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Peržiūrėję filmą, dirbdami grupėse ir porose, mokiniai gebės:

Ruošiantis filmo peržiūrai, mokytojas ar moderatorius turėtų paaiškinti 
mokiniams sąvokas, kurios padės geriau suprasti filmo turinį.

Holokaustas – didelio masto tautos naikinimas, ypač nuodijant ar de-
ginant. (V. Vaitkevičiūtė, Tarptautinių žodžių žodynas. - Vilnius: Žodynas, 
2004).

Imigrantas(ė) - svetimšalis, apsigyvenęs ilgesniam ar visam laikui kurioje 
nors kitoje valstybėje. (V. Vaitkevičiūtė, Tarptautinių žodžių žodynas. - Vil-
nius: Žodynas, 2004).

Pabėgėlis − užsienietis (užsienio šalies pilietis arba asmuo be pilietybės), 
kuris dėl patirto persekiojimo savo kilmės valstybėje arba dėl baimės pa-
tirti tokį persekiojimą negali naudotis savo kilmės šalies gynyba. Toks per-
sekiojimas turi būti susijęs su rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai 
socialinei grupei ar politiniais įsitikinimais. (http://www.migracija.lt/index.
php?-1258380204).

Karo pabėgėlių stovykla (displaced person camp DP) - perkeltųjų asme-
nų stovyklos buvo įkurtos Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Bel-
gijoje. Kai kurios iš jų buvo įkurtos buvusiose koncentracijos arba karinėse 
stovyklose, kur apsigyvendavo benamiai imigrantai ar išlikusieji gyvi iš nacių 
koncentracijos stovyklų. Dauguma čia gyveno iki 1950-ųjų vidurio, kol sulau-
kė leidimo emigruoti. (Vertimas papildytas remiantis informacija iš http://
www.dvhh.org/history/dp_camps/index.htm).

Koncentracijos  stovykla - priverčiamojo darbo, žmonių naikinimo (mir-
ties) stovyklos buvo teroro įrankis, priemonė vergų darbui išnaudoti, išti-
soms gyventojų grupėms sunaikinti. Daugybė tokių stovyklų buvo įkurta hi-
tlerinėje Vokietijoje ir jos okupuotose teritorijose. Koncentracijos stovykla 
(mirties stovykla), minima filme, buvo Treblinkoje (80 km į šiaurės rytus nuo 

UŽDAVINIAI:

Tema: Holokaustas, imigrantai, pabėgėliai

Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, istorijai, klasės valandėlei, užsienio 
kalbai

Grupės dydis: Galima dirbti su mažesnėmis ar didesnėmis grupėmis. Veiklos reko-
menduojamos iki 30 mokinių grupei.

Filmas skirtas: 9-12 metų mokiniams (4-6 klasėms)

Trukmė: Jei filmo peržiūra vyksta klasėje, vienos pamokos metu, tuomet skiriama 
24 min. 17 sek. filmui peržiūrėti ir 20 min. filmui aptarti.

Susijusios žmogaus teisės: vaiko teisė gyventi ir augti bei teisė į individualybę; 
vaiko teisė į švietimą.

Pagrindinė šio filmo mintis - atskleisti Briannos (12 m.) ir Joe (90 m.) draugystę (gy-
venimo patirtis). Filmo peržiūrai pateikiamos veiklos ir užduotys, padėsiančios įtraukti 
įvairių gebėjimų mokinius, skatins juos palyginti, aptarti, patirti, išsiaiškinti, įsivertinti 
bei pritaikyti informacinę medžiagą.

Pastaba. Ši metodinė priemonė yra tik rekomenduojamojo pobūdžio, padedanti moky-
tojams pamokų metu atskleisti temą. Užduotys gali būti laisvai pasirenkamos individu-
aliai arba interpretuojamos.

