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I –mos Pamokos situacija 

 
TEMA: Tremties literatūra. 
UŽDAVINYS: Išsiaiškinus, kas yra tremtis ir tremties literatūra, išnagrinėti A. Miškinio 
eilėraščius. 
METODAI: Sužadinimas, aktyvusis klausymas, teksto skaitymas ir suvokimas. 
PRIEMONĖS: http://www.xn--altiniai-4wb.info/   http://www.tekstai.lt/ 
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/knygos-recenzija-sviesos-ir-vilties-spindulelis-tarp-
pilku-debesu-286-177966 
 
Prieš šią pamoką mokiniai pabaigė partizaninę literatūrą ir turėjo partizaninės literatūros 
apibendrinimo pamoką. 
Po šios pamokos mokiniai skaitys Rūtos Šepetys romaną „Tarp pilkų debesų“ – nagrinės literatūrą 
apie tremtį, sužinos, kaip buvo tremiamos šeimos, kokių profesijų žmones trėmė į Sibirą ir kodėl, 
kiek buvo ištremta. 
 

Pamokos 
struktūros dalys 

Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos 

Įvadinė dalis: 
1. 
Pasisveikinimas. 
Sužadinimas. 
Pamokos temos ir 
uždavinio 
įvardijimas. 
(8 min.) 

Mokytoja pasisveikina su 
mokiniais. Palaukia, kol 
mokiniai pasiruošia 
pamokai. Mokinių prašoma 
dabar pat pasiimti tris jiems 
svarbiausius daiktus ir visi 
kartu turime išeiti iš klasės. 
Mokiniams paaiškinama, kad 
Lietuvos gyventojų trėmimai 
– tai neteismine tvarka 
vykdytas organizuotas, 
prievartinis ir masinis 
žmonių ir šeimų išvežimas iš 
jų nuolatinių gyvenamųjų 
vietų ir įkurdinimas 
netinkamose gyvenimui ar 
mažai apgyvendintose TSRS 
vietovėse. Įsiveržę į namus 
uniformuoti rusų kareiviai 
liepdavo rengtis ir eiti. 
Žmonės rengdamies 
pasiimdavo vos keletą 
svarbiausių daiktų. 
Klausiama, ar yra vaikų, 
kieno gimtadienis birželio 

Mokiniai pasiruošia 
pamokai. Jie pasiima 3 
svarbiausius daiktus ir išėję į 
koridorių sužino, kas yra 
tremtis, kartu šiek tiek 
pajausdami, nerimą, nežinią. 
Grįžus į klasę mokiniai 
klausosi mokytojos 
aiškinimų, kaip buvo 
tremiami lietuviai, sužino 
kad tremdami žmones, 
baudėjai elgėsi žiauriai. 
Tremiamųjų šeimos buvo 
terorizuojamos, į 
mėginančius bėgti žmones 
buvo šaudoma. Į mašinas ar 
vežimus buvo grūdami 
seneliai ir naujagimiai, 
ligoniai ir nėščios moterys. 
Mokiniai bando atsakyti į 
klausimą, kuo Lietuvai 
reikšminga birželio 14 diena. 
Masiniai trėmimai prasidėjo 
1941 m. birželio 14 d., 
šeštadienį, vienur antrą, kitur 
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mėnesį, galbūt jie žino kuo 
Lietuvai reikšminga ir skaudi 
birželio 14 diena. Pasakoma, 
kad šiandien kalbėsime apie 
tremties literatūrą ir poetus, 
rašiusius tremtyje arba apie 
tremtį. Įvardijama pamokos 
tema ir uždavinys. 

trečią valandą ryto. Trėmimų 
vykdytojų operatyvinė grupė 
įsiverždavo į tremiamųjų 
būstus, pakeldavo 
gyventojus iš miego, pagal 
turimus sąrašus patikrindavo 
šeimos sudėtį, paskui 
surengdavo kratą, ieškodami 
ginklų, aukso, valiutos, po to 
pranešdavo apie jų ištrėmimą 
iš Lietuvos. Mokiniai 
užsirašo pamokos temą ir 
išklauso pamokos uždavinį. 

