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PATIEMS NUOSTABIAUSIEMS VAIKAMS



       Tau rašo pirmasis Kalėdų Senelio pagalbininkas - penkis kartus didesnis, nei tavo 
dviratukas, Spartuolis Elnias. Aš gyvenu už devynių kalnynų, už upių, už marių, už 
vandenynų, bet viską žinau, ką daro vaikučiai, todėl jau būki visada gerutis. Rytais pasikloki 
lovelę, valyki dantukus ir prauski burnelę. Visada klausyki mamytės ir tėvelio, mylėki 
močiutes ir savo senelius. Jūsų namuose aš jau buvau ir skruzdėliuką slaptą palikau. Jis 
seka kiekvieną tavo žingsnelį ir aš sužinau kiekvieną darbelį, todėl aš matau ir viską žinau. 
Jei būsi klusnus ir geras, dovanų bus ne viena, o netgi kelios. 

       Tu turi Advento kalendorių, čia yra 24 Kalėdų Senelio pagalbininkų laiškai. Kiekvieną 
dieną iki Šv. Kalėdų su tėvelių pagalba turėsi atplėšti po vieną laiškutį. Ten rasi įvairių 
užduotėlių, pasakėlių ir skanių dovanėlių. Tad nieko nelauk ir pradėk daryti pirmąsias 
užduotėles!

Brangus vaikeli,

Myliu tave,
Spartuolis  Elnias



NUSPALVINK
Vaikams iki 6m.



RASK 4 SKIRTUMUS
Vaikams nuo 6m.



          Aš esu antrasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Voveriukas Juziukas. Šiuo metu mes 
ruošiamės didžiausiai šventei - kūdikėlio Jėzaus gimimui - Kalėdoms. O kas būna per 
gimtadienį? Taip taip, žinau, kad tu labai lauki savo gimtadienio ir dovanėlių, kurias tau 
dovanoja mylintys žmonės. Taigi per Kalėdas, per Dievulio gimtadienį, reikia dovanoti 
gerus darbelius savo artimiesiems ir tokiomis dovanėlėmis džiuginti Dievulį. O kadangi 
Dievulis nori, kad visi švęstų jo atėjimą į pasaulį, jis pats siunčia visiems dovanėles per 
Kalėdų Senelį. Na, o iki Kalėdų likus keturiems sekmadieniams, prasideda prieškalėdinis 
susikaupimo laikotarpis, vadinamas Adventu. Advento laikotarpiu pinamas vainikas, kuris 
simbolizuoja, kad artėja Šv. Kalėdos ir reikia pasiruošti joms, padėkoti Dievuliui už viską, 
ką jis mums duoda. 

         Ant vainiko turi būti 4 žvakės, kurios reiškia keturias Advento savaites. Vienos po 
kitos žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie kūdikėlio Jėzaus gimimo, augančią šviesos 
pergalę prieš tamsą. Juk Kalėdinė naktis yra pati ilgiausia per visus metus. Šią naktį vyksta 
stebuklai... Kiekvienais metais Kalėdas švenčia daugiau nei 400 milijonų žmonių. Kalėdoms 
reikia pasiruošti ir Tau, todėl šiandien dovanoju du eilėraščius: Zitos Gaižauskaitės eilėraštį 
„Gruodis“ ir Martyno Vaivilaičio „Mes nulipdėm sniego senį“ . Su tėvelių pagalba, 
pabandyk kurį vieną išmokti mintinai. Jei kartais sutiktum 
Kalėdų Senelį, žinosi ką jam padeklamuoti. Jei nepavyks - 
nenusimink, žinau, kad moki daug kitų gražių eilėraštukų, 
o ir iki Kalėdų dar daug laiko... 

Brangus vaikeli,

Myliu tave,
Voveriukas Juziukas



IŠMOK EILĖRAŠTĮ

Gruodis

Sutikau šį rytą gruodį.

Kur skubi, kur šitaip skuodi?

Kur ant balto žirgo skrieji?

Tuoj Kalėdos, tuoj Naujieji.

Reikia žemę padabinti,

Jai kasas tvirtai supinti.

Sniegeliu užbert kelius

Ir sukaustyt upelius.

Mes nulipdėm sniego senį

Mes nulipdėm sniego senį,

Sniego senį – Besmegenį.

Na, o Senis Besmegenis –

Nesmagu, vaikai, be senės

Mes nulipdėm seniui senę,

Kaip ir senis – Besmegenę,   

Na o Senė Besmegenė

Sau anūkų užsimanė,

Mes papustėm delniukus

Ir nulipdėm anūkus.

http://www.eilerasciai.lt/eilerasciai-vaikams/mes-nulipdem-sniego-seni/


          Aš esu trečiasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Nykštukas Tukas. Šiandien aš tau 
papasakosiu apie Kalėdų Senelį. Toli, labai toli Šiaurėje, begalinėse Laplandijos platybėse 
stūkso paslaptingas kalnas, kurio pavadinimas yra Korvatunturi. Prie pat kalno papėdės, 
pasislėpęs nuo visų žmonių, gyvena Kalėdų Senelis su savo žmona, padėjėjais elfais ir 
elniais. 
Kalėdų Senelio būstas įsikūręs ant 500 metrų aukščio amžinai apsnigto kalno netoli Suomijos 
ir Rusijos valstybių sienos. Kalėdų Senelis ten gyvena jau taip seniai, kad net neatsimena, 
kada čia atsikraustė. 
Kalėdų Senelis nedaug pasakoja apie savo namus, bet užtat sako, kad kalnas, kurio 
pavadinimas išvertus reiškia Ausies Kalnas, padeda išgirsti ir sužinoti visas slapčiausias 
vaikų ir suaugusių svajones bei troškimus. 
Keliaudamas iš Rytų į Vakarus, Kalėdų Senelis pirmąją Kalėdų dieną turi net 31 valandą per 
parą. Septynias papildomas valandas laimėti jam padeda skirtingos laiko juostos, tačiau 
norėdamas aplankyti visus pasaulio vaikus jis turi paskubėti – per vieną sekundę jis privalo 
pasisvečiuoti pas maždaug 800 vaikų. 

      Šiandien tau įdedu užduotėlę. Nuspalvink 
eglutės dekoracijas, iškirpk, surask tokios 
pat formos papuošimą ant eglutės ir 
priklijuok. Tada jau nuspalvink visą eglutę.
 Jei esi mažesnis, nuspalvink senį besmegenį. 
Taip pasidarysi puikią atvirutę 
artimiesiems pasveikinti. Atviruko tau 
prireiks ne vieno, nes reikės pasveikinti 
visus senelius, draugus ir mylimus, 
brangius žmones. Bet tu nepergyvenk, 
kiti padėjėjai taip pat priruošė tau užduotėlių, 
tad sveikinimų ir atvirukų per artimiausias
dienas prisiruoši visiems.  

Myliu tave, 
Nykštukas Tukas

Brangus vaikeli,



NUSPALVINK, IŠKIRPK IR SURASK
Vaikams nuo 7m.



NUSPALVINK
Vaikams iki 6m.



Brangus vaikeli,

        Aš esu ketvirtoji Kalėdų Senelio pagalbininkė, Avytė Indrė. Šiandien aš parašysiu tau 

laiškelį, kaip keliauti į miego šalį. Gali paprašyti, kad tėveliai tau jį perskaitytų, kai saugiai 

ir šiltai gulėsi lovelėje. O dabar atlik užduotėlę, kurią tau įdėjau.

 

Reik ženkliuką užklijuoti,
Laišką lygiai supakuoti, 

Palaižyti kampučius, 
Adresuoti į sapnus. 

Tu, vaikeli, jau miegoki 
Grožio šalį tu sapnuoki.
Zuikių puikių ilgaausių.

Dar arklių ten įvairiausių.
Skraido paukščiai danguje.

Šviečia saulė visada.
Po žolytę stirnos laksto.

Tolumoj mojuoja meškos.
Vilkas pilkas nebaisus.

Ežys ten turi tris vaikus.
Ten avytės vilnas pinas.

Nebaisus ten joks kaimynas.
Vabaliukų įvairiausių.

Ir gėlyčių daug gražiausių.
Ten turėsi daug draugų. 
Ten nėra blogų žmonių.
Tu, vaikeli, jau miegoki

Rojų, tą nuostabų, susapnuoki.
Bus ten tėtis ir mama, 
Dievas saugos visada.

Myliu tave,
Avytė Indrė
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SUJUNK
Vaikams nuo 7m.



NUSPALVINK
Vaikams iki 6m.



Brangus vaikeli,

         Aš esu penktasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Anūkas Šaltukas. Šiandien aš tau 

noriu papasakoti apie Kalėdų Senelį. Ar žinai, kaip atskirti Kalėdų Senelį? Jei pamatei mielą 

storuliuką, ilga balta barzda, raudonais drabužiais ir pilnu dovanų maišų – žinok tai jis. 

Kalėdų Senelis lankosi pas viso pasaulio vaikučius, neša jiems dovanas, džiaugsmą ir gėrį. 

Sakoma, kad Kūčių vakarą jis atskrenda šiaurės elniais pakinkytomis rogėmis ir išdalina 

dovanas geriems vaikams. Įvairiose šalyse Kalėdų Senelius vaikai vadina skirtingai. 

Pavyzdžiui, daugelyje šalių Kalėdų Senelį dar vadina Šv. Mikalojumi (Saint Nicholas); 

angliškai kalbančiose tautose, ypač JAV, Lotynų Amerikoje, Japonijoje - Santa Claus’u; 

Jungtinėje Karalystėje - Father Christmas – „Tėvas Kalėdas“, Airijoje - Daidí na Nollag 

(„Kalėdų tėvelis“). Kalėdų Senelis vadinamas lietuvių, ispanų - Papá Noel, prancūzų - Père 

Noël tautose. Rusijoje vaikučiai laukia Senio Šalčio, o Norvegijoje dovanas vaikučiams neša 

Kalėdų nykštukas vadinamas – Julenissen. Suomijoje Kalėdų senelį pavaduoja Kalėdų ožys, 

kuris suomiškai vadinamas Joulupukki. Jis gyvena Laplandijoje, turi žmoną Joulumuori, 

važinėja elniais kinkytose rogėse. Danų tautose dovanas neša Kalėdų vyras, vadinamas 

Julemanden. O vokiškai kalbantys vaikai Kalėdų senelį vadina Weinachtsmann. 

Šiandienos užduotis sudėlioti dėlionę. Sėkmės darbuose.

Myliu tave,
Anūkas Šaltukas



IŠKIRPK IR SUDĖK



Brangus vaikeli,

        Aš esu šeštasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Elfas Minkštukas. Vakar mes 

tikrai daug dirbome rašydami ir gamindami atvirukus, tad šiandien mes tęsėme 

savo vakarykštį darbą: vėl čiupome žirkles, klijus, spalvotą popierių, įvairiausius 

dažus ir Kalėdų Senelio dirbtuvėje užvirė Kalėdinių atvirukų gamyklėlė. Kalėdų 

močiutė vaikščiojo susiėmusi galvą - kaip reikės tiek daug atvirukų vėl išsiųsti? 

Kalėdinis paštas tikrai turės darbo. 

        Pabandyk ir tu, gal su tėvelių pagalba, pagaminti Kalėdinius atvirukus savo 

šeimos nariams, draugams ir artimiesiems, kuriuos norėtum pasveikinti. Manau, 

turi jų daug, tad darbo bus sočiai, bet ir laiko dar nemažai, tad neskubėk, suspėsi! 