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

• aptarti pagrindinių veikėjų Brianos ir Joe draugystę;

• susipažins su istoriniu ir kultūriniu kontekstu;

• ugdysis aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, siedami filmo siužetą 
su miuziklo „Pjeras Giuntas“ „Solveigos dainos“ žodžiais.

http://www.migracija.lt/index.php?-1258380204
http://www.migracija.lt/index.php?-1258380204
http://www.dvhh.org/history/dp_camps/index.htm
http://www.dvhh.org/history/dp_camps/index.htm
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PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS:

INFORMACIJA APIE FILMĄ

Varšuvos) (Wladyslaw Kopalinski, XX amžiaus įvykiai, sąvokos ir mitai. - Vil-
nius: Algarvė. 2001).

Jei filmas peržiūrimas kino teatro salėje, reikėtų mokinius susodinti taip, 
kad jiems būtų patogu sudaryti grupeles. Klasėje vyksiančiam aptarimui rei-
kėtų pasirūpinti, kad patalpa būtų gerai vėdinama, sėdimos vietos išdėsty-
tos grupelėmis, apšvietimas netrukdytų filmo peržiūrai.

Atspausdintos užduotys, popieriaus lapai, rašikliai, kompiuteris, multi-
medijų projektorius, ekranas.

Pagrindiniai veikėjai:  

Joe Feingold - 91-erių metų vyriškis, išgyvenęs Holokaustą.

Briana Perez - 13-os metų mergaitė, Bronkso mergaičių mokyklos moki-
nė.

„Džo smuikas“ – trumpas dokumentinis filmas, atskleidžiantis sudėtin-
gas ir skaudžias Džo Feingold (91 m.) ir Briannos Perez (13 m.) gyvenimo 
istorijas. „Kaip ilgai žmogus gali gyventi prisiminimais?“- klausia savęs Džo, 
bandydamas pagriežti melodiją, kurią dar prieš keletą metų galėjo prisimin-
ti. Žiūrovas sužino, kad pagrindinis filmo veikėjas padovanoja savąjį smuiką 
Bronkso mergaičių mokyklai. Jis papasakoja savąją gyvenimo istoriją.

Džo Feingoldas gimė ir augo Varšuvoje, Lėjos ir Arono Feingoldų penkių 
asmenų šeimoje, kurioje  augo dar du broliai Aleksas ir Henris. Motina Lėja 
mėgo dainuoti, o Džo mokėsi griežti smuiku,  todėl muzika jų šeimoje beveik 
nenutildavo. 1939 m. rugsėjo 1 dieną nacistinė Vokietija okupavo  Lenkiją. 
Džo su tėvu persikėlė į rytinę Lenkiją, okupuotą sovietinės Rusijos, nes naci-
stinės Vokietijos slaptoji policija rengėsi suimti Džo tėvą. Džo atsisveikino su 
motina ir broliais, namuose teko palikti ir savo smuiką.

Tačiau Džo su kitais sovietų suimtais jaunuoliais prekiniais vagonais buvo 
išvežti į lagerį Sibire. Jis pasakoja, kad buvo sunku bei šalta, bet kartą per 

mėnesį jie galėdavę rašyti laiškus artimiesiems, ir jis parašęs motinai. Ji pa-
rašė atsakymą, kuriame Džo perskaitė Edvardo Grygo „Solveigos dainos“ 
žodžius:

Žiema greit praeis ir pavasaris dings. 
Vėl vasara bus, taip ir metai praslinks... 
Bet vienąkart sugrįši, jaučiu ir žinau, 
O aš tebelauksiu, nes žodį daviau. 
Lai Dievas globos ir apgins kelyje, 
Telaimins tave, jeigu klūpai šalia! 
Aš lauksiu, rymosiu, kol grįši į namus, 
Jei lauki danguj tu, ateisiu ten, brangus!

Sugrįžęs iš Sibiro, Džo rado tėvą ir vieną iš brolių Aleksą, kuris buvo išvež-
tas į Aušvicą, bet motina ir Henris neišgyveno, nes buvo išvežti į Treblinkos 
mirties koncentracijos stovyklą.

Perkeltų asmenų stovykloje 1947 m. Kailsheime (Cailshaim,Vokietija) 
Džo, nors trūko ir maisto, ir šiltų drabužių, už pakelį cigarečių nusipirko 
smuiką ir grieždamas prisimindavo savo vaikystę.

