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Supažindinimas su „Sinbad”  

Sinbado projektas siekia skatinti pasakų sekimą naudodamas 

pasakojimo bu dus pries mokykliniame ugdyme tam, kad  patobulintų 

pagrindines kompetencijas įgyjamas vaikų.  

 

Vadovaujamas wisamar Bildungsgesellschaft (Vokietija), partnerių is  Olandijos, 

Lietuvos, Graikijos, Anglijos ir Turkijos jis skatino suvokimą apie pasakų sekimą 

s vietime ir padedant s viete jams ir mokytojams naudojant pasakų sekimą klase je.   

Tai bus pasiekta is vystant s į s vietimo paketą s viete jams ir mokytojams ir 

pritaikant jį mis raus mokymosi forma. Buvo ple tojamas elektroninio mokymosi 

kursas, kuris turi mokymosi metodus ir technikas, taip pat ir medž iagas bei 

įvairius is teklius apie pasakų sekimą s vietime. Tam kad suteiktų galimybę 

panaudoti įgytas ž inias ir įgu dž ius, buvo organižuojamos praktine s pasakų 

sekimo sesijos visose projektą  vykdanc iose s alyse.  Sukurtos gaire s kaip 

organižuoti pasakų sekimą ir duoti įrankiai tolimesnei pac iai save palaikanc iai 

praktikai, leidž ianc ios pries mokykliniams ir pradine s mokytojams įsteigti vietines 

pasakų sekimo grupes skatinant tęstinį mokymąsi.   

Sinbad praside jo 2014m. rudenį, tęse si per 2015—2016 metus ir pasibaige  s ia 

knyga, kurią Ju s dabar laikote savo rankose.  

Tikime s, kad Jums patiks skaityti s ią knygą ir informacija jos viduje Jums bus 

naudinga; taip pat pras ome apsilankyti įvairiose mu sų svetaine se, kad 

suž inotume te daugiau ir pamatytume te, kokių dar galimybių ir is teklių galite 

gauti:  

 

 

Spustelėkite ant 

valtelės, kad 

sugrįžtumėte į 

turinį 
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wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH   www.wisamar.de 

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  www.manavgat.meb.gov.tr 

PLATO         www.plato.leidenuniv.nl 

Storybag        www.storybag.nl 

PLATON         www.platon.edu.gr 

Karaliaus Mindaugo PMC     www.kaupa.lt/lt    www.kaupa.lt/en 

Grampus Heritage and Training Ltd  www.grampusheritage.co.uk 
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Kaip naudoti šią knygą 

S is vadove lis yra tyrimo ir ple tote s režultatas, kurio e me si visi 

partneriai ir specialus jo tikslas yra sukurti medž iagą mokytojams ir 

kitiems s viete jams dirbantiems su pradinio amž iaus vaikais. Turime 

tikslą sukurti naudingą informacijos kolekciją, gaires, technikas, 

metodologijas ir pasiu lymus, kurie mokytojams pade tų pasakų 

sekimą į pamokas įnes ti kaip s viec iamąjį įrankį. Is  to kilo s is 

s viec iamasis paketas arba įrankių de ž e , kuri tikime s Jums pagelbe s.  

 

PLATO buvo atsakingi už  pedagogine s schemos, kuria grįstas s is vadove lis, 

paras ymą; schema paais kina kompetencijos sąvokos prielaidas bei 

kompetencijos vystymąsi ir pasakojimų sekimo vaidmenį įgyjant kompetencijas. 

Tai baige si schema apimanc ia ž ingsnelius, kuriuos turi padaryti pries mokyklinio 

ugdymo mokytojai, norintys pasakoti gerus pasakojimus, prisidedanc ius prie 

maž ų vaikų kompetencijų ugdymo.   

S ios knygos schema teikia literatu ros s altinius leidž ianc ius ugdytis toliau. 

Surinkta literatu ra apima įvairias s altinių ru s is. Kai kuriuos galima laikyti 

straipsnius ar knygas, kai kurie yra orientuoti į praktiką, o trec ioji kategorija yra 

s altiniai, kurie patys is  savęs, jau yra kitos literatu ros apž valga. Kaip ketvirtoji 

kategorija buvo surinkti už ras ai, tekstine  medž iaga arba skaidre s sukurtos pac ių 

partnerių. Pagrindž iant s iais s altiniais buvo sukurtos gaire s mokytojams/

pasakotojams orientuotiems į maž us vaikus amž iaus grupe je nuo 3-7 metų.   
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S is vadove lis seka ž ingsneliais nurodytais schemoje: 

Kompetencija 

Pasakojimų pasirinkimas 

Pasakojimų pristatymas 

Pasakojimų sekimo erdve  

Vaikų įtraukimas 

Tolimesnių kompetencijų vystymosi skatinimas 

Pasirinktų kompetencijų įgijimas 

 

 

Mu sų tikslas, kad s is vadove lis bu tų pagalba, kuria gali remtis pasakotojas, kai 

ruos iasi pasakos sekimui, ir palengvintų tolimesnį kompetencijų vystymąsi tarp 

vaikų.  

 

Visoje knygoje, mes tiriame 8 pagrindines kompetencijas is skirtas Europos 

komisijos ir demonstruojame kaip bet kuris pasakojimas gali bu ti naudojamas 

patobulinti bet kurią kompetenciją; tiesą pasakius, bet kuris pasakojimas gali 

patobulinti kiekvieną is  kompetencijų. Mes naudosime „Sinbado Ju rininko” 

pasakojimą, kad pateiktume pavyždį, kaip is vystyti kiekvieną kompetenciją tarp 

vaikų. Pasakojimas sekamas visame vadove lyje, ir kiekviename etape bus 

tyrine jama skirtinga pagrindine  kompetencija ir siu lomas pratimas. Skaitytojas 

gali praleisti ais kinamuosius skyrius ir sekti nuorodas į as tuonias „Sinbado” 

is traukas.  
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Kompetencija 

S iame projekte mes siekiame is ugdyti kompetencijų vystymąsi per 

pasakojimą, tarp maž ų pries mokyklinio arba ankstyvojo mokyklinio 

amž iaus vaikų, kuriems 3-7 metai. 

 

2007m., buvo is leistas Europos visą gyvenimą trunkanc io mokymosi 

memorandumas (Europos komisija, 2007), kuris identifikuoja ir apibre ž ia 

pagrindinius gebe jimus, kurių reikia kiekvienam tam kad pasiektų asmenybe s 

įgyvendinimą, socialinę įtrauktį, įsidarbinimą ir aktyvų pilietis kumą.  Renkantis 

kompetencijas, kurios gali bu ti įgytos per pasakojimus, pirma mintis gale tų bu ti, 

su kuria is  apc ioje is vardytų kompetencijų gali bu ti susietas pasakojimas 

(skliausteliuose galima rasti temų arba problemų, kurios susijusios su 

pagrindine mis kompetencijomis ir pasakojimais):  

 

Bendravimas gimtąja kalba (žodynas, patarlės, gramatika, posakiai, sąvokos 

ir kt.) 

Bendravimas užsienio kalbomis (3-7 metų amž iaus grupei, tai ribojama 

už sienio kalbų suvokimu ir galbu t kai kuriais pagrindinio ž odyno ž odž iais (labas, 

bon jour, iki, adieu ir kt.) 

Pagrindinės kompetencijos moksluose ir technologijose (mokėjimas 

skaic iuoti, kiekybine s ir kokybine s sąvokos, medž iaga, dinamika ir kt.) 

Skaitmeninė kompetencija, IKT (Informacinės ir komunikacinės 

technologijos) (paieška, identifikavimas, nuotraukų darymas, 

atvaiždavimas ir kt.)  

Mokymasis mokytis ( mokymosi strategijų pavyždž iai, apmąstymas ir kt.) 
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Socialinės ir visuomeninės kompetencijos (solidarumas,  užuojauta, 

gailestis, moralumas, vientisumas, sąž iningumas, bendruomenis kumas, teise s,  

pareigos ir kt.) 

Iniciatyvumo ir verslumo pojūtis (iniciatyvų, rižikų, veiksmų, apdovanojimų, 

atkalumo, mobilumo, paskatinimo, kad reikalai vyktų pavyždž iai) 

Kultūrinė išraiška (pasakojimų sekimas, sukūrimas, ryšio turėjimas, 

atskleidimas, formavimas, projektavimas, ž aidimas ir pies imas)  

 

Toliau einantys komponentai turi bu ti apimami kiekvienos is  as tuonių 

pagrindinių kompetencijų, kaip is skirta Europos komisijos:  

 

Kūrybingumas (kuria naujus veiksmus ar dalykus) 

Iniciatyva (mato galimybes, jas priima) 

Problemų sprendimas (veikia strategis kai, randa naujus sprendimus) 

Rizikos įvertinimas (įvertina rižikas prieš imdamasis veiksmų) 

Sprendimų priėmimas (įsivardija kokie sprendimai ir juos daro)  

Konstruktyviai vadovauja jausmams (palaiko gerą nuotaiką) 

Tinkamai naudojasi ištekliais (žino, kada pasinaudoti erudicija) 

Efektyvumas (pasiekia tai, kas turi būti padaryta )  

Poveikis (padaro taip, kad dalykai vyktų) 

 

Jei ž iu rime į s iuos kompetencijų bruož us, mes pamatysime, pož iu rių, veiksmų ir 

režultatų/efektų sąras ą, kuris stebe tinai panas us į įvykių seką, per kurią pereina 

pagrindinis pasakojimo veike jas. Pilnas ku rybingumo, protagonistas imasi 

iniciatyvos; kylant problemoms, reikalingas rižikos įvertinimas, sprendimai ir 

sprendimai. Per tinkamą is teklių naudojimą ir jausmų valdymą (baime s, drąsos, 
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nusiminimo ir kt.) pagrindinis veike jas randa sprendimus, įrodo, kad yra 

efektyvus ir pakeic ia situaciją/ turi poveikį. Taip galvojant lengva įsivaižduoti, 

kad s is kompetencijų bruož ų sąras as buvo sukurtas turint omeny pasakojimus ir 

pasakojimų sekimą.  

 

Pastaba: Bruož ų sąras as leidž ia tiksliai apibre ž ti ir praturtinti kompetencijas ir 

subkompetencijas parinktas is  pagrindinių kompetencijų sąras o. Nors s is ž ingsnis 

pamine tas kaip pirmasis, svarbu suvokti, kad sąsaja tarp kompetencijų ir 

pasakojimų gali bu ti specifine , kai jau pasirinktas pasakojimas. Ž ingsneliai 

schemoje bu tinai pasikartoja.  

