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NARATYVINIO ŽAIDIMO IR MOKYMO(SI) 

METODAS PASAKOSE 

Naratyvinis žaidimas – vaizduote paremtas 

kolektyvinis vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kartu su 

pedagogu kurs bendrą pateiktų pasakų peržaidimą ir 

pratęsimą ar naują seriją. Pateiktos istorijos taps tarpininku 

perteikiant vaikams gyvenimo, pasaulio reiškinius ir jų 

prasmes. Žaisdami ir kurdami siužetą, vaikai gilinsis į 

emocinio-socialinio intelekto, mokslinius klausimus, spręs, 

patarinės, eksperimentuos. Pasiūlytos pasakos, kaip 

priemonė motyvuoti, pradėti kūrybinį pokalbį, per kurį 

lavins(is) kūrybiškumą, pasaulėžiūrą, motyvaciją, vaizduotę, 

valią, norų ir jausmų valdymą, norą padėti, pasikartos 

mandagius gyvenimui reikalingus žodžius, turės galimybę 

pakalbėti apie savo asmeninę draugystę, baimę, susipykimą, 

susitaikymą ir panašiai.  

Knygoje pateiktos 8 pasakos, kurių sekime įtraukta 

natūralių vaizdinių priemonių: gyvos vištos, avys, kalvos, 

miškas, upė, pasiūlyta daug įvairių meninių priemonių, 

eksperimentų, viską įpinant į bendrus siužetus.  

 

Kas svarbu: 

 Istorijų pateikimas vaikams, panaudojant skirtingus 

resursus, tokius kaip, pasakojimas, vaidinimas, piešimas, 

lipdymas ir kt. atskleidžia veiklos formų įvairovę, paskirtį 

ir panaudojimo galimybes, įtraukia vaikus į bendrą 

kūrybinę veiklą ir suteikia jiems visuminį patyrimą.  

 Nevertinti rezultato, o priimti tai, kaip žaidimą, kaip 

terapinę priemonę.  

 Pateiktos užduotys patariamojo pobūdžio. Dažnai vaikai 

pasiūlo įdomiau. 

 Mokytojai, šeima įsitraukia į kūrybinį procesą, žaidžia 

kartu, pasakoja apie savo patyrimus. 



PASAKA APIE KLAUSIMUS IR ATSAKYMUS 

Pasaka apie berniuką, užduodantį daug klausimų ir apie tai 

kur ir kaip jis rado atsakymus. 

https://youtu.be/FyiRkneT_04 

 

 

Užduotys:  

 aptarti peržiūrėtą pasaką; 

 sužinoti, kas pasodina miškus; 

 užduoti vieni kitiems sunkų mokslinį klausimą ir kartu 

surasti atsakymą; 

 sukurti gamtos paveikslą lauke, dėliojant rastas 

gamtines medžiagas,  

 nulipdyti vilką, kiškį iš molio/plastilino, pažaisti su 

lipdiniais; 

 sukurti ir nupiešti savo pasaką. 

https://youtu.be/FyiRkneT_04


PASAKA APIE MAMOS BUČINIUS IR, KAD NIEKO 

NĖRA NEĮVEIKIAMO 

Pasaka apie mergaitę, kuriai užduotis ir sunkumus padėjo 

įveikti mamos bučiniai. 

https://youtu.be/pqKIhu76zBg 

 

 

Užduotys: 

 aptarti peržiūrėtą pasaką; 

 pabučiuoti mamą/tėtį/močiutę/senelį/brolį/sesę; 

 kalbėti apie artimųjų pagalbą, meilę ir apie mūsų 

kasdieniškus darbus; 

 nulipdyti/nupiešti savo mamą; 

 sukurti ir nupiešti savo pasaką; 

 lašinti dažus ant druskos, stebėti spalvų žaidimus.  

https://youtu.be/pqKIhu76zBg


PASAKA APIE DRĄSŲ AVINĖLĮ (ĖRIUKĄ) IR 

MANDAGIUS ŽODŽIUS 

Pasaka apie ėriuką – Aviuką, kuris būdamas nedrąsus, 

atnešė mamai, padedant bėdai ir žinant mandagius žodžius, 

stebuklingą obuolį.  

https://youtu.be/7sxS5WNtfRg 

 

 

Užduotys:  

 aptarti peržiūrėtą pasaką; 

 atsakyti į klausimą: kas yra ėriukas; 

 suskaičiuoti matytas gyvas avis, išvardinti jų spalvas; 

 pakartoti visus žinomus mandagius žodžius; 

 piešti su balta kreidele ir užpiešti akvarele; 

 piešti/lipdyti avį ir aplinką jai; 

 žaisti su nulipdytais kūriniais, pasakoti apie juos. 

https://youtu.be/7sxS5WNtfRg


PASAKA APIE VIŠČIUKUS – PEŠTUKUS 

Pasaka apie viščiukus, kurie pešėsi nuo gimimo ir pagalbos 

priemonė, sustabdžiusi jų „karą“. 

https://youtu.be/dSlnreN6N-o 

 

 

Užduotys:  

 aptarti peržiūrėtą pasaką; 

 aptarti vištų išvaizdą ir jų elgesį; 

 patiems išbandyti „stebuklingą vandenį“; 

 nulipdyti/nupiešti vištą, gaidį ir viščiukus; 

 sukurti ir nupiešti savo pasaką. 