Pagrindinė dalis. 
Suvokimas, kaip 
buvo važiuojama 
gyvuliniais 
vagonais. 
(4 min) 

2 mokinių prašoma susikibti 
rankomis, o kelių kitų 
atsitūpti ir tilpti į tarpą, tarp 
sukabintų dviejų mokinių 
rankų. Mokiniams 
paaiškinama, kad važiavimas 
gyvuliniais vagonais buvo 
panašus, žmonės  juose dar 
labiau susispaudę važiavo ir 
nežinojo, kur juos veža. 
Mokinių paklausiama kuo 
skiriasi vagonai vežti 
gyvuliams ir žmonėms? Kiek 
laiko žmogus gali ištverti 
tokias sąlygas? 

Mokiniai susikimba 
rankomis, kiti bando atitūpti 
tarp dviejų klasės draugų 
rankų ir taip pajusti, ką 
reiškė važiavimas 
gyvuliniame vagone, kur 
mažai vietos. Klauso 
mokytojos paaiškinimo, kad  
žmonės jautė nerimą ir 
baimę dėl to, kad nežinojo 
kur buvo vežami ir kuriam 
laikui. Važiavimas 
gyvuliniame vagone, 
kuriame nėra baldų, šviesos, 
vandens, tualeto....tai tik 
viena dalis, badas, aplinkinių 
mirtys, ligos tapo tiems 
žmonės kasdienybe. 
 

 

3. Pasakojimas 
apie tremties 
literatūrą ir 
rašytojus, rašiusius 
tremtyje arba apie 
tremtį. 
( 13 min.) 

Mokytoja pasakoja 
mokiniams, kad ne vienas 
rašytojas atsidūrė tremtyje, 
tačiau jie nenustojo kurti ir 
visą laiką išlaikė meilę savo 
šaliai širdyje ir viltį, kad ją 
dar pamatys. 
Papasakojama apie sąlygas, 
kaip tekdavo rašyti: 
popieriaus stygių, draudimus 
rašyti lietuviškai. Eilėraščiai 
rašomi ant cemento maišelių 
skiaučių, ant tošies, o dažnai 
jų tekstas išlaikomas 

Mokiniai klauso pasakojimo 
apie tremties literatūrą. 
Jie susipažįsta su poetų ir 
prozininkų, rašiusių tremtyje 
arba apie tremtį, pavardėmis 
ir kūrybos bruožais. Įsega 
lentelę į savo trižiedžius. 
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atmintyje. Kai jau atimta 
viskas – namai, šeima, 
tėvynė,- gimtasis žodis tapo 
paskutiniąja užuovėja, kur 
dar galima kažkam 
pasiskųsti, apsiverkti ir 
pagrasinti savo budeliams. 
Mokiniams pateikiama 
lentelė, kurioje nurodytos 
poetų ir prozininkų pavardės 
ir kūrybos bruožai, kurie rašė 
tremtyje arba apie tremtį. 
(Priedas Nr.1) 

4. Antano 
Miškinio 
biografijos ir 
kūrybos 
pristatymas. 
Eilėraščio analizė. 
(19 min.) 

Mokiniams trumpai 
papasakojama A. Miškinio 
biografija, jie supažindinami 
su pagrindiniais poeto 
kūrybos bruožais. 
Mokiniams pateikiamas A. 
Miškinio eilėraštis ir 
klausimai, padėsiantys 
išnagrinėti ir labiau suprasti 
eilėraštį. (Priedas Nr.2) 

Mokiniai klauso mokytojos 
pasakojimo apie A. Miškinio 
gyvenimą ir kūrybą. Vėliau 
skaito ir analizuoja pateiktą 
eilėraštį pagal klausimus. 
(Priedas Nr.2) 

 

4. Įsivertinimas 
(2 min.) 
 