 

Pastaba: Kitas aspektas, kurį reike tų ture ti omenyje, yra tas, kad kompetencijų 

įgijimas yra vienas is  pasakojimų sekimo tikslų, bet ne vienintelis. Rinkdamasis 

pasakojimus ir nuspręsdamas de l kitų pasirinkimų, reikia suvokti ketinimus, 

tokius kaip gerove , pralinksminimas, draugyste  ir t.t.  

Gairės: 

 Pasirinkti pagrindines kompetencijas 

 Įvardinti pagrindines kompetencijas temose, problemose ir sub-

kompetencijose  

 Apsvarstyti papildomus tikslus, kuriems pasakojimas gali 

pasitarnauti be pagrindinių kompetencijų įgijimo.  

 Bandyti apjungti pasirinktas kompetencijas su galima pasakojimų 
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Sinbadas Jūrininkas  

Pirma dalis 

Pasakojimas apie ju reivį Sinbadą c ia pateikiamas, kad 

pademonstruotume m, kad kiekviena is  8 pagrindinių kompetencijų 

gali bu ti randama bet kuriame duotame pasakojime. Kai sekame 

Sinbado pasakojimu, randame, kad kiekviena is trauka turi ją lydinc ią 

siu lomą kompetenciją; nesvarbu kokį pasakojimą bepasakotum, bet 

kuriuo atveju įmanoma vystyti bet kurią kompetenciją.   

S inbadas buvo vargs as nes ikas ir vieną dieną jis ilse josi prie turtingo pirklio namų. Garsiai galvojant, kode l jis turi taip 

sunkiai dirbti, kai kiti nieko neveikia ir yra turtingi, pirklys is girdo 

Sinbadą besiskundž iant ir pakviete  jį vidun į namus. Jis Sinbadui 

Nes ikui paais kino, kad jo vardas irgi Sinbadas, Sinbadas Ju rininkas, ir 

nors dabar jis ir yra turtingas, jis tokiu tapo tik per se kmę ir likimą, 

septynių stebuklingų kelionių metu. Jei Sinbadas Nes ikas nore tų 

paklausyti, Sinbadas Ju reivis papasakotų s iuos pasakojimus, kad jis 

geriau suprastų skausmą ir kanc ią, kurią pirklys is kente  savo 

jaunyste s dienomis... 
Sinbadas antra dalis 

»»» 
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Pagrindinė kompetencija 8: Kultūrinė išraiška  

Kūrybinė minčių išraiška noriai pademonstruojama pasakojimo pradžioje, 

kadangi turtingasis pirklys nori savo pasakojimą perduoti jaunesniajam Sinbadui.   

Sinbado Ju rininko pasakojimas tiesiogiai pavaižduoja istoriją pasakojamą 

pac iame pasakojime, taigi vaikai savaime supranta santykį tarp pasakotojo ir 

klausytojų; pasakotojas pasakoja kaž ką fantastis ko ir is  antrų lu pų, o tai leidž ia 

sulaikyti netike jimą.  

 

Siūlomas pratimas: 

Panaudokite pinigų ir monetų skaic iavimo temą, kad padrąsintume te savo 

mokinius pagalvoti apie skirtingą daiktų vertę. Galbu t spe liojimo ž aidimą (t.y. 

„kiek kainuoja xxx?”), ve liau atskleidž iant tikrąją vertę. Paklauskite vaikų, ką jie 

supranta apie pinigus ir kode l jie reikalingi s iuolaikinei visuomenei.  
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Pasakojimo 

Pasakojimo pasirinkimas yra glaudž iai susijęs su kompetencijų, kurias 

jis turi paremti, įgijimu. Visgi ture kite omenyje, kad pasakojimas gali 

įgyvendinti ir kitus tikslus. Kitas dalykas, į kurį reiktų atsiž velgti, yra 

vaikų is sivystymo ir brandos lygmuo. Ar jie gebe s suprasti 

pasakojimą; ar jis gali bu ti lengvai susietas su vaikų patirtimi; ar jie 

emocionaliai susidoros su pasakojimo turiniu?  Ž inoma, kad 

pasakojimas ne ra nejudinamas: jis savo is rais ka gali bu ti pritaikytas 

prie tiksline s grupe s reikmių. Is liekąs klausimas yra, ar adaptacija 

palieka nepakitusį pasakojimo branduolį.  

 

Amž iaus grupe  su kuria susiduriate taip pat apsprendž ia, kokius pasakojimus 

pasirinkti. Kuo vyresnis vaikas ar kuo labiau is sivystęs, tuo lengviau jam is laikyti 

de mesį, suprasti, susieti save ir kt. Ypatingai svarbi galimybe , pasakojimą, kuris 

bus papasakotas, susieti su vaikų patirtimi. Vaikai labai plac ių paž iu rų, tode l 

nereikia rinktis pasakojimų paž įstamoje aplinkoje ar ž inomu turiniu, bet svarbu 

pasakojimus analižuoti, nes tada Ju s kaip pasakotojas gale site apjungti sąsają tarp 

galimai egžotis ko turinio ir vaikų potyrių. Vaikų potyriai ne tik tai, ką jie is  tikrųjų 

mate  ar is gyveno, jie taip pat apima taip vadinamą jų vidinį pasaulį. Per dainas, 

pasakojimus, nuogirdas, vaižduotę ir kt. jų pasaulis is siplec ia daug toliau nei jie 

is ties mate  ar dare .  

Prisiminkite savo pac ių vaikystę ir pasakojimus, kuriuos girde jote ir skaite te. Kas 

Jums patiko?  Ar tai tie pasakojimai, kuriuos prisimenate prabe gus metų metams? 

Verta prisiminti, kad jei Jus ž ave jo kaž kuris pasakojimas, arba jei sukyla tam tikri 

jausmai, kai prisimenate, tai stiprus rodiklis apie Ju sų pac ių pasakojimo patirtį. 
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Vaikai, kuriems pasakosite pasakojimą, greic iausiai irgi formuoja savo pac ių 

emocinį prierais umą pasakojimui, kurį pasirinksite, o tai Jus pastato daranc ioje 

įtaką ir tuo pat metu labai įdomioje pade ty. Rinkite s is mintingai! 

Kartu su kompetencijų įvardijimu, pasakotojas sprendž ia, kokius pasakas jis ar ji 

ture tų sekti. Sprendž iant naudinga prisiminti pasakojimų kategorijas ir 

problemas sprendž iamas pasakojimuose. Toliau esanti schema gale tų bu ti 

naudinga svarstant apie pasakojimo pasirinkimą: 

 

Sudedamosios 

dalys 

Pasakojimų rūšys 

 
 

Širdis 

 
 

Galva 

 
 

Rankos 

Komiški 

pasakojimai 

Juokas Humoras, 

juokeliai 

Juokingi gestai, 

mimikos 

Stebinantys 

pasakojimai 

Smalsumas Strategija Pavaiždavimas, 

grafika 

Siaubo pasakojimai Baime , nerimas, 

ru pestis, 

praradimas, 

neviltis 

Sąž iningumas. 

Sauga, saugumas 

Jausmų is rais ka, 

fižinis atsakas 

Gerą jauseną 

skatinantys 

pasakojimai 

Meile , draugyste , 

už uojauta, laime   

Santykiai, 

solidarumas, 

atsakomybe   

S ypsena, 

prisilietimas, 

is rais ka 

Pamokantys 

pasakojimai 

Vertybe s, normos, 

įsipareigojimas  

Taisykle s Is rais kos/gestai 

susieti su morale  

Istoriniai 

pasakojimai 

Tapatybe  Faktai ir skaic iai Prie mimas 
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Be kategorijų is vardytų schemoje, svarbu suprasti turinį, kurį Ju s norite apimti 

temos, gyvenimo įvykių ir kt. atž vilgiu. Tiems, kurie pasakojimus seka mokykloje, 

rekomenduojama susieti pasakojimą su tvarkaras c iu, kuriuo vadovaujate s. 

Gairės: 

 

 Jei įmanoma, nustatykite ir sekti pasakojimui naudokite progą. 

Tikro gyvenimo įvykiai is  namų, s eimos, kaimynyste s, patirtys is  

kasdienio vaikų gyvenimo, s vente s, gimtadieniai 

 Pasirinkite pasakojimus tinkamus tam tikrai amž iaus grupei: 

pasakos, pasake c ios, mitai, legendos, liaudies pasakos/ folkloras  

 Pasirinkite pasakojimą, kuris gali bu ti susietas su pasirinktomis 

kompetencijomis 

 Pasirinkite pasakojimą, kuris leidž ia klausytojui nustatyti veiksmo 

procesą, kurį atlieka pagrindinis veike jas  

 Pasiru pinkite, kad tai atitiktų vaikų is sivystymo lygmenį 

(pasakojimo trukme , įskaitytos sąvokos, sude tingumas)  

 Apgalvokite emocinį poveikį. Supraskite pasakojimo nuotaiką 

(juokingas, nuotaikingas...)  

 Pagalvokite, kaip pasakojimas gali bu ti papasakotas renkantis 

vaikams tinkamus ž odž ius ir fražes   

 Pasiruos kite pasakojimą susieti su vaikų patirtimi (apimanc ia 

vidinį pasaulį)  
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Sinbadas Jūrininkas  

Antra dalis 

K ai is leido turtą paliktą savo te vo, Sinbadas is siruos e  į ju rą 
tike damas atstatyti savo se kmę. Ju rininkai mane , kad jie is lipo saloje, 

bet tiesą pasakius tai buvo milž inis kas miegantis banginis su medž iais 

auganc iais ant nugaros. Paž adintas lauž o, kurį už ku re  ju rininkai, 

banginis ne re  į gelmes ir Sinbadą is mete  į ju rą. Kiti ju reiviai mire , 

vienintelis is sigelbe jęs buvo Sinbadas atsitiktinai pamatęs 

plu duriuojantį medį; įsikibęs medin, jis po daugelio dienų buvo 

is mestas į keistą krantą. Tyrine damas jį, ju reivis pamate  arklį įstrigusį 

purve ir is gelbe jo jį. Pasirodo, kad tai buvo karaliaus arklys ir karalius 

patenkintas Sinbadu, galų gale padare  jį vienu is tikimiausių savo 

dvaris kių.   

Vieną dieną tas pats laivas, kuriuo Sinbadas anksc iau plaukiojo, 

priplu duriavo prie salos ir Sinbadas ve l turi savo prekes saugomas 

laivo apatine je dalyje. Jis s iuos atidave  karaliui kaip pade ką, o karalius 

nore damas atsilyginti dave  daug aukso ir brangakmenių. Sinbadas 

namo grįž o turtingas, gyvendamas prabangoje.  

