
 

 

 

IO2.A –  FORMA 

 
 

Pasakos pavadinimas JUOZAPĖLIS IR JO ARKLIUKAS 
Aukštaitijos regiono liaudies pasaka 

(Bieniūnų km., Rimšės valsčius) 

Darželio pavadinimas 
Atsakingas/-i auklėtojas/-ai 

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla 
„Skruzdėliukų“ gr. (3-4 m.) 
 

Pasakos tipologija  Vietinės tradicijos 
Multikultūrinės tradicijos 

Pasakotojas  Tėvai 
Seneliai 
Globėjas 
Kita: ______________________ 

Vaikų skaičius Kiek vaikų įtraukta    18 
 

Pasakos aprašymas apie 
pasakos siužetą, pasakos 
moralą 

        Vaikai įdėmiai klausėsi pasakos. Jiems labai patiko Juozapėlis ir 
mažas arkliukas. Surado grupėje tarp žaislų arkliukus ir pavadino 
„mažaisiais arkliukais.“ Žaidė savarankišką siužetinį žaidimą, 
pasiskirstę rolėmis: Juozapėlis, mažas arkliukas ir karalaitė. Meninės 
veiklos metu mergaitės tarėsi kuri pieš karalaitę. Kelios mergaitės 
karalaitę pavadino Elza. Pasaka paįvairino vaikų žaidimus, meninę 
veiklą.  

Pasakos galerija: vaikų piešinių, 
koliažų, plastilino dirbinių 
nuotraukos 

1. Gyveno kartą karalius. 

 
 
2. Pas jį tarnavo berniukas, vardu Jozapėlis. 



 

 

 
 
3. Ruošėsi kartą karalius į medžioklę. Juozapėlis karalių irgi prašo, kad 
ir jį leistų į medžioklę. Karalius sako: 

– Tada aš tave leisiu, kai pats arklys pasibalnos. 
Nuėjo Juozapėlis pas geruosius arklius ir sako: 

– Kuoš, kuoš, kuoš! 
Bet nė vienas arklys neatėjo ir nepasibalnojo.  

 
 
4.Nuėjo tada Juozapėlis pas arklius – darbininkus ir šaukia: 

– Kuoš, kuoš, kuoš! 
Bet ir vėl nė vienas arklys neatėjo pasibalnoti.  

 
 
5.Tada nuėjo Juozapėlis pas mažus arkliukus, kuriais vandenį vežioja, ir 
vėl šaukia: 



 

 

– Kuoš, kuoš, kuoš! 
Čia prie jo priėjo mažytis arkliukas ir pats pasibalnojo. Užsėdo 
Juozapėlis ant arkliuko ir išjojo su karalium medžioti. Pavargo 
medžiodami ir pasileido arklius pasiganyti po pievą.  

 
 
6. Juozapėlis ten rado labai gražią plunksną. Arkliukas jam sako: 

– Neimk šitos plunksnos, nes turėsi didelę bėdą.  
Bet berniukas nepaklausė arkliuko ir paėmė plunksną, o tarnai tą 
 pastebėjo ir, parjoję namo, apskundė karaliui, kad Juozapėlis turįs 
labai gražią plunksną. Tai gal jis žinąs ir paukštę kurios plunksna yra. 

 
 
7. Pasišaukė karalius Juozapėlį ir sako: 

– Jei turi plunksną, tai gal žinai ir tą paukštę, o jei jos neatneši, 
 tai tave nubausiu. 
Nuėjo Juozapėlis pas arkliuką ir sako: 

– Arkliuk, arkliuk, ką man daryti? Karalius liepė atnešti gražiąją 
 paukštę. 
Arkliukas sako: 

– Liepiau neimti plunksnos; turi bėdą, o turėsi dar didesnę. Sėsk 
ant manęs ir jokim! 
Užsėdo Juozapėlis ant arkliuko ir išjojo. Jojo jojo ir prijojo didelį 
dvarą.  



