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PAGRANDUKAS 
Parengė  

Inga Kvietelaitienė 

Prancūzijos lietuviška 

mokykla „Genys“ 

 

Veikėjai   
Močiutė, Pagrandukas  

Peliukas 1 , Peliukas 2, Peliukas 3, Peliukas 4 Peliukas 5 

 Gaidys, Višta  

Viščiukas 1, Viščiukas 2, Viščiukas 3, Viščiukas 4  

Katė 1, Katė 2, Katė 3  

Šuniukas 1 Šuniukas 2 Šuniukas 3  

Kiškis 1, Kiškis 2, Kiškis 3 

 Lapė 1, Lapė 2, Vilkas  

Meška, Ežys 1, Ežys 2  

Anūkėlė 1,  Anūkėlė 2  

 

Dekoracijos : 
Namelis.  Kalėdinė Eglutė, po kuria slėpsis gyvulėliai. Eglutės (miškui) 

Staliukas. Krosnis (kartonas), iš kur senelė išims pagranduką. 

Laikrodis (kartoninis), kuris parodo kiek laiko kepti. 

Kilimas. Tešla puode. 

Scenos užuolaida 

 

 

1 scena 

Stalas, kilimas, krosnis. Matome bobutę, minkančią tešlą. 

MUZIKA 

Močiutė 

Kalėdos artėja. Reikia anūkėlėms iškepti pagranduką. (Kai išminko įdeda tešlą į krosnį).  

Močiutė 

Ką gi, valandėlę ir Pagrandukas bus gardutėlis!   

(Kai laikrodis apsuka valandą – bobutė atidaro krosnį ir ištraukia pagranduką. Veda jį už 

rankos į salės vidurį, uosto). 

Dabar ataušk, o aš eisiu pailsėti!  

(Pagrandukas pašoka ir bėga po salę. Bobutė užsiėmusi už galvos aimanuoja). 

MUZIKA 

2 scena 
(Grojant muzikiniam fonui dingsta stalas, kilimas, krosnis ir bobutė. Kol pagrandukas bėga, 

įnešamos miško eglės. Pagrandukas atėjęs į „mišką“ dainuoja). 

Pagrandukas  
Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

(Pribėga 5 peliukai. Atsisuka į žiūrovus. Pagrandukas pasislepia). 

MUZIKA 

Peliukas 1 

Pro langą išlindęs peliukas pagavo 

Penkiolika snaigių ir jų paragavo. 

Peliukas 2 

Taip šalta, gaivu – net Kalėdom pakvipo. 

Nuo sniego Peliukui ir ūsai sulipo. 
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Peliukas 3 

Išėjęs pavaikščiot nuo kalno žiūrėjo, 

Kaip miškas sustingo nejudintas vėjo. 

Peliukas 4 

Namuos pakabino eglutės šakelę 

Ir porą pernykščių mėlynių uogelių. 

Peliukas 5 

Taip kvepia urvely, ramu ir jauku. 

Smagu ir užmigt ant pagalvės pūkų. 

(Pagrandukas ateina į vidurį. Peliukai ji apuosto). 

Peliukas 4 

   Ci, ci, ci, pagranduk, pagranduk, mes tave sugraušim! 

(Visi peliukai linksi galvytėmis pritardami). 

Pagrandukas  
Manęs graužti negalima, aš esu anūkėlės. Eime kartu į svečius. 

Peliukai visi 

Gerai ! Ci, ci, ci ! 

(Peliukai susikabina rankytėmis ir sukasi ratuku, o Pagrandukas aplink ratelį šokinėdamas 

dainuoja). 

Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

(Pasibaigus dainai ratelis atsidaro. Įeina garbinga Gaidžio ir Vištos šeimyna. Pagrandukas 

pasislepia). 

MUZIKA   

Gaidys 
Vaikščioju aš sau po kiemą 

Ir dainuoju dainą vieną. 

Kakariekū, kakariekū! 

Ir daugiau nemoku nieko! (2 kartus) 

Višta 

Esu višta su viščiukais, 

Geltonsnapiais mažučiukais. 

Viščiukai  
Cipu cipu, tik tik tik,  

Vaikų savo nepalik. 

Višta 

Visur veduos, kvaksiu ir rodau, 

Pilna meilės ir paguodos. 

Viščiukai  
Cipu cipu, tik tik tik,  

Vaikų savo nepalik.  

