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Įvadinė dalis: 
Išėję į lauką, vaikai svarstė, kokią darželio teritorijos erdvę galėtų pritaikyti savo sumanymui. Vaikų 
dėmesį patraukė erdvė, kuri labiausiai primena mišką. Nutarė rengti savo vaidinimą beržynėlyje. 
Vaikai susitarė kad, linksma skaičiuotė padės pasiskirstyti vaidmenimis. Įsiskaičiavo ,,Pasakotoją“, 
,,Siuvėja“, ,,Vilką“, ,,Vilkų gaują“, 
Aistis:,, Galvoju, geriausia vieta tai čia, tarp medžių. Labai panašu į mišką. Kaip tik, kai pasakoje, ir 
vilkams bus kur pasislėpti“. 
 
Pagrindinė dalis: 
Te prasideda pasaka..... 

  
 
Ėjo siuvėjas mišku ir sutiko alkaną vilką. ,,Gulk, aš tave suėsiu“-  tarė vilkas. ,,Neėsk mane, aš į tavo 
pilvą neįtilpsiu“ – prašė siuvėjas.    
                                                                                                                                                                 

   
 

Grupė. vidurinioji ,,Voveryčių“ grupė. (5-6 m.) 
 
Tema. Vaidinimas ,,Vilkas ir siuvėjas“. 
 
Ugdymo(si) situacija.  Kūrybiškumas – natūrali vaikų savybė. Kad ir ką jie darytų – jie viską 
daro kūrybiškai. Vaiko vaidyba – tai tikro savo ,,Aš“ atradimas, tai meno forma, padedančia 
atsiskleisti jų saviraiškai, fantazijai, vaizduotei. 
 Pastebėjau, kad vaikams labai patinka vaidinti, o ypač trumpas, nesudėtingas, nuotaikingas 
pasakas. Vaikai grupėje jas vaidina nuolat, perkurdami, inscenizuodami savaip, fantazuodami. 
Vasarą nutarėme pakeisti vaidinimų aplinką ir mėgstamą veiklą tęsti  lauke, juk gamtos grožis 
ir erdvė suteikia dar didesnę galimybę kurti, vaidinti. 
 
Uždaviniai. Skatinti savarankiškai kurti vaidinimą, pagal lietuvių liaudės pasaką ,,Vilkas ir 
siuvėjas Kūrybiškai reikšti save, įgyti pačių bendriausių su vaidyba susijusių gebėjimų: 
emocingai (balsu, judesiu, mimika) perteikti pasakos veiksmą, susiklosčiusią situaciją, atlepti 
veikėjų  emocijas, nuotaikas. Lavinti kalba. Patirti daugybę teigiamų emocijų, kūrybos 
džiaugsmą. 
              

         
     



,,Imk matą, ir išmatuok mane!“ – liepė vilkas. Išsitraukė siuvėjas laidynę ir ėmė vanoti vilkui.     
Siuvėjas tik čekšt ir nukirpo vilkui uodegą.      

   
 

Nukirpo siuvėjas vilkui uodegą ir paleido. Sukvietė vilkas visus miško vilkus. Ėmė vilkai tartis, kaip 
siuvėjui atkeršyti. 

 

   
Vejasi vilkai siuvėja...  ,,Kam teks, kam neteks, o tam vilkui beuodegiui....“ Išsilakstė vilkai po visą mišką. 

 

 
                                  Siuvėjas išlipo iš eglės ir laimingai nuėjo savo keliu. 

Baigiamoji dalis:  
Vaidinimus atbėga pasižiūrėti ir kiti darželio vaikai. Todėl ,,aktorius žiūrovai apdovanoja 
aplodismentais ir pagyrimais. Vaikai džiaugėsi savo puikiu pasirodymu.  Grįžę į grupę savo 
įspūdžius išreiškė meninėje veikloje. 



