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Pirma diena
                                          Labas!

             Keliaudama pas senelė pro gudų, žiemos užmigdytą mišką, sugalvojau 
parašyti tau laiškelį! Jei dar nesupratai kas su tavim sveikinasi, tai aš – 
Raudonkepuraitė! Jei vis dar manęs nepažįsti, paskaityk, arba paprašyk tėvelių 
pasekti pasaką apie mane ir mano nuotykius kelyje pas senelę!

        Buvo kartą maža miela mergaitė, ir kas tik ją pamatydavo, visi pamildavo, bet labiausiai 
mylėjo senelė – ji nebeįmanė nė ko jai beduoti. Kartą padovanojo raudono aksomo kepuraitę, 
o kad kepuraitė taip gražiai tiko, ir mergaitė nieko kito daugiau nenorėjo nešioti, tai ir vadino 
ją tik Raudonkepuraite. Vieną dieną motina sako jai:
– Še tau, mieloji, luistelis pyrago ir butelaitis vyno, nunešk senelei, ji silpna, pasiligojusi, turės 
šio to širdžiai atgauti. Paskubėk, kol dar nekaršta, tik žiūrėk, eik gražiai ir niekur nesuk iš kelio, 
kad nepargriūtum ir butelio nesudaužytum – ką tada nuneši senelei. Kai įeisi, nesidairyk po 
visus kampus, o visų pirma pasakyk: „Labas rytas.“
– Gerai, viską padarysiu, kaip tu sakai, – prižadėjo mergaitė ir atsisveikinusi išėjo.
O gyveno senelė girioje, per pusvalandį kelio nuo sodžiaus. Ir vos tik mergaitė įėjo į girią, tuoj 
sutiko vilką. Bet ji nežinojo, koks jis piktas žvėris, todėl ir neišsigando.
– Labą dieną, Raudonkepuraite, – tarė vilkas.
– Ačiū už labą dieną, vilke.
– Kur taip anksti išsiruošei, Raudonkepuraite?
– Pas senelę.
– O ką čia turi po prijuoste?
– Pyrago ir vyno. Vakar kepėm, tai ir nešu senelei, ji silpna ir pasiligojusi, turės kuo pasistiprinti.
– Raudonkepuraite, o kur tavo senelė gyvena?
– Ten toliau, girioje, dar geras ketvirtis valandos eiti, jos trobelė stovi po trim dideliais ąžuolais, 
o šalia auga lazdynų krūmai, turėtum žinoti, – atsakė mergaitė.
Vilkas galvoja sau: „Riebus kąsnis, toji maža ir švelni mergaitė, skaniau negu ta senė. Tik 
reikia gudriai apsisukti, ir abi jos bus mano.“ Paėjo galiuką šalia mergaitės ir sako:
– Raudonkepuraite, tu tik pažiūrėk, kokios gražios gėlės aplink auga, kodėl neapsidairai aplinkui?
 Man rodos, tu net negirdi, kaip gražiai paukšteliai gieda? Eini kaip į mokyklą, o girioje tokia 
linksmybė.
Mergaitė pakėlė akis ir, kai pamatė, kaip saulės spinduliai žaidžia tarp medžių šakų ir aplink 
žydi šitiek gražių gėlių, pagalvojo sau: „Jeigu nunešiu senelei šviežių gėlių puokštę, tai irgi ją 
nudžiugins; dar toks ankstus laikas, spėsiu pas ją nueiti“, – išsuko iš kelio ir nubėgo į girią 
gėlių pasiskinti. Skina vieną, skina kitą, ta graži, ta dar gražesnė, ir vis tolyn, vis gilyn į girią. 
O vilkas – tiesiai prie senelės namų. Nuėjo ir beldžia į duris.
– Kas ten?
– Tai aš, Raudonkepuraitė, atnešiau tau pyrago ir vyno, atidaryk.
– Paspausk klibikį ir įeisi, – sušuko senelė, – aš per silpna ir negaliu atsikelti.
Vilkas paspaudė klibikį, durys atsidarė, klastininkas, nė žodžio netaręs, – tiesiai prie lovos, 
griebė senelę ir prarijo. Paskui apsirengė jos drabužiais, užsidėjo ant galvos kyką, atsigulė į 
lovą ir užtraukė užuolaidą.
O Raudonkepuraitė tuo metu vis skynė, vis skynė gėles ir kai jau tiek priskynė, jog nebetilpo 
į saują, vėl prisiminė senelę ir nuskubėjo pas ją. Atėjusi nustebo – durys atdaros. Įėjo į vidų, ir 
čia jai taip keista pasirodė, kad pagalvojo: „Oi, Dievulėliau, kodėl man šiandien taip baugu čia, 
o juk kitais sykiais taip mielai lankydavaus pas senelę!“ Ir sušuko:
– Labą rytą!



