
 

 

 

IO2.A –  FORMA 

 
 

Pasakos pavadinimas Lietuvių liaudies pasaka 
„LAPĖ, STRAZDELIS IR VARNA“ 
 

Darželio pavadinimas 
Atsakingas/-i auklėtojas/-ai 

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

Pasakos tipologija Vietinės tradicijos 
 Multikultūrinės tradicijos 

Pasakotojas  Tėvai 
Seneliai 
Globėjas 
Kita: ______________________ 

Vaikų skaičius Kiek vaikų įtraukta      20 
 

Pasakos aprašymas apie 
pasakos siužetą, pasakos 
moralą 

    „Lakštingalėlių“ gr. (3-4 m.) vaikai klausėsi Ilzės mamos sekamos pasakos.     
Vaikams labai patiko, kad pasaką sekė kitas žmogus. Vaikai aktyviai 
atsakinėjo į klausimus, pasakojo savo nutikimus. Ypač vaikams patiko 
iliustruoti pasakos veikėjus. Vaikai piešė su guašu, kreidutėmis, aplikavo, 
štampavo. Dirbdami vaikai kalbėjosi apie pasakos veikėjų elgesį, kur jie 
gyvena, ką valgo. Visiems labiausiai patiko strazdelis. Vaikai labai gailėjo jo 
vaikelių, „barė“ lapę vagilę už negražų elgesį.    
    Vaikai labai džiaugėsi savo darbeliais, pasakojo apie nupieštus veikėjus, jų 
elgesį, vakare atėjusiems tėveliams.    Džiugu, kad patiko ne tik vaikams, bet 
ir tėveliams. Dauguma tėvų klausė kada jie galės sekti pasakas, nes jų vaikai 
irgi  nori, kad jie dalyvautų veikloje. 
    Džiaugiamės prisidėję prie šio projekto. 
 

Pasakos galerija: vaikų 
piešinių, koliažų, plastilino 
dirbinių nuotraukos 

1. Vidury miško, eglelėje, susikrovė strazdelis sau gūžtelę. 

 
 
2. Sudėjo penkis kiaušinėlius, o iš jų išperėjo penkis strazdžiukus. 



 

 

 
 
3. Atbėgo lapė ir sako: 
- Strazdel, strazdel, veskis savo vaikelius, kirsiu eglę. 

- Lape, lape, nekirsk, - prašo strazdelis. 

- Mesk man vieną vaikelį, tai nekirsiu. 

 
 

4. Strazdelis išmetė vieną vaikelį, o lapė sugriebė ir nusinešė. Paskui atbėgo 
ir vėl pradėjo gąsdinti strazdelį, ir tas išmetė kitą vaikelį. Nusinešus lapei 
ketvirtą vaikelį, strazdelis labai gailiai verkė. 



 

 

 
 
5. Atskrido varnelė ir klausia: 
- Strazdel, strazdel, ko tu taip verki? 

- Kaipgi neverksiu, - sako strazdelis, - kad lapė baigia mano vaikelius nešioti. 

- O kam tu jai duodi? – klausia varnelė. 

- Jei neduosiu, žada kirsti eglę. 

- Tu jai taip pasakyk: kirsk sau, tik su kuo tu kirsi? Šitaip pamokiusi, varnelė 
nuskrido. 

 
 
6. Atbėgo lapė ir sako: 
- Strazdel, strazdel, veskis vaikelius, kirsiu eglę. 

- Kirsk sau, - sako strazdelis, pažiūrėsiu, kuo tu nukirsi. Lapė pliaukšt pliaukšt 

keletą kartų su uodega per medį, bet mato, kad strazdelis nebijo, tai 

paklausė, kas jį taip pamokė. 

-Varnelė, gera žmonelė, - atsakė iš gūžtos strazdelis. 



 

 

 
 
7. Užvirė lapei širdis ant varnos, nusprendė jai nedovanoti. Nubėgo į 
pamiškę, kur varnos skraidydavo, atsigulė aukštelninka ir apsimetė negyva. 
Pamačiusi negyvą žvėrį, varna tuoj atskrido ir pradėjo kapoti. 

 
 

8.Lapė capt ją nutvėrė ir jau ketino suėsti, bet varnelė ėmė prašytis: 
- Ką darysi, tą daryk, tik nedaryk taip, kaip senelis senelei darė. 

- O kaip jis darė? – klausia lapė. 

- Ogi paėmė nuo šiukšlyno statinaitę be dugno, įsodino senelę ir tol vežiojo, 

kol jos kaulai subyrėjo. 

Lapė, norėdama išbarstyti varnai kaulus, įkišo ją į statinaitę be dugno, o 
varna tik purpt ir išskrido.  
 



 

 

 
 

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

Policininkė mama seka pasaką 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vaikai atlieka darbelius pagal pasakos siužetą 

 
 
 

 
 
 

 


