
Užduočių bankas  

9–10 kl. Kūrybinis rašymas  

Medžiagos naudojimo tikslingumas:  Suvokti ryšį tarp poetikos ir lingvistikos; 

atpažinti metaforą poetiniame tekste; kurti metaforą, asonansą ir aliteraciją;kurti 

trioletą; gebėti suvokti visumos ir dalies santykį kuriant ciklą. 

Užduotis 

 Parašykite trioletų ciklą (5–7 trioletų). Tegu trioletuose randasi metafora (-os) ir kuri nors (o gal ir abi) iš 

fonetinių figūrų. Jas tekste pabraukite arba išskirkite kitu šriftu 

Teorinė medžiaga 

I. Trioletas. Lyrikos žanras. Rimas. Ciklas. 

Trioletas – griežtos sandaros aštuonių eilučių eilėraštis. Pirmoji eilutė sutampa su ketvirtąja ir septintąja, 

antroji – su aštuntąja. 

Kadaise žemėj buvo daug velnių, 

Kurie norėjo sielą pirkt žmogaus, 

Bet maža buvo ją parduodančių.  

Kadaise žemėj buvo daug velnių, 

Už sielą auksą, laimę siūlančių, – 

Tiktai pasaulio būta negudraus. 

Kadaise žemėj buvo daug velnių, 

Kurie norėjo sielą pirkt žmogaus. 

 (V. Mačernis) 

Trioletas rimuojamas dviem rimais: ABaAabAB (didžiosiomis raidėmis pažymėtos sutampančios eilutės). 

Rimą sudaro dvi ar kelios panašiai ar vienodai skambančios kadencijos. Kadencija – tai eilutės pabaiga, 

apimanti paskutinį kirčiuotą eilutės skiemenį ir po jo einančius nekirčiuotus. 

Ciklas – kūrinių, kuriuos sieja viena tema, grupė.  

 

 Pratybos, padėsiančios atlikti užduotį – sukurti trioletų ciklą. 

Pasirinkite kelias pateiktas metaforas ir pabandykite jas visiškai laisva forma, remdamiesi individualiomis 

asociacijomis, 5–8 sakiniais painterpretuoti. Metaforos atveria kvapų, spalvų, formų, keisčiausių pavidalų, 

garsų pasaulį. 

Skaitykite kuo daugiau poezijos. Įdėmiai tyrinėdami ieškokite metaforų, jas pasižymėkite. Būtų puiku, jei 

išdrįstumėte skaityti poetinius tekstus originalo kalba. Ypač įdomu ir naudinga patyrinėti originalą ir 

vertimą (verti dėmesio T. Venclovos, V. Bložės,S. Gedos vertimai). Kiekviena kalba kuria savo poetinių 

reikšmių lauką. 

Pratęskite eilutes kurdami aliteraciją: švogždė...; atogrąžų...; čekšt...; mirga...; lankos... . A. Nyka-

Niliūnas, Eilėraščiai, Vilnius, Baltos lankos.  



Kurdami aliteracijų eilutes, patys nuspręskite, koks priebalsis bus kartojamas. Kaskart rinkitės vis kitokį 

garsą, kad pajustumėte jo teikiamas galimybes. Parašytas eilutes skaitykite garsiai. Juk tai fonetika! 

Pabandykite sukurti, žaisdami vis kitokiu balsiu, asonansų eilučių. Patys pasirinkite atraminius žodžius. 

Svarbu prisiminti, kad lietuvių kalbos balsiai gali būti ilgieji arba trumpieji.  Siūloma skaityti ir tyrinėti K. 

Binkio, T. Tilvyčio, V. Mačernio, A. Baltakio trioletus. Knygų lentynoje atraskite eilėraščių ciklų. 

Skaitykite ir klauskite, kas juo sieja. Greičiausiai ne tik tema. Gal jums pavyks tekstus „sukabinti“ 

plėtojama metafora ar vis naujų atspalvių įgaunančiu motyvu, o gal kokia nors įdomi mintis kils žaidžiant 

garsais? 
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Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė I. Juciuvienė 

Užduotis parengta remiantis  

http://www.gvu.lt/lietuviu-kalba/uzduotys-9-klasei/9-klase/kurybinio-rasymo-uzduotis-autobiografija/ 

 

Užduotys 9–10 kl. 

 

http://www.gvu.lt/lietuviu-kalba/uzduotys-9-klasei/9-klase/kalbos-ir-kulturos-

istorija/http://smp2014lt.ugdome.lt/9-10 

http://www.gvu.lt/lietuviu-kalba/uzduotys-9-klasei/9-klase/kurybinio-rasymo-uzduotis-autobiografija/ 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Lietuviu_kalbos_mokomoji_priemone_9_kl

asei.pdf 

http://www.šaltiniai.info/ 

http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/index.htm 

http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM 
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