Bet niekas jai neatsakė. Tada ji priėjo prie lovos ir atitraukė užuolaidą: mato – guli senelė, 
užsimaukšlinusi ant akių kyką, ir taip keistai atrodo.
– Oi, senele, kokios didelės tavo ausys!
– Kad geriau tave girdėčiau.
– Oi, senele, kokios didelės tavo akys!
– Kad geriau tave matyčiau.
– Oi, senele, kokios didelės tavo rankos!
– Kad geriau tave nutverčiau.
– Bet, senele, kokie baisiai dideli tavo dantys!
– Kad greičiau tave suėsčiau.
Ir sulig tais žodžiais vilkas pašoko iš lovos ir prarijo vargšę mergaitę.
Prisiputęs vilkas vėl atsigulė į lovą, užmigo ir kad užknarks. Ėjo tuo metu pro šalį medžioklis 
ir galvoja: „Kaip ta senė knarkia, reikia pažiūrėti, gal jai kas atsitiko.“ Įžengė į trobą ir, kai 
priėjo prie lovos, žiūri – joje vilkas begulįs.
– Ak, štai kur tu, senas nevidone, – tarė jis, – seniai jau aš tavęs ieškau.
Ir jau buvo bekeliąs šautuvą, bet staiga dingt galvon – ar tik nebus vilkas senelę suėdęs, ir gal 
dar galima ją išgelbėti; ir nešovė, o paėmė žirkles ir pradėjo miegančiam vilkui pilvą kirpti. 
Prakirpo kiek, nagi žiūri – švyti raudona kepurėlė, dar kiek prakirpo, ir iššoko mergaitė.
– Oi, kaip aš buvau išsigandusi, – sušuko ji. – Šitokia tamsybė vilko pilve!
O paskui išlindo ir senoji močiutė, ji taip pat buvo dar gyva, bet vos begalėjo kvapą atgauti. 
Raudonkepuraitė greit prinešė didelių akmenų, ir abi prikrovė jų vilkui į pilvą, o kai tas pabudęs 
norėjo sprukti į girią, sunkūs akmenys neleido jam pajudėti iš vietos, tad bemat susmuko ant 
žemės ir gavo galą.
Tai buvo visiems trims džiaugsmo! Medžioklis nudyrė vilkui kailį ir, juo nešinas, išėjo namo, 
senelė suvalgė pyragą, išgėrė Raudonkepuraitės atneštą vyną ir vėl atgavo jėgas, o Raudonke-
puraitė pagalvojo: „Dabar, kol gyva būsiu, atsiminsiu, kad negalima vienai iš kelio į girią sukti
, jei motutė neleidžia.“
Dar pasakojama, jog kartą, kai Raudonkepuraitė vėl nešė senelei pyrago, ją užšnekinęs kitas 
vilkas ir norėjęs iš kelio išvilioti. Bet Raudonkepuraitė nepasidavė vilionėms, nesitraukė iš 
tiesaus kelio ir nuėjusi papasakojo senelei, kad sutikusi vilką, kuris palinkėjęs jai labos dienos, 
bet žiūrėjęs į ją labai baisiomis akimis:
– Jeigu tai būtų buvę ne ant viešo kelio, jis būtų mane suėdęs.
– Eikš, – tarė senelė, – užsidarykim duris, kad jis čionai neįlįstų.
Ir tikrai, netrukus vilkas pasibeldė ir sušuko:
– Atidaryk, senele, čia aš, Raudonkepuraitė, atnešiau tau pyrago.
Bet jos tylėjo kaip pelės po šluota ir durų neatidarė. Tada pilkis kelis kartus apsliūkino aplink 
trobelę, galų gale užsiropštė ant stogo – palauks, kol Raudonkepuraitė vakare eis namo, tada 
patykos ir patamsiais suės. Bet senelė suprato jo kėslus. Prie trobelės stovėjo toks didelis akmens 
lovys, tad ji ir sako mergaitei:
– Paimk kibirą, Raudonkepuraite, ir išpilk į lovį vandenį, kur vakar dešras viriau.
Raudonkepuraitė nešė, nešė vandens, kol pripylė tą didelį lovį ligi pat viršaus. Dešrų kvapas 
mušė vilkui į nosį, pradėjo jis uostinėti, dairytis nuo stogo, galų gale taip ištiesė kaklą, jog 
nebeišsilaikė ir pradėjo slysti žemyn; slydo slydo ir šlumšt – tiesiai į tą didelį lovį; įkrito ir prigėrė. 
O Raudonkepuraitė linksma parėjo namo, ir niekas jai kelio nebepastojo.

