
Kūrybinės užduotys
Meilė ir šeima 

1. Užduotis. Meilės evoliucija pasakose:  kokių „medalių“ siekiame.
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Aukso 
medalis

Auksas civilizuotose visuomenėse tapo visų rinkos verčių universaliu matu – 
mainų ekvivalentu, todėl iš rinkos vertės virto vertybe, simbolizuojančia tai, kas 
tvariausia ir vertingiausia.
Kuri meilės rūšis yra pamatinė tarp asmeninių ir šeimos vertybių?  
Jas apmąstyk ir surikiuok pagal prioritetus.

simbolizuoja pinigus ir visa, kas su jais susiję (vertes, mainus, naudą, pelną  
ir t. t.). 
Pinigai reiškia žmonių naudos santykius (pvz., pinigai nėra vertybė negyvena-
moje saloje). 
Kas vienija draugus ar mylimuosius? Kokie yra jaunuolių, šeimos narių bendri in-
teresai, kuo jie dalijasi ir kuo gali būti naudingi vieni kitiems, papildyti vieni kitus?

Sidabro 
medalis

simbolizuoja tvirtumą ir tvarumą. Aptark, ar tvarūs ir tvirti santuokos motyvai 
ir tam tikros meilės formos elgesį kreipiančios vertybės. Kiek stipri yra meilė, 
suvienijusi žmones gyventi ir veikti drauge?

Plieno 
medalis

Stiklas simbolizuoja kūrybingumo, išmintingumo ir kantrybės stebuklą:  
iš pigios paprastos medžiagos (smėlio) gimsta nuostabus brangus produktas 
(stiklas). 
Apmąstyk, koks stebuklingas gali būti vertybių derinimas. Stiklo medalis skati-
na ieškoti, susidūrus su meilės drama, efektyviausio vertybių derinio, pvz., mei-
lės, laisvės ir atsakomybės.

Stiklo 
medalis

Medžio medalis kviečia susimąstyti apie gamtos, natūralumo ir prigimties ver-
tybes plačiąja prasme.
Kaip sutuoktinių elgesys paveiks kūdikio gimimą, trapų gamtos ir žmogaus, in-
divido ir visuomenės santykį? Ar karjeros sėkmės ir ekonominės, mokslo, medi-
cinos, kultūros ir kt. pažangos kaina nėra per didelė saugant žmogaus gyvybę?

Medžio 
medalis

primena: ne viskas auksas, kas auksu žiba. Žalvaris iš tiesų atrodo kaip auksas.
Šio medalio turėtojams aktualu, kaip atpažinti tikrąją meilę ir laikiną susiža-
vėjimą. Kaip atrodo meilė, kurios supratimą formuoja medijų kuriami stere-
otipai? Kaip patiems suprasti, ar meilė tikra ir kaip kitiems papasakoti apie 
tikruosius savo jausmus, tarpusavio santykius?

Žalvario 
medalis
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Meilė lietuvių pasakose



Kūrybinės užduotys

3

Gali sukurti vaizdinę pateiktį ir pristatyti klasei kūrybinę užduotį 
 „Šeima ir meilė“.
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2. Užduotis. Meilės istorija: simboliai ir kalbos: būdai, kaip parodyti
meilę šeimoje

Ludus

Eros

Agape

Meilės
rūšys

Manija

Storge

Pragma



3. Užduotis. Meilės rūšys: kokia meilė brangiausia pagal
„vertybių skaitytuvą“
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