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ŠIAULIAI 



Tema: Kūrybinė savaitė „Šekspyras ir aš“.  

Tikslas: Pravesti integruotas pratybas derinant tris mokomuosius dalykus (anglų k., choreografiją ir 

tarties, kalbos ir klausos  pratybas) tema – „Šekspyras ir aš“ ir  suteikti informacijos apie 

V.Šekspyro gyvenimą bei kūrybą.  

Uždaviniai: 1. Supažindinti mokinius su V.Šekspyro biografija, sonetais.  

                    2. Mokyti sąmoningai pasirinkti patikusį sonetą.  

                    3. Sužadinti norą  domėtis supančiu pasauliu. 

                    4. Gerinti raiškiojo skaitymo įgūdžius. 

                    5. Tikslinti garsų tarimą.  

                    6. Skatinti mokinius bendrauti su Šiaulių sanatorinės mokyklos 8kl. mokiniais. 

Metodai: pokalbis, pasakojimas, demonstravimas, skaitymas,  savarankiškas darbas, klausymas, 

plakato gaminimas, šokis, šokio mokymas, vaišinimasis, apdovanojimas, skatinimas. 

Priemonės: popierius plakatams, surinkta medžiaga apie V.Šekspyrą, žirklės, klijai,  multimedia, 

sonetų įrašai, filmuota medžiaga. 

Dalyviai: Šiaulių sanatorinės mokyklos 8 klasių mokiniai bei Šiaulių logopedinės mokyklos 8 

klasės mokiniai, anglų kalbos mokytojos R.Kavaliauskienė, Sigita Rimeikytė, logopedė 

Ž.Bielskienė, muzikos mokytoja A.Kapačinskienė. 

Vieta: mokyklos fizikos kabinetas. 

Eiga 

I. Mokinių sutikimas, pasveikinimas. Welcome to our school and a nice performance. Let‘s 

have an impresive time. 

Garsusis anglų dramaturgas Viljamas Šekspyras yra pavadinęs šį pasaulį scena, o jame gyvenančius 

žmones aktoriais. Pasak jo, kiekvienas šiame gyvenime turi savo vaidmenis ir suvaidina jų ne 

vieną. 

All the world's a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their 

entrances; and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.  

Visą savaitę jūs skaitėte, domėjotės, rinkote informaciją apie garsiausią anglų rašytoją, poetą 

dramaturgą Viljamą Šekspyrą. Tikiu, kad daug radote naujo, negirdėto. Šiandien norėtume, kad visi 

pasidalintume savo žiniomis ir gražiomis mintimis, skaitysime, klausysimės... 

Talking isn't doing. It is a kind of good deed to say well; and yet words are not deeds. 

Pasak, autoriaus kalbėjimas nieko vertas, todėl prisiminkime svarbiausią informaciją apie V. 

Šekspyrą, kuri jums bus svarbi šiandien. 

II. Filmo apie V.Šekspyro biografija, veiklą žiūrėjimas, aptarimas. 
http://www.youtube.com/watch?v=VcwSLtSW44Q 



III. “Love is heavy and light, bright and dark, hot and cold, sick and healthy, asleep and 

awake - its everything except what it is!  

Ne, meilės būdo niekas nepakeis  

Jinai visus paverčia neregiais. 

Kaip man prailgsta pilko kelio juosta 

Kaip aš nenorom traukiu į namus 

 Kaip mintyse skaičiuoti nusibosta kiek mylių begalinių skiria mus.  

                 Sonetai – meilės eilėraščiai. Todėl juos gali skaityti tik mylintys ir mylimi.  

Pradėkime sonetų skaitymą. 
61 sonetas 
http://www.youtube.com/results?search_query=Jampolskis+%22Nemiga%22&oq=Jampolskis
+%22Nemiga%22&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=youtube-psuggest-
reduced.3...241672.254312.0.255437.36.25.0.5.5.0.312.1907.3j9j1j1.15.0. 
29 sonetas  
http://www.youtube.com/watch?v=T6ZaSyqA4d8 
18 sonetas 
http://www.youtube.com/watch?v=cehJm1X4P_0  
24 sonetas  
http://www.youtube.com/watch?v=XOCL_NEgf0g 

91 sonetas 

Meilė - audroj iškilęs švyturys, 

negęstantis nei ūkanoj, nei rūkuos. 

Ji kaip žvaigždė jūreiviui pasakys, 

kur neša jį audra įdūkus.  

Tikras draugas visada 

Ir nelaimėj ir bėdoj greta, 

Jei tau liūdna – jam nelinksma 

Tu nemiegi – jis nerimsta, 

Be jokių kalbų išties 

Visad ranką tau išties. 

Taip veiksmai nelygu būna, 

Draugo arba pataikūno ! 

 

If music be the food of love, play on. 

Neskolink ir neimk skolon, nes lengva 

Sykiu netekt ir pinigų, ir draugo, 

Be to, taupumas dyla į skolas.  

Viljamo Šekspyro mintys apie gyvenimą: 

1. Visi įsimylėjėliai prisiekia padaryti daugiau negu gali ir nepadaro net to, ką gali. 



2. Meilė visagalė: nėra pasaulyje nei sielvarto, juodesnio už jos bausmę, nei laimės, didesnės už 

malonumą jau tarnauti. 

3. Norint įvertinti kieno nors savybes, reikia pačiam bent dalį jų turėti. 

4. Niekšingam žmogui ir gerumas, ir išmintis atrodo niekšinga: purvui tinka tik purvas. 

gyIf to do were as easy as to know what were good to do, chapels had been churches, and poor 

men's cottage princes' palaces. venimo pabaigą, kad ir kaip stengtumėmės. 

 

To be, or not to be: that is the question 

We know what we are, but know not what we may be. 

IV. Senovinių šokių pristatymas ir mokymasis šokti. 

V. Plakato  apie V. Šekspyro gyvenimą, kūrybą rengimas. 

 
“Brevity is the soul of wit.” 

Niekas savaime nėra nei gera, nei bloga, šias reikšmes viskam suteikia mąstymas. (Viljamas 

Šekspyras)  

Nieko nėra bloga ar gera - visa tai gimsta žmogaus galvoje. (Viljamas Šekspyras) 

 Jeigu visus metus mes švęstume šventes. Juk būtų linksmintis tas pats kas dirbt kasdien 

nuobodų darbą. Bet kadangi jos ateina taip retai tai ir laukiamos yra labai 

 Rask laiko būti draugiškas - tai kelias i laimę. Rask laiko svajoti - žvaigždes skinsi danguje. 

Rask laiko mylėti ir būti mylimu - tai dievų privilegija. Rask laiko apsižvalgyti aplink - 

diena per trumpa, kad būtum savanaudis. Rask laiko juoktis - tai sielos muzika. 

 

 
Panaudoti šaltiniai: 
1. V. Šekspyras. Sonetai. Vilnius. 1967. 
2. www.youtube.com 

 

 


