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Krėvės mokykla 

 5 – 10 klasėse padedame vaikui tapti 
asmeniu, išsiugdžiusiu tokias mokinio 
savybes, kaip: 

 empatija, atjauta, tolerancija, 
draugiškumas

 bendruomeniškumas, pagarba 
vyresniam, 

 smalsumas, tyrinėjimo džiaugsmas, 
 atvirumas pasauliui, 
 mąstymo ir reflektavimo įgūdžiai. 



Refleksija 6 kl. perskaičius 

,,Galvažudį”

1. Kodėl kartais vaikai pasielgia žiauriai?

2. Kodėl suaugusieji juos linkę smerkti?

3. Kodėl svarbu mokėti vaikui atleisti jo 

kaltę?

4. Kaip tu vertini Miko poelgį? Kodėl?

5. Kaip jauteisi klasėje kartu su visais 

skaitydamas ir nagrinėdamas kūrinį? 

Kodėl?



5 kl. „Antanuko rytas“ 

Pačiame centre Antanuko meilės ženklu

paženklinta senelė ir spragsinti ugnis,

apšviečianti vaiko sąmonę, paverčianti senelę

šventąja vaizduotės veikiamo anūko akyse.

Senelė – vaiko kosmoso demiurgė, Dievulio

atstovė, nes pasakoja anūkėliui apie Dievulio

darbus, jo pagalbininkus ir tėvai šiame

apsakyme tėra antriniame plane, tuo

sudarydami lyg ir rėmus, „kuriuose klostosi

pagal savo paties vidinius dėsnius senelės ir

Antanuko pasaulis“ (Šilbajoris, 1992).



Pamokų pavadinimai

 ,,Pusryčiai su Antanuku/ Bobule“, 

popietinės ,,Pietūs su Antanuku/ 

Bobule“. 

 5-okus domina herojaus patirtys, 

vaizduotės galia ir smalsumas. 

 Ir nuolat kirbėjo mintis, kodėl bobulė į 

visus klausimus atsako pasitelkdama 

pagalbon Dievulį?..



6 kl. „Bobulės vargai“

 Skaičiavo bobulės darbus nuo ryto iki 

vakaro. Tik iki pietų jų suskaičiavo 10.

 Vėliau dėmesį patraukė pašėlę vaikai, 

kurie žaidė, dūko, valgyt reikalavo ir 

net nukentėjo muštynėse. 

 Buvo atrastos paralelės su 

šiandieninėmis mamomis. 



Empatija, pagarba ir meilė

 Verta prisiminti savo vaikystės patirtis, 
mokytojo ir mokinių, aptarti santykį su 
gamta ir pan. 

 „Krėvė parodė, kaip tai, kas senam 
žinoma, kas jo sąmonei atrodo svarbu, 
tad išlaikytina, perduodama mažam. 
Perduodama didžiausio palankumo, 
rūpesčio, meilės keliu. <…> Meilė yra 
tiesiausias tiesos takas: nuo 
vaikystės iki senatvės“ (V. Daujotytė).



6 kl. „Galvažudys“

 Kur riba tarp keiksmažodžio ir įžeidimo?

 Kokį poveikį vaikui daro suaugusiųjų 

nuomonė apie jį, kaip jis tampa sudiržusiu, 

nuolat aibes krečiančiu „ištvirkėliu“, 

„galvažudžiu“, „žmonių išgama“?

 Su šiuolaikiniais vaikais tik „susikalbėjęs 

gali tikėtis paveikti – žodžiu, pavyzdžiu 

perduoti vertybes, kurias manai esant 

amžinomis” (mokytoja Regina 

Jasionienė). 



7 kl. „Silkės“

 Gilinamasi į sąžinės graužaties temą ir 
susipažįstama su Merkinės žydų 
gyvenimu:

 1-a pamoka analizei;

 2-a ekskursija į Merkinės krašto 
muziejų.

 3, 4-a – „Skaudi žydų istorija“ 
Merkinės miške.

 Mokomasi tolerancijos ir atvirumo 
pasauliui. 