Sinbadas Ju rininkas dave  nes ikui 100 aukso gabalų ir pras o jo sugrįž ti 

kitą dieną, kad is girstų pasakojimą apie kitą kelionę...  Sinbadas trečia dalis 

»»» 
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Pagrindinė kompetencija 7: Iniciatyvumo ir verslumo pojūtis  

Gebe jimas paversti mintis į veiksmus, apimantis rizikos prisie mimą, 

kūrybingumą ir planavimą, yra aiškiai parodomas antroje pasakojimo apie 

Sinbadą dalyje. Kai pirklys is siruos ia į než inią, jo tikslas yra už sigyventi turtų; tai 

pasiekiama per se kmę (se kmę ir likimą), bet taip pat buvimą tinkamoj vietoj 

tinkamu metu (rižikos prisie mimą).  

 

Siūlomas pratimas: 

Grupe je kalbe kite apie banginius ir paskatinkite pies ti ir kurti banginių modelius.  

Mokykite s jų biologines savybes ir kur jie gali bu ti rasti ir kode l jie medž iojami 

(XIX a. Medž iokle  = verslas tarp banginių kompanijų). 
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Pasakojimo 

Pirmoji dalis: pasakojimas 

Svarbu ž inoti pasakojimo struktu rą ir laikytis formos sekant 

pasakojimą. S ios struktu ros labai stipriai susijusios su bendrais 

pagrindinių kompetencijų bruož ais ir tode l teikia galimybes pabre ž ti 

s į santykį (pamine ti iniciatyvumą, įvardinti ku rybinį sprendimą, 

pabre ž ti galimas rižikas, dž iaugtis poveikiu, kai randami sprendimai): 

 

 Pasakojimų sudedamosios dalys  Pasakojimų struktūra 

 Pasakojimas      Vieta 

 Vieta        Įvykio pradž ia  

 Tema       Vidinis atsakas 

 Siuž etas       Pastanga 

 Dalis        Padarinys 

 Pastanga       Reakcija  

 Režultatai 

 Atomažga 

 

 

Is  struktu ros ir sudedamųjų dalių is vardytų virs uje, pasidaro ais ku, kad paties 

pasakojimo viduje mes gale tume is skirti skirtingas perspektyvas:  

Pasakojimas kaip įvykių eiga 
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Pasakojimas kaip pagrindinių veikėjų patirtis 

Pasakojimas kaip pasakotojo patirtis 

Pasakojimas kaip klausytojo patirtis 

 

Kaip pratimą, pabandykite tą patį pasakojimą pasekti is  skirtingų perspektyvų, is  

skirtingų veike jų perspektyvos. Paimkime „Raudonkepuraitę” kaip pavyždį. 

Tradiciniame pasakojime vaižduojama maž a mergaite  keliaujanti per mis kus pas 

senelę; vilkas bando ją suvalgyti (taip pat ir senelę), bet Raudonkepuraitę 

is gelbe ja medkirtys. Dabar pasakojimą papasakokite is  vilko pož iu rio tas ko. Ar is  

medkirc io. Kas pasikeic ia?  

Taip pasakotojas seka pasakojimo struktu rą, bet gali s iuos keturis pož iu rio tas kus 

kaitalioti tarpusavyje, bet visada privalo gerbti struktu rą. Įdomumas klausytojui 

gali bu ti sukuriamas per:    

Než inią: kas atsitiks toliau; ar veike jai is spręs savo problemas? 

Netike ti įvykiai: gali pasirodyti staigios gre sme s ar įvyksta posu kis, kuris pakeic ia 

veike jų kelione s „trajektoriją” 

Ais ku s pagrindinio veike jo tikslai  

Posu kio tas kas: ar tikslas pasiekiamas ar nepasiekiamas?  

Netolydumas tarp pasakojimo tas kų  

Ku rybingumas: metaforų naudojimas, netike tumas, ku no kalba, karikatu ra ir kt. 

  

 

Pasakotojui naudinga parodyti alternatyvius pasirinkimus pasakojimo 

struktu roje, tokius kaip pertraukimas, než inia arba problemų sprendimo 

elementai; tai klausytojams daž nai naudinga (ir malonu), ypac  jei yra du 

pasirinktini keliai, kuriais ž engti gali pagrindinis veike jas.  Tai puiki galimybe  

įtraukti klausytojus: papras ykite vaikų, kad pasiu lytų galimas pabaigas ar is keltų 
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naujas problemas. Kurios turi bu ti is spręstos tam tikro veike jo. Nebijokite ž aisti 

su pasakojimo struktu ra arba paskatinti vaikus, kokią struktu rą sekti.  

 

Pasakojimo skeletas 

Daugumai ž monių, pirmiausia mokantis sekti pasakojimus, yra per sunku 

atsiminti visą pasakojimą. Is skirstant pasakojimą į lengvai prisimenamas 

is traukas, leis prisiminti svarbias pasakojimo dalis ir leis tolimesnes detales 

pride ti ve liau. Pasakojimo skeletas yra pratimas, kuris padeda sukurti paprastas 

pasakojimo struktu ras, pade ti atminc iai ir pagelbe ti pasakotojui prisiminti 

pasakojimo eigą. Papildomos detale s gali bu ti pride tos ve liau, tiek daug ir tiek 

maž ai, priklausomai nuo auditorijos, turimo laiko ir pasakojimo sekime duodamo 

pratimo tikslo. Ju sų pasakojimas turi bu ti suvertas ant ais kios siuž etine s linijos, 

taigi prade dami naudokite trijų dalių skeletą:  

3 dalių skeletas 

Bet kurį pasakojimą is skirstykite į pradz ią, problemą ir sprendimą. Taigi, jei 

mes kaip pavyždį naudosime „Sinbadą Ju rininką”, pradž ia gale tų bu ti: „Gyveno 

ju reivis vardu Sinbadas, kuris patyre  daug nuotykių.” Problema gale tų bu ti: „jis 

prarado visus pinigus kelione je”; sprendimas gale tų bu ti „bet karalius dave  jam 

aukso už  jo pasakojimus”.  

Dabar lengva atsiminti pagrindinę pasakojimo siuž etinę liniją. Tolimesni 

patobulinimai gali bu ti sudaryti is  penkių dalių skeleto:  

5 dalių skeletas 

Prie pradž ios, problemos ir sprendimo, mes galime pride ti suintensyvinimą ir 

galutinį pasakojimo vaiždą. Tada seka tampa:  

 Pradžia  >  Problema  >  Suintensyvinimas  >  Sprendimas >  Galutinis 

vaizdas 

Taigi, Sinbado pasakojime, pradž ia ir problema lieka tokios pac ios, bet 

suintensyvinimas gale tų bu ti „o tada jį pagavo kanibalai”. Be to, daugiau detalių 
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reikalinga         sprendimui, kuris gale tų bu ti „Sinbadas apgavo kanibalus 

is spjaudamas nuodą, kurį jie bande  sumaitinti, ir triuks mingai pabe go”. Galutinis 

vaiždas vis tiek gale tų bu ti karalius apdovanojantis Sinbadą auksu, kuris 

galiausiai se di namuose apsuptas turtų.  

 

Skeleto suformulavimas 

Kai jau ž inosite 5 savo pasakojimo skeleto dalis, jums reike s suformuluoti 

pasakojimą—pride ti detalių, kurias prisimenate ir pabandyti įsivaižduoti 

skirtingas scenas is  pasakojimo, kurios pade s Jums prisiminti. Kai jau baigsite s į 

pratimą, turite pakankamai gerai ž inoti pasakojimo siuž etinę liniją, kad 

gale tume te ją garsiai papasakoti. Įgudimas daro meistru! 

 

Fragmentai 

Pride jus pasakojimo skeletus, pasakojimo fragmentų naudojimas pade s Jums 

paž inti pasakojimų struktu rą ir kaip keisti ar ž aisti su struktu ra patenkinant Ju sų 

pac ių poreikius.  

Ve l naudodami Raudonkepuraitę, pasakojimą, galime suskaldyti į trumpus 

fragmentus (panas ius į skeletus). Tai gale tų atrodyti s itaip: 

Vilkas kalbasi su ja ir suž ino, kur ji eina  

Medkirtys eidamas pro s alį is girsta triuks mą, nuž udo vilką ir is gelbsti 

Raudonkepuraitę  

Vilkas suvalgo senelę ir slepiasi, kol ateis maž oji mergaite  

Raudonkepuraite  siunc iama į mis ką su maisto kreps iu, kad aplankytų senelę  

Mergaite  pastebi kaž ką keisto senele je ir ją surija vilkas  

Su ta pac ia informacija kaip ir „normaliame” pasakojime, dabar mes turime 

skirtingą informaciją ir tode l skirtingą pasakojimą.   



 

22 

 

Pasakotojas turi nuspe ti, kaip klausytojas atstatys ir nuspe s siuž etinę liniją ir 

privalo juos nustebinti bent jau kurį laiką netike tais įvykiais. Klausytojas kaip 

re mus pagal kuriuos orientuotis gali pasiimti pasakojimo veike jus, kurių planai ir 

tikslai arba ais kiai įvardyti arba konkretu s. Kiekvienas pasakojimas turi telktis 

ties posu kio tas ku, kai pagrindinio veike jo pagrindinis tikslas ryž tingai 

pasiekiamas arba nepasiekiamas. Gerame pasakojime, kontrastas yra drastis kas: 

ais kiai neigiamas kelias (pvž.: mirtis, sunaikinimas) pries  ais kiai teigiamą kelią 

(pvž.: dosnu s apdovanojimai). Įvardinę pagrindinio veike jo problemą, klausytojai 

patirs stiprią įtampą ir netikrumo jausmą. Paprasc iausiai, tokie tyrimai privalo 

is tyrine ti kultu rines ž inias apie tai, kas troks tama ir netroks tama.  
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Antra dalis: pasakojimų sekimo pertraukimų repertuaras  

Dabar, kai jau is skaide me pasakojimus ir apras e me, ko reikia pasakoti 

pasakojimui, galime eiti prie pristatymo. Is  prigimties, daug ž monių jaudinasi 

pasakodami pasakojimą, ypac  jei neskaitome tiesiai is  knygos, bet yra dalykų, 

kuriuos galima padaryti, kad tai palengvintume m.  Clare Muireann Murphy 

(www.claremurphy.org), airių pasakotojas, siu lo už siras yti „meilių” ir „baimių” 

sąras ą, turintį visas teigiamas ir neigiamas emocijas, kurias patiriate (arba 

galvojate, kad gale tume te patirti) leisdamiesi į pasakojimų sekimo kelionę. Kai 

kurie s io projekto partneriai atliko s į pratimą vadovaujant Clare ir ž odž iai 

pasirodę jų sąras uose buvo tokie:  

