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GROJA KALĖDINĖ MUZIKA. MUZIKA NUTYLA 
 

KALĖDŲ BOBUTĖ:  Aš esu Kalėdų bobutė, o jūs tikriausiai visi galvojate, kad 
būna tik Kalėdų seneliai. Taip? Ne, būna ir Kalėdų bobutės. Kalėdų bobutės 
gyvena šiaurėje ir per dienų dienas mezga dovanas: visokius žaisliukus, 
megztinukus, šalikėlius. Kuriuos Kalėdų seneliai paskui išnešioja Jums vaikai. 

Na, o gruodžio mėnesį, mums Kalėdų bobutėms būna labai liūdna, nes Kalėdų 
seneliai išvyksta į savo Kalėdines keliones pilnais maišais dovanų. Tada, kad 
bobutėms nebūtu taip liūdna, jos prisimena įdomiausių pasakojimų ir atsitikimų. 
Štai vieną tokį pasakojimą aš jums dabar ir numegsiu.... 

Tai atsitiko prieš 2000 metų. Gyveno tokia mergina vardu Marija su staliumi 
Juozapu. Ir štai vieną keistą naktį Marija išgirdo keistą sparnelių šnarėjimą ir 
pamatė baltą angelą........................................................ kuris jai pasakė: 

ANGELAS:  Nebijok Marija, Aš Viešpaties angelas, atėjau tau pasakyti, kad 
Judu su Juozapu susilauksite sūnelio ir jį turėsite pavadinti Jėzumi. 

Angelas gieda (Visi vaikučiai atsisitoja, rankose laiko žvakutes ir 
linguoja.) 

ANGELAS:   Aš angelas. Skelbiu Jums didelį džiaugsmą, kad gimė Jums 
šiandien gelbėtojas Jėzus. Štai Jums Betliejaus žvaigždė ji parodys jums kelią ir 
nuves jus pas Dievo vaikelį. 

APŠVIEČIAMA DIDŽIOJI ŽVAIGŽDĖ, O ŽVAKELĖS VAIKŲ RANKOSE UŽGĘSTA. 

VISOS MOKYTOJOS: KŪDIKĖLI JĖZAU, atėjai pas mus.  Siųsk ramybę, taiką į 
žmonių namus.  

PRIEŠDARŽELIS (angeliukai) Mokytoja su dviem angelėliais išeina į salės 
vidury. Vaikai rankose turi žvakeles. 

MOKYTOJA: Nuo pat sielos užgimimo, žmogų šiame pasaulyje visur lydi 
angelas.     Yra toks gražus pasakojimas apie žmogaus ir angelo bendrystę.  Kai 
Dievas sutiko žmogui parodyti jo gyvenimo kelią, šis pamatė, kad visada ir visur jį 
lydėjo angelas sargas. Įmintos viena šalia kitos pėdos rodė, kad jie visuomet ėjo 
kartu. Tačiau žmogus pastebėjo, kad sunkiausiomis jo gyvenimo akimirkomis 
žemėje teliko įmintos tik vienos pėdos. „Na va, taip ir maniau, Viešpatie, kai man 
buvo sunkiausia, aš likdavau vienas!“, - priekaištavo žmogus. O Dievas ramiai 
jam atsakė: „Tu klysti. Ten ne tavo pėdos, o angelo. Kai tau buvo sunku, jis tave 
nešė ant rankų.“ EIKITE IR PAKVIESKITE VISUS ANGELĖLIUS. 
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Mieli angelėliai, aukite sveiki, dideli, drąsūs, protingi. O užaugę tapkite tikrais 
angelais sargais savo tėveliams, kad jų senatvė būtų rami, be rūpesčių,  
laiminga.  Eime pasveikinsime kūdikėlį Jėzų ir pasimelsime už mūsų tėvelius. 

 

VAIKAI:  

Ačiū, dievuli, tau už saulytę 

Ir už tėvelį, ir už mamytę 

O jei aš buvau negeras  

Jei tėvelių neklausiau 

Man atleisk, Dievuli, geras 

Nedarysiu taip daugiau.  

 „dainelė “ “Angelėlis man sakė”  ir angelėlių šokis    

ANGELAS:   Džiaugsmas didis jus pripildys:  Dievas aplankys visus. Bėkit, bėkit, 
piemenėliai,  duokit garbę Kūdikėliui,  šiąnakt mums užgimusiam". 

DARŽELIS A (piemenukai)   

MOKYTOJA: Mes atbėgom, piemenėliai, šio pasaulio vargdienėliai, Tavęs, 
Dieve, garbinti. ... Tai linksma naujienėlė,  bėkim pas Kūdikėlį  dideli ir maži  jo 
pasveikinti. MOKYTOJA SAKO EILĖRAŠTį 

VAIKAI:  

Dieve, naktį šią žvaigždėtą 

Laimink brolius, tėvelius, 

Kad visi ramiai ilsėtųs, 

Kad pamirštų vargelius. 

Saulei nusileidus, vakarui atejus 

Nuoėširdžiai meldžiuosi rankeles sudėjus.  

Dainelė ir šokis 
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ANGELAS:  Tyli naktis, šventa naktis!  Angelų giesmė skamba nakčia,  nešdama 
gyvulėliams žinią šią:  jau Išganytojas čia! Kūčių naktį prabyla gyvuliai – jie 
išpranašauja ateitį. 

DARŽELIS B (gyvuliukai)   

MOKYTOJA: Mes visi maži žemės gyvuliukai norime pasvaikinti Dievo 
vaikelį,....... bet o kagi mes jam galime nunešti dovanų....juk mes nieko 
neturime....... tik šienelio.....  O gal nuneškime Dievo vaikeliui dovanų gražų 
eilėraštuką ir dainelę. Eime sukalbėsime maldelę ir jo maža širdelė labai 
džiaugsis mūsų gražia maldele.... 

VAIKAI:  

Dievulėli  sargužėli, saugok mane visados 

Kad aš mažas kūdikėlis nepražūčiau niekados 

Noriu dieną gražiausiai sutikti 

Būti geras visiems nesupykti 

Per dienele gerokai paaugti 

Ir laimingai naktelės sulaukti 

dainelė  “ Bėkim bėkim paskubėkim pas Dangaus vaikelį“  ir 
šokis 

KALĖDŲ BOBUTĖ:   Kai gyvuliukai kalbėjo savo maldelę, ant debesies krašto 
sedejo Dievas  ir labai džiaugėsi tokiomis dovanomis. Svarbiausia ....juk yra būti 
geros..... ir nuolankios širdies .....ir skleisti  meilę ir šilumą aplink save. To aš 
jums ir linkiu. Šv. Kalėdų belaukiant būkite geri vieni kitiems. 

Bendra daina“Laimingų šv.Kalėdų“  

KALĖDŲ BOBUTĖ:   Na, o dabar , aš manau , kad pats laikas yra pakviesti 
Kalėdų senelį, kuris labai skuba pas mus šiandien čia kartu padainuoti ir pašokti.  

(kartu su vaikais kviečiame Kalėdų senelį) dainuojame “ Senelio Šalčio mįslė” 

Bendra daina “Laukiu dovanu“ ir Šokis 


