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GROJA Andriaus Mamontovo - O, Meile!, JAUNIMAS DAINUOJA, LINKSMINASI. 
NEDAINUOJA TIK VIENA MERGINA IR PO DAINOS BANDO IŠEITI NEPASTEBĖTA. 
BET JĄ PASTEBI VIENAS VAIKINAS IR KLAUSIA: 
 
 
VAIKINAS: ............... Kodėl tu išeini? Ar tau nelinksma? Pabūk dar. 
 
MERGINA: Ne, pas jus labai linksma, todėl ir išeinu. Adventas neleidžia linksmintis. 
 
VAIKINAS: Adventas. Kas tas Adventas? Tavo tėvas? 
 
MERGINA: Nebūk juokingas. 
 
2VAIKINAS: Tavo vyresnis brolis? 
 
MERGINA: Nenusišnekėkit jūs. 
 
3VAIKINAS: Tai kas tas Adventas? Kuris tau neleidžia linksmintis? 
 
MERGINA: Negi jūs nieko nežinote apie laikotarpį prieš Kalėdas. Tas laikotarpis ir 
vadinasi AD-VEN-TAS. 
 
VAIKINAI: Tu žinai? Gal tu žinai? (KLAUSIA VIENAS KITO) Ne nežinom. 
 
MERGINA: Tai gal jūs ne lietuviai? 
 

SKAITOVAS: 

Ir iš tiktrųjų, tradicijos ir papročiai yra TAI – kas mus skiria nuo kitų tautų, Tai – 
kuo mes didžiuojamės, TAI – dėl ko mes vadinamės lietuviais. 

Teveliai, šį nuostabų Advento vakarą galime pasidžiaugti, kad turime puikią 
progą perduoti savo vaikams TAI – ką mūsų protėviai šimtmečiais nešė iš lūpų į 
lūpas. 
 

TYLIAI SKAMBA MUZIKA “Atbėga alnis 
devyniaragis”https://youtu.be/hdlDE679ZyI 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/hdlDE679ZyI
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SKAMBANT MUZIKAI SKAITOVAS:  

Kuo arčiau žiema, tuo niūresnės dienos. Nespėja išaušti ir vėl temsta. Gamta 
sustingo ir apmirė laukime. Keistas jausmas apimdavo žmones, jiems atrodė, 
kad saulė nusileis ir daugiau nepasirodys. 

Visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas– tai prieškalėdinis susikaupimo, 
apsivalymo, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo pasaulin 
šventės – Kalėdų.  
 
SCENOJE PASIRODO „ŠEIMA“: SENOLĖ, MAMA, TĖVAS IR VAIKAI. GALI BŪTI 
VAIZDUOJAMA KASDIENIO GYVENIMO SCENA (MEZGAMA, VEJAMI SIŪLAI AR 
KT. VAIKAI SENOLEI IR MAMAI PADEDA). MUZIKA NUTYLA IR BEDIRBANT 
VYKSTA POKALBIS.  
 
MAMA IR VAIKAI ( TIK MERGAITĖS). JIE DENGIA STALĄ, PUOŠIA JĮ LININE 
STALTIESE. BERNIUKAI MIŠKE GANO AVELES  -  PENKTOKAI 
 
MAMA(mokytoja): Mergaitės padėkite man padengti stalą. 
 
MERGAITĖ 1: Pirmąją Advento dieną mes  nupynėme vainiką. (DEDA VAINIKĄ ANT 
STALO) 
 
MAMA(mokytoja): apskritimas yra labai senas simbolis, reiškiantis tobulumą ir 
amžinybę. 
 
MERGAITĖ 2: Į Advento vainiką įdėsime keturias žvakes, jos simbolizuoja keturis 
Advento sekmadienius. Kiekviena žvakė turi savo prasmę.  
 
MAMA(mokytoja): Kas prisimena, ką simbolizuoja violetinės žvakės? 
 
VAIKAI: Violetinės žvakės reiškia atgailą. 
 
MAMA(mokytoja): O rožinė? 
 
VAIKAI: uždegama trečiąjį Advento sekmadienį, simbolizuoja džiaugsmą.  
 
MAMA(mokytoja): O kaip tos žvakės vadinasi? 
 
