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Projektas „Aš – Alytaus legendos kūrėjas“  

[trukmė mėnuo] 

Autorė Alytaus Šv. Benedikto mokytoja metodininkė Rita Černiauskienė 

2020 m. vasario – kovo mėn. 

Programos tema SAKMĖS IR MITAI APIE PASAULIO IR TĖVYNĖS KILMĘ 

Integruota su istorija, geografija, etnokultūra, daile ir technologijomis 

Bendradarbiaujant su Alytaus kraštotyros muziejumi 

 

Tikslas: 

Įsisavinti padavimo žanro savybes ir suvokti šių istorijų atsiradimo prielaidas ir jų vaidmenį 
žmogaus gyvenime bei patobulinti mokėjimo mokytis, socialines bei kūrybiškumo kompetencijas. 

 

Uždaviniai:  

1) dirbant 3 komandomis išsiaiškinti padavimo ir legendos žanrą, šių pasakojimų sąsajas su istorija 
ir geografija; 

2) pasiskirstyti vaidmenimis (koordinatorius, legendos, padavimo užrašytojas, geografas, istorikas, 
fotografas, rašytojas, dailininkas, dizaineris) ir išsirinkti tris Alytaus miesto objektus (gamtos 
paminklą, reprezentacinį paminklą, istorinį pastatą), apie kuriuos dirbdami grupėmis turėsite 
surinkti medžiagą;  

3) aplankyti Alytaus kraštotyros muziejų ir išsiaiškinti, kaip renkama kraštotyrinė medžiaga, 
susipažįstant su istoriko ir gido profesijomis; 

4) ir pristatyti prieš klasę sukurtas pateiktis ir įvertinti draugų bei savo darbą įsivertinti; 

5) parašyti projekto veiklos refleksiją. 

VERTINIMAS – etapinis, kaupiamasis. 30 t. 

I etapas [vaidmenų pasiskirstymas] – 3 t. 

II etapas [aiškinimasis, kaip atlikti darbus, konsultacijos su istorijos, geografijos, dailė ir 
technologijų mokytojais]– formuojamasis 

III etapas [juodraštinio varianto pristatymas] – 10 t. 

IV etapas [galutinio darbo pristatymas] – 10 t. 

Refleksija – 7 t. 
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Etapai ir vertinimo principai 

I etapas. Susipažinimas su projektu ir jo atlikimo terminais. 02-13 – 03-10  

1 Pamoka:  Leidžiamės į Lietuvos padavimų ir legendų nuotykį: projekto „Aš - Alytaus 
legendos kūrėjas“ pristatymas, komandinio darbo principai 

Supažindinimas su projektu. 

Grupių lyderių – koordinatorių išsirinkimas. 

Bendras namų darbas: Pasiskirstyti komandoje žmones pagal vaidmenis ir vadovai turi atsinešti 
komandos lapelius su užpildytais vardais iškart po atostogų. Tamo pašte yra visi reikalingi lapai 
darbui atlikti. Darbas vertinamas etapais (02-,25, 03-03, 03-05 ir 03-12) dėl vertinimo susitarsime, o 
rezultatas pristatomas skaidrėmis kovo 12 dieną. klasėje. Priedas Nr. 1, 
1_Užrašytas_padavimas.doc; 2_Aš_ekskursijos_gidas; 3_sukurtas_padavimas.   

2 pamoka:  Kas tai yra padavimas: pagrindiniai padavimų bruožai, žodžio galia 

• Uždaviniai:  

• Sužinosime, kuo senovės žmonėms yra reikšmingas žodis? Ką jiems reiškė keiksmažodis? 

• Aiškinsimės pagrindinius padavimų apie įvairių vietų įkūrimą bruožus. 

• Kas būdinga padavimui? Dirbdami grupėmis pildome lentelę 
 
(padavimo pavadinimas) 

Žodžio vaidmuo Veikėjai Kas atsiranda 
   
   
 

3 PAMOKA: Projekto „Aš - Alytaus legendos kūrėjas“ etapinių darbų aptarimas, tolesnės 
veiklos numatymas, skaidrių darymo principai, I etapo vertinimas 

I etapo nuveiktų darbų vertinimas: 3 t. 
Kriterijus taškai data klasė 
3 t. Už komandų pasiskirstymą vaidmenimis ir 
tris pasirinktus objektus; 

   

2 t. Komanda sudaryta, vaidmenimis dar iki galo 
nesusiskirstyta, objektai yra pasirinkti; 
 

   

1 t. Nėra iki galo padaryti visi trys dalykai.  
 

