
Lietuvių kalbos ir literatūros metinių projektų 
temos 2015 – 2016 m. 

 
 

Tema Temos paaiškinimas 
Knyga, kinas, teatras padeda 
pažinti gyvenimą 
(5-12 klasių moksleiviams) 

Tikslai:  
Mokiniai skatinami domėtis literatūra, skaityti 
knygas, lankytis   spektakliuose. Samprotauti, 
analizuoti, lyginti, daryti išvadas. (5 -7 klasių 
mokiniai gali rinktis tik knygas) 
 
Mokinių veikla : 

• Pokalbis su mokiniu apie projektinės veiklos 
tikslus, darbo specifiką. 

• Jau perskaitytų knygų atranka ( prisimenami 
filmai, jau matyti spektakliai, labiausiai 
tinkantys šiai temai atskleisti). Mokinių 
pasiūlymai, mano patarimai, ką dar vertėtų 
perskaityti ar pamatyti.) Knygų skaitymas. 

• Knygų skaitymas, spektaklių lankymas.  
Informacijos rinkimas, grupavimas. 
Planavimas. 

• Knyga, filmas ar teatras padeda pažinti: 
save, žmones, savo krašto kultūrą, kitų tautų 
papročius (Mokiniai pateikia savo 
pasiūlymus). 

• Darbo rašymas.  Išvados. 
• Kūrybinis darbas. Mokinys rašo esė, kuria 

eilėraščius ar vaizdelius, scenarijus (renkasi 
pats). 

• Projekto pristatymas 
 
Taip pat, mokinys gali siūlyti savo veiklos planą 

7-8 sėkmingiausios, jūsų 
manymu, knygų jaunimui 
ekranizacijos 
(5-12 klasių moksleiviams) 

Tikslai:  
Mokiniai skatinami domėtis literatūra, skaityti 
knygas, lankytis  kino teatruose . Samprotauti, 
analizuoti, lyginti, daryti išvadas. 
 
Mokinių veiklos planas : 

• Projektinės veiklos tikslų ir uždavinių 
aptarimas. Mokymas tikslingai pasirinkti 
knygas jaunimui, pagal kurias buvo kuriami 
filmai. Diskusija  kokią knygos ekranizaciją 
galima vadinti  sėkminga? Kriterijus, pagal 
kuriuos vertiname, siūlo mokinys. Vėliau 
mokytojas pateikia savo rekomendacijas. 

• Ką dar būtų galima perskaityti ir pamatyti? 



• Knygų skaitymas, filmų žiūrėjimas. 
Informacijos grupavimas pagal iš anksto 
susidarytą planą:  

v Knygos autorius ir pavadinimas. 
Filmo pavadinimas ir režisierius. 

v Knygos ir  filmo panašumai. 
v Knygos ir filmo skirtumai. Tų 

skirtumų įvertinimas. 
v Filmo scenos, padedančios ar 

trukdančios suprasti knygą. 
v Režisieriaus interpretacijos. Kaip jas 

vertini? 
v Ar , tavo manymu, knygos 

ekranizacija sėkminga? Nuomonę 
pagrįsti. 

• Informacijos rinkimas. Grupavimas. 
• Informacijos pateikimas, apibendrinimas, 

išvados. 
• Kokiai knygai pats mokinys norėtų parašyti 

scenarijų? Scenarijaus rašymas. 
• Projekto pristatymas. 

 
 Mokinys gali siūlyti savo veiklos planą. 

Mūsų protėvių pasaulėžiūros 
atspindžiai klasikinėje 
lietuvių literatūroje (A. 
Baranauskas, K. Donelaitis, 
Maironis, V. Krėvė, Juozas 
Tumas - Vaižgantas, K. 
Boruta) 
(5-12 klasių moksleiviams) 

• 5-7 klasių mokiniai gali rinktis šiuos 
kūrinius : V. Krėvė „Antanuko rytas“,   
„Dainavos šalies senų žmonių padavimai“. 
Maironio eilėraščius. S.Neries poema „Eglė 
žalčių karalienė.“  

• 8 – 12 klasių mokiniai  remiasi ir kitais 
nurodytais ar savo pasirinktais  autoriais 

 
 
Tikslai:  
skatinti domėtis savo tautos kultūra, protėvių 
pasaulėžiūra, skaityti knygas, analizuoti, lyginti, 
samprotauti. 
 
Mokinio veikla: 
 

• Pokalbis su mokiniu apie projektinės veiklos 
tikslus, darbo specifiką. 

• Informacijos rinkimas, samprotavimas, 
planavimas. Kaip mūsų  protėviai suvokė 
savo aplinką, pasaulį: Buitis, darbas, gamta, 
tikėjimas, papročiai. 

• Ieškoti šių atspindžių nurodytoje ir pačių 
pasirinktoje literatūroje. 

