
  
 

 

 

TIKSLAS 

Šie metodiniai patarimai skirti 

kartu su mokiniais aptarti Europos 

ateities vizijos formavimo 

galimybes, siekiant formuoti 

aktyvų ir pilietišką mokinių 

poţiūrį, orientuojant ugdymo 

veiklas į praktišką kasdienių 

problemų sprendimą, 

supaţindinant mokinius su ateities 

socialinės ir pilietinės kultūros 

projektavimu. 

Mokinių veiklos gali būti 

organizuojamos ne tik mokyklose, 

skiriant įprastines 45 minutes, bet  

būti išplečiamos ir siejamos su 

neformaliojo ugdymo veiklomis,  

tapti projektų savaitės idėja, 

padedančia visai mokyklos 

bendruomenės  diskutuoti, plėtoti 

ir gilinti besimokančiųjų  

socialines ir pilietines bei 

asmenines kompetencijas, skatinti 

domėjimąsi Europos institucijų 

veikla. 

Skiriant mokymo  ir (arba) 

mokymosi uţduotis, skatinama 

naudotis virtualiomis ugdymosi 

aplinkomis, turinio temoms 

skirtomis interneto svetainėmis, 

vaizdo medţiaga ir pan., skatinti 

besimokančiuosius plėtoti savo 

informacinius ir komunikacinius 

įgūdţius, ieškant, vertinant ir 

pateikiant informaciją. 

 

 

 

 

 

EUROPOS PAMOKA  
METODINIAI PATARIMAI MOKYTOJUI, 

DIRBANČIAM SU 9-10 IR 11–12 KLASIŲ 

MOKINIAIS 
 

INTEGRUOTA PAMOKA. KAIP JĄ PRAVESTI?  

Integruoto pilietinio ugdymo, geografijos ir istorijos pamokos plano 

pavyzdys tema „Kokia Europos Sąjunga bus 2025 m.? Apmąstymai ir 

scenarijai“ 9–10 ir 11–12 klasėms (ţr. 3 p.).  

 

SIŪLOMOS VEIKLOS IR METODAI 

Toliau pateikiami keletas pasiūlymų, kaip paįvairinti mokymo  ir (arba) 

mokymosi veiklas. 

 

„Atrasti Europą― (veikla gali būti naudojama kaip įvadas į pamokos temą. 

Ji skirta padėti mokiniams rasti ir įsivardyti asmeninį santykį su Europa ar 

kita nagrinėjama tema).  

1 variantas. Mokiniai dideliame lape, lentoje ar naudodamiesi Padlet 

programa 10–15 min. rašo, piešia ar kitaip (pvz., kurdami koliaţus) 

vaizduoja, ką kiekvienam jų reiškia Europa. Mokiniai negali kalbėtis, tačiau 

gali raštu reaguoti į vienas kito piešinius, sakinius. Pasibaigus laikui, 

aptariama, ką kiekvienam mūsų reiškia Europa. Trukmė – apie 20–25 min. 

 

2 variantas. Uţduotį galima atlikti lauke, gamtoje. Mokiniai sutartoje 

aplinkoje (pvz., mokyklos kiemas, parkas, artimiausia miesto aikštė ir pan.) 

ieško ţenklų, simbolių, vaizdų, geriausiai atspindinčių Europos temą. Grįţę 

bendrame rate pristato „atradimus“ – aprašytus, nupieštus, pavaizduotus 

simboliškai (pvz., nuotraukos, iš lauke rastų objektų sukurtos mini 

skulptūros ir pan.). Aptariama. Trukmė – 40–45 min. 

 

Be integruotos pamokos plano pavyzdyje nurodytų veiklų diskusijoms apie 

penkis ES ateities scenarijus mokytojas gali pasitelkti ir kitus diskusijų 

organizavimo metodus. Prieš juos taikant, patariama paţiūrėti vaizdo 

medţiagą ir susipaţinti su Baltąja knyga dėl ES ateities. 

1 variantas. „Pasaulio kavinė“. Patalpoje sustatomi 5 stalai su kėdėmis, ant 

stalų padedami A1 popieriaus lapai, rašymo priemonės. Ant kiekvieno lapo 

uţrašoma po vieną galimą ES27 ateities scenarijų. Mokiniai, pasidaliję į 5 

grupes, sėda prie stalų ir aptaria pasiūlyto scenarijaus privalumus ir 

trūkumus (argumentai, pavyzdţiai uţrašomi ant lapo). Po 10 min. grupės 

keičiasi stalais, prieš tai sutarę, kuris kiekvienos grupės mokinių bus stalo 

„šeimininkas“ ir naujai atėjusiai grupe trumpai pristatys savo grupės 

argumentus. Uţduotis baigiama, kai grupės aptaria visus 5 scenarijus. 

