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PRISTATYMO TURINYS 

 

  Projekto dalyviai ir tikslai. 

 Projekto trukmė ir etapai. 

 Darbo rezultatas, vertinimas. 

 Dalyvių (savi)refleksijų aptarimas. 

 Klausimai, komentarai. 



PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLAI 

 

 Pasakas kūrė I m ir I u1 klasės 62 

gimnazistai. 

 Tikslas – susipažinti su žanro specifika 

teoriniu bei praktiniu lygmeniu. 

  Kiekvienam sukurti originalią autorinę 

pasaką pagal stebuklinės pasakos struktūrinį 

modelį. 

 Sukomponuoti klasės pasakų rinkinį. 



Projekto 
trukmė ir 

etapai 

  Kovo mėnesio pamokose pristatyta teorija ir 
praktiškai nagrinėtos stebuklinės pasakos, 
aptariamas modelis. 

Kovo 30 d. pristatyta kūrimo užduotis ir skirtas 
laikas rašyti I pasakos variantą. 

Balandžio vidury grąžinamas mokytojos ištaisytas, 
iškomentuotas darbas ir skiriamas laikas patiems 
redaguoti, tobulinti pasaką kuriant II variantą 
(patarimas paskaityti draugų tekstus). 

Balandžio pabaigoje pateikti galutiniai tekstų 
variantai, gegužės pradžioje sukuriamos pasakų 
iliustracijos. 

  Gegužės antroje pusėje sukomponuojami klasės 
pasakų rinkiniai ir įvyksta projekto aptarimas. 

 Iš viso – trys mėnesiai darbo.  

 



SUKURTI PASAKĄ PAGAL PRISTATYTĄ 
MODELĮ 

 
I ETAPO VIENOS PATEIKTIES PAVYZDYS  

• KURIAMAS PASAKOJIMAS TURI BŪTI PASIRINKTO PAGRINDINIO VEIKĖJO 

TAPIMO HEROJUMI – ATSAKINGU, BRANDŽIU ŽMOGUMI – ISTORIJA. 

• PASAKOTI REIKIA  LAKONIŠKA PASAKOMS BŪDINGA MANIERA.   

• SUGALVOTI PAVADINIMĄ.  

 



DARBO REZULTATAS IR 
VERTINIMAS

 

  Sukurti abiejų klasių originalių autorinių 
pasakų  rinkiniai taikant stebuklinės pasakos 
struktūrinį modelį. 

 

 Rinkiniai sukomponuoti pagal pasakų 
pavadinimus, juos sudėliojus abėcėlės tvarka 
(pvz. kitoje skaidrėje). 

 

Visi 62 mokiniai laiku atliko užduotis, 
pasirinkta technika/ būdu sukurtą pasaką 
iliustravo  apie vertinimą... 

 

 



I U 1 KLASĖS PASAKŲ 
RINKINIO TURINIO 

FRAGMENTAS 
 Akmuo, kuris pakeitė viską  pasaką sekė Ignas 

  Apelsininis voratinklis  pasaką sekė Rusnė 

  Ašara  pasaką sekė Arijus 

 Auksinis žiedas  pasaką sekė Goda 

  Ąžuolas  pasaką sekė Matas 

  Ąžuolo gilės  pasaką sekė Greta 

 Broliai drakonai  pasaką sekė Jonas 

  Darbštuolė ir stebuklų pasaulis  pasaką sekė Ugnė 

  Gegute, gegute, gegute!  pasaką sekė Linas 

  Geroji širdis  pasaką sekė Danielius  



Dalyvių (savi)refleksijų aptarimas 
Pozityvus vertinimas Neutralus vertinimas Nepalankus vertinimas 

Daug įdomiau už įprastą rašinį. 

 

Labai patiko galimybė iliustruoti, 

galvoti, kaip tai padaryti. 

 

Labai padėjo I varianto tekste 

prirašyti mokytojos komentarai. 

 

Galėjau fantazuoti. 

 

Patiko, kad turėjome daug laiko, kad 

darbas buvo suplanuotas. 

 

Darbas ilgalaikis, todėl tapo artimas 

ir net mylimas. 

 

Man tikrai buvo sunku pradėti, sugalvoti 

situacijas, bet laikui bėgant kažkaip 

pavyko visai gerai. 

 

Darbas kitoks, nei mes esam įpratę. 

 

Supratau stebuklinės pasakos struktūrą. 

 

Kad visada nevertintų juodraščio... 

 

Supratau, kad pasakų kūrimas nėra 

lengvas dalykas. 

 

Viskas sekėsi, tik reikėjo daug 

kantrybės. 

 

 

Labai nemėgstu daug kartų 

perrašinėti to paties teksto, nes 

atsibosta. 

 

Sunkoka laikytis pasakos modelio, 

prirašiau visokių nereikalingų 

detalių, turėjau trumpinti. 

 

Visai nenorėjau iliustruoti ir 

piešiau paskutinę naktį kažkokią 

nesąmonę. 

 

Daug laiko darbas užėmė.  

 

Pradžioje užduotis atrodė baisi... 

 

 



GAL  
TURITE 
KLAUSIMŲ ? 



 

 Ačiū visiems už dėmesį. 

 

 Linkiu tikėti Pasaka ir išbandyti 
kažką panašaus su savo 
mokiniais. 