Mokiniams pateikiama 
„Įsivertinimo“ lentelė.  
(Lentelė prie klasės darbo) 

Mokiniai užpildo 
„Įsivertinimo“ lentelę ir 
įduoda mokytojai kartu su 
klasės ir namų darbais. 

 

5. Namų darbų 
skyrimas 
(1 min.) 
 
 

Mokiniams išdalinami 
paruošti namų darbai, 
pasakoma, kad kitą pamoką 
pradės kalbėti apie Rūtos 
Šepetys knygą „tarp pilkų 
debesų“. (Priedas Nr.3) 

Mokiniai užsirašo, kad reikia 
pradėti skaityti R. Šepetys 
„tarp pilkų debesų“ 1-4 
skyrius, o taip pat išnagrinėti 
dar vieną A. Miškinio 
eilėraštį. (Priedas Nr.3) 
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II-os pamokos situacija 

  
TEMA: Tremties scena R. Šepetys romane „tarp pilkų debesų“ 
UŽDAVINYS: Remiantis autorės pasakojimu ir skaitytu tekstu bandyti suvokti, kaip buvo 
tremiamos šeimos, kokių profesijų žmones trėmė į Sibirą ir kodėl, sužinoti kiek buvo ištremta. 
METODAI: Intriguojantis klausimas, knygos pristatymo klausymas, darbas porose, „teksto 
žymeklio“ pildymas. 
PRIEMONĖS: http://www.asskaitau.lt/2012/09/ruta-sepetys-tarp-pilku-debesu.html 
https://www.youtube.com/watch?v=GPiQ_LuKtDE 
 
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/knygos-recenzija-sviesos-ir-vilties-spindulelis-tarp-
pilku-debesu-286-177966 
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-gyventoju-tremimai-i-sibira-svarbiausi-faktai
-56-641573 
 
Prieš šią pamoką mokiniai išsiaiškino, ką reiškia terminas tremtis, susipažino su tremties poezija, 
literatūra ir rašytojais, rašiusiais tremtyje arba apie tremtį. 
Po šios pamokos mokiniai toliau skaitys ir nagrinės Rūtos Šepetys romaną „tarp pilkų debesų“ ir 
sužinos, kur trėmė lietuvių šeimas, kokiomis sąlygomis tremtyje gyveno žmonės, kokius darbus 
dirbo, kokį užmokstį už darbą gaudavo.  
  
 

Pamokos struktūros 
dalys 

Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos 

Įvadinė dalis: 
1. Pasisveikinimas. 
Kartojimas. 
Intriguojantis 
klausimas. 
Pamokos temos ir 
uždavinio įvardijimas. 
(5 min.) 

Mokytoja pasisveikina su 
mokiniais. Palaukia, kol 
mokiniai pasiruošia 
pamokai. Mokytoja klausia, 
apie kokią literatūrą 
pradėjome kalbėti praeitą 
pamoką? Mokinių prašoma 
paaiškinti, kas yra tremtis, 
kokius rašytojus, rašiusius 
tremtyje arba apie tremtį jie 
prisimena?  
Mokytoja paaiškina, kad 
represijos buvo nukreiptos 
ne į atskirų žmonių, o į 
šeimų naikinimą. 
Sunaikinus ištisas šeimas, 
turėjo išnykti ir 
dešimtmečiais kaupta jų 
patirtis, visuomeninė - 
kultūrinė įtaka. Turėjo 

