


1 diena

Mielas vaikeli,

aš esu Kalėdų angeliukas Gabrielius. Visada stebiu Tave iš 

dangaus, sėdėdamas ant balto minkštučio debesies, žiūriu, kaip 

Tu augi ir saugau Tave kiekvieną dienelę. Aišku, Tu manęs 

nepastebi, nes aš toks lengvas kaip pienės pūkas ir perregimas 

kaip rasos lašelis. Nepatikėsi, bet dažnai sėdžiu tau ant peties ir 

stebiu, ar esi geras, paklusnus ir draugiškas. 

Rytoj prasideda nuostabus laukimo, susikaupimo ir 

pasiruošimo Šventoms Kalėdoms laikas – Adventas. Todėl 

nusprendžiau Tau parašyti 24 laiškus ir lydėti šioje laukimo 

kelionėje. Kiekvieną dieną gausi po vieną mano laiškelį. Galbūt 

sutiksime įdomių herojų, kurie bus paruošę Tau įvairiausių 

pasakojimų ir užduotėlių. Padėsiu tau pasiruošti Šv. Kalėdoms, 

kad Advento laikas būtų prasmingas ir kupinas džiugesio. Į 

pagalbą pakviesime ir Tavo tėvelius, senelius, sesutes ar 

broliukus. Ilgiau nebelaukdami, pradėkime, nes turime tikrai 

nemažai ką nuveikti!



Šiandien būtinai turiu papasakoti Tau apie Advento vainiką –

nuostabų Kalėdų simbolį ir jaukių namų puošmeną, primenančią 

mums apie artėjančią nepaprastai džiugią šventę – Kūdikėlio 

Jėzaus gimtadienį. Advento vainiką sudaro keturios žvakės, 

kurios reiškia keturias Advento savaites ir kiekvieną sekmadienį, 

likusį iki Kalėdų, turėsime uždegti po vieną žvakelę. Paklausk 

tėvelių, galbūt jau turite pasiruošę Advento vainiką savo 

namuose? O jeigu dar neturite, nieko baisaus. Rytoj bus 

pirmasis Advento sekmadienis, todėl dar yra laiko pasirūpinti 

vainiku. 

Pabaigai, paruošiau Tau pirmąją užduotėlę. Nuspalvink ar 

kitaip dekoruok mano paveikslėlį, o jeigu esi labiau įgudęs, gali 

mane pasigaminti pats! Atmink, jeigu kažkas nepavyksta, 

visuomet gali paprašyti vyresniųjų pagalbos. Pasikabink mane 

virš savo lovytės, kad galėčiau Tave saugoti per naktelę ir siųsti 

Tau tik pačius saldžiausius sapnus. Tad būk kūrybingas, 

kruopštus ir kantrus! Iki rytojaus.

Bučiuoju,

angeliukas Gabrielius



Nuspalvink ir nepamiršk manęs pasikabinti virš lovytės

Mažiesiems



Pasigamink mane ir nepamiršk pasikabinti virš lovytės

Vyresniems

Tau reikės:

⁕ popierinės lėkštutės

⁕ priemonių spalvinimui

⁕ spalvoto popieriaus

⁕ klijų

⁕ žirklių

Nuspalvink ar kitaip dekoruok popierinę lėkštutę. Sulenk ją 

trikampio forma ir suklijuok, kad pasigamintum mano kūnelį. 

Spalvoto popieriaus lape nupiešk apskritimą ir mano veidelį. 

Tuomet apskritimą iškirpk ir priklijuok prie trikampio. Išsirink 

kitą spalvoto popieriaus lapą ir jame apvedžiok savo rankutes. 

Tai bus mano sparneliai. Dabar vėl viską iškirpk ir priklijuok 

prie trikampio, kaip parodyta pavyzdyje. Štai ir viskas, aš jau 

baigtas!



2 diena

Mielas vaikeli,

čia vėl aš, angeliukas Gabrielius. Na, kaip tau sekėsi atlikti 

pirmąją užduotėlę? Ar šiąnakt daug saldžių ir gražių sapnelių 

susapnavai? Kaip ir žadėjau, aš visą naktį buvau šalia ir 

saugojau Tave.

Noriu Tau priminti, kad šiandien prasideda Adventas. Ar 

spėjote pasiruošti Advento vainiką? Jeigu taip, tai atėjo metas 

uždegti pirmąją žvakę. Taip pat turiu Tau ir užduotį – paruošti 

savo šeimai gardžios, kvapnios ir šildančios arbatėlės. Jeigu esi 

dar mažutis, tegul Tau padeda vyresnieji.

O kol mėgausitės skania arbata visi kartu susėdę prie stalo ir  

grožėsitės ryškia, šilta žvakės liepsna, pasiklausykite istorijos.

Linkėjimai,

angeliukas Gabrielius



Keturios advento vainiko žvakės

Advento vainiko vidury viena šalia kitos lėtai degė keturios žvakės. Jos 

tikintiesiems bylojo apie artėjančias Kalėdas.

Tuščioje tamsioje bažnyčioje buvo taip tylu, kad galėjai išgirsti žvakių 

pokalbį.

Pirmoji tarė:

- Aš esu Taika, tačiau kaip galiu degti tokiame pasaulyje, kur liejasi 

neapykanta, kyla smurto proveržiai ir žudynės? Niekas nekursto mano 

ugnies... Greitai užgesiu. 

Netrukus žvakės liepsna ėmė blėsti ir visiškai užgeso.

Prabilo antroji žvakė:

- Aš esu Tikėjimas, bet mano šviesa daugiau nebeapšviečia, o liepsna 

nebešildo širdžių. Abejingumo šaltis ir nepatiklumo sutemos mane 

nužudė. Nebėra prasmės man daugiau degti.

Jai baigus kalbėti, žvarbaus klastingo vėjo gūsis užpūtė liepsną. 

Apimta liūdesio trečioji žvakė tarė:

- Aš esu Meilė. Nebeturiu jėgų daugiau degti. Žmonės gesina mane 

savo nejautrumu, visiškai manęs nepaiso. Jie nesugeba mylėti net tų, su 

kuriais gyvena po vienu stogu.

Nieko nelaukusi, žvakė užgeso. 

Tuo metu į bažnyčią įėjo berniukas. Jis išvydo tris užgesusias žvakes.

- Kodėl jūs užgesote? Juk turėjote degti iki pabaigos!

Vaiko akys pritvinko ašarų.

Tuomet prakalbo ketvirtoji žvakė.

- Nebijok! Kol dega mano liepsna, mes galime iš naujo uždegti kitas 

žvakes, nes aš esu Viltis.

Nurimęs vaikas paėmė ketvirtąją žvakę ir uždegė kitas tris.

Bažnyčios prietemoje ir vėl suspindo Advento vainikas su visomis 

keturiomis žvakėmis.

Bruno Ferrero „25+1 Kalėdų istorijos“
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Mielas vaikeli,

sveikinuosi su Tavimi aš, angeliukas Gabrielius. Savo rankose 

turi jau trečią laiškutį. Atėjo metas Tau išgirsti labai gražų 

pasakojimą, kurį galbūt jau esi girdėjęs. O jeigu girdėsi pirmą 

kartą, tuomet sužinosi, kad tai pasakojimas apie labai svarbų 

įvykį, dėl kurio visi taip džiaugiasi, o ypač  vaikai.

Kol klausysiesi pasakojimo, gali atlikti užduotėles, kurias 

šiandien tau paruošiau.

Nazarete, Galilėjos kaimelyje, gyveno jauna mergina, vardu Marija. Ji padėdavo 

mamai namuose, eidavo iš šaltinio parnešti vandens, buvo gera ir darbšti mergina. Ji 

turėjo sužadėtinį Juozapą, kuris buvo dailidė. Jis buvo nepaprastai geros širdies 

jaunas vaikinas

Kartą Marijai pasirodė angelas Gabrielius:

- Marija, aš esu angelas Gabrielius. Aš atėjau tau pasakyti, kad tu pagimdysi 

kūdikėlį, kurį pavadinsi Jėzaus vardu. Jis bus Dievo sūnus. Dievas padarys stebuklą. 

Marija, pasitikėk juo, viskas bus gerai.

Marija nežinojo nei ką galvoti, nei ką daryti. Visą šį nutikimą ji papasakojo 

Juozapui. Tuomet angelas Gabrielius pasirodė Juozapui:

- Juozapai, aš esu Dievo siųstas angelas ir tik noriu tau pasakyti, kad Marijai gims 

Dievo sūnus, kurį pavadinsite Jėzumi. Noriu tavęs paprašyti , kad padėtum Marijai 

užauginti tą kūdikėlį, nes jis išgelbės mūsų pasaulį.

Tada Juozapas nuramino Mariją:

- Nepergyvenk, Marija, aš padėsiu tau, mes kartu užauginsime vaikelį.

Ir tuomet Marija su Juozapu iškeliavo į Betliejaus miestą. Ilga buvo jų kelionė. Kai 

jie pasiekė Betliejaus miestą, Marijai buvo laikas gimdyti kūdikėlį. Juozapas buvo 

susirūpinęs, kur jie galėtų prisiglausti, bet Marijos su Juozapu niekas nenorėjo 

priimti, niekur jiems vietos nebuvo.

Tada jie apsistojo tvartelyje. Jiems čia gimė kūdikėlis, kuris buvo paguldytas į 

ėdžias. Po kūdikėlio gimimo sušvito šviesa danguje ir angelai pasirodė piemenims:

- Stebuklas įvyko ir mes skelbiame visiems didį džiaugsmą. Šiandien gimė 

Išganytojas, Dievo sūnus, eikite į tvartą pasižiūrėti ir jo aplankyti.

Šią stebuklingą naktį sušvito daug žvaigždžių, bet viena žvaigždė šviečia 

ryškiausiai iš visų. Kalėdų naktį ji rodo kelią į Kristaus prakartėlę.



- Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!

Piemenys nuskubėjo į tvartą pasižiūrėti, ar tai tiesa, ką sakė angelai, ir tai buvo 

tikra tiesa. Jie rado ten Mariją su Juozapu ir kūdikėlį, gulintį ėdžiose. Neilgai 

pabuvę, piemenys sugrįžo prie savo gyvulių ir tada jie visiems papasakojo, ką 

girdėjo ir matė.

Betliejaus žvaigždė sužibo danguje, kurią pamatę Rytų išminčiai karaliai suprato, 

kad gimė žmonių Išganytojas. Karaliai, žiūrėdami į dangų, sekdami žvaigždę ir jos 

šviesą, atkeliavo į tvartelį ir atnešė Jėzui dovanų. Pagarbinę kūdikėlį, karaliai 

pasveikino Mariją ir Juozapą ir davė jiems dovanų:

- Aš esu karalius Baltazaras ir atnešiau jums dovanų – mirą.

- Aš esu karalius Kasparas ir atnešiau jums dovanų – smilkalų.

- Aš esu karalius Merkelis ir atnešiau jums dovanų – aukso.