VAIKAI: Pirmoji žvakė vadinama Pranašų žvake, antroji – Betliejaus, trečioji – Piemenų, 
ketvirtoji – Angelų.  
 
VAIKAI: Aš uždegsiu 2 žvakes, todėl, kad dabar antroji advento savaitė.  
 
MERGAITĖS: Ar galime dabar eiti pažaisti? 
MAMA:  Taip. 
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ŽAIDŽIA ŽAIDIMĄ „PELE PELE PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI“ (PENKTOKĖS 
MERGAITĖS) 
 
MAMA: Kažin ar nesušalo mano sūneliai aveles beganydami. Turėtų jau grįžti, kodėl jų 
nėra? 
 
KITOJE SCENOS PUSĖJE MIŠKE TARP EGLIŲ PIEMENĖLIAI GANO AVELES 
 

Lietuvių  daina  „Saulele, motule“ (Penktokai berniukai) 

SKAITOVAS: 
Adventą gaubia rimtis ir susikaupimas – tai apsivalymo laikas, todėl šis laikas 
apipintas įvairiais draudimais:  
Ansčiau pasnikaudavo tris kartus per savaitę – trečią dieną, penktą dieną ir šeštą dieną.  
 
SENOLĖ IR VAIKAI. VAIZDUOJAMA KASDIENIO GYVENIMO SCENA 
(MEZGAMA, VEJAMI SIŪLAI AR KT.  - PENKTOKAI 
 
VAIKAS: Motule, gal galiu išgerti pieno stiklinę. 
 
SENOLĖ(mokytoja): Ne vaikeli, šiandien penktadienis - nieko pieniško ir mėsiško. 
Prašau džiovintos duonos su aguonomis, pauostyk kaip skaniai kvepia. 
 
VAIKAS: Per Advento laikotarpį visur vaikšto dvasios, galinčios pakenkti, todėl 
negalima dirbti kai kurių darbų.  
 
VAIKAS: Negalima pilti pagalvių, nes varnos žąsiukus išnešios, negalima vyti botagų, 
nes avys kvaituliu suksis.  
 
SENOLĖ(mokytoja): Bet tvorą sutvarkyti pats laikas. Tėvai pasiimk vyresnius ir eikit 
sutvarkykit iškritusias lentas. 
 
TĖVAS (mokytojas) SU SŪNUMIS (septintokai berniukai) IŠEINA TVARKYTI TVOROS. 
 
VAIKAS I: O kokių darbų dar negalima dirbti Advento metu?  
 
VAIKAS II: Kirpti avių, nes vilna menkai augs ir bus šiurkšti. O jei mergina nukirps avis, 
tai ištekės už tinginio arba jos vaikai bus tinginiai. 
 
VAIKAS III: Taip pat draudžiama medžioti.  
 
VAIKAS IV: Negalima ilgai dirbti vakarais, ypač sulaukus vidurnakčio, nes piktosios 
dvasios žmones persekioja, pasibeldžia į langus ir, kas pasižiūri, tas neišvengia mirties. 
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SENOLĖ: jei Advente kas mėgintų į piršlybas  važiuoti, tai tas piršlys ar jo vaikai gali 
nebyliais tapti. 
TĖVAS SU SŪNUMIS TVARKO TVORĄ. BETVARKYDAMI PRADEDA DAINUOTI 
„ATSKREND SAKALĖLIS“. (SEPTINTOKAI) 
 
MERGAITĖS(septintokės): Nu nu ar jūs visai niekus darot, gal pamiršot, kad dabar 
šventas Adventas.  
 
MERGAITĖS(septintokės): Žinokit, kas per Adventą liksminasi, tas per Kalėdas verkia. 
 
MERGAITĖS(septintokės): Per adventą nevalia linksmintis – šokti, dainuoti, vaikinams 
lankyti merginas. 
 
BERNIUKAI(septintokai): Tai, kad galima iš nuobodulio numirti, jei nieko negalima 
veikti. 
 
MERGAITĖS: Galime ramius ratelius galime žaisti. Eime pažaisime. 
  
ŽAIDŽIA ŽAIDIMĄ KANAPYČIA LESA LESA... 
 
