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DEKORACIJOS:   Kambary stalas užtiestas staltiese, papuošta eglė, langas. 
NAŠLAITĖ: Nemyli manęs pamotė.  Ji su savo dukromis išėjo švęsti Kalėdų, o man liepė 
tvarkytis, skalbti, lyginti.  

KATINAS: Neliūdėk, aš tau padėsiu nudirbti visus darbus. 

NAŠLAITĖ: Jei būtų gyva mano mamytė dabar aš švęsčiau Kalėdas su ja. Namuose būtų 
linksma, stalas būtų nukrautas vaišėmis. 

KATINAS: Tikriausiai ir aš gaučiau paragauti visokiausių skanėstų, nes jau  visai sulįsau. 
Va, vieni kaulai, greit ir kailis šertis pradės.  O kaip aš atrodysiu be kailio? Būsiu panašus į 
peles. O siaube, kokia gėda.  

NAŠLAITĖ: Mamytė mane papuoštų gražia suknyte, skambėtų linksma muzika. O dabar..... 

KATINAS: Na neliūdėk, nes ir man darosi liūdna. Nori aš tau padainuosiu? Lia lia lialia.......... 

NAŠLAITĖ: Mano mamytė iškeliavo, kai aš buvau visai maža, o pamotė per šią šventę 
visuomet  palikdavo mane vieną. Ir aš visuomet viena liūdėdavau. 

KATINAS: Tai gal Kalėdos yra liūdna šventė ir per jas reikia liūdėt? Kas yra tos Kalėdos? 

NAŠLAITĖ: Aš nežinau. Bet aš galvoju tėveliai žino, nes jie dideli, o dideli žino atsakymus į 
visus klausimus. 

KATINAS: Gera mintis. Paklauskime tėvelių.  

NAŠLAITĖ: Tėveliai, kas yra Kalėdos? 

TĖVELIAI: ( 6 tėveliams prieš vaidinimą padalinami žodžiai) 
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.  
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 (Motina Teresė iš Kalkutos) 

KATINAS: O aš girdėjau, kad per Kalėdas ateina Kalėdų Senelis ir atneša visiems dovanų, 
bet nesuprantu, kodėl jis niekuomet neatėjo į mūsų namus. 

NAŠLAITĖ: Kokia nuostabi šventė tos Kalėdos. Tik gaila, kad Kalėdų Senelis apie mus nieko 
nežino. Jam niekas apie mus nepranešė.  Jis būtinai ateitų,  jei žinotų. 

KATINAS: Taip ir galvojau. Ir vėl dovanų negausiu. 

NAŠLAITĖ: Tai neteisinga, jam reikia apie mus pranešti. 

KATINAS: Tai aišku, kaip blynas, kad neteisinga, negauti dovanų. 

NAŠLAITĖ: Aš einu jo ieškoti (Rengiasi ). Aš būtinai turiu jį surasti, nes Kalėdos negali būti 
liūdna šventė. 

KATINAS: Kaip gali būti liūdna, jei tu gauni dovanas? Aš eisiu su tavim. Gal rimtai senis 
dovanas dalina? 

Veiksmas vyksta miške: 

Skamba daina apie Kalėdas    
KATINAS: Koks kvailas buvau, kad sutikau su tavimi eiti. Aš visas sušalau, man tuoj ausys 
nukris. 

NAŠLAITĖ: Neverkšlenk, mes būtinai surasime Kalėdų Senelį. Žiūrėk nykštukai. 
Paklauskime jų. 

MOKYTOJA: ŽIVILĖ 
Kieme žvarbu ir šalta.  
Šalna - sena raganė  
Šiąnakt avelę baltą  
Po mūsų pievas ganė.  
 
Senos šalnos avelė,  
Matyt, keista be galo, -  
Kur bėgo, ten pievelė  
Kaip staltiesė išbalo 
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DA – NYKŠTUKAI 

Mažos širdys, maži norai  
Mažų nykštukėlių  
Nuobodu ir nepatogu  
Būti mažutėliais.  
 
Gal atrodom mes keistai  
Dideli nykštukai  
Kas nenori nieko, tas  
Kas nenori nieko, tas  
Ir yra mažiukas.  
 
Mes todėl tokie maži,  
Kad mažos mūsų mamos.  
Negalėjome iškęsti  
Sieloj tokios dramos.  
 
DAINELĖ 
 

Beeidama našlaitė sutinka varlytes. 