 

   Meilė       Baimė 

„Laimingas, saugus, sužavėtas,  „Nežinai, ką sakyti, buvimas  

besijaučiąs patogiai,  susijaudinęs,  šiukšle, atminties praradimas, neateina  

atsipalaidavęs, nerūpi niekas kitas, žodžiai, atrodai kvailiu, balso 

apima visus tavo pojūčius,    trukdžiai („ehm”, „aaa” kt.),  

kaip vaikas, susidomėjęs”   pražiopsai svarbias dalis, klausytojams 

       nepatiksiu, mikčiojimas, nervingas trukčio- 

       jimas, prarandu klausytojų dėmesį” 

 

Kai grupe  už siras e  ž odž ius, jie buvo pade ti į s alį likusiam kurso laikui, įvyko kai 

kas graž aus. Kaip matote mu sų grupe  jaudinosi de l daugelio neigiamų situacijų ir 

ture jo didesnį „baimių”, o ne „meilių” sąras ą. Paskutinę dieną, mes perž iu re jome 

„meilių” ir „baimių” sąras ą ir sutare me, kad nors visi arba dauguma teigiamų 

ž odž ių buvo jauc iami, bet beveik ne  vienas is  neigiamų jausmų ar potyrių nebuvo 

is ties pasirodęs.  

S is pratimas ais kiai parodo, kad visi a) jauc iasi nervingi ir susijaudinę ir b) tos 

http://www.claremurphy.org


 

24 

baime s yra nepagrįstos. Mu sų pasakotojų grupe s potyriai buvo daug labiau 

teigiami nei pradž ioje bijota ir bendrai mes suvoke me, kad klausytojams patinka 

pasakojimai ir jie nori me gautis patirtimi.  

 

Kitas naudingas patarimas yra sukurti savo pac ių „įrankių komplektą”, kad 

papildytume pertraukimų repertuarą. S itai gali apimti is vardytus dalykus:  

 Humoras       Veido is rais kos 

 Garso efektai       Ž aisti balsais 

 Pauže s       Akių kontaktas 

 Ž inok savo pasakojimą (kada papasakoti) Pakeisk ritmą/ laiką 

 Perde ti judesiai      Kartojimas 

 Tike k savim / pasakojimu    Jausmai per fižinį pasikeitimą/ 

         balsą      

 

4 pasakojimų sekimo ramsčiai 

Kita svarbi sąvoka parodyta Clare Murphy yra tai, ką jis vadina keturiais 

pasakojimų sekimo ramsc iais. Kai s ie suprantami ir is mokstami, pasakojimų 

sekimo patirtis bus daug malonesne  ir Jums ir Ju sų klausytojams.  

 Me k savo pasakojimą 

 Tike k savo pasakojimu 

 Ž inok savo pasakojimą 

 Padaryk jį nuosavu– surask savo paties balsą 

 

 Laikas ir vedimas 

Per pasakojimų sekimo procesą, pasakojimas is sirutulios ir bus atskleistas. 

Struktu ra apsprendž ia pasakojimo struktu rą; visgi, pasakotojas prie struktu ros 
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prideda savo pasakų sekimo repertuaro pertraukimų. Jis/ji sule tina arba 

pagreitina, padaro paužę arba už duoda klausimą. 

Pasakotojas gali padaryti pas alinius ž ingsnelius, nurodyti į pries  tai pamine tus 

dalykus, ve l susitelkti ties pagrindine siuž eto linija ir tai pabre ž ti.  

Pasakotojas tarnauja kaip turistų gidas per pasakojimo s alį, pristatydamas, 

rodydamas į dalykus, juos ais kindamas, spe damas, komentuodamas, keldamas 

is s u kius ir provokuodamas. Pasakotojas gali pasirinkti požiciją laike 

kaitaliodamas bu tąjį, esamąjį ir ateities laikus, ž inoma atsiž velgdamas į vaikų 

gebe jimą padaryti tokius keitimus atitinkamai pagal jų amž ių.  

 

 

Vaidinimas 

Pasakotojas praturtina pasakojimą jo ar jos balsu (garsumu, garso tonu) ir jis ar ji 

gali naudoti balso variacijas, kad įku nytų veike jus esanc ius pasakojime. Be to, 

pasakotojas turi turtingą veido is rais kų repertuarą, gestus ir judesius. Dar 

daugiau, vaikus paveikti jie gali ir kartodami, keisdami, perde dami ir 

vaižduodami.  Kai pasakojimas sekamas dalimis, tokie dalykai, kurie sukelia 

įtampą naudojami sukelti vaikų susidome jimą.  
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Trečia dalis: praktiniai pasiūlymai 

Kai mes visi ž inome bent vieną pasakojimą, ir tikriausiai ž inome dar daugiau is  

filmų ir teatrų, is  tiesų papasakoti pasakojimą klausytojams garsiai gali bu ti 

įtampą kelianti už duotis. Skaityti is  pasakojimų knygos yra vienas dalykas; 

atsistoti ir papasakoti pasakojimą be jokių už ras ų visis kai kitas.   

C ia mes pateiksime kai kurias už uominas ir pasiu lymus, kaip perduoti tai, kas s ių 

dienų pasaulyje tapo ne taip daž na: z odinį pasakojimą. Visgi, turi bu ti prisiminti 

s ie dalykai:   

Kiekvienas yra skirtingas: tai ne apie tai, kas „teisinga” arba „klaidinga”, greic iau 

jau apie tai, kaip Jus pasakotojus, priversti pasijusti patogiau ir labiau bendrauti 

su klausytojais. 

Kai kuriems ž mone ms labiau patinka ture ti už ras us arba lankstinuką; puiku!  

Skirtingi klausytojai reaguoja skirtingais bu dais, taigi lankstumas is  Ju sų puse s 

svarbus.  

Laimingas pasakotojas yra geras pasakotojas!  

 

Praleiskite s iek tiek laiko apmąstydamas toliau einanc ius punktus ir kaip jie 

paveikia Ju sų pasakojimų sekimą:  

• Ju sų balsas—gali atrodyti akivaiždu, bet Ju sų balsas daž nai yra pats svarbiausias 

įrankis Jums kaip pasakotojui. Kaip garsas, tonas, ais kumas paveikia Ju sų 

pasakojimą?   

• Pasakojimo pasirinkimas - kas Ju sų klausytojai? Ar pasakojimas svarbus jiems 

ar tinkamas?   

• Ku no kalba – kartu su balsu, ku no kalba yra svarbus pasakojimo aspektas. Ar 

ture tume te se de ti ar stove ti? Ar visi gali Jus matyti? Ar norite se de ti ramiai ar 

jude ti aplink—o gal tai blas ko?   

• Pasitike jimas - visi jauc iasi nervingi sekdami pasakojimą, bet kaip mums tai 
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pasle pti?  

• Pauže  – pride kite paužių pasakodami, kad duotume t sau laiko atsipalaiduoti, bet 

taip pat ir klausytojams, kad ture tų akimirką už fiksuoti tai, ką sakote. Venkite 

pagundos pasakoti skubotai, kad greitai už baigtume te.    

• Atmintis– jei pasakojimą ž inote gerai, jį papasakosite dar geriau, tai augina 

pasitike jimą. Treniruokite s.  

• Kve puokite! – neskube kite, ypac  pradž ioje, duokite savo klausytojams laiko 

jaustis patogiai.  

• Raskite rys į su kiekvienu is  klausytojų—ture kite akių kontaktą, venkite kalbe ti 

tik vienam ž mogui.  
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Ketvirta dalis: siūlomos kompetencijos padėsiančios Jums 

tobulėti kaip pasakotojui  

 

# 1 Pasirinkite pagrindinius žodžius 

Ž odž iai yra svarbu s; ne tik de l to, kad jie tiesiogiai pasakojimą perduoda 

klausytojams, bet, kas svarbu, kad skirtingo ž odž io naudojimas gali sukelti 

skirtingas asociacijas klausytojui. Jeigu naudotume te skirtingą ž odį, susidarytų 

skirtingas paveikslas.   

Kad suprastume te ž odž ių galią, pasirinkite gerai ž inomą pasakojimą—s iame 

pavyždyje Pelenę. Už siras ykite visus pagrindinius ž odž ius is  pasakojimo—jie 

gale tų bu ti: mergaite , darbai, įsesere s, fe ja kriks tamote , noras, princas, batelis, 

karieta, vidurnaktis, moliu gas… Galbu t 10 ž odž ių pakaks.  

Toliau, Ju sų grupe s papras ykite paras yti tris alternatyvius ž odž ius kiekvienam 

raktiniam ž odž iui: pavyždž iui, vietoj „batelio” gali bu ti „batas, sportbatis, 

pusbatis”. Tęskite, kol ture site tris alternatyvas kiekvienam is  pagrindinių ž odž ių.  

Galiausiai, pabandykite pasekti pasakojimą nenaudodami nei vieno is  pagrindinių 

ž odž ių. 

Tai sude tinga, nes priverc ia skirtingai mąstyti ir is siais kinti kaip prisitaikyti, kad 

papasakotume te naująją versiją nenaudodami „už draustųjų” ž odž ių.  

 

#2 Sumažinti žodžių kiekį 

Daugeliui pasakojimų naudinga, kai jos sutraukiamos iki pac ių bu tiniausių ž odž ių, 

ypac  pasakojant maž iems vaikams.  

Pasirinkite kitą gerai ž inomą pasakojimą, tada pabandykite jį sumaž inti tik iki 7 

ž odž ių. Natu ralu, kad tai bus sunkus už davinys, bet atkreipkite de mesį į 

svarbiausius ž odž ius. Kai jau turite sąras ą, ar galite papasakoti savo pasakojimą ir 

vis tiek   perduoti prasmę tik 7 ž odž iais? 
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#3 Apšilkite savo balsą 

Pries  darydamas pratimus, Ju s aps iltume te ku ną, ir Ju sų balsas ne kitoks. Kad 

is vengtume te pertempti balsą, aps ilkite savo balso stygas; įkve pkite pries  

prade dami ir ž iovaukite tam kad atvertume te burną.  

Pilnai is kve pkite 

Kai plauc iai tus ti, atpalaiduokite pilvą, atverkite burną ir leiskite, kad ve l įeitų 

oras. Taip padarykite keletą kartų. 

