
  

SVEIKI, MŪSŲ MIELIEJI  „ŽIOGELIAI“ , 
„SVIRPLIUKAI“ IR JŲ TĖVELIAI!!! 

 

 

NENUMALDOMAI GREITAI  BĖGA LAIKAS,  ARTĖJAME PRIE GRAŽIAUSIŲ METŲ 

ŠVENČIŲ. 

NORIME JUMS,  JŪSŲ ARTIMIESIEMS PALINKĖTI NEPRARASTI TIKĖJIMO 

KALĖDŲ STEBUKLU.  

GRAŽIAUSIOS METŲ ŠVENTĖS TEGUL  NEŠA NAUJĄ VILTĮ, 

NAUJAS JĖGAS, SANTARVĘ IR DŽIAUGSMĄ. 

 

 

 

GRUODŽIO 14 – 31 D. SIŪLOME JUMS TEMĄ/IDĖJĄ  „KALĖDŲ DŽIAUGSMAI“!!! 

 

 

 

 

 

 

 



  

PAPRAŠYKITE TĖVELIŲ, KAD PADĖTŲ JUMS  IŠMOKTI ŠĮ EILĖRAŠTUKĄ : 

KALĖDŲ  ŽVAIGŽDELĖ 

GEROJI ŽEMELE, 

PARODYK MAN KELIĄ 

Į ŠVIESIĄ IR TYRĄ 

KALĖDŲ ŽVAIGŽDELĘ. 

 

KAI NIEKAS NEMATO, 

KAI NIEKAS NEGIRDI, 

KAI ANGELAS BASAS 

ATEINA Į ŠIRDĮ. 

ATEINA Į ŠIRDĮ 

TIK VAIKIŠKAI TYRĄ. 

BALTI ŽIEDLAPĖLIAI 

ANT DELNO PABYRA. 

BALTI ŽIEDLAPĖLIAI 

PARODYS TAU KELIĄ 

Į NUOSTABIAI TYRĄ 

KALĖDŲ ŽVAIGŽDELĘ. 

 

 

Aptarkite šį eilėraštuką. Apie ką jis? Kokį eilėraštyje pasikartojantį žodį labiausiai įsiminėte?  

Popieriaus lape nupieškite šį eilėraštį... 

Atsiųskite ir mums savo sukurtą eilėraščio piešinį.  

Piešinio apačioje, dešinėje pusėje  pabandykite parašyti savo vardą taip, kaip mokate... 



  

 

NEPAMIRŠKITE PARAŠYTI  KALĖDŲ SENELIUI LAIŠKĄ . JEI NAMUOSE TURITE 

SPAUSDINTUVĄ – PASINAUDOKITE ŠIA FORMA: 

 

 

 

 

 



  

MIELI VAIKAI, KALĖDŲ SENELIS PARAŠĖ IR JUMS LAIŠKUTĮ  PERSKAITYKITE JĮ 

KARTU SU ŠEIMA: 

 

 

GREITAI ČIUPKITE PIEŠIMO PRIEMONES (SPALVOTUS PIEŠTUKUS, DAŽUS, SPALVOTĄ 

POPIERIŲ, KLIJUS) IR  NUPIEŠKITE/SUKURKITE KALĖDŲ SENELIO DOVANŲ MAIŠĄ. KOKS 

JIS? KAI NUPIEŠITE, TAI IR PAMATYSITE... 

 

 

 



  
KAD ŠVENTĖS BŪTŲ DAR IR SKANIOS, SIŪLOME NAMUOSE VISIEMS KARTU IŠSIKEPTI SKANIAUSIŲ KALĖDINIŲ 

MEDUOLIUKŲ: 

INGRIDIENTAI: 

500 GR. MILTŲ 

130 GR. RUDOJO CUKRAUS 

2 VNT. KIAUŠINIŲ 

100 GR.SVIESTO 

100 GR. MEDAUS 

3 ŠAUKŠTELIAI PRIESKONIŲ MEDUOLIUKAMS                         

1 ŠAUKŠTELIS SODOS 

GLAJUI: 

200 GR. CUKRAUS PUDROS 

1 VIENETAS KIAUŠINIO BALTYMO 

ŠIEK TIEK CITRINOS RŪGŠTIES 

PARUOŠIMO BŪDAS: 

1. Į dubenį pilame išplaktus kiaušinius, dedame medų, cukrų, sviestą. Dubenį dedame ant 

vandens garų ir maišome, kol cukrus visiškai ištirps (tai labai svarbu!). Nukėlę nuo garų 

supilame actu gerai nugesintą sodą, greitai išmaišome. Suberiame prieskonius, išmaišome. 

