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Ar mums, pedagogams, šiuolaikiniai vaikai įdomūs? O gal mes jiems neįdomūs? 

Dabartiniame laikmetyje vaikai, įnikę į naująsias technologijas (kompiuteriniai žaidimai, planšetės, 

išmanieji telefonai, televizoriai), tampa be galo racionalūs. Atsiranda vis naujų, tokių kaip vaiko 

verslumą ugdančių projektų. Tačiau ar šiuolaikinės technologijos, verslumo projektai lavina vaiko 

vaizduotę, fantaziją?  

Dažnai vaikų kūrybiškumą slopiname mes –  suaugusieji, pritrūkdami kantrybės ir laiko. Neretas 

atvejis, kai paprašyti pažaisti kartu, pasekti pasaką,  paduodame vaikui į rankas išmanųjį telefoną.  

       Pedagogo rankose slypi didžiulė jėga. Jei mažam vaikui sakysi, pasakosi, kad pasaulis džiugus, 

gražus, daug spalvų, harmonijos – jisai tuo ir patikės,  jei seksi pasakas –  lavinsis jo vaizduotė ir 

fantazija. Pasaka  vers vaiką pasvarstyti, kaip elgtis įvairiose situacijose, kaip negalima elgtis, kas 

yra gėris, o kas blogis. Vaikų muzikinę kalbą taip pat galime praturtinti pasitelkdami pasakas.  

Įvairios žaismingos istorijos, trumpos sakmės, autorinės pasakaitės leis mokytojui muzikinę 

ugdomąją veiklą paversti mažu stebuklu. Į sekamą kūrinėlį integruokime muzikos klausymą, 

supažindinkime su muzikiniais instrumentais, sukurkime situacijas saviraiškai.  

       Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“, paįvairinant muzikines veiklas, renginius, 

vakarones, siekdama sukelti vaikų smalsumą, išlaikyti dėmesingumą pasakoju sutrumpintas 

literatūrines, liaudies, autorines pasakas. Savo pasakojimuose stengiuosi sukurti dėkingas situacijas 

vaikų saviraiškai ir improvizacijai,  išaiškinti seniai nevartojamų žodžių prasmę, suteikti kai kurių 

žinių. Kartais  panaudoju skaidres. Linksmos istorijos turtina vaikų emocinę patirtį, leidžia 

užmegzti pokalbį,  pateikti muzikos klausymą, supažindinti su muzikos instrumentais netradiciniu, 

mažųjų sąmonei priimtinu ir suvokiamu būdu.  Pastebėjau, kad tai puikus metodas , leidžiantis 

pasiekti gerų rezultatų. Žaismingas pasakėles entuziastingai sutinka tiek mažieji klausytojai, tiek 

tėveliai. Ypač  vaikų susidomėjimą kelia įvairūs personažai. Puikiausiai tinka teatrinės lėlės. 

Integruojant  teatrines lėles, skatinamas vaikų teigiamas emocinis pasireiškimas, įsijautimas į  

personažo vaidmenį. 

Sukurtas istorijas, trumpas pasakas tiek literatūrines, tiek autorines, dažniausiai sekame 

tradiciniame rudens vakarojimų cikle „Per jūreles, per mareles parbėg laivelis“. Grupių vakaronėse 



pasakėlėmis pristatome liaudies dainas, žaidimus, ratelius, senovinius rakandus ir t.t.  Sekamai 

pasakai pritaikome instrumentus, ritminį piešinį, improvizuojame kūno judesiais, balsu.  

Pasaką sekame „Atsisveikinimo su eglute“ šventėje. Priklausomai nuo to, kokia eglė buvo puošiama 

darželyje. Jei natūrali – H. K Anderseno sutrumpintą pasakos „Eglutė“ variantą, jei dirbtinė –  

autorinę  istoriją apie dirbtinės eglutės svajonę. Po šventinis laikotarpis visada stebina nepagarbiai 

išmestomis nupuoštomis kalėdinėmis eglutėmis, todėl pasakėlių tikslas – skiepyti užuojautą, 

pagarbų dėmesį atitarnavusiam daiktui.  