Dabar ve l įkve pkite, pride dami „sss” garsą, tęsdami tiek ilgai kiek galite. 

Ir ve l pabandykite leisdami skirtingus garsus tokius kaip „s s s ” ar „fff”. Tai padeda 

lengvai atpalaiduoti skirtingus balso raumenis. 

Galiausiai, kartokite leisdami skirtingus balsių garsus („aaa”, „eee”, „iii” kt.). 

 

#4 Neskubėkite 

Ne tik pries  pradedant, kad pade tų Jums atsipalaiduoti, bet ir pries  patį 

pasakojimo sekimą. Prade dami daug ž monių giliai įkvepia ir tada leidž iasi į 

pasakojimą, nore dami kuo greic iau visa tai baigti. Neskube kite, galbu t pristatykite 

pasakojimą (arba save, jei reikia) ir kode l sekate.  

Ju sų klausytojai taip pat vertins laiką skirtą priprasti prie Ju sų balso, tono, netgi 

akcento; leiskite jiems prie Ju sų priprasti.  

Per pasakojimą prisiminkite sustoti ir įkve pti, tai leidž ia atsipalaiduoti 

nesulauž ant pasakojimo ritmo. 

 

#5 Niekada neatsiprašinėkite 

Kartas nuo karto, pries ais auditoriją, ž mone s atsipras o. Ir ne tik balsu, bet ir ku no 

kalba. Pasitike jimas is s aukia pasitike jimą; jei Ju s nervingai vaiks tine site aplink 

murme site ir neatsargiai me tysite ž odž ius, tai ir yra klausytojų atsipras ine jimas— 
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„Man gaila, kad c ia esu” - tai, ką sako Ju sų ku nas. Ir jei padarote klaidą, 

nesijaudinkite; visi klausytojai nori me gautis potyriu, niekam nebus svarbu net jei 

suklysite, bet jie pavargs kas minutę girde dami „atsipras au”.   

 

#6 Trys pagrindiniai patarimai (iš Martin Ellrodt, vokiečių pasakotojo) 

 Susiraskite vietą, kur visi Jus gali matyti 

 Kalbe kite taip, kad visi gale tų Jus girde ti 

 Nustokite kalbe ti, kai ž mone s Jus vis dar me gsta 

 Pagyvinkite pasakojimą naudodamiesi vaidinimo repertuaru  

 Pride kite ritmo, dainų, ž aidimų kada tik galite 

 Pride kite garsų, spalvų, ir kt. 

Gairės: 

 Suskaldykite pasakojimą į skeletą, kad pade tų Jums atsiminti 

pagrindinius elementus 

 Tada „papildykite” pasakojimą naudodami ais kią struktu rą ir 

pride dami sude tinių dalių, kurios reikalingos pasakojimui.  

 Sekite pasakojimą taip, kad klausytojas pac iu geriausiu bu du 

susitapatintų su pagrindiniais veike jais ir strategijomis, kliu timis 

ir rižika, su kuriomis susiduriama ir pasirinkimais/ sprendimais, 

kuriuos padaro  

 Is skirkite pagrindinio veike jo, pasakotojo ir klausytojo patirtį. 

 Naudokite laiką ir pagrindinius principus pagauti klausytojo 

de mesį  

 Paskatinkite klausytojus ž aisti su pasakojimo struktu ra;  

pakeiskite režultatus ar pride kite problemų, su kuriomis reikia 

susidoroti  

http://www.ellrodt.de/
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S inbadas Nes ikas sugrįž o kitą dieną ir Sinbadas Ju reivis jam 

papasakojo kaip nuvargo nuo gyvenimo poilsiaujant ir tros ko daugiau 

nuotykių. Ve l is buriavęs, jis atsitiktinai suduž o savo laivo bic iulių 

saloje su rokų (ple s rių mitologinių pauks c ių) kiaus iniais. Sinbadas 

griebiasi už  roko ir yra nuskraidinamas į milž inis kų gyvac ių sle nį, 

kurios tokios didele s, kad gali praryti visus dramblius, mintanc ius 

rokais. Sle nio dugnas dengtas didž iuliais ž ibanc iais deimantais, 

kuriuos renka vyrai is sklaidantys me są ant deimantų virs aus. Vos tik 

rokai me są nusines a į savo liždus, ž mone s nubaido pauks c ius ir 

pasiima deimantus prilipusius prie me sos (taip is vengdami gyvac ių). 

Sinbadas tai stebi ir prisiris a prie didž iulio me sos gabalo: nunes tas į 

roko liždą, jis pabe ga prisirinkęs didž iulį mais ą deimantų. Sinbado 

laivo bic iuliai sugrįž ta de l jo, leisdami s iam sugrįž ti namo su 

deimantų turtais ... 

 

Sinbadas Jūrininkas 

Trečia dalis 

Sinbadas ketvirta dalis 

»»» 
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Pagrindinė kompetencija 3: Matematinė ir mokslo kompetencija 

Pagrindine s mokslo ir technologijų kompetencijos apima z inių ir metodologijų,  

paais kinanc ių gamtos pasaulį, įvaldymą, naudojimą ir pritaikymą. Tai apima 

pakitimų, sukeltų ž monių veiklos, supratimą. Sinbadas stebi rokų elgesį ir 

supranta, kaip jis tai gali panaudoti savo naudai, kad pabe gtų is  pavojingo sle nio.  

 

Siūlomas pratimas: 

Leiskite vaikams is virti kiaus inį ir panaudokite tai kaip pamoką apie temperatu rą, 

mokslą, saugumą verdant, agregatines bu senas ir kt. Pavalgykite su grupe 

naudodami kiaus inius paruos tus skirtingais bu dais—kiek patiekalų jie gali 

sugalvoti paruos ti?  
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Pasakojimo erdvė 

Labai svarbu įrengti tinkamą vietą sekti pasakojimą. Aplinka gali bu ti 

nuo vieno vaiko iki daug klausytojų ir grupe s dydis daro tiesioginį 

poveikį, kai turi bu ti sekamas pasakojimas. Daž nai, kuo daugiau 

klausytojų, tuo didesnis is s u kis daromas pasakotojo repertuarui: 

judesius, mimikas ir gestus reike s perde ti, balsą pakelti ir daug 

detaliau pasiruos ti.  

Pasakojimo aplinka gali skirtis nuo lovos tarpukras c ių, kre slų ar pagalve lių iki 

palapine s, specialios kambario dalies is  anksto parinktos ir paruos tos.  Renkantis 

aplinką pasakojimo sekimui yra svarbu apmąstyti, kaip jis padeda pasiekti 

pasakojimo sekimo tikslus (linksminimą, apjungimą, dalinimąsi, informavimą, 

kultu rinius tikslus ir kt.) ais ku apimant ir kompetencijų vystymąsi. Aplinka gali 

bu ti sutvarkyta tokiu bu du, kad vaikai jaustųsi patogiai ir kuo labiau bu tų 

sumaž inimas jų is siblas kymas. Ž inoma tam tikri tikslai gali daryti įtaką aplinkos 

reikalavimams. Įtampa, susijaudinimas, smagumas ar dž iaugsmas visi reikalauja 

gana skirtingos aplinkos.  

Vieta, daiktai, įrankiai, naminiai gyvu ne liai, medž iagos, paveiksliukai ir kiti 

bruož ai turi bu ti atidž iai parinkti, kad pade tų pasakojimui, atmosferai ir 

tiksliniam (arba netiksliniam) kompetencijų vystymuisi.  

Pasakotojui yra is s u kis siekti apimti elementus pasakojimo sekimo aplinkai, kad 

jie gale tų atlikti savo vaidmenį paremdami pasakojimą simboliais, garsais, 

už uominomis... Tokie elementai gale tų bu ti svarbu s įrankiai pavaižduojant 

pasakojimą, pride jus garso efektus, kvapus ir liec iamuosius elementus paremiant 

kompetencijų vystymąsi.  

Nepamirs kite, kad yra skirtingi mokymosi tipai (kinetinis, girdimasis, regimasis). 
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Gairės: 

 

 Nustatykite klausytojų skaic ių/ vietos dydį 

 Apgalvokite tikslų įvairovę tam tikroje pasakojimo situacijoje  

 Atsargiai rinkite s vietą 

 Apsvarstykite bu dus, kuriais geriausiai gale tume te is naudoti vietą 

arba kaip paruos ti vietą tokiu bu du, kuris leistų geriausiai ja 

pasinaudoti.  

 Bandykite surasti bu dus apimanc ius įvairius poju c ius. 

 Pagal tai pasirinkite ir paruos kite aplinką 

Apsvarstykite juos pries  ruos dami erdvę ve lesne ms kompetencijų ugdymosi 

veikloms atsiž velgdami į pasakojimą. Apmąstykite, kokių papildomų įrankių ir 

elementų Jums reike s bet kuriems pratimams atsiradusiais de l pasakojimo 

sekimo sesijos (pies tukai, popierius, medž iagos, kostiumai ir kt.) . 
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Sinbadas Jūrininkas 

Ketvirta dalis 

P o daugelio metų ir ve l is tros kęs keliauti, Sinbadas is plaukia, bet greitai  

atsiduria saloje apgyvendintoje didž iulio „į ž mogų panas aus gyvio”. S i pabaisa  

valgo laivo įgulą prade dama nuo kapitono (storiausio). Sinbadas sukurpia planą 

apakinti s į milž iną dviem kars tais iki raudonumo ies mais naudojamais vargs ų 

laivo bic iulių kepimui. Sinbadas ir is gyvenusi laivo įgula pabe ga greitomis 

pastatytu plaustu; visgi, milž ino draugas stipriai meta į juos akmenį 

nuž udydamas daugelį vyrų. Sinbadas ve l grįž ta namo...   

 

 

Sinbadas penkta dalis 

»»» 
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Pagrindinė kompetencija 5: Mokėjimas mokytis 

Sinbadas geba ais kiai suvokti galimybes ir pagal tai organižuoja mokymąsi; s iame 

pavyždyje jis pastebi, kad ž monių kepimui naudojamas ies mas gali vietoj to bu ti 

panaudotas kaip ginklas. S ioje pasakojimo dalyje demonstruojamas gebe jimas 

asmenis kai arba grupe mis siekti savo paties mokymosi.   

