
 

 

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 
Istorija apie Bukarešto įkūrėją (angl. The story of the founding of 
Bucharest) 

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  
Bukarešo įkūrimo istorijoje pagrindinis vaidmuo atitenka piemeniui, 
vardu Bucuras, jo vardu buvo pavadintas miestas. Bucuras turėjo daug 
avių, šunų, asilų ir, svarbiausia, patikimų pagalbininkų piemenaujant, 
bet jiems visiems nuolat grąsino įsibrovėliai. Istorijoje pasakojama, kaip 
įsibrovėliai pagrobė Bucuro dukterį Ancą ir kaip Bucuro su vyrais juos 
vijosi, kol pasiekė upę. Kadangi buvo žiema, pagrobėjai nusprendė 
persikleti per upę jodami žirgais per ploną ledą, kuris įlūžo ir taip  Ancai 
išgelbėjo. Po to visi grįžo ganyti avių ir, laikui bėgant, jų bendruomenė 
išaugo į miestą, kurį šiandien galima aplankyti. 
 
 
 
 
 

 

Edukacinės galimybės Ši pasaka turi didelį edukacinį potencialą šiais aspektais: 
 
Pristatykite keletą svarbių paminklų iš Bukarešto, kaip susikūrusio 
naujojo miesto; 
Supažindinkite su pagrindinėmis žiniomis ir patirtimi apie vertybes, 
susijusias su patriotizmu. 
 
 

 

Pilnas siužetas  
Daugelis faktų, daugelis didesnių pastatų, daugybė kaimų ar gražių 
miestelių turi savo istoriją. Taigi, pavyzdžiui, ar norite sužinoti, kodėl 
didžiausias Rumunijos miestas, šalies sostinė, vadinamas Bukareštu? 
 
Seniai buvo neramūs laikai, kuomet  įvairūs blogi ir grobuoniški 
žmonės, pavyzdžiui, Totoriai puldinėjo. Piemuo,vardu Bucuras gyveno 
ten, kur dabar yra Bukareštas, anais laikais ten reikdavo patekti per 
Dâmboviţa pievas, per miškus. Bucuras ten ganė savo avių pulką.  Jis 
turėjo daug avių -  baltų, juodų ir net pilkų. 
 Jis taip pat turėjo stiprių šunų, kurie nebijojo vilkų, lokių ar didžiųjų 
erelių, kurie, ypač pavasarį medžiodavo jaunus ir žaismingus ėriukus, 
plėšydavo jų minkštą kailį su aštriais, kietais, į plieną panašiais snapais 
ir nagais. 
 
 
Bucuras turėjo dvylika asilų, naudojamų piemens naštos nešimui, ir 
apie dešimt raumeningų ir gražių arklių, idealiai tinkamų ilgiems 
atstumams. Bucuras buvo geras žmogus ir turėjo daug piemenų, kurie 



 

 

ganė savo kaimenę, visi buvo darbštūs ir įgudę amatininkai; jie pjaustė 
avių vilną ir ruošė paltams. 
Ir jie turėjo būti tvirti ir stiprūs, nes ne tik reikėjo apsaugoti pulką nuo 
žvėrių, bet ir nuo blogų žmonių, kurie visur klaidžiojo tais neramiais ir 
varginančiais laikais. 
Totoriai iš Bucur kaimenės vogdavo avis, avinus, ėriukus ir asilus. 
Dažnai degino avių narvus. Jie nužudė du ištikimiausius šunis  ir 
sugavo vieną iš piemenų, kurį išsivežė kaip vergą. 
 
Plėšikai buvo nepaprastai žiaurūs, žiemą jie taip pat pagrobė Bucur 
dukrą Anca. Tokia graži buvo mergina, su šilko plaukais ir gražiomis 
akimis. Jie pagavo ją, kai ji buvo viena su avimis, mezgdama šiltus 
drabužius piemenims. Ji stengėsi įštrūkti; bet jie buvo stipresni. 
 
Sužinojęs apie pagrobimą,  Bucuras supyko ir jį apėmė liūdesys. Jis 
išskubėjo paskui pagrobėjus su dviem savo pagalbininkais. Jie jojo per 
dienas ir naktis. Jie pasivijo pagrobėjus prie didelės upės, vadinamos 
Nistru. Kadangi buvo žiema, vanduo buvo užšalęs. 
 
Totoriai jautė, kad kažkas juos stebi, todėl norėjo perplaukti didelę upę, 
lipdami ant ledo, tarsi tai būtų tiltas. Ledas buvo plonas, todėl lengvai 
suskilinėjo, totoriai kartu su savo žirgais ir grobiu pateko į šaltą 
vandenį. Kai kurie pabėgo, nes jų arkliai mokėjo plaukti; kiti nuskendo. 
Anca mokėjo  plaukti, o tėvas Bucuras ir jo pagalbininkai padėjo jai 
išbristi iš ledinio. šalto vandens. 
 
Jie grįžo į savo žemės pas avis ant Dâmbovita kranto. Čia, ant kalvos, 
jie pastatė didelį namą, apjuostą aukšta tvora, tarsi tikrą tvirtovės 
sieną. Tuomet, kai Anca ištekėjo ir susilaukė vaikų, išaugo Bucurų 
šeima ir jie pastatė bažnyčią, kuri yra matoma iki šiol, ir vadinama 
„Bucuro  bažnyčia“. 
 
Bėgant metams, čia atvyko vis daugiau rumunų. Oplink Bucur namus 
per šimtmečius  buvo pastatytas miestelis; jis pavadintas Bukareštu ir 
šiandien mietas yra graži Rumunijos sostinė. 
 

Vienos pamokos planas  
Tėvai, kurie pristatė istoriją, gali duoti vaikams šiek tiek molio, kad jie 
suformuotų Bucuro gyvūnus. Molis yra minkštas, todėl jį galima lengvai 
formuoti ir nebijoti suklysti. 
 
Vaikai taip pat gali pastatyti didesnę gyvūnų  prieglaudą, gamtos 
prieglobstį, tam galima naudoti lazdas, šakas, žolę ir pan. Jie gali 
pasivaikščioti netoliese, kad surinktų jiems reikalingas medžiagas, o tai 
yra proga pajusti gamtą ir jos grožį.Taip pat galima parodyti vaikams 
Bukarešto vaizdų, pagrindines Rumunijos sostinės vietas. 
 
 
 

Medijos galerija 1. Pasakos aprašymas projekto tinklapyje (anglų k.): 

https://tik.pixel-online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=NDc= 
 
https://tik.pixel-
online.org/storytelling_view.php?id_storytelling=OTg= 
 
 

https://tik.pixel-online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=NDc=
https://tik.pixel-online.org/storytelling_view.php?id_storytelling=OTg=
https://tik.pixel-online.org/storytelling_view.php?id_storytelling=OTg=


 

 

2. Pasakos video, sukurtas projekto partnerių: 

https://www.youtube.com/watch?v=BsxLX_j7FGE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsxLX_j7FGE