Piešk, klijuok, spalvink ir karpyk. Be to,  sekančiuose laiškeliuose, kiti 

pagalbininkai tau priruošę spalvinimo užduotėlių, iš kurių taip pat galėsi pasidaryti 

atvirukų. Sėkmės tau atvirukų gamyboje!

Myliu tave, 
Elfas Minkštukas



ATVIRUTĖS PAVYZDYS



Brangus vaikeli,

     Aš esu septintasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Mėnulis Zacharijus. Šiandien mes su 

žvaigždėmis skaitėme įdomią knygą, kurią radome senoje palėpėje. Ji buvo tokia sena, kad 

vos pavyko perversti jos lapus. Ten tiek daug visokių įdomybių parašyta. Noriu keletą 

dalykėlių papasakoti ir tau, mano brangusis drauge. Ar žinote, kad Kalėdų Senelis turi 

devynis elnius, kurie tempia jo rogės? O Europoje, Austrijoje buvo pirmą kartą 

atspausdintas Kalėdinis pašto ženklas? Per Kalėdas populiariausios spalvos yra raudona, 

žalia, auksinė ir sidabrinė. O elektrines lempučių girliandas, kurias kabiname ant Kalėdinės 

eglutės, išrado amerikietis Edvardas Džonsonas. Toje knygoje buvo parašyta, kaip seniau 

žmonės spėdavo orą. Buvo manoma, kad jei Kalėdų rytą šalta – tai pavasaris bus vėlyvas, 

snigs net per Šv. Velykas; jei Kalėdų pirmoji diena graži, saulėta - visi metai bus geri; jei 

per Kalėdas miške medžiai apšarmoję, bet šiaip jau lauke nelabai šąla - vasara bus lietinga, 

galima tikėtis stiprių perkūnijų; jei per Kalėdas stipriai pasnigę - per Velykas žolė bus 

sužaliavusi. 

       Dar daug įdomybių rytoj tau papasakos aštuntasis 

pagalbininkas Kiškis Artolijonas, o šiandien aš

tau įdėjau naują užduotėlę.

Myliu tave, 

Mėnulis Zacharijus



NUPIEŠK KALĖDŲ SENĮ
Vaikams nuo 7m.



NUSPALVINK IR IŠKIRPK
Vaikams iki 7m.



     Aš esu aštuntasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Kiškis Artolijonas. Vakar su broliukais 

nykštukais mes skaitėme seną knygą. Joje buvo labai daug parašyta apie tai, kaip senovėje 

švęsdavo Šventas Kalėdas. Kalėdos - senoji Saulės grįžimo šventė. Tai žiemos tamsybių 

nugalėjimo šventė, tarytum, Naujųjų metų pradžia. Nuo Kalėdų Lietuvoje diena pradeda 

ilgėti. 

     Senais senais laikais Kalėdos buvo švenčiamos tris dienas. Pirmoji Kalėdų diena buvo 

tokia šventa, kad tik pačius būtiniausius darbus tebuvo leidžiama atlikti. Niekas 

nevaikščiojo į svečius, net valgių negamino: buvo valgoma tai, kas pagaminta anksčiau. 

Kalėdų rytą, dar prieš pusryčius, šeima giedodavo šventas, Kalėdines giesmes, paskui 

vienas kitą sveikindavo su Šventomis Kalėdomis, o po to jau valgydavo pusryčius. 

Švenčiant Kalėdas kaime, anksti rytą nuimdavo šieną nuo Kūčių stalo ir išnešdavo 

gyvuliams. Nuėmę šieną žiūrėdavo, ar daug sėklelių - grūdų - iš šieno pribiro. Jeigu jų 

rasdavo daug, tai ateinančių metų derlius bus labai geras. Kūčių stalo šienas buvo 

padalinamas karvėms, jaučiams ir avelėms. Žmonės taip pat stengdavosi prisiminti, ar nėra 

kam nors skolingi. Visas skolas reikėdavo grąžinti prieš Kalėdas, jeigu negrąžinsi - visus 

metus turėsi vis skolintis ir skolintis. 

      Kalėdų laikotarpis trunka iki Trijų Karalių. Visi vakarai tame laikotarpyje vadinami 

šventvakariais. Tai gera proga pasisvečiuoti, pasivaišinti, pasilinksminti, nes nereikia dirbti 

sunkių darbų - per daug šventas laikas. Per Kalėdas puošiame eglutes. Ši tradicija, kaip ir 

dauguma eglutės papuošalų, atėjo iš Vokietijos. Papuošalai buvo stikliniai - įvairios figūros: 

angelai, seneliukai, kareivėliai, varpeliai, burbulai. Taip pat seniau kabindavo saldainius su 

spalvotais, blizgančiais popierėliais, raudonus obuolius, gražius pyragaičius. Vaikai po 

Kalėdų galėdavo „nusiskinti" skanumynus, o žaisliukai buvo padedami kitiems metams.

      Šiandienos užduotėlė: pasigamink savo asmeninę eglutę – namų puošmeną. Įdedu 

pavyzdėlį. Paprašyk tėvelių pagalbos, kad eglutės pagrindą tau susuktų iš balto popieriaus 

lapo (jie tikrai tai moka), išsikirpk apskritimus ir klijuok, kaip parodyta pavyzdėlyje.  

Brangus vaikeli,

Myliu tave,
Kiškis Artolijonas



PASIDARYK SAVO EGLUTĘ





         Aš esu devintasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Peliukas Polis. Šiandien tokia 

linksma diena - pas mus atvažiavo pusbrolis žiurkėnas, kuris mums užminė juokingų mįslių. 

Mes bėgome į kiemą, lipdėme senį besmegenį, mėtėmės sniego gniūžtėmis ir dūkome lauke. 

Kai visi pavargome, grįžome namo gerti karšto peliukų gėrimo. Šįmet nutariau ir tau 

atskleisti karštojo peliukų gėrimėlio receptą. Receptas žemiau. Gėrimas nuostabiai saldžiai 

gardus, kad peliukams nuo jo ūsai užsiraito. Jei kada pamatysi peliuką su raitytais ūsais, jau 

žinosi, kad neseniai jis gėrė skaniausią gėrimą pasaulyje. Karšto gėrimėlio paskanauk kartu 

su tėveliais, o beskanaudami, visi, bendromis jėgomis, imkitės užduotėlės - išlankstyti 

Kalėdų Senelį. 

Brangus vaikeli,

Myliu tave,
Peliukas Polis



Reikės: 

         1/3 stiklinės kakavos miltelių 

         3/4 stiklinės cukraus truputis druskos 

         1/3 stiklinės vandens (verdančio) 

         700 ml pieno 

         1/2stiklinės grietinėlės 

         vanilinio cukraus 

       Į puodą suberti kakavos miltelius, cukrų ir druską, išmaišyti. Maišant supilti verdantį 

vandenį ir toliau maišant užvirinti. Virti 2 minutes, stebint, kad masė neprisviltų. Paskui 

supilti pieną ir pakaitinti, neužvirti. Nuimti nuo ugnies, pagardinti vaniliniu cukrumi, 

išmaišyti ir supilstyti šokoladą į 4 puodelius, užpilti grietinėle. Prieš patiekiant šokoladui 

leisti truputį atvėsti.

KARŠTAS PELIUKŲ GĖRIMAS – 
KREMIŠKAI ŠOKOLADIŠKAS



APVERSK

APVERSK

IŠSILANKSTYK KALĖDŲ SENELĮ



        Aš esu dešimtasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Bebras Raimis . Šiandien pas mus 
Šiaurės ašigalyje labai šalta, todėl visi pagalbininkai su Kalėdų Seneliu šildėsi prie įkurto 
židinio, valgė meduolius ir gėrė karštą arbatą. Ar žinote, kad kepant meduolius šeimininkės 
naudoja medų? O ar žinai iš kur gaunamas medus?... Taip, medų surenka bitutės iš 
įvairiausių gėlių žiedelių. Todėl aš noriu papasakoti istoriją apie bitutę, saulutę ir jomis 
besirūpinantį mėnulį.

 
Vieną kartą gyveno maža, maža bitutė, kuri labai mylėjo saulę. Vieną rytą bitė klausia 
saulės: 
– Saule saulute, ar užauginsi man gėlę? 
– Žinoma, bitute, skrisk į pievą ir paieškok. 
Ir bitė išskrido. Skrenda per vieną pievą – neranda, skrenda per antrą – neranda, skrenda 
per trečią – o ten jau iš tolo gėlytė moja lapeliais ir kviečia: 
– Skrisk pas mane bitute, aš turiu tau medaus! 
Bitė priskrido ir ėmė gerti medų... Gėrė, gėrė, pilną pilvelį prigėrė. O kas liko – į kibirėlį 
surinko. Tada pasakė gėlytei „Ačiū" ir nuskrido pas kitas gėlytes: antrą, trečią, ketvirtą... 
visą dieną taip skraidė, kol pilną kibirėlį pririnko. Vakare bitę pasikvietė saulė ir klausia: 
– Ar matai, bitute, kad jau vakaras atėjo? Laikas tau į namučius ir saldaus miegelio... 
– Iš tikrųjų, net nepastebėjau, kad jau vakaras, - atsakė bitutė ir išskrido. 
Bitės namai yra avilys. Priskrido bitė prie avilio... bzzzz – cik - ir įskrido vidun. Avilyje bitė 
turi mažą lovelę ir pagalvėlę. Atsigulė bitė į lovelę, pasivertė ant šonelio, užmerkė akutes ir 
saldžiai saldžiai užsnūdo... 
O saulė, matydama kaip gardžiai miega bitutė irgi panoro miego. Saulė miega debesėliuose: 
vieną pasikloja, kitu užsikloja ir taip pasislepia. Tada jau saulės niekas nebemato. Visur 
pasidaro tamsu, nes nebesimato saulutės... Tada ateina juoda naktis... O kad nebūtų baisu, 
saulės ir bitutės miegelį visą naktį saugo mėnulis, kuriam padeda žvaigždutės, dainuojančios 
lopšinę… 
Po tokio pasakojimo užsimaniau, kažko saldaus. Laikas Kalėdiniam desertui. Labai paprasta 
pasigaminti desertą-kankorėžis iš sausų pusryčių. 
Receptas kitame lape :) Skanios gamybos! 

Brangus vaikeli,

Myliu tave,
Bebras Raimis



KALĖDINIS DESERTAS „KANKORĖŽIS“

   Reikės:

3 puodelių, pagalvėlių formos, dribsnių (tinka “Cini Minis“ Nestle firmos ar bet kokie kiti, 

pagalvėlės formos, dribsniai)

6 valgomų šiaudelių (tinka sūrūs)

½ puodelio riešutų sviesto

¼  puodelio „Nutella“ šokoladinio kremo

3 šaukštų minkšto sviesto

1 puodelio cukraus pudros

1. Dubenyje sumaišome  riešutų sviestą,  „Nutella“ šokoladinį kremą, sviestą ir cukraus 

pudrą.



2.  Iš gautos tešlos ant šiaudelio suformuojame kūgio formą.

3.  Tvirtai laikant už šiaudelio viršaus, pradedame dėlioti sausus pusryčius ir formuoti 

kankorėžio formą, kaip parodyta paveikslėlyje.



4.  Keletą sausų pusryčių perkerpame įstrižai per pusę, kad gautųsi trikampio forma. Šias 

trikampes dribsnių dalis dedame viršuje.

5.   Išlindusį šiaudelio galą nukerpame, nukirptoje vietoje užtepame  tešlos, bei kelis mažus 

sausų pusryčių trikampėlius.



7.  Apsnigtam efektui pabarstome cukraus pudra.  

6.  30 minučių įdedame į šaldytuvą.