Trukmė – 60–70 min. 

Uţduotis parengta remiantis Ţ.Gailiaus ir kt. metodiniu leidiniu „Darbo su 

jaunimo grupėmis vadovas“ (2015, 124 psl.).  

 

 

http://www.jrd.lt/uploads/darbo%20su%20jaunimo%20grupemis%20vadovas_press%20quality.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/darbo%20su%20jaunimo%20grupemis%20vadovas_press%20quality.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/darbo%20su%20jaunimo%20grupemis%20vadovas_press%20quality.pdf
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SIŪLOMOS VEIKLOS 

IR METODAI (TĘSINYS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 variantas. „Pasaga“. Patalpa parengiama taip, kad mokiniai laisvai galėtų 

po ją judėti. Ant grindų ištiesiama virvė, suteikiant jai U raidės (pasagos) 

formą (galima tiesiog įsivaizduoti ar naudoti lipniąją juostą). Virvės pradţia 

reikštų 0, pabaiga – 10 (0 – visiškai nesutinku, 5 – nei taip, nei ne, 10 – 

visiškai sutinku). Skaitant scenarijų, mokiniai atsistoja toje įsivaizduojamos 

U raidės vietoje, kuri labiausiai atspindi jų pritarimą / nepritarimą ar 

abejones. Kai visi mokiniai pasirenka vietą, arčiausiai vienos kitų stovinčiųjų 

grupelės trumpai aptaria savo argumentus, kuriuos vėliau išsako garsiai. 

Kitos grupės gali reaguoti, prieštarauti, bet tai daryti konstruktyviai. Siūloma 

grupių argumentus uţrašyti ant  lentos ar fiksuoti IKT. Jeigu kitų argumentai 

įtikinami, mokiniai gali pakeisti savo pasirinktą vietą. Trukmė – apie 40 min. 

Metodas  ir jo naudojimas išsamiai aprašyti R. Greenaway metodiniame 

rinkinyje.  

3 variantas. ,,Diskusija tinklaraštyje ,,Kokia ES bus rytoj?“. Diskusijos 

tikslas – ugdyti medijų ir IT raštingumą, kritinį, kūrybinį mąstymą ir stiprinti 

skaitymo bei rašymo gebėjimus. Uţduoties trukmė – nuo 45 min. iki 1 

savaitės (esant poreikiui ir ilgiau). Mokytojas arba mokinys, naudodamasis 

bet kuria tinklaraščių kūrimo programa, sukuria tinklaraštį ,,Kokia ES bus 

rytoj?“.  

Visi klasės (-ių) mokiniai susitaria dėl dalyvavimo tinklaraštyje etikos 

taisyklių. Mokiniai, pasiskirstę poromis / grupelėmis, ar individualiai 

tinklaraštyje pateikia savo nuomonę apie kiekvieną iš penkių scenarijų, t.y. 

parengia trumpą savo apmąstymą / esė, kuriame būtų aiškiai pasisakoma uţ 

arba prieš kiekvieną scenarijų, remiantis teisiniais, ekonominiais, 

statistiniais, sociologiniais ir kitais duomenimis ir įrodymais. Tie mokiniai, 

kurie nerengė straipsnio, taip pat dalyvauja šioje uţduotyje, teikdami 

paklausimus, kontrargumentus, komentuoja, išsako savo nuomonę, pildo 

pateiktą straipsnį surinktais įrodymais. 

Straipsnio autoriai teikia atsakymus į klasiokų pasisakymus tinklaraštyje. Su 

kiekvienu Europos ateities scenarijaus variantu vienu metu tinklaraštyje gali 

dirbti maţiausia 3 mokiniai (straipsnio autorius ir du komentatoriai), o 

didţiausias skaičius neribojamas.  