(Pagrandukas išeina į vidurį). 

Gaidys 

 Kakariekū! Pagranduk, pagranduk, mes tave sulesim. 

Pagrandukas  
Manęs lesti negalima, aš – anūkėlės. Eime kartu į svečius. 

Gaidys 
Kakariekū! Būtų labai puiku! 

Viščiukai  

Cyp, cyp, cyp, ten bus daug trupinėlių! 

Višta (drausmina viščiukus) 

Ša, viščiukai, taip nemandagu cypsėti. 



3 

 

(Gyvūnėliai susikabina rankytėmis ir sukasi rateliu. Pagrandukas dainuoja). 

Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

(Pasibaigus dainai ratelis atsidaro. Pagrandukas pasislepia. Įeina katytės ir dainuoja). 

MUZIKA   

Katytės 

Rainos katytės, Juodos nosytės, 

Ilgi ūseliai, riesti nageliai. (2 kartus) 

Ausytės stačios, akytės plačios, 

Kojytės baltos ir visad šaltos (2 kartus) 

(Pagrandukas išeina į vidurį). 

Katytė 1 

Miau, miau, pagranduk, mes tave suėsim. Murrrrrrr... 

Pagrandukas 

Manęs ėsti negalima, aš – anūkėlės. Eime kartu į svečius. 

Katytė 2 

Miau, kaip malonu. 

Katytė 3 

Eime kartu! 

(Katytės susikabina rankytėmis ir sukasi rateliu. Pagrandukas dainuoja). 

Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

(Pasibaigus dainai ratelis atsidaro. Pagrandukas pasislepia. Įbėga šuniukai).  

MUZIKA   

Šuniukai visi 

Au, au, au  - nesaugu! 

Loja šunys prie namų, 

Kiškio kojoms neramu. 

Strykt kiškelis į miškus 

Ir pamiršo batukus 

(Pagrandukas išeina į vidurį). 

Šuniukas  1 

Au, au , au, pagranduk, pagranduk, mes tave suėsim. 

Pagrandukas 

Manęs ėsti negalima, aš – anūkėlės. Eime kartu į svečius. Ten bus daug skanumynų! 

Šuniukas 2 
 Au, au, au, ir aš manau, kad svečiuose bus gardžiau. 

(Šuniukai susikabina rankytėmis ir sukasi rateliu. Pagrandukas dainuoja). 

Pagrandukas 

Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

(Pasibaigus dainai ratelis atsidaro. Pagrandukas pasislepia. Įbėga kiškis). 

MUZIKA   

Kiškiai visi 

Mes kiškeliai dar maži, 

Esam labai gražūs. 

Strykt pastrykt, (šokinėja) 

Strykt pastrykt (šokinėja) 

Uodegytę krypt krypt krypt (kraipo uodegytę). 

(Pagrandukas išeina į vidurį). 
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Kiškis 1 
Pagranduk, pagranduk, mes tave suėsim. 

Pagrandukas 

Manęs ėsti negalima, aš – anūkėlės. Eime kartu į svečius. 

Kiškis 2 
Kaip smagu! Į svečius ir mes norim. 

(Kiškiai susikabina rankytėmis ir sukasi rateliu. Pagrandukas dainuoja). 

Pagrandukas 

Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

(Pasibaigus dainai ratelis atsidaro. Pagrandukas pasislepia. Įeina lapės). 

MUZIKA   

Lapės  (abi) 

Šokome mes ant kelelio, 

Net kelelis dunda. 

Ale dunda, ale dunda, 

Net kelelis dunda (smarkiai sutrepsi koja)! 

(Pagrandukas išeina į vidurį). 

Lapė  1 

Pagranduk, pagranduk, mes tave suėsim. 

Pagrandukas 

Manęs ėsti negalima, aš – anūkėlės. Eime kartu į svečius. 

Lapė 2 

Ačiū už kvietimą! 

(Lapės susikabina rankytėmis ir sukasi rateliu. Pagrandukas dainuoja). 

Pagrandukas 

Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

(Pasibaigus dainai ratelis atsidaro. Pagrandukas pasislepia. Įeina Vilkas ir Meška). 

MUZIKA   

Vilkas  ir Meška (šokdami) 

Šoka vilkas, šoka meškos lap, lap, lap, (ploja) 

Ir vilkiukai, ir meškiukai 

Lap, lap, lap! (2 kartus) (trepsi) 

(Pagrandukas išeina į vidurį). 