Mokiniai pasiruošia pamokai. 
Atsako, kad praeitą pamoką 
pradėjome nagrinėti tremties 
literatūrą, paaiškina terminą 
tremtis, įvardija rašytojus, 
rašiusius tremtyje arba apie 
tremtį. Bando atspėti ką galėtų 
reikšti užrašyti lentoje skaičiai. 
Klauso, kai mokytoja paaiškina 
1948 m. gegužės 22 d. 4 valandą 
ryto įvykdytas didžiausias masinis 
Lietuvos gyventojų trėmimas, 
kurio metu panaudojus gyvulinius 
vagonus ištremta apie 40 tūkst. 
žmonių. Tarp jų – 10 897 vaikai 
iki 15 metų. Iš viso 1941–1952 m. 
iš Lietuvos buvo ištremta apie 131 
600 žmonių, apie 28 000 iš jų 
žuvo. Mokiniai interneto ir 
telefono pagalba bando sužinoti 
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išnykti geriausia dalis du 
dešimtmečius ugdytų 
profesinių grupių: 
karininkų, policininkų, 
mokytojų, gydytojų, 
žurnalistų ir kt. Mokytoja 
lentoje užrašo skaičius 
30 000, 131 600, 28 000 ir 
paklausia, ką galėtų reikšti 
šie skaičiai?  Po diskusijų 
įvardijama pamokos tema ir 
uždavinys. 

kiek miestelyje, kuriame jie 
gyvena yra žmonių. Lygina tuos 
skaičius su ištremtųjų skaičiumi. 
Užsirašo pamokos temą ir 
išklauso pamokos uždavinį. 

Pagrindinė dalis. 
Knygos „tarp pilkų 
debesų“ pristatymas 
(10 min.) 

Mokytoja primena, kad 
mokiniai namuose turėjo 
perskaityti 4-is R. Šepetys 
knygos „tarp pilkų 
debesų“ skyrius. 
„Youtube“ paleidžiamas 
filmukas, kuriame autorė 
kalba apie knygą, kas 
paskatino ją rašyti knygą. 
Autorė taip pat aiškina, kaip 
okupantai elgėsi Lietuvoje, 
pasakoja apie trėmimus. 

Mokiniai atidžiai žiūri ir klauso 
knygos „tarp pilkų 
debesų“ pristatymo. 

 

3. Teksto analizė 
( 30 min.) 

Mokiniams raštu pateikiami 
klausimai iš matyto knygos 
„tarp  pilkų 
debesų“  pristatymo ir iš 
perskaitytų namuose 4-rių 
skyrių. Mokiniai 
atsakinėdami į klausimus 
turi tartis su suolo draugu, 
kaip suprato pristatyme 
pasakytus žodžius.  
(Priedas Nr.4). 

Mokiniai tardamiesi su suolo 
draugu raštu atsakinėja į 
klausimus. Jei kyla neaiškumų, 
klausia mokytojos. (Priedas Nr.4). 

 

4. Įsivertinimas 
(2 min.) 
 

Mokiniams pateikiama 
„Įsivertinimo“ lentelė, 
kurioje jie turi įvertinti savo 
veiklą klasėje.  
(Priedo Nr.4 gale) 

Mokiniai užpildo 
„Įsivertinimo“ lentelę ir įduoda 
mokytojai kartu su klasės ir namų 
darbais. 
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5. Papildoma užduotis 
     (2 min.) 

Mokiniams pateikiama 
„teksto žymeklių“ lentelė, 
kurioje jie, skaitant knygą, 
gali išsirašyti svarbiausias 
citatas, jas paaiškinti. Iš 
pirmųjų skyrių citatos yra 
pateiktos, mokiniai tik turi 
jas paaiškinti. Paaiškinama, 
kad papildoma užduotis yra 
skirta mokiniams, kurie 
norės pagerinti pažymį, 
pabaigę nagrinėti Tremties 
temą. (Priedas Nr.5). 

Mokiniai įsisega „teksto 
žymeklių“ lentelę į savo 
trižiedžius, klausia, kas neaišku. 

 
 
 
 
 
 

6. Namų darbų 
užduotis 
(2 min.) 
 

Mokiniams užduodama 
skaityti 10,18,22 skyriai ir 
raštu atsakyti į paruoštus 
klausimus. Mokytoja 
išdalina užduotis. 
(Priedas Nr.6). 
 