Per Kalėdas gimė Kūdikėlis Jėzus Kristus, todėl visi mes 

švenčiame jo Gimimo dieną. Kūdikėlis gavo daug dovanų, todėl 

ir Kalėdų Senelis, šios šventės proga, dovanoja dovanėles 

visiems pasaulio vaikučiams. Kalėdų Senelis nori vaikus 

apdovanoti už tai, kad jie yra nuostabūs ir visus metus stengėsi 

būti geri, mylintys, draugiški, užjaučiantys, supratingi, 

paklusnūs ir darė gerus darbelius.

Kūdikėlio Jėzaus prakartėlėje, kai jis gimė, buvo daug 

gyvuliukų, jį aplankė ir kiti svečiai. Tad išduosiu Tau vieną 

paslaptį. Kituose laiškuose, kol lauksime Šv. Kalėdų, Tu su jais 

visais susipažinsi! Tavęs dar laukia daug įdomių pasakojimų ir 

užduotėlių.

Pasimatysime,

angeliukas Gabrielius  



Nuspalvink

Mažiesiems



Nuspalvink

Vyresniems
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Mielas vaikeli,

rašau tau laišką, sėdėdamas ant debesies. Taip taip, čia aš, 

angeliukas Gabrielius. Turiu Tau gerų žinių! Supažindinsiu 

šiandien Tave su gaideliu, kurio vardas Tenoras. Tą naktį, kai 

gimė Kūdikėlis Jėzus, jis greičiausiai tupėjo kur nors ant laktos 

ir saugojo savo višteles. Tenoras labai puikus giesmininkas ir 

paruošė tau muzikinę užduotėlę. Niekas taip gerai nesukuria 

šventinės nuotaikos, kaip Kalėdų giesmės, todėl metas ir tau 

padainuoti. Pasikviesk į kompaniją mamytę, tėvelį, senelius, 

nepamiršk  brolio, sesytės, o gal padainuosi su draugais? 

Giesmelė tikrai visiems puikiai žinoma ir girdėta ne kartą. 

Paprašyk tėvelių, kad internete surastų melodiją arba pagrotų, 

jeigu moka. Gal tu ir  pats moki groti kokiu nors instrumentu? 

Giesmės žodžius mes su Tenoru tau surašėme čia. Gali 

pasiruošti ir per Kalėdas giesmelę padainuoti kartu su visa 

šeima, būtų puikus koncertas! O gal tik prieš miegelį tyliai ir 

švelniai paniūniuosite kaip lopšinę. Tad negaišk laiko ir skubėk 

repetuoti!

Atsisveikiname su daina,

angeliukas Gabrielius ir gaidelis Tenoras



Tyli naktis, šventa naktis 

Dievas mus aplankys

Skamba giesmės iš aukštai, 

Angelų pulkų pulkai

Žemei džiaugsmą skelbia

Žemei džiaugsmą skelbia

Tyli naktis, šventa naktis, 

Iš dangaus štai šauklys:

"Gimė Kristus jau tvarte, 

Guli šieno patale

Eikit Jo pasveikint!

Eikit Jo pasveikint!"

Tyli naktis, šventa naktis

Teatbus mūs širdis

Neškim dovanas gausias, 

Siųskim nuoširdžias maldas,

Giesmes Jam giedokim,

Giesmes Jam giedokim.
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Mielas vaikeli,

čia aš, angeliukas Gabrielius. Esu labai laimingas rašydamas 

Tau jau penktą laiškelį. Ilgai galvojau, svarsčiau ir nutariau 

šiandien Tave supažindinti su katyte Lipučka. Turbūt tikrai 

žinai, kad katytės paprastai būna labai meilios ir reikalauja 

daug dėmesio ir šilumos. Tad ir Lipučka per Kūdikėlio Jėzaus 

gimtadienį buvo prakartėlėje, švelniai murkė ir glaustėsi, 

sukosi ratais aplink Marijos ir Juozapo kojas. Ieškojo, kur 

galėtų patogiai įsitaisyti ir tingiai snausti, krutindama savo ilgą 

ūsą. 

Katytė Lipučka šiandien nori papasakoti Tau vieną 

pamokančią istoriją. Jaukiai susisupk į šiltą, švelnų apklotą ir 

ištempęs ausytes įdėmiai klausyki.



Dėžė

Maža mergaitė ruošė Kalėdų dovaną. Didelę dėžę ji suvyniojo į brangų žvilgantį 

auksinį popierių. Ir popieriaus, ir spalvotos juostos kaspinui sunaudojo labai daug.

- Ką darai? – rūsčiai subarė ją tėvas. – Sugadinai tiek popieriaus! Ar bent žinai, 

kiek jis kainuoja?

Apsiašarojusi mergaitė apglėbė dėžę ir susigūžė kampe. 

Kalėdų išvakarėse ji ant pirštų galiukų prisiartino prie užstalėje sėdėjusio tėvo ir 

ištiesė jam puikiąją dėžę.

- Čia tau, tėti, - sušnabždėjo.

Tėvą užliejo švelnumo banga. Ko gero jis buvo pernelyg griežtas dukrai. Galu gale 

juk dovana buvo skirta jam… Jis lėtai atrišo kaspiną, kantriai nuėmė popierių ir 

atsargiai atidarė dėžę. Ji buvo tuščia!  

Ši nemaloni staigmena sugrąžino pirmykštį tėvo pyktį. Jis pratrūko:

- Išeikvojai visą popierių ir juostą vien tam, kad apvyniotum tuščią dėžę?!

Mergaitės akys ir vėl paplūdo ašaromis. Ji gailiai tarė:

- Bet dėžė nėra tuščia, tėti! Aš ten įdėjau milijoną bučinių! 

Todėl šiandien vienas žmogus savo darbo kabinete ant rašomojo stalo laiko batų 

dėžę.

- Juk ji tuščia, - sako jam visi.

- Ne, ji pilna mano dukrelės meilės, - atsako vyriškis.

Bruno Ferrero „25+1 Kalėdų istorijos“

Vaikeli, labai svarbu mokėti džiaugtis net ir pačiais 

mažiausiais dalykais – parodytu dėmesiu, meile, apkabinimu, 

bučiniu. Kitiems tie dalykai gali atrodyti visai beverčiai. Tegul 

bus šiandien meilės ir gėrio diena! Apkabink tėvelius, kitus 

šeimos narius, artimuosius, padovanok jiems daug bučinių, būk 

geras ir meilus, visai kaip katytė Lipučka. 

Beje, ar žinojai, kad dovanas per Kalėdas dovanoja ne tik 

Kalėdų Senelis? Dovanėles artimiesiems gali paruošti ir pats, 

taip parodydamas jiems dėmesį ir meilę. 

Mes su katyte Lipučka paruošėme Tau užduotėlę. Pagalvok, 

ką norėtum pasveikinti Šv. Kalėdų proga. Gali pagaminti 

atvirukus ir parašyti ten gražius, šiltus linkėjimus. Atvirukus 

galėsi išsiųsti paštu, ar netgi padėti po eglute, kaip dovanėles 

nuo savęs. Pasitark su tėveliais, gal jie pasiūlys, kokias kitas 

mielas smulkmenėles galima padovanoti mylimiems žmonėms.

Apkabiname ir bučiuojame,

angeliukas Gabrielius ir katytė Lipučka



Pagamink atviruką

1 2

3 4

5 6

7 8
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Mielas vaikeli,

kaip šiandien laikaisi? Aš, angeliukas Gabrielius, rašau Tau 

šeštą laiškelį šioje kalėdinėje laukimo kelionėje. Jau spėjau 

labai Tavęs pasiilgti! O Tu? Ar dar prisimeni tą gražią istoriją 

apie prakartėlę Betliejuje, kurią skaitei? Šiandien esu kartu su 

draugu. Asilėlis, kurio vardas Jokūbas, nori Tau papasakoti 

apie savo kelionę į tvartelį ir kaip jis pirmą kartą susipažino su 

Jėzumi. Tad įsitaisyk ir gero klausymo!

Pasirašo,

asiliukas Jokūbas ir angeliukas Gabrielius



Kai asilas iškeliavo į Betliejų

Tą naktį, kai į Žemę nusileido Angelai, o virš Betliejaus suspindo žvaigždė, žinia apie 

tvartelyje gimusį Karalių greitai apskriejo visą pasaulį. Žmonės negalėjo patikėti, 

tačiau visi, kurie patikėjo šia žinia, iškeliavo į Betliejų. Panoro keliauti ir asilėlis. Jo 

šeimininkas piktai sušuko:

- Na ir kvailystė! Karaliai gimsta rūmuose, o ne tvartuose! – ir neleido jam palikti

namų.

Taigi asilėlis buvo priverstas pasprukti slapčia.

Iškeliavo vidurnaktį. Tamsa ir vienuma jam kėlė baimę. Jau norėjo apsisukti ir grįžti 

į savo šiltą tvartą, tačiau noras pamatyti mažąjį Karalių buvo stipresnis. „Jis tikrai 

pažvelgs į mane ir apdovanos mane šypsena“, - svajojo asilėlis. Ši mintis jį guodė ir 

drąsino. Asilėlis ryžtingai keliavo toliau. Kelias buvo nepatogus, akmenuotas, tačiau 

asilėli nesiskundė; jis tik galvojo apie Kūdikėlį, kurį išvys. Pakeliui retkarčiais jis 

sutikdavo kitų gyvūnų.

- Kur keliauji? – pasidomėjo kupranugaris.

- Į Betliejų. Girdėjau, kad gimė naujas Karalius. Einu Jo pasveikinti. Jis bus 

patenkintas ir man nusišypsos.

- Nusišypsos tau? Na ir kliedesiai. Tu tikras naivuolis. Jis nesiteiks į tave nė 

žvilgtelėti ir lieps išmesti tave lauk, nes esi kvailas kaip bato aulas.

Kupranugaris oriai nužingsniavo savo keliu. Asilėlis liūdnu žvilgsniu nulydėjo 

kupranugarį. Ką daryti? Keliauti toliau ar grįžti? Tačiau juk auksu spindintys angelai 

pasirodė piemenims laukuose. Jie giedojo ir skelbė apie gimusį karalių ir ramybę 

žemėje. „Karalius, kuris siunčia angelus skelbti Jo gimimą ir žadėti ramybę...neišmes 

manęs“, - tarė sau asilėlis. Ir kupinas vilties nurisnojo Betliejaus pusėn.

Ant smėlio kalvos stovėjo liūtas. Sužinojęs asilėlio kelionės tikslą, niekinamai jį 

nužvelgė.

- Karalius žiūrės tik į mane. Aš esu didingas ir galingas. O tu – niekas.

Tai pasakęs, liūtas išdidžiai krestelėjo savo karčius ir nutolo. Liūto žodžiai prislėgė 

asilėlį.

Netrukus jis sutiko hieną.

- Kvailas paikas padare, - pašaipiai nusikvatojo hiena. – Tu tetinki nešti ryšulius ant 

nugaros, o ne lenktis Karaliui. Grįžk iš kur atėjęs.

Pažemintas asilėlis, netekęs drąsos, sustojo. Grįžti atgal? Tik dėl to, kad jis asilas?  

Ne, tikrai ne.

Visi sutikti gyvūnai iš jo juokėsi. Šakalas pervėrė jį rūsčiu žvilgsniu. Vilkas nužvelgė 

jį iš aukšto. Net ožka iš jo pasišaipė.

