
 

 

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 „Iš kur atsiranda žvaigždės?“ (angl. Where Stars Come From) 

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 metų amžiaus 
 

Pasakos trumpas aprašymas 
(Daugiausia 5 eilutės) 
 

Seniai seniai Saulė ir Mėnulis buvo draugai. Jie visada buvo kartu, kol 
neatrado Vandenyno. Abu iš jų bandė patraukti Vandenyno dėmesį. 
Vandenynui Mėnulis patiko labiau nei Saulė. Tai pastebėjusi, Saulė 
ėmė ieškoti būdų atkeršyti. Ji pakėlė Mėnulį ir metė jį į dangaus sieną. 
Atsitrenkęs į dangų, Mėnulis išskleidė milijonus kibirkščių, kurios tapo 
žvaigždėmis. Žvaigždės ieškojo būdų atkeršyti Saulei, bet Vandenynas 
ir Mėnulis įtikino juos susitaikyti. 

Edukacinės galimybės (Pasakos 
mokomojo potencialo 
aprašymas) 
 

Padėti vaikams suprasti konfliktus ir kaip taikiai juos išspręsti 
Padėti vaikams suprasti, kad kerštas niekada nėra geras pasirinkimas, 
sukuria nemalonias pasekmes 
Klasėje sukurti ramią aplinką, kurioje vaikai gerbia ir rūpinasi vieni 
kitais 

 

 

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


 

 

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

Kartą seniai seniai Saulė ir Mėnulis buvo geri draugai. Naktis neegzistavo, nes jie 
visada buvo kartu. Vaikai žaisdavo visą dieną nei kiek nepavargdami. Niekas 
visame pasaulyje nieko nežinojo apie lovas ar miegą. Vieną dieną, skrisdami 
kartu, Saulė ir Mėnulis pamatė Vandenyną. 
Tai buvo gražiausia, ką jie kada nors matė. Vandenynui patiko Saulės šiluma ir 
išpuoštas Mėnulio veidas. Tačiau Mėnulis Vandenynui patiko labiau nei Saulė. 
Kiekvieną kartą pažiūrėjus į Mėnulį, Vandenynas sukurdavo bangas – potvyrnius 
ir atoslūgius. Saulė dėl to labai pavydėjo. Vieną popietę, Vandenynui miegant, 
Saulė padarė kai ką tikrai baisaus. Jis lėtai pakėlė Mėnulį ir metė jį į dangaus 
sieną! Užuot sudužęs kaip stiklas, Mėnulis išskleidė milijonus kibirkščių, kurios 
negalėjo užgesti. Kibirkštis jis pavadino žvaigždėmis. Žvaigždės žinojo, ką 
Mėnuliui padarė Saulė. Pykdamos ant Saulės, jos susibūrė į armiją ir ketino 
Saulę užpulti! Joms to nespėjus padaryti, Vandenynas jas sustabdė ir paklausė: 
- Kur einate, mažosios žvaigždės? 
- Mes ėjome sunaikinti Saulę! – atsakė žvaigždės. 
Vandenynas nenorėjo, kad kovoje būtų sužeisti ar sunaikinti Saulė ar Mėnulis. 
Jis mylėjo juos abu. Todėl jis greitai sugalvoti planą. „Aš turiu idėją!,“ tarė ji 
žvaigždėms. Tada Vandenynas pasikvietė Mėnulį ir Saulę. 
Jis liepė jiems pasidalyti savo laiku. Saulė Vandenyną lankys dieną, o Mėnulis – 
naktį. 
Toks sumanymas jiems abiems labai patiko. Vandenynas taip pat džiaugėsi. 
Žvaigždės kasdien sekė Mėnulį, norėdamos jį apsaugoti nuo Saulės. Nuo tos 
dienos žmonės matė Saulę dieną, o Mėnulį – naktį. 

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

Įvadinė užduotis: Mokytojas kartu su mokiniais žiūri pasakos vaizdo įrašą.  
https://www.youtube.com/watch?v=QIvx-x4NouU&feature=emb_title  
Įrašui pasibaigus, mokytojas užduoda vaikams žemiau pateiktus klausimus, kad 
įsitikintų, jog jie supranta pasakojimą. 
Kas buvo gerais draugais? Kas nutiko jiems atradus Vandenyną? Kas Vandenynui 
patiko labiau, Mėnulis ar Saulė? Ką Saulė nusprendė padaryti keršydama už tai, 
kad Mėnulis Vandenynui patiko labiau? 
Kaip Vandenynas išsprendžia žvaigždžių ir Saulės konfliktą? 
Pagrindinė užduotis: Pasirinkimų ratas 
Supažindinkite mokinius su pasirinkimų ratu ir aptarkite kiekvieną pasirinkimą 
konfliktinėje situacijoje. 
Ant dviejų A4 formato popieriaus lapų nupieškite Mėnulį ir Saulę, aptarkite jų 
konfliktą ir iš pasirinkimų rate esančių pavyzdžių pasirinkite Mėnulio sprendimą 
pasakoje. Vėliau liepkite vaikams pasidalyti istorijomis apie praeityje kilusius 
konfliktus, nenurodant su kuo konfliktavo, kokių veiksmų ėmėsi ar ką pakeistų. 
Galite pakviesti 3–4 mokinius pasidalyti savo istorijomis. Pabaigoje padarykite 
išvadą, kad konflikte esame ne vieni, o geriausia, ką galime padaryti, tai išlikti 
ramūs, išanalizuoti situaciją, nerandant sprendimo patiems, paprašyti 
suaugusiųjų patarimo. Nupieškite pasirinkimų ratą ant A3 formato popieriaus 
lapo ir pakabinkite jį ant klasės sienos, kad iškilus konfliktinei situacijai vaikai 
visada atsimintų galimus sprendimo būdus. 

https://www.youtube.com/watch?v=QIvx-x4NouU&feature=emb_title


 

 

statulos ir t.t.). 
 
 

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_storyplot=Nzk=    

2. Pasakos video, sukurtas projekto partnerių: 
https://www.youtube.com/watch?v=QIvx-x4NouU&feature=emb_title  

 

 

https://tik.pixel-online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=Nzk
https://tik.pixel-online.org/storyplot_view.php?id_storyplot=Nzk
https://www.youtube.com/watch?v=QIvx-x4NouU&feature=emb_title