 

Siūlomas pratimas: 

Suvaidinkite s ią sceną grupę padalindami po 2 ir po 3. Kiekviena grupe  prisiima 

skirtingą vaidmenį/ veike ją ir suvaidina pasakojimą savaip. Po to, 

paeksperimentuokite darydami pakitimus pasakojime; kas atsitiktų, jei milž inas 

nebu tų apakęs ar jei Sinbadas bu tų suvalgytas pirmasis?  
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Įtraukti vaikus 

Per pasakojimo sekimo sesiją vaikai gali bu ti įtraukti skirtingais 

bu dais. Pirmiausia, tai kaip pasakojimas yra pristatomas gali is s aukti 

aktyvų vaikų mąstymą. Klausimai, dilemos ar is s u kiai gali priside ti 

prie s io įsitraukimo. Toks įsitraukimas pasakojimui svarbus, bet tuo 

pac iu bu du jis gali trukdyti pasakojimo struktu rai. Tode l, svarbu, kad 

pasakotojas leidž ia įsitraukti neprarasdamas siuž etine s pasakojimo 

linijos.  

Kadangi kompetencijos apima ž inių gebe jimus ir vertybines nuostatas yra svarbu 

atspinde ti kiekvieną is  s ių aspektų. Tas pats pritaikytina ir kitiems trims 

kompetencijų komponentams (veiksmams, kontekstui ir kokybei—nore dami 

suž inoti detaliau ž iu re kite „Pedagogine  struktu ra”). Paimti kartu s ie reis kia, kad 

pasakotojas ne tik nustato įvykių eigą, bet taip pat atkreipia de mesį į jausmus, 

vertybes ir kokybe s problemas (geras ir blogas, malonus/nemalonus, teisingas ir 

klaidingas, nauda ir ž ala, draugai ir pries ai, turtingi ir vargs ai, drąsu s ir silpni, kt.) 

Pasakotojas gali kalbe ti apie tokią problemą gali pats/pati, arba ir netgi geriau 

kalbe ti apie jas su vaikais.  

Vaikus įtraukti galima:  

atvirai (klausimai, pertrauke le s) arba  

labiau numanomais bu dais (kviec iantys ž vilgsniai, smalsu s ž vilgsniai, linkc iojimas 

ir kt.)  

Įtraukiant vaikus, kai sekamas pasakojimas, yra įmanoma surasti bu dus, kad 

padarytume m pasakojimą bendru veiksmu įterpiant pasakojimą pjese s ar 

ž aidimo procese. Vaikai is moksta natu raliai ž aisdami, taigi įtraukiant vaidinimą 

kaip pasakos sekimo veiklos dalį ar ž aisti ž aidimą pagrįstą pasakojimu (papras yti 
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vaikų suvaidinti tai, ką jie is girdo, ar pritaikyti tokį ž aidimą kaip „akmuo, ž irkle s, 

popierius” vietoj jų imant trijų veike jų vardus). Pras ykite vaikų per pasakojimą 

klausti arba klauskite jų klausimų per visą pasakojimą: pavyždž iui, jeigu Ju sų 

pasakojime yra upe , Ju s gale tume te sustoti ir paklausti vaikų apie upes, ar jie gali 

is vardyti bent kelias, ar yra bent kelias aplankę, arba kaž kurioje plaukę...  

Vaikų kompetencijų vystymasis bus skatinamas, kai pasakojimas leidž ia 

susitapatinti, aktyviai mąstyti, tyrine ti galimybes, įtraukti į pasirinkimus, jausmus 

ir emocijas, naudoti visus poju c ius ir apmąstyti.  

 

Apšilimas 

Ypac  su maž ais vaikais, ž aidimai yra nuostabus bu das pristatyti pasakojimų 

sekimą ir taip pat padaryti, kad kiekvienam bu tų patogu—ypac  sesijos pradž ioje. 

Aps ilimas taip pat pade s Ju sų balsui, pade s Jums atsipalaiduoti, jei jaudinate s, 

sudeginti s iek tiek nereikalingos energijos. Vaikai (kaip ir suaugę) gali bružde ti, 

kai atsise da, taigi paprasc iausias aps ilimo ž aidimas gali tai sutvarkyti.  

Vaidinimas taip pat teikia kai kuriuos bu dus tokius kaip balso panaudojimas, akių 

kontaktas ar klausytojų de mesio suvaldymas, kurį teikia naudos tam, kaip 

is gyvenamas pasakos sekimas.  
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Gairės: 

 

 Bandykite įtraukti vaikus sekdami pasakojimą, bet gerbkite 

struktu rą  

 Įtraukite vaikus įvairiais kompetencijų atž vilgiais: kokia situacija, 

kas daroma, kas reikalinga, kur tai veda, kiek tai gera ar bloga ir 

kam?  

 Vaikus galima įtraukti atvirai arba labiau numanomai. Pasakojos 

sekimo procesui gerai bu tų is vengti per daug paužių.  

 Pasirinkite vaikų įtraukimo bu dus, kurie suaktyvina juos, kurie 

skatina juos mąstyti ir vertinti pasakojimo turinį  

 Dialogai gali efektyviai priside ti prie aktyvaus vaikų įsitraukimo ir 

tode l prie jų kompetencijų vystymosi.  

 Apgalvokite, kaip pasakojimą įtraukti į vaidinimo ar ž aidimų 

procesą.  

 Leiskite vaikams dalyvauti ž aidimuose arba vaidinime grįstame 

pasakojimu  

 Skatinkite vaikus aktyviai mąstyti, tyrine ti galimybes, apskaic iuoti 

rižikas, is reiks ti jausmus, naudoti poju c ius ir apmąstyti įvykių 

eigą 

 Palikite vaikams laiko, kad apmąstytų veiksmų poveikį ir 

pasirinkimus padarytus pasakojime 
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Sinbadas Jūreivis 

Penkta dalis 

K ai ve l is plauke , Sinbado laivas suduž o kanibalų saloje, kurie 
savo komandą s e re  beprotystę skatinanc iu augalu, kol jie sustore jo 

vakarienei.  Sinbadas is spjauna augalą ir pabe ga, kol jo nesuvalge  į 

netoliese esantį kras tą. Susitikęs su karaliumi jis ilgainiui 

susidraugauja su  dvaris kiais ir gauna graž ią ž moną. Gaila, s i mirs ta, o 

vietinis paprotys reikalauja, kad sutuoktinis turi bu ti palaidotas gyvas 

tuo pac iu metu geriausiais savo drabuž iais ir brangakmeniais. 

Sinbadas už daromas kape, bet pastebi drugelį skrendantį uolos 

virs un. Susirinkęs visus pries  tai palaidotus brangakmenius, jis kopia 

auks tyn paskui drugelį ir suranda maž ytį įtru kimą, per kurį gali 

pabe gti. Plaukiąs pro s alį laivas pargabena jį namo, turtingesnį nei 

kada nors anksc iau...  

Sinbadas šešta dalis 

»»» 
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Pagrindinė kompetencija 2: Bendravimas užsienio kalba  

S ioje pasakojimo dalyje, Sinbadas susiduria su keistos s alies kanibalais ir 

karaliumi; kur jis turi arba bendrauti už sienio kalba arba parodyti tarpkultu rinį 

supratimą ir gebėjimą tarpininkauti su kitais. Jis supranta papročius 

(is gyvenusio partnerio palaidojimą) ir tuo pasinaudoja.  

 

Siūlomas pratimas: 

Kalbe kite su savo grupe apie kalbas—kiek skirtingų kalbų jie gali sugalvoti? Ar 

kuris nors jų kalba kita kalba ar ž ino kitos kalbos ž odž ių. Suras ykite paprastų 

ž odž ių sąras ą (labas, ac iu , mano vardas yra... kt.) kuo daugiau kalbų, kurias jie 

ž ino, pabre ž kite kalbamų ž odž ių įvairovę pasaulyje.  
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Skatinti tolimesnį  

Kai pasakojimas pristatytas vaikai gali nore ti jį apmąstyti, jį 

detaližuoti, giliai apgalvoti. Pasakos sekimo proceso metu, yra svarbu 

leisti vaikams visis kai patirti pasakojimą. Kai pasakojimas 

papasakojamas, procesas gali labiau orientuotis į kompetencijų 

vystymąsi: taip jis tampa labiau s viete jis kas.  

Pasakojimas gali bu ti atkurtas, gali bu ti duotos už duotys  pasirinkti, rasti 

paveiksle lį arba parodyti į daiktus/paveikslus. Vaikų gali bu ti papras yta pamine ti 

skirtingas situacijas („ar kada nors buvai pasimetęs?”, „ar kada nors buvai 

papuolęs į pavojingą situaciją?”). Taip jiems turėtų būti metamas iššūkis, kaip jie 

ture tų elgtis tam tikrose situacijose, arba ką praeityje jie bu tų gale ję padaryti 

kitaip. Be to, svarbu pasakojimą apjungti su įvairiais poju c iais, kurie gali bu ti 

pasirinkti atitinkamai mais ant už duotis („kaip jaustumeis bu damas vienas 

miške?”, „ką girdėtum?”, „ką matytum?”). 

Atsiž velgiant į pasakojimo turinį, galima už duotis už duoti atitinkamose srityse, 

tokiose kaip moke jimas skaic iuoti, ras tingumas, prasmių suvokimas, taisykle s, 

jausmai, santykiai, socialine s kompetencijos arba jausmine s kompetencijos; 

turint omenyje vaikų amž ių ir jų gebe jimą suprasti jiems duotas už duotis. 