Mokiniai išklauso namų darbų 
užduotį, klausia, kas neaišku. 
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 III –ios Pamokos situacija 

 
TEMA: Gyvenimo ir darbo sąlygos scenos R. Šepetys romane „tarp pilkų debesų“.  
UŽDAVINYS: Remiantis papildoma medžiaga, skaitytu tekstu sužinoti, kur trėmė lietuvių 
šeimas, kokiomis sąlygomis tremtyje gyveno žmonės, kokius darbus dirbo, kokį užmokstį už 
darbą gaudavo. 
METODAI: Sužadinimas, darbas grupėse, aktyvusis klausymas, teksto skaitymas ir suvokimas. 
PRIEMONĖS: 
https://www.google.com/search?q=tremimu+zemelapiai&biw=1536&bih=742&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuz-ihxJLSAhUCjlQKHSlLBfgQ_AUIBygC#imgrc=xPWfNkBhak5
w7M: 
http://www.partizanai.org/failai/html/Lietuviai-Sibire.htm   
 
Prieš šią pamoką mokiniai sužinojo kaip buvo tremiamos šeimos, kokių profesijų žmones trėmė į 
Sibirą ir kodėl, kiek lietuvių buvo ištremta. 
Po šios pamokos mokiniai turės tremties literatūros apibendrinimo pamoką, aiškinsis svarbiausius 
tremties literatūros motyvus, bandys rasti atsakymus į klausimus: Kas žmones prievarta išvežė į 
Sibirą? Už ką? Kas kaltas už jų kančias ir mirtį? 
 
.  

Pamokos struktūros 
dalys 

Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos 

Įvadinė dalis: 
1. Pasisveikinimas.  
Kartojimas. 
Vaizdinė medžiaga. 
Pamokos temos ir 
uždavinio įvardijimas. 
(5 min.) 

Mokytoja pasisveikina su 
mokiniais. Palaukia, kol 
mokiniai pasiruošia pamokai. 
Mokinių prašoma prisiminti 
kokių profesijų žmones trėmė į 
Sibirą ir kodėl. Interneto 
pagalba mokytoja per 
projektorių parodo Lietuvos 
gyventojų tremties ir kalinimo 
vietas Tarybų Sąjungoje, 
paaiškina kad, daugiausia žmo-
nių buvo ištremta į Altajaus 
kraštą, gerokai mažiau – į No-
vosibirsko sritį, Kazachstaną ir 
Komijos ASSR. Dalis pateko į 
Bellagą (Karelijoje) ir Oneglagą 
(Archangelsko sr.). Nuo šeimų 
atskirti vyrai pateko į įvairius 
lagerius – Karlagą, Vorkutlagą 
Siblagą ir kt. Ypač sunki padėtis 
buvo ištremtųjų į negyvenamas 
salas Lenos žiotyse, prie 

Mokiniai pasiruošia 
pamokai. Paklausti 
atsakinėja į mokytojos 
klausimus, tyrinėja lietuvos 
gyventojų tremties ir 
kalinimo vietas žemėlapyje. 
Mokiniai užsirašo pamokos 
temą ir išklauso pamokos 
uždavinį. 
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Laptevų jūros. 
Įvardijama pamokos tema ir 
uždavinys. 
 

Pagrindinė dalis. 
2. Darbas grupėse, 
teksto analizė 
( 26 min.) 