   

 

Bendras namų darbas: Rinkti medžiagą apie pasirinktus objektus, daryti numatytus techninius 
darbus 
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4 PAMOKA: Skaitome padavimus apie Lietuvos vietoves. 

Namų darbas: Pasiruošti juodraštinį projekto variantą ir parodyti klasėje nuveiktus darbus. 
Juodraščio vertinimo kriterijai prisegti pranešime tamo dienyne. 

II etapas. Komandų vaidmenų pasiskirstymas ir vaidmenų aptarimas. Pagrindiniai darbo principai 
ir vertinimo kriterijai.  

5 PAMOKA: Legendos „Vilniaus įkūrimas“  komentuojamasis skaitymas.  

Namų darbas: Pabaigti daryti savo individualius ir grupės darbus, viską sudėti į skaidres ir 
pasiruošti antradienio pristatymui. Primenu, kad einame į muziejų per 3-4 pamokas. Pateiktis 
įsikeliam į atmintukus, reikalingus įrašus irgi susikeliame. 

6 PAMOKA: Projekto „Aš - Alytaus legendos kūrėjas“ juodraščio pristatymas ir nuveiktų 
darbų etapinis vertinimas 

Bendras namų darbas: Kovo 10 dienai baigti visus projekto darbus ir pasiruošti skaidres pagal 
visus reikalavimus. Pristatome savo maršrutus Alytaus kraštotyros muziejuje 

Bendras namų darbas: Pabaigti pradėtus darbus, pasiruošti užsirašyti reikalingą informaciją ir 
reikalingus klausimus muziejininkui Giedriu Bernatavičiui. Primenu, kad einame į muziejų 
ketvirtadienį per 4 ir 5 pamokas 

III etapas. Pirminiai juodraštiniai atlikti darbai  

Juodraštinio varianto vertinimas – 10 t. 

3 t. pradėtos daryti skaidrės 
1 t. renkama istorinė medžiaga 
1 t. daromas maršruto žemėlapis 
1 t. pradėta užrašyti legenda 
1 t. nufotografuoti visi trys objektai 
1 t. rašytojas turi sukūręs išgalvotos legendos juodraštį 
1 t. dailininkas sukūręs legendos eskizą 
1 t. dizaineris pradėjęs kurti pasirinktą suvenyrą 
 

 

7 PAMOKA:  IV projekto ,,Aš Alytaus legendos kūrėjas“ etapas: Alytaus kraštotyros 
muziejaus lankymas, susitikimas su gidu Giedriumi Bernatavičium. 

Bendras namų darbas: Pabaigti daryti savo individualius ir grupės darbus, viską sudėti į skaidres 
ir pasiruošti ketvirtadienio pristatymui. Galima antradienį atsinešti skaidres ir trumpam parodyti, ar 
nėra kokių nors nesklandumų.  

8 – 9 PAMOKA: Projekto ,,Aš Alytaus legendos kūrėjas“ darbų pristatymas ir 
apibendrinimas Alytaus kraštotyros muziejuje 

IV etapas. Pristatymas ir vertinimas  

10 t. – už paruoštas skaidres ir atliktus darbus 
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2 t. Darbas atliktas, laikantis komandinio darbo principų, dirbo visi komandos nariai [atskiri jų 
darbai yra padaryti pagal visus susitartus reikalavimus] 

3 t. Skaidrėse yra  

• darbo pavadinimas Projektas „Aš – Alytaus legendos kūrėjas“ (data, mokykla, klasė);  
• surašyti visi dalyviai ir jų vaidmenys;  
• yra įdėtas maršrutas;  
• yra bent po vieną nuotrauką kiekvieno objekto, sudėta atrinkta pagrindinė istorinė 

informacija apie objektus;  
• įkelta užrašyta legenda apie pasirinktą gamtos arba kitokį objektą, įkelta legendos 

iliustracija;  
• įkelta sukurta legenda – pramanyta istorija;  
• įkeltas nufotografuotas suvenyras;  
• yra malonus netikėtumas turistams-žiūrovams; 
• Yra iliustracijų šaltinių nuorodos. 

1 t. Skaidrėse dominuoja 30 dydžio šriftas, šriftas neiškraipo lietuviškų rašmenų, dizainas 
estetiškas. 

2 t. Skaidrėse nėra rašybos klaidų, gali pasitaikyti viena kita skyrybos klaida. 

