
Ankstyvojo amžiaus vaikų 
KOMUNIKACIJA PER PASAKAS

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: Ingrida 
Tviragienė



Pats reikšmingiausias ir tinkamiausias 
laikotarpis vaikų kalbai ugdyti yra 
ankstyvasis amžius (1-3 metai). 

Pasakų skaitymas, sekimas – puikus 

būdas turtinti, plėsti vaiko žodyną ir 
ugdyti jo kalbinius įgūdžius.



Komunikacija per pasakas tai ne tik žodinis 
bendravimas, bet ir kūno poza, veido išraiška, 
emocijos, rankų gestai.
Svarbiausia, kad komunikacija būtų abipusė. 
Jei veikla vaikams maloni ir įdomi, jie 
sėkmingiau mokosi kalbos                        
(komunikacijos). Vaidyba, muzika, 

dekoracijos, žaidimai – veiksmingiausias ir 

geriausias būdas patraukti vaikų dėmesį.



Vaikams sekamos pasakaitės, kuriose nedaug 
veikėjų, veiksmas paprastas, suprantamas, 
aiškus. Grupėje sekame tokias pasakas, kaip 
Š. Pero „Raudonkepuraitė“, anglų liaudies 
pasaka „Trys paršiukai“, lietuvių liaudies 
pasaką „Ropė“, „Vištytė ir gaidelis“, 
„Katinėlis ir gaidelis“, “Pupa” ir įvairios 
muzikinės pasakos, pasakos be galo ir pan.
Pasakų sekimas glaudžiai susijęs su 
komunikacija ( gimtosios kalbos ugdymu), 

vaidyba, muzikine ir menine veiklomis.



Komunikacinių gebėjimų ugdymas 
naudojant pasakas lopšelio grupėje
Sekant pasakas mes naudojame:

- karpytas, pieštas, lankstytas lėles, įvairias 
popierines figūrėles ( pasakų veikėjai);
- šviesos dėžutę;
- vaidiname pasakas su karūnėlėmis, pirštukų 
lėlėmis, žaislais – žvėreliais;
- naudojame įvairias dekoracijas;
- iliustruotas pasakų knygas, pasakų knygas su 
atverčiamais langeliais, užduotėlėmis, 

kortelėmis.



Pasakų sekimas vaidinant su pirštukų 
lėlėmis.      
(Š. Pero „Raudonkepuraitė“)



Pasakos improvizuojant, vaidinant
(liet. l. pasaka „Ropė“, anglų l. pasaka 
„Trys paršeliai“)





Muzikinė pasaka be galo „Įlindo velnias“ 
(E. Tolvaišienė „Sekam pasakas“)



Lietuvių liaudies pasaka „Ropė“



Pasakų sekimas žaidžiant su šviesos stalu 
(liet. l. pasaka „Ropė“, ukrainiečių l. 
pasaka  „Pirštinė“)





Pasakų sekimas 
Vaikams skaitomos pasakaitės su iliustracijomis, atverčiamais 
langeliais, žaidimų kortelėmis, užduotėlėmis. Vaikams tai patinka ir 

padeda geriau įsiminti pasakos įvykių eigą. Sekant pasaką vaikas gali 
dėlioti iliustracijas ir pats sekti pasaką, žaisti kortelėmis ar atlikti 

užduotėles - tai lavina atmintį, turtina ir plečia žodyną, ugdo 
gebėjimą rišliai pasakoti ir kalbėti.



Pasakos su dainuojamaisiais

intarpais
Lietuviškų pasakų dainuojamieji intarpai natūraliai ir 
prasmingai susiję su pasakos struktūra. Jie 
sustabdo, sureikšmina svarbias pasakos siužeto 
grandis, emociškai nuspalvina veikėjų paveikslus.
Skundo, pagalbos šauksmo, pasakojimo, nelaimės 
perspėjimo intonacijos yra motyvuotos, pasakos 
klausytojo natūraliai suvokiamos. Tokių pasakų 
klausymas vaikams suteikia supratimą apie lietuvių 
kalbai būdingiausias intonacijas. Vaikai ne tik klauso 
šių pasakų, bet ir patys jas seka, vaidina, o intarpus 
išdainuoja. Pasakos su dainuojamaisiais intarpais 
atskleidžia vaikams liaudies kūrybos, senosios 
pasaulėžiūros klodus, lavina vaikų dėmesį, atmintį, 
kalbą, mąstymą, klausą ir kt.



Lietuvių l. pasaka “Katinėlis ir 

gaidelis“



Pasakų skaitymas – puikus būdas 
ugdyti jo komunikacinius gebėjimus 
(turtinti vaikų žodyną ir ugdyti jo 
kalbinius įgūdžius). Kad vaikams 
nepabostų ilgai, ramiai sėdėti 
klausantis pasakos yra įtraukiami 
vaidinimai, dainelės, įvairios 
užduotėlės, pirštukų žaidimai.



Dėkui už dėmesį