Uţsiėmimas rekomenduojamas tiek pamokose, tiek neformaliojo švietimo 

veikloje 9–12 klasių mokiniams. Uţsiėmimo pabaigoje rekomenduojama 

visiems mokiniams parašyti vieno sakinio diskusijos apibendrinimą 

tinklaraštyje – išsakyti savo nuomonę apie diskusijos rezultatus; nurodyti, 

kaip keitėsi   jų nuomonė  diskusijos metu,  įvardyti labiausiai patikusius ar 

nepatikusius dalykus ir kt. 

Uţduotis parengta remiantis ,,TASKs for democracy.60 activities to learn 

and assess transversal attitudes, skills and knowledge“. Pestalozzi. Series 

No.4.2015. 

INFORMACIJOS ŠALTINIAI 

 Vaizdo seminaras „Kokia ES bus rytoj?“, 2017 m. balandţio 11 d. (apie 5 

ES ateities scenarijus kalbama nuo 20 iki 31 vaizdo įrašo minutės),  
Baltoji knyga dėl Europos  ateities. Kokia ES 27 bus 2025 m.? Apmąstymai 

ir scenarijai. Europos Komisija, 2017, ţiūrėta 2017-04-20 

RENGĖJAI 

 

 

 

 

Salomėja Bitlieriūtė, Šarūnas 

Gerulaitis, Ginta Orintienė, 

Loreta Statauskienė, Giedrė 

Tumosaitė, Vilnius, UPC, 2017 

 

http://reviewing.co.uk/toolkit/horseshoe-plus-questions.pdf
http://reviewing.co.uk/toolkit/horseshoe-plus-questions.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/kokia-europos-sajunga-bus-rytoj.html
https://ec.europa.eu/lithuania/node/5763_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/node/5763_lt
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INTEGRUOTAS PILIETINIO 

UGDYMO, GEOGARFIJOS IR 

ISTORIJOS PAMOKOS PLANAS 

TEMA: Kokia Europos Sąjunga bus 2025 m.? Apmąstymai ir 

scenarijai 

KLASĖ: 9–10; 11–12   ATLIKIMO LAIKAS: 2–3 pamokos 
 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI 

 Analizuodami šaltinius, mokiniai suţinos, kokios  

yra Europos valstybių grupės, kokie jų siekiai, 

diskutuos Europos Sąjungos plėtros klausimu. 

 Analizuodami šaltinius, dirbdami grupėmis 

analizuos ES kylančias problemas, kritiškai vertins 

galimus ES kaitos scenarijus, atsiţvelgiant į pastarojo 

meto politinius, ekonominius ir kitus įvykius. 

 

BENDROSIOS PROGRAMOS 
Mokinių pasiekimai 

Bendrosios kompetencijos  

 Savarankiškai planuoja mokymosi laiką, skirtą uţduotims atlikti. 

 Pasiruošia ir naudoja nurodytas mokymosi priemones. 

 Randa informaciją nurodytuose šaltiniuose, ją atrenka ir apibendrina. 

Perteikia informaciją pasirinktomis priemonėmis ir būdais. 

 Padrąsintas išsako ir pagrindţia savo poţiūrį viešoje diskusijoje. 

 Domisi daugeliu dalykų ir ieško apie juos informacijos. 

 Daro išvadas ir bando jas pagrįsti. 

Dalykinės kompetencijos  

9–10 klasė  

Nuostata. Nusiteikimas vertinti ir priimti sprendimus remiantis išsamia 

ir visapuse informacija, kritišku poţiūriu į visuomenės informavimo 

priemones.  

Ţinios ir gebėjimai 

Pilietinis ugdymas 1.22. Nagrinėti, kaip pasirinktą Europos ar pasaulio 

socialinę, ekonominę ar aplinkosaugos problemą sprendţia tarptautinės 

organizacijos. Nagrinėti, kaip Lietuva dalyvauja sprendţiant Europos ir 

pasaulio problemas, tarptautinio saugumo klausimus. Naudojantis 

informacijos paieškos šaltiniais, rasti reikalingos informacijos apie 

tarptautines organizacijas. 

Geografija 3.3. Palyginti Europos regionus, nustatyti jų skirtumus, 

paaiškinti prieţastis, daryti išvadas. [...] 3.3.2. Nurodyti ES kylančias 

socialines ir ekonomines problemas, pateikti galimus jų sprendimo 

būdus.  

11–12 klasė 

Nuostata 

Pripaţinti, gerbti ir remti pagrindines demokratijos vertybes ir 

principus: asmens ir tautos teises, laisves, teisingumą, lygybę, 

solidarumą, atsakomybę. 

