
Integruota lietuvių kalbos –
matematikos pamoka



Autobiografija.

Violeta Palčinskaitė



Šiuo metu:

Daug žinau šia tema
Šiek tiek žinau
Nieko nežinau



Dirbdami grupėmis, porose ir savarankiškai, 
naudodamiesi pateikta ir žinoma informacija,
visi pamokos pabaigoje pasakysite:

 kas yra autobiografija;

įsiminsite ir gebėsite papasakoti 3-4 
epizodus iš poetės autobiografijos;

gebėsite palyginti datas, apskaičiuoti laiką. 



VERTINIMAS. KAUPIAMASIS

Vertinimo kriterijai
Aktyvus dalyvavimas pamokoje.

Atsakymų teisingumas.

Darbas su vadovėlio medžiaga.

Sugebėjimas bendradarbiauti su draugais.

Kalbos taisyklingumas

Sugebėjimas įsivertinti.



PRISIMINKIME

KAS YRA BIOGRAFIJA?

Bio+grafija    

↓     ↓



ATSAKYMAS

Biografija – žmogaus gyvenimo 
ir veiklos aprašymas, 
pradedant jo gimimu.



AUTOBIOGRAFIJA
Auto+bio+grafija                          

↓      ↓      ↓



ATSAKYMAS

Auto žodžio reikšmė

auto... [gr. autos — pats], 
pirmoji sudurtinių žodžių dalis, 

reiškianti savo, savas; 



ATSAKYMAS

Autobiografija – savo
gyvenimo ir veiklos

aprašymas.
Pats raštu pasakoja apie savo asmeninį kelią.

Aš..... Mano..... Man.......

(Datos, vietos, įvykiai, pomėgiai,...)



Violeta Palčinskaitė



DARBAS SU VADOVĖLIU INDIVIDUALIAI. 
UŽDUOTIS

Perskaičius temos tekstus 64 – 65p.,

žodžiu atsakysite į klausimus:

1. Kas pasakoja šiuos gyvenimo įvykius?

2. Kaip pavadinsime šiuos gyvenimo ir veiklos 
aprašymus?

Sparčiau dirbantiems:

Skaityti papildomą informaciją iš voko 
,,Papildomi darbai”



Violeta Palčinskaitė – poetė, 
dramaturgė, scenaristė, vertėja.

Gimė 1943 m. lapkričio 20 dieną 
Kaune. 
Mokėsi Jono Jablonskio 
vidurinėje mokykloje.
Eilėraščius pradėjo spausdinti 
1958m.
Pirmąjį eilėraščių rinkinį ,,Žemė 
kėlė žolę” išleido 1961m.
2012 m.karūnuota Metų vaikų 
knygos karalienės karūna. 



Autorė parašė per 30 knygų...



Lietučio pasaka

Kas ten trepsi, kas ten šoka, 
Kas ten vaikščioja po stogą? 

Ci ku ca ku, tu ku tu ku, 
Daug žydrų lietaus nykštukų. 

Ilgos plonos jų kojytės, 
Žydro stiklo kepurytės. 

Ci ku ca ku, tu ku tu ku, 
Žydro stiklo jų batukai. 

O kiekvienas rankoj neša 
Po apvalų žydrą lašą. 

Ci ku ca ku, tu ku tu ku, 
Daug lietučio sviedinukų. 

Kuo greičiau į lysvę žalią 
Pas plaštakę, pas gėlelę. 

Ci ku ca ku; tu ku tu ku, 
Skuba daug lietaus nykštukų.

Tai pirmasis eilėraštis vaikams



KUR TU BUVAI, KATINĖLI?

Kur tu buvai, katinėli-murkly?
Londone, Jos Didenybės pily.
Ką tu veikei ten su savo kate?
Gąsdinau pelę pily po kėde.

Iš anglų kalbos vertė Violeta 
Palčinskaitė



PERTRAUKĖLĖ – ŽAIDIMAS.
VEIDRODIS

Sustojame po du vienas prieš kitą 
iškeltais delnais, bet jų nesuglaudžiame. 
Vienas rodo įvairius judesius (aukštyn, 
žemyn, į šonus), o kitas atkartoja juos 
kaip veidrodyje.