       Žiema miške pas mus labai graži. Kai dangus nepagaili sniego, medžiai pasipuošia baltai ir 
viskas žiba. Mes su senele šiandien uždegsime pirmąją Advento žvakutę. Turbūt tu ir tavo 
šeima taip pat jau ruošiatės tai padaryti. Prasideda vienas gražiausių laikotarpių metuose, 
Adventas – tai susikaupimo ir ramybės metas. Tai nuostabaus laukimo metas. O šį laukimą 
vainikuos mano mėgstamiausia šventė – Kalėdos. Jau dabar labai labai jos laukiu. Tikiu, lauki 
ir tu. Gera tave sveikinti su pirmąją šio Advento dienele ir gera su tavimi susipažinti. Linkiu 
tau stebuklingo laukimo ir stebuklingos artėjančios šventės. Nepamiršk, jei su savo šeima 
pasidarysite iškylą miške – saugokis vilko! 

Lik sveikas(-a)!                                                                                               
                                                                                                                  Raudonkepuraitė



Užduotėlė

Nuspalvink Raudonkepuraitę ir nedorėlį vilką



Antra diena
       Šią nuostabią antrąją žiemos dieną su tavim norime susipažinti mes, Elenytė ir Joniukas! Gal 
nustebsi, bet aš, Joniukas, kartą buvau aviniukas, o mano sesytė Elenytė buvo paversta į aukso 
kuoją! Kol mes kartu su karaliumi ruošime Advento vainikėlį, kuris papuoš mūsų rūmų duris, tu su 
tėveliais paskaityk pasakėlę apie tai, kaip aš pavirtau aviniuku ir kaip mano sesytė mudu abu 
išgelbėjo nuo baisaus likimo. 