 
SKAITOVAS: 
Nors per Adventą vyravo rimtis ir susikaupimas, jaunimo sueigos nenutrūkdavo. 
Jaunimas rinkdavosi vakarais į kurią nors trobą, merginos susinešdavo ratelius, 
verpdavo, ausdavo ir žaisdavo. Pasakodavo įvairiausius nutikimus ir juokus. 
 
ATEINA ŠEŠTOKAI, KURIE PASAKOJA ADVENTO NUTIKIMUS (2-3) IŠ 
ANKSTO PASIRUOŠĘ 
 
VAIKAS II 
Sesute, papasakok kokį baisų nutikimą. Tu daug jų žinai. 
 
VAIKAS I: 
Jeigu karstas padaromas iš per adventą kirstų lentų, ant rytojaus gali rasti jas išmėtytas po 
visas kapines. 
 
VAIKAS II:  Aš irgi vieną nutikimą žinau. 
Vaidulos girioje per adventą taip smarkiai kaukia vilkai, kad, rodosi, ir žvaigždės 
krūpčioja, eglių viršūnėse kankorėžiai žvanga. 
 
VAIKAS III: 
Vilkai dainuoja todėl, kad  dūšeles prie Kūčių stalo kviečia“. 
 
VAIKAS IV: Kūčių vidurnaktį šuliniuose vanduo virsta vynu, tai tęsiasi 1 minutę. Jei kas 
nors nori to vandens pasisemti, bet nepataiko nueiti, tad prisisemia tik varlių pilną kibirą. 
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VAIKAS V: Kūčių naktį tvartelyje gyvuliai prabyla žmogaus balsu, ir jei kas netyčia jų 
kalbą išgirsta, tas sužino, kur paslėpti pinigai ir kiti turtai. O jei tyčiomis klausosi- išgirdę 
miršta. 
 
VAIKAS VI: 
Eikit sau, man jau baisu. Gal geriau pažaiskime kokį žaidimą? 
 
 

RATELIS - ŠEŠTOKAI 

 
VAIKAS II 
Nusibodo tie jūsų žaidimai, gal geriau padainuokim kokią dainą? 
 
DAINA “MAŽAM KAMBARĖLY” (DAINUOJA 5-6 KLASIŲ MOKINIAI) 
 
SKAITOVAS: 
Senovės lietuviai eglių nepuošdavo blizgančiais žaisliukais ar įmantriomis žėrinčiomis 

girliandomis. Eglutė buvo puošiama savo rankų dirbiniais. Visi papuošalai buvo 

gaminami iš šiaudų, popieriaus, odos, siūlų ir t.t. Čia merginos ir moterys parodydavo 

savo sugebėjimus bei fantaziją. Mažesni vaikai darydavo paprastesnius papuošalus, 

pavyzdžiui, iš popieriaus karpydavo angelus. Kaip smagu po to sėdėti prie tokios 

eglutės ir džiaugtis savo padarytais žaisliukais ir minti mįsles. 

8-kai PUOŠIA EGLUTĘ SAVO PADARYTAIS ANGELĖLIAIS 
 
(MĮSLES MENA AŠTUNTOKAI)  
 
VAIKAS I 
Pabandykit įminti mano mįslę: skivyto kojos, kamanto liemuo, ant kamanto liemens linų 
laiškas, ant linų laiško – rugių želmuo? Kas? 
 
VAIKAS II 
Mmmmmmmmmmmmmm.... Tikriausiai padengtas stalas. O dabar jūs įminkit maniškę: 
stovi boba gintaruota, pasiėmus plačią šluotą, ar sušąla, ar sušyla, rūbas jos nei mainos, 
nei dyla. Kas?  
 
VAIKAS III 
Žinoma, kad eglė. Gal daugiau mįslių pabandykime įminti. 
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SKAITOVAS: 

Adventas baigiasi Kūčių vakaru. Kada patekėjus vakarinei žvaigždei, visa šeima 
susėda prie balta staltiese padengto stalo ir Kūčių vakarienę pradeda 
laužydami kalėdaitį. 
 