Ţinios ir gebėjimai 

Istorija Bendrasis kursas. 7.8. Susieti visuomenės gyvenimo pokyčius 

Lietuvoje su dalyvavimu kuriant vieningą Europą. [...] 7.8.2. 

Pavyzdţiais iliustruoti pokyčius, kuriuos Lietuvos visuomenė patyrė ir 

patiria įstojusi į ES ir NATO. Išplėstinis kursas. 7.3. Įvertinti 

globalizacijos įtaką visuomenės gyvenimui. [...] 7.3.4. Aprašyti 

priemones ir būdus, kuriais ES valstybės bando kurti daugiakultūrę 

visuomenę. 

Geografija Bendrasis kursas. 2.30. Vertinti valstybių integracijos 

procesus. 2.30.1. Paaiškinti globalizacijos procesą, nurodyti jo 

apimamas sritis. 2.30.1. Apibūdinti ES geografinę erdvę. 2.30.2. 

Nurodyti Lietuvos integravimąsi į tarptautinius susivienijimus, 

apibūdinti pranašumus ir trūkumus. Išplėstinis kursas 2.31. Remiantis 

informacijos šaltiniais kritiškai vertinti šiuolaikinę geopolitinę pasaulio 

sąrangą, pateikti savo vertinimą, išvadas, atsiţvelgiant į pastarojo meto 

politinius, ekonominius ir kitus įvykius. [...] 2.31.3. Sieti ES ir atskirų 

jos valstybių geopolitinius siekius, nurodyti prieštaravimus.  
 

PRIEMONĖS  
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/kokia-europos-sajunga-bus-

rytoj.html , 2017 m. balandţio 11 d.,  
Baltoji knyga dėl Europos  ateities. Kokia ES 27 bus 2025 m.? 

Apmąstymai ir scenarijai. Europos Komisija, 2017  

https://ec.europa.eu/lithuania/node/5763_lt , lietuvių kalba, ţiūrėta 2017-

04-20 

 

MOKYMOSI VEIKLA 
9–10 klasė 

1. Nagrinėjant 1 priede pateiktą šaltinį „Europa 

šiandien“, mokiniai išsiaiškina, kokios yra Europos 

valstybių grupės (Europos Sąjungos (ES), Euro 

zona, ES muitų sąjunga, Šengeno erdvė, Europos 

laisvosios prekybos asociacija, Europos ekonominė 

erdvė ir Europos Taryba), kokios valstybės šias 

grupes sudaro bei kokie yra šių grupių siekiai (1 

priedas,  šaltinis B). 

2. Nagrinėdami 1 priede šaltinį B, mokiniai suskirsto 

valstybių grupių siekius į politinius, ekonominius ir 

socialinius (2 priedas) ir juos aptaria. Aiškinasi, 

kodėl Lietuvai svarbu dalyvauti įvairiose valstybių 

grupėse.  

3. Remdamiesi ţiniasklaidos teikiama informacija, 

įvardija ES kylančios politines, ekonomines ir 

socialines problemas. Diskutuodami ieško galimų 

sprendimo būdų. 

4. Paţiūri vaizdo medţiagos ištrauką apie ES ateities 

scenarijus ir trumpai juos aptaria.  

5. Pamokos apibendrinimas.  

 

11–12 klasė 

1. Vaizdo medţiagos perţiūra. 

2. Susipaţinus su vaizdo medţiaga klasėje aptariama: 

Kodėl ir kaip ES buvo sukurta? Kaip veikia ES? 

Kokiais pasiekimais naudojasi jos piliečiai ir kokių 

naujų problemų jai šiandien kyla? Ar 

globalizacijos amţiuje ES gali sėkmingai 

konkuruoti su kitomis didelėmis stiprios 

ekonomikos šalimis, įgyvendindama savo siekius? 

Koks ateityje bus Europos vaidmuo pasaulyje ?  

3. Darbas pasiskirsčius į 5 grupes. Kiekvienas 

mokinys grupėje gauna uţduotį išnagrinėti vieną 

scenarijų. Uţpildę 3 priede pateiktą lentelę, 

mokiniai vieni kitiems pristato nagrinėtą scenarijų.  

