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1. Perskaityk pasaką. 

 

ŠUNS IR VILKO DRAUGYSTĖ 

 

Buvo toks ūkininkas, jis turėjo labai seną šunį. Kol šuo buvo jaunas, jį visi mylėjo, 

glostė, lakino, o kai paseno – lauk išvarė. 

– Nieko tu nebegali, nė kiaulės iš daržo nebeišveji, eik sau girion, tegu vilkai tave 

papjauna. 

Mušamas, spardomas, nemaitinamas šuo išbėgo į girią ir susitiko vilką. Vilkas 

klausia: 

– Kur tu bėgi?  

– Tarnavau ūkininkui, kol 

pajėgiau, o kai pasenau, ėst nebedavė 

ir išvarė pas vilkus į girią. 

Vilkas sako: 

– Negaliu aš tavęs pjauti. Tavo 

vieni kaulai ir kailis – neprivalgysiu tave suėdęs. Verčiau aš tau padėsiu. Kai išeis žmonės 

šieno pjauti, šemininkė vaiką pasidės ant žemės, o pati eis dirbti. Aš tą vaiką pagriebęs 

nešiu, o tu vykis mane, pulk, draskyk, už uodegos nutvėręs purtyk, tai aš vaiką pamesiu. 

Žmonės manys, kad tu vaiką išgelbėjai, ir tave vėl mylės. Bet tu gerai gyvendamas ir 

manęs nepamiršk, atsilygink už geradarybę. 

Parbėgo šuo namo, o šeimininkė griebė už šluotos ir vėl jį veja iš pasuolės: 

– Vėl grįžai, bjaurybe, pasenėli, veltui duonos ėsti? 

Kitą dieną išėjo toji moteris į laukus ir mažąjį vaiką su savim pasiėmė. Atėjusi į 

laukus, vaiką pavėsyje paguldė, o pati nuėjo šieno grėbti. Kai tik ji atsitolino, vilkas griebė 

vaiką ir nešasi. Šeimininkė šaukia: 

– Šunyti, gaudyk, gaudyk tą vilką, atimk vaiką! 

Šuo šoko vilko vytis! Pagavo, ėmė draskyti, už uodegos purtyti, todėl vilkas vaiką 

pametė. Šeimininkė pribėgusi puolė prie vaiko, džiaugiasi ir šuniui dėkoja. Moteris sako: 

– Tai geras šunytis! Kol aš gyva, tu ėsi tą patį, ką ir mes valgysime. 

Ir iš tiesų prasidėjo šuniui geros dienos: niekas jam pikto žodžio nebesakė, visi tik 

mylėjo ir gardaus kąsnelio negailėjo. 
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Surengė žmonės vestuves. Šuo, atsiminęs 

vilkui duotą pažadą, nubėgo į girią ir pakvietė jį į 

šventę. Įlindo jie į kamarą ir kemša: tai duonos, 

tai mėsos, tai pyragų. Vilkas net alaus iš ąsočio 

nugėrė. Pradėjo moterys troboj dainuot, o vilkas 

sako: 

– Jau ir aš dainuosiu. 

 

– Nedainuok, bus bėda, – tildo jį šuo.  

Bet kur tau vilkas iškentės! Kai tik uždainavo svečiai linksmą dainą, pradėjo ir vilkas 

dainuoti. Žmonės, išgirdę vilko staugimą, griebė lazdas, kačergas, samčius ir puolė 

vilką mušti. Vos gyvas iš kamaros vilkas paspruko. 

 

2. Pažiūrėk filmą.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHjtX7WN5g0 (lietuvių k.) 

https://www.youtube.com/watch?v=xTMMzAWvyAw (rusų k.) 

 

3. Atlik užduotis. 

 

1) Išvardink pasakos veikėjus. 

 

Teigiami veikėjai Neigiami veikėjai 

  

 

2) Jei radai neigiamų veikėjų, parašyk, kuo jie yra blogi. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=QHjtX7WN5g0
https://www.youtube.com/watch?v=xTMMzAWvyAw
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3) Kurie veikėjai tau patiko?  

Kodėl tau jie patiko? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Kurie veikėjai tau nepatiko?  

Kodėl tau jie nepatiko? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Šuo ir vilkas apgavo šeimininkus. 

 Gerai ar blogai jie pasielgė? 

 Paaiškink savo atsakymą.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Kokią šventę šventė žmonės? 

Parašyk, ką žinai apie šitą šventę? 

Šventės pavadinimas  

Vieta  

Dalyviai  

Simboliai  

 

Ieškok informacijos 

internete! 
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7. Rask pasakoje dalyyvius, pusdalyvius ir padalyvius. 

Surašyk juos. 

 

Veikiamosios 

rūšies dalyviai 

Neveikiamosios 

rūšies dalyviai 

Pusdalyviai Padalyviai 

    

 

8. Rask pasakoje sudurtinį žodį. 

Išnagrinėk jį žodžio dalimis. 

 
______________________________________________________________________ 

 

9. Paaiškink paryškintų sakinių skyrybą. 

  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
10. Prisimink lietuvių tautosaką. 

Užpildyk schemą. 

  

 

 

 

 

11. Prisimink pasakų rūšis. 

Kokia pasakos „Šuns ir vilko draugystė“ rūšis? 

______________________________________________________________________ 

Tautosakos rūšys 