Vaikystė neįsivaizduojama be pasakos, net šiais technologijų laikais. Vaikas, klausydamas pasakų 

mokosi doros, gamtos, pasaulio pažinimo, socializuojasi kaip narys tautos, kuriai priklauso. Pasakų 

sekimas, jų prasmės atskleidimas padeda pedagogui įveikti iškylančius sunkumus, padeda 

prisitaikyti prie ugdytinių, puoselėja gražius tarpusavio bendravimo momentus, padeda tobulėti 

profesinėje veikloje.  

Garsusis mokslininkas Albertas Einšteinas paklaustas kaip užauginti protingus vaikus yra pasakęs : 

„Skaitykite jiems pasakas. Jeigu norite, kad jie būtų dar protingesni, skaitykite dar daugiau pasakų“. 

 



Priedai 

 

Žemaitijos kaimo gyventojai žaislus vaikams dažniausiai darydavo patys. Mamos, močiutės  

megzdavo, siūdavo  skudurines lėles,  vyrai droždavo sukučius arba sukynes, tošies laivelius, 

ūžynes.  Piemenys  įvairiausius  garsus išgaudavo švilpynėmis, terkšliais, tarškynėmis, burzguliais. 

Kadangi tuomet  vaikai daugiau laiko praleisdavo lauke, jų žaislai buvo pritaikyti aktyviai veiklai: 

paprasta lazda jiems atstodavo arklį. 

     Vienas  iš pramanytų žaislų mažiems vaikams buvo siūlais apvyniotas popierių, laikraščio 

kamuoliukas,  parištas gumute. Kad būtų gražesnis, kamuoliuką papuošdavo pakuliniais plaukais, 

išpiešdavo akis. Kadangi kamuoliukas šokinėdavo, vartydavosi tampomas už gumos, tai ir davė 

žaislui vardą -  Lemtetiūdė. 

 

                                                     

Ne Jonis, o Lemtetiūdė 
    

Kartą vienam Žemaitijos kaime gyveno tokis vaikis Jonis. Jis buvo  spitrus, didelis pramanas ir toks 

juokdarys, kad kaimiečiai ne tik  supykdavo, bet ir juokais netverdavo nuo jo iškrėstų išdaigų.  

Būdavo, ko tik paprašysi, jis kaip spirgutis puls vykdyt, bet nieks nežinojo kaip, kokiu būdu ir kada 

darbas bus atliktas. Paprašo koks kaimynas Jonio avis iš pamiškės parvaryti, laukia, laukia, nei 

Jonio, nei avių. Tik kai laukus pradeda gaubti sutemos, pasigirsta avių bliovimas ir dainuška. Žiūri, 

ogi Jonis, raitas atsisėdęs ant avino joja, rykšte mosikuoja ir visa gerkle traukia: 

Lemtetiūdę bešokąs, 

Nė kazoko nemokąs. 

Lemte, lemte, lemtetiūde, 

                                             Lemtetiūde ucha cha! 

Nuo to karto nieks vaikio vardu  nebevadino, o Lemtetiūde praminė. Jei koks gaspadorius 

klausdavo  kito ūkininko ar Lemtetiūdės nematęs, tas atsakydavo, kad jau bus kazoką bešokąs 

išdaigas krėsdamas. 

 

                
    Parodoje eksponuojame vaikų ir tėvų kūrybinėse dirbtuvėse pagamintus žaislus - Lemtetiūdes.  

 

 

 



                                               Kaip apavas atsirado 
                                                

Šią istoriją panaudojau vakaronėje „Šiaučius kriaučius ylą dūrė“  su ikimokyklinio (5-6 m.) 

amžiaus vaikais.  Demonstravome  skaidres su vyžomis, naginėmis ir kita senovine, bei dabartine 

avalyne. Žaidėme  ratelius „Ėjo kurpius“,  „Kriaučius siuvo“, „Jankeli, maušeli“, grojome 

klumpakojį „Oi, Motiejau“, dainavome m. V. Bagdono, ž. V. Baltrūno dainą „Siuvo kurpius 

batelius“ , minėme  tėveliams mįsles, išmokome  patarlių, priežodžių  apie darbą, amatus.  