Diskutuodami grupėse išsirenka vieną, jų manymu 

naudingiausią Europos Sąjungai, scenarijų, , 

pateikia argumentus, kodėl jį pasirinko, kokius 

naudingus pokyčius įgyvendinant šį scenarijų jie 

matytų ES ir Lietuvoje,  kokia būtų šių pokyčių 

įtaka jiems asmeniškai. 

4. Pamokos apibendrinimas.  

  

REFLEKSIJA. VERTINIMAS.  
9–10 klasė. Pamokos pabaigoje mokiniai sąsiuvinyje uţrašo po vieną 

politinę, socialinę ar ekonominę problemą Europoje ir kaip tai gali įtakoti 

Europos Sąjungos ateitį. 

11–12 klasė. Pamokos pabaigoje mokiniai sąsiuvinyje parašo asmeninę 

nuomonę, uţ kurį Europos Sąjungos scenarijų jie balsuotų ir argumentuoja 

kodėl. 

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/kokia-europos-sajunga-bus-rytoj.html
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/kokia-europos-sajunga-bus-rytoj.html
https://ec.europa.eu/lithuania/node/5763_lt
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1 priedas 

Šaltinis A  

 

Šaltinis: Baltoji knyga dėl Europos  ateities. Kokia ES 27 bus 2025 m.? Apmąstymai ir scenarijai. Europos Komisija, 7 p., 2017 

1 pav.: Europa šiandien 

Šaltinis B 

Europos Sąjungos siekiai: taika, saugumas, politinis stabilumas, ekonominis ir socialinis solidarumas, Europos 

visuomenės modelio įgyvendinimas. 

 

Euro zonoje siekiama, kad Europoje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos augimu ir 

stabiliomis kainomis, ir kad didelio konkurencingumo socialinės rinkos ekonomika būtų orientuota į visišką 

uţimtumą ir socialinę paţangą. 

 

Europos muitų sąjunga. Valstybėms narėms draudţiama rinkti muitus ir panašų poveikį turinčius mokesčius 

bendrojoje rinkoje. 

 

Šengeno erdvė uţtikrina sustiprintą išorinių sienų kontrolę, čia yra intensyvėjantis Šengeno šalių sienos apsaugos 

tarnybų, policijos ir teisinis bendradarbiavimas, bendros Šengeno šalių vizų politikos vykdymas ir Šengeno 

informacinės sistemos funkcionavimas. 

 

Europos laisvosios prekybos asociacija nagrinėja prekybos, atitinkamų ES nepriklausančių šalių dalyvavimą 

vidaus rinkoje, bendradarbiavimą šiais klausimais: aplinka, klimato kaita, moksliniai tyrimai, švietimas, sveikata, 

mokesčiai, teisingumas ir vidaus reikalai, ţuvininkystė, bendroji uţsienio ir saugumo politika  ir bendroji saugumo 

ir gynybos politika bei parama vystymuisi. 

 

Europos ekonominė erdvė (EEE) tikslas – išplėsti ES vidaus rinką įtraukiant į ją Europos laisvosios prekybos 

asociacijos (ELPA) šalis. EEE šalims sutinkant į savo teisės aktus įtraukti ES teisės aktų dėl vidaus rinkos 

nuostatas, tokie teisės aktai tampa tų šalių teisės aktų dalimi. Jų įgyvendinimą ir vykdymą stebi specialūs ELPA 

organai ir jungtinis parlamentinis komitetas. 

 

Europos Taryba siekia didesnės jos narių vienybės, kad būtų apsaugoti ir įgyvendinti idealai ir principai, kurie yra 

bendras jų paveldas, ir skatinama jų ekonominė bei socialinė paţanga. 

https://ec.europa.eu/lithuania/node/5763_lt
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2 priedas 

1 lentelė. Europos valstybių grupių siekiai 

 

Europos 

valstybių grupės 

SIEKIAI 

POLITINIAI EKONOMINIAI SOCIALINIAI 

Europos Sąjunga  

 

  

Euro zona  

 

  

Europos muitų 

sąjunga 

 

 

  

Šengeno erdvė  

 

  

Europos laisvosios 

prekybos asociacija 

 

 

  

Europos 

ekonominė erdvė 

 

 

  

Europos Taryba 
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2 priedas plius 

 

Uţduotis kūrybingam mokiniui  

(praplečiančioji / gali būti diferencijuota / namų darbų / projekto / integruotos pamokos užduotis) 

 

Pasvarstykite, kokie dar kultūriniai, technologiniai ir ekologiniai iššūkiai kyla kiekvienam iš 5 Europos 

scenarijų. Simboliu paţymėdami esminę idėją, uţpildykite 2 lentelę. Trumpus argumentus surašykite ant 

atskiro lapo. Pristatykite ją savo bendraamţiams klasėje.  