SKAMBA MUZIKA, O TUO TARPU TĖVELIAI SKAITO EILES 

Kalėdų rytu rožė inžydo https://youtu.be/Kaxk7cSbBOI 

 
TĖVELIAI -1 
Tad sušilkime visi prie žmogiškumo laužo - 
Ir tie, kurie linksmi, 
Ir tie, kurie liūdni. 
Ir šitos šilumos lyg duonos 
Atsilaužkim. 
Ir būsim sotesni, 
Ir būsim geresni. 
 
TĖVELIAI -2 
Žmogau, praverk duris. 
Išeik į gruodžio tamsą. 
Įkvėpk vakaro tylą. 
Jau Kalėdomis kvepia. 
Jau saulė grįžti rengiasi. 
Ir Angelas žemėn parkeliauja 
Saulės pasitikti, 
Žmogų pasveikinti, 
Ramybę dvasiai parneša. 
Atlapok duris plačiai, 
Įsileisk vidun Angelą. 
Ant jo spanų Gerumas supasi, 
Jo širdyje Meilė gyvena. 
Tik  prisiglausk prie širdim, mintim, 
Žmogau, įsiklausyk.  
 
TĖVELIAI -3 
Šį vakarą, skaidrų ir tylų, 
Pastovėkim ištiesę delnus 
Ir pajuskime, kaip sukyla 
Kilnūs norai, žodžiai švelnūs. 
Visos svajos išsipildys, 
Meilė snieguoles sušildys, 
Ir pabirs žvaigždžių į žemę. 
Daug pabirs žvaigždžių į žemę. 

https://youtu.be/Kaxk7cSbBOI
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AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS MOKINIAI ATNEŠA IR PASTATO ANT ŽEMĖS 
CENTINĘ ŽVAKĘ. RANKOSE NEŠA PO MAŽĄ (APVALIĄ) ŽVAKELĘ.  
 
MOKINIAI SU DEGANČIOMIS ŽVAKELĖMIS APSTOJA RATU CENTINĘ ŽVAKĘ IR 
PASIIMA PO VIENĄ JUOSTELĘ, PRIRIŠTĄ PRIE ŽVAKĖS TARSI SPINDULĮ) 
KADA MUZIKA BAIGIA SKAMBĖJUSI: 
 
SKAITOVAS 
Adventas – tai metas, kai šiluma užplūsta mūsų širdis. 
 
KIEKVIENAS MOKINYS EIDAMAS ATGAL IŠTIESIA JUOSTELĘ IR PASAKO PO 
EILUTĘ: 

• Šiluma išaušusio ryto. 
• Šiluma mėlyno vakaro 
• Šiluma nukritusios snaigės 
• Šiluma džiugesio ašaros 
• Šiluma mylinčio žvilgsnio 
• Šiluma savęs aukojimo 
• Šiluma pirmojo žingsnio 
• Šiluma žemės po kojomis 
• Šiluma tėviškės lango 
• Šiluma žmogaus gimimo 
• Šiluma kantraus buvimo 
• Šiluma tylaus atodūsio. 
 
(MOKINIAI SUSTOJA Į RATĄ, LAIKYDAMI RANKOSE JUOSTELES IR ŽVAKELES 
SUDARO „SAULĘ“ – nuo žvakės einančios juostelės primena spindulius) 
 
SKAITOVAS 
Adventas – tai laikas, kada vienas kitame uždegame po  mažą žiburėlį. 
 
(MOKINIAI DEDA JUOSTELĘ ANT ŽEMĖS, GALE JOS PADEDA DEGANČIĄ 
ŽVAKELĘ. PRIEŠ PADĖDAMI VĖL PASAKO PO EILUTĘ) 

• Žiburėlį drąsos 
• Žiburėlį atleidimo 
• Žiburėlį meilės 
• Žiburėlį draugystės 
• Žiburėlį pagalbos 
• Žiburėlį ramybės 
• Žiburėlį padrąsinimo 
• Žiburėlį užuojautos 
• Žiburėlį švelnumo 
• Žiburėlį paramos 
• Žiburėlį supratimo 
• Žiburėlį džiaugsmo 
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(VISI NUEINA NUO RATO, PALIEKA DEGANČIĄ CENTRINĘ ŽVAKĘ, 
„SPINDULIUS“ SU GALE DEGANČIOMIS ŽVAKUTĖMIS. GRĮŽTA Į RATĄ IR 
SUSIKIMBA RANKOMIS) 
 

AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS ŠOKIS 

 
SKAITOVAS 
Susikibę visi už rankų einame į gražiausią metų šventę – Kalėdas.  
 
