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Į sceną sueina žvėreliai. Suskamba muzika ir žvėreliai šnabžda 
,,šokti šokti šokti norim...“ 

Įbėga ožiukas ir prašo: 

- Labas, žvėreliai. Čia smagu muzika groja, šokti norisi. 
Prašau pašokim mano šokį, prašau prašau prašau... 

Visi sutinka ,,gerai“ 

Šokis ,,Ožiukai“ 

Ožiukas:  - bėgu ir kitus išmokinsiu savo šokį, sudie žvėreliai. 
(ožiukas išbėga) 

Žvėreliai: - Kaip gerai ožiukui jis gyvena savo namuose, 
tvartelyje. Juo rūpinasi žmogus, atneša jam žolytės, šienelio, 
vandenėlio. Jam tvartelyje nešalta ir žiemą. 

O mes be namų, už lango žiema, šalta brrrrrrrr... 

Gal einam ir mes ieškoti namų, pabėgiosime, pasidairysime 
aplinkui gal rasime kokius nors namelius. 

Einam einam einam... (visi išeina) 

( Į sceną įeina senelė – pasakotoja) 

Senelė – kažkaip liūdna, nesmagu, gal kokią dainelę padainuoti 
(pabando užkimusiu balsu), oi dainuoti negaliu balso neturiu. Tai ką 
čia padarius, kad linksmiau būtų. Prisiminiau pasaką, paseksiu 
ją. Paklausykit. 



Senelė - Gyveno kartą senelis ir senelė. Vieną dieną išėjo senelis 
į mišką malkų kirsti...  

( įeina senelis ir dainuoja)      ,, Išėjo senelis į mišką 

                                            Išėjo senužėlis į mišką 

                                            Išėjo senelis išėjo senužėlis  

                                            Išėjo seneliukas į mišką‘‘ 

( dainuodamas pašokinėja ir pameta pirštinę. Išeidamas nutraukia užuolaidą nuo 
didelės pirštinės) 

Senelė – beeidamas pametė pirštinę ir nuėjo toliau... 

O po mišką lakstė pelyčių šeimyna ir tik  tiptiptip   tiptiptip  
atbėgo prie pirštinės 

Pelytės –  Žiūrėkit koks gražus ir šiltas namelis.  Kas gyvena šiam 
namely? 

Senelė – Pelytės paklausė, tylu, ramu, niekas neatsiliepia ir tik 
šmurkšt ir sulindo į pirštinę. Šilta gera, tvarkosi namelyje ir 
dainelę dainuoja: 

    1.  ,, Katu katu katutes                  2. Katu katu katutes  

           Keps mamytė bandutes            Keps mamytė bandutes 

          Dideles dideles                            Dideles, mažutes 

          Mažas mažutes“                          Ir labai labai skanias 



Senelė – Po mišką lakstė  kiškių šeimyna, namų ieškojo ir tik 
strykt pastrykt opapa jie jau čia, mato guli pirštinė, galvoja bus 
geras namelis. 

Kiškučiai –   Kas namelyje gyvena? 

Pelytės –    Mes- pelytės Smailianosytės. O kas tu? 

Kiškiai –     Mes- kiškiai Piškiai, priimkit mus į namelį, drauge bus 
smagiau gyventi. Mes dainelę padainuosim 

 

                         ,, kiškis Piškis ilgaausis  

                            Ten po krūmu prausės prausės. 

                            Suka suka jis ūsus  

                            Nori šiandien būt gražus“ 

Pelytės –   Graži dainelė, lįskit į namelį, drauge bus smagiau 
gyvent. 

Senelė –      Kiškučiai šmur šmur šmur ir sulindo į namelį.  

Tik kur buvus kur nebuvus tapu tapu tap tap tap atsėlino lapių 
šeimyna prie pirštinės 

Lapės –      Kas namelyje gyvena? 

Pelytės –    Mes  - pelytės Smailianosytės 

Kiškiai –     Mes- kiškiai Piškiai  



 visi ---       O kas tu ? 

Lapės –      Mes - lapės Snapės. Priimkit mus į namelį, mes jums 
dainelę padainuosi     

                                 ,, Mes rudi maži lapiukai 

                                    Švelnūs purūs mūs kailiukai  

                                    Mūs mama geriausia  

                                     Myli mus labiausiai“  

                           (,, visai mažiems vaikams“ 18 psl) 

Visi -   Prašom į namelį. 

  

Senelė -     Lapė su visa šeimyna tik šmurkšt šmurkšt ir sulindo į 
namelį ir gyvena šiltai ramiai.  

O kur buvę kur nebuvę ir vilkeliai tik lapatai lapatai lapatai prie 
pirštinės- namelio. 

 

Vilkai –    Kas namelyje gyvena? 

Pelytės-   Mes -pelytės Smailianosytės 

Kiškiai –   Mes- kiškiai Piškiai 

Lapės –   Mes -lapės Snapės.  



Visi --   O kas tu ? 

Vilkai –   Aš vilkas Pilkas su visa savo šeimyna. Įsileiskit mus į 
namelį.   Visiems bus smagiau gyventi.  Mes jums dainelę 
padainuosim 

                            ,,Staugia vilkas pagiry,     

                              net giružė gaudžia 

                              Nori vilkas į namus,         

                             net širdelę maudžia” 

Visi -  Prašom į namelį. 

