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OBUOLIŲ PASAKA

Socialinė pedagogė Rasa Vaitkienė
Pradinių klasių mokytoja Dalia Žilevičienė
Sveikatos  specialistė Ramunė Vičienė



Kartą viename miestelyje, vardu Obeliai, augo didžiulis sodas, o to 
sodo gale gyveno viena tokia obelis, vardu Obelėlė, o pavarde – Antaninė. 
Pavasarį ji susilaukė daug mažų obuoliukų. Jie atrodė tarsi žiedeliai.



Pakilęs vėjas nudraskė obuoliukų žiedlapius, šie džiaugėsi ir 
vienas per kitą gyrėsi:

- Žiūrėkit, kokios mano akys!

- Žiūrėkit, kokia mano barzda!



Staiga pasirodė sliekas Kieša. Šliaužiojo tas bjaurybė po obelimi ir 
varvino seiles žiūrėdamas į obuoliukus.



Paskui prasidėjo bobų vasara. Į sodą atėjo dainuodamos bobos.



Ananasinis:

- Vyrai, laikykitės, bobos puola!



Didžioji dalis krituolių pakliuvo į sunkvežimį, kuris juos gabeno į Obelevičiaus
sulčių spaudyklą. Obuoliai linksmai sau besikratydami savo ateitį planavo.



Na, dabar tai mums šakės!

-Nusišneki Auksi, - liūdnai atsakė obuolė Aldona, kilusi iš Rojaus 
obuoliukų genties, - ne šakės, o presas...



Jiems besvajojant ir besiginčijant, sunkvežimis privažiavo sulčių 
spaudyklą.



Obuoliai, supratę, kad jau artinasi paskutinioji, skubėjo atsisveikinti:
- Lik sveikas, susitiksim kompote.
-O gal stiklainyje...



Tačiau ne visi obuoliai pateko į sulčių spaudyklą ar Kiešos vakarėlį. Dalis jų 
likimo išvengė, nes patiko poniai poniai Obelevičienei. Iš jų ji iškepė 
cinamonu kvepiantį pyragą, kuriuo buvo pavaišintas visas Obelynės kaimas.







Obuolių pasaka 

Pagal  Vytauto V. Lansbergio  „Obuolių pasakos“ 
 

Kartą Obelių miestelyje augo didelis sodas, o jame gyveno obelis, vardu Obelėlė.  

Pavasarį ji susilaukė obuoliukų. Jie nešnekėjo, bet gebėjo švilpauti. Taip 

nepastebimai atėjo ruduo su dideliais vėjais. Jie siautėjo, obuolius purtė ir požemių 

valdovui Kiešai maisto atsargas didino. 

Nukritusius obuolius žmonės į obuolių spaudyklą nuvežė, sultis išspaudė, o iš 

skaniausių – pyrago prikepė. 
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