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Pasakoje glūdi ištisų amžių mokslo ir išminties derlius. Jokia kita kūrybos rūšis nemoka 

žmogaus  širdžiai gražius dalykus taip gražiai pasakyti, kaip pasaka. „Vaikas, kuriam nebuvo sekamos 

pasakos, savo sieloje turės gabalą tuščio lauko, kuris vėlesniais metais nebegalės būti užsėtas“ (J.G. 

Herderis). 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams tenka svarbiausias vaidmuo ugdant 

vaiko asmenybę. Šio tikslo siekiant gali pagelbėti pasakų skaitymas, sekimas ir inscenizavimas, juk 

pasakos- tai vienas iš kelių, kuriuo kartos perduoda viena kitai žmonijos sukauptą išmintį, pasakose 

susiduriame su etinėmis vertybėmis- gėriu, ištikimybe ,meile, o pasakų baigtis, kuomet laimi veikėjai, 

besiremiantys šiomis vertybėmis, rodo jomis grindžiamo gyvenimo privalumus. 

Neretai pedagogai ir psichologai, kalbėdami apie konkretų vaiką, vartoja terminus  emociškai  

nestabilus, sutrikusi emocinė pusiausvyra. Taip, nusakomi išryškėję vaiko jausmai- baimė, ir nerimas, 

irzlumas ir agresyvumas, konfliktiškumas, kaltės jausmas, polinkis į vienatvę ir tt. Psichologų nuomone, 

pagrindinės problemos kyla dėl nepakankamai susiformavusio „Aš“ savivaizdžio, dėl nesąmoningai 

jaučiamo vidinio chaoso, dėl silpno „Aš“. Norėdami pagelbėti vaikui ugdytojas turi padėti sustiprinti 

kiekvieno vaiko „Aš“ savivaizdį. Kad tai padarytų, privalo pažinti savo ugdytinius, jų poreikius, ugdyti 

vaikų pasitikėjimą savo jėgomis ir ateitimi, padėti suprasti save ir pasaulį, įprasminti savo jausmus. Labai 

svarbu, ne tik skaityti pasakas vaikams, bet pasiūlyti patiems sukurti savo pasaką pagal kiekvieno vaiko 

galimybes, nes kurdamas pasakas vaikas vaizduoja savo išorinį bei dvasinį pasaulį. Iš sukurtos pasakos 

įmanoma spręsti apie vaiko emocinę būseną, jaudinančias problemas bei įsivaizduojamas sprendimo 

galimybes. 

Liaudies pasakai būdinga aiški veikėjų poliarizacija, todėl klausydami vaiko sukurtų pasakų, 

turėtume prisiminti, kad jų pasirinkimą lemia ne teisingumo ir neteisingumo priešybė, bet tai, kas žadina 

simpatiją. Kuo personažas labiau suprantamas, tuo vaikui lengviau su juo tapatintis. Vaikas tapatinasi su 

teigiamu herojumi ne dėl to, kad pastarasis yra geras, o todėl, kad jis artimesnis mažajam vaikui. Vaikui 

kyla ne klausimas „Ar aš noriu būti geras?“, bet „Į ką aš norėčiau būti panašus?“. Interesai, norai ir 

galimybės, kuriomis pasižymi pasakos herojus, gali atspindėti vertybes, kurių siekia pats vaikas. 

Norėdama geriau pažinti vaikus , taikau pasakos interpretacijos metodą. Perkurdamas pasaką, 

vaikas renkasi labiausiai jo vidinę būseną atitinkančią pabaiga, kuri leistų jam atsikratyti vidinės  

įtampos. Taip pat pastebėjau, kad kuo nors nusivylę vaikai gali laimingą pasakos pabaigą pakeisti 

nelaiminga. Pavyzdžiui  žinomos pasakos „Vištytė ir gaidelis“ interpretacija. Siužetą pasakos pakeičiu 



nuo tos vietos, kada senelė pradeda ieškoti kaltininkų: bara gaidelį, šis apskundžia  lazdyną ir tt. Vienas 

iš vaikų nusprendžia, kad vištytė PATI KALTA (Dovydas). Tokia kategoriška pabaiga perša mintį, kad 

vaikui nesvetimas kaltės jausmas. Juk neretai suaugusieji, pernelyg nesigilindami į vaiko nesėkmės 

priežastis trumpai atšauna „Pats kaltas“. 

 Palyginkime dar vieną, tos pačios pasakos interpretaciją, kai gaidelis metą vištytei antrą riešutų 

kekelę,  ir vištytės akelė sugyja. (Emily). Mergaitė supranta, kad konflikto priežastis yra gaidelio 

neatsargumas, juk jis nenorėjo išmušti vištytei akies. Todėl interpretacijos autorė suteikia galimybę 

gaideliui ištaisyti padarytą klaidą ir kartu laimingiems sugrįžti namo. 

