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MOKYTOJA (uždega žvakę). Šį nuostabų advento vankarą, kiekvienas iš mūsų uždekime 
žvakę savo sieloje, gerumo, meilės ir laukimo žvakę.  
Lietuvoje buvo žinomas gražus advento paprotys vakarieniauti ant stalo padėjus vainikėlį su 
keturiomis žvakėmis. Keturi sekmadieniai – keturios žvakės. Pirmąjį advento sekmadienį 
uždegama viena žvakė, po savaitės ant stalo turėtų degti jau dvi, dar po kitos – trys žvakės. 
Suplevens keturios liepsnelės – tuoj ir šv. Kalėdos! 
Žvakės gali būti pačios įvairiausios tiek forma, tiek spalva, nors religiniame Advento vainike 
būna 3 violetinės ir 1 rožinė. Tačiau svarbiausia, kad kiekvieną sekmadienį būtų uždegama 
viena žvake daugiau. 
Tai Advento vainikas su 4 žvakėmis: Pranašystės, Betliejaus, Piemenėlių, Angelų. 
 
Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą, 
Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena, 
Iš tavo rankos man ir laimė krito, 
Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena. 
 
Ant Tavo delno mūsų tėviškės sodybos, 
Ir mūsų sodai, ir šilojai, ir laukai, 
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol rami bus, 
Kol savo rankoj kaip balandį ją laikai. 
 

(Iš B. Brazdžionio ,,Iš tavo rankos“) 
 

I skaitovas. ..................................................... 
Adventas – nuostabus keturių savaičių iki Kalėdų laikotarpis. Tai trumpiausias trumpiausių 
dienų ir ilgiausių naktų metas. Mažai šviečia saulė, naktys tamsios ir baugios. Ne ką mielesnės 
ir dienos. Tai susikaupimo ir rimties metas. Visi laukia Jėzaus Kristaus gimimo. Keturias 
savaites vakarodami pasakodavo vaikams ir vieni kitiems pasakas, visokiausius nutikimus, 
dainuodavo. Jaunimas vakarodamas žaisdavo, eidavo ratelius.  
 
 

Praveda šokių mokytoja 
ADVENTO DAINA – RATELIS ,,GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Šiuo žaidimu norime prašyti, kad mūsų šeimos būtų darnios, kad namie nestigtų jaukumo, 
šilumos, kad vaikams jose augti būtų gera. 
RATELIS ,, AVIŽA PRAŠĖ“  
Laukdami švenčių žmonės svajojo apie sotų, skanų maistą, norėjo turėti gausiai ir gardžiai 
pavalgyti. 
RATELIS ,,ČEVERYKAI“ 
Žiema – šaltas metų laikas. Kad švenčių sveiki sulauktume, reikia šiltai apsirengti, apsiauti. Kai 
šilta, tai ir nuotaika gera. 
RATELIS ,,MALŪNĖLIS“ 
Kad būtum laimingas, kad gėrybių namuose gausėtų, kad suprastum gamtos slėpinius ir 
ramiai lauktum šviesos meto, žmogui reikia išminties. 
 
 
 



Parengė Kristina Vyšniauskienė  

 
 
 
 

MOKYTOJA. 
Taip gražiai belaukiant netrukdavo prabėgti tos keturios advento savaitės. Žiūrėk, jau ir Kūčių 
vakaras. 

II skaitovas.  ........................................................ 
Paslaptingiausia ir įspūdingiausia paskutinė Advento naktis – Kūčios: visa šeima sėsdavo už 
šiaudais po balta staltiese apdengto stalo, valgydavo kūčiukus ir dvylika pasninko valgių. Yra 
tikima, kad tą naktį prie stalo renkasi mirusiųjų protėvių vėlės. Taip pat negali būti pamirštas 
nei vienas vienišas žmogus. Visi žinojo, kad tą naktį vyksta stebuklingi dalykai. Kalba gyvuliai, 
galima išburti ateitį, mindavo mįsles. O mįslės būdavo įvairios. 
 

