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Tyrimo tikslas. Atskleisti šiuolaikinių literatūrinių pasakų reikšmę ugdant ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinius 

įgūdžius. 
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Tyrimo metodai. mokslinės literatūros analizė, kurios tikslas atskleisti šiuolaikinių literatūrinių pasakų reikšmę 

ugdant ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinius įgūdžius.  

Išvados. Kalba -  tai svarbiausia  tarpusavio bendravimo priemonė. Jos raida prasideda nuo to momento, kai vaikas 

geba girdėti, ir tai tęsiasi jam gimus. Pirmaisiais trejais vaiko gyvenimo metais jo kalba vystosi sparčiausiai, jau 

trečiųjų metų pabaigoje vaikas gali būti sukaupęs iki 1000 žodžių. Žodynui augti svarbi yra vaiką supanti aplinka, 

šeima, bendruomenė, kurioje vaikas auga. Kuo vaiko edukacinė aplinka palankesnė kalbos lavinimui, tuo 

spartesnis vaiko kalbos raidos vystymasis.   

Šiuolaikinė literatūrinė pasaka, kuri yra turtinga iliustracijomis, pagal amžių pritaikytu žodynu turi  svarbią 

reikšmę vaiko kalbiniams įgūdžiams vystytis. Matant knygos tekstą vaikas atranda rašto ženklus, skaitymo būdą. 

Pasakos sekimas, skaitymas, kūrimas, vaidyba ugdo sakytinę, rašytinę bei meninę sritis. Literatūrinės šiuolaikinės 

pasakos lavina empatiškumo jausmą ir sustiprina ryšius tarp vaiko ir suaugusiojo, bei atvirkščiai. Šios pasakos 

vaikui padeda suprasti nesuprantamus dalykus, ugdo gebėjimą klausytis kito asmens, lavina kūrybiškumą, 

vaizduotę. Taip pat skatina pažinti gamtos reiškinius, gyvūnus, spalvas, savo kūną, ugdomos vaiko tam tikros 

elgesio normos ir estetinis skonis. Elektroninė knyga taip pat turi ugdomąją vertę. Šių laikų vaikai labai aktyvūs, 

turi tam tikrų bruožų, į kuriuos atkreipus dėmesį suaugusiam asmeniui yra lengviau ugdyti reikiamas 

kompetencijas, kurios apima įvairias gyvenimo sritis. 

Šiuolaikinės literatūrinės pasakos panaudojimo strategijų yra daug - tik suaugusiajam reikia pasitelkti  

kūrybiškumą.  Skaitymas ir emocijų raiška, kurias išreiškia skaitantis asmuo, skatina vaiko susidomėjimą klausytis 

skaitomos pasakos. Pasitelkus iliustraciją vaikas gali pats kurti savo istoriją, taip komunikuodamas su aplinkiniais. 

Įtraukus menines veiklas – dramą, muziką ir dailę – suteikiama galimybė identifikuoti save pasakoje ir tapti 

visaverčiu pasakos kūrėju. 

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas.  Ši tema reikšminga tuo, kad daugelyje tyrimų ir straipsnių 

aprašomos tradicinės lietuvių liaudies pasakos. Tai mūsų paveldas. Šiuolaikinė literatūrinė pasaka yra tarsi fone 

jų. Mažai kalbama apie šiuolaikinių literatūrinių pasakų įvairovę, ugdomąjį poveikį vaikui, jo kalbai  ir pačiam 

suaugusiajam. Taip pat suagusiajam yra svarbu tinkamai pasirinkti šiuolaikinę literatūrinę pasaką. Ikimokyklinio 

ugdymo praktikoje, kaip ne keista, taip pat yra didesnis dėmesys skiriamas tradicinei liaudies pasakai. Šiuolaikinė 

literatūrinė pasaka -  tai šaltinis ankstyvojo amžius vaikų ugdymui, bendravimui, kūrybai, minčių raiškai, ji ugdo 

gebėjimus, kaip elgtis tam tikroje situacijoje. Šios pasakos geba parodyti, kad maži, kartais nereikšmingi dalykai 

gali būti labai svarbūs ir reikalingi. Šiuolaikinėje literatūrinėje pasakoje yra daugiau aprašomi personažų jausmai, 

geri darbai, nėra gąsdinančių epizodų kaip tradicinėse pasakose. Kalbat apie šiuolaikines paskas, jos turi spalvingas 

ir prasmingas iliustracijas, kurių dėka vaikas įtraukiamas į pasakų pasaulį, žaismingi paveikslėliai skatina vaiką 

kalbėti ir reikšti mintis, ugdo vaizduotę.  

 



 

 

 

1pav. XXI a. Literatūrinių pasakų reikšmė ankstyvojo amžius vaiko raidai bei naujausios literatūros rekomendacijos 

šiam amžius tarpsniui. 
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2 pav. Šiuolaikinės literatūrinės pasakos naudojimo strategijos 

Sudaryta darbo autorės pagal Isabell R.T. (2002), Grigorjeva V. 

(2019). 


