Pasaka – tai puikus kūrybos menas
Vaikas su pasakų pasauliu susipažįsta vos pradėjęs
kalbėti. Pasakos svarba turi įtakos visapusiškam
vaiko ugdymui. Pirma, ji lavina vaizduotę,
smalsumą, plėtoja intelektą. Antra, ugdo kalbą,
plečiasi žodynas, užsimezga dialogo pagrindai.
Trečia, padeda suprasti save ir kitus, pajusti ne tik
savo, bet ir kitų norus bei emocijas.

Pasakų nauda
Lavina vaiko vaizduotę.
Padeda pažinti ir išgyventi skirtingas
emocijas, skatina empatiją.
Padeda kurti artimą ryšį tarp pasakos
skaitytojo ir vaiko.
Padeda plėsti vaiko žodyną.
Padeda išmokti taisyklingai artikuliuoti
žodžius.
Padeda formuoti vertybes, susipažinti su
gyvenimiškomis situacijomis.
Nuramina.
Vaikams nuo 4 iki 12 metų patraukliausios
stebuklų pasakos. Jų siužetams būdingi tam
tikri dėsningumai: pasakos herojus gimsta,
auga tėvų namuose, dėl įvairių priežasčių
palieka juos, pasirenka kelią, susipažįsta su
naujomis pasakos būtybėmis, įveikia blogį ir
grįžta namo.

Optimalus vaiko amžius pasakų terapijai – 4–9
metai. Iki ketverių jo vadinamasis „aš“ dar ne iki
galo susiformavęs, taigi mažylis dar negali
paaiškinti savo emocijų. Šiuo amžiaus tarpsniu
vaidmenų žaidimai dar neįsisavinti: vaikas
paprasčiausiai ką nors veikia su daiktais
(pavyzdžiui, maitina lėlę, traukia paskui save
mašinėlę), bet neįsigyvena į atliekamą vaidmenį

Į ką reiktų atkreipti dėmesį sekant pasakas:
Pasakos neaiškinamos. Aiškinimai užgožia
vaiko fantaziją.
Sekti vieną pasaką per dieną, nes skaitydami po
kelias pasakas skatiname neišgyventi,
neįsijausti į pasaką.
Pasaką sekti, o ne skaityti! Tada matome vaiko
akis, jo reakcijas,galime pastebėti kas jam
aktualu ir svarbu.
Jei vaikas prašo sekti vis tą pačią pasaką, tai ir
sekite. Labai svarbu patenkinti šį vaiko norą.
Jei vaikas dažnai pertraukia sekėją,gali būti,
kad pasaka vaikui netinkama

Keletas pasakų pateikimas būdų:
Sekti pasakas inscenizuojant. Pasakų
veikėjai gali būti daiktai iš aplinkos, vaiko
pirštukai, skiautės ir kt! Pvz: morka gali
pabūti lape, medinis šaukštas senelis ir pan.
Sekant pasakas mėgdžioti personažų kalbą ir
judesius!
Sekti pasakas pagal kurias lengva piešti.
Piešti galima ne tik ant lapo, bet ir ant vaiko
žanduko,rankytės ir t.t.

Kodėl pasakų sekimas yra teigiama šeimos
bendravimo forma?

Kauno lopšelis -darželis
„Liepaitė“

Pasakos yra nuostabus priešnuodis, vaiką ir tėvus
saugantis nuo vienišumo, padeda rasti kelią,
kuriuo einant galima būti kartu. Pasakų sekimas –
suaugusio ir vaiko bendrystės forma, žinoma nuo
seniausių laikų, ji patikrinta ir efektyvi. Pasakas
mūsų senoliai vaikams ir vaikaičiams sekė,
norėdami juos supažindinti su pasauliu, gerio ir
blogio apraiškomis, žmonių gyvenimais,
bendravimo įpročiais ir moralinėmis vertybėmis.
Pasakų sekimo tradicija ir patirtis buvo
perduodama iš kartos į kartą, pasakos buvo labai
vertintos, o jų sekėjai gerbiami ir mylimi. Pasakos
pakviečia bendrauti ir suartina jos kūrime ir
perdavime dalyvaujančius žmones – vaikus ir
suaugusiuosius.

PASAKOS

(informacija tėveliams)
Lankstinuką parengė mokytoja :
Eglė Karpavičienė

Kaunas 2022