 

Seniai, labai seniai, žmonės vaikščiojo basi. Tais laikais nebuvo jokių batų. Kojas subadydavo 

sudžiuvusios medžių šakos, aštrios žolės, nudaužydavo kieti akmenys.  Kai atvėsdavo orai, oi kaip 

šaldavo žmogelių kojelės!  

Ale vienam išmintingam žmogeliui pabodo amžinai skaudančiom kojom vaikščioti ir sugalvojo iš 

medžio žievės apavą nusipinti. Pavasarį nusilupo gluosnio karną, pynė, raitė, suko, taikė prie kojos 

ir išsipynė vyžas. Mintija, o kaip čia prie kojų pritvirtinti? Pasiėmė kanapinę virvę apsuko apie  

čiurnas ir prisirišo. Pradėjo visi tą žmogelį vyžočium vadinti. Va, iš kur mįslė „Du veršiai, keturios 

uodegos (vyžos)“ atsirado. 

Kitas gudročius sugalvojo apavą  suraukti iš odos gabalo ir pavadino  naginėmis, o virvelę, kuria 

pritvirtindavo nagines prie kojų – apyvarais. Vėliau žmonės išmoko batus drožti iš medžio: 

išdroždavo, išskaptuodavo klumpes, dar vadinamas ir klumpiais, klumpokais, medpadžiais.  

Biedni ir skurdūs anuomet laikai  būdavo.  

O šiais laikais vaikučių kojelės nebešąla, nes žmones išmoko velti batukus iš  vilnos. Velti batai – 

veltinukai puikiai išlaiko šilumą ir šaltą žiemą galima bristi per purų sniegą. Batų fabrikai siuva 

batus iš išdirbtos odos, į vidų įsiuva šiltą kailį. Tokie batai šilti, patogūs, ilgai nenusidėvi. Su jais 

gali eiti ir rudenį, ir žiemą, ir ankstyvą pavasarį. 

Vaikai ir suaugę nešioja guminius batukus, kurie apsaugo kojytę nuo drėgmės. Kai šlapia, lyja 

lietus,  batuose, pagamintuose iš gumos,  kojos bus sausos ir nesušlaps. Šitie batukai puikiai tinka 

taškytis, braidyti balutėse!  

Tai štai mielieji, kokia istorija apie apavą. Taigi, vaikučiai, saugokit savo batukus. Valykit, 

prižiūrėkit, nes batai žmogui labai reikalingi ir apsaugo mūsų ir jūsų mažas kojeles. 

 

 

                  
 

                                  Mergaitėms smagu pašokti su veltais batukais – veltinukais! 



                               Varnos jaunystės istorija 
                                                     Pagal V. Landsbergį 

 

 

Šią istoriją panaudojau vakaronėje „Nepūsk, vėjeli, noksta  obuolėliai“  su ikimokyklinio (3-4 m.) 

amžiaus vaikais.  Vakaronėje pasakojome  apie obuolio reikšmę, buvo menamos mįslės, žaidžiami 

žaidimai, dainuojamos liaudies, autorinės  dainos apie sodą, obelaites, obuolius. Varna  

(panaudojome teatrinę lėlę) papasakojo jaunystės istoriją.  Pasakaitės tikslas – išryškinti  obuolių 

gydomąją reikšmę savo.  Pasakaitę apie  išgydytą varną.  gali pasekti ir kitas veikėjas – Kiškis.    
 

 

Vaikai ar žinot, kad obuoliai turi stebuklingų galių ir nuo žilos senovės lietuviai labai vertino 

obuolius. Netgi viena vietovė Lietuvoje yra pavadinta Obeliais. Šiandien pas mus atskrido varna ir 

papasakos savo jaunystės istoriją. Norit paklausyt? 

Kai aš buvau labai jauna, norėjau būti už visas varnas stipresnė. To stiprumo siekdama, treniravau 

raumenis nuo ryto ligi vakaro. (Paprašo vaikų parodyti raumenis). O žinot, kaip treniravausi? Ogi 

kilnojau snapu plytą (susiėmus už nosies, palankstyti galvą aukštyn, žemyn). Ir ėmė augti ant snapo 

raumenys (pridėjus delnus prie nosies rodyti snapo „augimą“). Augo ne dienom , o valandom. 