Gyvulėlis ėmė gėdytis, kad yra asilas. Nedrįso daugiau pakelti akių, todėl išklydo iš 

kelio, prietemoje nuslydo žvyruotu šlaitu ir vos nesusilaužė kojos. Bet sukaupęs visas 

jėgas atsistojo, sudavė uodega sau per geliančius šonus ir, nors jautėsi visų apleistas, 

tęsė kelionę.

Staiga tamsoje išvydo akinančią šviesą. Asilėlis suprato, kad tai angelai atskubėjo 

jam į pagalbą. Vilties ir dėkingumo kupina širdimi nurisnojo jiems iš paskos. Daugiau 

asilėlis nekreipė dėmesio į sutiktus gyvūnus. Nesiklausė jų pašaipų. Dabar jis matė tik 

priekin jį vedančią šviesą. O galiausiai išvydo virš Betliejaus spindinčią žvaigždę. 

Nesitverdamas džiaugsmu asilėlis įžengė į tvartelį. Ėdžiose gulėjo kūdikis. Švelniu 

„i-a-i-a“ asilėlis mandagiai Jį pasveikino. Kūdikis nusišypsojo jam nuostabia šypsena.

Tuomet asilėlis suprato, kad Jėzus myli visus Žemės kūrinius, net pačius kukliausius.  

Net ir asilėlius.

Bruno Ferrero „25+1 Kalėdų istorijos“



Pasigamink

Mažiesiems

Elnio ragams panaudok savo rankytės antspaudą.

Vyresniems



7 diena

Mielas vaikeli,

Tuk tuk...Kas ten? Aš, angeliukas Gabrielius! Na, ir kaip Tau 

sekėsi su elniukų gamyba? Tikiu, kad sukūrei išties nuostabių 

šedevrų. Verta pagalvoti, gal tai galėtų būti mielos ir jaukios 

dovanėlės Tavo šeimos nariams ir draugams? Pameni, 

pasakojau Tau ankstesniame laiške, kad dovanas per Kalėdas 

dovanoja ne tik Kalėdų Senelis. Siūlau Tau gražiai supakuoti 

elniukus ir pradžiuginti artimuosius nedideliu dėmesiu. O 

kalbant apie jaukumą, šiame septintame laiškutyje noriu Tave 

supažindinti su nepaprasta žąsimi, vardu Beata. Pasiklausyk jos 

istorijos, o vėliau Tavęs laukia labai įdomi užduotis.

Siunčiame daug šilumos,

Beata ir Gabrielius



Kodėl prakartėlėje visada yra žąsis

Žinia pasiekė ir kluoną. Ją atnešė žvirbliai, kuriems papasakojo šarkos, o šios 

sužinojo iš gandrų. Kažkur tolimame krašte gimė ypatingas kūdikis! 

Mama žąsis, auginusi pulką mažyčių guvių žąsiukų, buvo labai smalsi. Kai 

pasklido kalbos, kad gimęs Kūdikėlis yra Dievo Sūnus, mama Žąsis nedvejojo.

- Turiu keliauti į Betliejų, - tarė savo mažyliams. Noriu pamatyti šventąjį Kūdikį.

Prieš iškeliaudama ji priruošė savo mažyliams maisto atsargų pusryčiams, pietums 

ir vakarienei.

- lgai neužtruksiu. Juk aš dar nepamiršau skraidyti. O jūs gražiai elkitės ir 

neišeikite iš kluono. Paprašysiu, kad jus prižiūrėtų tetos.

Žąsis gerai įsibėgėjo ir, nors paskutiniu metu buvo kiek sustorėjusi, nuplasnojo 

Betliejaus pusėn.

Neilgai trukus pasiekė Betliejų ir tučtuojau ėmė ieškoti dieviškojo Kūdikio. Žinoma 

pradėjo nuo karaliaus rūmų. „Tokį ypatingą vaikelį turi supti prabanga“, - galvojo.    

Tvirtu snapu pabeldė į didžiulius vartus. Du pasipūtę povai išklausė jos prašymą ir 

nemandagiai atkirto: 

- Čia nėra jokio ypatingo vaiko! Eik šalin arba karaliaus sargybiniai padarys iš 

tavęs kepsnį.

Mama Žąsis nenusiminė. Ėmė klausinėti užeigoje.

- Pas mus nėra jokių vaikų! Ar nematai kad visi čia susispaudę kaip silkės 

statinėje? – subambėjo šeimininkas.

Tačiau po stalu graužęs plutelę peliukas sušnabždėjo Žąsiai:

- Eik į tvartą miestelio gale. Ten rasi, ko ieškai. Visi ten skuba. Kai tik papietausiu, 

ir aš ten bėgsiu.

- Ačiū, - padėkojo mama Žąsis ir nieko nelaukusi leidosi į kelią. 

Veikiai atsidūrė priešais varganą tvartelį. Čia buvo tikrai sumaištis. Aplinkui 

būriavosi piemenys ir šunys, avys, žirgai, ginklanešiai. Mama Žąsis, prasiskynusi 

pažeme kelią tarp kojų ir kanopų, prisiartino prie Kūdikio. Ir neteko žado.

- Bet... Bet... kiek daug čia niekniekių! Aukso, smilkalų, kvepalų... O Kūdikėlis guli 

ėdžiose ant šieno! 

Mama Žąsis buvo priblokšta. Ji prisiminė švelnų minkštą lizdelį, kurį paruošė savo 

mažyliams, kai šie išsirito iš kiaušinių. O štai šis Kūdikis, Dievo Sūnus, guli ant 

šieno! Marija, Kūdikėlio mama, pamatė Žąsį ir jai nusišypsojo. Mama Žąsis 

nesvyravo: snapu ėmė pešti sau plunksnas ir Marijos padedama padarė minkštą 

pagalvėlę Kūdikėliui. 

Paskui Žąsis atrodė apgailėtinai ir juokingai, tačiau kai ji išėjo iš tvartelio, visi 

pasitraukė į šoną ir pagarbiu žvilgsniu ją nulydėjo. Mama Žąsis buvo beveik be 

plunksnų, jai buvo šalta, tačiau kilni motiniška jos širdis buvo kupina laimės. Juk ji 

padovanojo Kūdikėliui pačią gražiausią dovaną. 

Todėl kiekvienoje atsakingai įrengtoje prakartėlėje tarp kitų veikėjų visuomet yra 

žąsis.

Bruno Ferrero „25+1 Kalėdų istorijos“



Pasigamink savo prakartėlę

Atsispausdink, iškirpk figūrėles ir jas suklijuok. Gali rinktis ir 

kitą variantą – pats nuspalvinti visas figūrėles. 

Štai kokia nuostabi tavo prakartėlė! Įkurk ją jaukiame namų 

kampelyje ir džiugiai lauk Kalėdų.







8 diena

Mielas vaikeli,

Skaitėm, skaitėm, mąstėm, karpėm ir klijavom ir štai, jau 

aštuntasis laiškelis Tavo rankose. Šiandien susipažinsi su 

ypatinga ir labai svarbia viešnia, Kūdikėlio Jėzaus mama 

Marija. Ji paruošė tau labai gražią istoriją apie meilę, fėją ir 

šaltuką.. O tu visada prisimink, kaip svarbu ir gera dalinti 

meilę visiems aplink!

Kalėdinė pasaka apie tikrą meilę...     

Labai labai seniai, kai visame pasaulyje siautė pūgos ir ant kiekvieno namo stogo 

krašto skambėjo varvekliai, gyveno fėja Vaida. Ji buvo žavinga ir nuolat šypsojosi. Ji 

buvo gera, miela ir turėjo auksines rankeles. Fėja Vaida kiekvieną rytą mėgo 

apsidairyti kas naujo įvyko jos mažame miestelyje. Jai buvo labai malonu vaikščioti 

ir stebėti, kaip šaltis išrašo žaviausius raštus ant pirkių langų, kokios snaigės krenta 

ant rausvų jos pirštinių ir kokie debesys genami vėjo plaukia dangumi.

Tai buvo pačios gražiausios akimirkos, kai ji jautėsi laiminga. Žingsniuodama 

nuo trobos link trobos ji šypsojosi ir stebėdama gamtos išdaigas kurpdavo planus, 

kokius darbus vakare dirbs jaukioje ir šiltoje trobelėje. Ji mėgo perkelti matytus 

vaizdus į savo rankdarbius. Ji galėjo išsiuvinėti nuostabiausius raštus ir dovanoti 

juos su meile aplinkiniams.

Fėja Vaida net neįtarė, kad kiekvieną rytą ją stebi žavus šaltukas Arūnas. Kai ji 

džiūgaudama keliaudavo takeliu, jis pro savo trobelės langą stebėdavo žaviąją fėją. 

Kai tik fėja pasukdavo už jo trobelės, jis įsispirdavo į veltinukus ir išlėkdavo paskui 

gražuolę. Jam užtekdavo pūstelėti ir šalia Vaidos išdygdavo įmantrus varveklis ar 

tvora supokšėdavo nuo šalčiu apraizgiusios pynės.

Arūnui nepaprastai patikdavo matyti spindinčias fėjos akis ir jis dažnai šį grožį 

užfiksuodavo savo piešiniuose. Fėja tikriausiai nepaprastai nustebtų pamačiusi kiek 

gražiausių jos atvaizdų įmantriuose rėmeliuose puošia šaltuko kambario sienas.

Vieną rytą fėja kaip visada išlėkė pasigrožėti gamtos raštais. Takelis buvo slidus 

ir ji čiuožtelėjo. Nedaug trūko ir būtų pliumptelėjusi žemėn, tačiau šalia jos išdygo 

šaltukas ir pačiupo gražuolę į glėbį. Vaidos ir Arūno akys susitiko, o šypsenos 

nušvietė žavius veidus. Nuo tos dienos jie kartu kiekvieną rytą keliaudavo takeliu ir 

stebėdavo spindinčias sniego pusnis, krintančias snaiges ir vienas kito akių žvilgesį.

Šaltukas Arūnas įsitikino, kad fėja yra pati žaviausia moteris visoje Žemėje ir jie 

sujungė savo širdis.



Pora apsigyveno žavioje trobelėje ir vieną naktį jiems gimė fantastiško grožio 

nykštukas, kurį pavadino... Aidu. Tai buvo linksmas ir gražus berniukas. Jis nuolat 

pradžiugindavo tėvelius savo išradingumu ir pralinksmindavo vaikiškomis 

išdaigomis.

Aidas galėdavo siausti džiaugdamasis snaigėmis, o kartais mėgdavo konstruoti 

nuostabiausias pilis, lėktuvus, mašinas iš savo taip mėgstamų Lego kaladėlių. 

Nykštukas buvo toks pat talentingas kaip ir jo tėveliai. Jis net įamžindavo 

gražiausius vaizdus savo piešiniuose ir svajojo apie fotoaparatą.

Bėgo laikas, nuostabi trijulė džiaugėsi vienas kitu ir vieną naktį įvyko dar vienas 

stebuklas. Jų šeimynoje gimė dar vienas mažylis nykštukas. Jam buvo suteiktas 

garbingas vardas. Mažasis Vytis buvo toks pat nuostabus ir mielas kaip ir visi jo 

šeimos nariai. Jo krykštavimas skambėjo po namus džiugindamas fėją, šaltuką ir 

brolį nykštuką.