       Aš esu vienuoliktasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Ežiukas Po. Šiandien mes su 

pagalbininkais tiek daug dirbome... – reikėjo sutvarkyti visus Kalėdų Senelio namučius. 

Visi plušėjom, net prakaitas per kaktą bėgo: valėme dulkes, siurbėme kilimus, rinkome 

pasimetusius žaisliukus... Belaukiant Kalėdų ir tau reikėtų susitvarkyti savo lėlytes ir kitus 

žaisliukus. O aš tau noriu padovanoti linksmą pasakėlę „Šauni kompanija".

Brangus vaikeli,

Šiaip jau, lig šiol gana dažnai

Daugiau gi priešai – nei draugai.

Tik nesiliaujantis lietus,

Juos suvedė tarsi draugus.

Pabodo alkana vaikystė

Tad laikas kartą ir išdrįsti

Surasti sau lovelį šiltą

Ir maisto dubenį pripiltą

Vos tik kailiukai jiems pradžiūs

Jie eis pas Ūlą į svečius

Ten vietos daug ir tėtis geras 

Labai retai ant Ūlos baras.

Šauni kompanija

Šauni kompanija – katė,

Šunelis mažas ir pelė

Susitarė - kai liausis lyti

Sau pramogų prasimanyti.

Katė kilminga, bet laisva,

Jos kilmę rodo uodega,

Nors ją vaikai dažnai kankino,

Tačiau ji savo vertę žino.

Šunelis – vieno kiemo sargas,

Jį visada lydėjo vargas,

Na, o pelė, kaip visos pelės -

Jai nesvarbu kur jos urvelis.



Naktelę vieną prakiurksos,

Gal gi neprisišauks bėdos.

O gal ir nebeišvarys.

Bestovinčių ties durimis.

Eis šuo pirmasis - jis čia vyras,

Garsiausiai loja, užsispyręs

Teeiną tiedvi iš paskos,

Jei kas kėsinsis, jis užstos.

Lietutis greitai liovės lyti,

-Jau metas,- ragina katytė.

Trijulė stoja į vorelę,

Ir prasibrauna pro tvorelę.

Kieme jau nieko nebėra

Visi viduj – o ten tvarka

Į kiemą durys uždarytos,

Bet tai negąsdina pelytės.

Jai durų niekur nereikėjo

Ji eidavo kur tik norėjo

Blogiau šuniukui su kate

Sunkiau bus rasti kur landa

Didesnė nei pelytės urvas

O po lietaus visur toks purvas

Surask, kad geras tokią naktį,

Kai netgi žvaigždės liovės degti.

Bet nėr bėdos be išeities.

Šunelis kiek anksčiau katės

Susiprotėjo, kad spraga

Galėtų būti paprasta.

Kai Ūla eis kieman lėlių

Surinkti smėly pamirštų,

Pro atidaromas duris

Jie ims ir nejučia įlis.

Pasišnekėję su kate,

Šiek tiek palaukė – ir tvarka.

Kol lėlytes krepšin sudėjus

Sugrįžo Ūla, jie suspėjo

Ne tik vidun patekt slapta,

Bet ir pelytę rasti čia.

Todėl nelaukdami nakties

Susitarė kas kam padės.

Smagiai krosnelėj spraga malkos,

Mama prie savo puodų tvarkos,

Bet štai prie kojų pamaži

Priglunda šiluma jauki.

Ir tylutėliai odą glosto

Lyg ašara per vėsų skruostą.

Gi žvilgt žemyn- o ten mažytė,

Lyg pūko kamuolys, katytė.

Mama jautri ir nesutriko,

Pamanė, kad kažkas paliko

Šį padarėlį be namų.

Ir tuoj pasiūlė pagardų.

Į dubenėlį pieno šlaką -

Juk alkana, tegul sau laka,

Vėliau dar ir žuvies įdės,

O ant grindų palas paties.



Kad pailsėtų, kad sušiltų,

Kad pasiliktų ir pamiltų.

Kad Ūla būtų ne viena

Gal ir gerai, kad ji jau čia.

Ramiai užbaigę ilgą dieną

Visi į patalą po vieną.

Tiktai katė, pelė ir šuo

Vėl susitiko, kai dubuo

Lig galo buvo išlaižytas,

O juk anie du - be kruopytės.

Ir prasidėjo velniava

Tikra katės nakties drama.

Šuo lyg pasiutęs ėmė loti,

Pelė krebždėti ir šėlioti,

Pakol pažadino visus,

Net tėvas suraukė ūsus.

Kas gi nutiko ramią naktį,

Kaip gi galėjo šuo patekti

Toks murzinas ir dar toks piktas

Iš kur, kieno, kodėl paliktas?

O šuo pamiršo, kad jis vyras

Ir vaiko katę užsispyręs,

Mat ji, užmiršusi bedalį,

Suėdė visą savo dalį.

Įpykę tėtis su mama

Išvijo šunį su kate

Į naktį alkaną ir šaltą,

Tad jeigu rasi kitą kartą

Šunelį besivaikant katę

Žinok jie ieško nepametę

Nei šeimininkų, nei namų

Tiesiog jie nedera kartu.

Kaip ir pelė, nors ir mažiukė

Bet jei urvelyje viečiukė

Kol nepagaus katė kokia.

Na, štai, ir pasaka baigta. 

Myliu tave,
Ežiukas Polis



NUSPALVINK
Vaikams iki 6m.
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NUSPALVINK
Vaikams nuo 6m.



      Aš esu dvyliktoji Kalėdų Senelio pagalbininkė, Žąsis Apolonija. Šiandien mums Kalėdų 
senelis papasakojo istoriją apie dvi sesutes. Ji man labai patiko, todėl noriu ja pasidalinti 
kartu su tavimi. Pagalvok, ko moko ši istorija. Taigi...

      Prabangioje parduotuvėje, prie rašomojo stalo sėdėjo juvelyras ir susimąstęs žvelgė 
pro langą. Prie parduotuvės atėjo maža mergaitė ir prispaudė nosį prie vitrinos stiklo. 
Mažytės, dangaus spalvos akys nušvito, kai ji pamatė parduodamas brangenybes. Drąsiai 
pravėrė parduotuvės duris ir dūrė pirštu į nuostabų žydrų akmenėlių vėrinį.
– Tai bus mano seseriai. Ar galėtumėte gražiai suvynioti?
Parduotuvės šeimininkas nepatikliai pažvelgė į mažąją klientę ir paklausė:
– O kiek tu turi pinigų?
Nesvyruodama mergaitė pasistiebė ant pirštų galiuku, padėjo ant prekystalio skardine 
dėželę, atidarė ją ir iškratė viską, kas joje buvo: mažavertį pinigų banknotėlį, saują monetų, 
kelias kriaukles ir kažkokį paveikslėlį.
– Ar pakaks?- išdidžiai paklausė ir ėmė aiškinti:
– Aš noriu nupirkti dovaną vyresniajai savo seseriai.
Nuo tada, kai mirė mūsų mama, ji viskuo namie rūpinasi, jai visiškai nelieka laisvo laiko. 
Šiandien jos gimtadienis, todėl noriu ją pradžiuginti dovana. Šių brangakmenių spalva tokia 
kaip jos akių!
Šeimininkas nuėjo į nuošalų kambarėlį ir atnešė 
puikaus žvilgančio rausvo popieriaus.
Rūpestingai suvyniojo į jį brangakmenių dėželę.
– Štai, prašau,- ištiesė mergaitei.
- Nešk namo, tik nepamesk.
Mažylė džiugiai išstriksėjo iš parduotuvės. 
Rankose ji spaudė brangų laimikį.
Po valandėlės į juvelyrinę parduotuvę 
įžengė daili šviesiaplaukė mergina 
dangaus mėlynumo spalvos akimis. 
Padėjusi ant prekystalio atidarytą dėželę, 
kurią juvelyras taip rūpestingai buvo 
suvyniojęs, paklausė:
– Ar šis vėrinys nupirktas čia?
– Taip, panele.
– Ir kiek jis kainavo?
– Mano parduotuvės kainos neskelbiamos: 
  tai kliento ir mano paslaptis.
– Tačiau mano sesuo teturėjo grašius. 
Kaip ji galėjo sumokėti už tokį brangų vėrinį? 
    Juvelyras paėmė brangenybių dėžutę, 
uždarė ją, dar syki suvyniojo į žvilgantį 
popierių ir įteikė merginai. 
– Jūsų sesutė sumokėjo. Ji sumokėjo pačią 
   aukščiausią kainą, kokia tik gali būti: 
atidavė viską, ką turėjo.

      Užduotis šiandienai bus tokia – surink savo 
žaislus su kuriais nebežaidi arba esi jiems per 
didelis ir paprašyk tėvelių, kad padėtų tau juos 
nugabenti į artimiausius vaikų globos namus. 
Geriems darbams nereikia laukti progų, 
daryk juos visada.  

Brangus vaikeli,

Myliu tave,
Žąsis Apolonija



       Aš esu tryliktasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Pingvinukas Bingo. Mes kartu su 
broliukais pingvinukais dažnai sekame vieni kietiems pasakas. O žinote, kad kai kurias 
pasakas mes ir patys sukuriame? Bet dabar pas mus vyksta labai įtemptas darbas – mes 
ruošiamės Kalėdoms! Todėl šiandien aš tau noriu papasakoti pasaką, kurią man papasakojo 
mano brolis.

KALĖDŲ PASAKA

       Vienoje šalyje, Limandijoje, gyveno mažas berniukas Adrianas. Šeima, kurioje jis 
gyveno, buvo labai didelė ir neturtinga. Net Kalėdų šventei šeima neturėjo pinigų duonai 
nupirkti. Adriano mama Gemela buvo gera motina, mylėjo savo vaikus ir buvo ištikima savo 
vyrui. Tėvas Flavianas buvo girtuoklis, visada barė savo vaikus, be priežasties galėjo net 
smogti.Vieną kartą Adrianas su savo broliais žaidė sniego gniūžtėmis, o jų sesuo lipdė senę 
besmegenę. Lauke Adrianas pastebėjo nepažįstamą žmogų. Jis buvo panašus į elfą. Žmogus 
sėdėjo ant suolo, aplink jį susirinko daug vaikų, ir jis pradėjo sekti pasaką. Adrianas su 
savo broliais ir seserimi irgi atsisėdo ant suolo ir ėmė klausytis elfo.  
     - Tai buvo labai seniai, - pradėjo elfas. - Viename mieste gimė mažas berniukas. Jo 
mama mirė, ir mažuoju ėmė rūpintis pikta burtininkė. Ji mokė berniuką magijos. Kai 
berniukas paaugo, nenorėjo likti su piktąja burtininke ir vieną dieną pabėgo. Jis bėgo į 
pasaulio galą ir, kai sutikdavo kelyje sergančius žmones, jiems būtinai padėdavo. Vieną 
kartą jis sutiko gražią merginą. Ji buvo jo pirmoji ir vienintelė meilė. Jaunuolis ją vedė, ir jie 
gyveno pasakų miške.
     - O kas buvo su pikta burtininke, ji ieškojo jaunuolio? - paklausė Adrianas.
     - Pikta burtininkė visą laiką persekiojo jaunuolį, - tęsė elfas. Ir ji sugalvojo sugrąžinti jį 
į savo karalystę. Todėl pirmiausia ji turėjo sunaikinti jo žmoną. Naktį, kada jaunuolis jau 
užmigo, jo žmona išėjo iš namų, o piktoji burtininkė tik to ir telaukė. Ji moterį pavertė 
paukščiu. Ryte jaunuolis pamatė, kad nėra jo žmonos. Jis išsigando ir išėjo jos ieškoti. Jis 
žinojo, kad ją pagrobė burtininkė. Jis norėjo surasti burtininkę ir ją sunaikinti. Jaunuolis 
rado piktą burtininkę ir ją nužudė.

