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Metodinio darbo tikslas: 

Vidurinių klasių mokiniai yra įpareigoti diskutuoti ir pareikšti savo nuomonę apie 

įvairiuose darbuose nagrinėjamas problemas ar klausimus. Norėdami įgyvendinti 

kompetencijos metodą aukštesniuoju lygiu, mokiniai turi perskaityti ir suprasti 

originalios literatūros kūrinius. Pasirinkau airių rašytojo Murdocko istorijos „Smėlio 

pilis“ ištrauką. 

Kaip pasiekti tikslą: 

Mokiniai turi būti motyvuoti skaityti grožinę literatūrą: istorijas ir romanus. Jie turi 

suvokti originalios literatūros vertę, kad pažintų kultūrų įvairovę. 

Paauglystėje mokiniai labiau nori žiūrėti filmus nei skaityti knygas, todėl pradedu nuo 

filmo Iris epizodų, kuriuose pasakojama apie autorę Iris Murdock. 

Pamokų planas: 

Iris Murdock. Filmas Iris 2001 Žvaigždės: Judi Dench, Kate Winslet Režisierius: 

Richard Eyre. (Epizodai ne ilgiau kaip 15 minučių). 

Galima rasti informacijos apie autoriaus gyvenimą ir kūrybą. 

Pristatymas klasei. 

• Istorijos „Smėlio pilis“ ištraukos skaitymas. Grupinis darbas ieškant atsakymų 

į pateiktus klausimus. Personažų analizė. 

• Vaidmenų žaidimas su užduotimi parodyti tinkamą veikėją. Dalyvavo visa klasė, 

kad atspėtų, kas yra kuris veikėjas. 

KAS YRA IRIS 
MURDOCK? 
 

Rašytoja; filosofė 

ĮDOMŪS FAKTAI 
APIE IRIS 
MURDOCK 
GYVENIMĄ. 
 

Studijavo filosofiją Oxford universitete 

1987 m. tapo Dama Karalienės Elizabetos  II 

Komunistų partijos narė  1938-1942 

Kaip filosofė ir rašytoja Iris was labia žinoma tuo metu 

LITERATŪRINĖ 
KARJERA 
 

romanai; trumpos istorijos, pjesės 

Pagrindiniai romanai: Vienaragis, Skambutis; Jūra 

  



Smėlio pilis (romanas; 1957) 

Prisimenu, kaip vaikystėje angliškose vaikiškose knygose mačiau paveikslėlius, 

kuriuose berniukai ir mergaitės žaidžia ant smėlio ir kuria smėlio pilis – ir bandžiau 

žaisti ant savo smėlio. Tačiau Viduržemio jūros paplūdimys nėra vieta žaisti. Jis 

nešvarus ir labai sausas. Potvyniai niekada neplauna smėlio ir nesutvirtina jo. Kai 

bandžiau pasidaryti smėlio pilį, smėlis tiesiog nubėgdavo tarp pirštų. Buvo per sausa, 

kad laikytųsi kartu. Ir net kai aš jį užpyliau jūros vandeniu, saulė iš karto išdžiovindavo“. 

Pagrindiniai veikėjai: 

 

1 užduotis: 

Perskaitykite ištrauką iš „Smėlio pilies“. 

Užbaigti sakinius: 

1. Tekstas yra apie ........................... . 

2. Felicity ir Donas yra......................................................... 

3. Billas ir Nan negali susitarti................................ 

4. Bilas ir Nanas susitarė pasikalbėti apie Felicity ....................... . 

5. Felicity nusprendė tęsti karjerą kaip .................... . 

6. Bilas nori įtikinti Doną....................... . 

2 užduotis: 

Kas iš pagrindinių veikėjų: Bilas; Nan; Felicity arba Donas galėjo pasakyti anksčiau 

pateiktą citatą. Pasakyk priežastis. 

3 užduotis 

Pasirinkite du veikėjus ir apibūdinkite juos. Kokius asmenybės bruožus jie turi? 

  

Bill Nan 

 Felicity Don 



Asmenybės bruožai: 

 
Užpildykite lentelę: 

 

Bill 

Asmenybės bruožai:  

Pagrindimas:  

Asmenybės žygdarbis:  

Pagrindimas:  

 

Felicity/ar 

Nan 

Asmenybės bruožai:  

Pagrindimas:  

Asmenybės žygdarbis:  

Pagrindimas:  

Dialogas 

 
Vaidmenų žaidimas turi atskleisti pagrindinių veikėjų savybes. Turite pasirinkti tinkamą 

gyvenimo situaciją. Dalyviai – Billas; Nan; Felicity arba Donas. 

Turite naudoti tam tikrą citatą iš pateikto teksto. Veiksmo vietą galima įsivaizduoti. 

Stipri valia Neryžtingas Įkyrus 

Ambicingas Neturi tikslo 
Ramus 



Siūlomos citatos: 

Bill:    

 

Nan:  

 
Dialogų apžvalga. 

Veiksmo vieta……………… 

Dialogo tema………………….. . 

Bill’o asmenybės bruožai…………….. . 

Nan’o asmenybės bruožai…………………….. . 

Felicity asmenybės bruožai………………… . 

 

  

Noriu, kad ji būtų įdomi 
moteris ir kas nors kitas 
kad būtų jos sekretorė 

 

Tu gyveni 
svajonių 

pasaulyje 



 
 