Dabar rytais jau visa ketveriukė džiaugėsi naujais šalčio raštais. O vakarais 

namuose jie nepaprastai laukė Kalėdų. Kiekvieną vakarą jie skaito nykštuko laiškus, 

mėgaujasi vienas kito dėmesiu ir spinduliuoja meile.

Jie žino, kad visa, kas gražiausia šiame pasaulyje yra ne dovanos, o tai, ką gali 

duoti vienas kitam. Ir tai pati didžiausia gyvenimo dovana.

Pažvelkime pro jų trobelės langelį...

Matote?

Tiek daug šilumos ir gėrio spinduliuoja šios ketveriukės veiduose, jog net visa 

trobelė švyti... Todėl ir mes nepamirškime, kad brangiausia yra tai, kas liejasi iš 

mūsų širdučių...

Gražių, šiltų, mielų Jums švenčių.

Nepamirškite, jog pasaka yra ten, kur mes ją sukuriame, todėl linkiu, kad 

atrastumėte savyje daug meilės, kurią išdalintumėte šalia esantiems žmonėms.

http://noriupasakos.lt/pasakos/

Su meile,

angeliukas Gabrielius ir Marija



Pasigamink unikalią šeimos eglutę

Jeigu dar didelės žaliaskarės nepuošei, 

pagražink namus šia išskirtine eglute.    

Pirmiausia pasigamink iš spalvoto 

popieriaus didelę kalėdinę eglę. Priklijuok 

prie sienos ar lango. Paprašyk tėvelių 

šeimos nuotraukų ar surink kitas mielas 

dekoracijas, paveikslėlius. Viską suklijuok 

ant gražiosios eglutės. Tam geriausia 

naudoti dvipusę lipnią juostelę. 



9 diena

Mielas vaikeli,

Ho ho ho! Kažkur girdėta? Taip, yra žmonių, kurie teigia, jog 

girdėjo Kalėdų Senelį taip sakantį. Bet aš, angeliukas 

Gabrielius, taip nemoku. Tačiau šiandien mus lanko dar vienas 

prakartėlės gyventojas, peliukas, vardu Rikis, pavarde Čikis. Jis 

toks mažytis, kompaktiškas ir nepastebimas, kad visuomet 

kažkur įlenda, pasislepia ir nuolat yra visų įvykiu centre. Taigi 

dabar Rikis Čikis (jis visuomet reikalauja, kad būtų paminėta ir 

jo pavardė) papasakos Tau vieną nutikimą, kurį pats kažkada 

senai matė ir girdėjo. 

Beje, primenu Tau, kad šiandien yra sekmadienis, todėl 

nepamiršk uždegti antrosios Advento vainiko žvakės.



Gerasis vyskupas Mikalojus (tikroji Kalėdų Senelio istorija)

Mikalojui dar neteko girdėti tokio liūdno pasakojimo.

Jau kelerius metus jis buvo Miros vyskupas, skelbė Gerąją Naujieną pagonims, mokė tame mieste 

gyvenusius krikščionis ir jais rūpinosi. Daugeliui žmonių padėjo įveikti iškilusius sunkumus. Tačiau 

kai išgirdo pasakojant apie tris mergaites, jo širdis pasruvo krauju.

- Jų tėvas labai nuskurdo, - aiškino kaimynas, - todėl neturi kitos išeities, kaip parduoti tris savo 

dukteris į vergiją, kad galėtų išlaikyti kitus savo šeimos narius.

- Į vergiją? – sušuko Mikalojus. – Ne, tai neįmanoma! Turime užkirsti tam kelią!

- O ką mes galime padaryti? – įsiterpė kitas. – Mes neturime pinigų ir nepažįstu nė vieno 

pasiturinčio. Be to, tėvas pasijustų pažemintas, jei sužinotų, kad kiti apie tai žino. Jis išgavo mano 

pažadą, kad niekam apie tai neprasitarsiu: netesėjau žodžio tik todėl, kad man dėl tų mergaičių 

plyšta širdis.

- Suprantu, - linktelėjo galva Mikalojus. – Leisk man tuo pasirūpinti. Pažiūrėsiu, ką galima 

padaryti.

Tą vakarą namo vyskupas Mikalojus pasuko ilgesniu keliu ir ėjo giliai susimąstęs. Lėtai žingsniavo 

siauromis gatvelėmis. Žmonės, kaip visuomet, jį sveikino:

- Labas vakaras, Mikalojau!

- Kaip gyvuojate, Mikalojau?   

Tačiau užuot atsakęs savo įprastine šypsena, jis tik linkteldavo galva, paskendęs mintyse. Į namus 

Mikalojus įžengė jau parengęs planą, teliko jį įgyvendinti. Vyskupas gerai žinojo, ką daryti. Jis 

atidarė skrynią-taupyklę, kurią slėpė po grindimis, ir išbėrė iš jos visas monetas. Tai buvo paskutiniai 

pinigai, likę iš jo tėvų palikimo. Monetas vieną po kitos jis dalijo skurstantiems Miros žmonėms. Liko 

nedidelė suma, bet jos pakako, kad mergaitės išvengtų vergijos. Tačiau tai buvo tik viena klausimo 

pusė. Reikėjo sugalvoti dar kai ką: kaip įteikti pinigus mergaitėms, kad tėvas nesužinotų, jog jo 

paslaptis buvo atskleista.

Vyskupas Mikalojus ilgai galvojo, palinkęs ties monetų krūva. Paskui ėmė ją dalyti. Trys mergytės. 

Trys monetų krūvelės. Trys monetų krūvelės. Trys maišeliai...

Mikalojus sugalvojo! Sudėjo kiekvieną monetų krūvelę į atskirą odinį maišelį ir tvirtai užrišo. 

Paskui palaukė, kol visiškai sutems – kad nieko nesutiktų gatvėse. Paslėpęs tris maišelius po 

apsiaustu nuskubėjo miesto gatvėmis. Žingsniuodamas pats sau šypsojosi. Jis sumanė puikų planą!

Veikiai priėjo neturtėlio namus. Langai buvo tamsūs. Visi miegojo. Vyskupas išsitraukė tris maišelius 

iš po apsiausto ir įmetė juos – vieną, antrą, trečią – pro atvirą langą. Paskui, linksmai nusiteikęs, 

pasuko savo namų link.

Kai ryte šeima pabudo, ant grindų rado tris maišelius. Iš kur jie atsirado? Kas juos čia padėjo? Ir 

kas jų viduje? Į pirmus du klausimus niekas negalėjo atsakyti, bet kai mergaitėms primygtinai 

prašant maišeliai buvo atrišti, atsakymas į trečią klausimą visiems tapo aiškus.

- Tebūnie pagarbintas Viešpats! – sušuko tėvas. – Jis išklausė mūsų maldas! Mūsų šeima nebus 

išardyta!

Niekas nežinojo, kaip tiesa išaiškėjo. Gal kaimynas nenulaikė liežuvio už dantų. O gal kas nors 

pasislėpęs tamsoje matė, kaip vyskupas metė tris maišelius pro langą. Žinome tik tai, kad Mikalojus 

išgarsėjo savo kilnumu, dosnumu ir meile vaikams. Pasakojimai apie jį plačiai pasklido po visą 

pasaulį ir po mirties jis buvo paskelbtas šventuoju.

Paskui, nežinia kaip, jo vardas buvo priskirtas kitam paslaptingam naktiniam keliauninkui, 

džiugiam, maloniam, vilkinčiam raudonu rūbu (kaip vyskupai!..), kuris palieka vaikams dovanas ir...  

pranyksta naktyje!..

Bruno Ferrero „25+1 Kalėdų istorijos“

Iki pasimatymo,

Rikis Čikis ir angeliukas Gabrielius



Nuspalvink

Mažiesiems



Nuspalvink

Vyresniems



10 diena

Mielas vaikeli,

kur buvęs, kur nebuvęs, čia ir vėl aš, Kalėdų angeliukas 

Gabrielius. Pameni, anksčiau susipažinome su gaideliu 

Tenoru? Tai štai, šiandien kaip tik tvartelyje sutikau jo žmoną 

vištelę Makareną. Ji daug nekalbėjo, tik prašė tau perduoti 

vieną smagų pasakojimą apie jos pašėlusius draugus pingvinus 

iš Antarktidos.

Atsipalaiduok, įsitaisyk ir pasiklausyk, bet prieš tai dar turiu 

Tau vieną klausimėlį. Na, ar sniego už lango jau yra? Ar sniego 

senį jau nulipdei? Ar sniego angelą padarei? O gniūžčių karas? 

Jeigu sniego yra ir tu visa jau padarei – valio! O jeigu sniego

kalnai dar nepasirodė, turiu Tau užduotėlę, kurią galėsi lengvai 

atlikti namie. Sėkmės!



Istorija apie pingvinus

Kartą gyveno trys pingvinai. 

Daug kas mano, kad pingvinai –

tai tokie žmonės. Bet taip manyti 

klaidinga. Iš tikrųjų pingvinai yra 

paukščiai, nors tuo ir sunku 

patikėti.

Gyveno jie Antarktidoje, kur 

visada labai šalta, bet nenešiojo 

kailinių. Jie vaikščiodavo 

apsirengę juodais frakais, nes buvo 

labai kultūringi. Net ir 

maudydavosi su frakais.

Bet labiausiai jie mėgo važinėtis 

rogutėmis. Važinėdavosi nuo kalnų, 

kurių aplink jų namus buvo daug.

Pingvinai buvo tikri rogutininkai ir važinėdavosi visais įmanomais būdais: atsisėdę 

atbuli, atsistoję ant galvos – aukštyn kojom, atsigulę ant nugarų, užsilipę vienas ant kito 

ir net paprastai, kaip važinėjasi dauguma vaikų.

Vieną kartą buvo ką tik pasnigę, sniegas ypač minkštas ir lipnus. Vienas pingvinas 

pasileido žemyn su rogutėmis nuo aukšto kalno, bet taip aplipo sniegu, kad pradėjo ristis 

kūliais. Netrukus žemyn jau riedėjo sniego kamuolys su pingvinu viduje. Pakeliui 

pasitaikė kitas pingvinas, lipantis į kalną su rogutėmis. Jis irgi prilipo prie kamuolio ir 

dabar jau du pingvinai riedėjo žemyn didžiuliame kamuolyje. Kiek pariedėjus, tas pats 

atsitiko ir trečiajam pingvinui. Dabar sniego kamuolys buvo namo didumo ir atrodė 

labai grėsmingai. Taip vis didėdamas sniego ir pingvinų kamuolys atriedėjo iki kalno 

papėdės, kur subyrėjo į daugybę sniego gniužulų. Pingvinai ir rogutės irgi išsilakstė į 

visas puses. Kaip ir jų kepuraitės su šalikėliais.

Taip atsirado naujas važinėjimosi rogutėmis būdas. Dabar pasaulyje jis vadinamas 

laisvuoju pingvinriedžiu.