DARBAS POROMIS. UŽDUOTIS

Dar kartą skaityti visus epizodus, 
prisiminti papildomą informaciją 

ir pasitarus su draugu 

įrašyti reikiamą informaciją į minčių 
žemėlapį.

Sparčiau dirbantiems:

Spręsti kryžiažodį, kurį rasite voke 
,,Papildomi darbai”.



ATSAKYMAS. PASITIKRINKIME
Violeta Palčinskaitė

↓                                                        ↓                                          ↓                                                 ↓             

Gimimo data Gimimo vieta Tėvai Profesija

1943m. lapkričio 20 d.

Iki gimtadienio liko 15 d.

Dabar poetei 71 m.

Kaunas Tėtis - mokytojas

Mama - nedirbo

poetė

vertėja

dramaturgė.

Įvykiai
↓                                         ↓                                          ↓                       ↓                                            ↓

Perskaitė pirmą

knygą – Anderseno

pasakas, kai buvo 6

metai.

Iš anglų kalbos į 

lietuvių kalbą 10

metų vertė 

,,Motulės Žąsies 

pasakas“

Pirmasis eilėraštis 

vaikams  vadinosi 

,,Lietučio pasaka”

Eilėraščius pradėjo 

spausdinti 1958m.

Pirmąjį eilėraščių 

rinkinį ,,Žemė 

kėlė žolę” išleido 

1961m.

Parašė vaikams 

per 30 knygų.

2012 m.karūnuota 

Metų vaikų 

knygos karalienės 

karūna. 

Tai buvo prieš 3 

metus. 

Man  buvo........m.



ĮSIVERTINIMAS

Dirbome labai draugiškai. Beveik 
neklydome. Šaunu!

Stengėmės draugiškai sutarti. 
Buvo klaidingų atsakymų. 

Pasistengsime labiau!



PAKARTOKIME!

Biografija

Autobiografija

Poetė Violeta Palčinskaitė



Biografija

Tikras nepramanytas įvykis, dalykas.

Pasaka, kurios autoriaus vardas ir 
pavardė žinomi.

Žmogaus gyvenimo ir veiklos 
aprašymas, pradedant jo gimimu.



Autobiografija

Nedidelis įvykis, atsitikimas.

Savo gyvenimo ir veiklos aprašymas.

Nedidelis tautosakos kūrinys, kuriame 
vaizduojami tikri įvykiai.



Violeta Palčinskaitė

Gimė Vilniuje, augo senamiestyje. Pirmoji 
knyga, kurią skaitė pati,- ,,daktaras Aiskauda”. 

Tada jai buvo penkeri metai.

Vaikystė prabėgo Kaune. Perskaitė pirmąją 
knygą – Anderseno pasakas. Tada jai buvo 

šešeri.

Gimė ir augo Anykščių rajone. Pirmąsias 
pasakas skaitė iš knygos ,,Aukso žirgeliai”.



Violeta Palčinskaitė

Žemė kėlė žolę. Muzika Troliui

Džiovintas debesėlis. Po riestainio 
saule

Zuika Padūkėlis. Šlepetė



Dirbdami grupėje, poroje ir savarankiškai, 
naudodamiesi pateikta ir žinoma informacija, 
pasakysite:

 kas yra autobiografija;

įsiminsite ir gebėsite atpasakoti 3-4 
epizodus iš poetės autobiografijos;

gebėsite palyginti datas, apskaičiuoti laiką. 



Tas, kuris nori daug pasiekti, 
turi kelti didžius reikalavimus.

Johanas Volfgangas Gėtė



Į sąsiuvinį parašyti 3-4 (savo)

autobiografijos epizodus.

Papildomos užduotys tiems, kas galvoja, jog 

tobulėjimui ribų...

Rasti internete 1-3 naujus poetės 

autobiografijos faktus. Juos užrašyti į 

sąsiuvinį.



ĮSIVERTINIMAS



Visada prisimink:
„Kas skaito – tas auga“

Vaikai, skaitykite knygas,-

Jums tikro džiaugsmo jos atneš!