       Gyveno brolis Joniukas ir sesuo Elenytė. Tėvai numirė, ir juodu išėjo iš namų laimės ieškot.
Buvo vasara, saulė kaitino. Joniukas ištroško, norėtų gerti, bet upelio nebuvo arti. Eidamas keliu, jis 
pamatė smėly įmygtą arklio pėdą, pilną vandens, ir sako seseriai:
—      Elenyte, taip noriu gerti! Aš gersiu iš tos pėdos.
Bet sesuo atsakė:
—      Negerk, broliuk, kumeliuku pavirsi.
Nuėjo toliau. Joniukas pamatė jaučio pėdą, pilną vandens, ir panorėjo išgerti, bet Elenytė vėl pasakė:
—      Negerk to vandens, jaučiuku pavirsi.
Nuėjo toliau. Joniukas trokšta, nebepaeina. Jis pamatė smėly aviniuko pėdą ir, nebeklausdamas sesers, 
išgėrė iš jos vandenį. Sesuo tik žiūri, kad brolio nebėra, dar apsidairė ir pamatė brolio vietoj aviniuką. 
Ji ilgai verkė, apkabinusi už kaklo, bet tas verksmas nieko negelbėjo: brolis liko aviniuku.
Eina ji toliau aviniuku vedina. Apie vakarą priėjo karaliaus rūmus. Į kiemą bijojo eiti, nes ten buvo 
piktų šunų; užlipo ant kaugės šieno, užsikėlė aviniuką ir užmigo. Rytą karalius, pamatęs ką gulint ant 
šieno, išsiuntė tarnus, kad nuėję pasižiūrėtų, kas ten yra. Tarnai sugrįžę sako karaliui, kad ant šieno 
gulinti tokia graži mergytė ir turinti ant kelių aviniuką. Karalius liepė atvesti mergytę. Tarnai atvedė ją. 
Karalius, patyręs, kad ji yra našlaitė, ryžos ją užauginti. Ir taip ji pasiliko karaliaus rūmuose. Po kiek 
laiko karalius užsimanė pjauti aviniuką. Mergytė prašo karaliaus, kad to aviniuko nepjautų, nes tas 
aviniukas esąs jos brolis. Karalius iš pradžių nenorėjo tikėti, bet paskui paklausė jos ir paliko jai avi-
niuką. Praėjo keletas metų. Elenytė užaugo. Buvo liekna, graži gera mergelė. Karaliui ji labai patiko, 
ir jis vedė ją. Bet ten pat gyveno laumė ragana, kuri baisiai norėjo, kad ją vestų karalius. Toji ragana 
dabar Elenytei labai pavydėjo: žūt būt ryžos jai galą padaryti.
Vieną kartą Elena ėjo maudytis. Laumė ragana įstūmė ją vandenin, o pati apsitaisė jos rūbais ir nuėjo
 į karaliaus rūmus, norėdama užimti Elenos vietą. Elena, įstumta vandenin, neprigėrė, bet pavirto 
aukso kuoja. Laumė, nuėjusi į rūmus, apsimetė ligone. Ji atsigulė į lovą ir tarė karaliui:
—       Kaip man įgrįso tas avinas! Liepk jį, susimildamas, papjauti.
Karalius nusigando ir sako:
—       Ar tu kliedi, nori aviniuką pjauti! Tu juk visados sakydavai, kad čia tavo brolis Joniukas... ir jį
 taip tausojai, mylėjai!
Laumė ragana atsakė
—       Aš tuomet kvaila buvau... aš tyčia taip sakiau... Argi avinas bus mano brolis? Aš dabar sergu, 
ir jeigu to avino mėsos negausiu,— numirsiu!
Karalius jai sako, kad šiaip jau avieną valgytų, bet laumė vis sakos negyvensianti, jei karalius to avino 
nepapjausiąs. Karalius labai gailėjo aviniuko ir nepjovė. Tik jam labai keistai atrodė, kad jo pati, kuri 
aviniuką taip mylėjo, nori jo mėsos valgyti.
Aviniukas suprato, kad laumė nori jį pjauti; nuėjo ant krašto ežero, kuriame buvo jo sesuo prigėrusi,
 ir taip ėmė dainuoti:
Elena sese, Elenyte, Elenyte! Žada ponulis mane pjauti, mane pjauti. Jau visi tarnai peilius galanda,
 Dvaro mergelės geldas mazgoja, Laumė ragana mėselės geidžia.
Elenytė iš ežero atsakė:
Avine, broli, avinėli, avinėli! Pasakyk ponuliui karaliūnui, karaliūnui: Tegu sušaukia visą sodžių, 
Tegu numezga šilko tinklą, Tegu pagauna aukso kuoją.
Tarnai, išgirdę aviniuką dainuojant ir žuvelę iš vandens atsakant, papasakojo, ką girdėję, karaliui.