2 t. Pristatant kalba visi projekto dalyviai, legendos pasakojamos, daugiau kalbama nei skaitoma 
skaidrių informacija. 

 

10 PAMOKA: Projekto ,,Aš Alytaus legendos kūrėjas“ aptarimas, refleksijos rašymas ir 
vertinimas.  

Refleksijos vertinimas – 7 t.: 

Klausimai ir vertinimo kriterijai žr. Priedas Nr. 3. 

Taškų ir pažymių santykis 

30 – 27 26-24 23-21 20-18 17-15 14-13 12-10 9-6 5-1 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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PRIEDAS Nr. 1. Projekto „Aš – Alytaus legendos kūrėjas“ kūrybinė grupė – komanda 

6a klasė I KOMANDA 
Nr. Pareigos komandoje Pareigų aprašymas Vardas, Pavardė 

1.  Komandos koordinatorius Gidas, plano sudarytojas, 
vadovauja darbui, atsakingas 
už pristatymą 

 

2.  Legendos, padavimo 
užrašytojas 

Užrašo padavimą iš 
konkretaus žmogaus apie 
vieną iš pasirinktų Alytaus 
objektų  

 

3.  Geografas – žemėlapio 
kūrėjas 

Nupiešia susidaryto maršruto 
žemėlapį 

 

4.  Istorikas  Surenka istorinių žinias apie 
pasirinktus objektus, 
pasiruošia gidauti – pasakoti  

 

5.  Fotografas  Nufotografuoja komandos 
pasirinktus objektus 

 

6.  Rašytojas  Sukuria išgalvotą legendą 
apie pasirinktą objektą. 
Istorija turi patraukti turistų 
dėmesį 

 

7.  Dailininkas  Iliustruoja užrašytą legendą 
ir prideda iliustraciją sukurto 
maršruto viršelyje 

 

8.  Dizaineris  Sukuria suvenyrą, susijusį su 
Alytumi ir grupės maršrutu 

 

 

Priedas Nr. 2. Projekto „Aš – Alytaus legendos kūrėjas“ pristatymo vertinimas 

Eil. 
nr.  

Kriterijus Taškai  I grupė II 
grupė 

III 
grupė 

1.  Darbas atliktas, laikantis komandinio darbo principų, 
dirbo visi komandos nariai [atskiri jų darbai yra 
padaryti pagal visus susitartus reikalavimus] 

2 t.    

2.  Skaidrėse yra  3 t.    
2.1. • darbo pavadinimas Projektas „Aš – Alytaus 

legendos kūrėjas“ (data, mokykla, klasė); 
• surašyti visi dalyviai ir jų vaidmenys; 
• įdėtas maršrutas; 

1 t.    

2.2. • bent po vieną nuotrauką kiekvieno objekto, 
sudėta atrinkta pagrindinė istorinė informacija 
apie objektus;  

• įkelta užrašyta legenda apie pasirinktą gamtos 
arba kitokį objektą, įkelta legendos iliustracija; 

• įkelta sukurta legenda – pramanyta istorija;  

1 t.    

2.3. • įkeltas nufotografuotas suvenyras;  
• malonus netikėtumas turistams-žiūrovams; 
• iliustracijų šaltinių nuorodos. 

1 t.    

3. Skaidrėse dominuoja 26-30 dydžio šriftas, šriftas 
neiškraipo lietuviškų rašmenų, dizainas estetiškas. 

1 t.    
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4. Skaidrėse nėra rašybos klaidų, gali pasitaikyti viena 
kita skyrybos klaida. 

2 t.    

5. Pristatymo metu kalba visi projekto dalyviai, 
legendos pasakojamos, daugiau kalbama nei 
skaitoma skaidrių informacija. 

2 t.    

 Taškų suma 10 t.    
 

Priedas Nr. 3. Projekto „Aš - Alytaus legendos kūrėjas“ refleksija 7 t. 

 

1. Ką nauja sužinojai apie savo miestą Alytų dalyvaudamas šiame projekte? 1 t. 

2. Kokį padavimą apie Alytų užrašė / sukūrė tavo komanda? Savais žodžiais apibūdink,  kaip 

supranti padavimo žanrą. 2 t. 