 

https://youtu.be/dSlnreN6N-o


PASAKA APIE TRIS BROLIUS IR STEBUKLINGĄ 

PUODĄ 

Pasaka apie trečią brolį, kuris paliktas savo brolių, gavo iš 

fėjos dovanų ir dalinosi jomis su visais žmonėmis. 

https://youtu.be/z-_YoLYG4jA 

 

 

Užduotys:  

 aptarti peržiūrėtą pasaką; 

 pakalbėti apie draugystę, pasidalijimą, pagalbą kitam, 

silpnesniam; 

 piešti ant smėlio; 

 pagaminti plaustą iš šakų ir paleisti plaukti 

baloje/upėje; 

 nulipdyti/nupiešti žmogų; 

 sukurti ir nupiešti savo pasaką. 

https://youtu.be/z-_YoLYG4jA


PASAKA APIE MERGAITĘ IR JOS LAIMĘ 

Pasaka apie mergaitę, kuri susidraugavo su savo laime ir 

papuošė savo kasdienybę. 

https://youtu.be/H-1T1repr3Y 

 

 

 

Užduotys:  

 aptarti peržiūrėtą pasaką; 

 pakalbėti apie laimę, kokia ji kiekvienam; 
 pažiūrėti į žvakės/viryklės/laužo liepsną; 

 iš sodos ir acto išvirti savo pykčio sriubą; 

Svarbu: Eksperimentas tinka vyresniems, jau ne ragaujantiems tyrėjams; 

 piešti ant sniego su dažais; 
 nulipdyti/nupiešti save; 

 nupiešti laimingą/nelaimingą veidą; 
 sukurti ir nupiešti savo pasaką. 

https://youtu.be/H-1T1repr3Y


PASAKA APIE PASAULIO SUKŪRIMĄ IR 

ATSIPRAŠYMĄ 

Pasaka apie žemės, žmonių kūrimo procesą ir apie tai kokią 

stiprią galią turi atsiprašymas.  

https://youtu.be/QMpg8j4yGag 

 

 

Užduotys:  

 aptarti peržiūrėtą pasaką; 
 sukurti savo pasaulį iš popieriaus, plastilino, molio; 

 pasikalbėti kodėl žemė sukasi, kiek jai metų; 
 pažymėti pasaulyje savo vietą; 

 lauke apsisukti ir užfiksuoti pasaulio grožį; 
 piešti ant akmenų guašu;  

 pasikalbėti apie atsiprašymą; 
 padaryti eksperimentą - spalvų pradanginimą su 

balikliu. Svarbu: Eksperimentas tinka vyresniems, jau ne ragaujantiems 

tyrėjams; 

 sukurti savo pasaką; 
 

https://youtu.be/QMpg8j4yGag


PASAKA APIE GULBIUKĄ 

Pasaka apie gulbiuką, keliaujantį gyvybės vandens ir 

bandantį praeiti pro drakoną. 

https://youtu.be/IG99kJvSIuE 

 

 

Užduotys:  

 aptarti peržiūrėtą pasaką; 

 pasikalbėti apie draugus, ar reikia jiems kažką dovanoti? 
 palesinti paukščius; 

 nulipdyti/nupiešti drakoną su trimis, šešiomis galvomis; 
 užsišaldyti spalvotų ledukų ir iš jų pasidaryti 

kelią/rūmus ar dar ką nors nuostabaus. 
 sukurti savo pasaką. 

https://youtu.be/IG99kJvSIuE


 
 

 
Dėkoju Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vaikams ir jų 
šeimoms, už tai, kad žiūrėjo, išbandė ir dėkojo. 
 
Direktorei Silvijai Sipavičienei už palaikymą, skatinimą ir  
pagyrimus. 
 
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai Ratkevičienei už 
motyvavimą, patarimus, redagavimą ir reklamą. 
                                                                   Joana, 2021 

 

QR kodus perskaitysite ir pasakas pamatysite, su instaliuotu 

į išmanųjį įrenginį skaitytuvu. 