Ve l pagalvokite apie 8 kompetencijas paais kintas pradž ioje ir apie tinkamus 

pratimus skatinanc ius kompetencijų vystymąsi. Pasakojimų kolekcijoje (Priede) 

galite rasti daug pavyždž ių, tokių kaip Saldi kos e , kurią galima panaudoti:  

 dirbti ties vaiždiniu skaidymu (puse s, ketvirc iai) ar mokytis proporcijų—

labai svarbių matematinių įgu dž ių  
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Gairės: 

 Leiskite vaikams atkurti pasakojimą  

 Duokite už duotis padedanc ias vaikams apmąstyti pasakojimą  

 Apgalvokite už duotis, kad pavaižduotume te pasakojimą  

 Palyginkite pasakojimą su kitomis is  gyvenimo paimtomis ir 

sugalvotomis istorijomis  

 Apjunkite visus poju c ius už duotyse  

 Pade kite vaikams apmąstyti kitas situacijas ir veiksmus  

 Is kelkite specifines kompetencijas pagrindinių kompetencijų 

ribose ir subkompetencijų vietose  

 Pasakojimų atpasakojimas prisdeda prie ras tingumo ir platesnio 

kompetencijų vystymosi  

 Skatinkite vaikus suvaidinti pasakojimą (galbu t naudodami le les) 

 Mokykite su bendraklasiais, kad skatintume t bendravimą ir tuo 

 tyrine ti, kaip apc iuopiamosios de ž e s (de ž e , kurioje sukrautus daiktus vaikai 

gali apc iupti) gali bu ti panaudotos lavinti pagrindines pasaulio paž inimo 

kompetencijas  

 is mokti kaip vaidinimas gali bu ti naudojamas is vystyti socialines 

kompetencijas  

Buvo įrodyta, kad mokymasis su bendraamž iai stipriai prisideda prie vaikų kalbos 

vystymosi; dalyvaudami mokymiesi su bendraamž iais ir diskutuodami su 

bendraklasiais, vaikai modeliuoja, padeda, vadovauja, moko, aptaria, patvirtina ar 

pries tarauja vienas kitam ras tingumo mokymosi veiklose. Naudokite s iuos 

pavyždž ius, kaip is teklių, bet kartu ir skatinti Ju sų pac ių ku rybingumą.  
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Sinbadas Jūrininkas  

Šešta dalis 

M etai be go ir Sinbadas Ju rininkas pamirs o pavojų, su 

kuriuo susidu re  jaunyste je. Is tros kęs nuotykių, jis randa laivą ir 

is plaukia. Jo komanda randa didž iulį roko kiaus inį saloje ir suvalgo; 

nors  Sinbadas perspe ja juos de l jų klvailumo, jie nekreipia į jį 

de mesio, kol roko te vai puola laivą. Jie nuskandina laivą mesdami 

didž iulius akmenis ant denio; Sinbadas is gyvena bet jį pagauna Ju ros 

Senis, kuris dieną naktį se di ant Sinbado pec ių. Galų gale, Sinbadas 

klasta priverc ia Senį is gerti vyno; kai jis už miega, Sinbadas pabe ga ir 

srove s yra nunes amas į Bež dž ionių miestą.   

S  iame mieste, gyventojai dienomis slepiasi nuo ž mones ryjanc ių 

bež dž ionių, kurios klajoja mieste dienomis, bet miega kokosų 

medž iuose naktimis. Sinbadas į jas me to akmenis, o jos atsako 

me tydamos kokosus į Sinbadą. Po kurio laiko, jis jų turi tiek daug, kad 

parduoda juos miestiec iams, kurie vertina kokosus kaip lobį. Jo turtai 

ve l susigrąž inti, Sinbadas grįž ta namo...   

Sinbadas septinta dalis 

»»» 
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Pagrindine  kompetencija 4: Skaitmenine  kompetencija  

Tradicinis, istorinis pasakojimas, toks kaip Sinbadas neatrodo, kad gale tų 

pagelbe ti skaitmeninių kompetencijų vystymuisi, bet Sinbadas demonstruoja 

kritinį informacinių technologijų naudojimą ir taip pagrindinius informacinių ir 

komunikacinių technologijų įgu dž ius tuo metu, kai jis apgauna Ju ros Senį 

(kaupdamas informaciją apie senį ir rasdamas galimybę jį klasta apgauti). Taip 

pat, jo planas me tyti akmenis vietoj to, kad gautų vertingų kokosų gali bu ti 

matomas kaip kritinis informacijos panaudojimas.  

 

Siu lomas pratimas: 

Naudokite kompiuterius, kad daugiau suž inotume te apie rokus ir kitus mitinius 

(arba įtraukite is nykusius) gyvu nus. Kiek pasakojimų jie gali rasti apie rokus ir 

kitus mitinius gyvu nus? Kode l jie mano, kad mitiniai gyvu nai buvo įtraukti į 

pasakojimus (pavyždž iui, ar jie pagrįsti tikrais blogai įvardytais gyvu nais, ar jie 

visad buvo laikomi fantastiniais elementais tam, kad sujaudintų skaitytoją?). 

Paskatinkite diskusiją s iomis temomis su savo grupe.  
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Įgyti pasakų sekimo 

kompetencijas 
Pasakojimų klausymasis vaikams prideda pasakojimų sekimo 

kompetenciją. Tai svarbu, nes leidž ia vaikams ugdyti pasakojimo 

įgu dž ius ir į savo gyvenimą ž iu re ti kaip į pasakojimą, kur jie 

pagrindiniai veike jai. S i kompetencija apima gebe jimą apmąstyti ir 

analižuoti įvykius, tvarkytis su jausmais ir potyrius paversti 

pasakojimu, arba palyginti potyrius su pasakojimais. Kalbant apie 

kompetencijas visa tai prisideda prie iniciatyvumo, vadovavimo, savęs 

valdymo, ku rybingumo, gebe jimo apmąstyti ir moke jimo mokytis.   

Tam kad pade tume m vaikams įgyti s ias kompetencijas, Ju s galite papras yti jų 

pac ių tkrų nutikimų/ asmeninių patirc ių, panas ių pasakojimų, skirtingų 

pasakojimų, sukurtų panas ių ar skirtingų pasakojimų ir kt. Vaikams gali bu ti 

duotas is s u kis  sukurti naujus pasakojimus (pvž., naudojant „pasakojimo 

skeletus”) ar pakviesti paais kinti gero pasakojimo bruož us, duodami trumpus 

pasakojimų pavyždž ius. Norint is  tiesų gebe ti sekti pasakojimus, bu tina vaikams 

leisti sekti pasakojimus kitiems, galbu t savo bendraamž iams. Po to svarbu aptarti 

pasakojimus ir bu dą, kaip jie papasakoti. Su vyresniais vaikais rekomenduotina 

padirbe ti ties klase s ar mokyklos kultu ringumu, kuriame remiamas 

ku rybingumas, drąsinama ir saugoma nuo kritikos ir varž ymosi.   

Papras ykite vieno vaiko papasakoti pasakojimą savo bendraklasiams, ji turi bu ti 

pakankamo ilgio (Ju s galite jiems pagelbe ti ir pasufleruoti).  Tada, kitų vaikų 

papras ykite pasakyti/ už siras yti tai, ką jie gali prisiminti. Ar buvo už mirs ti 

svarbu s elementai? Ar klase  prisimine  tvarkingą pasakojimo struktu ros eigą?  

Kai pras ote vaikų pasekti pasakojimą, naudokite temas, kurios atitinka jų amž iaus 
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Gairės: 

 Papras ykite vaikų pasakojimų, kuriuos jie ž ino 

 Papras ykite jų asmeninių pasakojimų 

 Verc iau leiskite jiems pasakoti tuos pasakojimus, kuriuos jie nori  

 Pade kite jiems analižuoti s iuos pasakojimus 

 Pade kite jiems naudoti pasakojimo skeletus (variantus)  

 Pakvieskite juos sukurti pasakojimus 

 Pritarti kelioms taisykle ms 

 Atliepti: papras yk atsiliepimo / atliepk 

grupę. Duokite pasakojimo struktu rą dirbant su pasakojimais, bet bu kite pasiruos ę 

pristatyti ir ž aisti su variantais. Jeigu galima, galite naudoti veike jo-vietos-

problemos-korteles (dalykite korteles atsitiktinai arba leiskite vaikams pasirinkti 

patiems). Naudokite asmeninius pasakojimus is  mokinių gyvenimo (vietine  aplinka 

ir veike jai): vieta, veiklos, laikas, dalykai, fotografijos. Gali pade ti naudoti metaforas. 

Prade kite nuo problemos. Tikram pasakojimų sekimui su vaikais yra svarbu sutarti 

de l keleto taisyklių tokių kaip: Visi klausosi, kai kaž kas kitas pasakoja; duokite tiktai 

teigiamą atgalinį rys į (kas tau patiko pasakojime? kas jam/jai pasiseke ? Kas 

suveike ?).   

Tam, kad skatintų pasakų sekimą tarp vaikų pasakotojas gali apmąstyti daug 

pasirinkimų. Is  esme s, naudinga leisti vaikams pasirinkti pasakojimą, kurį jie nore tų 

pasekti. Kad pade tume t vaikams pasiruos ti pasakojimui ir jį pasekti, turite vaikams 

labai ais kiai viską perteikti kartais net bu dami ant perde jimo ribos. Pasakojimai 

kabinant paveiksliukus ant virvute s gali bu ti smagu s ir gali pade ti vaikams apsiimti 

savo kaip pasakotojo vaidmens, arba knygos be ž odž ių gali priside ti prie vaikų 

pasakojimo sekimo kompetencijos įgijimo. Naudokite pagalbines priemones, kad 

pade tume t vaikams prisiminti pagrindinius pasakojimo elementus ir pagelbe ti 

jiems atsipalaiduoti, jei s ie jaudinasi. 
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Sinbadas Jūrininkas 

Septinta dalis 

S inbado Ju rininko laivas ir ve l suduž o, s įkart milž inis kų uolų 

pape de je. Nerasdami jokio maisto is  bado mirs ta jo bendraž ygiai, kol 

tik jis vienas lieka gyvas. Pasistatęs plaustą is  laivo liekanų, jis atranda  

urvą po uolomis su srauniai tekanc ia upe einanc ia per jį. Sinbadas 

keliauja tamsoje ir pastebi, kad upe s krantas nusagstytas brangiaisiais 

akmenimis. Jis už miega ir atsibunda Ceilono karaliaus mieste, kuris 

stebisi pasakojimais, kuriuos pasakoja Sinbadas. Sinbadas pras omas 

sugrįž ti namo su dovana ten esanc iam karaliui, jam duodama daug 

dovanų, tarp kurių yra taure  is skaptuota vien tik is  rubino ir lova 

pagaminta is  milž inis kos gyvate s odos. Vos tik grįž us, karalius susiž avi 

Ceilono pasakojimais ir  apdovanoja Sinbadą auksu... 

Sinbadas aštunta dalis 

»»» 
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Pagrindinė kompetencija 1: Bendravimas gimtąja kalba  

Gebe jimas is reiks ti ir interpretuoti sąvokas, mintis, jausmus ir nuomones, ir 

bendrauti ku rybingai įvairiuose socialiniuose ir kultu riniuose kontekstuose 

Sinbadui labai svarbus. Savo pasakojimais suž ave jęs Ceilono karalių, Sinbadas 

gerai apdovanojamas ir papras omas grįž ti pas savo karalių, atnes damas dovanas, 

kurios tik dar labiau sustiprina jo reputaciją savo s alyje 

 

Siūlomas pratimas 

Kur yra Ceilonas? Ar pasikeite  jo pavadinimas? Padrąsinkite vaikus daugiau 

suž inoti apie skirtingas pasaulio s alis ir kokius ankstesnius pavadinimus jos yra 

ture ję. Kokiomis kalbomis ten buvo kalbama? Kode l buvo pakeisti pavadinimai? 