Netrukus jau vienu kirčiu galėjau nukirsti nedidelę pušaitę (daužyti kumštukus vienas į kitą, 

imituojant kirtimą).  Bet ai nelaimė! Vieną dieną per tuos raumenis pradėjau nieko nematyti 

(pridėjus plaštakas ant kaktos dairytis). Skristi tegalėjau pakreipus galvą į šoną. Dažnai 

nepastebėjusi atsitrenkdavau į visokius medžius ir krūmus. Susižalojau, niekas manęs nebebijo, 

visas miškas juokėsi iš mano nelaimės. Lapė Kotryna taip ir taikėsi mane susižeidusią suėsti. Bet, 

kaip sakoma, draugą nelaimėje pažinsi... Tomis nelemtomis dienomis susipažinau su kiškiu Algiu, 

kilusiu iš Obelių vietovės. Kiškis papasakojo, kad žino Obeliuose tokią stebuklingą obelį, kurios 

vaisiai gydo nuo visų ligų.  Parodė man, kur ta obelis auga. Nuskridau, nusiraškiau nuo tos obels 

obuolį ir sulesiau. Išsyk nuo to obuolio rūgštingumo mano snapas susitraukė ir vėl tapau tokia, 

kokia buvus. 

 

 

                        
 

                                                     O, vis dėlto, įdomu.... 

 



                                                   Mergelė Uogelė 
 

Priemonės: medinė skrynia, muzikos instrumentai (galima pasirinkti instrumentus), muzikos įrašai 

(gali groti mokytojos, pasiūlyti vaikams) 

- Tetule, tetule, pažiūrėk, kokia čia skrynelė! 

- Vaikai, tai nepaprasta skrynelė. Norit, pasaką paseksiu. 

Kartą gyveno labai graži  mergelė Uogelė . Mylėjo ji bernaitį, kuris skambią dainą savo mylimajai 

dainuodavo.  

Kartą išėjo mergelė į girią uogų rinkti. Girioj užmatė ir nužiūrėjo ją Kaukas, Girių Monas. Taip 

krito mergelė jam į akį, kad sumanė ją vesti.  Pasiūlė jai tekėti, bet mergelė nesutiko ir  užsirūstinęs 

Kaukas pavertė ją bruknele. Verkė, raudojo mergelė, bet ne ašaros byrėjo jos skruostais, o samanose 

raudonos uogelės raudonavo. 

Pasigedo bernaitis savo mergelės ir išėjo į girią  ieškoti. Spendė jam Girių Monas spąstus,  į 

tamsiausius brūzgynus, klampiausias pelkes viliojo, tačiau bernaitis, kliūtis nugalėjęs, vis klajojo ir 

gailiu balsu savo mylimąją šaukė: 

- Mergele Uogele! Mergele Uogele!  (pasiūlyti vaikams kartu pašaukti) 

Pagailo bernaičio gerajai miško laumei  ir padovanojo skrynią.  

Atsidarė bernaitis skrynią ir ištraukė kaukleles (demonstruojamos kanklės). Užgrojo kauklelėmis  

(skamba kanklėmis atliekama melodija)   ir šaukia: 

- Mergele Uogele! Mergele Uogele! 

Neatsišaukė mergelė! 

Bernaitis  iš skrynelės ištraukė smukelį (demonstruojamas smuikas), užgrojo (skamba smuiko 

melodija)   

Neatsišaukė mergelė! 

Išsitraukė iš skrynelės molines dūdeles (molinukai), kad užgrojo (gali patys vaikai groti dūdelėmis) 

ir vėl šaukia: 

- Mergele Uogele! Mergele Uogele! (pasiūlyti vaikams kartu pašaukti) 

Neatsiliepė mergelė! 

Pažiūrėjo bernelis į skrynelės vidų, o ten tuščia! Ką daryti? Kad uždainuos dainą, kurią visados 

dainuodavo savo mylimajai! (Skamba lietuvių l. d. „Aš padainuosiu“.  Gali dainuoti mokytojas, 

vaikai, galima klausytis įrašo). 