Vilkas  ir Meška  
Pagranduk, pagranduk, mes tave suėsim. 

Pagrandukas 

Manęs ėsti negalima, aš – anūkėlės. Eime kartu į svečius 

Vilkas  ir Meška  (apsikabina) 

Eime! 

(Vilkas ir meška susikabina rankytėmis ir sukasi rateliu. Pagrandukas dainuoja). 

Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

(Pasibaigus dainai ratelis atsidaro. Pagrandukas pasislepia. Įeina Ežiai). 

MUZIKA  

Ežys 1 
Ežiukas, aš ežiukas,  

Nenuorama mažiukas,  

Pušku kaip garvežys,  
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Nes aš esu ežys.  

Ežys 2 
Draugaukim, mielas vaike,  

Tik glostyti nereikia,  

Draugaukime gražiai,  

Vaikučiai ir ežiai  

(Pagrandukas išeina į vidurį). 

Ežiukai  

Pagranduk, pagranduk, mes tave suėsim. 

Pagrandukas 

Manęs ėsti negalima, aš – anūkėlės. Eime kartu į svečius. 

Ežiukai 

Valio! 

(Ežiukai susikabina rankytėmis ir sukasi rateliu. Pagrandukas dainuoja). 

Pagrandukas aš esu, aš esu, aš esu. 

Aš skaniausias iš visų, 

Aš skaniausias iš visų! 

3 scena 

MUZIKA  

(Grojant muzikiniam fonui išnešamos eglės, įnešamas namas su Kalėdine eglute.  Gyvulėliai už 

namelio. Anūkėlės ant kilimėlio (vidury scenos) žaidžia). 

(Pagrandukas ir visi gyvulėliai) 

Tuk! Tuk! Tuk! 

Anūkėlės 

Kas ten? 

Pagrandukas 

Čia aš, pagrandukas. Atėjau su draugais į svečius. Jie visi buvo labai geri ir manęs nesuėdė. 

(Pagrandukas įeina pas Anūkėles į namus). 

Anūkėlė 1 (žiūrėdama į žiūrovus) 

Kur yra gerų draugų, 

Ten ir žiemą bus smagu.  

(Atsisuka į žvėrelius). 

Anūkėlė 2 

Prašom, prašom žvėrelius 

Prie eglutės, į svečius. 

MUZIKA  

Muzikinis fonas 

(Įeina Šuniukas 1, Kiškis 2, Peliukas 4  ir Katė 1 į  vidurį, o aplink juos sustoja visi kiti 

žvėreliai). 

Šuniukas 1 

Prie eglutės! Prie eglutės! 

Su žaidimais būtinai. 

Kiškis 2 

Ant eglutės bus lemputės, 

Obuoliukai, kaspinai. 

Peliukas  4  

Šoks meškučiai ir kiškučiai, 

Katinėlis su pele. 

Katė 1 

Šoks ir vilkas, ilgadantis, 

Su rudąja lapute. 

 (Atskuba uždususi močiutė. Pasisveikina, pasibučiuoja su Anūkėlėmis). 

Močiutė   
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Atleisk, anūkėle, kad atėjau be vaišių. Iškepiau tau pagranduką, padėjau, kad atvėstų, o jis 

dingo. Gal šunys jį suėdė, o gal vištos sulesė? (graudžiu balsu). 

Anūkėlė 1 

Neliūdėk, močiute, pagrandukas atriedėjo pas mane ir dar draugų atsivedė. 

(Įbėga pagrandukas. Močiutė nustemba matydama pagranduką ir gyvulėlius). 

Pagrandukas 

O dabar tai bus smagu! 

Galim šokti ir dainuoti! 

MUZIKA (kol sueina visi vaikai,  dainuoja). 

Mes išbėgome į kiemą 

Su rogutėm važinėtis 

Ir šią dieną, visą dieną, 

Mūsų lauks mama ir tėtis. 

 

Sniegas limpa, statom senį – 

Jis be nosies ir akių, 

Bet palikę jį nebaigtą 

Bėgam čiuožti nuo kalnų.  

 

Mes išbėgome į kiemą 

Su rogutėm važinėtis 

Ir šią dieną, visą dieną, 

Mūsų lauks mama ir tėtis 

 

PABAIGA  