Atvykęs į JAV, Džo gyveno kiek įmanoma įprastai: studijavo, vedė ir susi-
laukė vaikų.
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Tuomet jis buvo pakviestas į Bronkso mergaičių mokyklą pasiklausyti, 
kaip griežia Briana. Filme atskleidžiama šių veikėjų, priklausančių skirtin-
goms kartoms, tačiau turinčių labai artimų išgyvenimų, draugystės prasmė.

Džo istorija tarsi atsikartoja šiandieninėje JAV. Briana Perez - trylikame-
tė paauglė, lankanti Bronkso mergaičių mokyklą pačiame vargingiausiame 
kvartale. Tai mokykla, kurioje mokosi mergaitės iš naujųjų imigrantų šeimų, 
atvykusių iš Pietų Amerikos, Karibų, Afrikos. Kiekviena mergaitė turi savi-
tą istoriją. Šioje mokykloje, be kitų mokomųjų dalykų, jos mokosi ir griežti 
smuiku.

Brianos mama pasakoja, kad mergaitei ypač svarbi muzika. Grieždama ji 
tarsi pasineria į garsus, ir tai padeda jai užsimiršti ir išgyventi tėvų skyrybas ir 
kitus iššūkius. Aistrą muzikai patvirtina ir Brianos mokytojai, kurie mato, kad 
ši mokinė bus tinkamiausia griežti Džo smuiku ir jį prakalbinti. „Šis smuikas 
toks paslaptingas, jis turi ką papasakoti“, - teigia Briana.

Istorija šiame filme priverčia žiūrovą susimąstyti apie skirtingų kartų 
draugystę, pastangas atlikti gerus darbus, galinčius pagerinti aplink mus 
esančių žmonių gyvenimus.

Filmas pateikia ypač aktualias problemas: Holokausto, skirtingų kartų 
bendravimo, pabėgėlių socializacijos. 

Istorijos vadovėliuose rašoma, kad iki 1941 metų birželio 22 dienos Lie-
tuvoje gyveno apie 7 procentai žydų tautybės gyventojų. Šiandien beveik 
kiekviename mieste ar miestelyje regime ženklus, bylojančius apie žydų ma-
sinio naikinimo vietas. Filmas „Džo smuikas“ - tarsi raktas,  subtiliai atverian-
tis duris į tragiškus istorijos puslapius. 

Ar įmanoma nuoširdi draugystė tarp skirtingų kartų atstovų? Ar lengva 
išlikti žmogumi, išgyvenus Holokausto žiaurumus? Tai - tik pora klausimų iš 
daugybės, kurie neduos ramybės žiūrovui, pažiūrėjusiam trumpą dokumen-
tinį filmą „Džo smuikas“.

Filme rodomi juodai balti ir spalvoti vaizdai tarsi išduoda, kad istorija ne-
gali būti užmiršta, ji visada šalia. Džo gyveno Europoje, po Antrojo pasauli-

FILMO PROBLEMATIKA

nio karo 1948-aisiais iš pabėgėlių stovyklos jis galėjo įvažiuoti į JAV. Briana 
Perez šiandien mokosi vargingiausio rajono Bronkso mergaičių mokykloje 
kartu su kitomis imigrantėmis iš Pietų Amerikos, Karibų, Afrikos.

Muzikos instrumentų aukojimo akcija, paskelbta per Niujorko visuome-
ninį radiją, atskleidė ypač jautrią ir tragišką Džo (Joe Feingold) šeimos isto-
riją. Muzika, lydėjusi Džo vaikystėje, suteikė jam jėgų išlikti, išgyventi ir tęsti 
kiek įmanoma normalų gyvenimą.

Brianos socializacija JAV irgi vyksta per muziką. Mergaitė grieždama tarsi 
panyra į garsus - tai jai padeda išgyventi ir užsimiršti. Išskirtinė dovana - Džo 
smuikas - atveria Brianai galimybę tobulinti savo gabumus ir siekti užsibrėž-
to tikslo tapti muzikos mokytoja.