3. Kokį konkrečiai darbą darei savo komandoje? Ar esi juo patenkintas? Kodėl? 2 t. 

4. Ką supratai apie komandinį darbą? 1 t. 

5. Ką kitą kartą darytum kitaip? Kodėl? 2 t.  

 

Primenu, atsakymus rašykite lapeliuose, numeruodami klausimus. Atsakinėkite išsamiai, 

perrašydami klausimo formuluotę, kad be klausimų būtų aišku, apie ką kalbate. Pasitikrinkite 

klaidas. SĖKMĖS 

[Rašysime klasėje 15 minučių] 

 



UŽDUOČIŲ LAPAS Nr. 1 

Praturtinkite tautosakos lobyną 

Jūsų močiutė, senelis, mamytė ar tėvelis apie savo gimtinės upes, ežerus, kalnus ar kitas svarbias vietas 
tikriausiai žino ne vieną padavimą. Užrašykite jį (pasistenkite tai padaryti kuo tiksliau) ir praturtinkite mūsų 
tautosakos lobyną. 

Padavimas 

Padavimą užrašė: 
 
 

Padavimą papasakojo: 
Vardas – 
Pavardė – 
Gimimo metai – 
Iš kurios vietovės kilęs (-usi) – 
 
 

JEI MĖGSTATE PIEŠTI, papuoškite užrašytą padavimą įdomia iliustracija. O gal mėgstate kurti komiksus? 
Kodėl gi nepabandžius? Jis turėtų patikti ne tik jūsų draugams, bet ir seneliams, tėveliams, mokytojams. 

Savo gimtinės PADAVIMŲ RINKINĮ išleisti irgi nesunku, jeigu šią užduotį atliko visa klasė. Sugalvokite 
savo knygai įdomų pavadinimą, nepamirškite iliustracijų. Padovanokite vieną egzempliorių mokyklos 
bibliotekai. 

 

Žr. https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/varpo_pelke/,scenario.36,position.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/varpo_pelke/,scenario.36,position.19


UŽDUOČIŲ LAPAS 

Aš – ekskursijos gidas 

Kaip dažnai praeitume pro šalį, net nepastebėję įdomaus statinio, keisto akmens ar nesužinoję nepaprastos 
ežerėlio istorijos, jei ne ekskursijos gidas... Pabūkite ekskursijos gidais ir jūs. Surenkite ekskursiją savo 
bendraklasiams „Mano gimtinės padavimų takais“. 

I. Pirmiausia parenkite ekskursijos maršrutą: nusibraižykite miesto (gatvės), miestelio, apylinkės 
žemėlapį ir sutartiniais ženklais pažymėkite objektus, kuriuos norėsite parodyti, apie kuriuos žinote 
padavimų. Savo vietovės žemėlapį nesunkiai rasite internete, pavyzdžiui, svetainėje www.maps.lt. 

II. Apmąstykite, kaip pradėsite ekskursiją, kaip pristatydami gimtinės įžymybę į savo pasakojimą įterpsite 
vieną kitą padavimą, kaip ekskursiją apibendrinsite, pabaigsite. Čia jums tikrai pravers ekskursijos planas. 

Ekskursijos planas 

Ekskursijos eiga Ką pasakosiu turistams 
Ekskursijos pradžia  
(kaip sudominsiu turistus)  

I objektas 
Gamtos objektas  

II objektas 
Paminklas 

III objektas 
Istorinis pastatas 
 

Ekskursijos 
apibendrinimas 

 

III. Surenkite ekskursiją arba papasakokite apie ją savo bendraklasiams ar draugams. Pasinaudokite 
sudarytu planu, žemėlapiu. Būtų puiku, jei turėtumėte fotografijų – tokiai ekskursijai nebaisus ir prastas oras. 
Vis dėlto atminkite: svarbiausia – įdomus pasakojimas. Sėkmės! 

Žr. https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/varpo_pelke/,scenario.36,position.19  

 Sutartiniai ženklai: 

http://www.maps.lt/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/varpo_pelke/,scenario.36,position.19


UŽDUOČIŲ LAPAS 

Nauja versija 

Apsidairykite aplink: prie mokyklos, kieme, gatvėje, paupyje. Gal yra keistų, paslaptingų dalykų? 
Pavyzdžiui, visada toje pat vietoje ilgiausiai telkšo bala arba pro langą matyti neįprastas medis, kelmas... 
Kodėl gatvė pavadinta būtent taip? Sukurkite apie juos savo padavimą.  

Padavime svarbu: kas buvo anksčiau, kas nepaprasto (paslaptingo, stebuklingo) atsitiko, koks ženklas 
(daiktas, statinys, gamtos objektas, vardas) primena mums šiandien tą nepaprastą įvykį. 

Padavimą sukūrė: 
 
 
 

Vieta iliustracijai arba nuotraukai: 
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