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ĮVADAS 

 

TEMOS AKTUALUMAS: pamoka vesta 2016 – 2017 m.m., kai nuo Jono Basanavičiaus gimimo 

praėjo 165 metai, 90 metų – nuo mirimo, taip pat prieš ruošiantis Lietuvos 100-mečiui.  

METODINIO DARBO TIKSLAS: bendraudami ir bendradarbiaudami, klausydami, atlikdami 

įvairias užduotis, mokiniai ugdysis gėrio sampratą, pilietiškumą, kritinį mąstymą. 

METODINIO DARBO UŽDAVINIAI: 

1. Išklausius pastebėjimus apie Jono Basanavičiaus gyvenimą, tautosakinius darbus,  

atsakyti į pateiktus klausimus. 

2. Stebėti ir aptarti Jono Basanavičiaus užrašytos pasakos „Aš pats“ inscenizaciją. 

3. Dirbant grupėse, atsakyti į 5-8 testo klausimus apie Joną Basanavičių.  

4. Padainuoti Jono Basanavičiaus užrašytą dainą „Vai, žydėk žydėk“.  

TRUMPAS TEORINIS PAGRINDIMAS: 4 klasėje mokiniai skaito Jono Basanavičiaus užrašytą 

pasaką „Aš pats“, kalba apie šio didžio žmogaus asmenybę, darbus. 8 klasėje mokiniai ruošiasi 

pristatyti istorines kultūrines asmenybes, susiedami su dabarties kultūros reiškiniais.  

 

DĖSTYMAS 

I. Pamokos pradžioje paskelbiama tema ir uždaviniai. Mokiniai gauna užduotį klausytis pasakojimo 

apie Joną Basanavičių, nes išklausę turės atsakyti į pateiktus klausimus: 

Šiais mokslo metais, lapkričio 23 dieną, sukako 165 metai, kai gimė žymus tautosakininkas 

Jonas Basanavičius. Gimė Ožkabalių kaime, Vilkaviškio rajone. Gimė leisgyvis, tėvas su pribuvėja 

sūnaus padus gerą valandą trynė šepečiais, kol išgirdo naujagimio šauksmą. Bijodami, kad 

nenumirtų, kitą dieną ruošėsi į bažnyčią krikštyti. Kadangi lapkričio 24-oji – šv. Jono kankinio 

diena, tai ir pakrikštijo sūnų Jono vardu. Vaiko gyvenimas nuo pat vaikystės buvo pilnas rūpesčių. 

Dar mažą kaimynas Urbas užtiko pupose: 

– Savos neskanios? – klausia Urbas. 

– Tamstos gardesnės, – sutiko Jonukas. 

Tada kaimynas Urbas priskina rieškučias pupų ir paduoda vaikui. Palydi Jonuką į namus, 

bet tėvams neskundžia. Kartą mažą Jonuką saulė nuviliojo prie durpinyčios. Jonukas žvilgterėjo į 

savo atvaizdą vandenyje ir įkrito į vandenį. Rėkė, šaukė pagalbos. Netoliese dirvą arė vienas 

žmogelis. Jis, išgirdęs šauksmą, puolė vandenin ir ištraukė vaiką. Namuose ilgai negalėjo 

atsipeikėti, vis verkė.  
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Kai Jonukas paaugo, tėvai suskubo leisti į mokslus, tikėdamiesi, kad Jonukas bus kunigas. 

Mokslai sekėsi neblogai, tik matematika nesisekė. Basanavičius atsisakė stoti į kunigus, todėl 

nepatenkinti tėvai davė sūnui 100 rublių ir išleido į Maskvos universitetą. Čia įstojo į istorijos – 

filosofijos fakultetą, kuriame klausėsi Rusijos istorijos, rusų literatūros istorijos ir kitų paskaitų. 

Vėliau perėjo į medicinos fakultetą. Baigęs mokslus, išvyko į Bulgariją. Dirbo gydytoju. Prahoje 

vedė vokietę Gabrielę Eleonorą Mohl. Vėl grįžo į Bulgariją. Užrašinėjo bulgarų tautosaką, rinko 

etnografinę medžiagą. Jam buvo suteikta Bulgarijos pilietybė, vertėsi privačia gydytojo praktika. 

Gyvendamas svetur, po to grįžęs į gimtą kraštą, kaupė lietuvių tautosaką.  