• Darbo rašymas. Pasirenkama projekto 
pateikimo forma. 



• Darbo pristatymas. 
 
Mokiniui paliekama galimybė pasitarus su mokytoju 
koreguoti veiklos planą. 

Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų 
kultūros veikėjų 
slapyvardžių kilmė ir jų 
pasirinkimo motyvai 
(5-12 klasių moksleiviams) 

5 – 7 klasių mokiniai remiasi savarankiškai ar 
klasėje skaitytais kūriniais. 
 
Tikslai: skatinti mokinį domėtis savo tautos kultūra, 
istorija. Rinkti ir grupuoti informaciją, samprotauti, 
daryti išvadas. 
 
Mokinių veikla:  
 
1. Prisiminti jau skaitytų  lietuvių autorių pavardes ir 
slapyvardžius (siūlo mokinys). 
2.  Pasidomėti dar nežinomais autoriais 
(rekomenduoja mokytojas). 
3.  Skaityti pasirinktų autorių biografijas. 
4. Kaupti informaciją. Analizuoti slapyvardžių 
pasirinkimo motyvus, jie gali būti : 
  a) nulemti istorinių įvykių, 
  b) kilę iš pravardžių, 
  c) nusakantys asmens būdo bruožus, išvaizdos 
detales, 
  d) kitos priežastys 
    
5. Sukauptas žinias apibendrinti, pasirinkti jų 
pateikimo formą. 
6. Pasidomėti ne tik rašytojų, bet ir kitų kultūros 
veikėjų slapyvardžiais ir jų kilme. 
7. Pasamprotauti, apie slapyvardžių aktualumą 
šiandien. 
8. Darbo pristatymas. 
 
Mokinys savarankiškai renka informaciją ir savo 
darbe nurodo šaltinius, kuriais rėmėsi. 

Taisyklinga kalba – 
kiekvieno asmens pareiga 
(5-12 klasių moksleiviams) 

Tiriamasis darbas fiksuojant ir analizuojant skirting 
amžiaus grupių ar profesijų žmonių kalbą. 
 
Tikslai:  
skatinti mokinį atkreipti dėmesį į savo ir kitų 
žmonių kalbą, ugdyti pareigą kalbėti taisyklingai, 
suvokti tokio kalbėjimo svarbą, samprotauti. 
 
Mokinio veikla : 

• Pokalbis su mokiniu apie projektinės veiklos 
tikslus, darbo specifiką. 

• Samprotavimas apie pareigą pasidomėti 
filosofų, psichologų, rašytojų mintimis.  
Palyginti jas su savosiomis. 



• Žodžio reikšmė žmogaus gyvenime. 
Atsakomybė už žodį. Žodžio galia (galima 
remtis Biblija) 

• Pasirinkus norimą  žmonių grupę  (pagal 
amžių ar profesiją) stebėti jų kalbą, fiksuoti 
klaidas, jas grupuoti, analizuoti. Galima 
rinktis skirtingas amžiaus grupes ir lyginti jų 
kalbėsenos ypatumus. 

• Pasirinkti klaidų analizės pateikimo būdą. 
• Apibendrinti. 
• Darbo pabaigoje grįžtama prie pareigos 

kalbėti taisyklingai sampratos. ( Vyresniųjų 
klasių mokiniai gali sieti su atskirais tautos 
istorijos momentais. Prisiminti didžiuosius 
lietuvių kalbos saugotojus , kalbininkus) 

• Darbo pristatymas. 
 

Perskaitytų knygų citatos, 
privertusios mane 
susimąstyti 
(5-7 klasių moksleiviams) 

Tikslai: skatinti skaityti knygas, mokyti 
argumentuotai išsakyti savo nuomonę, samprotauti 
raštu ir žodžiu. Rašyti  samprotavimo rašinius. 
 
Mokinio veikla: 

• Prisimena jau perskaitytas knygas, 
aptariame, kas labiausiai jose patiko. 
Pasirenkamos knygos, kurias reikėtų dar 
kartą perskaityti . Išrašyti patikusias citatas. 
Žodžiu išsakomi pasirinkimo motyvai. 

• Knygų skaitymas, citatų rašymas, 
grupavimas pagal iš anksto susidarytą planą. 
Pvz., kas mane verčia susimąstyti: knygos 
veikėjai, kurie yra panašūs į mane, geri ar 
blogi veikėjų poelgiai, bendraamžių 
tarpusavio santykiai, tėvų ir vaikų tarpusavio 
santykiai, žmogaus ir gamtos ryšys, mokinio 
pasiūlymai. 

• Samprotavimas remiantis pasirinktomis  
citatomis. 

• Mokytojas rekomenduoja, ką dar galima 
paskaityti. 

• Darbo rašymas dalimis. 
• Dalių siejimas į visumą. 
• Įžangos rašymas. 
• Išvados. 
• Darbo pristatymas. 

 
 
 


