
Kūrybinis
pasivaikščiojimas

kūrybinių užduočių rinkinys
mokinio savęs pažinimui,
kūrybiškumo lavinimui ir
komandos stiprinimui

 



Rekomenduojamas moksleivių amžius: 

12-19 m.

Rekomenduojama pritaikyti pamokose: 

lietuvių k. ir literatūra

Papildomai gali būti pritaikoma: 

anglų k., istorijos, muzikos, dailės pamokose 

Graça Santos iliustracija
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Kas lavinasi
šių užduočių
metu? 

Pastabumas aplinkai

Savęs pažinimas ir išraiška per kūrybą

Atviresnis požiūris į rašymą

Laisvės jausmas pasivaikščiojimo ir kūrybos metu

Suartėjimas su kitu/kitais
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Kūrybos priemonių įvairovės suvokimas

bandant išreikšti ir pristatyti save 

Žaismingumas, kūrybiškumas įprastai formalioje aplinkoje

Tyrinėjami klausimai: kas aš esu? Koks aš esu?

Kaip geriausiai galiu save pristatyti?

Aplinkos santykis su savimi 



I (Įžanginė) užduotis:
vienas daiktas apie mane

Kiekvienas mokinys ir mokytojas kviečiamas išsirinkti

vieną, bet kokį daiktą, esantį patalpoje, kuris vienaip ar

kitaip atspindi, kaip mokinys jaučiasi šiuo metu. Tai gali

būti bet koks daiktas: esantis klasėje, paties mokinio ar

klasiokų (jeigu kiti sutinka pasidalinti).

I žingsnis
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Kiekvienas mokinys ir mokytojas pasiima

ant ko ir su kuo rašyti ir parašo vieną sakinį,

kaip šis daiktas siejasi su savijauta šiuo

metu. Tai gali būti bet koks sakinys:

tiesioginis apibūdinimas, dainos žodžiai,

citata, anekdotas, atskiri žodžiai - svarbu,

kad sietųsi su rašančiojo savijauta dabar.

II žingsnis
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Visi mokiniai su mokytoju/mokytojais susėda

į ratą. Su savimi kiekvienas turi turėti: daiktą

ir sakinį, kurį ką tik parašė. Einant ratu, iš

eilės, arba laisva tvarka, kiekvienas pasidalina

daiktu ir sakiniu.

III žingsnis
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II užduotis:
15 minučių pasivaikščiojimas

Kiekvienam jaunuoliui pasiūloma telefone

nusistatyti laikmatį arba žadintuvą 15-ai minučių

ir eiti pasivaikščioti po mokyklos teritoriją

(mokyklą ir/arba mokyklos kiemą).

I žingsnis



Vaikščioti.

Tyloje

Po vieną

Nesinaudojant telefonu

II žingsnis
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Suskambėjus laikmačiui grįžti į klasę.

III žingsnis



Grįžus į klasę mokiniai užsirašo:

IV žingsnis 1

2

3

4

5

3-5 garsus, kuriuos girdėjo?

3-5 kvapus, kuriuos užuodė?

3-5 faktūras, kurias matė/lietė?

3-5 vaizdus, kurie įsiminė (vaizdai/kadrai/situacijos)?

3-5 mintis, kurios sukosi galvoje? 



Kiekvienas mokinys duoda savo pasivaikščiojimo

patirčiai kelių žodžių pavadinimą. 

Užduotis: parašyti septynių sakinių tekstą šiam

pavadinimui apie ką tik buvusį pasivaikščiojimą. 

Sakiniai gali būti patys paprasčiausi, apibūdinamieji,

juokingi, rimti, galima naudoti užsirašytus, užfiksuotus

garsus, kvapus, etc.

Svarbiausia šioje užduotyje padrąsinti kiekvieną rašyti

taip, kaip norisi - drąsiai tai, kas ateina į galvą.

V žingsnis
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Pasidalinimas po du. 

Visa grupė padalinama po du mokinius ir dviese

paskaito vienas kitam tuos sepytinis sakinius ir trumpai

aptaria. 

Čia galima skirti laiko ir aptarti patį pasivaikščiojimą: 

kas patiko, 

kas buvo svarbu, 

kas bendro ir 

kas skyrėsi kiekvieno patirtyje. 

VI žingsnis

Svarbu: 

gali būti nedrąsu paleisti didelę grupę jaunuolių laisvai

judėti po mokyklą. 

Dėl to ypatingai svarbu aptarti tylos taisyklę. Šiaip ar taip,

jiems jos laikytis gali būti sunku. 

Šioje vietoje siūlome pasitikėti ir paleisti kontrolę, tikint,

kad ar tyloje, ar ne tyloje, kiekvienas vis tiek patirs kažką

naujo, skirs laiko sau įprastoje vietoje, neįprastu būdu. 

O visa kita susidėlios darant kitas užduotis. 



7 sakiniai apie save 
GALIMOS

PAPILDOMOS
UŽDUOTYS:

 
I žingsnis

Kiekvienas moksleivis turi duoti sau „pavadinimą“

(pravardę/kitą vardą/dalį vardo/kas labai nenori galvoti

„kito vardo“ gali užsirašyti savo tikrą).



Šis pavadinimas tampa teksto pavadinimu.

Kiekvienas moksleivis parašo po septynis sakinius

trečiu asmeniu, apibūdindamas save kaip tik nori:

tiesiogiai, per istoriją, per anekdotą, citatą,

išvardindamas, ką mėgsta ir pan., - kaip tik

kiekvienam norisi. 