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteką sudaro 19 a. pab. – 20 a. pr. lietuvių tautosakos 

tekstai. Tai apie 7000 pasakų, sakmių, padavimų, dainų, raudų, mįslių, tikėjimų ir kitokios 

tautosakos. Devynias tautosakos knygas išleido pats Basanavičius, kitus penkiolika tomų po 

Basanavičiaus mirties išleido tautosakininkai Leonardas Sauka ir Kostas Aleksynas.  

Domėtis liaudies kūryba Basanavičius pradėjo dar būdamas moksleivis, o pirmąsias 

dainas užrašė iš savo motinos. Basanavičius rinko ir skelbė medžiagą apie laumes, vėją, ugnį, 

Joninių naktį. Jis kreipėsi į žmones, prašė rinkti tautosaką. Tautosaką rinko ir brolis Vincas. 

Dauguma kūrinių užrašyti Ožkabalių kaime, bet rinko ir Panevėžio, Kauno, Šiaulių, kitose 

apylinkėse. Žymios Basanavičiaus knygos yra „Lietuviškos pasakos įvairios“, „Ožkabalių dainos“, 

„Iš gyvenimo vėlių ir velnių“, „Lietuvių raudos“, „Ožkabalių pasakos ir sakmės“. Parašė 

„Juodąją knygą“, kurioje sudėjo medžiagą apie tikėjimus, burtus, prietarus, liaudies mediciną. 

Įdomu paminėti, kad Vilniaus universiteto Medicinos fakultete saugoma 20 Jono Basanavičiaus 

surinktų žmonių kaukolių. Tyrinėdamas jas, jis bandė atsakyti į žmogaus kilmės klausimus. 

Basanavičius vykdė ne tik tautosakos, bet ir archeologijos tyrinėjimus. Tirdamas kaukoles, 

nagrinėdamas tautosaką, mitologiją, Basanavičius sukūrė žmogaus kilmės istoriją, iš kur kilę 

lietuviai. Nors mokslinio pagrindo ta teorija neturėjo, bet tuo metu tai buvo drąsus žingsnis.  

 

II. Mokiniai atsako į klausimus: 

1. Kiek metų Basanavičiui sukako lapkričio 23 dieną? 

2. Kodėl Basanavičių tėvai pavadino Jono vardu? 

3. Kodėl tėvai suskubo Jonuką leisti į mokslus? 

4. Koks mokslas Jonukui nelabai sekėsi? 

5. Kur Basanavičius išvažiavo, baigęs mokslus Lietuvoje? 

6. Kokią profesiją įgijo Basanavičius? 

7. Kas sudaro Basanavičiaus rinktą tautosaką? 

8. Kas padėjo Basanavičiui rinkti tautosaką? 
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9. Kokias tautosakos knygas parašė Basanavičius? 

10. Ar turėjo mokslinį pagrindą Basanavičiaus sukurta lietuvių kilmės teorija? 

 

III. 4a klasės mokiniai parodė Jono Basanavičiaus užrašytos pasakos „Aš pats“ inscenizaciją 

(pasakos tekstas 1 priede).  

IV. 8a ir 4a klasių mokiniai grupėse atliko Klausymo testą:  

1. Ką nusprendė drąsiausi lietuviai su Jonu Basanavičiumi priešaky? 

a. Prijungti Lietuvą prie Lenkijos. 

b. Paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. 

c. Pasėdėti drauge prie vieno stalo. 

2. Dėl ko Jonas Basanavičius ir jo draugai negalėjo ilgai apsispręsti? 

a. Ar skelbti Lietuvos nepriklausomybę. 

b. Ko Lietuvai reikia – prezidento ar karaliaus. 

c. Ar karalius turi kalbėti lietuviškai. 

3. Ką pažadėjo būsimas karalius Mindaugas II-asis? 

a. Apsigyventi Verkių rūmuose. 

b. Atvykti gyventi į Lietuvą. 

c. Per keletą mėnesių išmokti lietuvių kalbą. 

4. Parašyk, kas svarbaus buvo paskelbta „Štralio“ name. Užrašyk tikslią to įvykio datą.  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

5. Kuo dar garsėjo „Štralio“ namas? 

a. Nepaprastai skaniais pyragaičiais. 

b. Labai gera kava. 

c. Smagiais susibūrimais. 

