
 

 

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 Lietuvių liaudies pasaka ,,Dangus griūva“ 

Šalis  Italija 
X     Lietuva 
 Ispanija 
 Rumunija 

Pasakos tipologija      ×     Vietinės tradicijos 

 Multikultūrinės tradicijos 

Tinkamas amžiui Šis vaizdo įrašas yra tinkamas ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
 

Pasakos aprašymas ŠI pasaka apie katinėlio nuotykius darže  nukritus kopūsto lapui ant 
uodegos. Apie tai kokius žvėris (kiškį, lapę, vilką, mešką) sutiko miške  
bebėgdamas ir galvodamas, kad ,,dangus griūva“. Tačiau kaip ir  visos 
pasakos taip ir ši baigėsi laimingai. Pati gudriausia meška paaiškino, 
kad kiškis išsigando tik lapo.  
 

Edukacinės galimybės ,,Baimės akys didelės“ –tokia galėtų būti šios pasakos refleksija. 
Pamokanti pasaka apie pagalbą ir supratimą  vienas kitam  bet kurioje 
situacijoje. Be to labai svarbus tėvų tarpusavio bendravimas ir 
bendradarbiavimas su grupės bendruomene.  
 

Pilnas pasakos siužetas Dangus griūva 
Vieną sykį katinas išėjo iš namų pasipeliaut. landžiojo landžiojo po 
kopūstų daržą, tiktai piept jam ant uodegos galo kopūsto lapas ir 
užkrito. Persigandęs katinas pamanė: „Dabar tai jau tikrai dangus 
griūva!" Ir pasileido bėgt. 
Bėga, spiria, kiek tik kojos leidžia, ir susitinka kiškį. 
- Kiški tiški, bėkim - dangus griūva! 
- Kas tau sakė? 
- Man ant uodegos galo užgriuvo! 
Kiškis persigandęs bėga drauge. Susitinka lapę. Kiškis šaukia: 
- Lape snape, bėkim - dangus griūva! 
- Kas tau sakė? 
- Katins patins. 
- Katin patin, kas tau sakė? 
- Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo! 
Ir lapė persigandusi bėga drauge. Susitinka vilką. Lapė šaukia: 
- Vilke pilke, bėkim - dangus griūva! 
- Kas tau sakė? 
- Kiškis tiškis. 
- Kiški tiški, kas tau sakė? 
- Katins patins. 
- Katin patin, kas tau sakė? 
- Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo! 



 

 

Ir vilkas persigandęs bėga drauge. Susitinka mešką. Vilkas šaukia: 
- Meška pleška, bėkim - dangus griūva! 
- Kas tau sakė? Lapė snape. 
- Lape snape, kas tau sakė? 
- Kiškis tiškis. 
- Kiški tiški, kas tau sakė? 
- Katins patins. 
- Katin patin, kas tau sakė? 
- Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo! 
- Papasakok, kaip buvo? - klausia meška. 
- Ogi man per kopūstų lysvę beeinant kažin kas ūžt ant uodegos galo ir 
užgriuvo! 
- Ar didelis? 
- Kaip gaidžio sparnas. 
- Ei tu, paikuti, - sako meška, - juk tai tiktai buvo kopūsto lapas. 
Grįžkite visi namo. 
- O gal ir teisybė, - tarė katinas. - Tai dabar be baimės galėsime 
sugrįžti. 
Ir parbėgo visi namo. 

Vienos pamokos planas Buvo savaitės tema ,,Seku seku pasaką“ . 
Iš visų sektų ir skaitytų pasakų pasaka ,,Dangus griūva“ 2-3 metų 
vaikams paliko didžiausią įspūdį. Žaisdami vaikai ,,pavirsdavo“ 
pasakoje minimais žvėrimis, imituodavo jų eiseną, balso intonaciją, 
piešdavo veikėjus. Todėl kilo idėja šią pasaką inscenizuoti. Tėvai su 
dideliu entuziazmu pritarė šiam pasiūlymui. Be to tai buvo rudens 
metas kada vaikai susipažino su darže augančia daržove-kopūstu, 
įtvirtino šio metų laiko savybę- krintančius spalvotus lapus. O meninės 
priemonės atskleidė vaikų gebėjimus.  

Medijos galerija  
 
 

 


