
 

 

IO2.B – FORMA: PASAKOS SIUŽETUI IR DIDAKTIKOS METODIKAI PATEIKTI  
 

 

Pasakos pavadinimas  

Šalis  
 Italija 
X     Lietuva 
 Ispanija 
 Rumunija 

 

Pasakos tipas  
       X     Vietinių tradicijų pasaka 

 Multikultūrinių tradicijų pasaka (kitos/-ų kultūros/-ų pasaka) 
 

Tinkamas amžiui (Pavyzdžiui: 
šis vaizdo įrašas yra tinkamas 5 
metų vaikams) 

Ši vaizdo pasaka tinkama 5-7 metų vaikams. 
 
 
 

Pasakos trumpas aprašymas 
(Daugiausia 5 eilutės) 
 

Kunigaikštis Gediminas susapnavo pranašingą sapną. Anksti ryte nuėjo 
pas žiniuonį ir sužinojęs sapno reikšmę, pastatė ant kalno pilį. 
Pavadino ją Gedimino pilimi.  
 

Edukacinės galimybės (Pasakos 
mokomojo potencialo 
aprašymas) 
 

Pasaka padeda suprasti žymios Lietuvos pilies kilmę ir jos istoriją. 

Pilnas pasakos siužetas (Jei 
reikalinga, pasakos pritaikymas 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikams) 
 

Kartą išjojo Didysis kunigaikštis Gediminas medžioti už keturių mylių nuo 
Trakų. Netoli Vilnelės upės jis prijojo gražų kalną (dabar vadinamas Tauro 
kalnu), o ant jo stovėjo didžiulis žvėris – tauras. Jį sėkmingai sumedžiojęs 
pamatė, kad jau vakaras atėjo. Vėlu buvo grįžti namo į Trakus, tad apsistojo 
Šventaragio slėnyje (dabar čia stovi Katedra) ir apsinakvojo. Čia miegodamas 
jis susapnavo, kad ant netoliese esančio kalno stovi didžiulis geležinis vilkas, o 
iš jo gerklės staugia tarytum šimtas vilkų. Pabudęs jis paprašė išaiškinti sapną 
žynį Lizdeiką. Šis paaiškino, kad geležiniai vilko šarvai reiškia, jog šioje vietoje 
pastatyta tvirtovė bus tvirta, nepalaužiama. O garsus vilko staugimas rodo, kad 
garsas apie šią vietą sklis po visą pasaulį. Didysis kunigaikštis Gediminas 
nedelsdamas įsakė pastatyti šioje vietoje dvi pilis, o vėliau perkėlė į šią vietą 
sostinę iš Trakų ir pavadino ją Vilniumi. 
 

Vienos pamokos planas. 
(Siūlomas planas, atsižvelgiant į 
mokomąsias galimybes minėtas 
anksčiau (kaip buvo pravestas 
(arba kaip galėtų būti 
pravestas) šios pasakos  
užsiėmimas su vaikais) 
+ 
Pasakos sugretinimas su 
realiomis vietomis, nuorodos į 
jas (pavyzdžiui, miškai, urvai, 

1. Pasakos klausymas. 
2. Išvyka į Vilnių. Ekskursija po Gedimino pilį. 
3. Refleksija su vaikais apie ekskursiją. 
4. Vaizdo pasaka. 
5. Foto-piešinių paroda. 



 

 

gatvės, aikštės, sodai ir t.t.) 
ir/ar pastatais (pavyzdžiui, 
fontanai, bažnyčios, rūmai, 
tiltai ir t.t.) ir/ar meno kūriniais 
(pavyzdžiui, piešiniai, statulos ir 
t.t.). 
 

Medijos galerija  
(Nuotraukos, piešiniai, garso bei 
vaizdo įrašai, tinklalapiai, 
kuriais yra papildomas 
pasakojimas) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ab9bhtSM18  - legendos video. 
 

 
 

  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ab9bhtSM18

