grupė 

 

 Aš.................-I narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

 

Taškai 

II narys(vardas) 

 

Taškai .Vertinu savo 

draugą 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta 

užduotis 

1.     

2. - - - Surask kabinete 

žodyną ir 

paaiškink  

,,paralelės‘‘ 

reikšmę 

3.     

4.     

Iš viso:     

Max: 5 5 3 2 

                                                                        

I narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

   

 

 

 



 

Į(si) vertinimas-   IV grupė 

 

 Aš.................-II narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

Taškai 

Vertinu savo 

draugą 

 II narys(vardas) 

 

Taškai 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta 

užduotis 

1.     

2.    Surask 

kabinete 

žodyną ir 

paaiškink  

,,paralelės‘‘ 

reikšmę 

3.     

4.     

Iš viso:     

Max: 5 5 3 2 

                                                                       

II narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)...............  

 

 

 



Į(si) vertinimas-   V grupė 

 
 Aš.................-I narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

 

Taškai 

 II narys(vardas) 

 

Taškai .Vertinu 

savo draugą 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta užduotis 

1.     

2.     

3.     

4. - - -  

Ant klasės sienos 

rask rašytojų 

,kalbėjusių apie 

elgesį su gyvūnais, 

pavardes ir kūrinius 

Iš viso:     

Max: 5 5 3 2 

                                                                        

I narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                            Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

 

 

 



Į(si) vertinimas-   V grupė 

 

 Aš.................-II narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

Taškai 

Vertinu savo 

draugą 

 II 

narys(vardas) 

 

Taškai 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta užduotis 

1.     

2.     

3.     

4. - - - Ant klasės sienos rask 

rašytojų ,kalbėjusių 

apie elgesį su 

gyvūnais, pavardes ir 

kūrinius  

Iš 

viso: 

    

Max: 5 5 3 2 

                                                                        

II narys –Mykoliukas 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

 



 

Į(si) vertinimas-  VI grupė 

 

 Aš.................-I narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

 

Taškai 

 II narys(vardas) 

 

Taškai .Vertinu savo 

draugą 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta 

užduotis 

1.     

2. - - - Internete 

surask,kas 

buvo 

Šv.Izidorius 

3.     

4.     

Iš viso:     

Max: 5 5 3 2 

                                                                  

I narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

 

    Taškai(max.10)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

   



 
Į(si) vertinimas-   VI grupė 

 

 Aš.................-II narys(-ė) 

 

Kl.nr. 

I narys(vardas) 

Taškai 

Vertinu savo 

draugą 

 II narys(vardas) 

 

Taškai 

Papildomas kl. 

(grupė,numeris)- 

Taškai(Max.3) 

Vertinu draugų 

papildymus 

Paslėpta 

užduotis 

1.     

2.    Internete 

surask,kas 

buvo 

Šv.Izidorius 

3.     

4.     

Iš viso:     

Max: 5 5 3 2 

                                                                       

I narys -Mykoliukas – 

kūrėjas............................................................................................................

................................3tšk. 

Šie bruožai išryškėja(epizodai)-

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................3tšk. 

    Taškai(max.16)-Įsivertinimas..................... 

                               Draugo įvertinimas........... 

                          Mokytojos įvertinimas........... 

          (Taškų suma dalijama iš trijų)............... 

   



Pamokos situacija. Mokiniai perskaitę šešis teksto fragmentus iš 

L.Narbutienės ,,Taiklios plunksnos strategija‘‘, susipažinę su 

pagrindinių veikėjų gyvenimo  istorijomis, moka įvardyti 

apysakos istorinį laiką. 

 

Nuteikimas. 

,,Minčių lietus‘‘ 

Koks turėtų būti kūrėjas?(užrašau lentoje ) atsakymus (lakios 

vaizduotės ,pastabus, jautrus, smalsus ir t.t.) 