       Karalius rytojaus dieną atėjo ant ežero krašto ir palindo po krūmu, kad jo avinėlis nematytų. Avinėlis 
vėl atėjo ant ežero krašto ir vėl dainuoja:
Elena sese, Elenyte, Elenyte! Žada ponulis mane pjauti, mane pjauti. Jau visi tarnai peilius galanda, 
Dvaro mergelės geldas mazgoja, Laumė ragana mėselės geidžia.
O sesuo jam iš vandens vėl atsakė. Karalius viską girdėjo: parėjęs namo, sušaukė visą sodžių ir liepė 
megzti šilko tinklą. Numegzdinęs tinklą, tuoj liepė pagauti kuoją. Kuoja, ištraukta iš vandens, ir avi-
niukas atvirto žmonėmis. Karalius pažino savo tikrąją pačią, tuoj suprato, kad laumė ragana ją buvo 
prigirdžiusi, norėdama užimti jos vietą, ir liepė ją užmušti, o pats su Elena ir Jonu pasiliko gyventi 
rūmuose ir gyveno labai labai laimingai.

        Raudonkepuraitė mums papasakojo, jog praeitą dieną turėjai smagią užduotėlę nuspalvinti ją pačią ir 
neklaužadą vilką. Kaip tau sekėsi? Mes su sesytė tau sugalvojome užduotėlę kaip papuošti namus šį 
Advento laikotarpį, kad jis būtų dar gražesnis ir jaukesnis.



Užduotėlė

Pagamink Joniuką aviniuką.

Tau reikės: 
- Klijų
- Popierinės lėkštelės
- Popieriaus lapo (ausytėms)
- Vatos gumulėlių



Trečia diena
         Šiandieną iš už jūrų marių su tavim sveikinuosi aš – Pelenė. Turbūt esi apie mane girdėjęs(-
ius) ar net mane matęs(-čius). Jeigu ne, susipažinkim per šią nuostabią pasakėlę, kuri papasakos 
tau kas gi aš tokią ir šį Advento laikotarpį pavers ne tik smagiu, bet ir pamokančiu. Išmoksi, kad 
niekad nevalia pasiduoti, nuleisti rankų ir prarasti vilties, kaip nelaikyti pykčio ir išmokti atleisti, 
o tai itin svarbu šiuo metų laiku, tam, kad būtum geras vaikas ir Kalėdų Senelis tave aplankytų ir 
atneštu tau tai, ko labiausiai trokšti. Pirmyn!

