
 
                                                                                  

Šventės vedantieji įbėga linksmai šokinėdami, šurmuliuodami, 
skambant linksmai dainelei ,,Labas visiems‘‘ . 
Pirmoji pradeda kalbėti Varlė- šokėja: -  Kur mes čia patekom? 
Bitė- darbininkė sako: - Kodėl čia tiek daug mažų pupuliukų? 
Boružėlė- dainininkė: - Čia  ne pupuliukai, ne žiogeliai, ne varliukai, čia  
vaikeliai vaikeliukai. 
Žiogas: - Visą vasarą šokom, dainavom, grojom, skraidėm po pievas, 
po laukus, po kiemus, po sodus... Vasara baigėsi, atėjo rudenėlis, 
eisim pailsėti... 
Bitė: - O mes kažkur girdėjom, kad jums kaip tik dabar prasideda 
didysis darbymetis. Ar tiesa? 
Vaikai: - Taip, tiesa. 
Žiogas: - Bet šiandien dar siūlau visiems pažaisti, 
paišdykauti,.padainuoti, pašokti, įmint mįsles. Paklausykit ir 
pasakykit, kas yra: Žalias arkliukas kaip kalnų ožys šokinėja. Na, tai 
kas- pasakykit. 
Vaikai:- Žiogas, žiogas!..  
Taip, tai žiogas, garsusis pievų muzikantas. Aš ir esu Žiogas- 
muzikantas. Visą vasarą grojau linksmai linksmai...Tai dabar visi ir 
pasilinksminkim- aš pagrosiu, o  jūs padainuokit gražią dainelę apie 
žiogą... 
Daina:  Pievos žalios-daug gėlių... 
              Grok, žiogeli, smuikeliu... 
              Tra lia lia lia, lia lia, oi  liūliū... 
              Grok, žiogeli, smuikeliu... 
 
             Grok, žiogeli, smuikeliu- 
             Šoks, kas gali, tarp gėlių... 
             Tra lia lia lia, lia lia, oi liūliū... 
             Šoks, kas gali, tarp gėlių... 
Boružėlė – dainininkė: - O jūs ar girdėjot, kaip aš dabar gražiai 
dainavau? Juk mano balselis skambėjo iš visų švelniausiai... 

http://www.joniskiosaulute.lt/cache/5/750e4952dc13840a335e6065e07b9fc6.png


O dabar įminkit mįslę- tai ir sužinosit, kas aš tokia esu:  
-Ant raudono kamuoliuko 
Šypsosi juodi taškiukai... 
Tipu tapu delniuku... 
Oi, kutena... Kas gi tu? 
 
Vaikai sako: - Boružėlė... 
Boružėlė kviečia visus pašokti,, Boružėlę septyntaškę“ .   
Atšokuoja Varlė- šokėja... Ji nustraksi prie Žiogo- muzikanto ir sako:  
-Aš girdžiu tave, matau,  
Žalias, žalias pievų drauge... 
Nenutilk, tavęs prašau, 
Smuikeliu ilgai dar groki... 
Dar pagrok, pagrok, žiogeli, 
Smilgų pievoj smuikeliu... 
Dar pagrok, pagrok, žiogeli, 
O aš šoksiu tarp gėlių... 
Aš šokau šokau visą vasarą ir girdėjau, kaip vaikučiai dainuoja apie 
varlytę... 
Padainuokim visi kartu: 
Dvi varlytės lankoje tarp žolių tupėjo... 
Į mėnulį vakare jos liūdnai žiūrėjo... 
Atskubėjęs takeliu žiogas čia sustojo  
Ir žaliuju smuikeliu ėmė ir užgrojo... 
Vos išgirdę jį staiga žaliosios varlytės 
Šoko pollką jos linksmai, kol išaušo rytas... 
 
Bitė- darbininkė sukasi sukasi ir zyzia linksmai: 
-Kaip gera, kaip smagu, net galvelė sukasi nuo šokimo... Pasakykit jūs 
visi, ar mėgstat saldų medų? 
Vaikai sako, jog mėgsta... 
Bitė- darbininkė klausia: 
-O kas jį neša? 
Vaikai sako, jog bitės neša... 
Bitė- darbininkė sako: 
-Bitė bitė aš esu ir darbščiausia iš visų... 
Tarp gėlyčių aš skraidau- 
Jums medučio pririnkau... 
Jeigu valgysit medučio,augsit dideli vaikučiai... 



 
Tai pažaiskim gražų, linksmą žaidimą apie mane ,, Skrisk skrisk, 
bitute“ . 
Visi žaidžia ratelyje šitą žaidimą. 
Varlė- šokėja sako: 
-O kad bitė su jumis tokį gražų žaidimą šoka, tai ir su manim ratelyje 
pašokinėkit kaip varliukai... 
Visi žaidžia ir dainuoja: 
-Per balutę op op varlytė šokuoja... 
Ji visai mažutė, bet labai drąsi... 
Gandro ji nebijo, museles medžioja 
Ir vis šokinėja balos pakrašty... 
Kva kva kva kva , kva kva... 
Kva kva kva kva, kva kva... 
Kva kva kva kva, kva kva... 
 Kva kva kva, kva kva... 
 Gandro ji nebijo, museles medžioja  
 Ir vis šokinėja balos pakrašty... 
 
Žiogas dar pasiūlo pažaisti žaidimą su jo žaliuoju smuikeliu... 
 Visi žaidžia ir dainuoja: 
Aš turiu smuikelį mažą- groju juo dainelę gražią... 
Smuikeli , paskubėk, pas  Urtytę suskambėk... 
 
Boružėlė- dainininkė ir sako: 
-Gal jau mums laikas baigt linksmybes, reikia į namus savuosius vykt... 
O vaikeliukai tegul ruošiasi rimtiesiems savo darbeliams- juk rugsėjis 
atkeliavo į darželį... 
O mes vaikučiams padovanokime dovanėlių prisiminimui... 
Bitė- darbininkė, Žiogas- muzikantas, Varlė- šokėja ir Boružėlė-
dainininkė vaikučiams išdalina dovanėles(po kygelę kiekvienai 
grupei). 
Darželio Direktorė visus pasveikina su Rugsėjo 1-ąja ir pavaišina 
gardumynais. 
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