
 

 

 

IO2.A –  FORMA 

 
Erasmus+ KA2 Strateginių Partnerysčių projekto “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose” (angl. “TraditionandInnovation @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.  
 
Darželyje įtraukiama bent:2 auklėtojai, grupė sudaryta iš 15 ir daugiau vaikų (arba kelios grupės 
su mažiau vaikų), 3-6 vaikų artimieji (tėvai, seneliai, tetos, dėdės, sesės, broliai, globėjai – kiti 
vaikui artimi žmonės),2 – 5 pasakos (aprašymai (A formos), nuotraukos).  
A forma yra skirta fiksuoti darželyje vykdomoms projekto veikloms.  
Viena pasaka – viena vaikų grupė – viena A forma bei nuotraukos. 
Nuotraukos bus viešinamos projekto Facebook paskyroje bei naudojamos ataskaitoje.  
 
Pasirenkamos pasakos, kurios atspindėtų: 

 Vietinius (institucijos regiono) papročius, susijusi su vietinėmis tradicijomis, atsižvelgiant į 
darželio lokaciją,  

 kitų šalių ar regionų tautinius papročius, religiją, kultūrą, etninę grupę. 
 
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, statulos ir t.t.). 
 
 

Pasakos pavadinimas  

Tulpių lysvė 
Darželio pavadinimas 
Atsakingas/-i auklėtojas/-ai 
(nebūtinai) 

VšĮ Mažeikių nevalstybinis Valdorfo darželis „Namučiai po smilga“ 
Rima Lipskienė 
Sigita Laimė 
Andrius Paleičikas 
Lina Paleičikienė 

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

(Norvegų liaudies pasaka). 

Pasakotojas  
 Tėvai 
 Seneliai 
 Globėjas 
 Kitas vaikui artimas suaugusysis: 

_auklėtojai___________________ 
 



 

 

Vaikų skaičius (kiek vaikų 
įtraukta) 
 

23 vaikai 

Pasakos aprašymas apie 
pasakos siužetą, pasakos 
moralą 
(Maksimaliai 10 eilučių) 
 

„Tulpių lysvė“ – anglų liaudies pasaka apie amžinąsias žmogiškąsias 
vertybes: meilę, dosnumą, širdies gerumą ir šioms savybėms visišką 
priešpriešą – godumą, pyktį, nesąžiningumą. Pasakoje labai ryškūs 
gėlių fėjų personažai, atskleidžiantys motinišką rūpestį ir meilę 
(sūpuoja savo vaikelius; dainuoja jiems lopšines; myli ir globoja). 
 

Vaikai susipažįsta su mėgėjiško teatro artistų pastatytu stalo lėlių 

teatru.  

Užburiančios raiškos priemonės: muzikos instrumentų pagalba 

sukuriama ypatinga atmosfera, kuri gaubia visą spektaklį; rankų darbo 

lėlės iš natūralių medžiagų; pasakos pasakotojų profesionalumas ir 

betarpiškumas su žiūrovais; paslaptingas landšaftas kuris šią pasaką 

tarsi nutapo ir sujungia į visumą. 

Po spektaklio vaikai turi galimybę patys išbandyti muzikos 

instrumentus (lyrą;  ksilofoną;  kanklytes; varpelius; kalimbą ir kt.) 

Vaikai iš šilko savo rankomis gamina fėjas. 
 

Pasakos galerija: vaikų piešinių, 
koliažų, plastilino dirbinių 
nuotraukos 
 
 

 

 
 
 

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

 
 
 
 

 