III skaitovas.  ........................................................ MĮSLĖS   
 
1. Saldus, gardus, bliūde nepanešamas. (miegas) 
2. Miške gimęs, miške augęs, namo parėjo – į valgį pateko. (šaukštas) 
3. Kojos geležies, kūnas stiklo, dvasia ugnies (lempa) 
4. Čyru čyru ant trijų kojelių. (ratelis) 
5. Lengvutis, apskritutis, o už uodegos nepakelsi. (siūlų kamuolys) 
6. Pilvotas besotis – turi ausis, turi kaklą, bet neturi galvos. (puodynė) 
Parodo daiktus (senoviniai rakandai ant stalelio). 
 

IV skaitovas......................... Skelbiu viktoriną tėveliams ,,Ką žinote apie 
Kūčias?“ 
 Kodėl šienas po staltiese? (Žmogus parodo, kad susitaiko su gyvuliais) 
 Kodėl indai apvalūs? (Sinbolizuoja saulę, kad ji greičiau išsivaduotų iš tamsos) 
 Kodėl ant stalo 12 valgių? (Yra 12 apaštalų, 12 mėnesių) 
 Ką simbolizuoja obuoliai? (Rojaus medį) 
 Kam dedama tuščia lėkštė ant stalo? (Mirusiųjų vėlėms) 
 Kokį valgį ragaujame pirmiausia? (Kūčią) 
 Kuo virsta vanduo šuliny Kūčių naktį? (Vynu) 
 Kas gali atsitikti, jei Kūčių naktį išgirsi gyvuliukus kalbant? (Mirsi) 
 

V skaitovas.  ........................................................ 
 
Ilgą susikaupimo laikotarpį vainikuodavo Kalėdos. Kalėdos švenčiamos 3, o anksčiau 4-rias 
dienas. Tai labai linksma ir džiugi šventė. Žmonės svečiuojasi vieni pas kitus, visi šoka 
linksminasi, džiaugiasi Jėzaus Kristaus gimimu ir su viltimi laukia ką atneš Naujieli Metai. 
Tėveliai ar jūs žinote kas yra Kalėdos? 
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TĖVELIAI: 
 
1. Kalėdos -  kai nusišypsai broliui ir ištiesi jam ranką. 

2. Kalėdos - kai nutyli, kad išklausytum kitą. 

3. Kalėdos - kai nesutinki su neteisybe atstumtųjų atžvilgiu. 

4. Kalėdos -kai įkvepi viltį tiems, kurie yra ją praradę dėl savo materialinio ar dvasinio skurdo. 

5. Kalėdos - kai nuolankiai pripažįsti savo ribotumą ir silpnumą. 

6. Kalėdos - kai leidi Jėzui gimti Tavyje, kad galėtum Jį dovanoti kitiems. 

 (Motina Teresė iš Kalkutos)     VISI PERSKAITO EILĖRAŠČIUS 

skaitovas. 
Meilė – tai ne vien žodžiai, 
Meilė – tai žodžiai ir darbai. 
Iš meilės atėjo Dievas į pasaulį, 
Iš meilės vargšams žmonėms. 
 
skaitovas. 
Kalėdų laukiame visi: 
Ir dideli, ir mes, maži. 
Mes kalėdaitį laušime pusiau 
Ir širdyse mums bus šviesiau. 
 
skaitovas. Jei suteikėme kam kančių, 
Atsiprašyt privalome visų. 
Tebūna nuotaika gera, 
Ir mūsų sąžinė tyra. 
 
skaitovas.  
Negali būt veidai aptemę, 
Kai kūdikis ateis į žemę. 
Tad laimės mes visiems linkėkim 
Ir savo artimus mylėkim. 
 
skaitovas. 
Pažvelkite į pasaulį per gėles, 
 paukščius. Pajuskite gėrio dvelksmą, 
švelnumą ir būtinai pasidalinkite su kitais. 
 
skaitovas.  
Atleiskite visiems, 
mylėkite visus, 
 priglauskite prie širdies, 
 jeigu jiems sunku. 
 

