
Užduočių bankas 

7–8 klasės A. de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“ I dalis 

 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Ugdyti mokinių gebėjimą analizuoti 

kūrinius, kurti tekstus. 

 

 

 

Įdomūs faktai: 

• „Mažasis princas“ išvertas į 250 pasaulio kalbų. Tai viena iš labiausiai skaitomų ir 

verčiamų knygų. „Mažojo princo“ istorija dažnai pasakojama mokykloje kaip ugdomoji 

priemonė arba kaip medžiaga, skirta mokytis kalbų. Aiški, glausta knygos kalba leidžia ją 

gana nesunkiai išversti į įvairias pasaulio kalbas, net į nykstančias. 2005 metais ji išversta 

į Argentinos teritorijoje gyvenančių indėnų genties, tobų, gimtąją kalbą. Tai antroji knyga 

išversta į tobų kalbą (pirmoji – Biblija). 

• Antoine‘as de Saint-Exupéry pats parašė ir iliustravo „Mažąjį princą“. Autorius visą 

istoriją iliustravo paprastais piešiniais akvarele. Jis savęs niekada nelaikė dailininku, nors 

visą gyvenimą piešdavo žmonių eskizus ant popieriaus skiaučių. 

 

• Manoma, kad Antoine‘ą de Saint-Exupéry parašyti „Mažąjį princą“ įkvėpė 

Christiano Anderseno pasaka apie undinėlę. Tačiau tai tik viena iš daugelio teorijų. 

1940-ųjų pradžioje būsimasis rašytojas daug laiko praleido ligoninėje, besigydydamas 

traumas ir sužeidimus, likusius po aviakatastrofų. Pasakojama, kad jo draugė Annabella 

nusprendė jam paskaityti pasaką apie undinėlę, kuri sukėlė Antoine‘ui norą parašyti kažką 

panašaus ir pačiam. 

  

„MAŽOJO PRINCO“ TEMA 



       Alegorinis pasakojimas apie vaikus ir suaugusiuosius, apie žmogiškumą ir žiaurumą, 

draugystę ir  meilę, krizę, mirtį ir viltį. Kūrinyje kalbama apie trejopą baimę: baimė dėl draugo, 

pasaulio baimė, vaikystės baimė. 

 

Dedikacija 

       Dedikacijos tekstas atskleidžia rašytojo požiūrį į tuo metu vykdomą žydų genocidą. Knyga 

dedikuojama Leonui Vertui – žydui, kuriam labai reikia paguodos. Rašytojas atsiprašo vaikų už 

pasakos paskyrimą suaugusiam, teisindamasis, jog jis geriausias pasaulyje draugas, jog jis „gali 

viską suprasti, net knygas vaikams“ ir, be to, jis Prancūzijoje alksta ir šąla. Girdima užuomina į 

politiką, dėl kurios žydas turi slapstytis nuo Hitlerio pakalikų, gaudynių.  

       Dedikacijoje ryški takoskyra ir galima jungtis tarp suaugusių ir vaikų pasaulių, drauge tai 

galėtų būti ir raktas interpretuojant „Mažąjį princą“.    

 

Leonui Vertui 

Atsiprašau vaikų, kad šią knygą skyriau suaugusiam žmogui. Turiu rimtą pasiteisinimą: tas 

Suaugęs žmogus – mano geriausias draugas pasaulyje. Turiu ir kitą pasiteisinimą: tas suaugęs 

žmogus viską supranta, net vaikiškas knygas. Turiu ir trečią pasiteisinimą: tas suaugęs žmogus 

gyvena Prancūzijoje, kenčia alkį ir šaltį. Jam labai reikia paguodos. Jei visų šių pasiteisinimų 

nepakanka, tada skiriu šią knygą vaikui, iš kurio tas žmogus išaugo. Visi suaugusieji kadaise buvo 

vaikai. (Deja, tai prisimena tik nedaugelis.) Tad taisau paskyrimą: 

 Leonui Vertui, kai jis buvo mažas berniukas 

 

 

1. Užduotis: Atidžiai perskaitykite kūrinio dedikaciją ir paaiškinkite rašytojo 

A.de Sent-Egziuperi  požiūrį į suaugusįjį ir vaiką ir pagrįskite knygos autoriaus nuomonės 

teisingumą savais argumentais 

 



2. Užduotis: Sukurkite  dedikaciją žmogui arba žmonėms, kurie būtinai 

turėtų jį perskaityti. 

 

Patarimai, kaip rašyti dedikaciją 

1. Dedikaciją turite pradęti paskyrimu. Pavyzdžiui, LEONUI VERTUI. 

2. Dedikacijoje turibūti pasakytos trys priežastys, kodėl šią knygą būtina perskaityti. 

3. Kiekviena priežastis turi būti aprašyta ne mažiau nei dviem sakiniais. 

4. Paskutinis paaiškinimas turi būti pats rimčiausias, pats stipriausias. 

 

Alegorinė pasaka „Mažasis princas“ atsirado rašytojui išgyvenant klaikią pasaulinę grėsmę, 

egzistencinę baimę, kurią juto kiekvienas žmogus karo metu. Didžiulis troškimas kilti į mūšį su 

savo eskadrile ir žinojimas, kad esi netinkamas karo tarnybai, bejėgiškumas prieš fašistinį režimą  

skaudžiai žeidė A.de Sent-Egziuperi.  