VARLYTĖS 

SIMPATIŠKA VARLĖ  
 
Ant pirmo tilto sėdėjau,  
Į žalią lanką žiūrėjau.  
Žalioj lankoj žalia žolė,  
Žalioj žolėj žalia varlė.  
Vajė vajė vajė vajė,  
Kokia simpatiška varlė  

NAŠLAITĖ: Varlytės, gal jus bestriksėdamos buvote sutikę Kalėdų Senelį? 

VARLYTĖS: Ne. Eikit kol prieisit trobelę, ten gyvena miškinukai, gal jie mate senelį. 

 

 

SPALVOTI NYKŠTUKAI  
 
Kadaise šile,  
Šile po egle  
Gyveno nykštukai –  
Nykštukai pykštukai –  
Nykštukas raudonas,  
Nykštukė žalia.  
 
Nykštukai šile,  
Šile po egle,  
Sulaukė vaikučių –  
Mažų nykštukučių –  
Sūnelis raudonas,  
Dukrelė žalia.  
 
Ir gera šile,  
Šile po egle.  
Plevena ugnelė,  
Skardena dainelė –  
Ugnelė raudona,  
Dainelė žalia. 
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MOKYTOJA: KRISTINA : ŽIEMOS PASAKA  
Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai. 
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne. 
Taip kvepia princai ir kirpėjai, 
Taip kvepia vakaras sapne. 
  
Žiūrėki: linija pro stiklą 
Praėjo posūkiu tyliu, 
Rami šviesa pro švelnią miglą 
Čiurlena pieno upeliu. 
  
Žiūrėki: sninga, sninga, sninga. 
Žiūrėki: baltas sodas minga. 
Nugrimzdo žemė praeity. 
Įspėk, kas eina? Neįspėjai: 
Ateina princai ir kirpėjai, 
Balti karaliai ir kepėjai, 
Ir šlama medžiai apsnigti. 
 

MIŠKINUKAI PDA 
Visą naktį snigo, 
Visą dieną šalo. 
Miškinukų barzdos 
Ėmė ir pabalo. 
 
Liūdi miškinukai 
Kieme tamsu ir šalta  
Rausta jų žandukai 
Aplinkui balta balta 
 
Kad smarkiai nesušaltų 
Jie šoka ir dainuoja 
Melodija linksma 
Po visą mišką groja 
 
Visą naktį snigo, 
Visą dieną šalo. 
Miškinukų barzdos 
Ėmė ir pabalo. 
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Dainelė 
 
NAŠLAITĖ: Miškinukai, gal jūs matėte Kalėdų Senelį? 

MIŠKINUKAI: Ne, nematėme, bet paklauskite tėvelių, jie tikriausiai žino. 

NAŠLAITĖ: Tėveliai, gal būt jūs žinote, kur man ieškoti Kalėdų Senelio? 

I-mas TĖVELIS: Ne našlaitėle, mes jo dar nematėme Maironio Mokykloje. Mes čia 
susirinkome švęsti pačios gražiausios šventės –Kalėdų. Mes tėveliai pasitaikius progai 
norime palinkėti visiems vaikučiams: 

II-mas TĖVELIS: Tegul mažos jūsų širdelės ir visi namai bus kupini šviesaus Kalėdų 
džiaugsmo, skambančių varpelių ir spalvotų žiburėlių, sklidini šilumos, gerumo ir svajonių. 

III-mas TĖVELIS: Šventų Kalėdų proga linkime augti dideliems ir sveikiems, šypsotis 
mamytei, klausyti tėvelio, mylėti senelius. 

IV-as TĖVELIS: 

Iš mūsų širdžių į Jūsų širdeles 
Šventinės mintys mina takelius, 
Jos linki svajonės, gražios kaip žvaigždė, 
Ir vaikiškos laimės, kvapnios kaip gėlė. 
 
V-as TĖVELIS: Tegul Kalėdos atneša kupinas rieškutes džiaugsmo ir šypsenų, tegul sapnai 
bus šviesūs ir spalvoti, visuomet globos ir guos rūpestingos mamytės ir tėčio rankos, o 
namuose skambės linksmas jūsų juokas. 

VI-as TĖVELIS: Kad neliktų liūdesio širdy, kad lyg šerkšnas šviestų Kalėdų rytą ir lydėtų 
gera nuotaika, šypsenos ir juokas, kad namuose visuomet pasitiktų jauki šiluma ir gerumas, 
o jūsų gražiais darbais, gerais sumanymais ir sėkme džiaugtųsi ne tik tėveliai, artimieji, bet 
ir šalia gyvenantys, pro šalį kasdien praeinantys žmonės. 

