
 

 

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

Erasmus+ KA2 Strateginių Partnerysčių projekto “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK) tikslas - pagerinti vaikų, kurie 
lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas 
per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą. Kartu projektu siekiama burti bendruomenę, kviesti 
vaiko artimuosius (tėvus, senelius, kt.) dalyvauti vaiko ugdymo procese, susipažinti su kitomis 
kultūromis, legendomis ir kitų šalių tradicijomis.  
 
Projekto tinklapyje (https://tik.pixel-online.org/storyplot.php) pateikiami vienas iš rezultatų - 

užsienio partnerių sukurti pasakų aprašymai su edukacine svarba, užsiėmimo planu, visu pasakos 

tekstu ir vaikų piešinių vaizdine medžiaga (video). Šis 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 
Furnika kalnas (angl. Furnica Mountain) 

Šalis  Italija 
 Lietuva 
 Ispanija 
X     Rumunija 

Pasakos tipologija        X     Vietinės tradicijos 
 Multikultūrinės tradicijos 

Tinkamas amžiui Šis vaizdo įrašas yra tinkamas 3-6 metų vaikams. 
 

Pasakos apibendrinimas   
Kartą gyveno graži mergaitė, vardu Viorica, į kurią vieną dieną kreipėsi 
skruzdėlių kolonija ir paprašė būti jų karaliene. Viorica buvo gera 
skruzdėlių karalienė ir skruzdėlės jai atsilygino  - statė vis dedesnius 
rūmus, kilo į kalną, sodino ant jo gėles. 
Vieną dieną gražus princas prijojo prie kalno, ir Viorica jį įsimylėjo. 
Jausmai buvo abipusiai, tačiau Viorica pažadėjo skruzdėlėms jų 
nepalikti. 
Tačiau ji nusprendė vieną kartą išeiti į lauką, norėdama sužinoti, kaip 
laikas bėga už karalystės ribų. Kai grįžo, jos meilė jau buvo senas. Ji 
tapo amžina skrurdėlių karaliene. Kalnas, kuris buvo jos rūmai, dabar 
vadinamas Furnica kalnu. 
 

Edukacinės galimybės  
Ši pasaka turi didelį edukacinį potencialą šiais aspektais: 
1. Pagrindinės/ amžiaus grupei pritaikytos žinios apie Rumunijos 
geografiją, ypač apie gražiąja mergaitę Viorica, kuri tapo skruzdėlių 
karaliene. 
2. Raktinių žodžių, susijusių su kultūriniais / geografiniais aspektais 
pateikimas. 
3. Supažindinimas su pagrindinėmis žiniomis ir patirtimi mokant apie 
atsidavimą, pasitikėjimą  žmonėmis, meilę gamtai, darbštumą. 
4. Pasakojimas padeda vaikams suprasti, kaip svarbu padėti 
žmonėms, kuriems reikia pagalbos, kad gerumas yra geriausias būdas 
harmoningai gyventi, o iškilus pavojui neturime prarasti vilties, nes 
viskas turi atsakymą ir kartu galime nuveikti labai daug dalykų. . 
 
 

Pilnas siužetas Adaptacija pagal Carmen Sylva legendą, perspausdintą knygoje „ The 
Tales of the Peles “ 
 
Kartą gyveno graži mergaitė vardu Viorica. Jos plaukai buvo aukso 
spalvos, akys kaip daugaus mėlynė, raudonos kaip rožė lūpos. Gražioji  
Viorica buvo darbšti ir švelni, visi ją mylėjo. Bet Viorica buvo viena 
pasaulyje,l ji dažnai stovėjo priešais savo namelį liūdnai spoksodama. 
Sėdėdama ten vieną dieną ji pamatė ilgą skruzdėlių eilę. Staiga jos 
sustojo ir sudarė ratą aplink Vioricą. Viena iš skruzdėlių išėjo į priekį ir 
prabilo: 

- Mes tave labai gerai žinom, Viorica, ir mes labai žavimės tavo 
darbštumu. Mes taip pat žinom, kad esi viena, todėl mes tavęs 
prašome būti mūsų karaliene ir mus valdyti. Mes tau 
pastatysime rūmus, tokius gražius ir didelius, kokių tu niekur 
nesi mačius pasaulyje.Tik vieną dalyką mums prižadėk – kad 
negrįši pas savo žmones, amžiams liksi su mumis ir būsi mūsų 
karalienė. 

 
- Aš nenorėčiau nieko kito, tik likti su jumis“, - atsakė Viorica, - 



 

 

kaip jūsų, skruzdėlės, karalienės, niekas manęs nesulaiko, kad 
likčiau tarp žmonių. 

 
 
Taigi Viorica išėjo su skruzdėlėmis, pasiekė vietą, kuri atrodė ideali 
rūmams statyti. Skruzdėlės greitai pastatė gražius rūmus, papuoštus 
gėlėmis ir lapais. Vioricai gyvenimas buvo gražus kaip vienos iš 
skruzdėlių, ir ji pasirodė esanti švelni karalienė, kuri visada gerai patarė 
skruzdėlėms, o šios skruzdėlės, turėdamos labai daug meilės, augino 
savo rūmus, puošė jas vis gražesnėmis gėlėmis. Iš išorės atrodė, kad 
Vioricos rūmai yra kalno viršūnė. 
 
