
Pasakoje realus pasaulis eina koja kojon su išgalvotu, stebuklingu, kur atgyja gyvūnai, daiktai, augalai ir
kartu su žmonėmis veikia neegzistuojančios mitinės būtybės. Fantazijų pasaulis artimas ikimokyklinio
amžiaus vaikui, nes jis pats aktyviai jame gyvena.
Pasakų vaizdiniais vaikas mokosi suvokti pasaulį ir patį save – kaip jis reaguoja į vieną ar kitą situaciją,
kaip reikėtų elgtis pasirinkimo kryžkelėje.
Pasaka padeda vaikui atsakyti į klausimus – koks pasaulis ir kokioms taisyklėms jis paklūsta.
Tapatindamasis su pasakų herojais, vaikas tarsi pats perima jų patirtį, išgyvena jų emocijas – baimę,
liūdesį, džiaugsmą. Jis ne tik išjaučia, bet ir išmoksta šiuos jausmus atpažinti, įvardyti – taip lavinamas
emocinis intelektas. 
Turėdamas pasakų vaizdinius – piktą vilką, pavydžią pamotę, bauginantį slibiną – vaikas gali aiškiau
įvardyti, kaip pats jaučiasi, dėl ko nerimauja ar ko bijo. Dar daugiau – vaikas suvokia, kad ne jis vienas
bijo, kad ir pasakų veikėjams baugu, ir ta bendrystė padeda augti.
Dėl būdo savybių ar sprendžiamų vidinių klausimų vaikai patys gali rinktis pasakas, prašydami vieną ar
kitą sekti vėl ir vėl. Tėvams svarbu būti pastabiems ir gerbti vaiko norą – prašyti tos pačios pasakos – tai
ne užsispyrimas ar nenoras sužinoti daugiau, o būdas nuolat išgyventi pasaką, jos keliamus jausmus ir
klausimus. Iš tiesų pasaka dažnai daug geriau nei mes patys atsako vaikui į klausimus apie tai, kaip
veikia pasaulis.

Kristina Savickytė ,,Kuriame pasaka"  2018 m.

spausk čia             Paspaudę sužinosite daugiau apie pasakų reikšmę vaikams

Emocijų pažinimas pasakos metu

Kartu su vaiku paskaitykite žemiau pateiktą pasaką. Pasakos eigoje paklausinėkite kokius
jausmus jaučia pasakos veikėjai (laužtinuose skliaustuose rasite kokiose vietose galima vaikų
paklausti apie jausmus). Šiai užduočiai atlikti padės po pasaką pateikta užduotis. 

https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001111486/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/Kuriame%20pasaka%20istrauka%205-17.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001111486/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/Kuriame%20pasaka%20istrauka%205-17.pdf


- Laba dieną
Tas senis apsidairė nustebęs ir šiek tiek išsigandęs (emocija): o kas čia sakė ,,laba diena"?
Sako tas nykštukas:
- Aš tavo sūnus. Aš atsiradau iš motinos galo piršto.
Tėvas žiūri, kad toks gražus vaikas, ale vos matyt ant žemės. Džiaugiasi tas tėvas (emocija). Sako tas
vaikas:
- Tėvai, te tau pietų, eik valgyt, o aš už tave paarsiu.
Tėvas sėdo valgyti, o tas sūnus Nykštukas aria. Važiuoja ponas. Žiūri, kad vienas arklys eina ir aria.
Nustebęs (emocija) sako tam žmogui tas ponas:
- Ale tai turi gerą arklį, kad jis vienas moka arti!
- Sako tas žmogus:
- Kad tai ne vienas arklys are. Ale ten mano sūnus.
Ponas nuėjo pažiūrėti, kas ten per sūnus, pamatė tokį dailų vaiką. Sako:
- Parduok tu jį man. 
Tas žmogus nuliūdo (emocija) nenori parduoti savo sūnaus, o tas vaikas sako jam į ausį: 
- Parduok, aš tuoj pareisiu.
Tas ponas sako:
- Aš tau duosiu už jį šimtą eurų. 
o tas žmogus sako:
- Mažai. 
O nykštukas sako:
- Tėvai, gana, imk pinigus. 
Tas ponas sumokėjo patenkintas (emocija) šimtą eurų, tą nykštuką paėmė, suvyniojo į skepetaitę ir
įsidėjo į kišenę. O kad parvažiavo namo, sako pačiai:
- Ale kokį mažą vaiką parvežiau! Eikš, parodysiu.
O, kad įkišo ranką į kišenę - žiūri, kad tik skepetaitė tuščia. Skepetaitėje tik skylė, o nykštukas išlindo.
Supyko (emocija) ponas šimtas eurų praradęs.
O nykštukas parėjo vėl pas tėvą su motina ir tenai gyveno. 

Gyveno diedukas su boba. Jiedu neturėjo vaikų, todėl buvo nuliūdę (emocija). Sykį pjaustydama barščius
boba nusipjovė galą nykščio. Boba išsigando ir nusiminė (emocija). Tą galą piršto užmetė už pečiaus. Ne
po ilgam išgirdo boba kažin kas už pečiaus žmogišku balsu prašneko (emocija).Tuoj boba arčiau priėjo
prie pečiaus klausyti, kas ten ir klausia:
- Kas čia yra?
Sako:
- Aš tavo sūnus - aš atsiradau iš galo piršto. 
Tuoj boba išėmė nykštuką iš užpečio ir paleido ant žemės - vos matyt tokį nykštuką! Tas vaikas toks
linksmas (emocija), tik sukasi. Klausia tas vaikas:
- O kur tėvas?
Boba sako:
-Tėvas lauke aria.
Sako:
- Duok man, motin, tėvui nunešiu pietų ir eisiu pas jį. 
Boba davė jam pietų. Tas nykštukas nuėjo pas tėvą, o atėjęs sako:

 

Nykštukas



Nėra ,,gerų” ir ,,blogų” jausmų. Kiekviena emocija, kiekvienas jausmas yra reikalingas ir prasmingas, tik
svarbu jį įsisąmoninti, pažinti, išjausti ir mokėti įvardyti.

 
    Pasakyk, kaip tu jautiesi?

Kokios nuotaikos yra pasakos veikėjas? Gal linksmas? Liūdnas? Piktas? Iškirpkite veido
elementus, tegul vaikas išrenka pasakos veikėjo emociją ir parodo ją uždėdamas atitinkamus
veido elementus ant šio vaiko. 



Veido elementai. Iškirpk ir surask, kokias emocijas jaučia pasakos veikėjai. 



Surask ir išvardink jausmus kuriuos žinai:

Sukurk savo emocijų veidelius.


