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PAGARBA

Aš pradedu kurti meilės miestą...
Iš meilės formulės „medžiagos“ sukurk (aprašyk) savo tėvų šeimos meilės namą 
ir (arba) savo meilės svajonių namą. Meilės namo statybinės medžiagos / namo 
dalys:

1. Užduotis.

Kūrybinės užduotys
Meilė – žmogaus pašaukimas

PAŽINIMAS

ATSAKOMYBĖ

RŪPESTIS

DAVIMAS

Jei tau svarbus meilės namo patvarumas,  
pamąstyk: 

Kaip pasikeičia dviejų skirtingų lyčių santykiai iš „meilės formulės“ pašalinus kurį nors elementą. 
Pamėgink apibūdinti tokią meilę (kurioje nėra ar rūpesčio, ar pagarbos, ar atsakomybės, ar 
pažinimo). O kas atsitiks, jei davimą prilyginsime „0“?
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2. Užduotis.
Mano mintys apie meilę

Sukurk laisvos formos esė „Perdovanota dovana“ arba remdamasis 
kieno nors laiminga meilės istorija – esė „Meilės istorija“. 

Perdovanota dovana

Esė kaip žanras jo pradininko, rašytojo Mišelio de Montenio (M. de Montaigne), 
buvo aiškinamas kaip bandymas, lavinimas, apmatai, kur svarbiau ne pareikšti 
tiesą, ją įrodyti ar paneigti, o jos ieškoti. Tai savarankiškas mąstymas, minčių seka, 
mąstymo rezultatas. Tai laisva tiesos paieška, kuriai nebūtina struktūra.
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Meilės istorija

Esė gali būti ir struktūruota, remtis kokia nors istorija, duomenų rinkiniu. Rašant 
esė pagal laimingą meilės istoriją, galima rinktis esė struktūrą: vertybių, santykių 
puoselėjimo, argumentų, nuostatų, tradicijų, chronologinę, svarbiausių istorijos 
veikėjų gyvenimo apsisprendimų ir kt.
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1 Ką norėtum iš tėčio ir 
mamos santykių pasiimti 

ateičiai, ką norėtum keisti?

3. Užduotis.

„Atėjau, kad apsčiai turėtumėte gyvenimo“

Pasirink temą ir parašyk refleksiją. 

2 Kodėl daug pasaulio turtingųjų, galinčių be apribojimų naudotis 
materialinėmis gėrybėmis, jaučiasi nelaimingi? 

(M. Jackson, W. Houston)

3 Kodėl dalis vargšų, gyvenančių skurde, sugeba būti laimingi? 
(Motina Teresė, R. Folero; Lietuva – viena šalių, kurioje vaikai nelaimingiausi)

4 Kokia meilė dominuoja tarp lietuvių 
sužadėtinių, jei daugiau nei pusė porų 

išsiskiria praėjus kuriam laikui po santuokos? 
(Lietuva (2007 m. duomenimis) pirmauja tarp 
kitų ES šalių skyrybų skaičiumi. O juk žmonės 
tuokiasi iš meilės.) 
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