Jautrus Džo ir Brianos susitikimas filmo pabaigoje tarsi pratęsia ne tik 
smuiko gyvenimą, bet ir sugrąžina Džo prisiminimus. Tarp jų užsimezga 
draugystė ir nuoširdus bendravimas.

Žiūrovas turėtų susimąstyti, kad kartais net mažiausi geri darbai gali pra-
džiuginti ar net pakeisti aplinkinių gyvenimą negrįžtamai.

VEIKLŲ EIGA:

10
min

10
min

Įžanga. Pokalbis 
su mokiniais apie 
jų vaikystės žaislą.

Dalomoji medžiaga (Nr. 1)
Popieriaus lapas, rašiklis

Užduočių atlikimas

Atspausdintos nuotraukos iš 
filmo kadrų.

Užduotys filmo suvokimui 
patikrinti. Atspausdinta dalo-
moji medžiaga Nr. 2, Nr. 3

Paruoštas žiūrėti filmas, multi-
medijų projektorius, kompiute-
ris, ekranas

Supažindinti mokinius 
su sąvokomis, kurių 
prireiks žiūrint filmą.

Filmo peržiūra.
Pažiūrėti filmo įžangą 
be garso iki  56 sek.
Paraginti mokinius 
grupelėse sukurti filmo 
pradžią.

Mokiniai pakviečiami 
žiūrėti filmą.
Filmo peržiūra nuo 
pradžių.

Diskusija 

Filmo aptarimas

15
min

5
min

7
min

24
min

10
min

Apibendrinimas 

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?
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Filme „Džo smuikas“ labai subtiliai nagrinėjama kartų draugystė. Tam, 
kad mokiniams būtų lengviau atpažinti vaizduojamas emocijas, jiems pasiū-
loma pasidalyti savo išgyvenimais.

Ką jaučiame, žiūrėdami šį filmą?

Iš pradžių parodomos pirmosios 56 sekundės be garso. Mokinių papra-
šoma pabūti filmo veikėju Džo ir grupelėse „įgarsinti“ filmo ištrauką.

Kaip manote, ką galėtų papasakoti Džo filmo pradžioje? Koks tai  muzikos 
instrumentas? Apie ką galėtų būti šis filmas? 

Atsakymus palyginti.

Filmas žiūrimas nuo pradžios 

Mokiniai, dirbdami grupėse, ras ir atkurs aiškiai pateiktas detales ne tik 
filme, bet ir tekste. Mokytojas gali padėti atkreipti dėmesį į raktinius žo-
džius, padedančius suvokti kontekstą.

Mokiniams duodamos sąvokos ir paprašoma jas susieti su paaiškinimais. 
Jie turi įrašyti reikalingas raides į langelius greta sąvokų.

 UŽDUOTIS1  

 UŽDUOTIS2  

10
min

10
min

Įžanga. Pokalbis 
su mokiniais apie 
jų vaikystės žaislą.

Dalomoji medžiaga (Nr. 1)
Popieriaus lapas, rašiklis

Užduočių atlikimas

Atspausdintos nuotraukos iš 
filmo kadrų.

Užduotys filmo suvokimui 
patikrinti. Atspausdinta dalo-
moji medžiaga Nr. 2, Nr. 3

Paruoštas žiūrėti filmas, multi-
medijų projektorius, kompiute-
ris, ekranas

Supažindinti mokinius 
su sąvokomis, kurių 
prireiks žiūrint filmą.

Filmo peržiūra.
Pažiūrėti filmo įžangą 
be garso iki  56 sek.
Paraginti mokinius 
grupelėse sukurti filmo 
pradžią.

Mokiniai pakviečiami 
žiūrėti filmą.
Filmo peržiūra nuo 
pradžių.

Diskusija 

Filmo aptarimas

15
min

5
min

7
min

24
min

10
min

Apibendrinimas 

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

FILMO PERŽIŪRAI:

ĮŽANGA

Siekiant sudominti mokinius filmu, sužadinti jų empatiją, jie paraginami 
pasidalyti savo vaikystės patirtimis apie mėgstamus žaislus.