6. Keli žmonės priėmė Lietuvai svarbų sprendimą? 

a. Šimtas žmonių. 

b. Jonas Basanavičius ir du jo draugai. 

c. Dvidešimt lietuvaičių. 

7. Kokio dokumento iki šios dienos negali rasti istorikai? 

a. Jono Basanavičiaus paso. 

b. Nepriklausomybės dokumento originalo. 

c. Vileišio rūmų plano. 
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8. Kur galėtų būti paslėptas ieškomas dokumentas? 

.......................................................................................................................................................... 

V. Pabaigoje dainuojama lietuvių liaudies daina „Vai, žydėk žydėk“, kurią išmoko per muzikos 

pamoką: 

Vai, žydėk žydėk, 

Sausa obelėle. 

Vai, žydėk žydėk, 

Sausa, be lapelių.  

 

Oi, kaip man žydėt, 

Baltai obelėlei. 

Oi, kaip man žydėt, 

Sausai, be lapelių. 

 

Vai, kas man sukraus 

Baltuosius žiedelius. 

Vai, kas man supūs 

Žaliuosius lapelius. 

 

Saulelė sukraus 

Baltuosius žiedelius. 

Vėjelis supūs 

Žaliuosius lapelius.  

 

VI. Refleksija (mokiniai savo darbą pamokoje įsivertino pažymiu, kurį užrašė ant kortelės, ir jį 

argumentavo). 

VII. Pamokos pabaigoje mokiniai apžiūrėjo surengtą Jono Basanavičiaus knygų ir pačių pieštų 

autoriaus užrašytų pasakų iliustracijų parodą.  
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IŠVADOS, APIBENDRINIMAS 

 

Ši integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka vykusi; mokiniai praplėtė žinias 

apie Joną Basanavičių, inscenizavo jo užrašytą kūrinį, jį iliustravo, dainavo Basanavičiaus užrašytą 

dainą. Refleksija parodė, kad pamoka mokiniams patiko.  Ji buvo ne tik Jono Basanavičiaus mirimo 

ir gimimo sukakčių paminėjimas, bet ir puiki dovana artėjančiam Lietuvos 100-mečiui.  

 

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos – 2009. 

 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. Lietuviškos pasakos. V., 2003. 

 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. Ožkabalių dainos. V., 1998. 

 www.knygadvaris.lt 
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1 priedas 

Aš pats 

Kitąsyk netoli vieno dvaro buvo tokia pelkė. O toj pelkėj buvo pilna velnių. Jie, būdavo, 

visur trankosi. O ten buvo pirtis, tai toj labiausiai. Pirtininkui linus džiovinant, būdavo, vienas 

velnias kas vakaras neduoda ramybės. Tas žmogus mislija: „Kas čia padaryt, kad tas velnias 

neateitų?“ Ir sumislijo. Užkaitė gerą puodą smalos ir verda.  

Atėjęs velnias klausia: 

– Ką tu čia verdi? 

Sako: 

– Mosties nuo akių. 

– O kas čia per mostis? 

Sako: 

– Kad ir seniausios būtų akys ir mažai matytų arba ir visai nematytų, o kad aš užpilu ant 

akių, tai gerai mato. Ir sveikas būna taip kaip jaunas.  

O tas velnias sako: 

– Mano ir jau senos, nekokios akys. Mažu tu galėtum ir man užpiltie? 

– Kodėl ne!.. Ale aš tau taip negaliu užpiltie, tai aš tave turiu prisirišti aukštyn kojom, ba 

tu nedagulėsi.  

Tą velnią pririšo už kojų prie balkio. O tas velnias klausia: 

– Kaip tavo vardas? 

Sako žmogus: 

– Aš Pats.  

– Na, tai,- sako velnias,- pilk jau mosties. 

Tas žmogus kaip liejo verdančia smala tam velniui ant snukio – tas velnias net su tuom 

balkiu pabėgo in pelkę. Klausia kiti: 

– Na, o kas tau teip padarė? 

Sako: 

– Aš Pats pirty! 

– Na, tai kad tu pats teip padarei, tai kas čia kaltas... 

Ir daugiau jau tas velnias neatėjo in pirtį pas tą žmogų. Turbūt liko aklas, nematė, kur ait.  
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