 

2 lentelė. 5 Europos Sąjungos ateities scenarijai ir kylantys iššūkiai:  kultūriniai, technologiniai, 

ekologiniai 

 

Penki Europos Sąjungos ateities scenarijai Kylantys iššūkiai  

 

KULTŪRINIAI 

 

TECHNOLOGINIAI 

 

EKOLOGINIAI 

 

1 scenarijus. Esamos darbotvarkės tąsa    

 

 

 

  

 

2 scenarijus. Tik bendroji rinka  

 

 

 

  

 

3 scenarijus. Kas norės, nuveiks daugiau  

 

 

 

  

 

4 scenarijus. Nuveikti maţiau, bet 

efektyviau 

   

 

 

  

 

5 scenarijus. Nuveikti daug daugiau 

bendromis jėgomis 
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3 priedas 

3 lentelė. Europos Sąjungos scenarijus: argumentai „uţ― ir „prieš―   

 

Argumentai „UŢ“ 
EUROPOS SĄJUNGOS 

SCENARIJUS 
Argumentai „PRIEŠ“ 
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3 priedas plius 

 

Uţduotis kūrybingam mokiniui 

(praplečiančioji / gali būti diferencijuota / namų darbų / integruotos pamokos užduotis) 

 

Pamąstykite asociatyviai. Kokia 2 pav. pavaizduota geometrinė figūra 

(https://www.WikimediaFoundation) Jums asocijuojasi su kiekvienu iš penkių Europos Sąjungos ateities 

scenarijų: 

- apskritimas, 

- elipsė, 

- parabolė, 

- hiperbolė,  

- kūgis? 

 

Paveiksle greta figūros pavadinimo paţymėkite priskiriamo scenarijaus numerį (S1; S2; S3; S4; S5). 

Pagrįskite savo nuomonę.  

 

 

2pav. 

 

 

 2 pav.: Geometrinių figūrų asociacijos 

Apskritimas  

Elipsė  

Parabolė  

Hiperbolė   

Kūgis  

https://www.wikimediafoundation/
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4 priedas 

Uţduotis kūrybingam mokiniui 

Linksmosios informacinės kortelės vaizdingos kalbos ugdymui 

Vaizdingiau kalbėti galime naudodami aliteracijas, frazeologizmus, hiperboles, metaforas, onomatopėjas, 

personifikacijas ar palyginimus. Aptardami Europos Sąjungos scenarijų argumentus „uţ― ir „prieš―, 

pasinaudokite 2–3 vaizdingo kalbėjimo būdais. 

                                                                                                            

Aliteracija     Onomatopėja 
 

tuos pačius 

priebalsius turinčių 

ţodţių vartojimas 

„Žvengia žirgas – 

žirgas vėjas 

Sidabrinių avižų 

Naktys sėjo  

Ir nusėjo, 

O gražu, gražu, 

gražu…― 

— J. Tysliava 

garsų 

pamėgdţiojimas; 

ţodis arba ţodţiai, 

skambesiu, ritmika 

pamėgdţiojantys 

tikrovės garsus 

  

„Tuk-tuk";  

 

„Ţvangios 

dalgės 

ţvangiai 

pjauna" — P. 

Vaičiūnas 

   

 Hiperbolė   Personifikacija  
 

nepaprastas vaizduojamo 

objekto savybių 

padidinimas, perdėjimas 

Prakaitas  

upeliais 

srūva. 

ţmogui būdingų 

savybių suteikimas 

reiškiniams, gyvūnams 

ar abstrakčioms 

sąvokoms 

„Akmenėlis 

turi šaltą širdį 

— / Ir maţos 

našlaitės 

nesupras." — 

S. Nėris 

                                                                                                            

Frazeologizmas 
 

Palyginimas  
  

pastovus, vientisos 

reikšmės vaizdingas 

ţodţių junginys, kurio 

reikšmė nėra jo dėmenų leksinių  

reikšmių suma 

 

 

Seno šuns 

lauţyti galvą 

neišmokysi. 

 dviejų dalykų 

vaizdingas 

sugretinimas 

  

