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Kas yra haiku?

 Tai tradicinis japonų lyrikos žanras, poetinė 
miniatiūra su tam tikrais reikalavimais, 
žinomais jau XIV a. 

 Tai 17-os skiemenų eilėraštis, kuriame 
paprastai, lakoniškai pateikiamas gamtos ir 
žmogaus tamprus ryšys. 

 Tai kaip momentinė nuotrauka, gamtos 
fone pagauta mintis, nuotaika, pojūčiai, 
kurie subręsta stebint aplinką, būnant joje.



Kas yra haiku?

 Haiku – tai minimum žodžių, todėl 
kiekvienas žodis yra svarbus.

 Savo mintis autorius turi parodyti, bet ne 
pasakoti, paliekant skaitytojui vietą 
pamąstymui, atsirandantiems pojūčiams 
(kaip neužbaigta mintis, kurią skaitytojas 
gali pats užbaigti). 

 Tai daugiau realybė, nei lyrika.



Haiku kūrimo dirbtuvės

Kartu su VSMC I-IV klasių mokiniais kūrėme 
haiku, skirtą mokyklai.

Naudojome šią metodiką:

1. Užrašykite raktinį žodį ( pvz. VSMC arba 
Mokykla) - tai pirma haiku eilutė;

2. Užrašykite du žodžius (asociacijas) 
išeinančias iš raktinio žodžio (VSMC/ arba 
Mokykla) - tai antra haiku eilutė;



Haiku kūrimo dirbtuvės

3. Užrašykite tris žodžius (asociacijas) 
išeinančias iš raktinio žodžio - tai trečia 
haiku eilutė;

4. Užrašykite tris žodžius (asociacijas) 
išeinančias iš raktinio žodžio - tai ketvirta 
haiku eilutė;

5.Užrašykite raktinį žodį (VSMC arba 
Mokykla) - tai penkta haiku eilutė;



Haiku mokyklai

anapus durų

žingsnis po žingsnio laukia

aiškumo žodžiai

Stanislav



Haiku mokyklai

Mes mėgstame mokyklą

Mes mokomės naujų dalykų

Taip įdomu VSMC …

Povilas



Aš einu į mokyklą,

Saulė aiškiai šviečia ...

Mokykla puiki VSMC.

Povilas



Haiku mokyklai

Vsmc centras

Palaiko tave, tiki

Mes sužibėsime

Rokas 



Netikėta nuostaba,

žvelgia akys pelėdos.

Ateina noras mokytis.

Vaidas



Haiku mokyklai

Daug metų mokausi mokykloje.

Žinių šventykla.

Suaugusiųjų Mokykla.

Povilas



Haiku mokyklai

Mokykla

n raidė langai

aktų salės piešiniai

slaptas susitikimų kampelis

mokykla sava

Kastė



Gertrūda

Ruduo, 

Nauja diena, nauja pradžia,

Žengsiu slenkstį,

kasdien aš čia.

Naujų žinių, troškimų, 
paslapčių,

Ateisiu jų pasitikt aš čia...

VSMC



Haiku mokyklai

VSMC

Prasideda mokslai

pamokos, tvarkaraštis, 

ar pavyks?

šypsenos, geri mokytojai 
VSMC

Valdemar



Haiku mokyklai

Stalas medinis

Baimė skęsta liūdesy

ašarų klane

Tautvydas



Haiku mokyklai

VSMC 

Tolerantiška,įdomi,

paslaptinga,maža,

maloni,

graži,faina,tikslinga

VSMC

Joris



Joris

VSMC

Gera bendruomenė,

puikiai sutvarkyta,

Geros auros,nauja,

stebuklinga,

patriotinė,draugiška,

miela.



Haiku mokyklai

Pageltę lapai

Rudeninė saulė

Matau mokyklą iš arti

Tomas



Haiku mokyklai

VSMC

Mano mokykla

Platus, atviras požiūris

Suteikia galimybę mokytis

VSMC

Ugnė



Haiku mokyklai

Jurgita

Mokykla

Kelias,Šviesa

Naujovės, Žinios,

Iššūkiai,

Draugystė, Juokas,

Knyga,

Mokykla


