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4 Grožinio teksto analizė 6 ir 7 
klasėse

Yra daugybė būdų išanalizuoti grožinį tekstą. 

Geriausia, kad mokytojas praneštų, jog trumpai apžvelgs įvairias galimybes analizuoti 
tekstą prieš moksleiviams patiems išmėginant keletų jų tekstui analizuoti. 

4.2 skyrelio «Pavyzdinės užduotys» pateikti užduočių pavyzdžiai, kaip analizuoti Brechto 
dramą (Bertoltas Brechtas, «Galilėjaus gyvenimas», Frankfurtas prie Maino, 1998) – žino-
ma, tai įmanoma ir su bet kokiu grožinės literatūros tekstu.

Pateikiamos penkios skirtingos galimybės.

1. Analitinė analizė

2. Analizė įsivaizduojant 

3. Sceninė analizė

4. Asmeninė-emocinė analizė

5. Vizualioji analizė

4.1 Kaip dirbti remiantis mokymosi bendradar-
biaujant koncepcija 
1. Mokytojas/-a pateikia skirtingus analizės būdus. 

2. Kiekvienas mokinys bando nuspėti, kuris būdas jam priimtiniausias, kuris mažiausiai 
priimtinas. Kiekvienas moksleivis susidaro prioritetų sąrašą. 

3. Sudaromos daugių daugiausia keturių asmenų grupelės iš moksleivių, kurie pirmoje 
vietoje įrašė tą patį analizės būdą.  

4. Grupėse tekstas skaitomas tyliai, jei užduotyje nenurodoma kitaip.

5. Moksleiviai pradeda užduotį pagal pasirinktą analizės būdą. Visas užduotis moks-
leiviai pirmiausia atlieka po vieną. 

6. Vėliau grupelių nariai pateikia savo rezultatus ir apsvarsto darbo procesą, paminė-
dami ir užsirašydami pozityviąsias ir negatyviąsias pasirinkto analizės būdo puses.  

7. Vėliau moksleiviai bando išanalizuoti tekstą kitu būdu. Kokiu, reikia nuspręsti pagal 
prioritetų sąrašą. Kiekvienas moksleivis turi būti išbandęs tris metodus. .

8. Pabaigoje kiekvienas moksleivis turi pasitikrinti savo prioritetų sąrašą ir priklau-
somai nuo įgytos patirties jį pataisyti, jei reikia. Žinoma, šis prioriotetų sąrašas nėra 
galutinis; įdomu, ar jis keisis ir kaip keisis. 
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4.2 Pavyzdinės užduotys
Remiantis Bertolto Brechto drama «Galilėjaus gyvenimas», 1  scena, p. 9–14

Analitinė analizė

Analitinio proto savybė – lyginti ir ieškoti skirtumų. Toks protas siekia suprasti sąvokas, 
koncepcijas ir teorijas, atskiriant jas nuo kitų. 

Ką mes tyrinėjame teksto fragmentuose: pagrindinis skirtumas, kurį vaizdžiai įkūnija 
Galilėjus, yra tarp «senųjų laikų ir naujųjų laikų». 

Užduotis: surask abiejų laikų požymius ir skiriamuosius bruožus, kuriuos pamini Galilė-
jus, ir sulygink juos T diagramoje. 

Analizė įsivaizduojant 

Teatro pjesės yra nepilni tekstai, dramoje daug tuščių vietų: to, kas vyksta scenoje, tik 
maža dalis yra numatyta ir užfiksuota autoriaus. Visa kita palikta skaitytojo nuožiūrai. Jis 
turi įsivaizduoti aktorių aprangą, jų judesius, scenografiją ir dar daug kuo papildyti pjesę. 

Užduotis: grupė turi susėsti glaudžiai. Vienas lėtai skaito tekstą balsu, kiti užsimerkia. 
Skaitovas po kiekvieno trumpo fragmento (ne daugiau kaip kelių sakinių) stabteli, per šią 
pertraukėlę visi kiti turi gerai įsivaizduoti scenovaizdį ir veiksmą scenoje bei veikiančių-
jų asmenų gestus bei mimiką. Kai viską detaliai įsivaziduoja, pakelia ranką. Kai rankas 
pakelia visi mokiniai, galima skaityti toliau. Kai Galilėjus naudoja paveikslus arba pasakoja 
istorjas, juos irgi reikia matyti savo vaizduotėje.

Sceninė analizė 

Drama yra parašyta scenai. Ją reikia suvaidinti. Veikiantieji asmenys scenoje kalbėdami 
juda; jie ištaria žodžius, tačiau su gestais, mimika, kūno laikysena ir judesiais. Sutelkti 
dėmesį tik į šiuos judesius, nekreipiant dėmesio į žodžius, – dar vienas būdas analizuoti 
duotą tekstą.

Užduotis: pamėginkite grupėje suvaidinti pantomimą pagal duotą tekstą. Apšilimui ir 
pasitreniravimui išeikite į koridorių. Galite tekstą pasidalinti, kad kiekvieną pjesės vekiantįjį 
asmenį vaidintų du iš jūsų. 

Asmeninė-emocinė analizė

Kai susiduriame su tekstais, jų sukeliami vaizdiniai lyginami su mūsų turėtais vidiniais vaiz-
diniais. Teksto temos atgaivina panašias mūsų gyvenimo temas. Jei paklūstame šiai pir-
majai reakcijai, galime įsigilinti į tekstą, net jei lyg ir (laikinai) nutolstame nuo teksto veiksmo 
ir temos.  

Užduotis: perskaityk žemiau pateiktą citatą ir leisk kilti bet kokiems vaizdiniams, prisimini-
mams ir asociacijoms savo viduje:

«O dabar mes rengiamės į didelę kelionę. Senasis laikas baigėsi, stojo naujas. Miestai 
ankšti, taip pat ir mūsų galvos. ... Bet dabar galime sakyti: taip yra, bet taip neturi likti. Mat 
viskas juda, mano drauge.» (pažodinis vertimas)

Kokios asociacijos tau kyla perskaičius tokį gyvenimo pajautimą? Parašyk pasakojimą, 
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asmeninį išgyvenimą ar savo apmąstymą, kuriuose atsispindėtų tavo asociacijos, atsimi-
nimai ir norai, tavo mintys ir jausmai.   

Vizualioji analizė

Piešiniu mes kartais galime pasakyti dalykus, kuriuos sunku išreiškti žodžiais arba 
kuriems išreikšti prireiktų tūkstančių žodžių. Sąvokas ir koncepcijas dažnai galima labai 
gyvai pavaizduoti piešiniais. (koncepcija = apmatai, planas arba vaizdiniai to, kaip susiję 
dalykai)

Užduotis: pavaizduok senąjį ir naująjį pasaulius, apie kuriuos kalba Galilėjus, vienu ar 
dviem piešiniais. Jie gali būti spalvoti arba piešiniai pieštuku, gali būti pavaizduoti konkre-
tūs daiktai arba abstrakcijos. Darbui gausi DIN A3 formato lapą.