Ar galėtumėte prisiminti mėgstamiausią savo vaikystės žaislą? Kaip jis 
atrodė? Kaip dažnai žaisdavote? 

Išklausius atsakymus, pasiteirauti mokinių, ar sutiktų šiandien savo 
mėgstamiausią vaikystės žaislą padovanoti vaikams, kuriems tai būtų di-
džiulė dovana. Išklausyti visus atsakymus ir pakviesti žiūrėti filmą.



Metodinė priemonė filmui „Džo smuikas“ aptarti Metodinė priemonė filmui „Džo smuikas“ aptarti10 11

1 AHOLOKAUSTAS
Svetimšalis, apsigyvenęs ilgesniam 
ar visam laikui kurioje nors kitoje 
valstybėje.

3 cKONCENTRACIJOS 
STOVYKLA

Didelio masto tautos naikinimas, 
ypač nuodijant ar deginant.

5 ePABĖGĖLIŲ 
STOVYKLA

Tai užsienietis (užsienio šalies 
pilietis arba asmuo be pilietybės), 
kuris dėl patirto persekiojimo savo 
kilmės valstybėje arba dėl baimės 
patirti tokį persekiojimą negali 
naudotis savo kilmės šalies gynyba. 
Toks persekiojimas turi būti susijęs 
su rase, religija, tautybe, priklausy-
mu tam tikrai socialinei grupei ar 
politiniais įsitikinimais.

4 d
IMIGRANTAS

Priverčiamojo darbo, žmonių 
naikinimo (mirties) stovyklos buvo 
teroro įrankis, priemonė vergų 
darbui išnaudoti, ištisoms gyven-
tojų grupėms sunaikinti. Daugybė 
tokių stovyklų buvo įkurta hitle-
rinėje Vokietijoje ir jos okupuotose 
teritorijose.

2 bPABĖGĖLIS
Laikinai įrengta vieta pabėgėliams 
apgyvendinti. Sąvoka, minima 
filme, vartotina apibūdinti teritoriją, 
kurioje gyveno pabėgėliai iš Rytų 
Europos ar išlikusieji gyvi iš nacių 
koncentracijos stovyklų. Laikini 
centrai buvo įkurti po Antrojo 
pasaulinio karo Vokietijoje, Austri-
joje, Italijoje.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS PAAIŠKINIMAS  UŽDUOTIS3  

Filme vaizduojami Džo ir Brianos gyvenimai gali pasirodyti kiek pana-
šūs ne tik dėl sudėtingų išgyvenimų, bet ir dėl panašių pomėgių. Dirbdami 
grupėse, mokiniai ne tik pasitardami užpildys jiems pateiktą lentelę, bet ir 
geriau įsimins filmo siužetą. Naudodamiesi lentele, vėliau jie galės labiau 
įsigilinti į užduotį, jiems bus lengviau atlikti veiklas, kur reikia integruoti in-
formaciją ir daryti išvadas.

Mokiniams pateikiami faktai iš filmo ir paprašoma pažymėti varnele, 
kuriam veikėjui - Brianai ar Džo - priklauso teiginys. Jei teiginys priklauso 
abiem - varnelė dedama į paskutinįjį langelį. Palyginkite, aptarkite grupėse 
ir pasakykite, kas šiems veikėjams bendra ir kas - skirtinga.

Papildoma veikla. Galima mokinių grupelėms duoti po skirtingą teiginį iš 
lentelės ir paprašyti pagrįsti pavyzdžiais / detalėmis iš filmo.

Pasitikrinti ir aptarti mokinių atsakymus.

1 Kiekviena mokinė Bronkso 
mergaičių mokykloje turi savitą 
imigrantės patirtį.

2 Smuiką įsigijau pabėgėlių stovykloje 
Vokietijoje.

3 Muzika yra labai svarbi mano 
gyvenime.

4 Aš niekada nepasiduodu, aš visada 
turiu viltį.

5 Smuikas tai kažkas daugiau.

6 Aš norėčiau tapti muzikos mokytoja.

TEIGINYS BRIANAI  DŽO ABIEMS 
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 UŽDUOTIS4  

Filme „Džo smuikas“ žiūrovas susipažįsta su skaudžiais Antrojo pasauli-
nio karo įvykiais, kurie Džo šeimos gyvenimus pakeitė neatpažįstamai. Pa-
sidalykite savo įžvalgomis porose, paskui - grupėse, atsakydami į pateiktus 
klausimus.