      
 
 
Minčių lietus: 
Abigailė: ,,.Man gaila to vilko. Jam niekada nesiseka, visada lieka nuskriaustas“. 
Justas: ,,.Aš labai gerai atsimenu šią pasaką, todėl galiu vaidinti ir ,,Vilką“, ir ,,Siuvėja“, ir galiu ją 
sekti“. 
Artūr: ,,Aš vaidinau ,,siuvėją“ ir atkirpau vilkui uodegą. Visiems buvo linksma, kaip aš jį su ta 
laidyne vaikiau. Tik jam nebuvo linksma.“. 
Veiklos komentaras: 
 
Vaikai aktyviai dalyvavo vaidinime, jautė meninės raiškos džiaugsmą, spontaniškai ir savitai reiškė 
savo veikėjų nuotaikas, išgyvenimus, mintis; su pasitikėjimu atskleidė veikėjų norus, emocines 
būsenas; naudojo charakteringus tam tikra situacijai balsus, intonacijas, judesius; dėvėjo kostiumus; 
naudojo reikalingas priemones..  
Vaikai drąsiai įgyvendino savo kūrybinį sumanymą – demonstravo savo kalbėjimo, vaidybos, 
gebėjimus, plėtojo savo prigimtinius talentus. 
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Priedas: 

Skaičiuotė:  
Seku, seku pasaką 
Vilkas rijo ašaką.  
Ilgą, kaip smilgą, 
Aukštą, kaip šaukštą. 
 

Lietuvių liaudies pasaka ,,Vilkas ir siuvėjas“ 

Ėjo siuvėjas per mišką ir sutiko alkaną vilką. Vilkas jam sako: 

—      Dabar gulk, aš tave suėsiu! 

Siuvėjas pradėjo prašyti ir įkalbinėti, kad į vilko pilvą nepareisiąs. Vilkas liepė paimti matą ir 
pamatuoti. Bematuodamas siuvėjas kapt ir nutvėrė vilką už uodegos. Nutvėręs apsivyniojo apie 
ranką, išsitraukė iš užančio laidynę ir ėmė duoti vilkui per nugarą, per šonus, kur tik pakliuvo. Vilkas 
kaukė, staugė, šokinėjo, bet niekaip ištrūkti negalėjo. Matydamas, kad šitaip gali jį pribaigti, pradėjo 
vilkas prašytis siuvėją: 



—      Palauk, žmogau, nebemušk. Jeigu tau mano uodega reikalinga, tai pasiimk ją sau, o mane 
paleisk gyvą; aš tau nieko nebedarysiu! 

Siuvėjas pasiėmė žirkles, čekšt nukirpo vilkui uodegą, o jį patį paleido. 

Vilkas nubėgo į girią, baisiai sustaugė ir sušaukė vilkų pasitarimą. Subėgo vilkų didelė daugybė. 
Beuodegis apsakė, kaip jį siuvėjas išjuokė, primušė ir uodegą nupjovė. Visi vilkai sutarė pavyti 
siuvėją ir sudraskyti. 

Išvydo siuvėjas, kad atūžia pulkas vilkų kaip debesis. Nebėr jam kas daugiau daryti — greitai įlipo į 
eglę. Subėgo vilkai prie eglės ir tariasi, kaip siuvėją pasiekti. Vienas vilkas sako: 

—      Palauk! Mes jį nusitrauksim. Stok tu, beuodegi, apačion, o mes sulipsim vienas ant kito ir 
pasieksim jį. 

Siuvėjas išgirdęs labai persigando. O vilkai jau lipa vienas ant kito, jau visiškai nebetoli — tuoj 
pagriebs jį už kojų. Tada siuvėjas kad suriks: 

—      Na, lipkit, lipkit! Kam teks, kam neteks, o tam vilkui beuodegiui tikrai teks! 

Beuodegis, tai išgirdęs, tuoj šoko iš apačios, ir visi vilkai nuburbėjo žemėn. Daug vilkų užsimušė, o 
kiti į girią išbėgiojo. 

Siuvėjas išlipo iš eglės ir laimingai nuėjo savo keliu. 
 


