
 

 

IO2.B – FORMA: PASAKOS SIUŽETUI IR DIDAKTIKOS METODIKAI PATEIKTI 
 
Metodikos rinkinys suteiks galimybę ikimokyklinio ugdymo pedagogams bei vaikų tėvams inovatyviai auklėti vaikus. Priemonė naudojama 
skatinant savarankiškai domėtis skirtingų tautų tradicijomis, kultūra. Taip pat metodika tinkama skatinti pažintinių ir sensorinių įgūdžių vystymąsi 
pasitelkiant piešinius, nuotraukas bei vaizdo įrašus. 

 

Pasakos pavadinimas Ko verkė duona?  

Šalis  Italija 
X     Lietuva 
 Ispanija 
 Rumunija 

Pasakos tipologija         X    Vietinės tradicijos 
 Multikultūrinės tradicijos 

Tinkamas amžiui Tinkamas 3-7metų vaikams. 
 

Pasakos apibendrinimas Vaikai atvažiuoja į mišką. Čia jie uogauja, grybauja, ilsisi, pavalgo. 
Vakare jie susiruošia namo. Susirenka savo daiktus, bet duonos likučių 
niekas nepaima, nes namie turi pakankamai. Verkia palikta duona, 
verkia ir miškas. 
 
 

Edukacinės galimybės 
Pasakos mokomojo potencialo 
aprašymas 
 

Vaikai supranta, kodėl verkia duona. Sužino, koks ilgas duonelės kelias 
iki mūsų stalo. Kiek daug darbo reikia įdėti, kol duona atkeliauja iki 
parduotuvių. Susipažįsta su duonos kepimo tradicijomis, istorija, kaip 
senovėje kepė duoną. Vaikai pamato vaizdo įrašus per  Youtube 
tinklalapį, kaip gaminama duona, kokie įrankiai ,mašinos, produktai 
reikalingi duonos kepimui. Taip pat vaikai praturtina žinias ,kokių rūšių 
būna duona, kodėl sveika valgyti ruginę duoną. Tikimės, kad vaikai 
žinodami ilgą duonos kelią iki mūsų stalo, mokės ją tausoti, atsakingai 
vartoti. 
 
 

Pilnas siužetas Miškas buvo gražus ir geras, bet gūdokas. 
 
Vos tik atbėgo pulkelis vaikų — berniukų ir mergaičių, ir jis 
pralinksmėjo, atsigavo, suaidėjo, subildėjo. 
 
Miškas prajuko, ėmė kvatoti, dainuoti, siausti, žaisti kartu su vaikais. 
 
O vaikai žaidė kartu su mišku. Kaipmat susibičiuliavo, rado bendrą 
dainą, bendrą aidą, bendrą juoką. 
 
Miškas atvėrė jiems širdį, savo pasakas sekė, uogomis ir kiškio 
kopūstais vaišino. 
 
Kai iki soties prisiuogavo, prisidainavo, prisilakstę, prisišvilpavo, 
pavargo kojos. 
 
Kai pavargo kojos, užsimanė valgyti. 



 

 

 
Kai užsimanė valgyti, susėdo laukymėje, sukrovė j žolę ką turėjo. Kas 
gulė, kas sėdo, kas klaupė — prasidėjo pietūs. 
 
Tokie gražūs, geri vaikai. 
 
Pavalgė, pailsėjo, dar pabėgiojo — saulė linksta vakarop, metas namo 
— į miestą. 
 
Suūkštavo traukinys, reikia skubėti. 
 
Susirinko mantą, net laikraščių skiautes — nevalia teršti miško. 
 
Dar pašniukštinėjo žolėje, berniukai peiliukų, mergaitės šukų ar 
nepaliko. 
 
— Mergaitės, paimkite duoną,— šūktelėjo berniukai. 
 
—  Jūs paimkite. 
 
—   Mes neimsime. 
 
—   Tegu lieka. Nėra kur dėti. 
 
—   Tegu lieka. Namie daugiau rasime. Kam sunkumą nešioti. 
 
Nubėgo ir sugužėjo j stotį, į traukinį. 
 
Duona liko laukymėje, tarp melsvų kadagių. Vienut viena, visų 
pamesta miške — likimo valiai. 
 
Kur sėdėjo vaikai, ten atskrido varna. 
 
Atskrido, lesa duoną, juokiasi. Prisilesė, karksėdama — ji taip juokiasi 
— nuskrido. 
 
Atbėgo zuikutis. Triptelėjo koja iš džiaugsmo, prašiepė skeltą lūpą — 
juokiasi iš vaikų. Ai, kokie veltėdžiai, duoną paliko. Paėdė, paėdė, 
nustraksėjo per kadagynus. 
 