MOKINIAI SKAITO PO EILUTĘ: (8-10 kl. mokiniai) 

• Vėl sudegė metai. 
• Sutirpo lyg žvakė... 
• Ir stovim nustebę, 
• Sumišę, apstulbę: 
• Ar viską padarėm, 
• Ar viską pasakėm, 
• Ar kantriai kentėjom, 
• Ar stipriai mylėjom, 
• Neklupom, neklydom 
• Ir kaltę atleidom? 
• Vėl geidžiame būti, 
• Svajoti ir kurti, 
• Ieškoti sau laimės, 
• Suteikti palaimos, 
• Visiems, kuriuos mylim, 
• Visiems, kas mus myli 
VISI – artėja Kalėdos!!! 
 

Skamba bendra daina – „Varpo garsai“ 
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PIEMENĖLIŲ DAINA 
 
 

 
  
2. Saulele, motule,   
Užtekėk, užtekėk. 
Mes maži piemenukai,  2 kart. 
Mūsų trumpi kailinukai, 
Mumi labai šalta, šalta. 
 
MAŽAM KAMBARĖLY 
 
Mažam kambarėlį ugnelę kuriu 
Mažam kambarėly 
Ugnelę kuriu, 
Girdžiu kaip motulė 
Kalba su kariu. 
Kalnus tu praėjai, 
Upes perbridai. 
Pasakyk, sūneli, 
Mirti ar bijai ? 
Kalnus aš praėjau, 
Upes perbridau. 
Oi, neklausk, motule, 
Mirti ar bijau. 
Kas man iš tos laimės, 
Ir iš tos garbės, 
Jei aš vienas džiaugsiuos, 
O šimtai liūdės. (liaudies daina) 
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O, MEILE 
 
Aš buvau neklaužada vaikas 
ant tvoros kas dieną sėdėjau 
vakarais daužydavau langus 
galvoje mano švilpavo vėjai. 
aš nešiojau suplėšytas kelnes 
ir nieko klausyt nenorėjau 
kol jinai pas mane, nelaboji, 
į namus vieną kartą atėjo. 
 
O, meile, tu mane nugalėjai 
o mano žvaigžde vėl man  
šviesti pradėjai 
 
 
Mano dienos plaukė iš lėto 
aš gyventi visai neskubėjau 
su draugais gatvėj gerdavau vyną 
ir problemų jokių neturėjau 
aš galvojau, kad šitą pasaulį 
 negerai ponas dievas sudėjo 
kol jinai vieną rytą su saule 
priešais mano akis patekėjo 
 
O, meile, tu mane nugalėjai  
o mano žvaigžde vėl man  
šviesti  pradėjai. 
(A.Mamontovas) 
 
 

 
VARPO GARSAI 
 
Snaudžia laukai, snaudžia miškai 
Sniegas aplink, skamba varpai 
Jau Kalėdos tuoj ateis pas mus. 
 
Žadina mus kviečia visus 
Šią žinią, gerą žinią jie atneš į namus 
Jėzus gimė šianakt pas mus. 
 
Ir skamba skamba varpas, nuskrisdamas tolyn 
Kalėdų šventą rytą - ą - ą sutiksim su viltim - uch! 
 
Kalėdos jau čia, Kalėdos jau čia 
Žalia žalia eglutė jau seniai papuošta 
Ir Senelis tuoj ateis pas mus! 
 
Žadina mus kviečia visus 
Šią žinią, gerą žinią jie atneš į namus 
Jėzus gimė šianakt pas mus. 
 
Ir skamba skamba varpas nuskrisdamas tolyn 
Kalėdų šventą rytą - ą - ą sutiksim su viltim - uch! 
 
Varpo garsai kviečia visus, 
Žiūrėk Kalėdų Senis jau ateina pas mus 
Džiaugsmas dega mūsų širdyse, 
Džiaugsmas dega mūsų širdyse, 
Džiaugsmas širdyse! 
(Aldegunda) 
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