Koks istorinis įvykis (-iai) skaudžiai paveikė Džo šeimą? Kaip galėtumėte 
pagrįsti savo atsakymą remdamiesi filmu?

Filmas mokiniams gali pasirodyti kiek painus dėl jame pateikiamų datų, 
susijusių su Džo gyvenimu. Ši užduotis padės susieti filmo įvykius su dato-
mis, pastebėti istorinių įvykių raidą ir suprasti filme vaizduojamą kultūrinį 
bei istorinį kontekstą.

Dirbdami grupėse, suskirstykit svarbiausius Džo šeimos įvykius į laiko 
juostą.

Sovietai ištremia Džo į Sibirą. 

Sibiro lageryje jis praleidžia 6.5 metų. 

 Džo atvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas. 

Džo gimė.

Antrojo pasaulinio karo pradžia Lenkijoje. 

Džo susipažįsta su būsimaja žmona Adžina. 

Įsigyja smuiką pabėgėlių stovykloje Vokietijoje.

Džo tampa architektu.

Džo su tėvu Aronu pabėga į rytinę Lenkiją.

1970 

METAI ĮVYKIAI  DŽO GYVENIME

1962 

1948

1947

1946

1940

1939-09-01

1923-03-

1970 

METAI ĮVYKIAI  DŽO GYVENIME

1962 

1948

1947

1946

1940

1939-09-01

1923-03-

Susipažįsta su būsimaja žmona Adžina. 

Džo tampa architektu.

Džo atvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas.

Įsigyja smuiką pabėgėlių stovykloje 
Vokietijoje.

Sibiro lageryje praleidžia 6.5 metų. 

Sovietai ištremia į Sibirą. 
Džo su tėvu Aronu pabėga į rytinę Lenkiją.

Antrojo pasaulinio karo pradžia Lenkijoje.

Džo gimė.
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DISKUSIJA

 UŽDUOTIS5.1.  

 UŽDUOTIS5.2.  

 UŽDUOTIS6.1.  

 UŽDUOTIS6.2.  

Ši užduotis skiriama aukštesniems mąstymo gebėjimams ugdyti, kad mo-
kiniai galėtų pritaikyti savo kūrybiškumą, iniciatyvumą. Tikimasi, kad moki-
nys, dirbdamas grupėje, gebės interpretuoti ir integruoti filme pamatytus 
įvykius ir veikėjų jausmus. Eiliuoto teksto analizė ir siejimas su filmu įgalins 
mokinį atpažinti pavartotus kalbos elementus: metaforas, intonacijų vaiz-
dingumą.

Filme nuolat skamba Solveigos daina iš Edvardo Grygo miuziklo „Peras 
Giuntas“. Šios dainos žodžius Džo perskaitė ir motinos laiške. 

Klausimai mokiniams:

1. Remdamiesi filmu ir pirmosiomis dviem dainos eilutėmis, aptarkite, 
ką galėtų reikšti metų laikų pavadinimai Džo gyvenime - žiema, pavasaris, 
vasara.

2. Iš ko sprendžiame, kad Džo mama jo visada laukė ir neprarado vilties 
susitikti?

3. Džo, būdamas Sibire, gavo šį dainos tekstą iš motinos. Kaip manote, 
ar motina žinojo, kad jam taip pat labai sunku išgyventi? Pamąstykite, kodėl, 
ir pagrįskite eiliuotu tekstu.

4. Ar galima teigti, kad motinos meilė vaikams yra begalinė nepaisant 
jokių sunkumų? Pamąstykite, kodėl, ir pagrįskite eiliuotu tekstu.

5. Tą pačią dainos melodiją filme mokosi griežti ir Briana. Kaip manote, 
kuo ši daina svarbi jai? Kuo ši daina svarbi Džo?