Pasklido daina po girią ir toli, toli už jos... Išgirdo ją mylimoji ir vėl atvirto į gražią mergelę.  

                     

                              
 

                                      Klausome ir patys esame pasakos dalyviai... 



 

          Daugelyje ikimokyklinio ugdymo įstaigų dažna tradicija yra atsisveikinimo su eglute šventė. 

Organizuojant šia šventę sekame pasaką apie eglutę (atsižvelgiant į tai, kokia eglė tais metais buvo 

puošiama: natūrali ar dirbtinė).  Šventės metu naudojame sutrumpintą H. J. Anderseno pasakos 

variantą ir  sukurtą pasakojimą apie dirbtinę eglutę.  

Tikslas – suteikti vaikams džiaugsmingų akimirkų, skiepyti  užuojautos, pagarbos jausmus 

atitarnavusiam daiktui, kaip reikia elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.  

                                                     

                                                                 Eglutė 
                                                   Pagal H. K. Anderseno pasaką 

 

Augo girioje maža, graži eglutė. Aplinkui žaliavo daug vyresnių jos draugių — eglių ir pušų. Eglutė 

vis dėlto nesijautė laiminga — jai rūpėjo ko greičiausiai didelei užaugti.  

- O, kad taip galėčiau augti ir didelė užaugti! Kas gali būti maloniau pasauly! – galvojo eglutė.  

- Džiaukis jauna būdama – jai tarė saulės spinduliai – džiaukis savo tarpumu, jaunomis savo 

dienomis, taip  į puikybe tave keliančiomis!  

Artinosi Kalėdos. Miške pradėjo kirsti jaunučiukus medelius. kai kurie buvo net jaunesni ir 

mažesni, negu mūsų eglutė. 

- Kam jų dabar prireikė? – klausinėjo eglutė – juk jos ne didesnės už mane, o viena net gerokai 

mažesnė! Ir kodėl negeni joms šakų? Kur jas veža? 

- Mes vieni težinom, mes težinom! – čirškėjo žvirbliai, – Mes buvom žiemą mieste ir viską matėm 

pro langus. Žiūrėjom pro langus ir matėm jas stovint šiltuose kambariuose, pačiuose viduriuose, 

papuoštas gražiausiais aukso obuoliais, saldainiais, žaislais ir šimtų šimtais žvakučių. 

Eglutė klausėsi žvirblių čirškėjimo, drebėdama visomis savo šakelėmis, pavydu nebesitverdama. 

- Džiaukis mumis! – sakė oras ir saulės šviesa, – džiaukis jauna būdama, džiaukis laisvėj augdama! 

Bet eglutė nemokėjo džiaugtis. Ji vis augo ir augo. Žmonės, kuriems teko ją matyti, sakė: „O, koks 

gražus medelis!". Atėjus Kalėdoms, nukirto ją pirmą. Išsipuošę tarnai, nusinešė eglutę į didelę, 

gražią salę, įstatė į didelį smėlio pripiltą kubilą. Tarnai ir mergaitės ėmė ją puošti, kaišyti. Šakeles 

apkabinėjo mažučiukais tinkleliais, iškarpytais iš visokios spalvos popierių, visokių saldumynų, 

gardumynų pridėtais. Auksuoti obuoliai ir riešutai kabėjo žemyn nusvirę, tartum būtų tame pat 

medyje užaugę. Tarpe tų gražiųjų daiktų visur ant šakelių prisagstė raudonų, mėlynų ir baltų 

žvakučių. Lėlės, visai kaip gyvos, – tokių gražių eglutė niekuomet nebuvo mačiusi, –  pasipūtusios 

spoksojo tarp žalių šakelių. Pačioje jos viršūnėje pririšo aukso žvaigždę. Buvo gražu ir puiku! 

Tuo tarpu atsidarė durys, ir būrys vaikų subėgo į salę. Paskui juos iš lengvo suėjo ir vyresnieji. 