2. Beriame miltus ir užminkome tešlą. Tešla turėtų būti minkoma, bet minkšta, gali būti truputį 

lipni. Jei visgi atrodo per minkšta, įberkite dar truputį miltų, bet nepadauginkite, nes bus sunku 

iškočioti sausainukus. 

3. Tešlą suspaudžiame į šiek tiek plokščią kamuolį, suvyniojame į maistinę plėvelę ir dedame 

pusvalandžiui į šaldytuvą, kad sutvirtėtų. 

 

4. Iš atšalusios tešlos Iškočiojame 3-4 mm lakštą ir išspaudžiame meduolius. Dedame į kepimo 

popieriumi išklotą skardą. 

5. Kepame iki 200 C įkaitintoje orkaitėje apie 5-7 minutes (kol meduoliai pakyla ir gražiai 

paruduoja). Iškepusiems leidžiame truputį atvėsti skardoje ir sutvirtėti, o tada galutinai 

atvėsiname ant grotelių. 

 

6. Ruošiame glajų: cukraus pudrą, baltymą ir šaukšte vandens ištirpintą citrinos rūgštį 

maišome mediniu šaukštu, kol gausime vientisą glajų. Sukti reikia gana ilgai - bent 10-15 

minučių. Jei išsukus glajus labai skystas - įberkite dar pudros. Jei per tirštas - įpilkite truputį 

vandens. Pilame glajų į konditerinį maišelį ir dekoruojame meduolius... 

7. Kai glajus visiškai sustings, meduolius sudėkite į sandarų indą ir jame laikykite. 

                                                        SKANAUS 



  

IŠSIKEPĘ SAUSAINUKUS, PASIKLAUSYKITE PASAKOS: 

ŽIEMA 

Atėjo žiema, apsidairė, ar visi jos laukia: ar medžiai ir žolės 
vasaros apdarus jau nusimetę, sėklas žemėje pasėję, apklostę. 
Apsidairiusi žemę sustingdė, ant upių ir ežerų ledo tiltus nutiesė, 
viską baltais sniego patalais apklojo. 

Stūkso miškai ir sodai sustingę, tūno kietoje žemėje žolės, 
visi žiemos miegą miega. Miega ir mini, kaip vasarą gražiai gyveno, 
kaip jauni augo, seni seno, kaip visiems gausiuose saulės 
spinduliuose buvo smagu klestėti. Kaip medžiuose ir žolėse 
paukšteliai slapstėsi, nardė, vaikus perėjo, savo giesmeles giedojo, 
čiulbėjo. 

Visur tylu. Tik retkarčiais, šiauriui per  daug  siausti 
pradėjus, miškas atsidūsta, sumurma, kad ramiai miegoti neduoda. 

Miega žiemos miegą miškas, sodas, pievos. Miega ir 
pavasarį sapnuoja. Sapnuoja saulutę, aukštyn j dangų kylančią, iš 
miego visus juos žadinančią. 

Ateis pavasaris, atbus, kam per žiemą miegoti lemta, suoš 
miškas, sušlamės sodas, sužaliuos, margai pasipuoš pievos, laukai, 
sučiulbės sugrįžę iš šiltesnių kraštų paukšteliai. 
 

Su tėveliais aptarkite šį kūrinėlį, kuo ypatingas metų laikas žiema, kur dingo dauguma 

paukštelių, kas nutiko su medžių lapeliais, gėlytėmis, kuo pasidengė upės, ežerai... 

