
                      Smart Schools for Smart Age                  

 

Dalykas: lietuvių kalba ir literatūra 

Pamokų skaičius: 5 

Mokytojas: Inga Salavei 

Tema: STEBUKLINGAS PASAKŲ PASAULIS 

Pamokos tikslas: išsiaiškinti, kuo skiriasi liaudies ir literatūrinės pasakos, suvokti pasakų paskirtį, 

pasitelkus vaizduotę ir šiuolaikines technologijas perteikti pasakos prasmę kita forma – komiksu. 

Uždaviniai: perskaitę ir pagal pateiktus klausimus išanalizavę liaudies ir stebuklines pasakas, atlikę 

pamokų užduotis mokiniai gebės: 

• įvardyti stebuklinės pasakos požymius; 

• nurodyti liaudies ir literatūrinės pasakos panašumus bei skirtumus; 

• apibūdinti pasakos veikėjus; 

• išsiaiškini pasakos prasmę ir sukurti pasirinktos pasakos komiksą; 

• paaiškinti pasakų paskirtį. 

Priemonės:  

• kompiuteris su interneto prieiga,  

• vaizdo projektorius,  

• mobilieji įrenginiai su interneto prieiga. 

Skaitmeniniai įrankiai:  

• XMind,  

• LearningApps, 

• Wordwall, 

• Book Creator,  

• Blendspace. 

Pamokų seka:  

1. Liaudies pasakos požymiai. Stebuklinė pasaka „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ 

2. Kaip apibūdinti pasakos veikėją? „Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė“ 

3. Kuo skiriasi liaudies ir literatūrinė pasaka? Aldona Liobytė „Devyniabrolė“ 

4. H. K. Anderseno pasakų pasaulis.  

5. Pasakojimo sandara. Kaip pasaką paversti komiksu? 
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1 pamoka 

Liaudies pasakos požymiai. Stebuklinė pasaka „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ 

 

1. Mokymosi turinys:  

https://www.blendspace.com/lessons/pinEl3Jn3YhhcQ/liaudies-pasakos-pozymiai-stebukline-pasaka-dvylika-broliu-juodvarniais-lakstanciu  

http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LA00/Pasaka._Apie_dvylika_broli%C5%B3,_juodvarniais_lakstan%C4%8Di%C5%B3.LA0902.pdf  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002724967/dvylika-broliu-juodvarniais-lakstanciu  

      

 

https://www.blendspace.com/lessons/pinEl3Jn3YhhcQ/liaudies-pasakos-pozymiai-stebukline-pasaka-dvylika-broliu-juodvarniais-lakstanciu
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LA00/Pasaka._Apie_dvylika_broli%C5%B3,_juodvarniais_lakstan%C4%8Di%C5%B3.LA0902.pdf
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002724967/dvylika-broliu-juodvarniais-lakstanciu


2. Praktinės užduotys: 

Pasakų rūšys ir jų požymiai 

https://learningapps.org/display?v=ppiaoiket21  

 

3. Praktinės užduotys: 

Pasakos „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ sandara 

https://learningapps.org/display?v=pgh4mkgbk21  

 

4. Praktinės užduotys: 

Pasakų paskirtis 

https://learningapps.org/display?v=pvxpoo1tt21  

  

 

https://learningapps.org/display?v=ppiaoiket21
https://learningapps.org/display?v=pgh4mkgbk21
https://learningapps.org/display?v=pvxpoo1tt21
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2 pamoka 

Kaip apibūdinti pasakos veikėją? „Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė“ 

 

1. Mokymosi turinys: 

https://www.blendspace.com/lessons/Ra5GhfT439Q12A/kaip-apibudinti-pasakos-veikeja-devyni-

broliai-ir-ju-sesuo-elenyte  

http://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/08/Lietuvi%C5%A1kos-pasakos.pdf  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/105243424/devyni-broliai-ir-ju-sesuo-elenyte       

2. Praktinės užduotys: 

Įvykių seka. Pasaka „Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė“  

https://learningapps.org/display?v=po72mq5vc21  

  

 

3. Praktinės užduotys: 

Kaip charakterizuojami veikėjai pasakoje “Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė” 

https://wordwall.net/play/15517/009/403  

  

https://www.blendspace.com/lessons/Ra5GhfT439Q12A/kaip-apibudinti-pasakos-veikeja-devyni-broliai-ir-ju-sesuo-elenyte
https://www.blendspace.com/lessons/Ra5GhfT439Q12A/kaip-apibudinti-pasakos-veikeja-devyni-broliai-ir-ju-sesuo-elenyte
http://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/08/Lietuvi%C5%A1kos-pasakos.pdf
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/105243424/devyni-broliai-ir-ju-sesuo-elenyte
https://learningapps.org/display?v=po72mq5vc21
https://wordwall.net/play/15517/009/403


