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Įvadinė dalis: 
Vaikai klausėsi skaitomos lietuvių liaudies pasakos „Kiškio lūpos“. Aptarė gyvūnų ir žvėrelių 
išvaizdą bei jiems būdingą elgesį.  Pasakojo, kuris gyvūnas labiau patinka ir dėl ko. 
Jonas: „Man tai labiausiai patiko kiškis, dėl to, kad tapo drąsus“. 
Lukas: „Nereikėjo jam taip juoktis...“. 
Dominyka: „Kai važiavau su mama, mačiau kiškį, bet jis buvo labai greitas ir pabėgo, išsigando 
mūsų...“ 
Viktorija: „O mes namuose turime baltą kiškį“ 
Justina: „Vilkas dar labiau išgąsdintų aveles, nes yra piktas...“ 
Neitanas: „Man patinka kačiukai, nes jie yra geri“. 
 
 Šio kūrinėlio aptarimas paskatino vaikų norą šią pasaką sužaisti. Taip kilo idėją paruošti vaidinimą 
pagal vaikus sudominusią pasaką. 
 
Pagrindinė dalis: 
  Vaidinimas ,,Kiškio lūpos“. 
Vaikai pasidalino vaidmenimis, aptarė pasirinktų žvėrelių- gyvūnų išvaizdą. 
Kiškiui beeinant girdytis susitiko genį.  
 
 

 
 
 
Kiškis papasakojo geniui apie jį kamuojančią bėdą, išklausęs kiškio, genys jam pasiūlė savo 
sprendimo būdą, kiškis paklausė genio patarimo.  

Grupė: 5-6 metų vaikų ,,Bitučių“ grupė. 
Tema. Vaidinimas ,,Kiškio lūpos“ 
Ugdymo(si) situacija. Pasakos apie žvėris, gyvūnus sudaro apie dešimtadalį visų lietuvių liaudies 
pasakų ir yra vienas seniausių tautosakos žanrų. Šios veiklos tikslas atskleisti natūralias gyvūnų išorės ir 
elgesio savybes, pažinti lietuvių liaudies kūrybos gyvybingumą, kalbos turtingumą ir šmaikštumą, 
glaudų santykį su gamta.   
Uždaviniai. Aptarti naminių ir laukinių gyvūnų išvaizdą bei būdingas elgesio ir charakterio bruožų  
savybes. Suvaidinti pasaką lauko aikštelėje – kūrybiškai reikšti save, emocingai (balsu, judesiu) 
perteikti situacijos veiksmo tempą, nuotaikų pasikeitimą.                   
Reikalingos priemonės: Veikėjų kostiumai, kaukės, kūrinys, 



 

 
Kiškis paklausęs Genio patarimo, atsitūpęs už krūmo laukė avelių. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamatęs atvarant pievon aveles šoko iš krūmo, avelės išsigando kiškio. 
 

 
 
 
 
Kiškis apsidžiaugė, kad nors avelės jo bijo, iš džiaugsmo taip juokėsi, kad „net lūpos perplyšo“. 
 
 



 
 
Kiškis supratęs, kad nereikėtų gąsdinti kitų pakvietė aveles pašokti kiškio šokį. 
 

 
 
Vaikams nuotaiką praskaidrino avelės vaidmuo, kadangi vaidinimas pavirto judriuoju žaidimu, 
kiškis ne tik išgąsdino aveles, bet ir bandė jas pagauti, o vėliau pasiūlė pamokinti kiškio šokio, kas 
vaikam suteikė dar daugiau teigiamų emocijų. 
                                                  
Baigiamoji dalis:  
Mažieji aktoriai suprato, kad pasakose lapė yra gudri, vilkas- piktas, kiškis- bailus. Suvokė, kad 
visada yra išeitis iš padėties ir mums gali padėti kiti žmonės, patarti, pasiūlyti, svarbiausia, klausytis 
nuoširdžių patarimų. 
 
Minčių lietus: 
Justina: „Man patiko vaidinti kiškio lūpos“. 
Artūras: „Man patiko, kad kiškis išgąsdino aveles, man irgi vos lūpos neperplyšo“. 
Rytis: „Man labai patinka avelės“ 
Lukas: „Kiškis buvo liūdnas, kad jis visų bijo“ 
Neitanas: „Man labai patiko, kad mane gaudė, aš buvau avelė“ 
Urtė: „Man patiko drąsus kiškis“ 
Ieva: „Kiškis išgąsdino aveles, nes jam genys pasakė“ 
 
 



Veiklos komentaras: 
Šios veiklos metu vaikai aptarė žvėrelių išvaizdą, būdingus charakterio bruožus. Vaikai išplėtojo 
veiksmą dialogu. Sugebėjo išreikšti savo norus, jausmus, mintis, baimes. Susikūrė žaidimo aplinką. 
Rodė norą aktyviai dalyvauti vaidinime, spontaniškai ir savitai reiškė savo veikėjų nuotaikas, 
išgyvenimus, mintis; su pasitikėjimu atskleidė veikėjų norus, emocines būsenas; intonacijas, 
judesius; dėvėjo  kostiumus; naudojosi reikalingomis vaidinimui dekoracijomis.  
Visi vaikai drąsiai įgyvendino savo kūrybinį sumanymą – demonstravo savo kalbėjimo, vaidybos, 
muzikinius gebėjimus, plėtojo savo prigimtinius talentus. 
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