Mokiniai suskirstomi į grupes 
po 4–5 (Duoti išsitraukti 
sunumeruotas korteles 
vienetukai – viena grupė, 
dvejetukai – kita ir t.t.) 
Paaiškinama užduotis: 
Pasiskirstyti grupėse 
vaidmenimis: 
Laikrodininkas – stebės laiką, 
likusį užduočiai atlikti; 
Rašytojas, metraštininkas – 
užrašinės bendros veiklos 
rezultatus; 
Oratorius – pristatys grupės 
darbą prieš klasę. 
Teksto skaitytojas – skaitys 
R.Šepetys romano „tarp pilkų 
debesų“ paskirtą skyrių. 
Aiškiai įvardijama, kad dirbs 20 
minučių ir turės pristayti savo 
darbą per 2 min. Mokiniams 
paskelbiama užduotis: 
perskaityti R.Šepetys romano 
„tarp pilkų debesų“ paskirtą 
grupei vieną iš 28, 34, 36   
skyrių ir raštu atsakyti į 
klausimus. (Priedas Nr.7) 
 

Mokiniai suskirstyti grupėse 
pasiskirsto vaidmenimis ir 
stengiasi atlikti užduoti per 
20 min. 
(Priedas Nr.7) 
Grupės garsiai pateikia savo 
pristatymus klasei. 

 

3. Suvokimas, apie 
gyvenimo ir darbo 
sąlygas tremtyje. 
Klausymo užduotis 
    ( 10 min.) 

Mokytoja pakviečia kelis gerai 
skaitančius mokinius 
perskaityti Aldonos 
Stulginskaitės pasakojimo apie 
Aleksandrą Stulginskį Sibire, 
Andriaus Tiškevičiaus, kurio 
senelis buvo Palangos ir 
Kretingos Tiškevičių brolio 
šeimos išgyvenimus Sibire ir 
ištrauka iš autobiografinių 
Dalios Grinkevičiūtės užrašų 
„Lietuviai tremtinai Jakutijoje“. 
 

Mokiniai klauso klasės 
draugų skaitomų pasakojimų 
apie žmonių išgyvenimus 
Sibire. 

 

4. Įsivertinimas Mokiniams pateikiama Mokiniai užpildo  
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(2 min.) „Įsivertinimo“ lentelė, kurioje 
jie turi įvertinti savo veiklą 
klasėje. 
(Priedo Nr.7 gale) 
 

„Įsivertinimo“ lentelę ir 
įteikia mokytojai kartu su 
klasės ir namų darbais.  

5. Namų darbų 
skyrimas 
(2 min.) 
 

Mokiniams pasakoma, kad kitą 
pamoką turėsime tremties 
literatūros apibendrinimo 
pamoką. Išdalinami namų 
darbai  
(Priedas Nr.8)  
 

Mokiniai išklauso namų 
darbų užduotį, klausia, kas 
neaišku. 
(Priedas Nr.8) 
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  IV –tos Pamokos situacija 

 
TEMA: Tremties literatūros apibendrinimo pamoka.  
UŽDAVINYS: Išsiaiškinti svarbiausius tremties literatūros motyvus, sužinoti žanrus, įtvirtinti 
įgytas žinias, ugdyti klausymo, kalbėjimo ir argumentacinio teksto kūrimo gebėjimus 
atsakant į klausimus: Kas žmones prievarta išvežė į Sibirą? Už ką? Kas kaltas už jų kančias ir 
mirtį? 
METODAI: Aktyvusis klausymas, diskusijos, akvariumas. 
PRIEMONĖS: https://youtu.be/gF7ZkdYEOpE  
http://www.studijoms.lt/tremties-literatura-2.htm  
 
    Prieš šią pamoką mokiniai sužinojo, kur trėmė lietuvių šeimas, kokiomis sąlygomis tremtyje 
gyveno žmonės, kokius darbus dirbo, kokį užmokestį už darbą gaudavo.  
    Po šios pamokos mokiniai nagrinės Egzodo literatūrą.   
 

Pamokos struktūros 
dalys 

Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastab
os 

Įvadinė dalis: 
1. Pasisveikinimas. 
Sužadinimas. 
Pamokos temos ir 
uždavinio įvardijimas. 
(5 min.) 