Brangus vaikeli,



     O kad jo žmona vėl pavirstų žmogumi, jis turėjo rasti auksinį grūdą ir duoti jai sulesti. 

Jis išvyko ieškoti seno burtininko malūno. Ieškojo jis malūno dvejus metus. Pavargo jis eiti 

pėsčiomis. Staiga prisiminė, ko išmokė jį burtininkė. Pamojo ranka, ir gražus arklys 

pasirodė šalia. Sėdo ant jo vaikinas ir jojo iki malūno. O tame malūne rado stebuklingą 

grūdą. Palesino jis paukštį, ir pavirto paukštis gražia mergele. Ir gyveno jie ilgai ir 

laimingai!  

     Elfas atsistojo ir nepastebimai išnyko. Kada vaikai grįžo namo, Adrianas papasakojo 

mamai apie elfą. Ji pasakė, kad šitas elfas seka pasakas vaikams kasmet prieš Kalėdas. 

Adrianas atsisuko ir pamatė ant stalo daug įvairiausių valgių. Tai buvo elfo dovana Kalėdų 

proga visoms neturtingoms šeimoms. Kiekvieną kartą per Kalėdas atsitinka stebuklai, 

reikia tik pažiūrėti į mėnulį ir paprašyti elfo išpildyti patį gražiausią jūsų norą. Tikėkite, kad 

jūsų noras būtinai išsipildys! 

Myliu tave,
Pingvinukas Bingo



IŠSIKIRPK, SULANKSTYK IR SUKLIJUOK
Vaikams nuo 7m.



NUSPALVINK
Vaikams iki 6m.



      Aš esu keturioliktoji Kalėdų Senelio pagalbininkė, Meškutė Mėta . Kalėdinės dovanos 

yra svarbi Kalėdų Senelio padėjėjų užduotis. Elfai praleidžia daugybę valandų skaitydami 

dovanų sąrašus, o pirmieji laiškai pradeda keliauti jau pirmaisiais metų mėnesiais. Kuo 

arčiau Kalėdos, tuo daugiau laiškų pradeda plaukti. O dovanų kalnas vis auga. Senelis randa 

beveik visus įmanomus daiktus dovanų sąrašuose. Bet Kalėdų Senelis bene laimingiausias, 

kai vaikai prašo ko nors ne tik sau, bet ir kitiems: broliams, sesėms, savo augintiniams, 

geriausiems draugams, neturtingiesiems ar tiems, kuriems reikia pagalbos. 

     Taigi, šios dienos užduotis – parašyti laišką Kalėdų Seneliui. Gali pasinaudoti šiuo laiško 

šablonu – išsikirpk ir nugarėlėmis suklijuok arba savo laišką nupiešk pats.

Myliu tave, 

Meškutė Mėta 

Brangus vaikeli,



PARAŠYK LAIŠKA SENELIUI



PARAŠYK LAIŠKA SENELIUI



    Aš esu penkioliktoji Kalėdų Senelio pagalbininkė, Lapė Loreta. Šiandien noriu jums 

papasakoti linksmą istoriją, kuri nutiko vieną šaltą žiemos dieną viename gražiame miške, 

kuriame stovėjo didžiulės eglės, padengtos storu blizgaus sniego sluoksniu. Tai apsikloki 

šiltai ir klausykis... 

Brangus vaikeli,

Ledinukas (Kostas Kubilinskas)

Ledo rūmuose nuo seno

Senis Šaltis sau gyveno.

Ir turėjo jis anūką —

Šaltanosį Ledinuką.

Geras buvo tas anūkas — 

Šaltanosis Ledinukas: 

Nesurūgęs, nesustiręs, 

Bet... kur eina, ten ir girias: 

— Moku kalti 

Ledo tiltus, 

Moku malti 

Sniego miltus… 

Zuikį puikį — 

Užpustyti, 

Ežį kežį — 

Užmigdyti. 

Miega varlės pūstažandės 

Ir barsukas kietasprandis. 

Ką barsukas! Aš ir mešką 

Kai paspaudžiu — šonai braška... 

Visą žemę, jei norėčiau, 

Aš sušaldyti galėčiau! .

Vienąkart per sniego pūgą

Šaltis vedasi anūką.

O anūkas

Ledinukas

Rateliu

Su snaigėm sukas.

Žiūri — važy sėdi ponas, 

Nuo arielkos net raudonas, 

Ir į kailinius storiausius 

Storas ponas įsirausęs, 

Ir kelius, ir ilgas kojas 

Zebrų kailiais apsiklojęs. 



Šast anūkas 

Ledinukas 

Ir po zebrų kailiais brukas: 

Šaltanosis, 

Šaldo poną 

Šąla 

Bąla 

Pono nosis... 

Ir nuo rankų 

Ligi kojų 

Ponas kaulan suragojo.

— Na, matai,— anūkas girias,

Ar, seneli, aš ne vyras:

Moku kalti

Ledo tiltus,

Moku malti

Sniego miltu...

Zuikį puikį —

Užpustyti,

Ežį kežį —

Užmigdyti

Ir sušaldyt storą poną, Nuo

arielkos net raudoną.

Visą žemę, jei norėčiau,

Aš sušaldyti galėčiau...

— Na jau, na! — jam Šaltis sako.—

Dar tau girtis neužteko.

Tau sušaldyt žemę knieti,

O sušaldyk tu valstietį.

Pažiūrėk — tenai už valkos

Pagiry jis kerta malkas.

— Chi! — nusijuokė anūkas.—

Aš nebūčiau Ledinukas,

Jei valstietį palei traką

Nesušaldyčiau į ragą.

Ką valstietis! Jeigu mešką

Kai paspaudžiu — šonai braška.

Pasigyrė, na ir dumia

Pas valstietį į pakrūmę.

O valstietis - malkas kerta. 

Kirvis skamba. Darbas verda:

Užsimoja

Ir kad tvoja,

Tai net skiedros išlekioja.

Meta pirštines į šalį:

—Ū ta ta! Karšta dienelė!

Ledinukas Galvą kraipo.

Pasižiūri.

Pasišaipo.

Ir galvoja: „Tu sušalsi

Ir kirvuko nepakelsi.

Va, ir bus tada, žmogeli,—

„Ū ta ta! Karšta dienelė...”

Ir sutelkęs visą rūstį,

Jis pradėjo šaltį pūsti.

Kaklą rankom apsivijo.



Tuoj skrebučiai apšerkšnijo,

Tuoj ir ūsai apšarmojo,

O Šaltutis pagalvojo:

„Na, dar vieną šaltą gūsį,

Ir, vargšeli, tu pražūsi,

Suragosi kaip tas ponas,

Nuo arielkos net raudonas...“

Ir nušokęs nuo pusnyno,

Vėl jis pūsti pamėgino:

Griebia ausį, griebia nosį,

O valstietis nusikosi

Ir kiek gali

Stuobrį engia,

Net sušalęs

Kirvis spengia.

Baltas baltas tartum pūkas

Tūpsi šaltas Ledinukas —

Čiupt už kojų, čiupt už rankų

Ir į antį įsirango,

Bet valstietis nesušąla,

Tik į kelmą pleištą kala.

Šaltas sniegas žaižaruoja.

Karštas prakaitas garuoja.

Pagaliau žmogus prašneko:

— Na ir karšta čia prie trako

Kur tas šaltis pasidėjo,

Duotų gūsį šalto vėjo.

Ledinukas net pašoko,

Vos iš apmaudo nesprogo, 

Ir, sutelkęs visą rūstį,

Vėl pradėjo šaltį pūsti.

Vienas sau valstietis šneka, 

O jo rankoj kirvis žvaga. 

O valstietis be skrebučių

Krauna malkas ant rogučių.

Baigęs darbą, ant kelmuko

Atsisėda, užsirūko…

Pailsėjo, pasėdėjo

Ir per girią nugirgždėjo.

Senis Šaltis atlingavo:

Kur valstietis?

Nuvažiavo!

— Na, matei dabar, sūneli,

Ką žmogus ir darbas gali.

Tau sušaldyt žemę knieti…

Ką ten žemę!

Jei valstietį

Šaldei šaldei tu prie šilo —

Ne sušalo, o sušilo…

Nors valstietis apšerkšnijo,

Darbas šalčio nesibijo!

Baltas baltas tartum pūkas

Susimąstė Ledinukas.

Ir nusivedė per pūgą

Šaltis tylintį anūką.



      Na, ar nesušalai? Siūlau pasišildyti rankeles ir pasimokyti piešti pingviną. O kai nupieši, 

išsikirpk ir mamai arba tėčiui slapta (kad nepastebėtų) priklijuok prie nugaros. Vėliau 

mamytė ar tėvelis tegul pabando slaptai pingviną užklijuoti tau. Šį žaidimą gali žaisti ir su 

draugais ar broliais ir seserimis. Smagaus pasidūkimo tau!

Myliu tave,

Lapė Loreta



SURASK IŠĖJIMĄ

startas

inišasf



      Aš esu šešioliktasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Katinas Muska. Šiandien pas mus 

visą dieną labai gražiai sninga. Snaigės krenta sau iš lėto, šoka susikibusios ratuku. 

Prisiminiau vieną labai gražią pamokančią istoriją, kurią papasakosiu ir tau. 

Ant šakos tupėjo zylutė ir balandis. 

– Kiek sveria snaigė? - paklausė zylė balandžio. 

– Mažiau už nieką, - atsakė pastarasis. 

Tada zylė ėmė pasakoti: 

– Man besiilsint ant pušies šakos, pradėjo snigti. 

Tarsi sapne lengvutės snaigės tyliai ir švelniai gulė ant žemės. Neturėjau ką veikti, tad 

ėmiau skaičiuoti snaiges, besileidžiančias ant mano šakos. Suskaičiavau 3 751 952. Kai 

nukrito 3 751 953-oji snaigė, sverianti mažiau už nieką - kaip tu sakei – šaka nulūžo... 

Tai tarusi, zylė purptelėjo ir nuskrido. 

Balandis, kuris dar Nojaus laikais buvo pagarsėjęs kaip taikos nešėjas, giliai susimąstė, o 

po to pats sau tarė: 

– Galbūt ir tam, kad visas pasaulis staiga pražystų gerumu, tetrūksta vieno žmogaus? Galbūt 

trūksta tik tavęs..." 

     Nuspalvink pirmąjį Kalėdų Senelio pagalbininką Spartuolį Elnią pačiomis gražiausiomis 

spalvomis, o taip pat suruošk savo geriausiam draugui Kalėdinę dovanėlę. Ką jam dovanosi? 

Jau sugalvojai? :)

Myliu tave, 

Katinas Muska

Brangus vaikeli,



NUSPALVINK
Vaikams iki 6m.



Brangus vaikeli,

      Aš esu septynioliktasis Kalėdų Senelio pagalbininkas,
Briedelis Bausis. Šiandien aš noriu tau papasakoti apie 
angeliukus. Tu juk žinai, kad kiekvieną vaikutį, ir mamytę, 
ir tėvelį, ir močiutę, ir senelį, visus, visus, visus saugo 
mūsų Angelas sargas. Jis globoja, kad mums nenutiktų 
nelaimės, kad išvengtume baisių nutikimų. Visi angeliukai 
gyvena rojuje ir yra labai laimingi. Jie džiaugiasi gražiomis 
gėlėmis, krykštauja, supasi dailiose sūpynėse ir sergėja mus. 
Bet kartais nutinka visokių dalykų ir rojuje, todėl aš jums 
papasakosiu istoriją, kuri nutiko kartą dviem angeliukams, o juos 
išgelbėjo meilė...