     Nebežinau, kur ir kuomet gyveno žymi turtinga našlė su dviem dukterim. Ji turėjo trejetą vaikų, 
bet trečios — mažosios — dukters motina nemylėjo ir laikė ją virtuvėj prie sunkaus, nešvaraus darbo. 
Vargšę mergaitę visaip pravardžiavo, barė, čia netikša, čia pelene, čia murze vadino. Ji plovė indus ir 
grindis, šlavė kiemą ir valė iš trobos visokias dulkes ir šlamštą. Negirdėjo mergytė malonaus žodelio 
nei nuo motinos, nei nuo savo sesučių.
— Ei, Pelene, bėk — vandens atnešk! — šaukė močia.
— Sutvarkyk mano kambarį, nuvalyk batukus, Pelene! — viena už kitos šaukė tinginės seserys.
Tyki mergaitė viską atlikdavo kantriai ir tyliai nukęsdavo skriaudas. Vyresniosios seserys skendo 
turtuose, Pelenė gulėjo virtuvėj ant šiaudų. Bet ir prastai aprengta ji buvo šimtą kartų gražesnė už 
savo pasipuošusias sesutes.
Kartą išdidi našlė tarė savo išdidžiosioms dukterims:
— Karalius nori apvesdinti savo sūnų ir rengia puotą. Mes taip pat pakviestos į rūmus. Galvokime 
tad, kaip apsitaisysime.
Seserys sujudo ir visai užvaikė Pelenę. Nelaimingoji mergaitė visą dieną jas puošė nesudėdama rankų.
— Kad bent viena akimi gavus pažvelgti į karaliaus puotą,— tarė ji šukuodama savo vyresniąsias 
seseris.
Tos nusijuokė tiktai.
— Tai būtų juoko, jei mūsų Pelenė iš tikrųjų nueitų į puotą! Sėdėk jau tu geriau užkrosnyj, kvailute: 
netikšų ir murzių į žmones neveža.
Tyliai mergaitė rijo ašaras. Išsipuošusios seserys išvažiavo. Našlaitė sėdėjo virtuvėj prie darbo ir verkė.
Staiga atsidarė durys ir įėjo senutė, Pelenės krikšto motina. Ji buvo burtininkė ir labai mylėjo savo 
krikšto dukterį.
— Neverk, vaikeli! — tarė senutė.— Aš atėjau tavęs nuraminti. Tu nė kiek neblogesnė už savo 
seseris ir daug turtingesnė už jas: tavo nuolaidi, mylinti širdis brangesnė už auksą. Atnešk iš daržo 
patį didįjį moliūgą — mes rasime jame tokius papuošalus, kad visi nustebs.
Kai Pelenė atnešė moliūgą, burtininkė tarė:
— Tau reikia karietos,— štai ji! — ir perpjovus moliūgą, išėmė iš jo auksinę karietą.— O štai ir 
arkliai,— tarė krikšto motina, paliesdama stebuklingąja lazdele pelėkautuose įkliuvusius pelyčius.
Ir, muistydami galvas, išbėgo iš ten šeši juodi žirgai.
— Tu būsi vežėjas,— tarė burtininkė, paliesdama sugautą žiurkę, kuri tuojau pavirto dideliu tvirtu 
barzdočium.— Na, o drabužiai bus ir šitie geri,— tarė senutė, paversdama stebuklingąja lazdele 
varganus Pelenės drabužėlius blizgančiais karališkais rūbais.
Ir vargšė, pasižiūrėjus į veidrodį, nebepažino savęs, nors burtininkė visai nemanė pakeisti savo 
krikšto dukters romaus veidelio.
Pelenė atsisėdo į karietą, pakinkytą šešetu puikiausių žirgų su dideliu vežėju priešakyje ir šešiais 
tarnais, stūksančiais ant pakojų karietos užpakalyje. Tuos tarnus, pasirėdžiusius auksiniais drabužiais, 
burtininkė padarė iš šešių driežų, palietus juos ta pačia lazdele.
— Sugrįžk lygiai vidurnaktį,— tarė krikšto motina — o ne, tai karieta vėl pavirs moliūgu, arkliai — 
pelėmis, vežėjas — žiurke, o tarnai — driežais.
Pelenė prižadėjo ir išvažiavo, be galo džiaugdamos.
Pokylis buvo pačiame gražume, kai gražuolė atvyko į rūmus. Karalius, karalienė ir visi svečiai tik 
grožėjosi Pelene, o jaunasis karalaitis nė neatsitraukė nuo jos ir pasiskyrė ją savo sužadėtine.
Niekuomet vargšei našlaitei nebuvo taip linksma kaip šį vakarą. 