VII-as TĖVELIS:  

Kur tik beeitum ir ką beveiktum, 
Lai ant peties angelėlis sedės. 
Kas benutiktų ir ką bekalbėtum, 
Tegu jis viską išspręsti padės. 
Kaip besielgtum ir ko benorėtum, 
Lai gėrio pradas Tave tolyn ves. 
Ir kad ir ką tau kiti besakytų, 
Leisk savo širdžiai pasiekti žvaigždes. 
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VIII-as TĖVELIS:  

Maži mūsų vaikeliai, dangaus spalvos akelėm 
Te angelėliai bėdoj jus lydi, 
Te mūsų žodžiai jus sušildo, 
Ir šie palinkėjimai teišsipildo. 
 

NAŠLAITĖ: Ačiū tėveliai už tokius gražius palinkėjimus. Kokie laimingi auga jūsų 
vaikučiai.                             Beeidama našlaitė sutinka kiškius. 

KIŠKIAI 
Kiškis piškis aš esu,  
miško uogų jums nešu  
bruknių, žemuogių, mėlynių  
šimtą dvidešimt pintinių  
prašom valgykit vaikučiai,  
kai vaišina jus kiškučiai. 
 

NAŠLAITĖ: Kiškučiai, gal jus buvote sutikę Kalėdų Senelį? 

KIŠKIAI: Ne. Bet mes girdėjom, kaip miško žvėrys apie Kaledas kalbejo… 
Žvėrys susirinkę miške prie eglutes, ir ten vyksta karnavalas… 
 

MOKYTOJA GRETA 
 
Šiaurys už lango ūžė: Žu žu! Žu žu! Žu žu!–  
Balta žiemužė atėjo pamažu...  
O jos žvėreliai laukė su slidėmis kieme.  
Žiemužė baltaplaukė pasakė jiems: "Eime!"  
Nusivedė į kalnus ji daug mažų draugų,  
Ir veidukus, ir delnus patrynė ji sniegu.  
Dabar tai bus nešalta, ir žaisti jie galės...  
Žiemužę baltą baltą visi visi mylės.  
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ŽVĖRELIAI PDB 
Šerkšnas žvilga ant eglučių,  
Ant kailiukų voveraičių.  
Vidur aikstes- vaisiu stalas.  
Siandien girioj- karnavalas.  
 
Pro baltuciu snaigiu buri  
Lapė eina su kepure 
Ir, praskleides balta ruka,  
Meškinas girelėn suka suka,  
 
Tuoj pro azuolo vartus,  
Misko pozemiais tyliais  
Zverys, pauksciai isileis  
Spindincius Naujus Metus.  
 

DAINELĖ 
Beeidama našlaitė sutinka laputę. 

LAPUTĖ 
Aš laputė, aš gudruolė  
Miško pirmoji gražuolė  
Uodegytės gražumėlis  
Oi tas mano puikumėlis. 
 
NAŠLAITĖ: Lapute, gal tu matei Kalėdų Senelį? 

KIŠKIAI: Ne. Kalėdų Senelis visuomet pirmiaiusiai aplanko vaikus, o tik vėliau žvėrelius. 
Eik ieškoti vaikų, ten kur vaikai, ten ir bus Kalėdų Senelis. 
 
Tada našlaitė sutinka vaikų burį… 
 

MOKYTOJA JŪRATĖ 
  
 Važiavo žiema ledo tiltu  
 Ir vežėsi pusmaišį miltų.  
   Ir džiaugėsi :  
 -  Bus kaip iš rago    
 Sausainių, riestainių, pyrago !  
 Gulėsiu viena sau po uosiu  
 Ir valgysiu, niekam neduosiu.  
   Užkliuvo jos ratai už vėjo,  
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 Ir miltai visi išbyrėjo.    
 Vaikai atsikėlę iš miego,  
 Už lango pamatė daug sniego 
 
 

VAIKAI DB 
 
Sniego senis  
 
Mes nulipdėm Sniego Senį  
- Sniego Senį Besmegenį.  
Na, o Senis Besmegenis:  
- Nesmagu, vaikai, be Senės!  
Mes nulipdėm Seniui Senę -  
Kaip ir Senis - Besmegenę.  
Na, o Senė Besmegenė  
Anūkėlių užsimanė.  
 
Mes papustėm delnukus  
Ir nulipdėm anūkus. 
 

DAINELĖ 
 
NAŠLAITĖ: Vaikučiai, ar jūs matėte Kalėdų Senelį?  

VAIKAI: Ne nematėme, bet mes jį galime pašaukti. Kalėdų seneli ateik pas mus. 

NAŠLAITĖ: Senelis senas ir nelabai girdi, gal mums visi gali padėti pakviesti. 

VISI: Kalėdų seneli ateik pas mus. 