Solveigos daina 

Žiema greit praeis ir pavasaris dings. 
Vėl vasara bus, taip ir metai praslinks... 
Bet vienąkart sugrįši, jaučiu ir žinau, 
O aš tebelauksiu, nes žodį daviau. 
Lai Dievas globos ir apgins kelyje, 
Telaimins tave, jeigu klūpai šalia! 
Aš lauksiu, rymosiu, kol grįši į namus, 
Jei lauki danguj tu, ateisiu ten, brangus!

Siekiant įtraukti mokinius, kuriems lengviau daryti tiesiogines išvadas 
apie veikėjų jausmus ir išgyvenimus, jiems skiriama užduotis su nuotrauko-
mis iš filmo. Kiekvienai grupei pateikiamos nuotraukos iš filmo (6-8 nuotrau-
kos). Diskusijai paskatinti čia galima būtų panaudoti ir screen shots).

1. Jei filmą palygintume su dainos žodžiais, kaip filmo autoriams pa-
vyko pavaizduoti žiemą /  pavasarį? (Atkreipkite dėmesį į nuotraukas: ką 
pastebite, kodėl taip vaizduojama, ką filmo kūrėjai nori pasakyti žiūrovui).

2. Kaip dainos žodžiai galėjo suteikti stiprybės Džo?

3. Filme minima, kad Džo motina buvo išvežta į Treblinkos koncentra-
cijos stovyklą. Kaip manote, ar ji vėliau sutiko savo sūnų Džo? (Prisiminkite 
sąvoką, kokio tipo koncentracijos stovykla tai buvo.).

Dirbdami grupėse ar individualiai, mokiniai integruos tekstinę ir vaizdinę 
informaciją, siekdami interpretuoti ryšį tarp idėjų. Šią užduotį galima skirti 
ir namų darbams.

Situacija mokiniams

Jūs esate Brianna, gyvenate ne savo gimtojoje šalyje, mokotės mokyklo-
je, mėgstate muziką ir gavote dovanų muzikos instrumentą.

Parašykite laišką (90 žodžių) muzikos instrumento savininkui. Laiške pa-
dėkokite už dovaną, apibūdinkite, kaip jaučiatės gavę tokią vertingą dovaną, 
ką jums reiškia muzika.

Dirbdami grupėse ar individualiai, mokiniai integruos tekstinę ir vaizdinę 
informaciją, siekdami interpretuoti ryšį tarp idėjų. Siūloma dar kartą grįžti 
prie filme minimų sąvokų ir vietovardžių tam, kad remdamiesi filmu moki-
niai paaiškintų, kuo artimi yra Džo ir Brianos išgyvenimai. Su kokiais sunku-
mais šie žmonės galimai susiduria priimančioje šalyje? (jei atvyko iš Lenkijos 
į JAV, iš Afrikos į JAV). 
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Metodiką parengė: Giedrė Guzavičienė

PAPILDOMAI iš *Sirijos į Lietuvą (arba kita aktuali šalis pagal esamą si-
tuaciją)

Pamąstykite ir grupėse aptarkite galimybes pabėgėliams bendrauti / kal-
bėti, švęsti šventes, valgyti jiems įprastą maistą ir t.t). Kaip galėtumėte pa-
dėti pritapti atvykstantiems į jūsų šalį / miestą / klasę? 

Sugrįžtame prie filme akcentuojamų vertybių ir dar kartą užduodame 
mokiniams klausimą: ar šiandien jūs sutiktumėte padovanoti savo mylimą 
vaikystės žaislą tiems, kam jo labiau reikia dabar, pavyzdžiui, pabėgėliui?

Siūloma mokiniams pradėti kaupti gerus darbus į skryneles/dėžutes. Šios 
veiklos idėja - paskatinti mokinius sąmoningai niekieno neragintiems daryti 
gerus darbus kitiems: šeimoje, klasėje, mokykloje. Svarbu, kad čia nebūtų 
lenktyniaujama, kas laimėjo ar pralaimėjo: visi geri darbai yra vienodai svar-
būs.

TEMOS TĘSTINUMUI:


