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MOKYKITE SAVO PAVYZDŽIU

 Vaikai mokosi iš mūsų, o 
mes iš jų...

 Ieškokime naujų pasakos 
pateikimo  būdų

 Leiskime patiems sukurti 
savo personažą

 Kurkime pasakas patys

 Vaidinkime jas

 Panaudokime vaidmenų 
pasiskirstymo metodus



MANO PASAKA
 Gražioje pilyje gyveno karalius su karaliene. Jie turėjo vienturtę dukrelę princesę.
 Aplink pilį žydėjo gėlės, skraidė drugeliai, čiulbėjo paukšteliai, o šalia pilies tekėjo 

upeliukas. 

 Iš baisios olos išlindo trigalvis slibinas. Jis nuskrido į pilį, pagrobė gražiąją princesę ir 
nusinešė į savo olą.

 Karalystėje nuvyto gėlės, neskraidė drugeliai, paukšteliai nečiulbėjo, upelis išdžiūvo.
 Karalius ir karalienė nuolat verkė dėl savo dukters, o tam, kas išlaisvins princesę, 

pažadėjo pusę karalystės.
 Šią žinią išgirdus geroji fėja, pasiėmė savo burtų lazdelę, pasikvietė į pagalbą savo 

padėjėjus, narsiuosius kiškučius ir išvyko į baisiojo slibino olą.

 Fėja atvyko prie trigalvio slibino olos ir pradėjo visaip vilioti ir kviesti slibiną, kiškučiai 
drebėjo iš baimės, tačiau niekur nesitraukė nuo gerosios fėjos. 

 Slibinas išlindo iš savo olos, puolė gerąją fėją ir beveik ją prarijo, bet kiškučiai norėdami 
išgelbėti fėja palindo po slibinu ir pradėjo jį kutenti. Kuteno, kuteno, kol slibiną negyvai 
užkuteno.

 Išgelbėtą princesę fėja sugrąžino į karalystę.
 Karalystėje pradėjo žydėti gėlės, skraidyti drugeliai, čiulbėti paukšteliai, vėl čiurleno 

upeliukas, kiškučiai meiliai glaudėsi prie princesės. 



SUSIRAŠYKITE PERSONAŽUS

 Princesė
 Gėlės 2
 Drugeliai 2

 Paukšteliai 2
 Upelis

 Slibinas 3

 Karalius

 Karalienė
 Užsklanda
 Fėja
 Kiškučiai bent 3

Į vaidinimą įtraukite 
kuo daugiau

veikėjų



SUGALVOKITE VIS NAUJŲ VAIDMENŲ
PASISKIRSTYMO METODŲ

 Šiandien vaidins tie kurie turi 
seses/brolius

 Dalyvausite loterijoje

 „Sodybos kiemas". 
Kiekvienam dalyviui 
priskiriamas skaičius pagal tai, 
kiek grupių norima sudaryti 
(pavyzdžiui, kiekvienas gauna 
skaičių nuo 1 iki 6)

 Sukarpomi atvirukai arba 
žurnalų nuotraukos. Grupės 
nariai traukia sukarpytus 
paveikslėlius. 



ĮRENKITE  KOSTIUMŲ KAMPELĮ



LEISKITE PATIEMS VEIKĖJAMS  

RINKTIS KAIP JIE NORI ATRODYTI



ATSIPALAIDUOKITE IR 

IMPROVIZUOKITE



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