Skaitovas 
Metų vargas atrodys toks menkas, 
O namai prisipildys susitaikymo, 
Gėrio versmės. 
Tu ištieski kam nors artimam 
Nuo darbų jau pavargusią ranką. 
Pasisemki stiprybės 
Ir metams Naujiems  
Ištvermės... 
 
skaitovas.  
Medis advento išaugęs 
Džiaugsmo pražydo žiedais, 
Tarytum vyšnelė palaukėj 
Šerkšnotais žiemos karpiniais. 
 
skaitovas.  
Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus  
Tą mielą Kūčių naktį šventą.  
Te nesibaigia džiaugsmas  
Jums gyvenimo brangaus  
Ir nepalūžkit, jeigu  
Nuoskaudas patirt bus lemta. 
 
skaitovas.  
Medis advento išaugęs 
Džiaugsmo pražydo žiedais, 
Tarytum vyšnelė palaukėj 
Šerkšnotais žiemos karpiniais. 
 
skaitovas.  
Kūčių stalas žvakelėm mirgės  
Metų vargas atrodys toks lengvas,  
O namai prisipildys  
Tikėjimo, gėrio versmės. 
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DAINA APIE KALĖDAS – muzikos mokytoja 
 
 

MOKYTOJA. 
Dabar norime  jus visus pakviesti prie Kučių stalo sužinoti ką simbolizavo kūčių 
valgiai.  
 
 Kūčios – tai stebuklinga naktis. Ant baltai padengto stalo 12 apeiginių valgių. Valgiai sudėti į 
apskritos formos molinius indus.  
Spanguolės – raudonosios uogelės, pagydžiusios ne vieną žmogų. Jos pražysta ant balto Kūčių stalo 
raudonais dievo karoliukais.  
Kviečiai – žmonių susitaikymo simbolis. O ką reiškia medus ant mūsų stalo?  
Medus – tai dievų maistas. Bitelė – tai dangaus ir žmogaus tarpininkė, draugė. Yra legenda apie 
bitę, kuri parnešė iš Dievo medaus mirtinai sužeistam žmogui, ir šis pasveiko. 
 
Dabar paprašysime ...................papasakoti, kaip seniau dekoruodavo eglutę. 
 
Pagal tradicijas eglė neturėtų būti puošiama iki Kūčių vakaro, t.y. gruodžio 24 - osios ir 
nupuošiama iki sausio 6 - osios. Išpuošta eglė turėtų džiuginti dvylika parų. 
 
Kalėdų eglutės – visuomet žalia Kalėdų eglutė yra turbūt labiausiai paplitęs Kalėdų simbolis. Ji – 
kaip ryškus kontrastas apmirusiems, rudiems, belapiams medžiams žiemą. Eglutė visuomet žalia ir 
visuomet gyva, primenanti mums, kad esame sukurti amžinajam gyvenimui. Medžio viršūnėje 
dažnai pamatysime angelą ar žvaigždę. 
Kalėdų žvaigždė pranešė apie Kristaus gimimą ir nurodė išminčiams kelią; ji primena apie Dovydo 
žvaigždę. Apie Kalėdų žvaigždę sukurta nemažai giesmių. Kalėdų atvirukuose žvaigždė imta 
vaizduoti apie XIX a. vid. žvaigždėmis puošiamos eglių viršūnės. 
Kalėdų eglutės lemputės primena apie šviesą, kurią Kristus atnešė pasauliui. Lemputės taip pat 
simbolizuoja žvaigždes. Seniau, norėdami apšviesti Kalėdų eglutę, žmonės puošdavo ją žvakėmis. 
 

