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Pasaka „TRYS PAUKŠČIAI“ 

Vėlų, tamsų žiemos vakarą į tykų kiemelį atskrido varna, žuvėdra ir žvirblis.   

Betupinėdami ir ieškodami lesalo atsitrenkė į kažką kieto ir šalto.  

- Oi , - tarė žvirblis, -  kas čia? Bokštas?                                                                              

- Ne, – tarė žuvėdra, - čia namas. 

- Ooo -  skraidydama tarė varna, - čia ir lesalu kvepia. 

- Negali būti! – suriko žuvėdra, - tris dienas lesalo nemačiau, jūra užšalo. 

- O aš… jeigu aš nepalesiu, tuoj sušalsiu ir ryto nebesulauksiu, - tarė žvirblis. 

Greitai visi trys paukščiai ėmė guviai skraidyti, stengėsi patekti į lesyklėlės vidų. Tačiau lesyklėlė buvo tokia 

maža, kad net žvirblis vos tilptų! 

Pirmoji ėmė rėkti žuvėdra: 

 - Aš! Aš pati alkaniausia, aš pirmoji lesiu! 

Ir įnirtingai ėmė kišti galvą į lesyklėlės vidų, kol galų gale ten užstrigo… 

- Gelbėkit! Gelbėkit! - ėmė rėkti žuvėdra. 

Išmintingoji Varna tarė: 

- Kaip įlindai, taip ir išlįsk. 

Žvirblis skraidė aplink vis čirendamas savo giesmelę ir niekaip besotei žuvėdrai negebėdamas padėti. 

Laikas bėgo. Nei varna, nei užstrigusi žuvėdra, nei žvirblis kruopelės burnoje neturėjo, nes visas lesalas 

buvo užgultas didžiule žuvėdros galva. Staiga nežinia iš kur pasigirdo balsas: 

- Aš - lesyklėlė, lesyklėlių miesto gyventoja.  

Žuvėdra taip išsigando, kad suspurdėjusi net  lesyklėlės stogą nukėlė. 

- Aš - lesyklėlė, šio miesto gyventoja, - dar kartą pasigirdo balsas. 

- Kokio miesto? - tarė paukščiai, nieko negalėdami įžiūrėti tamsoje. 

- Aš - lesyklėlė, šio miesto gyventoja. Visa tai, kas aplinkui: lesyklėlės, lesalas, priklauso jums! Visa tai 

sukūrė žmonės alkstantiems paukščiams! 

- Taip, žmonės, - jums nepasigirdo… - toliau sklido lesyklėlės balsas. 

- Žmonės, ne tokie kaip jūs: gobšūs, besočiai, duonos trupiniu negebantys pasidalinti, - tarė lesyklėlė. 

Paukščius apėmė didžiulė gėda ir tuo pačiu noras keistis ir imti pavyzdį iš žmogaus. 

Ėmė švisti, kieme pasirodė žmonės. Lesyklėlės dygo viena po kitos. Paukščiai kiekvienas savo balsu šaukė: 

- Čia nuostabu, šiame lesyklėlių mieste mes visą žiemą būsime sotūs!!! 

Pakilo trys paukščiai į dangų ir nešė žinią per pasaulį apie žmogaus sukurtą lesyklėlių miestą! 

 

Pasaką sukūrė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Mačiulaitienė.  

Ugdymo įstaiga: Klaipėdos lopšelis / darželis ,,Puriena''. 


