
Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą 
tūkstančių kitų berniukų. Aš tau esu lapė, 
panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu 
mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas 
kitam reikalingi. Tu man tada būsi 
vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė 
pasaulyje.“ [A. Exupery „Mažasis Princas] 
 
•  Pasakos teigiamai veikia vaiko emocinę 
būseną – kelia nuotaiką, leidžia patirti saugumą, 
meilę, nusiraminimą, atsipalaidavimą. 
•  Pasakos skatina šeimos bendravimą – vaikas 
ir suaugusysis skaitydami kartu patiria 
bendrumą, suartėja, nesijaučia vieniši, gauna 
dėmesio.  
•  Pasakos ugdo vaikų moralines vertybes – 
teisingumą, dorybę, atsakomybę, gerumą, 
užuojautą.  
•  Klausydami pasakų vaikai susipažįsta su 
gėriu ir blogiu, mokosi atskirti kas yra kas.  
•  Klausantis pasakų vaikai plečia savo žodyną.  
•  Pasakos padeda lavinti atmintį ir dėmesį.  
•  Pasakos moko vaikus suprasti savo jausmus, 
juos įvardinti ir reikšti. Įsijausdami į istoriją 
vaikai susitapatina su pagrindiniu herojumi ir 
kartu išgyvena nerimą, stresą, nusivylimą, 
sėkmę ir nesėkmę – tai padeda lengviau 
identifikuoti tokius jausmus realybėje ir rasti 
būdų kaip su jais susitvarkyti.  
•  Pasakos skatina vaikų pasitikėjimą savimi, 
didina atsparumą stresinėms situacijoms, padeda 
įgyti patirties.  
•  Pasakos padeda susipažinti su supančiu 
pasauliu ir jo dėsniais – pasaulis tampa 
suprantamesnis ir artimesnis, dėl to vaikai 
jaučiasi saugesni. 
 
 

Konferencijos organizacinė grupė: 
   
Aldona Ščiukaitienė - Elektrėnų lopšelio-
darželio „Pasaka“ direktorė. 
Justina Rimkienė - Elektrėnų lopšelio-
darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 
Irena Leonavičienė - Elektrėnų lopšelio-
darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo 
meninio ugdymo vyr. mokytoja. 
Rita Stankevičiūtė - Elektrėnų lopšelio-
darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo vyr. 
auklėtoja. 
Snieguolė Vyšniauskienė - Elektrėnų 
lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio 
ugdymo vyr. auklėtoja 
Rita Pajaujienė - Elektrėnų lopšelio-darželio 
„Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo vyr. 
auklėtoja 
Olga Pundzevičienė - Elektrėnų lopšelio-
darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo vyr. 
auklėtoja 
Ala Pupininkienė - Elektrėnų savivaldybės 
Švietimo paslaugų centro metodininkė. 
 

  
Konferencija vyks adresu: 
Elektrinės g. 8, Elektrėnai. 
Kontaktai pasiteiravimui: 
dėl organizacinių klausimų 

+370 686 48914 Ala Pupininkienė 
dėl programos turinio 

+370 683 38014 Justina Rimkienė 
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KONFERENCIJOS TIKSLAS 
 

Konferencijos tikslas - plėtoti 
pedagogų profesinį bendradarbiavimą ir 
gerosios darbo patirties sklaidą. 
 

KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI 
 

• Skleisti pedagogines ir metodines 
naujoves; 

• Supažindinti su mokytojų sukurtomis 
ugdymo (-si) priemonėmis ir suteikti 
žinių, kaip jas taikyti savo ir ugdytinių 
asmeninėje ir profesinėje veikloje; 

• Išmokyti  kurti priemones, 
padėsiančias ugdyti komunikacijos 
kompetenciją. 

 
 

LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

Tikimasi, kad konferencijoje 
ikimokyklinio ugdymo pedagogai pagilins  
teorines ir praktines žinias apie mokymo (-si) 
priemonių gaminimą ir panaudojimą savo ir 
ugdytinių asmeninėje bei profesinėje veikloje.  

Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogai pristatys ir aptars kūrybinius 
darbus (priemones), skirtus ikimokyklinio 
ugdymo amžiaus vaikams ugdyti 
komunikavimo kompetenciją per pasakas. 
                      Pasidalins ir pasidžiaugs savo 

darbo patirtimi ir pasiektais rezultatais.  

 

PROGRAMA 
 

9.30-10.00  Dalyvių registracija 
10.00-10.15  Sveikinimo žodis. Elektrėnų 
lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorė Aldona 
Ščiukaitienė; Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų 
centro metodininkė Ala Pupininkienė. 
10.15-10.20 Trumpa informacija apie 
konferenciją. Elektrėnų lopšelio-darželio  
„Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Justina Rimkienė. 
10.20-10.35  Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojų pasaka 
„Pagrandukas“. 
10.35-10.50  Pranešimas „Knyga moko vaikus 
draugauti“. Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio 
„Drugelis“ socialinė pedagogė Aliona 
Sasnauskienė ir psichologė Ingrida Puronienė. 
10.50-11.05 Pranešimas „Grybų laboratorija“. 
Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ ikimokyklinio 
ugdymo auklėtoja metodininkė Dorita 
Simanavičienė. 
11.05-11.30  Kavos pertraukėlė. 
11.30-11.40 Pranešimas „Augu su pasaka“. 
Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 
ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Rita 
Lukoševičienė. 
11.40-11.50 Pranešimas „Ankstyvojo amžiaus 
vaikų komunikacija per pasakas“. Vievio vaikų 
lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo 
auklėtoja Ingrida Tviragienė. 
11.50-12.00 Pranešimas „Pasaka vaiko 
gyvenime“. Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio 
„Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 
Vida Paulauskaitė. 
12.00-12.30 Pranešimas „Stalo teatro pasakos“. 
Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Liepis. 
12.30-13.30  Pietūs. 

13.30 -13.40  Pranešimas „Balionų spektaklis 
kartu su tėvais“. Kaišiadorių lopšelio-darželio 
„Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo vyr. 
auklėtoja Ilona Jakovlevienė. 
13.40-13.55 Pranešimas „Seku seku pasaka“. 
Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 
ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Algimanta 
Semionovienė. 
13.55-14.10 Pranešimas „Augu su pasaka“ 
Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos 
ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Vida 
Mikalajūnienė. 
14.10-14.25 Pranešimas „Kūrybiškas sakytinės 
kalbos ugdymas“ Kaišiadorių lopšelio-darželio 
„Žvaigždutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
metodininkė Janina Bataitienė. 
14.25-14.40 Pranešimas „Šešėlių teatro 
panaudojimo galimybės, ugdant komunikavimo 
kompetenciją“. Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Renata 
Vladimirenko.  
14.40-15.05  Kavos pertraukėlė. 
15.05-15.20 Pranešimas „Muzikinis ugdymas per 
pasakas“. Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 
ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo vyr. 
mokytoja Irena Leonavičienė. 
15.20-15.35 Pranešimas „Vaiko emocijų 
skatinimas per meninę raišką“, vaidybinių 
scenarijų knygutės „Bitučių vaistai“ pristatymas. 
Trakų raj. Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė“ 
meninio ugdymo vadovė Kristina Glinevičienė. 
15.35-15.50 Praktinė interaktyvi užduotis – 
pranešimas „Mano pasaka“. Elektrėnų lopšelio-
darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Justina Rimkienė. 
15.50-16.00 Konferencijos apibendrinimas. 
 



 