Kęstutis Kasparavičius „Apie gyvūnus. Trumpos istorijos“

Linkime, kad visą žiemą būtų kuo daugiau sniego, o ypač per 

Kalėdas!

Pagarbiai,

Gabrielius ir Makarena



Pagamink Sniego senį iš popierinių lėkščių



11 diena

Mielas vaikeli,

aš, angeliukas Gabrielius, rašau Tau vienuoliktą laiškutį ir 

pristatau draugą kupranugarį, vardu Kristupas. Gal tau gali 

pasirodyti keista, kaip toks didelis kupranugaris tilpo tokiame 

mažame tvartelyje, kai gimė Kūdikėlis Jėzus. Bet pasakysiu Tau 

viena, prakartėlė išties labai didelė ir ten tilpo visi, kurie tik 

norėjo aplankyti ir išvysti Jėzų. Kristupas nori pasidalinti viena 

eiliuota istorija, tad prašo trupučio Tavo dėmesio.

O šiandien tikrai labai svarbi diena! Vėliau Tavęs laukia ypač 

svarbi užduotėlė! Pasvarstyk, apgalvok, būk atviras sau ir 

kitiems ir parašyk laišką Kalėdų seneliui. O jeigu neesi tikras, 

ar buvai pakankamai geras, nors aš tikiu, kad visi vaikai yra 

nuostabūs, laiko pasitaisyti iki Kalėdų dar tikrai yra.

Beje, kupranugaris Kristupas yra paruošęs Tau dar vieną 

ypatingą staigmeną! Lempampuk dirbtuvėse iš bičių vaško jis 

pagamino labai mielus ir kvepiančius medumi eilėraštuko 

„Kalėdinis Nojaus sapnas“ herojus. Jais galėsi papuošti 

Kalėdų eglutę savo namuose ir toliau su nekantrumu laukti 

artėjančių švenčių. O šiuos bičių vaško herojus su tėveliais 

galite apžiūrėti ir įsigyti Lempampuk internetinėje 

parduotuvėlėje.

Gero skaitymo, rašymo,

puošybos ir grožėjimosi,

kupranugaris Kristupas ir 

angeliukas Gabrielius



Kalėdinis Nojaus sapnas

Berniukas, kurio vardas Nojus,

Beprotiškai jau laukia švenčių.

Kalėdų seniui laišką rašo,

Ir dovanų didžiausių prašo.

Jo norai dideli ir gražūs,

Sapnuos dažniausiai mato juos.

Kaip jam nykštukai laiškus rašo,

O baltabarzdis senis pluša lig nakties.

Raudonas pirštines šalin numetęs,

Jis bando bokštą pastatyti.

O Nojus juokias pasimetęs,

Juk bokštas kreivas ir kažkoks apskretęs.

Na negi Senis šis Kalėdų,

Pats viską padaryti spės?

Nojukas purto galvą, ne... negali.

Reiks jam pagelbėti naktim.

Ir taip kiekvieną naktį Nojus,

Tik snūstelėjęs lovoje minkštoj.

Keliauja į ledynų šalį,

Pas nykštukus ir snieguoles.

Nebaisūs šalčiai ten, nebaisios vėtros.

Juk dirba, pluša ten visi.

Rankoves tik pasiraitoja...

Ir dovanas gražiai pakuoja.

Kelias naktis gamino zuikius,

Kelias naktis lėles, gėles.

Kelias naktis spalvingai piešė,

O kartais mėgavos ledais...

Tokie sapnai kas naktį buvo,

O rytą jis pabusdavo žvalus.

Akis tik pasitrynęs bėga,

Pas savo mielus žaisliukus.

Ir gera buvo laukti jam Kalėdų!

Kasnakt su dideliu būriu draugų.

Jis taip smagiai darbavos iš peties,

Kad net nepastebėjo vaikis,

Jog šventės jau tuoj prasidės.

Kalėdų rytą šoko jis iš lovos,

Laimingas ir nepaprastai žvalus.

Jis po Kalėdų egle rado,

Tris dovanas ir laiškus du.

Kalėdų Senis rašė Nojui,

Kad nori stipriai padėkot.

Nes tik geri vaikučiai gauna,

Daug meilės ir taip lauktos dovanos.

Nykštukai jam taip pat parašė,

Kad buvo linksma jiems kartu.

O nuo savęs jie siunčia....

Daug dirbtinių snaigių!

Kad Nojui būtų linksma ir jauku.

Taip greitai atlėkė Kalėdos,

O Nojus džiaugias išdidus.

Jis žino, kad Kalėdų Senis,

Aplanko tik gerus vaikus!



Parašyk ir nepamiršk išsiųsti



12 diena

Mielas vaikeli,

savo rankose laikai dvyliktąjį laišką. Aš, angeliukas 

Gabrielius, labai tikiuosi, kad Tau patiko visi susitikimai su 

naujais draugais iš tvartelio ir jų istorijos Tau buvo įdomios. 

Na, o šiandien kartu su manimi atkriuksėjo ir paršelis Oskaras. 

Sakė, kad turi papasakoti pamokančią istoriją, skirtą vaikams 

ir ne tik. Tik istorija ne apie paršelį Oskarą, o apie berniuką, 

vardu Oskaras.

Beje, ar namuose jau pasipuošėte Kalėdų eglutę? Jeigu dar 

nespėjote, manau jau metas, kad būtų pakankamai laiko 

pasidžiaugti žaliaskare. Kaip tik turiu Tau paruošęs ir keletą 

pavyzdžių, kaip galėtum pats pagaminti nuostabius žaisliukus 

eglutei. 

O dabar laikas istorijai...

Visada Tavo,

angeliukas Gabrielius ir paršelis Oskaras



Oskaro troškimas

Oskaras turėjo viską, ko tik galėjo trokšti vienuolikos metų 

vaikas: tris spintas, prikimštas sportinių kostiumų, minkštų 

bliuzonų, firminių striukių ir džinsų, didžiulį plazminį 

televizorių, naujausios kartos žaidimų kompiuterį. Turėjo pilnas 

lentynas DVD ir tris „Ipad‘us“.

- Kokios dovanos nori Kalėdoms? – paklausė tėtis. – Pasakyk 

patį didžiausią savo troškimą: skirsiu dovanai solidžią sumelę.

Oskaro tėvai gyveno turtingai. Pinigų jie neskaičiavo.

Mama pridūrė:

- Ketinu nupirkti aksominį kostiumą, kuris tau turėtų labai 

tikti. Klasės draugai plyš iš pavydo.

- O aš parduotuvėje mačiau jaunojo astronomo prietaisų 

rinkinį, mane jis tiesiog sužavėjo, - tarė senelis.

Prabilo ir močiutė:

- Aš tau nupirkau burnos higienos rinkinį.

Oskaras pažvelgė į juos ir tarė:

- Aš nenoriu burnos higienos rinkinio, nenoriu astronomo 

prietaisų rinkinio, nenoriu nei aksominio kostiumo! 

- Tai kokios dovanos tu nori? – nustebo mama.

- Norėčiau truputi laiko, kurį galėčiau praleisti su jumis ir 

kalbėtis, norėčiau jūsų apkabinimų ir meilių žodžių, norėčiau...

- Ką čia paistai, Oskarai? – nutraukė jį tėtis. – Apkabinimai, 

meilūs žodžiai, kartu praleistas laikas jus neparduodami!

- Būtent, - tarė Oskaras.

Bruno Ferrero „25+1 Kalėdų istorijos“



Pagamink žaisliukus Kalėdų eglutei

Pakviesk mamą ir tėtį, brolį, sesutę, 

močiutę ar senelį pasivaikščioti žiemos 

miške. Surinkite kuo daugiau kankorėžių 

ir pasigaminkite žaisliukus kalėdinei 

eglutei. Dekoravimo galimybėms ribų 

nėra: gali dažyti spalvotai, purkšti 

dekoratyviu sniegu, apklijuoti įvairiomis 

detalėmis ar net pagaminti girliandą. Tik 

nepamiršk pritvirtinti virvelių 

pakabinimui.



13 diena

Mielas vaikeli,

šiandien jau praėjome daugiu nei pusę savo bendros 

kelionės belaukiant Kalėdų ir Kūdikėlio Jėzaus gimimo. Daug 

nekalbėsiu ir iškart pristatysiu Tau vieną mažą ir labai trapią 

viešnią. Blusa, vardu Coliukė, nori papasakoti Tau smagią 

istoriją apie tai, ką ji veikė tvartelyje, kai gimė Jėzus. Ir aš taip 

pat būsiu paminėtas šiame pasakojime. Gero klausymo!

Pasirašo,

blusa ir angeliukas



Dėl ko Kūdikėlis Jėzus buvo priverstas šyptelėti

Juozapas ir Marija keliavo iš Nazareto į Betliejų. Kaip tik tuo pačiu metu angelas 

Gabrielius dar sykį slapčia nusileido iš dangaus pažiūrėti, ar tvartelyje yra tvarka. 

Juk net angelui, nors ir dievo apšviestam, buvo sunku suprasti, kodėl Jėzus turi ateitį 

į pasaulį tokiame tvartelyje ir kodėl jo lopšelis yra tik ėdžios. Gabrielius norėjo bent 

vėjams įsakyti, kad taip smarkiai nešvilpautų pro plyšius. Na, ir debesims reikėjo 

prigrasinti, kad iš susijaudinimo neapsipiltų ašaromis ir nesušlapintų jomis 

kūdikėlio. O dėl žibinto šviesos, tai dar sykį reikėjo jam įkalti į galvą, kad šviestų 

nestipriai, kad neakintų ir spindėtų kaip, sakykim, Kalėdų žvaigždė. Angelas iš 

tvartelio išbaidė visus mažus gyvūnėlius: ir skruzdėles, ir vorus, ir peles. Tiesiog 

neįmanoma įsivaizduoti, kas būtų, jei Motina Marija , dar kūdikiui negimus, 

išsigąstų kokios nors pelės! Leido pasilikti tik asilui ir jaučiui. Asilui todėl, kad jis 

vėliau vis tiek turės būti po ranka, kai reikės bėgti į Egiptą. O jautį paliko vien dėl to, 

kad jis toks didžiulis ir tinginys, jog net visi dangaus angelai neįstengtų jo pajudinti 

iš vietos.

Galiausiai Gabrielius išskirstė būrelį angeliukų, patupdydamas juos ant tvartelio 

gegnių. Tai buvo angeliukai iš mažųjų angeliukų padermės – beveik tik galvytės ir 

sparniukai. Jų ir užduotis buvo tik tyliai tupėti ir stebėti. Na, o jei kas grėstų 

varguliui kūdikėliui – tučtuojau duoti žinią. Dar vienas žvilgsnis, ir angelas, 

išskleidęs sparnus, išplasnojo.

Gerai, tai gerai. Bet tiesą sakant, ne viskas buvo gerai. Mat viena blusa dar buvo 

likusi pakratuose ant ėdžių dugno ir ten miegojo. Šios baisenybės angelas Gabrielius 

nebuvo pastebėjęs. Nieko stebėtino. Kada gi koks angelas yra turėjęs reikalų su 

blusomis!?