     Seniai, seniai... Kažkur aukštai danguje, rojuje gyveno balti angeliukai. Visi maži 
angeliukai rojuje buvo labai labai laimingi. Rojuje angeliukai gyveno apsupti meilės, kūrė 
pasaką, viltį, svajonę… Bet štai vienam mažam nenuoramai angeliukui, pabodo šis žavus 
pasaulis. Angeliukas panoro pamatyti kitą pasaulį. Pasaulį, kurio jis nepažįsta. Pasaulį, 
kurio jis niekada nematė. Nenuorama angeliukas manė, kad ten dar žaviau… Ir nenuorama 
nusprendė pabėgti iš rojaus...
      Nenuorama angeliukas nežinojo, kad kažkas jo ilgėsis, kad kažkam jis labai brangus. 
Taip ir nutiko. Dingus angeliukui iš rojaus, daug kas jo pasigedo. Daug kas ilgėjosi. Tačiau 
labiausiai pasiilgo angeliuko jo draugas. Šis angeliukas labai ilgėjosi žiedlapių juoko, 
skaidrių mėnulio akių… Ir nusprendė keliauti ir surasti savo mažąjį draugą…
      Bet kaip dažnai nutinka, abu angeliukai pasiklydo plačiame pasaulyje. Jiems tokiame 
nepažįstamame. Jie labai troško sugrįžti į rojų, tačiau išėję iš rojaus, jie jau nebegalėjo 
sugrįžti.
       Todėl jie buvo labai vieniši, pasiklydę ir vienas be kito...
       Laikas buvo negailestingas, bėgo ir bėgo… Jie ieškojo vienas kito, tačiau laikui bėgant, 
jie pamiršo vienas kitą ir gyvenimą rojuje. Pamiršo baltus angeliukus. Pamiršo, kad kažkur 
šiame pasaulyje yra ne vienas, o du maži angeliukai… Jie gyveno neprisimindami ir 
nepažinodami vienas kito, nes laikas nenumaldomai juos pakeitė. Negalėjo įsivaizduoti, kad 
kažkur šioje pasakoje yra labai panašus ir kartu labai skirtingas angeliukas. 
Laikui bėgant balti angeliukai, dar vis tebegyvenantys rojuje ir stebėję savo mažuosius 
draugus, nusprendė jų pasigailėti ir padėti jiems atrasti vienas kitą iš naujo… 
        Laikas bėgo... Žiemą keitė pavasaris, pavasarį - vasara… Ir štai vieną gražų saulėtą 
rytą, kai pirmieji saulės spinduliai nušvietė žemę, du maži angeliukai atsitiktinai sutinka 
vienas kitą. Prasideda nauja pažintis. Jie jaučia, kad kažkas juos traukia vieną prie kito, kad 
visa tai jau pažįstama, bet jie nežino iš kur tas jausmas. Angeliukai pamilsta vienas kitą iš 
naujo. Šių dviejų angeliukų meilė - kaip saulės ašara tyra, kaip rasos akys ankstų rytą, kaip 
balta rožė, kuri negali virsti juoda rože… Ši meilė niekada nepavirs širdies skausmu, nes 
šie angeliukai atradę vienas kitą iš naujo, daugiau nebenorėjo prarasti švelnių meilės 
sparnų… Jie nori girdėti skambų žiedlapių juoką, būti apglėbti baltų rožių žiedlapiais ir būti 
amžinai kartu… apglėbti meilės sparnų…. 

Pridedu tau užduotėlę, nuspalvok, iškirpk ir sulankstyk angeliuko ir Kalėdų senelio 
dekoraciją, priklijuok siūlą ir papuošk savo langą.  

Myliu tave, 
Briedelis Bausis 



NUSPALVINK, IŠKIRPK IR SUJUNK
Vaikams nuo 7m.



     Aš esu aštuonioliktoji Kalėdų Senelio pagalbininkė, Vištytė Barborytė. Šiandien su viena 

mano sesute vištele karpėme snaiges. Tai labai smagus užsiėmimas, pabandyk ir tu, gal 

padės mamytė ar tėvelis, o gal ir močiutė prisijungs? Bekarpant snaiges, mano mažoji 

sesutė pradėjo deklamuoti labai gražų eilėraštuką apie žiemą – paklausyk ir tu: 

Brangus vaikeli,

Snigo prisnigo

Snigo, prisnigo, – nematyt takelio. 

Kas papuoš eglutę vidury miškelio? 

Striksi kiškutis prie žalios eglutės, 

Kopūstėlio lapą sega ant šakutės. 

Šviečia nykštukai takelius žibintais, 

O varpeliai ledo paukščiams išdalinti. 

Skamba po girią, aidi po lauką, 

Eikim prie eglutės, jau senelis laukia..
.

Myliu tave, 

Vištytė Barborytė 



SULANKSTYK IR IŠKIRPK



Brangus vaikeli,

        Aš esu devynioliktasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Besmegenis Dudlas. Vakar 
vakare Kalėdų senis mums papasakojo labai gražią istoriją „GRIGO RATAI“, kurią noriu 
padovanoti ir tau. O kai dangus bus tamsus, bet būtinai be debesų, paprašyk tėvelių, kad 
parodytų tau Grigo (Grįžulo) ratus. Įdomaus ir mirgančio dangaus!

        Buvo Kūčių diena. Snigo. Vėjas suko sniegą kaip gerus miltus, iš kurių vaikų mamos 
Kūčioms pyragus kepė.
        Saulės nebuvo matyti. Turėjo būti jau nebetoli vakaras, nes lauke ėjo tamsyn. Visi 
keliai buvo tušti. Kūčių vakarą Lietuvoj šeimos kartu sėda prie stalo, kartu Pono Dievo 
pyragu dalinasi. Jau visi buvo susirinkę į namus, ir visose apylinkės keliuose tik vienut 
vienas keleivis tebuvo matyti. Ėjo jis sunkiai. Susikūprinęs brido per sniegą. O to sniego 
ant kelio darėsi vis daugiau ir daugiau. Ir vėjas darėsi vis piktesnis. Ir sniegas į veidą vis 
labiau ir labiau krito. Ant pečių keleivis turėjo nedidelį ryšulėlį, bet ir tas darėsi vis 
sunkesnis ir sunkesnis. Kartu jis pajuto lyg užuojautą ir sustojo. Sustojęs pakėlė akis. 
Priešais buvo bažnyčia. Šalia bažnyčios didelis apsnigtas sodas. Sode gražus namas, su 
dideliais, smagiai apšviestais langais. Keleivis pasuko per sodą prie durų ir pasibeldė. Išėjo 
moteris. Išėjusi greitai permetė akimis keleivį nuo galvos iki kojų.
– Ko čia dabar pro tas duris. Eik aplinkui,- pasakė, užtrenkė duris ir nubėgo. Keleivis 
apsuko namą. Namo gale rado kitas duris, o prie durų stovėjo ta pati moteris, rankoje 
laikiusi duonos riekę ir sūrio gabalą.
– Še, pasimelsk už sielas, skaistykloje kenčiančias. Keleivis nusišypsojo.
– Kad aš ne elgeta,- pasakė. - Aš norėjau pamatyti patį kleboną.
Moteris dar sykį peržiūrėjo nuo galvos iki kojų ir įleido. 
Klebonas buvo aukštas, truputėlį žilstelėjęs.
– Tai ką, mano mielasis, pasakysi? - paklausė
– Norėjau didelės malonės prašyti,- pasakė nusilenkdamas. 
- Tai sakyk, sakyk. Aš visada padedu jei tik galiu padėti 
- Pavargau klebone. Kojų nebepanešu, o namai dar 
toli.
– Tai nakvynės nori?
– Ne, ne nakvynės. Septynerius metus namie nebuvau. 
Du mažiukus namie palikau. Paaugę jie jau turėtų būti. 
Norėčiau Kūčias kartu su savais pavalgyti. Norėjau 
paprašyti, gal klebonas galėtum tą gabaliuką 
pavėžinti. Ir keleivis pasakė kaimo, dar gerokai už 
didelio miško, vardą.
– Ne, aš tai ne,- greitai atsakė klebonas. - O 
berniukas irgi pavargęs. Juk žinai, kaip yra 
didesnėje vietoj prieš Kalėdas. O rytoj reikės 
anksti keltis į bažnyčią. Pažiūrėk, žmogeli, kur 
nors pas ūkininką. 
     Keleivis pažiūrėjo klebonui į akis ir išėjo, o 
klebonas pasiliko ir galvoja, kad to žmogaus akys
 kažkur matytos. Žmogus būtų jau pagyvenęs, o 
akys kaip vaiko. Ir taip matytos... 
     Jis šeimininkės paklausė ar ta nemačiusi 
jo kada. 



– Ne. Tik iš akių lyg būtų matytas,-pasakė. O keleivis vėl išėjo į vėją. Buvo šalta ir 

tebesnigo. Keleivis paėjo, paėjo ir pasuko į gražaus didelio ūkio kiemą. Pro duris ėjo 

kvapas barščių su baravykais, keptos žuvies, šutintų kopūstų, obuolių ir ką tik iš krosnies 

ištraukto pyrago. Keleivis net seilę nurijo ir užėjo paprašyti kad pavėžintų. 

– O žmogau, kur dabar? Pačiose Kūčiose ir dar tokią naktį. Jeigu nori sėsk, kartu 

pavalgysim, o rytoj gal kas į bažnyčią iš jūsų kaimo atvažiuos. O jei ne, tai pailsėjęs, 

pavalgęs ir pats pareisi,- ėmė visi vienas per kitą aiškinti. 

Bet keleivis nenorėjo nei nakvoti, nei valgyti. Jis taip norėjo, taip norėjo pavalgyti Kūčias 

su savaisiais, kad išėjo į gatvę. Taip ir perėjo visą kaimą. Visi buvo smagūs, visi laukė 

Kūčių, visi dėjo ant stalo kalėdaičius ir laukė Kūdikėlio Kristaus užgimstant, ir niekas 

nenorėjo pajudėti tokį vakarą iš namų dėl kokio nepažįstamo žmogaus. Tik vienas dalykas 

buvo keistas: kai tik keleivis išeidavo, tuoj visi vienas į kitą pasižiūrėdavo, ir kiekvienas 

sakydavo, kad lyg kur jį būtų matęs. Ypač akys visiems buvo tokios matytos. 

Po kojomis nebebuvo nei kelio, nei tako. Viskas vienodai užsnigta. Keleivis pastovėjo, dar 

lyg panorėjo grįžti atgal, pasiklausti kelio, bet pagalvojęs nusisuko ir nuėjo tiesiai per 

laukus į tą pusę, kur galvojo esant namus. Ėjo ėjo, klupo, klupo per sniegus, kol priešais 

pamatė žiburėlį. Mažytį tokį, vos spingsintį. Pasuko į žiburėlio pusę ir priėjo mažą trobelę. 

Pasibeldė. Iš vidaus atsiliepė balsas 

– Prašom. 

Durys buvo net neužsklęstos. Trobelėj tebuvo vienas žmogelis. Ne toks dar senas kaip 

suvargęs sunykęs, drabužiai susinešioję. Tik stalas buvo apklotas šienu, užtiestas balta 

staltiese, ir vidurį padėtas kalėdaitis. To žmogelio vardas 

buvo Grigas. 

Jis buvo ir darbštus, ir greitas kitiems padėti, tik nežinia 

kodėl nelaimė praeidama vis ties jo kiemu sustodavo. 