2 ŽINGSNIS
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1 MINUTĖS VIDEO
APIE SAVE

Kiekvienas turi turėti filmuojantį telefoną arba

pasidalinti keliese vienu, susiskirsčius grupėmis.

I žingsnis

Peter Clark iliustracija



Kiekvienas turi 15 minučių nufilmuoti 1

minutės trukmės video, kuris vienaip ar

kitaip atspindi kiekvieną filmuojantį.

Šis laikas skirtas: išsirinkti vietą, kurią nori

filmuoti, sugalvoti, ką ir kaip norisi filmuoti,

ir nufilmuoti. Tai gali būti ir vientisas kadras

nestabdant laiko, ir per kelis stabdymus

padarytas įrašas.

II žingsnis

Kitos nuorodos: tekstas gali būti, gali nebūti. 

Į kadravimą galima nesigilinti, leidžiant

filmavimui būti visišikai eksperimentiniam ir

jaunuoliams koncentruotis tik į tai, kaip

geriausiai galima vaizdu atspindėti save.



Jeigu visi sutinka, visus video

peržiūri visi kartu grupėje ir aptaria. 

Aptarimui svarbūs tokie ir panašūs

klausimai:

IV žingsnis 1

2

3
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Ar darbai panašūs ar skirtingi?

Ar mes panašūs ir skirtingi?

Kokius daiktus, vaizdinius rinkotės vaizduoti ir kodėl?

Kas įstrigo kitų darbuose? Kaip manote kodėl?

Ar jaučiatės tiksliai save atspindėję savo darbu?

Ar dabar darytumėte ką nors kitaip?6



GALIMAS
PRITAIKYMAS
KITOSE
PAMOKOSE

Malin Gabriella Nordin iliustracija



DAILĖ
Užduotis po pasivaikščiojimo daryti ne raštu, o vaizdu

piešiant. 

Kviesti mokinius pavaizduoti garsus, kvapus, vaizdus,

net mintis - nupiešiant, spalvomis, vaizdais. Galima

derinti su grafiškai rašomais žodžiais arba tik piešiant. 

Filmo užduotis savaime jau siejasi ir su

vaizduojamuoju menu.

Papildoma užduotis galėtų būti: nupiešti savo 1

minutės filmui plakatą.



ISTORIJA

1 minutės filmas galėtų būti jungiamas su

prieš tai paminėta 7 sakinių užduotimi,

pasiūlant ne tik filmuoti aplinką, kurioje

moksleiviai yra, bet įterpti tuos septynis

sakinius, kuriuos parašė prieš tai. Vaizdai

iliustruotų jų mintis apie gyvenimą praeityje. 

Pasivaikščiojimą galima daryti tam tikroje

istorinėje lokacijoje, pavyzdžiui, realios

ekskursijos su mokykla metu, lankant

istorines lokacijas, pasivaikščiojimą

galima daryti būtent ten. 

Į klausimus/užduotis po pasivaikščiojimo

galima įtraukti papildomą:

3-5 istorinės detalės, elementai, kuriuos

pastebėjau?

7 sakinių užduotis gali skambėti taip:

„Jeigu aš būčiau gyvenęs X metais“.

Kiekvienas gali laisvai parašyti savo

fantaziją, nusikeldamas į tuos laikus. 



MUZIKA

Pasivaikščiojimą gali labai įdomiai papildyti muzika.

Užduotis gali pasikeisti į pasivaikščiojimą su ausinėmis

ir muzika. Galima būtų parinkti bendrą kūrinį visiems

arba leisti rinktis pagal savo pageidavimą. Vaikštant

su muzika, vaizdai ir emocijos natūraliai būtų

veikiamos klausomos muzikos ir ta muzika būtų

patiriama kitaip, nei tiesiog klausant, 
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Klausimus po pasivaikščiojimo

galima būtų kreipti muzikos

tyrinėjimo linkme:

1

2

3

4
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Kokias emocijas jaučiau klausydamasis muzikos ir vaikščiodamas?

Kokie vaizdai kontrastavo su muzika?

Kokie vaizdai iliustravo muziką?

Kokį pavadinimą aš duočiau šiam muzikiniam kūriniui?

Jeigu daryčiau šio muzikinio kūrinio vaizdo klipą, koks

jis galėtų būti?

Muzika



Nufilmuokite 1 minutės vaizdo klipą

pasirinktai šio kūrinio vietai (tam nereikia

skirti daug laiko, iki 15 minučių, kad liktų

eksperimentavimo ir žaidimo elementai).

Muzika

Mike Mcquate iliustracija



ANGLŲ KALBA /
kitos užsienio kalbos

Siūloma naudoti aprašytas užduotis, tik jas pateikti ir

atlikti anglų ar kita užsienio kalba. Kadangi kiekvienoje

kalboje svarbu mokytis išreikšti mintis raštu, susieti

patirtis su žodžiais ir sakiniais, užduotys lygiai taip pat

paveikiai gali tikti ir šiose pamokose. 

Jeigu moksleiviai jaunesnių klasių ir dar negali laisvai

naudoti mokomos kalbos, eigoje galima skirti laiko

atskirai pristatyti tos kalbos raktinius žodžius, kurių gali

prireikti, atliekant šias užduotis. 



Metodo kūrėja: Teklė Kavtaradzė


