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> 7 šaltinis. „Sąjūdžio žinios“ 

2.5.  laikraščio analizavimas

Apžiūrėjimas: klausimų padedami mokiniai turi atkreipti dėmesį į 
detales.

Klausimų pavyzdžiai:

• Apibūdinkite, kokį leidinį matote. 
• Ką jūs pastebėjote pirmiausia?
• Į kokį tekstą atkreipėte dėmesį pirmiausia?
• Ką jūs dar matote greta naujienų straipsnių?
• Kaip tekstas ir kita informacija yra išdėstyta puslapyje?
• Kurios detalės leidžia suprasti, kada jis buvo publikuotas?
• Kurios detalės leidžia suprasti, kur jis buvo publikuotas?

Apmąstymas: paraginkite mokinius kelti hipotezes apie šaltinį ir 
jas patikrinti.

• Kaip manote, kokiai visuomenės grupei (grupėms) buvo 
skirtas šis leidinys?

• Ką jūs galite pasakyti apie tai, kas buvo svarbu tuo metu ir 
toje vietoje, kur buvo leidžiamas šis leidinys?

• Ką galite pasakyti apie leidėjų pažiūras?
• Kiek jų pažiūros skirtųsi, jeigu leidinį leistų šiandien?
• Kiek jų pažiūros išliktų panašios?

Klausimai: pasiūlykite mokiniams patiems sugalvoti klausimų, 
kurie skatintų gilesnį nagrinėjimą ir mąstymą.

• Ką jūs norėtumėte sužinoti apie....
• Kas?
• Ką?
• Kada?
• Kur?
• Kodėl?
• Kaip?

Siūloma gilesnė laikraščio analizė: padėkite mokiniams parinkti 
klausimus, skatinančius išsamesnį tyrimą, ir padėkite numatyti, kaip 
rasti atsakymus į tuos klausimus.
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5.9. Gyvenamosios vietovės gatvių pavadinimai: 
užduoties lapas

1. Kuri miesto (gyvenvietės) gatvė yra centrinė? Kaip ji pavadinta?

2. Kurios kitos miesto (gyvenvietės) gatvės yra seniausios? Kaip jos 
pavadintos?

3. Kaip centrinė ir kitos seniausios gatvės buvo vadinamos anks-
čiau (sovietmečio pradžioje, sovietmečio pabaigoje, Nepriklausomos  
Lietuvos laikotarpiu)?

4. Kuo galima paaiškinti, kad gatvės būdavo pervadinamos?

5. Kurios dabartinės gatvės yra pavadintos iš šios vietovės ar regio-
no kilusių žmonių vardais? Kuo žmonės yra nusipelnę?
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20 šaltinis. Gatvių pavadinimų lentelės

6. Kokie yra kitų gatvių pavadinimai ir kodėl joms galėjo būti su-
teikti tokie pavadinimai?

Parengta pagal: Šetkus B. Gyvenamosios vietovės istorija: žmonės, įvykiai, pamin-
klai. V.: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p.18–19.