Liaudies pasakose paprastai nesidomima gyvenimiškais tarpusavio ryšiais, veikėjų elgesys 

dažnai, arba visada nemotyvuojamas, nesigilinama į herojaus išgyvenimus. Veikėjo emociniai 

išgyvenimai parodomi nepaprastai glaustai- vienu kitu žodžiu ar konkrečiu veiksmu. Visgi iš tų atskirų 

detalių galima sudaryti veikėjo paveikslą, suprasti jo elgesio motyvus. Panašioms ugdytinių kūrybinėms 

spragoms ištaisyti praverčia pasakų aptarimas ir nagrinėjimas. 

Tarkim vaikai klausosi  sekamos pasakos, po to vaikams pasiūlau  nupiešti arba pakalbėti kas 

patiko, o kas suerzino, tik klausimus formuluoju taip, kad vaikai atsakydami į juos remtųsi savo 

gyvenimiškąja patirtimi, o užduotis turi skatinti ieškoti įvairesnių sprendimų. 

Tegul vaikai pamąsto, apie ką ši pasaka, ko ji moko, kokiomis gyvenimo situacijomis praverstų 

tai, ką jie sužinojo iš pasakos? Vykstant diskusijai mes turime išsiaiškinti bendrąsias dorines vertybes ir 

elgesio stilius. 

Vėliau aptariame pasakos veikėjų elgesio motyvus. Vaikams pasiūlau pasamprotauti , kodėl 

veikėjas vienaip ar kitaip pasielgė, kodėl jis turėjo taip elgtis. Galima aptarti kiekvieną veikėją atskirai 

arba veikėjų tarpusavio santykius. 

Pasakos siužeto variklis yra konfliktas, kuris ir teikia pasakai įdomumo. Su vaikais aptariame 

su kokiais sunkumais susiduria herojai ir aiškinamės, kaip galimą būtų įveikti tuos sunkumus, kokiais 

būdais. Svarbu, kad vaikai pamąstytų, kaip jie patys pasielgtų panašiomis situacijomis, kokiais būdais 

juos išspręstų. Galima pasidaryti konfliktų sprendimo būdų sąrašą. 

Nagrinėdami  pasakos veikėjų elgesio motyvus su vaikais aptariame ko siekė veikėjas ir ką 

suteikia jo elgesys aplinkiniams- džiaugsmą, liūdesį ar neapykantą. Paklauskime vaikų kokius jausmus 

pasakos veikėjų elgesys sukėlė jiems? Ar jie patys kada buvo patekę į tokią situaciją. 

Pastebėjau, kad toks pasakos siužeto nagrinėjimas leidžia vaikams suvokti jų pačių jausmus, 

išreikšti asmeninį požiūrį į aplinkinius, suvokti ką ir kaip galima savyje pakeisti , o pedagogams būtina 

suprasti, kad nėra neteisingų atsakymų. Vaikai apie pasakas kalba nuoširdžiai, nieko neslėpdami, 

dalydamiesi tuo ką išgyveno. Pedagogas neturėtų jiems pateikti savojo, kaip vienintelio teisingo, 



perskaitymo būdo, apibendrinimo, nes tik jausdamiesi saugūs vaikai nebijos išsakyti asmeninę nuomonę, 

diskutuos. Reikia stengtis nenormalizuoti, neaiškinti, kad žmogaus ydos ir silpnybės nepriimtinos, 

smerktinos ir  kad su jomis privalu kovoti. Vaikas , prisiminęs, kad tam tikromis aplinkybėmis pats būna 

ir piktas, ir godus, pavydus, kad yra melavęs bei apgavęs, gali pasijusti nejaukiai, netgi užsisklęsti savyje. 

Pasakų herojai neturėtų būti idealizuojami, kai aplinka prieštaringa, elgesio taisyklės negali būti 

sustabarėjusios. Ne visada tikslas pasiekiamas nieko nenuskriaudus. 

Daug svarbiau, kad vaikai gerai perprastų asmenines veikėjų ypatybes ir gebėtų susieti jas su 

savo patirtimi. Tai leistų labiau įsisąmoninti savo gerąsias savybes, sustiprintų jų „Aš“. Taip ugdomos 

vertybinės nuostatos „pasitikėti savimi ,gebėti nuoširdžiai bendrauti su kitais, mokėti žodžiais apginti 

savo nuomonę nepažeidžiant kitų ir savo orumo“. 
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