Aptarkite žiemą tykančius pavojus, kaip saugoti save... 

 Kai būsite kieme, pajuskite vėją, stebėkite medžius, dangų, debesis... 

❖ĮMINKITE  MĮSLES: 

Be rankų, be kojų gražiai teplioja. /Šaltis/ 

Balta drobulė visą pasaulį užgulė./Sniegas/ 

Ar pasipuošėte savo namuose eglutę ? Jeigu dar ne, tai tikrai dar pasipuošite . 

Gal patys pagaminote eglutei žaisliukus? Pasidalinkite idėjomis ir su mumis... 

 



  

 

YRA TOKIA YPATINGA VIETA EGLĖJE – TAI JOS VIRŠŪNĖ.  JI PUOŠIAMA KUPOLU 

AR SPINDINČIA ŽVAIGŽDE... KARTU SU SAVO ŠEIMOS NARIAIS  ATLIKITE 

UŽDUOTĖLĘ ,,ŽVAIGŽDĖ” IR SUKURKITE SAVO ŽVAIGŽDĘ... LĖKŠTĖJE: 
 

 

 



  

PAPRAŠYKITE  TĖVELIŲ, KAD PERSKAITYTŲ JUMS  DAR VIENĄ EILĖRAŠTUKĄ: 

SENELIS  ŠALTIS 

Baltučiu takučiu, su maišu ant pečių, 

Kailinėliais baltais vaikšto Šaltis rytais, 

Vakarais ir dienom, šalto vėjo pėdom… 

 

Jo ledinė lazda ir šerkšnota barzda. 

Akiniai dideli – Šaltis mato toli… 

Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie draugai. 

Ar jie prausias švariai, ar jie mokos gerai. 

Jei gerai – linksmas jis pasibels į duris. 

Dovanėlių atneš… Gausi tu, gausiu aš… 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

PRISIMINKITE KARTU SU TĖVELIAIS DAINELĘ. JŪS JAU  JĄ MOKATE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NEPAMIRŠKITE NAMUOSE PADĖTI SAVO TĖVELIAMS. SUSITVARKYKITE SAVO 

ŽAISLIUKUS, DRABUŽĖLIUS, GRAŽIAI SUDĖKITE VISKĄ Į SAVO VIETAS... 

 

 

O DABAR KITAIP ,,PASUKITE“  SAVO GALVELES.... SURASKITE 

PAVEIKSLĖLIUOSE  SKIRTUMUS  . Jeigu patys nesurandate, paprašykite 

pagalbos : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VAIKUČIAI, TIKIMĖS, KAD KARTU SU TĖVELIAIS ATLIKOTE DAUGYBĘ 

UŽDUOTĖLIŲ, BET ŠIRDELĖSE VIS GALVOJATE APIE KALĖDŲ SENELĮ...  O AR 

ŽINOTE,  KUR JIS GYVENA? 

 

 Kalėdų Senelis  -  Kalėdų personažas, naudojamas paaiškinti vaikams, iš kur jie 

gauna kalėdines  dovanėles. 

Dažniausiai Kalėdų Senelis vaizduojamas kaip mielas, simpatiškas, storas vyras 

ilga, balta barzda, raudonais drabužiais ir kepure, bei dovanų maišu. Vaikams 

pasakojama, kad jis Kūčių vakarą atskrenda šiaurės elniais pakinkytomis rogėmis 

ir išdalina dovanas geriems vaikams. Likusį metų laiką jis gyvena šiaurėje, kur 

kartu su savo pagalbininkais elfais gamina dovanėles kitiems metams. Namai 

šiaurėje dažniausiai laikomi šiaurės ašigalyje, taip pat Laplandijoje ar kitose šalyse. 

Lietuvoje buvęs paprotys Kalėdų dieną vaikščioti po kiemus, persirengus Kalėdų seniu 
(Kalėda), linkint gero derliaus. Liaudies dainose kalbama apie jo atvažiavimą iš 
tolimos šalies. 
 

VAIKAI, GAL TURITE NAMUOSE DĖŽUČIŲ? SUKURKITE KALĖDŲ SENELIO NAMĄ... 