4. Praktinės užduotys: 

Kaip apibūdinti pasakos veikėjus? 

http://www.xmind.net/m/U39XZW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xmind.net/m/U39XZW
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3 pamoka 

Kuo skiriasi liaudies ir literatūrinė pasaka? Aldona Liobytė „Devyniabrolė“ 

 

1. Mokymosi turinys:  

https://www.blendspace.com/lessons/iYTQ4B-uhuXh6g/kuo-skiriasi-liaudies-ir-literaturine-pasaka-

aldona-liobyte-devyniabrole  

https://maironiomuziejus.lt/post-t-exhibitions/aldona-liobyte-1915-1985/  

http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Aldona_Liobyt%C4%97._Devyniabrol%C4%97.LH0003.pdf  

 

https://www.blendspace.com/lessons/iYTQ4B-uhuXh6g/kuo-skiriasi-liaudies-ir-literaturine-pasaka-aldona-liobyte-devyniabrole
https://www.blendspace.com/lessons/iYTQ4B-uhuXh6g/kuo-skiriasi-liaudies-ir-literaturine-pasaka-aldona-liobyte-devyniabrole
https://maironiomuziejus.lt/post-t-exhibitions/aldona-liobyte-1915-1985/
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Aldona_Liobyt%C4%97._Devyniabrol%C4%97.LH0003.pdf


2. Praktinės užduotys: 

Su drama susijusios sąvokos 

https://learningapps.org/display?v=pi9ausqa321  

 

  

 

3. Praktinės užduotys: 

Kaip skaityti draminę pasaką? 

https://wordwall.net/play/15527/586/869  

 

  
 

4. Praktinės užduotys: 

Aldonos Liobytės „Devyniabrolės“ konflikto raida 

https://learningapps.org/display?v=phff608e521  

 

  

 

 

https://learningapps.org/display?v=pi9ausqa321
https://wordwall.net/play/15527/586/869
https://learningapps.org/display?v=phff608e521


5. Praktinės užduotys: 

Vidinis konfliktas. A. Liobytės „Devyniabrolė“ (Elenytė)  

https://learningapps.org/display?v=pc10y2hrt21  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pc10y2hrt21
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4 pamoka 

H. K. Anderseno pasakų pasaulis 

 

1. Mokymosi turinys:  

https://www.blendspace.com/lessons/QUBxaOS-lyBIBQ/h-k-anderseno-pasaku-pasaulis  

https://www.youtube.com/watch?v=GerUn7JAy74  

https://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/10/Hansas-Kristianas-Andersenas.pdf  

 

2. Praktinės užduotys: 

Kaip išsiaiškinti literatūrinės pasakos prasmę? 

http://www.xmind.net/m/uN5Cw5  

 

 

https://www.blendspace.com/lessons/QUBxaOS-lyBIBQ/h-k-anderseno-pasaku-pasaulis
https://www.youtube.com/watch?v=GerUn7JAy74
https://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/10/Hansas-Kristianas-Andersenas.pdf
http://www.xmind.net/m/uN5Cw5
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5 pamoka 

Pasakojimo sandara. Kaip pasaką paversti komiksu? 

 

1. Mokymosi turinys:  

https://www.blendspace.com/lessons/ke0Br9qeKOuC_g/pasakojimo-sandara-kaip-pasaka-paversti-

komiksu  

https://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/10/Hansas-Kristianas-Andersenas.pdf  

 

https://www.blendspace.com/lessons/ke0Br9qeKOuC_g/pasakojimo-sandara-kaip-pasaka-paversti-komiksu
https://www.blendspace.com/lessons/ke0Br9qeKOuC_g/pasakojimo-sandara-kaip-pasaka-paversti-komiksu
https://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/10/Hansas-Kristianas-Andersenas.pdf


2. Praktinės užduotys: 

Sukurti: pasaka – pasakojimas – komiksas  

https://app.bookcreator.com/library/-MSJWGtQZRCpIsBlr4zt  

 

https://app.bookcreator.com/library/-MSJWGtQZRCpIsBlr4zt


 

 

  



  

 

 

 

 

 

  

 

 



  

  



  

  



  

 

 