 

3. Užduotis. Egzistencinės baimės jutimo, vertybių krizės metu neretai 

menininkai tarsi „nusišalina“  nuo realybės. (Prisiminkite B.Sruogos memuarų „Dievų miškas“ 

ar K.Borutos romano „Baltaragio malūnas“ istorines aplinkybes, meninės tikrovės vaizdavimą). 

Pasirinkę vieną kurį nors minėtą lietuvių rašytojų kūrinį, sugretinkite su pasakiška prancūzo karo 

lakūno susitikimo dykumoje su mažuoju princu istorija ir pasamprotaukite tema: Nerealus 

pasaulis egzistencinės baimės, krizės metu: literatūrinė saviterapija ar grįžimas prie svarbiausių 

ištakų. 

 

 

 

 

 



4. Užduotis: Perskaitykite žaismingą ištrauką apie drambliuką prarijusį 

smauglį iš „Mažojo princo“ ir paaiškinkite, kodėl grėsmingų vaiko piešinių nesupranta suaugęs 

lakūnas. Kokią būseną ar gyvenimo situaciją metaforiškai galėtų reikšti mažojo princo 

smauglys ir prarytas drambliukas? 

 

A.de Sent-Egziuperi 

MAŽASIS PRINCAS (ištrauka) 

 

 

 

 

Kai man buvo šešeri metai, kartą vienoje knygoje apie Neįžengiamą girią - knyga vadinosi 

"Pasakojimai apie dalykus, kurie tikrai įvyko",- radau puikų paveiksliuką. Jame buvo atvaizduotas 

smauglys, ryjantis žvėrį. Štai čia perpieštas tas paveiksliukas. 

Knygoje buvo parašyta: "Smaugliai suryja savo grobį ištisą, jo nekramtę. Paskui jie nebegali judėti 

ir šešis mėnesius miega, kol viską suvirškina." 

 

Aš tada daug galvojau apie nuotykius džiunglėse, ir man irgi pavyko nupiešti spalvotu pieštuku 

pirmąjį savo piešinį. Savo piešinį numeris 1. Jis buvo šitoks: 

 



Savo kūrinį aš parodžiau suaugusiems ir paklausiau, ar jiems mano piešinio baisu. 

Jie man atsakė: "O ko čia bus baisu skrybėlės?" 

Aš buvau nupiešęs visai ne skrybėlę. Buvau nupiešęs smauglį, virškinantį dramblį. Tada nupiešiau 

smauglio vidų, kad suaugusiems būtų suprantamiau. Jiems visada reikia aiškinti. Mano piešinys 

numeris 2 buvo šitoks: 

 

 

Suaugę žmonės man patarė liautis piešti atvirus ar uždarus smauglius ir verčiau domėtis geografija, 

istorija, skaičiavimu ir gramatika. Taip, būdamas šešerių metų atsisakiau puikios dailininko 

karjeros. Man sugadino nuotaiką tai, kad mano piešiniai numeris 1 ir numeris 2 neturėjo 

pasisekimo. Suaugusieji niekada nieko nesupranta patys, ir vaikams tikras vargas, kad turi jiems 

vis aiškinti ir aiškinti. 

 
 

 

            5.Užduotis: Grožiniame tekste kalbama apie pamatinę gyvenimo jauseną – baimę. 

Pripažinsime, jog vienokią baimę išgyvena mažas vaikas, kitokią – paauglys ar suaugęs 

žmogus, tačiau savo svarba jos nėra tolygios kaip kad iš pirmo žvilgsnio atrodytų žmogui.  

a) Sąsiuvinio lape užrašykite po 2-3 savo vaikystės, paauglystės baimes, šalia -  namuose iš 

tėvų girdimas baiminimosi priežastis. Gal matote skirtumą, įžvelgiate tendencijas? 

Tuomet padarykite išvadas. 

b)  Apie baimės poreikį kalba žymus filosofas S.Kierkegoras: „Kas išmoksta reikiamai 

baimintis, išmoksta svarbiausio dalyko“ arba  „Juo mažiau baimės, tuo menkesnė siela“.  

Remdamiesi pateiktomis mintimis ir savo gyvenimiška patirtimi, įrodykite, jog 

prasmingai žmogaus egzistencijai reikalingas  „r e i k i a m a s“  baimės jausmas. Kokia 

baimė, jūsų nuomone, neaugina žmogaus sielos, o net gali ją sumenkinti ar net 

sunaikinti? 

 

 

Sudarė mokytoja metodininkė Ramutė Stankuvienė, remiantis:  

1.  Nijolės Bartašiūnienės medžiaga ,,Antuanas de Sent- Egziuperi, ,,Mažasis princas”. 

Lituanistų miestelis. 

2. Literatūra 7 klasei 1 dalis. Jurga Dzikaitė, Darius Kuolys, A. Martišiūtė Linartienė, J. 

Sadauskienė. Vilnius, 2017. 