Mokytoja pasisveikina su mokiniais. 
Palaukia, kol mokiniai pasiruošia 
pamokai ir padalina 3 lapelius su tekstu 
3 mokiniams, paprašo juos perskaityti. 
Vėliau pati pradeda žodžiais:  
Visos patirtos skriaudos ir neteisybės 
netilpo, negalėjo tilpti ir gal niekada 
nesutilps į tremtinių prisiminimų 
tomus, bet turbūt kikviena gerumo 
kibirkštėlė liks žibėti jų tamsiame fone. 
Mokytoja prašo mokinių prisiminti, ką 
reiškia knygos „Tarp pilkų 
debesų“ pavadinimas.  
Įvardijama pamokos tema ir uždavinys. 
 

Mokiniai pasiruošia 
pamokai. 3 išrinkti mokiniai 
skaito mokytojos padalintą 
tekstą: 
1) gedulas...  
dėl beprasmiškai prarastų 
žmonių gyvybių, dėl to, kad 
žmogus kėlė ranką prieš 
žmogų, dėl žiaurumo, 
negailestingumo, 
neteisybės... 
2) viltis... 
kad tai daugiau niekada 
nebepasikartotų. Kiekvienas 
žmogus – vertybė savaime. 
Ir kiekvienas žmogus turi 
teisę gyventi...  
3) Nugrimzk į praeitį, 
tremtie, 
Pilna žiaurumo ir patyčių, 
Bet viską saugok, atmintie, 
Kaip saugojai paveikslą 
Vyčio.      V. Cinauskas 
 Klauso mokytojos 
skaitomo teksto, užsirašo 
pamokos temą ir išklauso 
pamokos uždavinį. 
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Pagrindinė dalis. 
Žinių įtvirtinimas 
 (20 min.) 

Mokytoja lentą padalija į tris dalis i 
atitinkamai jas įvardija: „Žinau", 
„Išmokau", „Noriu žinoti". Mokinių 
prašoma savo sasiuviniuose užpildyti 
grafas: „Žinau", „Išmokau", 
Diskutuojama tol, kol nustatomi 
pagrindiniai faktai, dėl kurių mokiniai 
neabejoja. Jie įrašomi į skiltį „Žinau". 
arba išmokau „Išmokau“. Dalykai, dėl 
kurių abejojama ar kyla neaiškumų, 
rašomi į skiltį „Noriu žinoti". 
(PriedasNr.9) 
 

Mokiniai savo sąsiuviniuose 
surašo pagrindinius tremties 
temoje išmoktus dalykus. 
Dabar jau mokiniai su visa 
klase dalijasi, ką įrašė į skiltį 
„Išmokau". Tai užrašoma 
lentoje. Kiekvienas mokinys 
gali savo ranka užrašyti 
lentoje po vieną mintį, ką 
geriausiai išmoko, ir 
skliausteliuose parašyti savo 
vardą. Mokiniai gali 
palyginti, ką žinojo ir ką 
išmoko.  
 

 

3. Apibendrinimas 
( 20 min.) 

Mokytoja kelia klausimą „Ar kada nors 
ši tragedija gali pasikartoti? Mokytoja 
paprašo mokinių pagalvoti ir pasirinkti 
atsakymą TAIP arba NE. Pasirinkus 
atsakymą parašyti 3 argumentus savo 
nuomonei paremti. Vyksta diskusijos, 
po kurių, mokytoja paprašo 
savarankiškai suformuluoti išvadą ir ją 
užrašyti. (PriedasNr.10) 
 
Mokytoja aiškina, kad romane 
paliečiama į Sibirą ištremtųjų lietuvių 
tragedija. Neišvengiamai iškyla kaltės 
klausimas: Kas juos prievarta išvežė į 
Sibirą? Už ką? Kas kaltas už jų kančias 
ir mirtį? 
Akvariumo metodu kaskart nauji 
mokiniai, kalba, pasakoja, išsako savo 
nuomonę. Čia taisyklės tokios: kalba tik 
„akvariumo" dalyviai, o „akvariumui" 
nepriklausantys neturi teisės replikuoti 
ir ginčytis. Mokytoja paprašo 
savarankiškai suformuluoti išvadą ir ją 
užrašyti. 
 