Vaikai sustojo prie eglutės ir nustebę nutilo; tačiau ta tyla vieną minutę tesitęsė. Paskui pakilo 

neapsakomas triukšmas. Vaikai pradėjo šokinėti ir lakstyti aplink eglutę, traukyti nuo šakų 

dovanėles. Žvakutės apdegino eglutei šakeles. Tada suaugusieji žvakutes ėmė  gesinti, vaikams 

leido nusiskinti nuo eglutės visus gardumynus ir papuošalus. Eglutės šakelės  sutreškėjo, ir jei jos 

viršūnė nebūtų buvusi pririšta aukso žvaigžde prie lubų, tikrai ją būtų parvertę ant grindų. Vaikai su 

savo gražumynais tik šoko, tik lakstė ir glutę visai pamiršo.  

Visą naktį eglutė išstovėjo tylėdama ir svajodama, – gal ryt bus geriau? Ryte į kambarį atėjo tarnas 

ir tarnaitė. Jie išvilko eglutę iš salės, užbruzdino laiptais į pastogę ir pabloškė tamsiame kampe, kur 

joks šviesos spindulėlis negalėjo įeiti.  

Slinko diena po dienos, naktis po nakties, ir niekas eglutės nebelankė.  

- Dabar žiema, – galvojo eglutė – žemė sušalusi ir apsnigta, todėl žmonės negali manęs pasodinti, 

matyt laikys iki pavasario. Ir prisiminė gimtą mišką. Kaip gera buvo tuomet stovėti apsnigtai miške 

ir žiūrėti, kaip apie tave šokinėja pilki kiškeliai!  

- Ci! ci! Ci, – sucypė maža pelytė ir išlindo iš urvo.  Pelytė apuostė eglutę ir prisiglaudė tarp jos 

šakelių. Eglutė pradėjo jai pasakotis apie savo gyvenimą miške. Juo daugiau ji pasakojo, juo 

gražesnė jai rodėsi visa praeitis.  



Ar sulaukė, ko norėjo, eglutė? Taip! Vieną rytą atėjo kažin kokie žmonės daryti tvarkos ant aukšto. 

Atstūmė dėžes ir ištraukė eglutę iš kampo. Maža to: ištraukę labai nemandagiai sviedė į žemę, 

paskui vilkte išvilko ant laiptų, kur buvo visai šviesu. Eglutė pajuto tyrą orą, saulės šviesą ir kieme 

žaliuojantį sodą, jis buvo visas sužydęs. Apsidžiaugė eglutė ir ėmė plačiai kėsti šakeles... Bet jos 

buvo sudžiūvusios, nugeltusios, o ji pati gulėjo dilgėlėse. Aukso žvaigždė tebekabėjo viršūnėje ir 

žibėjo saulės šviesoje. Kieme žaidė vaikai, kurie kūčių vakarą šoko aplink eglutę ir gėrėjosi jos 

gražumu. Mažiausiasis pribėgo prie jos ir nutraukė jai aukso žvaigždę nuo viršūnės.  

- Žiūrėkit, kas beliko iš eglutės, kokia ji negraži, sena!– sušuko jis ir taip ją primynė, jog net šakelės 

sutreškėjo jam po kojų.  

Netrukus atėjo darbininkas ir sukapojo eglutę į mažus šakalėlius, o paskui, suėmęs į glėbį, nunešė ir 

sukrovė po dideliu katilu. Išdžiūvę šakaliai beregint ėmė liepsnoti. Eglutė sunkiai dūsavo ir vaitojo, 

šakelės puškėjo. Atbėgo vaikai, sustojo aplink ugnį ir pritardami šakelėms kartojo: „Pikšt pūkšt! 

Pikšt pūkšt!" Girdėdama spragant savo šakeles, eglutė jautė tokį sopulį, tartum būtų kas širdį jai 

raižęs.  Ir paskui eglutė sudegė. O vaikai tebežaidė sode.  

Tas vakaras jau praėjęs, eglutės nebėr, todėl ir pasaką baigėme. O kaip manot, jūs vaikai? 

 

 

                                                       Eglutė 
                                                              
Į žaislų parduotuvę atkeliavo nauja partija įvairiausių žaislų. Tarp  žaislų, didelėje dėžėje, tvarkingai 

supakuota gulėjo dirbtinė kalėdinė eglutė.  