 

Senelė – vilkas su visa šeimyna tik šmuru šmuru šmuru šmuru 
sulindo į pirštinę. Gyvena sau visi draugiškai. 

O po mišką pėdino dar ir meškų šeimyna. Šliumpu pumpu, 
šliumpu pumpu – žiūri guli pirštinė, bus geras namelis. 

Meška –    Kas namelyje gyvena? 

Pelytės –   Mes – pelytės Smailianosytės 

Kiškiai –     Mes- kiškiai Piškiai  

Lapės –     Mes- lapės Snapės 

Vilkai –     Mes -vilkai Pilkiai.   



Visi ---    O kas tu? 

Meška-    Aš – meška Lepeška su savo šeimyna. Priimkit mus į 
namelį. Mes jums dainelę padainuosim 

                           ,,Aš meškutis šliumpupu 

                           Niekur niekad neskubu. 

                           Šliumpupu  šliumpupu 

                           Niekur niekad neskubu“ 

                           (,,Visai mažiems vaikams“ 7psl.) 

Visi – graži dainelė, lįskit į namelį. 

Senelė – Įsispraudė ir meška su savo šeimyna. Gyvena visi 
draugiškai. Namelyje tvarkosi, žaidžia, dainuoja, šoka. 

           

 Šokis ,, Šiaudų batai“ (šoka kaip pelytės, kaip lapės ir kaip meškos. 

pašokę sugrįžta į savo vietas.) 

Senelė  -  O senelis ėjo ėjo ir apsižiūrėjo, kad pirštinės neturi. 
Pagalvojo, kad senelė nuliūs, o gal ir barsis, kad pirštinę 
pametė. Todėl apsisuko ir sugrįžo į mišką pirštinės ieškoti. 

Pasigirsta senelio daina ir jis įeina į sceną 

             ,, Sugrįžo senelis į mišką 

               Sugrįžo senužėlis į mišką 



               Sugrįžo senelis, sugrįžo senužėlis  

              Sugrįžo seneliukas į mišką“ 

Senelė –    Žvėrys išgirdę senelio žingsnius ir dainelę, norėjo 
bėgti iš pirštinės į visas puses, bet senelis nusijuokė ir tarė: 

Senelis –    Nebijokit nebijokit manęs žvėreliai. Aš žinau, kad jūs 
ieškojote namų. Todėl kviečiu visus pasilikti čia. Pažiūrėkit kokie 
gražūs namai, kaip nuostabiai jie išpuošti. Ar žinote, kad artėja 
nuostabi šventė - šv.Kalėdos, kai pildosi visų norai. Štai ir jūsų 
norai išsipildė – suradote gražius namus. Čia bus šilta, linksma ir 
smagu, o gal dar ir dovanėlių gausite visi. Todėl dabar visi 
susikipkime rankomis, gražiai atsistokime ir padainuokime 
nuostabią, šventinę, kalėdinę dainelę, pasveikinkim Kalėdas. 

         Daina apie Kalėdas 

(Po dainos arba geriausiai prieš dainą ateitų Kalėdų Senelis) 

 

 

Žaidimai su Kalėdų Seneliu: 

1. Stovi miške nameliukas 
2. Seneli meistreli 
3. Šoko kiškis ant kalniuko 

 
Veikėjai : 



1. Pelytės 
2. Kiškučiai 
3. Lapės 
4. Vilkai 
5. Meškos 
6. Ožiukas  

 
Senelis 
Senelė – pasakotoja 

P.s.  Visi žvėreliai gali kažką atsinešti, turėti kokius nors 
krepšelius, kur atsineštų kokių nors žaidimų, dėlionių, indėlių ar 
kažką kitą, kad turėtų ką veikt namelyje.     

             

Pelyčių dainelė 

1. Katu katu katutes  

               Keps mamytė bandutes 

               Dideles, mažutes  

              Ir labai labai skanias 

 

Kiškučių dainelė 

Kiškis Piškis ilgaausis 

Ten po krūmu prausės prausės 



Suka suka jis ūsus  

Nori šiandien būt gražus. 

 

Lapių dainelė 

Mes rudi maži lapiukai 

Švelnūs purūs mūs kailiukai 

Mūs mama geriausia  

Myli mus labiausiai 

( visai mažiems vaikams 18 psl.) 

Vilkų dainelė 

Staugia vilkas pagiry 

Net giružė gaudžia. 

Nori vilkas į namus  

Net širdelę maudžia. 

 

Meškų dainelė 

Aš meškutis šliumpupu 

Niekur niekad neskubu. 



Šliumpupu  šliumpupu 

Niekur niekad neskubu. 

(visai mažiems vaikams 7psl.) 

 

Senelio daina 

Išėjo senelis į mišką                       Sugrįžo senelis į mišką 

Išėjo senužėlis į mišką                   Sugrįžo senužėlis į mišką  

Išėjo senelis išėjo senužėlis         Sugrįžo senelis sugrįžo senužėlis 

Išėjo seneliukas į mišką               Sugrįžo seneliukas į mišką 

 

           2015metų gruodis 
                    
 

 

 

                        


