
 

 

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

 

Pasakos pavadinimas Rusų liaudies pasaka ,, Ropė ”. 
 

Šalis  Italija 
X     Lietuva 
 Ispanija 
 Rumunija 

Pasakos tipologija  Vietinės tradicijos 
X     Multikultūrinės tradicijos 

Tinkamas amžiui Šis vaizdo įrašas yra tinkamas ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
 

Pasakos apibendrinimas Pasaka apie tai, kad drauge galima įveikti visus sunkumus. Kaip sako 
lietuvių liaudies patarlės: 
                     Vienas kovos lauke - ne karys.  
                     Vienas ir košėje prapuolęs. 

Edukacinės galimybės Pasakos lavina vaikų vaizduotę, padeda suprasti daugelį dalykų, todėl 
pasaulis jiems tampa aiškesnis. 
Žaisdami stalo teatrą, vaidindami vaikai, įgauna patirties susidūrus  su 
gyvenimiškomis situacijomis.  

Pilnas siužetas Pasodino senelis ropę. Augo augo roputė ir užaugo didžiausia. Sumanė 
senelis ropę išrauti. Rauna rauna, niekaip neišrauna. Pasikvietė senelis 
senutę.  
-  Senute, senute, padėk ropę rauti! 
Senutė įsikibo į senelį, senelis - į ropę. Rovė rovė - neišrovė. Senutė 
pasikvietė - anūkėlę. 
-  Anūkėle, padėk mums ropę rauti! 
Anūkėlė įsikibo už senutės, senutė - į senelį, senelis - į ropę. Rovė rovė 
- neišrovė. Anūkėlė pasikvietė - šunelį. 
-  Šuneli, padėk mums ropę rauti! 
Šunelis įsikibo į anūkėlę, anūkėlė - į senutę, senutė -  į senelį, senelis - į 
ropę. Rovė rovė - neišrovė. Šunelis pasikvietė - katinėlį. 
-  Katinėli, padėk mums ropę rauti! 
Katinėlis įsikibo į šunelį, šunelis - į anūkėlę, anūkėlė - į senutę, senutė -  
į senelį, senelis - į ropę. Rovė rovė - neišrovė. Katinėlis pasikvietė - 
pelytę. 
Pelyte, pelyte, padėk ropę rauti! 
Pelytė įsikibo į katinėlį, katinėlis - į šunelį, šunelis - į anūkėlę, anūkėlė - 
į senutę, senutė -  į senelį, senelis - į ropę. Rovė rovė, ropė tik 
keberiokšt, ir išrovė tą ropę.  
 
 



 

 

Vienos pamokos planas „ Smalsučių“ grupės vaikams pasaką „Ropė“ sekė Tajaus močiutė.  
Pasiklausę pasakos aptarėme pasakos veikėjus, išsiaiškinome, kodėl 
senelis vienas neišrovė ropės, kaip elgėsi kiti veikėjai. Visi 
nusprendėme, kad turint draugų galima įveikti sunkumus. 
Prisiminėme lietuvių liaudies patarles, aiškinomės jų prasmę: 
                     Vienas kovos lauke - ne karys.  
                     Vienas ir košėje prapuolęs. 
Žaidėme stalo teatrą su medinėmis figūrėlėmis. 
Vėliau pasiskirstėme vaidmenimis,  išsirinkome drabužius ir 
suvaidinome pasaką. 

Medijos galerija  

 
 

 