 
Dabar paprašysime ............................   paskaityti apie orų spėjimus 
Kūčių vakaras ir Kalėdos – tinkamas metas pažvelgti į dangų ir orą. Pagal tai, koks jis, senoliai 
spėdavo kitus metus.  
 
Kai Kūčių vakaras giedras, ryškiai šviečia žvaigždės, o ežero ledas savaime traška – lauk šaltos 
žiemos. 
Jeigu debesys dideliais kupstais plaukia – lauk žiemos su sniegu. 
Jei per Kalėdas stipriai pasnigę, per Velykas žolė bus sužaliavusi, o jei Kalėdos juodos, tai Velykos 
bus baltos. 
Jei per Kalėdas miške medžiai apšarmoję, bet lauke nelabai šalta, vasara bus lietinga, galima tikėtis 
stiprių perkūnijų. Jei medžiai pliki, vasara bus šilta ir sausa. 
Jei Kūčių naktį dangus žvaigždėtas, Joninės bus gražios. 
Senovėje orams spėti per Kūčias buvo naudojami svogūnai. Ant lentynos surikiuodavo 12 svogūnų 
skiltelių ir vakare į kiekvieną iš jų įpildavo vandens. Kurioje skiltelėje Kalėdų rytą dar yra vandens, 
tas mėnuo bus drėgnas. 
Dabar visus šį Advento vakarą kviečiame išsiburti 
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Pirmas burtas - 
Prašau iš po staltiesės ištraukti po vieną šiaudą. 

- Jei šiaudas ilgas – bus ilgas ir gražus gyvenimas. 
- Jei šiaudas šakotas – turėsite daug draugų. 
- Jei šiaudas storas – bus turtingas gyvenimas. 
- Jei trumpas – trumpas gyvenimas. 
- Jei plonas – daug vargsi. 
 

Antras burtas - 
 O dabar imkite saujelę kūčiukų. Jei skaičius porinis - gyvensi draugėje, jei neporinis – liksi vienas. 
 
Trečias burtas -  
Nuo žemės renka žirnius. Kas daugiau pririnks, tas bus darbščiausias. 
 
Ketvirtas burtas - 
Iš krepšelio ima pupas. Jei lyginis skaičius, būsi laimingas, jei nelyginis – nesiseks. 
 
Penktas burtas -  
Berniukai matuoja, kiek pėdų yra nuo sienos iki durų. Kas daugiau pėdų suskaičiuoja, tam geriau 
seksis. 
 
Šeštas burtas - 
Meta batus per galvą. Jei batas atsisuka į durų pusę – daug keliausi. 
 
Septintas burtas - 
 (prie sudėtų lėkščių, po kuriomis paslėpti raktas, kaspinas, žiedas, pinigai, duonos riekė, nosinė, 
pieštukas. Atvedami 7 svečiai). 
Dabar bursime ateitį. Štai trys lėkštės. Prašau pasirinkti po vieną. Ką ten rasite, ištraukite. 

- Jei radote žiedą – turėsite daug draugų. 
- Jei radote raktą – galėsite šeimininkauti namuose arba persikelsite į naują vietą. 
- Jei kaspiną – toli keliausite. 
- Jei nosinė – ašaros. 
- Jei duona – sotūs metai. 
- Pieštukas – mokslai. 
- Pinigai – turtas. 

 
Aštuntas burtas –  
Tvoros apkabinimas (jei lyginis skaicius – tai ištekės arba ves, jei nelyginis – tai ne. 
 
Devintas burtas –  
Burimas vašku ( ištirpintą vašką pilti į dubenėlį ir žiūrėti koks paveikslėlis gausis. 
 
Dešimtas burtas –  
Visi paima po degtuką. Tyliai pamąsto, kas praėjusiais metais nesisekė. Sudeda į lėkštutę ir uždega. 
Visos blogybės sudeginamos. 
 
Visus pakviečiame pasivaišinti, o vėliau verti šiaudinukų. 
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