 Mokytojai pasakojant, prašoma raštu 
atsakyti į paruoštus klasės darbuose 
klausimus. 
XX a. Tremties literatūros atsiradimas 
sietinas su sovietine okupacija, kai 
1940-1941 m. iš Lietuvos gyventojus 

Mokiniai laisvai pasidalina į 
dvi grupes (Taip ir Ne), 
vyksta diskusija. Mokiniai 
skaito savo argumentus. 
Kai išsakoma daug įvairių 
nuomonių ir diskusija 
perauga į ginčą, ji 
nutraukiama ir mokiniai 
savarankiškai raštu 
suformuluoja išvadą.  
 
 
Akvariumo metodu kaskart 
nauji mokiniai, kalba, 
pasakoja, išsako savo 
nuomonę apie iškeltus 
klausimus: Kas juos 
prievarta išvežė į Sibirą? Už 
ką? Kas kaltas už jų kančias 
ir mirtį?  
Mokiniai savarankiškai raštu 
suformuluoja išvadą. 
 
 
 
 
Vėliau, klausydami 
mokytojos pasakojimo raštu 
atsako į klausimus: 
Kada ir kokiomis sąlygomis 
atsirado tremties literatūra? 
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pradėta tremti. Vyrauja daina, eilėraštis, 
atsiranda dainuojamoji tautosaka. Iš 
literatūros žanrų gyvybingiausia 
poezija. Šioje poezijoje vyrauja liūdnos 
nuotaikos, bet pro ilgesį ir skausmą 
prasiveržia tikėjimas gyvenimu, tiesa, 
laisve, žmogaus ir tėvynės atgimimu. 
Proza tremtyje retai kada galėjo 
tiesiogiai pavaizduoti jaudinančius 
gyvenimo momentus, nes ilgesnį kūrinį 
buvo sunkiau parašyti ir slėpti. 
Daugiausia prozos, ypač atsiminimų, 
sukurta grįžus iš tremties ar lagerių. 
Romanai apibendrina tremties 
literatūros pagrindines temas: tautos 
naikinimą, išdavystes, kovas dėl 
tėvynės laisvės, genocido vykdytjų 
dvasines menkystes (PriedasNr.10)  

Kokie žanrai vyrauja 
tremties literatūroje? 
Kokius pagrindinius 
motyvus galime išskirti 
tremtinių arba žmonių 
rašiusių apie tremtį 
kūryboje? 

4. Įsivertinimas 
(2 min.) 
 

Mokinių paprašoma baigti pildyti  
„Žinau", „Noriu žinoti", „Išmokau" 
lentelę. 

Mokiniai užpildo „Žinau", 
„Noriu žinoti", „Išmokau" 
lentelę ir įteikia mokytojai 
kartu su klasės ir namų 
darbais. 

 
 
 
 
 
 

5. Namų darbų 
skyrimas 
(2 min.) 
 

Mokiniams pasakoma, kad namuose 
jiems reikės parengti interviu. Jie turės 
nuspręsti iš kokių asmenų bus imamas 
interviu ir raštu paruošti mažiausiai 10 
klausimų ir įsivaizduojamų 10  
atsakymų į sukurtus klausimus. Interviu 
tema – Tremtis. Gali imti intreviu pvz. 
iš: 
       a) Žmogaus, kuris ištremtas 
       b) Lagerio prižiūrėtojų 
       c) Likusių tėvynėje neištremtų 
giminių                           
       d) NKVD darbuotojų  
       e) Kitas, tavo sugalvotas 
asmuo 
Išdalinami namų darbai  
(Priedas Nr.11)  

Mokiniai išklauso namų 
darbų užduotį, klausia, kas 
neaišku. 
(Priedas Nr.11) 

 
 
 
 
 
 

 
Filmas „Ledo vaikai“ https://youtu.be/NdyUccDKo-k 
 