Vieną dieną, kai ji stovėjo savo kambaryje, ji išgirdo triukšmą aplink 
kalną ir susijaudinusius balsus. 
 

-  Mūsų namas netrukus subyrės, - sušuko skruzdėlės. - Į ją 
patenka pikti žmonės. - Viskas gerai, - tarė Viorica. 

- Aš išspręsiu šią problemą. -  Tai pasakiusi, Viorica išėjo iš 
savo rūmų ir pamatė gražų jaunuolį - imperatoriaus sūnų. 

 
       -     Kas tu esi? Kodėl tu čia? - tvirtai paklausė Viorica. 

- Atsiprašau, graži mergaitė!  - Atsakė jaunas vyras.  - Turite 
nuoširdų žodį, kad nuo šiandien būsiu atsidavęs skruzdėlių 
gynėjas. Kaip aš galėjau įsivaizduoti, kad skruzdėlės turi tokią 
gražią karalienę?" 

- Ačiū, - atsakė Viorica. - Aš tik klausiu, nes nė vienas žmogus 
niekada nepateka į mano karalystę“. 

 
Girdinti šiuos žodžius, Viorica dingo, tarsi kalnas ją prarijo. Bet 
imperatoriaus sūnus liko ten, priešais kalną, tarsi sapnuodamas. Jis vis 
dar tikėjosi, kad gražioji karalienė grįš ir vėl ją pamatys. Jis ten ilgam 
pasiliko, bet matė tik begalines skruzdėlių eiles. 
 
Ta naktis Vioricai buvo labai nerami. Niekada anksčiau jai neatrodė, 
kad jos karalystėje nėra pakankamai oro. Dabar ji norėjo išeiti  į saulę ir 
gryną orą, tačiau bijojo ir nenorėjo sulaužyti savo pažado skruzdėlėms. 
Vis dėlto Viorica liūdnėjo. Tada skruzdėlės iš baimės paklausė jos:        
 

- Karaliene, ar mes tau  nebepatinkam? Bet Viorica atsakė -  O, 
aš tiesiog noriu šiek tiek išeiti. 

 
- Ir iki saulėlydžio grįšiu pas jus.  
 

Skruzdėlės sutiko, bet kai Viorica išėjo, viskas pasikeitė. Praėjo laikas, 
kai ji paliko savo kotedžą, o imperatoriaus sūnus dabar buvo senas 
vyras. 
Viorica nieko nepažinojo, žvelgdama į kalną, kurį skruzdėlės su laiku 
pastatė, suprato, kad tai dabar yra jos namai. Grįžtant į  rūmus, 
skruzdėlės iškart atnešė jai nuostabiausių gėlių ir nektaro bei rasos 
lašų. Jos  nusprendė statyti rūmus dar aukščiau, kol atsirado didelis 
kalnas. Šis kalnas šiandien vadinamas Furnica („Skruzdėlė“). 
 
 
 
 



 

 

Vienos pamokos planas Mūsų siūloma veikla yra atkurti skruzdėlių gyvenimo ciklą naudojant 
perdirbtas medžiagas. 
Tema: žmonės ir visuomenė 
Tema: Furnicos kalnas 
 
Tikslai: tobulinti geografijos žinias apie Rumunijos kalnus; gerinti rankų 
darbą akturiant skrurzdėlyną. 
 
Uždaviniai: Rumunijos kalnų pavadinimai, įvardinti spalvas, 
vaizduojančias kalnus žemėlapyje, atkurti skruzdėlyną. 
 
Apšilimas: vaizdo įrašas apie skruzdžių gyvenimą ir klausimai, susiję 
su Furnicos kalno legenda. 
 
Veikla: legenda papasakojama rodant jos vaizdus. Tada galima  vaikų 
paklausti įvairių dalykų, susijusių su skruzdėlėmis, pavyzdžiui, kaip jos 
atrodo, ką jos daro, kur gyvena, ką valgo, kas nutinka pasakojime, 
koks yra karalienės skruzdėlės vaidmuo ir kaip ji turėtų elgtis. 
 
Po to vaikai atkuria skruzdėlyną, naudojant perdirbtas medžiagas 
(kartoną, popierių, plastikinius butelius ir tt). Viaki suskisryri į kelias 
komandas, kiekviena iš jų atliks savo vaidmenį: viena suklijuos 
plastikinius butelius, kita apvynios suklijuotus butelius kartonu ir 
popieriumi, o dar kita komanda nudažys skruzdėlyną, kad jis atrodytų 
kaip tikras. 
Baigę darbą, kol dažai džiūsta, vaikai už pastangas atkurti skruzdėlyną 

pavaišinami pyrago gabaliuku. 

 
 

Medijos galerija 1. Pasakos aprašymas projekto tinklapyje (anglų k.): 
https://tik.pixel-online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=NTA= 
 
https://tik.pixel-online.org/storytelling_view.php?id_storytelling=MTAy 
 
2. Pasakos video, sukurtas projekto partnerių: 
https://www.youtube.com/watch?v=1yyaCJ3Z0Cc 

 

https://tik.pixel-online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=NTA=
https://tik.pixel-online.org/storytelling_view.php?id_storytelling=MTAy
https://www.youtube.com/watch?v=1yyaCJ3Z0Cc

