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Gyva pamoka pagal  
J. Marcinkevičiaus knygą 
“Vaikų Žemė” 
eilėraščių rinktinė

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

Kviečiame apsilankyti Justino 
Marcinkevičiaus sukurtoje VAIKŲ 
ŽEMĖJE! Tai pirmoji poeto eilėraščių 
rinktinė vaikams, kurioje sugulė ir 
gerai pažįstami eilėraščiai, ir keletas 
naujų, dar niekur neskelbtų.



Kūrybinės dirbtuvės prasideda pažin-
timi su iliustracijų kūrimu nuo pirmųjų 
žingsnių - knygos plano, eskizų blon-
knoto peržiūros, technikos bandymų ir 
galutinių iliustracijų kūrimo. Aptarsime 
skirtumus iliustruojant paveikslėlių 
knygą ir poezijos knygą. 
Pasikalbėję apie knygos kūrimo 
procesą vaikai galės patys išmėginti 
kurti iliustraciją eilėraščiui „Sapnas“: 
eilėraščio klausysimės užsimerkę, kad 
dėmesio neblaškytų nei draugai, nei 
aplinka.Tuomet dalinsimės tamsius 
popieriaus lapus ir dirbsime ryškiaspal-
vėmis kreidelėmis ir rašikliais. 



Virtuali pamoka pagal  
J. Marcinkevičiaus knygą 
“Vaikų Žemė” 
eilėraščių rinktinė

Kūrybinės dirbtuvės prasideda 
pažintimi su iliustracijų kūrimu nuo 
pirmųjų žingsnių - knygos plano, 
eskizų blonknoto peržiūros, tech-
nikos bandymų ir galutinių iliustra-
cijų kūrimo. Aptarsime skirtumus 
iliustruojant paveikslėlių knygą ir 
poezijos knygą. 
Pasikalbėję apie knygos kūrimo 
procesą vaikai galės patys išmėginti 
kurti iliustraciją eilėraščiui „Sapnas“: 
eilėraščio klausysimės užsimerkę, 
kad dėmesio neblaškytų nei drau-
gai, nei aplinka. Iliustracijas kursime 
savo mėgstamomis priemonėmis.



Gyva pamoka pagal  
E. Daciūtės knygą 
“Paslapčiausia Paslaptis”
eilėraščių rinktinė

Lengvi it pūkai, žaismingi it dūkstantys 
vasaros vėjai, šilti it mamos apkabinimas 
rašytojos Evelinos Daciūtės eilėraščiai 
mažiesiems. Apie vaikų patirtis, kasdie-
nybę, mėginimus suvokti didelį, įdomų ir, 
rodos, tokį keistą pasaulį. Vaikai klausinė-
ja, svajoja, žaidžia, stipriai myli, o kartais 
ir užsispiria. Tiek visko šiame pasaulyje, 
bet svarbiausia, kad visada šalia būtų 
mama.Jaukios Agnės Nananai iliustraci-
jos praturtina eilėraščių pasaulį ir žadina 
kūrybiškumą.
 
Vaikų literatųros apžvalgininkėEglė Baliutavičiūtė



Kūrybinės dirbtuvės prasideda pažintimi su 
iliustracijų kūrimu nuo pirmųjų žingsnių - 
knygos plano, eskizų blonknoto peržiūros, 
technikos bandymų ir galutinių iliustracijų 
kūrimo. Aptarsime kaip galima knygoje 
esančius veikėjus „ištraukti“ iš knygos ir 
suteikti jiems kitokią formą. 
Viską aptarę vaikai galės patys kurti perso-
nažus iš eilėraščio „Kažkur“. 
Naudosime didelius popieriaus lapus, krei-
deles, flomasterius ir spalvotus pieštukus. 



Virtuali pamoka pagal  
E. Daciūtės knygą 
“Paslapčiausia Paslaptis”
eilėraščių rinktinė

Kūrybinės dirbtuvės prasideda pažintimi su 
iliustracijų kūrimu nuo pirmųjų žingsnių - 
knygos plano, eskizų blonknoto peržiūros, 
technikos bandymų ir galutinių iliustracijų 
kūrimo. Aptarsime kaip galima knygoje 
esančius veikėjus „ištraukti“ iš knygos ir 
suteikti jiems kitokią formą. 
Vaikai galės patys kurti personažus iš eilė-
raščio „Kažkur“. 
Visiems užsiregistravusiems išsiųsime Kaž-
kuriuko veidą, kurį reikės atsispausdinti, o 
visa kita palikim vaikų fantazijai.



Gyva pamoka pagal  
M. Marcinkevičiaus knygą 
“Kaip Pelėdžiukas iš namų 
pabėgo”
eiliuota pasaka

Pasitaiko dienų, kai nei namai, nei tėvai 
nemieli... Ir galvoje sukasi mintys, kaip 
būtų puiku nuo visų pabėgti... Taip atsitiko 
ir mažajam pelėdžiukui. Viską metęs, jis 
patraukė pats sau vienas į girią nuotykių 
ieškoti. Bėgiojo, paikiojo, medžiojo, kol... 
atrado geriausią draugę!Šis nuotaikingas 
pasakojimas skirtas 3–5 metų vaikams, 
nors patiks ir mokyklinukams, ir jų tėve-
liams ar seneliams.



Kūrybinės dirbtuvės prasideda 
pažintimi su knygos pagrindinio 
personažo atsiradimo istorija. 
Žiūrime filmuką,  kuriame sudėti 
visi Pelėdžiuko variantai, kalba-
mės apie bandymų kiekį ir savo 
mėgstamus knygų herojus. Viską 
aptarę bandom sukurti savo 
personažą iš skirtingų kartono 
formų, jei reikia naudojamės 
kreidelėmis. Dirbtuvės nustebina 
savo rezultatais, nes atkartoti 
tokio pat personažo neįmanoma 
- visos detalės skirtingos. Tinka 
įvairaus amžiaus vaikams (suau-
gusiems taip pat).



Priešmokyklinio amžiaus vaikams  

Kūrybinės dirbtuvės prasideda pažintimi 
su knygos pagrindinio personažo atsira-
dimo istorija. Žiūrime filmuką,  kuriame 
sudėti visi Pelėdžiuko variantai, kalba-
mės apie bandymų kiekį ir savo mėgsta-
mus knygų herojus. 
Dirbtuvėse kuriame įspūdingas plunksnų 
karūnas - kiekvienas vaikas savaip išmar-
gina plunksnas ir susiklijuoja ant galvos 
juostos.  
Pasibaigus dirbtuvėms rekomenduoju 
gerai palakstyti su karūnomis ir pabūti 
Pelėdžiukais medžiotojais. 



Virtuali pamoka pagal  
M. Marcinkevičiaus knygą 
“Kaip Pelėdžiukas iš namų 
pabėgo”
eiliuota pasaka

Kūrybinės dirbtuvės prasideda pažintimi 
su knygos pagrindinio personažo atsira-
dimo istorija. Žiūrime filmuką,  kuriame 
sudėti visi Pelėdžiuko variantai, kalbamės 
apie bandymų kiekį ir savo mėgstamus 
knygų herojus. Viską aptarę padarome 
pirštų mankštelę ir spalviname pirštų lėly-
tes. Su nuspalvintomis lėlytėmis klauso-
mės istorijos ir bėgiojame pirštukais. 
 
Pirštų lėlyčių paruoštukus atsiųsime visiems 
užsiregistravusiems. 