BEJE, KALĖDŲ LAUKIA IR ŽVĖRELIAI. SIUNČIAME DAR VIENĄ PASAKĖLĘ  APIE ŽVĖRELIŲ 

KALĖDAS: 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kal%C4%97dos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elfas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Laplandija


  

Ūžia miškas, ūžia šilas, šventėms ruošiasi kas gyvas. Zuikiai sėdi ratuku, 

aplink eglę su ežiu. O ežys tai išmintingas, daug spyglių todėl protingas. Klausia zuikių 

išdidžiai - ką jūs kviesite bailiai? Šventės juk ne už kalnų, pasiruošti reikia laiku ... 

Pasikviesim lapę Snapę, ji protinga viską žino. Kalėdas ruošiant, gal dar pasikviest 

kaimyną? O ežys sprogsta iš juoko - kam jums reikia apuoko? Juk nežinot ar jis geras, ar 

jis myli vaikučius? Tik tada, kai sužinojau, ir pakvieskit į svečius. Sunerimę zuikiai 

klausos, gal teisus ežys beausis? Jei bus stora meška, maisto nebeliks nė ką. O jei vilkas, 

net baisu, nepaliks sveikų ausų.  

Staiga krūmai sujudėjo, zuikiai tuoj drebėti ėmė, pirma - kokios gali būti 

Kalėdos, jei zuikeliams bus greitos bėdos!  

Nebijokite zuikučiai, nebijokit pabiručiai, per Kalėdas bus ramu, nes Dievulis 

visus myli, linki jums linksmų dienų. Ir Senelis greit bus čia, su pilnu maišu gražių, gausit 

daug jūs dovanų.  

Štai aš čia - sušuko lapė, rudakailė ilgasnapė. Stokite visi ratu, ir užtrauksime 

kartu. Padainuosime dainelę, kad giria visa aidės, kad išgirstų mus kas gyvas, nes darnus 

mūsų kolektyvas. Ir užtraukė uždainavo, eglės, pušys sulingavo. O ežys ir voverytė ėmė 

šokti, ėmė trypti, šernas smuiku kaip užgrojo, net pelėda išsižiojo. Jai patiko šita šventė, 

net vaikus ji puošė, rengė, nes Kalėdos tai visiems, ir mažiems, ir dideliems.  

Snaigės kristi tuoj pradėjo, Senis Šaltis atskubėjo, elniais rogės pakinkytos, 

žvilga naujos išdabytos. Dovanų prikrautos uoliai - jūs vaikai tikri šaunuoliai. Mokėtės ir 

netingėjot, vis tėvelių klausinėjot, ir senelį ir močiutę mylit, rėdėte eglutę. Tai dainelę 

padainuokit, šokite ir dar pagrokit, dovanėlę gaus kiekvieną, keliavau pas jus ne vienas. 

Ir Snieguolė atkeliavo - o žvėreliai uždainavo: 

Tu eglute tu gražioji 
Stovi čia miške, žaliuoji. 
Puošėm, rengėme visi, 

Tai todėl esi graži ... 
Mylim mes tave labai 

Ir Seneliui patikai 
Atvežė jis dovanų 

Daug saldainių ir žaislų .... 
O Senelis kraipo ūsą, klausos stebi vaikučius, zuikučius ir meškučius. 

Dovanom juos apdalino, ir nuskrido pas kitus, labai gerus vaikučius... 
 



  

 

Savo šventinį laiškelį-užduotėlę baigėme. Nekantriai laukiame Jūsų laiškučių 

mums. Rašykite, kaip Jums sekėsi atlikti užduotėles, kaip leidžiate laiką namuose... 

Būkite sveiki. Apkabiname stipriai stipriai  

Linkime Jums jaukių, šviesių ir kvapnių šventų Kalėdų! 

Jūsų mokytojos:  Lina, Beata ir Gerdutė. 

Rašykite mums: linakeizikiene@gmail.com 

ligeikienebeata@gmail.com 

gerdute.luscinskiene@gmail.com 
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