 

Hermis grupė „Lietutis“ su mama Danguole „Ėriukas“ 



METODINĖS PRIEMONĖS 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo ugdymo mokytojams  

 

RECENZIJA 

2021-02-17 

Priemonės pavadinimas: iliustruotas video pasakų ir meno žaidimų rinkinys 

„MOLINIŲ PASAKŲ KNYGA“ 

Autorius: Joana Tėvelytė, meninio ugdymo mokytoja ekspertė, Kauno lopšelis-

darželis „Vaivorykštė“  

Pristatymas: Metodinė priemonė skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams ir tėvams, ugdantiems 2-7 metų vaikus. 

Pasirinktos temos aktualumo, reikšmingumo pagrindimas.  

      Didžiulis informacijos kiekis, technologinės naujovės ir virtuali erdvė sąlygoja 

naujų ir neįprastų ugdymo metodų paiešką – autorė pateikia pasakas video formatu. 

Vaizdinė medžiaga padeda vaikui geriau suprasti pasakojimo turinį, ugdytis 

klausymo ir supratimo gebėjimus, išgirsti naujus žodžius ir pasakojimo kontekste 

suvokti jų reikšmę. Pasakojimai sukuria erdvę vaikų žaidimui ir vaizduotei, kelia 

iššūkius, skatina kritiškai mąstyti, spręsti problemas, diskutuoti ir kūrybiškai veikti. 

Žaidybinės aplinkos kūrimas panaudojant lėles (šiuo atveju – molines figūras) padeda 

vaikams ugdytis pasitikėjimą savimi ir įveikti baimes. Pasakų siužetuose jaučiamas 

savitas autorės požiūris į pasaulio reiškinius, pamatines vertybes (draugystę, 

dalijimąsi, atsiprašymo ir mandagaus žodžio galią), leidžiantis vaikams žaidžiant 

įsijausti į žmonių tarpusavio santykius, suvaidinti/ išspręsti įvairias situacijas ir 

tyrinėti pasaulį. 

      Ši priemonė galėtų padėti lavinant tokias sritis, kaip vaiko emocijų suvokimas ir 

raiška, savivoka ir savigarba, santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais, sakytinė 

kalba, aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas ir, be 

abejo, meninė raiška bei estetinis suvokimas.  

      Priemonė tinka tiek dirbant su vaikais grupelėmis, tiek individualizuojant ugdymą 

– pritaikoma pagal vaiko poreikius ir gebėjimus, skatina vaiką pateikti savo vertinimą 

ir požiūrį. 

Metodinės priemonės struktūra. 

      Metodinė priemonė turi aiškią struktūrą, yra paprasta naudoti, turi daug 

pritaikymo būdų, informacija pateikiama glaustai ir suprantamai. Knygą sudaro 8 

pasakos, pateiktos vaizdiniu formatu, kuris pasiekiamas per pateiktą internetinio 

tinklalapio nuorodą ir per QR kodą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 



vaikams veiklą prie ekranų rekomenduojama riboti, tad video pasakos, trunkančios 

apie 6 minutes, pilnai atitinka rekomenduojamą 5-10 minučių užsiėmimo laiką, 

priklausomai nuo ugdytinių amžiaus. Vaizdinė medžiaga apimtimi pritaikyta 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, judantys objektai pateikiami 

lėtai, neskubant – neblaško vaikų dėmesio ir jų pernelyg nestimuliuoja; girdima kalba 

yra rami, aiški, logiška. 

       Po kiekvienos pasakos pateikiamos užduotys vaikams, kurios yra patariamojo 

pobūdžio, nes, kaip teigia priemonės autorė, dažnai patys vaikai pasiūlo įdomesnių. 

Rekomenduojamos veiklos kelia vaikams iššūkius, skatina dėmesio sutelkimą, kritinį 

mąstymą, sudaro galimybę vaikams kurti bendrą siužetą, pervaidinti ar savaip 

peržaisti pasakas, kurios susiję su bendražmogiškom vertybėm, kultūrinėm normom, 

kaip elgtis yra teisinga. Vaikai skatinami tyrinėti, suprasti ir pažinti pasaulį 

naudojantis savo patirtimi. 

 

Bendra išvada. 

      Iliustruotas video pasakų ir meno žaidimų rinkinys „MOLINIŲ PASAKŲ 

KNYGA“ yra šiuolaikiška, inovatyvi ugdymo priemonė, sudaranti galimybes ugdyti 

2-7 metų vaikų kalbos, pažintinius, problemų sprendimo, kūrybiškumo gebėjimus. 

Priemonė gali būti naudojama šeimose, grupėse, meninio ugdymo ir pagalbos 

mokiniui specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų ir socialinių 

pedagogų) veiklose; taip pat nuotoliniam ugdymui.                                                                                                                  

 

Laima Alšauskienė, Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui                                                                                                 

 

 

                                                                                      

 

 