ATEINA KALĖDŲ SENELIS: ohho ho….  Sveiki vaikučiai, sveiki tėveliai, sveikos mokytojos. 
Atėjau pasveikinti visus su artėjančiomis šventėmis. Santarvės ir meilės jūsų šeimose, 
telydi jus sėkmė ir džiaugsmas, šildo artimųjų gerumas, pildosi visos jūsų viltys ir svajonės.  
Vaikučiai, ar jūs mokat dainelę apie Kalėdų Senelį? 
 

DAINELĖ ALIE KALĖDŲ SENELĮ 
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Atsiprašau, bet dabar aš jau turiu bėgti. Aš sužinojau apie vienišą mergaitę, kuri jau kelinti 
metai švenčia Kalėdas viena. Aš nenoriu, kad šitaip atsitiktų ir šiais metais, todėl nepykit, 
bet aš turiu jau bėgti. 
 
NAŠLAITĖ: Tau nereikia bėgti Kalėdų seneli, aš pati atėjau tavęs ieškoti. Aš jau čia. 

KALĖDŲ SENELIS: Vaikučiai ar jūs priimsite mergaitę į savo šventę? Tai nuostabu. 
Vadinasi mes visi galime pradėti linksmintis. 
 
KATINAS: Vaikučiai, ar jūs priimsite mane į savo šventę? 
 TAIP .   VALIO 
 
Visus vaikučius pakviečiame sustoti į 4 arba 2 ratelius: 
 

Keturi šokiai su šokių mokytoja. 
 
NAŠLAITĖ: Jūs esate labai laimingi, kad galite taip linksmai švęsti Kalėdas Maironio 
Mokykloje. Ačiū, kad priėmėte mane ir leidote sužinoti kokia nuostabi šventė yra Kalėdos.  
 
O dabar prašau visus atsisėsti ir paklausyti dainos. 
 

KALĖDINĖ DAINA 
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1. Kalėdos -  kai nusišypsai šalia esančiam 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. 
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I-mas TĖVELIS: Ne našlaitėle, mes jo dar nematėme Maironio Mokykloje. Mes 
čia susirinkome švęsti pačios gražiausios šventės –Kalėdų. Mes tėveliai 
pasitaikius progai norime palinkėti visiems vaikučiams: 
 
II-mas TĖVELIS: Tegul mažos jūsų širdelės ir visi namai bus kupini šviesaus 
Kalėdų džiaugsmo, skambančių varpelių ir spalvotų žiburėlių, sklidini šilumos, 
gerumo ir svajonių. 
 
III-mas TĖVELIS: Šventų Kalėdų proga linkime augti dideliems ir sveikiems, 
šypsotis mamytei, klausyti tėvelio, mylėti senelius. 
 
IV-as TĖVELIS:           Iš mūsų širdžių į Jūsų širdeles 
                                         Šventinės mintys mina takelius, 
                                         Jos linki svajonės, gražios kaip žvaigždė, 
                                         Ir vaikiškos laimės, kvapnios kaip gėlė. 
 
V-as TĖVELIS: Tegul Kalėdos atneša kupinas rieškutes džiaugsmo ir šypsenų, 
tegul sapnai bus šviesūs ir spalvoti, visuomet globos ir guos rūpestingos 
mamytės ir tėčio rankos, o namuose skambės linksmas jūsų juokas. 
 
VI-as TĖVELIS: Kad neliktų liūdesio širdy, kad lyg šerkšnas šviestų Kalėdų 
rytą ir lydėtų gera nuotaika, šypsenos ir juokas, kad namuose visuomet 
pasitiktų jauki šiluma ir gerumas, o jūsų gražiais darbais, gerais sumanymais 
ir sėkme džiaugtųsi ne tik tėveliai, artimieji, bet ir šalia gyvenantys, pro šalį 
kasdien praeinantys žmonės. 
 
VII-as TĖVELIS:  Kur tik beeitum ir ką beveiktum, 
                                        Lai ant peties angelėlis sedės. 
                                        Kas benutiktų ir ką bekalbėtum, 
                                        Tegu jis viską išspręsti padės. 
                                        Kaip besielgtum ir ko benorėtum, 
                                        Lai gėrio pradas Tave tolyn ves. 
                                        Ir kad ir ką tau kiti besakytų, 
                                        Leisk savo širdžiai pasiekti žvaigždes. 
 
VIII-as TĖVELIS:        Maži mūsų vaikeliai, dangaus spalvos akelėm 
                                         Te angelėliai bėdoj jus lydi, 
                                         Te mūsų žodžiai jus sušildo, 
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                                         Ir šie palinkėjimai teišsipildo. 
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