Kai įvyko stebuklas ir kūdikėlis, toks žavus ir graudinančiai neturtingas, gulėjo čia 

pat ant šiaudų, angelai iš džiaugsmo nebeištvėrė savo vietose po stogu. Jie apspito 

kūdikėlį tarsi balandžių būrys. Kai kurie švelniai pūtė berniuko pusėn nuostabiai 

malonius kvapus, o kiti pešiojo ir tvarkė šiaudus, kad nespaustų ir nedurtų jam nei 

vienas, net mažiausias šiaudelis.

Bet gi nuo tokio bruzdesio pabudo blusa. Jai iš karto pasidarė nežmoniškai baisu, 

nes ji pamanė, kad kažkas, kaip visuomet, ją nori pagauti. Ji staiga ėdžiose 

apsidairė, išbandė visą savo meistriškumą ir galų gale, didelės bėdos spiriama, 

liuoktelėjo į dieviškojo kūdikėlio ausį.

„Atleisk man!“ – sukuždėjo be kvapo blusa, - „bet aš kitaip pasielgti negaliu. Jie 

mane užmuš, jei tik pagaus. Aš tuoj išsinešdinsiu, Dieviškoji Malonybe, tik leisk 

pažiūrėti, kaip čia man padarius!“

Apsižvalgiusi aplink kaipmat sugalvojo planą. „Klausyk,“ – pasakė ji, - „jei aš 

sukaupčiau visas jėgas, o tu sau tylutėliai gulėtum, tai aš gal įstengčiau pasiekti 

Juozapo plikę. O jau nuo ten tai aš pasieksiu lango rėmus ir duris.“

„Na tai šok!” – pasakė negirdimai kūdikėlis Jėzus. – „O aš būsiu tylus tylutėlis.“ 

Ir blusa šoko. Betgi blusa, užimdama reikiamą padėtį ir pritraukdama kojas prie 

pilvo, trupučiuką pakuteno kūdikėlį, kad ir kaip stengėsi jo nepaliesti. Šią akimirką 

Marija ėmė purtyti savo užmigusį vyrą Juozapą. „O tu tik pažiūrėk!“ – pasakė 

Marija laiminga, - „jis jau šypsosi!“

Karl Heinrich Waggerl „ir nutiko...“



Pasigamink girliandą

Iš spalvoto popieriaus juostelių 

klijuok žiedus į vieną ilgą girliandą.

Girliandos gali būti pačių įvairiausių 

formų ir spalvų. Gali panaudoti net 

sausainių formeles.



14 diena

Mielas vaikeli,

aš, angeliukas Gabrielius rašau Tau keturioliktą laiškelį. 

Sukinėjausi sau prakartėleje ir negalėjau nepastebėti 

simpatiškos damos – karvytės, vardu Barbora. Ji tikra 

šeimininkutė ir labai mėgsta gaminti, todėl mes kartu paruošėm 

Tau kulinarinę užduotėlę. Pasipraktikuok, išmok kepti ir Kūčių 

vakarą galėsi nustebinti šeimos narius ir svečius. Jeigu esi dar 

mažas, kvieski į pagalbą vyresnius. O dabar iškeptais kūčiukais 

galėtum pavaišinti kaimynus ir draugus. Juk taip smagu skleisti 

Kalėdinę dvasią!

O pabaigai, karvytė Barbora siunčia tau istoriją.



Ledai

Prieš kurį laiką, dešimtmetis berniukas įėjo į kavinę ir

atsisėdo prie staliuko. Padavėja atnešė jam stiklinę vandens:

- Kiek kainuoja dviguba porcija ledų? – paklausė berniukas.

- Vienas euras ir septyniasdešimt centų, - atsakė padavėja. 

Vaikas išsitrukė iš kišenės monetas ir ėmė skaičiuoti.

- Gerai, o kiek kainuoja paprasta porcija?

Tuo metu kavinėje buvo daug laukiančių žmonių, todėl

mergina po truputį ėmė nekantrauti.

- Vieną eurą dvidešimt centų! – atšovė ji.

Berniukas dar kartą perskaičiavo pinigėlius ir tarė:

- Tuomet prašyčiau atnešti paprastą porciją ledų!

Padavėja atnešė jam ledų ir sąskaitą. Vaikas suvalgė ledus, 

apmokėjo sąskaitą prie kasos ir išėjo.

Grįžusi nušluostyti stalo padavėja pravirko, nes pamatė, kad 

šalia lėkštės jai palikta penkiasdešimt centų arbatpinigių.

Vaikas užsisakė paprastą, o ne dvigubą porciją ledų, kad 

galėtų palikti arbatpinigių padavėjai.

Bruno Ferrero “Žvaigždės spindi tik naktį”

Skanaus,

karvytė Barbora ir angeliukas Gabrielius



Reikia:

⁕ 0,5 kg miltų;

⁕ 250 ml vandens;

⁕ 0,5 šaukštelio sausų mielių;

⁕ 50 g cukraus;

⁕ 0,5 šaukštelio vanilinio cukraus;

⁕ saujos aguonų;

⁕ druskos;

⁕ 30 g aliejaus.

Šeimininkauk virtuvėje

Gaminimas:

Į kambario temperatūros vandenį sudedame mieles, cukrų, 

aguonas, vanilinį cukrų, miltus, druską. Viską išmaišome iki 

vientisos masės.

Supilame aliejų ir išminkome dar kartą.

Leidžiame pastovėti šiltai apie valandą.

Kočiojame tešlą, pjaustome mažais gabaliukais.

Kepame orkaitėje 10-12 min.

Skanaus!



15 diena

Mielas vaikeli,

Tavo rankose penkioliktas mano, angeliuko Gabrieliaus, 

laiškelis. Mano gera draugė sraigė Klaudija, atsiuntė man 

atvirukus, tad noriu, kad ir Tu juos perskaitytum. Sraigė 

Klaudija, kai gimė Kūdikėlis Jėzus, labai skubėjo į tvartelį jo 

aplankyti. Nors atrodo, kad ji išties labai lėta, tačiau vis tiek 

visur suspėja. 



Bruno Ferrero „Dešimt Dievo įsakymų“

Godumas ir gobšumas padaro žmogų aklą ir padaro truputi kvailu. 

Labai svarbu vertinti tai, ką turi, o ne trokšti paviršutiniškų ir 

neprasmingų dalykų. Nuolat lygindami save su kitais, tampame 

pavydūs, liūdni ir nepasitikintys savimi. Šiame pasaulyje daug kas 

kenčia, nes neturi būtiniausių dalykų. Turime išmokti būti teisingi ir 

vieningi.

Linkėjimai,

Sraigė Klaudija ir angeliukas Gabrielius



Pagamink ir papuošk

Popieriniai nameliai-žvakidės kalėdiniam 

stalui ar palangei papuošti. Atsispausdink ant 

popieriaus šiuos trafaretus, iškirpk ir 

suklijuok. Gali naudoti spalvotą popierių ar 

dekoruoti kaip tik tau patinka. Dabar belieka į 

vidų įdėti žvakelę, žinoma su tėvelių pagalba, 

ir niekada nepalikti degančios žvakės be 

priežiūros!



16 diena

Mielas vaikeli,

kas naujo? Ar pasiilgai manęs, kol nesimatėme nuo 

paskutinio laiškučio? Noriu šiandien supažindinti Tave su 

piemenuku Justuku. Taip, jis irgi skubėjo pamatyti ką tik gimusį 

Kūdikėlį Jėzų ir buvo tvartelyje. Visai nesenai jis prisiminė 

gražią istoriją apie mažą berniuką. 

Šiandien sekmadienis, todėl pasiruoškite arbatėlės, susėskite 

prie stalo kartu su visa šeima, uždekite trečiąją Advento vainiko 

žvakę ir pasiklausykite pasakojimo.

Gero vakaro,

Justukas ir Gabrielius



Ką iš meilės padarė piemenėlis

Tą naktį, kai piemenims danguje buvo pasirodžiusi gražioji 

žvaigždė ir jie leidosi į kelią, kurį jiems buvo parodęs angelas, 

tarp jų buvo berniukas, dar labai mažas, be to, dar ir 

neturtingas, todėl kiti nenorėjo jo pasiimti kartu. O ir jis juk 

neturėjo nieko, ką būtų galėjęs padovanoti Dievo kūdikėliui.

Tačiau mažylis nė nesirengė su tuo taikstytis. Jis ryžosi slapta 

visiškai vienas leistis į kelią ir nepasiklysdamas atkeliavo į 

Betliejų. Bet kiti buvo jau išėję namo, o tvartelyje visi miegojo. 

Juozapas miegojo, Marija ir angelai pastogėje irgi, miegojo 

taip pat ir jautis, ir asilas, tik kūdikėlis Jėzus nemiegojo. Jis 

gulėjo labai tyliai ant paklotų šiaudų, gal dėl savo vienatvės 

šiek tiek liūdnas. Bet jis neverkė ir nespurdėjo, nes, kaip galima 

įsivaizduoti, buvo šaunus kūdikėlis.

Pasižiūrėjo kūdikėlis į berniuką, stovintį prie ėdžių ir nieko 

neturintį rankose – nei gabalėlio sūrio, nei kuokštelio vilnų –

visiškai nieko. O berniukas pažiūrėjo į kūdikėlį Jėzų, kaip jam 

tenka gulėti, neturint nieko, kas išblaškytų nuobodulį – nei 

skambalėlio, nei siūlų kamuoliuko – visiškai nieko.

Tada širdies gilumoje piemenėliui pagailo dangiškojo 

kūdikėlio. Jis paėmė jo mažutį kumštelį į savo ranką, atlenkė 

nykščiuką ir įkišo kūdikėliui Jėzui į burną.

Ir nuo dabar Kūdikėliui Jėzui nebeteko liūdėti, nes varguolis 

mažas berniukas jam padovanojo skaniausią dalyką, kokį tik 

galima padovanoti kūdikiui, dar gulinčiam vystykluose, - jo 

paties nykštį.

Karl Heinrich Waggerl „ir nutiko...“



Nuspalvink, iškirpk, dėliok

Mažiesiems



Nuspalvink, iškirpk, dėliok

Vyresniems



17 diena

Mielas vaikeli,

čia aš, angeliukas Gabrielius, rašau Tau septynioliktą 

laiškelį. Supažindinsiu Tave su dar viena tvartelio gyventoja. 

Panelė ožkytė Marytė yra tikra tvarkinguolė. Visada stengiasi 

apsišvarinti, rūpinasi, kad visur aplink nebūtų nei dulkelės, nei 

vieno nereikalingo daiktelio ne savo vietoje. Ji man pakuždėjo, 

kad yra Tau paruošusi labai kūrybingą užduotėlę, tačiau prieš 

ją atlikdamas turėsi kruopščiai susitvarkyti savo kambarį ir 

padėti mamai su tėčiu tvarkyti namus pieš Kalėdas. Sudėk į 

vietas visus išmėtytus žaislus, drabužėlius ir gražiai pasiklok 

savo lovą. O jeigu nori ir toliau darbuotis, manau mama ar 

tėtis Tau tikrai patars, kokius reikalingus namų ruošos darbus 

dar galėtum atlikti. 