Ar kūrėju gimstama ar tampama?  (gimstama) 

Ar galima sakyti, kad Mykoliukas kūrėjas?  (subtilios prigimties) 

   

Skelbiamas uždavinys(rodomas lentoje). Remdamiesi apysakos 

,,Dėdės ir dėdienės‘‘ fragmentais , dirbdami poromis, mokiniai 

įvardins bent tris Mykoliuko-kūrėjo savybes bei mokės iliustruoti 

kūrinio pavyzdžiais. 

 

Darbas su medžiaga. ( 20- 25 min.) Susiskirsto mokiniai 

poromis.Yra šeši variantai, todėl porų bus daugiau(4,5,6 variantai 

po du egzempl.) (Priedas Nr.1) 

Paaiškinamas darbas.Pasakoma,kad reikės rašyti atsakymus į 

klausimus sąsiuvinyje,paliekant vietos papildymui. Aptariant 

reikės pildyti savo vertinimo ir įsivertinimo lentelę.Ją po pamokos 

paimsiu   galutiniam vertinimui.  Jei viskas aišku,prie poros guli 

žalia kortelė, jei neaišku-žalia. 

(Priedas Nr.1) 

 

Paslėpta medžiaga- tai užduotis,kurią reikės įvykdyti naudojantis 

papildomomis priemonėmis ir medžiaga.(Priedas Nr.2) 

 

Darbo pristatymas.  Kiekviena grupė pristato savo atsakymus.Po 

du klausimus. Leidžiama papildyti kitoms grupėms. 

 Po pristatymų kiekvienas užpildo savo lapo lentelę. 



 

Savarankiškas darbas( 8min.)Užrašyti bent 3 Mykoliuko kūrėjo 

bruožus, iliustruojant pavyzdžiais(savo žodžiais). 

 

 

 

,,Burbulo metodas’’.Pasiskirsto į penkias grupes ir nupiešia 

centre burbulą su  užrašu   ,, Mykoliukas- kūrėjas”.Kuo daugiau 

bruožų,atskleidiančių šią savybę.Naudotis savo darbu.Piešia ant 

lapo ir eksponuoja.Pasidžiaugiame darbais.Surenku įvertinimui 

lapus 

   

 

 

 Reflektuojame.Interviu.(Paimti pirma grupė iš antros,antra-iš 

trečios,treč čia- iš ketvirtos,ketvirta-iš penktos,penkta iš 

šeštos,šešta iš pirmos-po du klausimus) 

 

 

 

Mokinės pristato tiriamąjį  darbą apie emocijas apysakoje –

kitą pamoką bus reikalingos žinios kalbant apie meilę 

Vaižganto apysakoje. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr.2  

I gr. 

Psl. 80. ,,…Saistomas neturto ir savęs atsižadėjimo 

įžadų...‘‘,,nesiskundžiu...‘‘, iš motinos paveldėjo meilę visiems Dievo 

kūriniams,šviesią pasaulėjautą(apie pasakotoją) 

 

,, ne ,niekas jo nepamalonino nei šiandien....‘‘ 

,,Viena buvo aišku....‘‘(Mykoliukas) 

 

IIgr. 

Ieško internete –Vikipedijoje -semantinės minties figūros(Epitetai) 

 

IIIgr. 

Iš knygos-,,Kultūros epochų ir literatūros srovių lentelės‘‘ realizmo ir 

romantizmo skyrių ištraukos sukarpytos ,reikia surasti 

informaciją.(Dėmesys žmogaus vidiniam pasauliui ir žavėjimasis gamta) 

 

IV gr. 

Žodynas yra matomoje vietoje-spintoje. 

 

 

V gr. 

,,Vydūno stende‘‘ paslėpta  

Donelaitis ,,Metuose“ kalba apie Plaučiūną,  kurio  kunpalaikis buvo 

vienaausis.  

 

J.Biliūnas ,,Brisiaus galas‘‘. 

 

VI gr. 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-05-15-sv-izidorius-

artojas/7214.Jėzuitai išplatino šv.Izidoriaus (tarnavo Ispanijoje ūkininkams 

ir garsėjo gerais darbais,vaizduojams su dviem ariančiais jaučiais) 
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