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Scena-apsnigęs miškas,namelis,papuoštos eglutės,po jomis-daug dovanėlių  
  
Pradeda groti muzika ir du nykštukai (mokytojos) dirba, gamina žaislus (kala, dovanų 
dėžes kilnoja). 
  
1 nykštukas:-Taip greitai bėga laikas. Kalėdos jau visai  čia pat. Mes jau visi 
pasipuošę  jų  laukiame. Bet ar jau viskas paruoš ta?  
 
2 nykštukas:-Oi plušam mes  šiose nykštukų  dirbtuvėse nuo ryto iki vakaro. Kalam, 
dažom, rūšiuojam, pakuojam… kad tik viskas šventėms būtų  paruošta. Visuos 
kampuos nykštukai nenuilstamai darbuojasi jau ištisos savaitės…  
 
1 nykštukas:-Taip taip,bet kur gi tie mūsų mažieji pagalbininkai?O,matau,matau 
kažkokias švieseles.Kas tai galėtų  būti?Kaip manote,vaikai?(klausia salėje sėdinčių 
vaikučių) 
 
Į sceną  ateina"Vaikų ratelio"vaikučiai ,nešdamiesi rankose žibintus ir padainuoja 
dainelę"Nykštukų  žibintai ".(priedas) 
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2 nykštukas :-Iš tikrųjų, jeigu tyliai paklausysim, tai visi išgirsime, koks  įtemptas 
darbas vyksta nykštukų namelio pastogėje…  
  
“Vaikų  ratelio” vaikučiai pasako eilėraštį "Nykštukai dirba": 
 
Tarp šakų žalios eglelės 
Trepsi daug mažų kojelių . 
Girdisi ten tu-ku, tu-ku. 
Kala daug mažų nykštukų. 
Tu-ku,tu-ku,tu-ku,tu-ku, 
Tu-ku,tu-ku-tuk. 
 
Taukši  jie kasdien ilgai 
Ir patenkinti labai. 
Eglė klausosi šakota 
Kas ten po šaknim kerota? 
Tu-ku,tu-ku,tu-ku,tu-ku, 
Tu-ku,tu-ku-tuk. 
 
Pasakę eilėraštį ,vaikai pašoka šokį"Nykštukai "(priedas) 
  
1 nykštukas:  -O jo joj kokie talentingi šių dirbtuvių  nykštukai!!! Jie moka  ir raideles 
parašyti, ir piešinukus piešti ir visokiausius darbelius daryti…  
 
 2 nykštukas:      - Tikrai moka! Mes,nykštukai,tikri darbštuoliai ir gudruoliai. Esam 
nenuilstantys Kalėdų senelio pagalbininkai. Daug dirbam, plušam,kad tik seneliui viskas 
būtų paruošta. Bet va Kalė -dos jau visai  čia pat, o dar daug darbų  nebaigtų… 
 
1 nykštukas:   Žinote, nykštukai, manau ,kad mums reikalinga pagalba. Patys vieni 
galime ir nesuspėti. Pasikvieskime talkininkų !!! Tada tikrai viskas bus paruošta laiku. 
Visai neseniai buvau sutikęs  kitus nykštukus, kurie moka labai gražius kalėdinius 
namelius vaikučiams dovanėlėms  statyti...Žinai,nykštuk,ką tik aš  juos  mačiau 
,pakvieskim juos  čia.Visi  
dairosi,  žiūri į tolį ir pradeda moti,pamatę nykštukus, kviečia ateiti. 
 
"Vaikų ratelio" vaikai nueina nuo scenos. 
Į  sceną ateina "Kiškių  darželio"mokinukai ir padainuoja"Nykštukų dainelę ": 
 
Mes nykštukai mažučiukai 
Gyvenam miškely. 
Mūsų nosys,mūsų bazdos 
Turi šimtą metų ! 
 
Kai danguj žvaigždelės mirga, 
Visi žmonės miega 
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Mes nykštukai mažučiukai 
Brendame per sniegą . 
 
Pjaunam malkas,pjaunam malkas, 
O paskui kapojam. 
Prisikrovę vežimėlį  
 Į namus važiuojam . 
 
 
 Pasibaigus  "Kiškių  darželio "pasirodymui ,1ir 2 nykštukai 
pakviečia visus į bendrą ratelį: 
 
-Mes visi kartu draugiškai dirbome, Kalėdoms  ruošėmės, dabar galim po sunkių darbų 
pailsėti, kartu padainuoti, pašokti, kalėdų šventę  švęsti… 
  
Vaikučiai sustoja  į didelį ratą. 
 
1 nykštukas: - Kaip smagu! Tik kad atrodo ,jog kažko trūksta Kalėdų  šventei (dairosi, 
traukioja pečiais) 
 
2 nykštukas: -  Iš tikrųjų kažko trūksta… Kas gi dar pas mus  turėtų  ateiti, kad jau 
galėtume džiaugtis Kalėdomis????(klausia visų nykštukų )  
 
-          VISI - Kalėdų  Senelio! 
 
1 nykštukas: -     Tai pakvieskime jį visi kartu! 
 
-          VISI – Kalėdų  Seneli! 
  
VISI KVIEČIAME SENELĮ. Jis ateina pavargęs ir nori minutę atsipūsti, kol mes jam dar 
išmoktus  žaidimus parodysim. 
 
Visi sustoja  į ratelį . 
 
·         Bendri kalėdiniai žaidimai 
 
1. Oi seneli, kur buvai. 
2. Pasistatėm sniego senį. 
3. Kalėda. 
  
Po  žaidimų  Kalėdų  senelis pasikviečia po vieną klasę, paduoda dovanas ir padarome  
klasių ir asmenines nuotraukas. 
  
                       PABAIGA.                   
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