Na, o kai viskas jau blizgės, metas imtis užduoties! Iškarpyk 

nuostabiai gražių žiemiškų snaigių ir papuošk  jomis langus 

Kalėdoms. Kad būtų linksmiau, panelė ožkytė Marytė Tau 

padeklamavo trumpą eilėraštuką apie snaiges. Gali išmokti jį 

atmintinai ir per Kalėdas visus nustebinti.

Bučiuojame,

ožkytė Marytė ir angeliukas Gabrielius



Snaigių kalba 

Tylią naktį,

naktį šventą

baltos snaigės

tyliai krenta…

Tyliai krisdamos į žemę

baltos snaigės,

rodos, šlama.

Rodos, kužda mūs širdims:

Dievo kūdikis užgims.

Mykolas Linkevičius



Pagamink ir papuošk

Popierinių snaigių formos ir ornamentai gali būti patys įvairiausi. 

Čiupk baltą popierių ar spalvotą, lankstyk ir karpyk. Fantazuok, o kai 

išlankstysi, visada tavęs lauks staigmena, kokia nuostabi snaigė 

pavyko šį kartą. Nepamiršk sukurti Kalėdų nuotaikos ir papuošti 

langų namuose.



18 diena

Mielas vaikeli,

na, kaip tau sekėsi tvarkyti savo kambarį? Tikiuosi paplušėjai 

iš peties. Ar daug snaigių pavyko pagaminti ir išpuošti langus?

O aš, angeliukas Gabrielius, noriu pristatyti Tau jautuką, 

vardu Bulius. Jis prašė Tau perduoti istoriją apie broliukus. 

Tikiuosi Tau patiks.

Apkabiname ir bučiuojame,

Bulius ir Gabrielius



Brolis

Kalėdų proga brolis padovanojo Pauliui automobilį. Kūčių vakarą, 

išėjęs iš biuro, pamatė, kad kažkoks vaikėzas vaikštinėja aplink jo naują 

spindintį automobilį ir juo žavisi.

- Pone, ar ši mašina jūsų? – paklausė vaikinukas. Paulius atsakė:

- Taip, Kalėdų proga man ją padovanojo brolis.

Vaikinukas nustėro.

- Norite pasakyti, kad mašiną jums padovanojo brolis ir ji jums nieko 

nekainavo? Tai bent! Norėčiau… - sudvejojo jis.

Paulius suprato, ką jis norėjo pasakyti: jis norėtų turėti tokį brolį. Bet 

tai, ką vaikinukas pasakė, Paulių sukrėtė.

- Norėčiau... – tęsė vaikinukas. – Norėčiau ir aš būti toks brolis.

Nustebęs Paulius pasižiūrėjo į nepažįstamąjį, o paskui netikėtai 

pridūrė:

- Gal norėtum pasivažinėti mano automobiliu?

- Ak, taip, labai.

Po trumpo pasivažinėjimo vaikinukas atsigręžė į Paulių ir švytėdamas 

iš džiaugsmo paprašė:

- Pone, gal galėtumėte pravažiuoti pro mano namus?

Paulius nusišypsojo. Jis manė, kad žino, ko vaikinukas nori. Jis nori 

pasipuikuoti prieš kaimynus, grįždamas namo tokiu dideliu automobiliu.   

Tačiau Paulius vėl suklydo.

- Ar galėtumėte sustoti prie tų dviejų laiptelių? – paklausė vaikinukas.

Išlipęs nepažįstamasis užbėgo laipteliais. Netrukus Paulius išgirdo, 

kad jis grįžta, bet jau palengva. Kartu vedėsi luošą broliuką, pasodino jį 

ant apatinio laiptelio, apkabino ir parodė į automobilį.

- Štai, drauguži, ji tokia, kaip tau pasakojau. Brolis padovanojo jam 

mašiną Kalėdų proga, ji jam nekainavo nė cento. Vieną dieną ir aš tau 

padovanosiu tokią mašiną... Tuomet pamatysi visas tas kalėdines 

grožybes vitrinose, apie kurias mėginau tau papasakoti.

Paulius išlipo ir pasodino luošą berniuką ant priekinės automobilio 

sėdynės. Netverdamas džiaugsmu vyresnysis brolis atsisėdo šalia ir visi 

trys leidosi į įsimintiną kalėdinį pasivažinėjimą.

Bruno Ferrero “Žvaigždės spindi tik naktį”



Nuspalvink, iškirpk ir aprenk



19 diena

Mielas vaikeli,

šiandien skaitai jau devynioliktąjį laiškelį ir aš, angeliukas Gabrielius, 

noriu pasidalinti su Tavimi atvirukais, kuriuos man iš tvartelio atsiuntė 

Kūdikėlio Jėzaus mamos Marijos vyras Juozapas.



Bruno Ferrero „Dešimt Dievo įsakymų“

Žmonės neturi ilčių, nagų, žnyplių ar nuodingo geluonies. Vienintelis 

jų ginklas – gerumas. Nesame sukurti būti pikti, pašaipūs ar nuolat 

kritikuojantys. Turime išmokti būti vieningi, išmokti ginti, išklausyti ir 

padėti vieni kitiems. Visur ir visada turime kurti taiką, net kai tai sunku.

Su meile,

Gabrielius ir Juozapas



Pasigamink namų kvapą

Kvapai namuose visada padeda sukurti nuotaiką. Paimk kelis 

apelsinus ir išmargink juos gvazdikėliais.



20 diena

Mielas vaikeli,

rašau Tau, mano drauge, dvidešimtąjį laiškelį. Iki Kalėdų liko 

visai nedaug, o mes su Tavimi dar turime ką nuveikti. Šiandien 

aš aplankiau vieną seną savo pažįstamą iš tvartelio Betliejuje. 

Triušelis, vardu Morkūnas, papasakojo man istoriją apie tai, 

kokie žmonės gali būti geri ir vieningi. Ir kiek nedaug reikia, 

kad padarytum kitą laimingu.

Mudu su triušeliu Morkūnu paruošėme šiandien Tau labai 

svarbią užduotėlę. Pasitark su tėveliais ir, jeigu yra galimybė, 

nupirkite ir paaukokite maisto prieglaudose gyvenantiems 

šuniukams ir kačiukams.

Linkiu gero skaitymo!

Su geriausiais linkėjimais,

angeliukas Gabrielius ir triušelis Morkūnas



Varguolis

Seniai seniai buvo toks kaimas, kurio gyventojai labai skurdo.

Dažnai daugelis šeimų pristigdavo būtiniausių dalykų.

Žiemų tame krašte būta atšiaurių, tad visi nerimavo dėl paties 

vargingiausio kaimo senolio, kuriam buvo dar sunkiau negu 

kitiems: jis neturėjo jokių šiltų drabužių, tik vieną kitą 

skarmalą. Senoliui būtų labai pravertęs megztinis. Tačiau 

kaime niekas neturėjo nei atliekamo megztinio, nei pinigų 

pagelbėti varguoliui.

Staiga vienai moteriai šovė į galvą mintis. „Jei kiekvienas 

kaimo gyventojas ištrauktų iš savo megztinio po siūlą, iš jų 

galėtume numegzti naują megztinį ir jį padovanotume 

vargingajam senoliui. Ir niekam nebūtų jokio nuostolio!” 

Visi sutiko.

Kiekvienas atnešė po siūlą.

Siūlai buvo suraišioti, o iš jų susukti dideli kamuoliai.

Šaunioji moteris ilgas dienas darbavosi virbalais ir numezgė 

puikų spalvotą megztinį. Žiemai prasidėjus žmonės drauge jį 

nunešė skurdžiausiam kaimo gyventojui.

Senukas priėmė dovaną su ašaromis akyse.

Taigi tą žvarbią žiemą kaime niekas nešalo.

O vargingasis senolis, be abejonės, buvo pats stilingiausias.

Bruno Ferrero „25+1 Kalėdų istorijos“



21 diena

Mielas vaikeli,

taip, čia aš, angeliukas Gabrielius. Ir šiandien aš ne vienas. 

Ar pameni istorijas, kurias aš ir mano draugai Tau pasakojome 

apie Kūdikėlio Jėzaus gimimą tvartelyje? Ar pameni, kiek daug 

tuo metu ten buvo kitų angeliukų, kurie globojo ir saugojo Jėzų, 

Mariją ir Juozapą nuo blogio? Susipažink su mano broliukais ir 

sesutėmis – visais dangaus angelėliais. Šiandien pasakojame 

Tau labai kasdienišką istoriją ir tikimės, kad ji tave įkvėps.

Visada saugojame ir globojame,

angeliukas Gabrielius ir visi dangaus angelėliai



Antklodė

Jis niekada nepaleisdavo iš rankų vaikiškos baltos antklodės, kuri jį 

šildė lopšyje. Mažytė, apibrizgusi antklodė visur jį lydėjo.

Jei būdavo priverstas palikti ją atokiau nuo savęs, vaikas norėdavo, 

kad tas kuklus balto audinio gabalas gulėtų matomoje vietoje.

Sulankstytą arba susuktą spalvotoje kuprinėje jis ją nešiojosi ir į 

mokyklą.

Maža balta antklodė buvo tarsi vaiko šešėlis.

Kai po daugybės primygtinių prašymų mama įtikindavo sūnų antklodę 

išskalbti, vaikas sunerimęs atsisėsdavo priešais apvalų skalbyklės 

durelių stiklą ir nė akimirkai neišleisdavo antklodės iš akių.

Vyresnė sesutė pasišaipydavo iš brolio įpročio, tačiau berniukas 

nekreipė į tai dėmesio. Antklodė buvo slaptas jo talismanas, skydas, 

apsauga.

Vieną dieną tėtis pranešė, kad išvyksta lėktuvu į ilgą kelionę darbo 

reikalais.

Vaikui tai buvo naujiena.

Kelionės išvakarėse, tampydamas paskui save antklodę, sekiojo tėtį po 

namus ir akylai stebėjo kiekvieną tėčio, kraunančio lagaminą, judesį.

- Tėti, ar lėktuvai niekada nenukrinta?

- Beveik niekada...

- Tas, kuriuo tu skrisi, yra didelis ir galingas, tiesa?

- Žinoma. Pats didžiausias iš visų.

- Jis atsilaiko ir prieš audras?

- O, taip.

- Tačiau būk atsargus. Ar ten yra parašiutas?

- Taip, mano vaike.

Tėtis išėjo iš namų, lėktuvas atskrido laiku. Įžengęs į viešbučio 

kambarį, vyriškis atidarė lagaminą ir... neteko žado.

Lagamine ant daiktų gulėjo maža balta sūnaus antklodė.

Apimtas jaudulio tuojau pat paskambino žmonai:

- Nutiko baisus dalykas. Nežinia, kaip vaiko antklodė atsidūrė mano 

lagamine. Ką darysime?

- Būk ramus. Tik ką sūnus man pasakė: „Nesirūpink, mama. Daviau 

tėčiui savo antklodę: kelionėje jis bus saugus.“

Kas myli – saugo. Saugoti – tai pats gražiausias būdas parodyti, kad 

myli.