Vakaras temsta, miške gūdu. O duona viena palikta varnų valiai. 
 
Graudu pasidarė duonai, apsiverkė duona. Supyko ant tų vaikų: jie 
nežino, kaip sunku jai duona tapti, kiek darbo, kiek triūso, kiek 
prakaito ji kainuoja. 
 
Miškas pasiklausė pasiklausė, kaip duona verkia, susigraudino miškas. 
Papūtė vėjelis, tyliai, graudžiai užsiaudė miškas, pakilo vėjas, jau 
rimtai sužliumbė miškas. 



 

 

 
Ko miškas žliumbė? Miškas ėjo iki pamiškės, iki kolūkių laukų, jis taip 
pat žinojo, kiek prakaito ir triūso kolūkiečiams kainuoja duona. 
 
Ir pati duona žinojo. 
 
Todėl juodu abu apsiverkė dviem balsais. 
 
O vaikai nežinojo. Jie tuo metu jau lipo iš traukinio, paliktą duoną 
visiškai pamiršę, linksmai troleibusais išsivažinėjo kas sau namo. 
Namie daug duonos, ko sielotis dėl miške paliktos. 
 
O miške verkė duona. 
 
Ir miškas verkė 
 

Vienos pamokos planas Tikslai: Atkreipti vaikų dėmesį į duoną-maisto produktą, žmogaus 
darbo rezultatą. Ugdyti pagarbą žmogui, auginančiam duoną. Turtinti 
vaikų žodyną. 
Uždaviniai: Ugdyti vaikų supratimą ,koks ilgas duonos kelias. Skiepyti 
meilę, pagarbą duonai. 
 
Pokalbis su vaikais apie duoną .Apžiūrime duonos kepaliuką. Auklėtoja 
vaikams papasakoja ,kad duona yra vienas iš seniausių valgių. Duona 
buvo pelnoma sunkiai ir vargingai, todėl ją labai brangino, gerbė, kūrė 
apie ją pasakas. Vieną pasaką auklėtoja seka vaikams-,,Ko verkė 
duona.‘‘ Aptariamas pasakos siužetas. Vaikams pasiūloma pasidalinti 
mintimis, kaip jie būtų pasielgę. 
 
Duonos ilgas kelias iki mūsų stalo, vaizdo medžiagos Youtube peržiūra. 
Diskusijos, kaip buvo duona kepama, kokie rakandai  buvo naudojami 
senovėje: rėtis, duonkubilis, ližė ir kt. Aiškinamės ,kokių produktų 
reikia norint išsikepti duoną. Kodėl sveika valgyti ruginę duoną? 
Vaikams pasiūloma įminti keletą mįslių: Pats nieko nevalgo, o žmogų 
maitina(Duona).Muša mane pagaliais, degina ugnimi, pjausto peiliais 
ir visi mane myli. Kas?(Duona). 
 
Vaikams pasiūloma įsiminti patarlių apie duoną: Vasarą be darbo 
sėdėsi, žiemą duonos neturėsi. Svetimi pyragai skanūs, motinos juoda 
duona dar skanesnė. Be duonos –sotus nebūsi. Duona nekrinta iš 
dangaus ,ją reikia užsidirbti ir kt. Aiškinamės patarlių prasmę. 
Vaikams pasiūloma pasimokyti pašokti ratelį: ,,Mikučiukas rugius 
sėjo“. Vaikams pasiūloma pasivaišinti duonos riekelėmis. 
Kūrybinės valandėlės metu vaikams pasiūloma nupiešti girdėtos 
pasakos personažus, vaizdus, įvykius. 
Tikimės, kad vaikai pagarbiai elgsis su duona, prisimins jos ilgą ir sunkų 
kelią... 
Tema labai plati. Esant galimybei galima nueiti į parduotuvę, kepyklą. 
Patiems valgykloje kepti duoną. 



 

 

 
 

Medijos galerija Nuotraukos, piešiniai, garso bei vaizdo įrašai, tinklalapiai, kuriais yra 
papildomas pasakojimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7xDjtoqMiQ0 - Duonos 
kelionė  
https://www.youtube.com/watch?v=RCz3cWBew1g  - Naminės 
duonos kelias 
https://www.youtube.com/watch?v=E0WHPVpgYoo  - Duonos 
pasaka (projektas "išmanieji robotai"),   
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/   
 
https://www.slideshare.net/adrijov/projektas-rugelio-kelion-
6984369 
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