Ar jų gimtoji s alis turi istoriją susijusią su skirtingais vardais?  
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Pasakojimų sekėjo 

apibendrinimas 

S is s ablonas ture tų Jums pagelbe ti susiplanuoti, ko Ju s norite is  s ios 

pasakojimo sesijos, kokį pasakojimą pasirinkti ir kaip pagerinti Ju sų 

grupe s/klase s patirtį.  

 

  [1]  Nustatyti Jūsų erdvę  

Pasakojimo sekimo veikloms bu tina is skirti specialią vietą, nes ji paskatina grupę 

pasijusti laukiamais ir nuramina Jūsų klausytojus. Kaskart kai leidžiatės į 

pasakos sekimo kelionę, bandykite naudoti tą pac ią erdvę; pavyždž iui tą patį 

klase s kampą arba susikurkite pasakojimo sekimo erdvę (palapine je, vietoje su 

pagalve le mis, sode ir kt.). Ju s visada gale tume te įž engti per vartelius, ar leisti 

vaikams atsines ti savo ke dę; bet kas, kas sukuria norimą toną Ju sų veiklai.  

 

  [2]  Ritualas 

Sukurkite atmosferą, tokią kuri laikas nuo laiko gali bu ti kartojama, kad grupe s 

galvose sukurtume t jauseną, kad pasakojimas tuoj praside s, kad nereike tų atvirų 

nurodymų. Prisiimkite kitokią asmenybę nei ju sų įprastine , taip kad vaikai gale tų 

atpaž inti, kad Ju s mokytojas skiriate s nuo Ju sų pasakotojo, arba naudokite 

pagalbinę priemonę tokią, kaip mužikos instrumentas, Jūsų „specialioji 

skrybe le ”, se de kite toje pac ioje ke de je.  

 

  [3]  Kriterijai 

Apmąstykite, ko turite savęs paklausti, kai renkate s pasakojimą, kurį naudosite. 

Pavyždž iui, naudokite matricą, kurią įde jome mes (13 puslapis), kad de mesį 

sutelktume t į tas kompetencijas, kurias norite nagrine ti per pasakojimą arba 

kurią uz duotį Ju sų grupe  turi atlikti po to.  
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 [4]  Praktiniai įgūdžiai  

Is  anksto nuspręskite, kuriuos praktinius pasakojimų sekimo patirties aspektus 

norite apimti, tokius kaip akių kontaktas, veido is rais kos, judesys, ritmas, 

ž ingsnis, ku no kalba ir kt.  

 

  [5]  Paprastumas 

Ais kiai prade kite nuo paprastumo; patirtis neturi bu ti „viskas arba nieko” ir Jums 

nereikia kaskart is ugdyti kiekvienos is  kompetencijų. Pasirinkite paprastą 

pasakojimą, kurį gerai ž inote ir prisiminkite, kad pakartojimas puikai tinka; 

vaikams patinka klausytis to paties pasakojimo, ir Ju s visada gale site vystyti 

pasakojimą augdami pasitike jimu.  

 

  [6]  Sąveika 

Kai kuriems pasakotojams per visą pasakojimą patinka bu ti de mesio centre, bet 

paprastai yra naudinga tarp vaikų skatinti sąveiką.  Ji gali bu ti z odine  arba fizine  

(atsistokite ant kojų kt.) ar per klausimus. Pavyždž iui, jei pasakojimas prasideda 

„Kartą mis ke...” Ju s grupe s galite paklausti „Kas yra buvęs mis ke?” arba „Kokie  

garsai būna miške?”. Skatinama sąveika tobulina kompetencijų vystymąsi ir visiškai 

užima vaiką.   

 

  [7]  Pasakojimo užbaigimas 

Pasakojimo gale, darykite tiesioginę sąsają su kompetencijos vystymusi—jeigu 

Ju sų pasakojime yra skirtingi daiktų skaic iai, tada Ju s galbu t nore site is vystyti 

matematines kompetencijas („Auksaplauke je” pavyždž iui naudokite bulvių kos e s 

dubene lių ar lovų skaic ių skatindami matematinius tyrine jimus savo grupe je).  

 

  [8]  Dalinimasis 

Galiausiai papras ykite vaikų pasidalinti savo atradimais: jei jie suku re  iliustraciją 

arba is sprende  matematinį galvosu kį tiesiogiai susijusį su pasakojimu, taip kad 

visi gale tų įvertinti, kas buvo sukurta. 
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Sinbadas Jūrininkas 

Aštunta dalis 

S inbado Ju rininko pasakojimo gale, mes jį ve l atrandame 

suduž us laivus apleistame krante. Sugautas vergų prekeivių, gyvybę 

is saugos tik jam sutikus atiduoti visą turtą jiems, labiau negu 

kaunantis. Parduotas turtingam pirkliui, Sinbadas savo naujam 

s eimininkui pasako, kad kaž kada jis irgi buvo turtingas ir daug ž inojo 

apie pasaulį. Pirklys Sinbadą is bando papras ydamas jo pavogti s iek 

tiek dramblio kaulo is  dramblių bandos, kurių visoje s alyje bijoma de l 

nuož mumo ir gebe jimo nuž udyti bet kokį prisiartinusį ž mogų. 

Sinbadas seka bandą keletą dienų, sle pdamasis nuo jų; kol jis pastebi 

didž iausią dramblį patiną vaiks c iojantį s lubuojant. Vieną naktį 

Sinbadas prisiartina prie mieganc io dramblio ir is traukia didž iulį 

spyglį is  jo kojos. Dramblys pabudo ir vietoj to, kad bu tų sutrais kęs 

Sinbadą, leido jam pajodine ti ant nugaros.   

 

P 
 o kurio laiko, Sinbadas atrado, kur drambliai laike  savo 

dramblio kaulo is teklius, ir pasie me  dvi dideles iltis su savimi 

pas pirklį. Pirklys buvo taip suž ave tas, kad is laisvino Sinbadą 

mainais į iltis, sutikdamas dalintis pelną tarpusavyje, kai s is parodys 
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Pagrindinė kompetencija 6: Socialinės ir visuomeninės 

Net atsidu ręs vergo lygmenyje, Sinbadas efektyviai dalyvauja socialiniame ir 

darbiniame gyvenime, ir galiausiai is kyla į savo ankstesnįjį socialinį statusą. Jo 

elgesio taisyklių ir paproc ių suvokimas skirtingose aplinkose, yra bu tinas jo 

paties gerovei; jo asmenine s, tarpasmenine s ir tarpkultu rine s kompetencijos dave  

jam įrankius leidž ianc ius susidoroti su neigiamomis situacijomis ir gauti teigiamą 

režultatą.   

 

Siūlomas pratimas 

Naudokite paskutinę „Sinbado” is trauką patyrine ti vergiją ir pasekmes, kurias 

istorine  prekyba turi pasauliui. Padrąsinkite vaikus is tirti s alis, kurios dalyvavo, 

gabenimo laivais svarbą (vergų gabenimas), plantacijas (cukraus ir kitokių 

produktų tiekimas vakarų s alims) ir vergijos panaikinimo jude jimą.  

kur yra dramblio kaulo saugyklos.  

T aigi ve l, Sinbadas sugrįž o namo turtingas ž mogus, tik s įkart 

dž iaugsmas ir turtas liko jam iki gyvų dienų pabaigos. Pasakodamas s į 

paskutinį pasakojimą Sinbadui nes ikui, Sinbadas dave  jam 1000 aukso 

monetų ir palinke jo jam ilgo ir laimingo gyvenimo. 
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Paaiškinimų žodynėlis 

Kompetencija: Šio vadovėlio kontekste, kompetencija yra žinių, įgūdžių ir 

pož iu rių [tinkamų pradinio amž iaus vaikams] derinys. Pagrindine s 

kompetencijos yra tos, kurių individams reikia asmeniniam vystymuisi ir savęs 

įgyvendinimu, aktyviai pilietystei, socialiniai įtraukc iai ir įsidarbinimui.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962 

Pedagogika: Mokymo praktika (arba menas, mokslas ar amatas). Pedagogika yra 

interaktyvus procesas, kuris vyksta tarp s viete jo ir vaiko leisdamas vykti 

mokymuisi.  

Pedagoginės sąveikos: Sąveikos akis į akį, kur švietėjai sąveikauja su 

vaikais: jos gali vykti paž intinių arba socialinių sąveikų forma.  

Pedagoginis pasiruošimas: yra darbas vykstantis „už kulisiuose”, kurį atlieka 

s viete jai; apru pinimas medž iagomis, erdve s paruos imas ir kasdienos įprastos 

tvarkos nustatymas, kad paskatintų mokymąsi per ž aidimą, tyrine jimas, 

bendradarbiavimas ir geras is teklių panaudojimas.   

Pedagoginiai metodai ir strategijos: praktikos paremianc ios mokymąsi, 

pavyždž iui, socialine s sąveikos, vertinimas, progresyvusis mokymas.   

Vaikai: Skaitytojas ture tų ž inoti, kad naudojama sąvoka „vaikai”, apima vaikus su 

įvairaus mąsto gebe jimais, asmenybe mis, stiprybe mis, poreikiais, pade timis ir 

pome giais.  Sąvokos „Jo/Jos” arba „Jis/Ji” naudojamos bekaitaliojant visame 

dokumente apibu dinti tiek berniukus, tiek mergaites.  

Tėvai: Sąvoka „Te vas” ar „Te vai” yra naudojama pristatyti ž mones, kurie ru pinasi 

vaiku, tai yra mamas, te c ius, globe jus, įte vius, senelius, vienis us te vus. 

Ankstyvos vaikystės švietėjas: Tai daž nai naudojama sąvoka, kuri apibu dina 

visus tuos, kurie dirba ankstyvoje ru pinimosi stadijoje ir s vietimo paslaugose 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962
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apimant medicinos specialistus, vaikų aukles, mokytojus, specialių poreikių 

mokytojus/asistentus, ž aidž ianc iuosius su vaikais ir savanorius.   



 

56 

Padėka 

Projektas sukurtas: 

Sabine Roehrig-Mahhou  

 

Pagalbininkai: 

Hasan Biber 

Luke Bryant 

Maria Delliou 

Ligita Dudinskiene  

Peter Fru hmann 

Ingrid Gussen 

Evangelos Kapetis 

Jaap Van Lakerveld 

Sabine Roehrig-Mahhou 

Venioti Vasiliki 

Kęstutis Ž elnys 

 

Surinko ir redagavo:  

Luke Bryant 

Paremtas Europos Sąjungos  