Ledai išmušė pasėlius, ligos išpjovė gyvulius, 

perkūnas sudegino trobas, maras išmarino vaikus, 

žmona iš širdies skausmo pradėjo nykti, nykti ir 

nunyko; turėjo truputį susitaupęs pinigų, paskolino 

kaimynui, o kai norėjo atgauti, kaimynas tik 

pasijuokė. Sakė: 

– Kam tau dabar? Palauk, kai atliekamų turėsiu. 

Taip ir pasiliko vienas ir be nieko, bet vėlyvą 

keleivį vis tiek paprašė sėsti. 

– Pavaišint kuo geru neturiu, tai nors kalėdaitį 

persilaušime. Šiandien juk Kūčios,- pasakė, bet 

keleivis nesisėdo. Jis tik paprašė, kad pavėžintų 

per mišką pas žmoną ir vaikus. Grigas 

pasikrapštė pakaušį, pažiūrėjo pro langą į kiemą. 



– Kad daug sniego. Kažin, kumelikė ratus ar bepatrauks. 

– Kodėl ratus? Galima juk su rogėmis,- pasakė keleivis. 

Grigas dar labiau pasikrapštė pakaušį. 

– Kad sarmata ir prisipažinti,- pagaliau prašneko.- Matai, praeitą žiemą kaimynas 

pasiskolino miško pabaigti vežti, sulaužė ir išmetė. 

– Kodėl nieko nesakei? 

– Sakiau, bet kad jam nei šilta, nei šalta. Sako: gal nori kad už seną laužą tau naujas roges 

įtaisyčiau? Pagalvojau, pagalvojau ir nutilau. Ką čia žmogus dėl rogių su kaimynu pyksies. O 

antra vertus, mano rogės tikrai jau senos buvo. Rodos, dar senelio darytos, jau gerokai 

patrešusios. Keleivis gerom akim pažiūrėjo į Grigą. o tas paėmė nuo stalo kalėdaitį, 

perlaužė per pusę. Pusę pats pasiėmė, o kitą padavė keleiviui. Keleivis irgi įsidėjo gabaliuką 

į burną, paskui pasižiūrėjo pro langą. 

– Reikės eiti pėsčiam. Kur tokiu keliu su ratais,- pasakė. 

– Ne, taip eiti tai negali,- visiškai rimtai prašneko Grigas,- aš manau, kad per mišką kelias 

turėtų būti neužpustytas. Tik nežinau, ar per pelkes pašalas laikys. Ruduo buvo šlapias, tai 

įmirko, o šalti praeitą naktį, kiek ir tešalo. Ir Grigas keleiviui daugiau nė kalbėti neleido. 

Susiieškojo kailinius, kad sėdėti nebūtų šalta, antklodę, kad kojas būtų kuo šiltai susisukti, 

pasikinkė ir išvažiavo. Pavažiavo, pavažiavo, Grigas iš ratukų

 persisvėrė, pasižiūrėjo, kaip tekiniai rieda, ir sako: 

– Bet tu žiūrėk, kaip čia yra. Sniego tiek, o ratai bėga 

kaip vasarą. Nė kiek neklimsta ir nesivelia. 

Keleivis nusišypsojo. Jis net per drangą nepersisvėrė. 

– Jaučiu, kad lengvai bėga. Gal todėl, kad Kūčios,- pasakė. 

– Gal ir todėl. Jei taip bus visą kelią, gal rasi juos 

dar nebaigusius Kūčių. – Aš tikiu, kad rasim. 

– Bet jeigu per kemsynę būtų neužšalę,- rūpinosi 

Grigas. 

– Galėsi atgal grįžti, o aš jau būsiu pasiilsėjęs. 

Pėsčias pabaigsiu,- ramino keleivis. 

– Išvažiuosiu. Manau kad turi išvažiuoti. Ta mūsų

pelkė ne tokia jau baisi. Ir paragino kumelikę, 

kad greičiau bėgtų. Nustojo snigti. 

 



Vėjas paėmė didelę šluotą, nušlavė nuo dangaus debesis ir nuėjo Kūčių valgyti. Angeliukai 

uždegiojo žvaigždutes. Naktis pasidarė rami, tyli, tik ratų barškėjimas lėkė per mišką.

– Laukia,- pasakė Grigas. - Kai arklys prunkščia, reiškia laukia. Keleivis šypsojosi. Bet 

kumelikė bėgo, bėgo ir pradėjo klimpti.

– Kemsynė,- pasakė susirūpinęs Grigas.- Dar neužšalusi. Taip ir maniau,- pridėjo,- bet 

išsikapstysim. Kiek čia jos tėra.

– Grįžk atgal. Pailsėjau, kelią pabaigsiu pėsčias,- rimtai prašneko keleivis

– Išvažiuosim. Kiek čia tos pelkutės, o paskui vėl dardėsim. Kur čia pėsčias tokį kelią. Bet 

kumelikė tik šmurkšt, šmurkšt gilyn. Ir vežimėlis tik smukt ligi ašių. Kumelikė traukia, 

traukia, o vežimėlis nė iš vietos.

– Tamsta sėdėk, o aš kumeliai padėsiu. Iššoko Grigas ir pradėjo su kumele traukti vežimėlį. 

Patraukė, paridino kelis žingsnius, vežimėlis vėl smukt ligi pusės šonų, kumelė smukt iki 

pilvo, o pats Grigas smukt iki kelių.

– Tamsta palauk čia,- sako Grigas keleiviui,- o aš pabėgsiu į kaimą ir paprašysiu talkos .

– Kad aš jau kaime buvau,- atsakė keleivis,- visi Kūčias valgo.

– Tai nieko, bet aš nebuvau, - greitai atsakė Grigas, išsikapstė iš pelkės ir pasileido į 

kaimą.

Visose trobelėse buvo šviesu. Visi sėdėjo apie stalus, valgė 

Kūčias ir giedojo šventas giesmes.

Grigas visas trobas perbėgo, bet niekas nepajudėjo. 

Visi sakė:

– Kaip dabar mes eisim. Dabar Kūčios. Tokia didelė

 šventė. Ne, ne, tuoj reikės eiti į Bernelų mišias, o 

tu nori, kad eitumėm purvintis į pelkę. Ir kas tave

 tokią naktį jon kišo. Nebent jau pats nelabasis. 

Niekas nėjo. Niekas iš namų nepajudėjo. Grigas 

sugrįžo vienas ir nusiminęs.

Prabėgdamas pro namus dar pasiėmė ilgą kartį. 

Pagalvojo, kad galės vežimėlį kaip nors iškelti,

 o kumelė ir pati išlips. Bet vežimėlis buvo dar 

giliau nugrimzdęs, kumelė mynė, mynė kojomis, 

bet vis labiau grimzdo, o keleivis ramiai snaudė 

smakrą ant krūtinės pasidėjęs. Ir veidas jo buvo

 baltas ir šviesus, lyg mėnulis tekėtų.



– Klausyk, tamsta, klausyk,- pažadino jį Grigas.-Niekas nenori padėti. Visi valgo Kūčias, 

Bernelių mišių laukia. Sėsk raitas. Kumelė per pelkę kaip nors išklampos, o toliau jau galėsi 

risčia pajoti. Vežimaitį aš jau pats išsistumsiu, kad per naktį neįšaltų. Keleivis pakėlė galvą, 

pasižiūrėjo šviesiom akim į Grigą , paskum atsisuko atgal. 

– Kodėl sakai, kad niekas nenori padėti. Tik pažiūrėk, net du atjoja. Atsisuko Grigas ir 

pamatė du raitelius atšarvuojant. 

– Ar kas atsitiko?,-paklausė vienas - Įklimpom,- paaiškino Grigas. 

Vyrai nušoko nuo arklių, apžiūrėjo vežimėlį, paskui arklius nuvedė priekin ir abu prie 

kumelaitės prikinkė visus į eilę vienas paskui kitą, prajėgiu. 

– Sėsk ant vidurinio raitas ir paragink, o mudu pastumsim,- paliepė Grigui. 

Grigas užsėdo arklį, paragino, arkliai vienu sykiu vežimaitį pajudino iš vietos, tuoj pradėjo 

bėgti ristele, paskui pagavo risčia, paskui pašoko šuoliu, kad tik vėjas sušvilpė pro ausis. Ir 

vienu akimirksniu Grigas žiūri, kad arkliai kojomis nebesiekia žemės, žiūri kad ir vežimėlis 

nebesiekia, kad visi jie jau plaukia auštai, o apačioj visas kaimas ir visas miestelis. Žmonės 

kepures nusiėmę žiūri aukštyn, kiti rankas susiėmę klūpo, bažnyčia pilna šviesos, o 

klebonijos sode pats klebonas suklupęs žiūri į viršų . Ir tik tada Grigas pasižiūrėjo į keleivį 

ir nepajuto kaip rankas maldai sudėjo: vežimėlį sėdėjo ne senas keleivis, bet Kūdikėlis 

Jėzus. Šypsojosi kaip saulė ir laimino ir kaimą, ir miestelį, ir 

visus žmones, kurių buvo pilni keliai ir pilni kiemai. Žmonės 

pažino ir Grigą, ir Kūdikėlį Jėzų, ir negalėjo atsistebėti, 

kam jis tokiai didėliai garbei pasirinko menką ir 

neturtingą, visų nupešiotą pamiškės Grigą. Ir žiūrėjo,

 kol arklai ir vežimo ratukai pavirto į šviesius 

taškučius kaip žvaigždelės. Tada pasuko bažnyčion,

 lingavo galvom ir sakė: 

– Tai mat kodėl jo akys buvo tokios matytos. O 

Grigas su visais arkliais ir su vežimu taip ir 

pasiliko padangių aukštybėse. Iš ten jis ir šiandien 

kiekvieną žvaigždėtą naktį tebešviečia ir 

pasiklydusiam keleiviui kelią rodo. 

     Užduotėlė tau – išlankstyk mane.

Myliu tave, 

Besmegenis Dudlas



SUKLIJUOK SENĮ BESMEGENĮ







      Aš esu dvidešimtoji Kalėdų Senelio pagalbininkė, Ditė Pelėdytė. Šiandien aš tau 

papasakosiu apie kalėdines eglutes. Kalėdinės eglutės puošimo tradicija atėjo iš Vokietijos. 

Istorija prasidėjo XVI amžiuje, kai karštai tikintys krikščionys į savo namus parsinešdavo 

išpuoštus medelius. O jei eglučių apylinkėse nebūdavo, kai kurie žmonės iš medžio 

statydavo kalėdines piramides ir puošdavo jas spygliuočių šakomis bei žvakutėmis. Kalėdų 

eglutės puošimo paprotys pamažu išpopuliarėjo ir kitose Europos dalyse. Anglijoje 

karalienės Viktorijos vyras Princas Albertas Kalėdų eglutes išpopuliarino Vindzoro pilyje 

1841 metais papuošdamas pirmąją anglišką Kalėdinę eglutę žvakutėmis, įvairiais 

saldumynais, vaisiais ir imbieriniais sausainiais. Be abejo, netrukus jo pavyzdžiu pasekė ir 

kitos turtingos Anglijos šeimos, papuošalams naudojusios įvairiausius dalykus. Buvo toks 

rašytojas - Charlesas Dickensas – kuris 1850 metais aprašė Kalėdų eglutes, papuoštas 

lėlėmis, miniatiūriniais baldais, mažais muzikiniais instrumentais, juvelyriniais dirbiniais, 

žaisliniais šautuvais ir kardais, vaisiais ir 

saldainiais. Įvairiose šalyse žmonės eglutes 

puošia skirtingai. Pirmosios Kalėdų eglutės 

buvo puošiamos ne angelų, o fėjų – gerųjų 

dvasių – figūrėlėmis, nors kadaise blogosioms 

dvasioms nubaidyti buvo naudojami rageliai ir 

varpeliai. Lenkijoje kalėdinės eglutės būdavo 

puošiamos angelais, povais ir kitais paukščiais, 

taip pat daugybe žvaigždžių. Švedijoje eglutės 

puošiamos ryškiai nudažytais mediniais 

ornamentais ir šiaudinėmis gyvūnų bei vaikų 

figūrėlėmis. Danijoje ant eglučių kabinamos 

mažutės Danijos vėliavos, varpeliai, žvaigždutės, 

snaigės ir širdutės. Japonijos krikščionys 

pirmenybę teikia mažoms vėduoklėms ir 

popieriniams žibintams. Tradicijas išlaikantys 

lietuviai savo egles puošia šiaudiniais paukščių 

narveliais, žvaigždėmis ir geometrinėmis 

figūromis. Šiaudai yra vilties kitais metais 

sulaukti gero derliaus ženklas. Čekų ir 

slovakų eglutės puošiamos ornamentais, 

pagamintais iš dažytų kiaušinio lukštų, o 

ukrainiečių eglutes puošia sėkmę nešantis 

voras su voratinkliu...