Merkinės žydų kapai



Merkinės holokausto aukų kapai







8 kl. „Milžinkapis“ 

Vstt.lt fotografija





Nemuno ir Merkio santaka



Pilies galimybė ant piliakalnio



https://www.youtube.com/watch?v=XkIG4jxDAYo

8 kl. „Milžinkapis“ 

https://www.youtube.com/watch?v=XkIG4jxDAYo


Improvizacija pagal 

„Milžinkapį“

https://www.youtube.com/watch?v=m2X2D77YOiw

https://www.youtube.com/watch?v=m2X2D77YOiw


Muzikinė ,,Milžinkapio” 

inscenizacija Vinco Krėvės

padavimo motyvais

https://www.youtube.com/watch?v=1_Pd8XcG-ac

https://www.youtube.com/watch?v=1_Pd8XcG-ac


Projektas 

„Aš – Alytaus legendos kūrėjas“ 

Uždaviniai: 
 1) 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 juos surinkti medžiagą; 

 3) aplankyti Alytaus kraštotyros muziejų ir 
išsiaiškinti, kaip renkama kraštotyrinė medžiaga;

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

 5) parašyti projekto veiklos refleksiją.
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Legendos iliustracija
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Ig kl. „Skerdžius“ 

 Ieškoma bendražmogiškos išminties, 

glūdinčios lietuvybėje. 

 Intriguoja skerdžiaus, kaip kitokio 

žmogaus, seno melagio, mokančio 

pralinksminti paveikslu, kuriame 

savitai jungiasi „ir juokdario, ir kvailio, 

ir išminčiaus bruožai“ (Daujotytė, 

1999, 216). 



VINCO KRĖVĖS apsakymo 

,,Skerdžius" skaitymas
 Skaitom pasibraukdami pieštuku:

◦ nežinomus žodžius (jų reikšmės paklausiame tėvų, senelių...);

◦ dzūkavimus (žodžiai, linksniai, tiriamoji nuosaka ir pan.);

◦ įdomesnius posakius, palyginimus, frazeologizmus, keiksmus;

◦ veikėjų apibūdinimus: skerdžiaus Lapino, jo žmonos, Grainio (epitetus, palyginimus 
...);

◦ vietas, kuriose akivaizdus Lapino požiūris į savo likimą, religiją, gamtą, kaimynus, 
vaikus;

◦ vietas, kuriose išryškėja žmonių tarpusavio santykiai, bendravimo būdas;

◦ vietas, kuriose ryškūs veikėjų (ypač skerdžiaus Lapino) santykiai su gamta.

 N.d. baigti skaityti iki galo visa tai pasibraukiant.

 Knygos paraštėse pasižymėti, ką čia pasibraukėt, Siūlau pasižymėti :

◦ + ten, kur sutinkate su veikėjo požiūriu,

◦ - ten, kur nesutinkate,

◦ ! ten, kur jus kas nors stebina,

◦ ? ten, kur neaišku, nesuprantate.



https://www.youtube.com/watch?v=IF3oWsr3FXM

V. Krėvės „Skerdžiaus“ analizė ir interpretacija, kurią

2021-04-30  atliko Vilniaus licėjaus Id kl. mokiniai

https://www.youtube.com/watch?v=IF3oWsr3FXM


https://www.youtube.com/watch?v=IF3oWsr3FXM

https://www.youtube.com/watch?v=IF3oWsr3FXM


IIg kl. apsakymo „Žmoną pamokė“ 

analizė vykdant projektą 

„Skaitome Krėvę“ 

 „Neaiškius žodžius“, „

 Dzūkavimus“, 

 „Priežodžius, frazeologizmus, 

keiksmus“, 

 „Veikėjų apibūdinimus“, 

 „Veikėjų tarpusavio santykius“ 

 „Žydų gyvenimą Merkinėje“ 

 „Žmogaus ryšį su gamta“. 















Keičiama instaliacijoms skirta 

erdvė prie Merkinės kultūros 

centro

Autorystė Algimanto ir Vytauto Černiauskų



IVg tragedija „Skirgaila“

 valdovo ir žmogaus tragedija,

 gyvenimas tarp dviejų pasaulių, 

 kas yra altruizmas, pasiaukojimas, dėl ko 
verta aukotis; 

 kodėl taip sunku išsaugoti valstybingumą, 
iškilus išorės pavojui ir viduje nerandant 
sutarimo;

 humanizmo pamoka, kurią Skurdulis duoda 
savo valdovui: „svarbiausias gyvenimo 
uždavinys – išgyventi amžių taip, kad savo 
darbais nenuskriaustai kitų ir nepriverstai jų 
kentėti“ (Krėvė, II, 1982, 537). 