 

 

 
 
8.Tada arkliukas sako: 

– Aš čia liksiuos ganytis pievoje, o tu eik į dvarą ir sakyk: 
– Vartai, atsiverkit, 
Sargai, užsimerkit, –  
Duokit man įeit 
Ir išeit iš ten. 

O kai įeisi pro vartus, ir stverk paukštę, bet jos lizdo nejudink, tai tavęs 
niekas nepagaus. 
Juozapėlis taip ir padarė. Nuėjo į dvarą ir sako: 

–  Vartai, atsiverkit, 
Sargai, užsimerkit, –  
Duokit man įeit 
Ir išeit iš ten. 

Atsivėrė vartai. Juozapėlis, nutvėręs paukštę, nubėgo pas arkliuką, 
užsėdo ant jo ir parjojo namo. Taip Juozapėlis atnešė karaliui paukštę. 

 
 
9. Bet karalius ir vėl sako: 

– Jei atnešei paukštę, tai atnešk ir lizdą. 
Nujojo Juozapėlis į dvarą ir atnešė karaliui lizdą. 



 

 

 
  
10.O karalius ir vėl sako: 

– Jei atnešei paukštę ir lizdą, tai atnešk dar ir marių karalaitę. O 
jei neatneši, tai tave nubausiu. 
Nuėjo Juozapėlis pas arkliuką ir klausia, ką daryti. Arkliuka sako: 

– Turi bėdą, bet turėsi dar didesnę. Paprašyk karaliaus daug 
 pinigų ir už juos nupirk gražių medžiagų. 

 
 
11.Kai berniukas viską sutvarkė, išjojo. Nujojęs išklostė medžiagas ant 
kranto: blogesnes arčiau, geresnes toliau. Ir pradėjo Juozapėlis šaukti: 

– Eikš čionai, karalaite, atvežiau gražių medžiagų! 
Karalaitė atplaukė, o Juozapėlis sako: 

– Čia prekės geresnės! – ir vis toliau nuo vandens šaukia. 
O kai tik priėjo prie jo, ir nutvėrė Juozapėlis karalaitę, užsėdo ant 
arkliuko ir nujojo pas karalių.  
 



 

 

 
12. Dabar gal vestuves darysim? 
Karalaitė sako: 

– Kai Juozapėlis atneš iš marių žiedą, tai tada tekėsiu. 
Liepė karalius Juozapėliui atnešti žiedą, – jei neatneš, tai nubausiąs. 
Nuėjo Juozapėlis pas arkliuką ir klausia: 

– Ką daryti? 
O arkliukas sako: 

– Turi bėdą, tai turėsi dar didesnę. Sėsk ant manęs ir jokim. O 
 kai nujosim, pagauk vėžio vaiką ir tol neatiduok, kol neatneš žiedo. 
Juozapėlis taip ir padarė – pagavo vėžio vaiką, o vėžiui liepė atnešti 
žiedą. Vėžys tuoj atnešė. Berniukas nunešė žiedą karalaitei. 

 
 
13. Dabar karalius klausia karalaitę: 

– Ar jau tekėsi: 
– Ne! Kai Juozapėlis atneš iš jūros karolius, tai tada tekėsiu,  

atsakė karalaitė. 
Karalius liepė Juozapėliui žūt būt atnešti karolius. Nujojo Juozapėlis 
prie marių. Arkliukas jam sako: 

– Imk karolius. 
Kai Juozapėlis parnešė karalaitei karolius, karalius klausia: 



 

 

 
 
14.Tai gal jau tekėsi? 

– Dar ne! Kai nubausi Juozapėlį, tada tai tekėsiu. 
Nuėjo Juozapėlis pas arkliuką ir verkia. Arkliukas jam sako:   

– Palik mane lauke, – aš tavęs neleisiu bausti. 
Arkliukas nubaudė blogą karalių, o karalaitė apsivedė su Juozapėliu ir 
laimingai gyveno. 

 
 
 



 

 

Medijos galerija (jei yra 
galimybių): kūrybinio proceso 
nuotraukos ar vaizdo įrašai 

Mama seka pasaką 

 
 
Vaikai piešia pasaką 

 
 

 
 



 

 

 
 

 


