
KARTU SU VAIKU PASINERKITE Į STEBUKLINGĄ PASAKŲ PASAULĮ!

Itin naudingas yra pasakos aptarimas t. y.
diskutavimas, kaip elgėsi pasakos herojus, ką
darė, kas atnešė naudos, ko pasimokė ar pan.
Leiskite pirmiau vaikui dalintis savo įžvalgomis,
jausmais, skatinkite jo įsitraukimą užduodami
atvirus klausimus (kaip? kodėl?). Pagirkite, kad
vaikas komentuoja, diskutuoja.

R E K O M E N D A C I J O S  T Ė V A M S / G L O B Ė J A M S

 Pasakos naudingos vaiko vystymuisi. Jos lavina vaizduotę, empatiją, skatina geresnį supratimą apie save ir
aplinkinį pasaulį, o taip pat stiprina ryšį su tėvais / globėjais. Nors kiekvienas turi savitą supratimą apie pasakų
sekimą, vertinga paįvairinti šią veiklą. Žemiau pateikiamos bendros rekomendacijos, kurias galite pritaikyti
atsižvelgdami į aplinkybes ir vaiko individualias savybes.

K A I P  P A Į V A I R I N T I  P A S A K Ų
S E K I M Ą ?

Svarbu, kad pasaka ir jos sekimo ypatumai
atitiktų vaiko poreikius, amžių. Galite paklausti,
kokie pasakos veikėjai vaikui labiausiai patinka,
ką norėtų šįkart išgirsti. Prieš įvedant naujoves,
pirmiausia svarbu su vaiku tai aptarti.

DOMĖKITĖS VAIKO POREIKIAIS

Sekant pasaką galima įjungti ramią,
neblaškančią muziką, kuri leistų vaikui
lengviau įsijausti į pasaką. Naudinga
kaitalioti ir balso tembrą, ritmą,
pavyzdžiui, kuomet kalba veikėjai ar
keičiasi pasakos siužetas.

PASITELKITE GARSUS

Galite panaudoti jau gerai žinomas pasakas
ir jas perkurti. Pavyzdžiui, pasitelkti
pasakos pradžią ar veikėjus, kurie vaikui
patinka labiausiai. Galima naudoti ir
užuominas, pavyzdžiui, ,,o kas, jeigu“,
pradėti sakinį ir leisti vaikui jį užbaigti
pačiam.

KURKITE PASAKĄ KARTU SU VAIKU

Kuriant su vaiku pasaką naudinga kuo
detaliau nupasakoti veikėjus, įvykių
aplinkybes. Galite paklausti vaiko, kaip
galėtų atrodyti pasakos vieta, veikėjai,
panaudoti įvairius klausimus apie spalvas,
kvapus, skonį ar pan.

ATKREIPKITE DĖMESĮ
Į DETALES

Galite pasiūlyti vaikui nupiešti pasakos
veikėjus ar kitas pasakos siužeto
aplinkybes, sukurti pasakų veikėjų
buveinę panaudojant namuose turimas
priemones, pvz., žurnalus, popierinę dėžę
ar pan.

ĮTRAUKITE KITAS KŪRYBINES VEIKLAS

Vertinga prisiminti, kokias  pasakas ar
kitas istorijas Jums sekė vaikystėje, kokios
Jums labiausiai patiko, sudomino ir tuo
pasidalinti su vaiku.

PANAUDOKITE SAVO PATIRTĮ

APTARKITE PASAKĄ

TINKAMAI UŽBAIKITE 
PASAKOS SEKIMĄ

Pasekus pasaką ir ją aptarus, siūloma
paklausti, ką vaikas svarbaus
sužinojo, kaip jaučiasi.