Kamuolys 

skriejo kaip 

meteoras 

 

Metafora   
  

    

perkeltinės 

reikšmės 

pasakymas, 

paslėptas 

palyginimas 

  

 

Vilties gėlelė 

į saulę 

stiepės" — 

 S. Nėris 

    

 

 

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/N/nepaprastas
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/P/prakaitas
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/V/vaizdingas
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5 priedas  

Linksmųjų kortelių informacinė medţiaga ir šaltiniai kūrybingo mokytojo integruotam mokymui 

 

 

Aliteracija  https://lt.wikipedia.org/wiki/Aliteracija  

Tuos pačius priebalsius turinčių žodžių vartojimas Aliteracijos pavyzdys (kartojami priebalsiai ţ, r, s) 
Žvengia žirgas – žirgas vėjas 

Sidabrinių avižų 

Naktys sėjo  

Ir nusėjo, 

O gražu, gražu, gražu… 
Eilėr. aut. Juozas Tysliava 

 

Hiperbolė hipèrbolė [gr. hyperbolē — permetimas, 

padidinimas] 

http://www.zodynas.lt/tarptautinis-zodziu-zodynas/H/hiperbole  

perkeltinės reikšmės pasakymas — nepaprastas 

vaizduojamo objekto savybių padidinimas, perdėjimas. 

 

 

Hiperbolės pavyzdys: „prakaitas upeliais srūva" 

 

Frazeologizmas  
http://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Frazeologizmas  

  pastovus, vientisos reikšmės vaizdingas     

  žodžių junginys, kurio reikšmė nėra jo   

 dėmenų leksinių reikšmių suma. 

Frazeologizmo pavyzdys: lauţyti galvą; lašas 

jūroje. 

Seno šuns naujų gudrybių neišmokysi. 

 

Metafora  [gr. metaphora — perkėlimas] 
http://www.zodziai.lt/reiksme&word=Metafora&wid=12506  

vaizdingas perkeltinės reikšmės pasakymas, paslėptas 

palyginimas, pagrįstas faktiškai nesusijusių, bet panašių 

savybių turinčių daiktų, reiškinių gretinimu, tapatinimu; 

konstrukcija vienanarė: tai, kas lyginama, dažnai 

neįvardijama, atspėjama iš konteksto. 

Metaforos pavyzdys: „padangių ašaros"; 

„vilties gėlelė į saulę stiepės" — S. Nėris. 

 

Onomatopėja [gr. onomatopoiia — žodžių kūrimas] 
http://www.zodziai.lt/reiksme&word=Onomatop%C4%97ja&wid=1405

4  

garsų pamėgdžiojimas; žodis arba žodžiai, skambesiu 

(instrumentuote, ritmika) pamėgdžiojantys jais nusakomo 

tikrovės reiškinio (gyvosios ar negyvosios gamtos, žmonių 

veiklos) garsus. 

Onomatopėjos pavyzdys: „mekenti"; „tuk-tuk"; 

„Ţvangios dalgės ţvangiai pjauna".— P. 

Vaičiūnas. 

 

Personifikacija [lot. persona — asmuo + facio — 

darau] 

http://www.zodziai.lt/reiksme&word=Personifikacija&wid=15101  

įasmeninimas, sužmoginimas — žmogui būdingų savybių 

suteikimas negyvosios gamtos reiškiniams, gyvūnams ar 

abstrakčioms sąvokoms. 

Personifikacijos pavyzdys: „Akmenėlis turi 

šaltą širdį — / Ir maţos našlaitės nesupras." — 

S. Nėris. 

 

Palyginimas  
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/p/palyginimas  

dviejų dalykų vaizdingas sugretinimas. Palyginimo pavyzdys: Kamuolys skriejo kaip 

meteoras. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Aliteracija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Tysliava
http://www.zodynas.lt/tarptautinis-zodziu-zodynas/H/hiperbole
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/P/pasakymas
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/N/nepaprastas
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/P/prakaitas
http://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Frazeologizmas
http://www.zodziai.lt/reiksme&word=Metafora&wid=12506
http://www.zodziai.lt/reiksme&word=Onomatop%C4%97ja&wid=14054
http://www.zodziai.lt/reiksme&word=Onomatop%C4%97ja&wid=14054
http://www.zodziai.lt/reiksme&word=Personifikacija&wid=15101
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/p/palyginimas
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/V/vaizdingas