Naktimis, kai parduotuvė ištuštėdavo, eglutė tyliai mąstydavo:  

- Kaip gerą lėlėms, jos tokios puošnios, vaikai gėrisi jomis ir prašo, kad nupirktų!  Kokie mieli 

minkšti meškiukai, šuniukai, kiškučiai!  Taip norisi prie jų prisiglausti!  O kur dar įvairiausios 

mašinėlės, spalvotos kaladės, lego... Visi jų geidžia, o į mane tik pažiūri ir nueina. Kažin, jei mane, 

kas papuoštų, ar aš sudominčiau vaikus? Gal būčiau graži ir geidžiama? 

Ir štai vieną rytmetį dėžę su eglute  pakrovė į mašiną  ir nuvežė į vaikų darželį. Eglutė pajuto, kaip 

rūpestingos rankos ima ją iš dėžės, stato salės vidury, puošia spindinčiais  žaisliukais, nuostabiomis 

girliandomis, įvairiaspalvėmis mirgančiomis lemputėmis. Eglutės širdis suspurdėjo iš džiaugsmo: 

- Kokia aš graži, pasipuošusi! Aš laiminga! Aš laimingiausia pasaulyje eglutė! 

 Bet labiausiai ją džiugino spindinčios vaikų akys.  

-  Koks džiugus vaikų juokas ir klegesys! Su kokia meile jie žiūri į mane! Stebuklas! Aš tikiu 

stebuklais! – džiaugėsi eglutė. 

Netruko prabėgti džiugios akimirkos ir atėjo laikas atsisveikinti su šventėmis ir eglute.   

Eglutei liūdna, ji vėl atsidurs kartoninėje dėžėje, bet ji žinos, kad jos spygliukai niekada nenugels, 

nenubyrės, kaip jos miško sesėms,  kad vaikai su džiugesiu lauks kitų Kalėdų... ir dar kitų.  

Eglutė ilsėsis savo kartoniniame patalėlyje, tikėdama, kad vaikai ją džiugins ir ji džiugins vaikučius  

ilgai, ilgai.. 

                                      .  



                       Kodėl zuikiai obelaites graužia 
                                                                

Kartą, savo senam sode, senelis pasodino jauną obelaitę. Saulė šildė, lietus girdė liauną medelį ir 

vieną pavasarį obelaitė pasipuošė nuostabiai gražiais žiedais. Džiaugėsi senelis, plojo delnais 

bobutė ir negalėjo atsigrožėti medeliu. Grožėjosi obelaite ir paukšteliai, giedodami jai linksmas 

giesmeles. Pasigrožėti sodo gražuole iš girios atliuoksėjo voveraitė, atpuškavo ežys, net zuikis, 

pastatęs auseles, atšuoliavo pasižvalgyti. 

Atėjo ruduo. Obelaitė prinokino daug raudonskruosčių obuolių. Pamatęs tokį gražų obuolių derlių, 

pas senelį atpuškavo ežys ir sako: 

- Seneli, seneli, ruošiu savo vaikučiams žiemai atsargas, gal gali pavaišinti obuoliais? 

-  Mielai, ežiuk, imk obuolį ir nešk savo vaikučiams. 

Iš girios atliuoksėjo voveraitė: 

- Seneli, seneli, ruošiu atsargas žiemai, gal pavaišinsi obuoliais? 

- Vaišinkis!  Nešk savo vaikeliams. 

Zuikis, pamatęs kaip senelis obuolius dalina, irgi užsimanė ir atšokavo: 

- Seneli, duok ir man kokį obuolį paragauti! 

- O tau, skeltalūpi, neduosiu! Kas man daržą numynė, kas visas morkas ir kopūstus pagraužė? 

Šokuok iš mano sodo! 

Zuikis supyko ir tarė: 

- Jei man nebus, nebus ir kitiems! 

Nuo to karto, kai ateina žiema, zuikis naktį, kad senelis nematytų, atšokuoja į sodą ir pagraužia 

obelaitę.   

 

 
 

                                            Zuikeli, nabagėli, kaip tu čia pakliuvai? 

 