Brangus vaikeli,



       Legendos byloja, kad neturtinga moteris, neturėjusi kuo papuošti savo eglutės, 

prabudusi Kalėdų rytą pamatė, kad voratinklis, dengęs eglės šakeles, kylančios saulės buvo 

paverstas sidabru. 

             Šiandien padėk tėveliams papuošti Kalėdų eglutę. O jei ji jau papuošta, pridedu tau 

eglutę, padėk nykštukui surasti kelią iki eglutės kamieno.

Myliu tave, 

Ditė Pelėditė



SURASK KELIĄ



Brangus vaikeli,

        Aš esu dvidešimt pirmasis Kalėdų Senelio pagalbininkas, Šunelis Tobis. Šiandien aš 

tau noriu padovanoti vieną tikrų tikriausią istoriją...

        Tylus vakaras. Kažkuo kitoks, nei įprastas. Snaigės tyliai leidžiasi į gatvės žibintus, 

tarsi šokdamos joms vienoms žinomą šokį. Šąla. Namuose šilta ir jauku. Mama baigia ruošti 

Kūčių vakarienę. Tuoj dengs stalą balta, lyg sniegas staltiese ir sukvies visą šeimą pasitikti 

šventės. 

        Artėja Šv. Kalėdos – stebuklų metas. Gaila, jog Rūtelė jais netiki. Jai liūdna. Mergaitė 

sėdi prie lango ir žiūri į besileidžiančias snaiges. Jos mintys atitrūko nuo namų šurmulio ir 

nuskriejo kažkur, kur ji dar nebuvo buvusi. Ji pasijuto bestovinti didelės pilies menėje. 

- Sveika, Rūtele, - tarė kažkieno balsas. 

Mergaitė išvydo gražią ponią lediniu veidu, bet šiltomis akimis. Ji buvo su balta suknia. 

Ponia nusišypsojo savo blyškiomis lūpomis: 

- Ar žinai, kodėl tu čia? – ponios akys žybtelėjo. 

- Ne-a, - išlemeno persigandusi mergaitė. 

- Tu nebijok, - tarė maloniai ponia. - Aš Kalėdų 

dvasia . Netikėdama Kalėdų stebuklais, tu, mane 

atšaldei. 

- Aš sapnuoju? – paklausė mergaitė. 

- Tu manim netiki, net pamačius? Aš įžiebsiu tau 

tikėjimą, - sušnabždėjo dvasia, - Nagi, Rūtele, 

pasakyk ko trokšti Kalėdoms? 

- Norėčiau balto šuniuko, švelnaus, kaip pūkų 

kamuoliukas... – mergaitė susijaudino, jos balsas ėmė 

trūkčioti, - bet... Bet tėvai, niekuomet neleistų jo turėti... 

- Tau tereikia patikėti, Rūtele, - ponios akys šildė ją. 

- Tikiu, - mergaitės akyse sužibėjo ašara. 

- Tai paimk man už rankos, mergyt, - tarė keistoji 

ponia ir ištiesė ranką.. 

     Rūtelė nedrąsiai paėmė dvasią už jos ledinės rankos. 

Visi vaizdai susiliejo. Ji pajuto ranką ant peties, tuomet 

suprato esanti savo kambary ir žiūrinti tiesiai į 

susirūpinusios mamos akis. 

- Brangute, verki? – paklausė toji 

- Ne, mamyt, viskas gerai, - iškart paneigė mergaitė. 

- Tuomet eime prie stalo, - tarė mama. 



        Visa šeima susėdo prie stalo. Laužė Kalėdaičius, vakarieniavo. Staiga, kitam kambary, 

kažkas suinkštė. Mergaitė nulėkė į kambarį, kuriame stovėjo eglutė. Uždegė šviesą ir 

išvydo po eglute daug dovanų, o tarp jų baltą pūkų kamuoliuką, kuris buvo papuoštas 

raudonu kaspinėliu. Rūtelė pribėgo, paėmė šuniuką ir priglaudė prie krūtinės. Pažiūrėjo į 

tėvus, kurie šypsodamiesi stebėjo ją. Mergaitė suprato, kad jos svajonė išsipildė.

        Atėjo naktis. Rūtelė ruošėsi eiti miegoti. Švelniai glausdama šuniuką prie savęs, ji 

žvilgtelėjo pro langą ir vėl pamatė tą pačią dvasią, tik šįkart šiltu veidu žiūrinčią į ją. Staiga 

laikrodis ėmė mušti dvylika. Dvasia tarė:

- Svajonės išsipildo, kai jomis šventai tiki. Iki Rūtele!

Su dvyliktu dūžiu dvasia išnyko.

Kaip manai, iš kur žinau šią istoriją? Spėk, koks šuniuko vardas ? Taip, teisingai, tas šunelis 

esu aš, Tobis! Kad Kalėdų laukimas neprailgtų tau ir tavo šeimai dovanoju žaidimą. Tėveliai 

tegul paskaito žaidimo taisykles ir paaiškins tau kaip žaisti, kai išsikirpsite korteles. 

Linksmo ir džiugaus žaidimo!

Myliu tave,

Šunelis Tobis



      Žaidimas yra ypač tinkantis šaltais žiemos vakarais, kai nėra kur vaikams žaisti lauke, o 

televizorius - ne pati geriausia pramoga. Todėl kartu su vaikais pasidarykite korteles ir 

visi kartu žaiskite. Šis žaidimas puiki mankšta atminčiai. Jį galite žaisti visa šeima ir po 

vieną. Stalo žaidimas pritaikytas vaikams nuo 3 metų. Kad vaikas išmoktų daiktų ar gyvūnų 

pavedimus, paprašykite atvertę kortelę pasakyti, kas joje pavaizduota.

      Galite žaisti keliais etapais. Pirmasis etapas gali būti sudarytas iš 6 kortelių. Antrasis iš 

8 kortelių ir iki neriboto kiekio. Korteles galite dėlioti skirtingais formatais.

      Jei žaidžia keli dalyviai, ant stalo užverčiamos kortelės. Pirmasis dalyvis atverčia 

pirmąją kortelę ir bando spėti kur yra antroji, tokia pat kortele. Spėjimui turi tris bandymus. 

Jei neatspėjo iš trijų kartų, žaisti pradeda sekantis dalyvis. Kiekvienas dalyvis atidžiai stebi 

kitų dalyvių vartomas korteles. Taip gali įsiminti ir padėti sau laimėti.

       Susitarkite iki kiek taškų žaisite žaidimą.

Jei atspėjate iš pirmojo karto, gaunate tris taškus. Jei iš antrojo - du taškus, jei iš trečiojo 

- vieną tašką.

1. Sumaišykite užverstas korteles ir sudėliokite ant stalo. Atverskite pirmąją kortelę ir 

bandydami spėti verskite kitą kortelę.

2. Jei korteles atverčiate vienodas, jas atidėkite prie savęs.

3. Jei korteles atvertėte skirtingas, užverskite ir bandykite spėti iš naujo.

4. žaidimas tęsiamas tol kol ant stalo nelieka kortelių.

       Žemiau pateiksime kortelių paveiksliukus. Išsirinkite norimus arba atsipausdinkite 

visus. Paveiksliukus iškirpkite ir priklijuokite ant storesnio popieriaus, kad kortelės būtų 

storesnės ir ne taip greit susidėvėtų.

STALO ŽAIDIMAS













Brangus vaikeli,

       Aš esu dvidešimt antras Kalėdų Senelio pagalbininkas, Nykštukėlis Pajus. Kaip jau 

žinai, Kalėdos – kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė, iki kurios liko vos keletas dienelių. Todėl 

šiandien aš jums noriu papasakoti istoriją, kaip gimsta maži vaikučiai. Šiandien tau skiriu 

užduotėlę stipriai apkabinti mamą, pasakyti „Myliu tave, mama“ ir pabučiuoti. Apkabinti tėtį 

ir pasakyti „Myliu tave, tėveli“, pabučiuoti. Paskambinti seneliams ir pasakyti, kad myli ir 

juos. Tada pasiimk baltą popieriaus ir nupiešk visą savo šeimą. O aš tau papasakosiu 

istoriją apie vaikelio gimimą, nes Gandrai geriausiai žino, kaip atsiranda vaikai.

      Kartą Danguje gyveno vaikutis ir ruošėsi netrukus gimti. Vieną dieną jis paklausė 

Dievo:

- Man sako, kad tu rytoj ketini mane nusiųsti į žemę, bet kaip aš ten gyvensiu būdamas 

toks mažytis ir bejėgis?

– Iš daugelio angelų aš išrinkau vieną tau. Jis lauks tavęs ir tavimi rūpinsis - 

atsakė Dievas.

- Bet juk čia, danguje, man nieko netrūksta, bet tos dainos ir 

šypsenos... man jų reikia, kad būčiau laimingas..

– Tavo angelas tau dainuos ir šypsosis kiekvieną dieną. 

Tu jausi jo meilę ir būsi laimingas.

– Bet - neatlyžo mažasis - kaip aš suprasiu, kai su 

manim kalbės, juk aš nemoku žmonių kalbos?

– Tai paprasta, tavo angelas kalbės tau pačius gražiausius ir 

šilčiausiu žodžius, kokių tu dar nesi girdėjęs, ir su didžiule 

kantrybe bei rūpesčiu jis mokys tave kalbėt.

Vaikutis pakėlė į Dievą akis:

– O ką aš darysiu, kai norėsiu pasikalbėti su tavimi?

Dievulis nusišypsojo:

– Tavo angelas suglaus tavo delniukus ir mokys tave maldų.

– O aš girdėjau, kad žemėje yra blogų žmonių, kas mane apsaugos 

ir gins?

Dievas apkabino vaikutį:

– Tavo angelas tave gins, net jeigu grės pats didžiausias pavojus.

Ir staiga mažutis nusiminė:

- Bet aš visą laiką būsiu nelaimingas, nes daugiau tavęs nebepamatysiu...

Dievas pakėlė vaikutį ir tarė:

 



     – Tavo angeliukas visą laiką kalbėsis su tavimi apie mane ir mokys kelio, kad galėtum 

pas mane sugrįžti. Netgi jei aš visą laiką busiu šalia tavęs. 

Šiuo metu buvo taip gera ir ramu danguje, bet žemėje jau girdėjosi balsai, ir vaikutis 

paskubomis švelniai paklausė: 

– Dievuli, jeigu jau man reikia tave palikti, prašau pasakyk man, kuo mano angelas vardu! 

