
KRĖVĖS SAVAITĖS RENGINIAI (spalio 19-27 d.) 

 10-19 10-20 10-21 10-24 10-25 10-26 10-27 

1 Lietuvių klb. pamoka "V.Krėvė ir 

jo kūryba" 

V.Krėvės padavimo "Gilšė" 

skaitymas, aptarimas ir 

iliustravimas 

Klasės valandėlė - pokalbis apie 

V.Krėvės gyvenimą, asmenybę 

ir kūrybą. 

 Dailės  - tech. pam. "Žaislai 

ir žaidimai iš Vincuko 

vaikystės“ 

  

2 Lietuvių klb. pamoka "V.Krėvės 

kūrybinis palikimas" 

V.Krėvės padavimo 

"Užkeikta merga" skaitymas, 

aptarimas 

Dailės pamoka „V.Krėvės 

padavimo "Užkeikta merga" 

iliustravimas“ 

 Pasaulio paž. pamoka 

„Krėvė ir gamta“ 

Klasės valandėlė - pokalbis 

apie V.Krėvės gyvenimą, 

asmenybę ir kūrybą. 

 

3 Lietuvių klb. pamoka 

„Padavimai. V. Krėvė – 

tautosakos rinkėjas“ 

Padavimo „Milžinkapis“ 

skaitymas. 

Dailės pamoka „Padavimo 

„Milžinkapis“ iliustravimas“ 

Klasės valandėlė „Ką reiškia 

būti krėviuku“ 

    

4 Lietuvių klb. pamoka. Seno 

skerdžiaus pasakos ,,Perkūnas, 

Vaiva ir Straublys‘‘ 

 Dailės pamoka. Padavimo 

,,Kunigaikštis Kunotas‘‘ 

iliustravimas 

Klasės  valandėlė. 

„V.Krėvės biografija ir 

kūryba.“ 

   

5 Lietuvių klb. pamoka Šviedrio ir 

Vandos paveikslai V. Krėvės 

padavime "Užkeikta merga" 

  Mini viktorina "Ką aš 

žinau apie V. Krėvę?“ 

   

6a Lietuvių klb. pamoka ,,V. Krėvė 

,,Dainavos šalies senų žmonių 

padavimuose“. 

Edukacinė programa 

 „Komiksų kūrimas pagal V. 

Krėvės kūrinius“ 
(A Mickevičiaus bibliotekos 

dailininkė Kristina Karvelytė) 

Klasės valandėlė ,,Dainavos 

šalies senų žmonių padavimai“. 

Ar aš panašus į šių padavimų 

veikėjus?“ 

    

6b Lietuvių klb. pamoka ,,V. Krėvė 

,,Dainavos šalies senų žmonių 

padavimuose“. 

    

7  Lietuvių klb. pamoka 

„Legendiniai ir istoriniai asmenys 

V. Krėvės padavime "Sūrūs 

vandenys"  

Klasės valandėlė „Vinco 

Krėvės asmenybė ir kūryba“ 

  IT pamoka „Virtualus 

pasivaikščiojimas po Vinco 

Krėvės-Mickevičiaus 

memorialinį muziejų“ 

  

8a Lietuvių klb. pamoka 

„Krikščioniškoji lenkų etika V. 

Krėvės padavime "Kunigaikštis 

Kunotas" 

    Klasės valandėlė „Vinco 

Krėvės bendravimas su kaimo 

žmonėmis“ 

 

8b Lietuvių klb. pamoka 

„Lietuviškasis patriotizmas Vinco 

krėvės padavime "Kunigaikštis 

Kunotas" 

   Klasės valandėlė ,,Mūsų 

žemietis Vincas Krėvė’’ 

  

Ig Lietuvių klb. pamoka „Požiūris į 

religiją  V. Krėvės "Skerdžiuje" 

  

Klasės valandėlė „Aš ir Krėvė“ 

 Krivaičių krikštynos   

IIag Lietuvių klb. pamoka „Vokiškos 

kultūros atspindžiai Vinco Krėvės 

"Milžinkapyje" 

  Klasės valandėlė 

„Labiausiai patikęs V. 

Krėvės kūrinys“ 

Istorijos pamoka ,,Vinco 

Krėvės pėdsakas Lietuvos 

politikoje" 

 

IIbg Lietuvių klb.  pamoka ,,Dainavos 

šalies senų žmonių padavimai“. 

Charakterių kūrimo būdai“ 

 Anglų klb. pamoka „Vinco 

 Krėvės-Mickevičiaus biografija 

anglų kalba“ 

Istorijos pamoka ,,Vinco 

Krėvės pėdsakas Lietuvos 

politikoje" 

  

IIIg  Lietuvių klb. pamoka 

,,Dainavos šalies senų žmonių 

padavimų“ kalba“ 

    Klasės valandėlė 

„Vinco Krėvės 

gyvenimo keliais“ 

IVg     Klasės valandėlė „Žmogaus 

ir tautos laisvė - svarbiausia 

V. Krėvės kūrybos vertybė“ 

  

 

Nuo spalio 24 d. veiks mokinių paroda "Dainavos šalies padavimai". 


