
 

 

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 „Peliukas Perezas“ (angl. Ratoncito Pérez) 

Šalis  
 Italija 
 Lietuva 
X     Ispanija 
 Rumunija 

 

Pasakos tipas  
 Vietinių tradicijų pasaka 
X     Multikultūrinių tradicijų pasaka (kitos/-ų kultūros/-ų pasaka) 

 

Tinkamas amžiui (Pavyzdžiui: 
šis vaizdo įrašas yra tinkamas 5 
metų vaikams) 

 
5-6 metų amžiaus 
 

Pasakos trumpas aprašymas 
(Daugiausia 5 eilutės) 
 

Kai jaunajam princui Babiui iškrenta dantis, jį aplanko mažas peliukas. 
Peliukas nešasi raudoną krepšį, į kurį sudeda surinktus dantis. Vietoje 
dantų jis palieka nedidelę pinigų sumą. Kai Babis sugauna peliuką 
Perezą, šis sutinka pasiimti princą į savo  darbą vakare. Pasakoje 
Perezas pakviečia princą į savo namus ir supažindina jį su savo šeima, 
vėliau nusiveda jį į vieną skurdžiausių miesto vietų, kur taip pat renka 
dantukus. Šioje istorijos dalyje atskleidžiamas moralas: princas 
pamato neturtingųjų vargus ir supranta, kad turi stengtis dėl savo 
šalies žmonių. 

Edukacinės galimybės (Pasakos 
mokomojo potencialo 
aprašymas) 
 

Mokiniai taps atviresni žmonių ir gyvūnų ryšiui 
Jie šiek tiek išmoks apie Ispanijos istoriją 
Jie lavins savo motorinius įgūdžius 

 

https://tik.pixel-online.org/storyplot.php


 

 

Pilnas pasakos 
siužetas (Jei 
reikalinga, pasakos 
pritaikymas 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikams) 
 

Istorijos apie ispanų dantų fėja pasirodė 1890-aisiais ir yra siejamos su princu 
Alfonsu XIII. Alfonsas gimė 1886 m. iškart po tėvo mirties, todėl vos gimęs tapo 
Ispanijos karaliumi. Kadangi buvo dar mažas, negalėjo valdyti šalies, todėl jo 
mama karalienė Marija Kristina buvo paskirta regentu ir valdė vietoje sūnaus. 
1902 m. Alfonsui sulaukus šešiolikos, jis perėmė karūną ir pradėjo valdyti 
savarankiškai. Alfonsas išliko Ispanijos karaliumi iki 1931 m. balandžio 14 d., kai 
susikūrė Antroji Ispanijos Respublika. 
Pasak istorijos, pasakojimas apie Peliuką Perezą buvo sukurtas Alfonsui sergant. 
Jaunasis princas buvo silpnas ir ligotas vaikas, buvo ypač susijaudinęs pradėjus 
kristi dantims. Norėdama nuraminti sūnaus baimes, karalienė pasikvietė Tėvą 
Luisą Kolomą, populiarų tų laikų rašytoją. 1894 m. karalienė kreipėsi į Kolomą ir 
paprašė parašyti aštuonerių metų princui istoriją. Koloma ėmėsi darbo ir sukūrė 
pasaką apie Peliuką Perezą. Pasakojime jaunajam princui Babiui (Alfonso XIII 
pravardė) iškrenta dantis, jį aplanko mažas peliukas. Peliukas nešasi raudoną 
krepšį, į kurį sudeda surinktus dantis. Vietoje dantų jis palieka nedidelę pinigų 
sumą. Kai Babis sugauna peliuką Perezą, šis sutinka pasiimti princą į savo darbą 
vakare. Perezas pakviečia princą į savo namus – sausainių dėžutę – ir 
supažindina jį su savo šeima, vėliau nusiveda jį į vieną skurdžiausių miesto vietų, 
kur taip pat renka vaikų dantukus. Šioje istorijos dalyje atskleidžiamas moralas: 
princas pamato neturtingųjų vargus ir supranta, kad turi stengtis dėl savo šalies 
žmonių. 

Vienos pamokos 
planas. 
(Siūlomas planas, 
atsižvelgiant į 
mokomąsias 
galimybes minėtas 
anksčiau (kaip buvo 
pravestas (arba kaip 
galėtų būti 
pravestas) šios 
pasakos  užsiėmimas 
su vaikais) 
+ 
Pasakos 
sugretinimas su 
realiomis vietomis, 
nuorodos į jas 
(pavyzdžiui, miškai, 
urvai, gatvės, 
aikštės, sodai ir t.t.) 
ir/ar pastatais 
(pavyzdžiui, 
fontanai, bažnyčios, 
rūmai, tiltai ir t.t.) 

Įvadinė užduotis: Mokytojas paleidžia vaizdo įrašą „Peliukas Perezas“   
https://www.youtube.com/watch?v=X9apWicX_4g&feature=emb_title 
Klausimai aptarimui su vaikais: Ką princas bijojo prarasti? Koks naujojo princo 
draugo vardas? Kokį vaidmenį atliko peliukas? Kur princas ir Perezas atsiduria? 
Pagrindinė užduotis: Kartais Perezui reikia pagalbos pasiekti visus pieninius 
dantis praradusius vaikus. Nupieškite piešinį, kuriame pavaizduota pirmojo jums 
iškritusio pieninio danties istorija. Pasidalinkite šia patirtimi. 
Antroji užduoties dalis: 
Parodykite mokiniams kaip iš popieriaus sukurti savo peliuką. Tam jums reikės 
spalvoto popieriaus ir žirklių. 
Popierinio kūgio pelė 
1-as žingsnis: Jums reikės pusės apskritimo ir pailgų popieriaus gabalų. 

 
2-as žingsnis: Susukite pusę apskritimo į kūgį, palikdami nedidelę skylę kūgio 
viršuje. Kūgį suklijuokite. Įkirpkite plyšį kūgyje, kaip pavaizduota. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9apWicX_4g&feature=emb_title


 

 

 
ir/ar meno kūriniais 
(pavyzdžiui, piešiniai, 
statulos ir t.t.). 
 
 

3-as žingsnis: Sulenkite pailgą popieriaus lapą per pusę ir iš jo iškirpkite porą 
ausų formų. įkiškite ausis į plyšį. 

 
4-as žingsnis: Per kūgio viršuje esančią skylę įkiškite pypkės valiklį/pūkuotą 
vielinę juostelę. Vieną tokios pūkuotos juostelės galą susukite į mažą 
kamuoliuką – peliuko nosį. Patraukite juostelę pritvirtindami nosį. Pridėkite akis 
ir kitus norimus pelės veido bruožus. 

 
Medijos galerija  
(Nuotraukos, 
piešiniai, garso bei 
vaizdo įrašai, 
tinklalapiai, kuriais 
yra papildomas 
pasakojimas) 
 

1. Pasakos aprašymas projekto 
tinklapyje (anglų k.): https://tik.pixel-
online.org/storyplot_view.php?id_sto
ryplot=MTE 

2. Pasakos video, sukurtas projekto 
partnerių: 
https://www.youtube.com/watch?v=
X9apWicX_4g&feature=emb_title 

3. Ispaniška pasaka „Cuentos infantiles - 
El Ratoncito Pérez – Cuentacuentos“: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=84&v=l-
kn7IrnBOM&feature=emb_logo 

4.  
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