– Tavo angelo vardas nėra svarbus, tu jį tiesiog vadink mamyte. 

Užduotėlė šiandienai – nuspalvink, iškirpk ir per taškus sujunk detale.

Myliu tave, 

Nykštukėlis Pajus 



NUSPALVINK, IŠKIRPK IR SUJUNK
Iškirptas detales, per taškus sujunk su siūlu. 



        Esu dvidešimt trečias Kalėdų Senelio pagalbininkas, Kūdas Sausainis.  Šiandien 

priešpaskutinė diena, prieš kūdikėlio Jėzaus gimimą. Manau, pats metas padėti mamytei 

kepti šventinius pyragus, visiems kartu papuošti eglutę, jei dar ji nepapuošta, susitvarkyti, 

nusiprausti, gražiai pasipuošti ir netgi pasipuošti savo kambarį, ramiai ir gražiai praleisti 

vakarą su savo šeima, skaitant šią Kalėdų pasaką...

Brangus vaikeli,

Kalėdų pasaka

Šėlsta pūgos, puotą kelia,

Rodos maišo dangų, žemę

Sniego patalais baltais

Žemę apgaubė šaltais.

Susirūpinęs senelis

Dingo tolin bėgęs kelias

Nors ir sunku bus įveikti

Ka darysi, reikia eiti.

Kam meškutį dovanosiu

Ar lėlytę, raganosį...

Kas geriausias iš visų-

Tam daugiausia dovanu!

Dovanas į maišą krauna

Žino, jog vaikai jo laukia

Jeigu sykį pažadėta

Duotą žodį reik tesėti

Šėlstančios lyg laumės kvaišos

Žvarbios pūgos jam nebaisios

Sidabrinės snaigės purios

Puošia barzdą ir kepurę.

Ėjo jis gan ilgą kelią

Klampios pusnys ligi kelių

Lenkia nuovargis pečius

Maišas dovanų sunkus



Kol dar jėgos neapleidžia

Brenda, per pusnynus žengia

Mišką matęs tik iš tolo

Viens du trys… eglyne stovi.

Liūdnos mintys jį apniko

Nė takelio čia nelikę

Viską paslėpė žiema

Per pasaulį eidama

Tik balti eglynų bokštai

Į niūrias padanges spokso

O atklydę vėjo šuorai

Maišo sniegą ir prapuola.

Žvalgosi liūdnai senelis:

„Kaipgi rast per mišką kelią?"

Kažkas čeža, triuška, girdi

Skverbias nerimas į širdį.

Nežinia, iš kur nykštukas

Prie jo kojų meiliai sukas,-

Pavargai, Seneli mielas,

Laukėme per kiaurą dieną.

Kas galėjo pagalvoti,

Kad žiema ims taip šėlioti

Sniego kalnus verčia, rita

Sapudžia speigas ankstų rytą.

Šis vikrus žmogelis mažas

Miško paslaptis išmano

Kviečia senį eit kartu

Greit sutems, bus nejauku.

Mina sniego pusnį purią

Merkia prakaitas kepurę

Žino jis takelį tiesų

Į namelį, jaukų, šviesų.

Tai garsus „Nykštukų baras“

Supa jį eglaitės žalios

Saugo nuo smalsių akių

Ir nuo viesulų piktų.

Baro šio puikus vadovas

Gausios giminės atstovas

Turi jautrią sielą, širdį

Kam nelaimė, jaučia, girdi.



Bet nekenčia tinginių,

Apsileidėlių, piktų...

Kas darbštus ir sąžiningas,

Tam dosnus ir dėmesingas.

Vakaras. Nurimo šilas.

Senis baltas- snaigėm žilas

Štai vikrus žmogutis mažas

Ima sunkų jo bagažą.

Šeimininkas pastebėjęs,

Metęs darbus atskubėjo.

Svečią meiliai apkabina

Ir užeit vidun vadina.

O būrys darbščių nykštukų

Rateliu aplinkui sukas,

Sveikina drauge senelį

Gieda šventišką giesmelę:

„Greit išauš Kalėdų

Mums diena šviesi,

Dievo kūdikėlį

Garbinsim visi.

Dieviškas vaikeli,

Būk mums malonus

Padėk nugalėti

Blogį, sunkumus...

Tegul klesti gėris,

Meilė ir tiesa.

Tenegęsta žemėj

Dieviška šviesa!"

Nuostabi giesmelė jūsų,-

Svečias šypsosi pro ūsą.

Daug vaikučių aplankiau,

Giedant taip- neišgirdau.

Ilgus kailinius seneliui

Nuvelka ir ruošia stalą

Juk Kalėdos jau čia pat

Galima pradėti švęst.

Jau nurimo vėjai rūstūs,

Sėsk, Seneli, svečias būsi.

Štai garuojanti sriuba,

Saldumynai ir kava.



Seniui net širdis apsalo,-

Koks turtingas vaišėm stalas!

Švieios, linksmos bus Kalėdos,

Gerumu nykštukų gėris.

Dėkui jums, darbštuoliai, dėkui

Malonu matyt, girdėti.

Nuostabus jūs mandagumas,

Nepatirtas vaišingumas.

Užgulė naktis eglyną,

Medžiai žvaigždėmis sužibo,

Ir padangės pragiedrėjo

Šventos artinas Kalėdos.

Būryje linksmų nykštukų

Ir prie spindinčios eglutės

Po sunkaus ir ilgo kelio

Nuotaika puiki senelio.

Linksminos draugėn suėję

Greitai vakaras praėjo

Vienas iš mažų žmogelių

Kviečia poilsiui Senelį.

Kambary ištaigingiausiam

Kloja patalą minkščiausią

Saldaus tau, Seneli, miego

Linkime visi kaip vienas.

Žiūri žvaigždės, plazda žėri

Pro auksuolį debesėlį

Bridęs tokį klampų sniegą

Jau saldžiai Senelis miega.

Virš ramaus baltučio šilo

Spindintis mėnuo pakilo

Meiliai žiūri pro langelį,

Kalbina sapnuos senelį.

O saldžiam sapne senelis

Girdi skambesį varpelių

Ir lyg angelų balsus

Viršum šilo aidinčius.

Mato, laivas sidabrinis,

Puoštas žvaigždėm deimantinėm,

Supas mėnesienos jūroj,

Angelai į žemę žiūri.



Rankoj baltos vėliavėlės,

Ant galvelių karūnėlės.

Danguje žvaigždė šviesi,

Į saulutę panaši.

Pamažu laivelis plaukia,

Angelėliai gieda, šaukia,

Vėliavėlėmis mosuoja,

Šios žvaigždelėmis žaižaruoja:

„Greit išauš Kalėdų rytas

Įstabiai skaistus

Pasitikti kūdikėlį 

Kviečiame visus!"

Pritariant skambiam varpeliui

Liejasi džiaugsmu giesmelė

Skrieja per slaptingą šilą

Virpa, aidi, nenutyla.

Aiškiai tai senelis girdi

Džiaugsmas plūsta jam į širdį

„Tai stebuklas, o ne sapnas!"

Atsibudęs tyliai mąsto.

Debesėliai auksaplaukiai

Per žvaigždėtus tolius plaukia

Lyg sparneliais angelėlio

Glosto veidą mėnesėlio.

Meiliai šypsos skaisčiaveidis

Už mįslingo šilo leidžias

Žemės pakrašty toli

Gęsta jo šviesa skaidri.

Grigo ratai pamažu

Paskui rieda- kaip gražu!

Tik aušrinė ligi ryto

Plazda, žaižaruoja, švyti.

Dar saulutei nepabudus

Keliasi nykštukai, skuba

Vaišėm vėl nukloja stalą

Kviečia pusryčių senelį.

-Miela su jumis ir gera,

Tylomis senelis tarė,-

Šilta, nuostabu jauku...

Tai sakau jums iš tiesų.



Ką sapne girdėjo, matė,

Tą nykštukams ir apsakė

Sapnas malonus, šviesus

Džiugino visus namus.

O šie tik rankelėm ploja

Vėl giesmelę sugalvoja

Rateliu sustoję gieda,

Džiaugsmo ašarėlės rieda:

„Laukiam, Dievo Kūdikėli,

Ilgimės Tavęs,

Sveikint rytą bažnytėlėn

Mus takelis ves.

Tau atnešim dovanėlių,

Karštas maldeles.

Nors mažutis Prakartėlėj

Mus į laimę vesk."

Mintyse senelis tarė:

„Išmintingi šie žmogeliai.

Miško tankmėje ramiai

Te gyvena amžinai.

Džiugių jums Šventų Kalėdų

Ir palaimos Kūdikėlio

Vilksiuos kailinius, keliausiu

Dar ilga kelionė laukia."

Iškeliaudamas senelis 

Dovanų nykštukams davė

Purpurinį angeliuką

Su sparneliais balto pūko.

-Te jie saugo jūs namus

Ir globoja jus visus, 

Kiekvienam žingsnely lydi

O jūs širdys meile žydi.

Dovanojo ir trimitą,

Aukso raštais išrašytą.

-Jei kils neganda juoda,

Trimituokit- dings staiga.

Visa tai už gerą širdį

Tarė jiems senelis, girdit?

Laimės jums linkiu visiems

Būti visuomet doriems.



-Neskubėki, dar pabūki,-

Šaukia jam maži nykštukai-

Eiklų žirgą į roges-

Minutėlė ir nuveš.

Štai ir žirgas pabalnotas,

Rogės kilimais išklotos,

Maišą dovanėlių čia,

Tu, seneli, sėsk šalia.

Išlydi maži žmogeliai

Mielą Kalėdų senelį,

Net ir ašarėlę braukia

Taip ilgai nekantriai laukę.

Tiesaus kelio, gero vėjo!

Šaukia jam draugėn suėję,-

Kai atšvęsi Kalėdas,

Ruošime išleistuves.

Myliu Tave,

Kūdas Sausainis



NUSPALVINK
Vaikams iki 6m.



NUSPALVINK
Vaikams nuo 6m. 



Brangus vaikeli,

      Atėjo jau paskutinė diena ir ryt švęsime Kalėdas. Esu paskutinysis, dvidešimt 

ketvirtasis pagalbininkas Paukštukas Poškus, ir atėjau palinkėti tau gražių švenčių. Šiandien 

Kūčios, tad labai svarbu būti geru, klausyti mamytės bei tėvelio ir padėti jiems pasiruošti 

šventei.  Ar jau paruošei jiems po Kalėdinį bučkį ir apkabinimą? Na, o Kalėdų Senelis jau 

pakinkė elnius į savo roges ir visai netrukus aplankys ir tave. Aš ir visi pagalbininkai: 

Spartuolis Elnias, Voveriukas Juziukas, Nykštukas Tukas, Avytė Indrė, Anūkas Šaltukas, 

Elfas Minkštukas, Mėnulis Zacharijus, Kiškis Artolijonas, Peliukas Polis, Bebras Raimis, 

Ežiukias Po, Žąsis Apolonija, Pingvinukas Bingo, Meškutė Mėta, Lapė Loreta, Katinas 

Muska, Briedelis Bausis, Vištytė Barborytė, Besmegenis Dudlas, Ditė Pelėdytė,  Šunelis 

Tobis, Nykštukėlis Pajus ir Kūdas Sausainis, atsisveikiname su tavimi iki kitų metų! Tačiau 

nepamiršk, kad gerumu turi dalintis visus metus – mes tave stebėsime. Gal net paliksime 

mažyti skruzdėliuką, kad prižiūrėtu tave.  O dabar lik sveikas, drauguži. Mes tikrai tavęs 

pasiilgsime... 

Myliu tave, 

Paukštukas Poškus
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