Bruno Ferrero „Jis šoka tau“



Sujunk taškus ir nuspalvink



22 diena

Mielas vaikeli,

čia vėl aš, angeliukas Gabrielius. Papasakosiu Tau apie 

šuniuką Barkį, kuris gyveno tvartelyje. Jis buvo labai guvus ir 

išdykęs, tačiau kartu ir labai ištikimas, atsidavęs draugas. Kai 

gimė Kūdikėlis Jėzus, Barkis labai norėjo su juo žaisti. Vartytis 

ir voliotis kartu šiene, kartais lyžtelti jo raudonus, minkštučius 

skruostukus. Bet Kūdikėlis juk dar toks mažytis ir tokie žaidimai 

jam visai nepritinka. Tad Barkis ramiai ir kantriai tupėjo šalia, 

it geriausias pasaulyje sargas.

Šunelis Barkis visai neseniai man atsiuntė atvirukus, tad 

noriu, kad ir tu perskaitytum šią istoriją.

Mes su Barkiu šiandien paruošėme Tau ir visai Tavo šeimai 

labai smagią užduotį – Kalėdų kino vakaras! Tad perskaitęs 

pasakojimą, kviesk visus šeimos narius, išsirinkite filmą ir, 

jaukiai susirangę ant sofos, praleiskite puikų laiką visi kartu.



Bruno Ferrero „Dešimt Dievo įsakymų“

Gerbti tėvelius – tai būti dėkingam už gyvenimo dovaną. 

Pagarba apima ir meilę, paklusnumą, nes tėveliai ir toliau 

kiekvieną dieną dovanoja mums gyvenimą. Reikia stengtis nešti 

jiems džiaugsmą ir teikti pagalbą. Yra ir kitų žmonių, kurie tave 

myli ir nori gero. Jie irgi turi būti mylimi ir gerbiami.

Su meile,

Barkis ir Gabrielius



23 diena

Mielas vaikeli,

štai ir atėjo ketvirtasis sekmadienis, todėl kaip visada 

primenu Tau, kad šiandien reikia uždegti paskutiniąją Advento 

vainiko žvakelę. O aš, Kalėdų angeliukas Gabrielius, pristatau 

tau garbingus svečius, kurie keliavo iš toli ir ilgai, bet labai 

norėjo išvysti ir apdovanoti tvartelyje gimusį Kūdikėlį Jėzų. 

Skaityk istoriją ir sužinosi, kokie garbingųjų svečių vardai.

Pasirašo,

angeliukas Gabrielius ir Trys Karaliai



Kodėl juodasis karalius Merkelis taip apsidžiaugė

Pamažu pasklido gandas apie nepaprastą vaiką su aureole virš galvos. Tas gandas 

pasiekė tolimiausias šalis. O ten kaimynystėje gyveno trys karaliai labai keistai 

vardais: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Šiais laikais taip pavadinti galėtum 

nebent kokį arklininką ar prekeivį. Bet šiaip ar taip jie buvo tikri karaliai. Be to, kad 

ir kaip keista, jie buvo dar ir išmintingi vyrai, kaip liudijama raštuose, mokėję 

nustatyti žvaigždžių kelią danguje. O tai jau sudėtingas menas. Šitai žino kiekvienas, 

kuris kada nors yra bandęs sekti žvaigždę.

Taigi šie trys susivienijo, pasirūpino puikia palyda ir iškeliavo kupranugariais bei 

drambliais Vakarų link. Dienomis žmonės ir gyvuliais ilsėdavosi tarp uolų 

akmenuotoje dykumoje. Taip pat ir žvaigždė – kometa – paskui kurią jie sekė, 

kantriai laukdavo danguje, nemažai prakaituodama saulės kaitroje, kol galop 

sutemdavo. Tuomet ji vėl keliaudavo būrio priešaky, išdidžiai šviesdama ir rodydama 

kelią. Todėl kai žvaigždė nuo Jeruzalės patraukė Betliejaus link, karaliai nebenorėjo 

sekti paskui ją. Jie galvojo: „Jei jau reikia aplankyti Viešpaties kūdikį, tai ji 

tikriausiai yra kokioje nors pilyje, o ne skurdžiame kaime“. Iš nevilties žvaigždė 

įkaito iki baltumo. Ji šokinėjo tai šen, tai ten, vizgino ir mojo savo uodega. Bet ir tai 

nieko nepadėjo. Trys išminčiai buvo tokie mokyti, kad jau seniai nebesugebėjo 

suprasti dalykų, kuriuos suvogdavo paprasto žmogaus protas.

Tuo tarpu jau ir rytas atėjo. Žvaigždė išblyško. Ji liūdna atsisėdo ant medžio 

viršūnės šalia tvartelio, ir kiekvienas, praeinantis pro šalį, palaikydavo ją citrina, 

pamiršta šakose. Tik nakčiai atėjus, ji iš ten išlipo ir pakilo virš stogo. Ją pamatę 

karaliai buvo labai laimingi ir galvotrūkčiais atjojo prie tvartelio. Mat jie visą dieną 

buvo ieškoję to pranašystėje minėto kūdikėlio ir neradę.

Vienas iš trijų karalių, Merkelis, buvo juodaodis. Jis buvo tikras ilgšis ir juodas 

kaip rašalas, todėl net ir ryškiai šviečiant žvaigždei jo nebuvo matyti, išskyrus pora 

akių obuolių ir dantis. Tėvynėje jis tapo karaliumi, nes buvo šiek tiek juodesnis už 

kitus, bet savo dideliam sielvartui dabar pastebėjo, jog šitame krašte į jį žiūri taip, 

tarsi jis lindėtų velnio kailyje. Jau kelionės metu visi vaikai slėpdavosi ant motinos 

kelių, kai tik jis pasilenkdavo nuo savo kupranugario, norėdamas jiems padovanoti 

saldumynų.

Merkelis, paskutinis eilėje, nedrąsiai žengė prie kūdikėlio ir puolė ant žemės. O, jei 

jis nors mažutę baltą dėmelę turėtų arba bent galėtų parodyti savo širdį! Jis

užsidengė rankomis veidą, labai bijodamas, kad juo gali pasibaisėti Dievo kūdikėlis. 

Bet kadangi neišgirdo jokio riksmo, tai išdrįso trupučiuką žvilgterėti pro pirštus. Ir 

štai jis pamatė, kad mielasis vaikelis šypsosi ir tiesai savo rankutes į jo garbanotus 

plaukus. Juodasis karalius buvo nepaprastai laimingas. Dar niekad anksčiau jis 

nebuvo taip nuostabiai vartęs akių ir išsišiepęs iki pat ausų. Merkelis negalėjo 

susilaikyti neišbučiavęs Kūdikėlio kojyčių ir visų pirščiukų. Bet kai jis atitraukė 

rankas, išvydo stebuklą – iš vidaus pusės jos buvo pabalusios! Nuo to laiko visų 

juodaodžių delnai šviesūs. Taigi nueikite, pasižiūrėkite ir broliškai pasisveikinkite!

Karl Heinrich Waggerl „ir nutiko...“



Nuspalvink

Mažiesiems



Nuspalvink

Vyresniems



24 diena

Mielas vaikeli,

štai ir atėjo diena, kai laikai savo rankose paskutinį mano, 

Kalėdų angeliuko Gabrieliaus, laiškelį. Tikiuosi, kad mūsų 

kelionė tau buvo džiugi ir įdomi. Šį vakarą - Šventos Kūčios –

susikaupimo, ramybės ir apmąstymų laikas. Nepamiršk 

paragauti visų 12-os Kūčių stalo patiekalų. Kalėdos jau rytoj, 

jau rytoj švęsime Kūdikėlio Jėzaus gimtadienį, tad linkiu ir Tau 

gauti visas dovanėles, kurių taip troškai. Ir nepamiršk visada 

būti geru, mylinčiu, rūpestingu vaikučiu.

Šiandien dar norėčiau supažindinti Tave su mamyte avyte, 

vardu Vilnutė, ir jos sūneliu ėriuku Kipru. Jie priminė man 

labai gražią istoriją apie meškiuką Mišą ir jo nuostabų kalėdinį 

darbą. Linkiu gražaus ir jaukaus Kūčių vakaro, besiklausant 

šio pasakojimo.

Linksmų švenčių,

Gabrielius, Vilnutė ir Kipras



Miša

Miša buvo pliušinis meškiukas. Jo padai buvo iš raudono aksomo, akys 

– dvi sagutės, o nosis iš kuokštelio vilnos.

Meškiukas priklausė kaprizingai mergaitei, kuri kartais jį myluodavo, 

o paskui piktai trankydavo į grindis, laikydama už švelnių medžiaginių 

auselių.

Todėl vieną gražią dieną Miša priėmė svarbiausią savo gyvenimo 

sprendimą – nutarė pabėgti. Jis pasinaudojo sumaištimi prieš Kalėdas, 

išsmuko pro duris ir pasileido į laisvę.

Miša ėjo per sniegą mušdamas kulnais, jis dar niekada nebuvo toks 

laimingas. Už kiekvieno kampo meškiuko laukė nuostabūs atradimai: 

medžiai, vabzdžiai, paukščiai ir žvaigždės. Miša plačiai atvėrė akis, 

pasaulis buvo neįtikėtinai gražus.

Artėjo Kūčių vakaras, kai kiekvienai būtybei skirta atlikti gerą darbą. 

Miša išgirdo rogių varpelius. Tai buvo šiaurės elnias, jis bėgo 

traukdamas pilnas roges į spalvotą popierių suvyniotų dovanų.

Pamatęs meškiuką šiaurės elnias sustojo ir mandagiai jam paaiškino, 

kad pavaduoja Kalėdų Senelį, kuris yra senas ir negali keliauti 

pėsčiomis per tokią daugybę sniego.

Elnias pakvietė Mišą sėsti į roges.

Meškiukas ėmė keliauti po miestus ir kaimus stebuklingomis Kalėdų 

Senelio rogėmis. Tai jis prie kiekvieno židinio padėdavo žaisliuką ar 

dovanėlę. Mišai buvo labai smagu ir linksma.

Jei būtų likęs paprastu pliušiniu žaisliuku, ar būtų kada išgyvenęs tokią 

naktį?

Taip jie privažiavo paskutinį namą: vargingą lūšnelę prie miško. Miša 

pagrabaliojo dideliame maiše, paieškojo, pačiupinėjo, bet nieko daugiau 

nerado! 

- Elni, elni! Tavo maiše daugiau nieko nėra!

- Ak! – sudejavo elnias.

Namelyje gyveno sergtantis berniukas. Negi pabudęs ryte jis pamatys

savo kojines priešais židinį tuščias? Elnias pasižiūrėjo į Mišą savo

gražiomis giliomis akimis.

Viską supratęs Miša atsiduso, nužvelgė apylinkes, po kurias jam taip

patiko vaikštynėti vienam, įtraukė galvą į pečius ir statydamas vieną

letenėlę priešais kitą, vieną priešais kitą, vieną priešais kitą, nuėjo atlikti

savo gerojo kalėdinio darbo. Meškiukas įėjo į namely, įlindo į kojinę ir

ėmė laukti ryto.

Bruno Ferrero “Žvaigždės spindi tik naktį”