Bet paklusnioji mergaitė laiku suskubo namo ir išvažiavo dar prieš vidurnaktį. O virtuvėje jau laukė 
Pelenės burtininkė. Pelenė nusivilko puikiuosius drabužius. Burtininkė sumetė viską į ugnį ir išnyko.
Tuo metu grįžo seserys. Ilgai dar jos kalbėjosi apie gražuolę karalaitę.
— Ar nepanaši ji į mane? — paklausė Pelenė.
— Kur jau čia tau, kvailelei? Sėdėtum jau verčiau virtuvėj pelenuose ir netaukštumei niekų! — 
riktelėjo jai seserys.
Kitą dieną vėl buvo puota. Dar labiau pasipuošė vyresniosios seserys ir išvažiavo. O Pelenė atsisėdo 
prie krosnies ir skuta bulves. Ir vėl atėjo krikšto motina, papuošė ją aukso bei sidabro drabužiais, 
apavė krištoliniais batukais ir išleido į puotą, įsakius sugrįžti lygiai vidurnaktį.
Karalaitis tik į Pelenę težiūrėjo.
Vyresniosios seserys nusikramtė iki kraujo sau lūpas iš pavydo. O gražuolė, nebeatmindama nuoskaudų, 
priėjo prie jų su saldainiais ir gražiais žodžiais.
Laimingoji Pelenė nė nepamatė, kaip prabėgo laikas, ir prisiminė tiktai tuomet, kai ėmė mušti dvyliktą. 
Tada ji kulkos greitumu ištrūko iš rūmų. Karalaitis išsivijo paskui. Bėgdama laiptais Pelenė pametė 
kurpelę. Karalaitis pasiėmė ją ir sugrįžo į salę.
Kitą dieną karalius liepė visiems paskelbti, kad karalaitis ves tiktai tą merginą, kuriai tiks kurpaitė.
Ėmė kurpelę taikyti prie mergaičių. Atnešė karaliaus tarnai kurpelę ir seserims. Kiekviena stengėsi ją 
užsimauti ant savo kojos, bet negalėjo.
— Ar nėra dar kokios mergaitės jūsų namuose? — paklausė tarnai.
— Yra, bet ji Pelenė,— atsakė močia.
Pašaukė dvariškiai Pelenę ir nustebo jos gražumu. Kurpelė kaip tiktai tiko jos kojai. O Pelenė išsiėmė 
iš kišenės antrąją krištolinę kurpelę, ir paskelbė ją visi karaliaus sužadėtine.
Seserys nusigando ir prašė dovanoti visas nuoskaudas.
— Kas buvo, tas pražuvo,— tarė mergaitė ir išbučiavo seseris.
Karalaitis pats atvažiavo savo sužadėtinės parsivežti, kurią burtininkė taip išpuošė — nei pasakoje 
apsakyti, nei rašte aprašyti negalima. Į rūmus tiek karietų sulėkė, kiek dar nebuvo buvę nė vienoj 
karalystėj.
Pelenė liko karaliene. Gera buvo gyventi vargšams ir nuskriaustiems vaikams jos karalystėj. Jaunoji 
karalienė neužmiršo, kaip kadais visų skriaudžiamai sunku buvo gyventi, ir todėl dabar mielai rūpinos
visais nuskriaustaisiais. Pasiėmė ji abi seseris į rūmus ir išleido už princų.
Pasakoja, kad nuo to laiko jos likusios geresnės ir gėdijusios prisiminti, kaip skriaudė kitados nelaimin-
gąją Pelenę.

      Na, ar patiko pasakėlė? Ar pasimokei kaip svarbu nelaikyti pykčio, atleisti ir niekad 
neprarasti vilties? Jei to nepamirši, Kalėdų Senis bus tau dosnus kasmet! O dabar, kai jau susipažinome, 
noriu tau palinkėti ramaus ir džiaugsmingo laukimo ir pakviesti tave atlikti užduotėlę, kurią tau šiandien 
paruošiau aš. Iki pasimatymo ir smagių artėjančių Kalėdų!

Pelenė



Užduotėlė

Nuspalvink Pelenę besiruošiančią didžiosioms šventėms ir piešinėlį papildyk Kalėdinėmis 
dekoracijomis (gali nupiešti eglutę ar girliandą, o gal net senį besmegenį).



Ketvirta diena
 Aš duonutės kepaliukas,
Vadinuosi pagrandukas.

Mane iškepė senelė,
Mane aušino senelis.

Aš pabėgau nuo senelių,
Aš pabėgsiu nuo vaikelio.

       Sveikas(-a) gyvas(-a)! Bėgau bėgau, ridenaus ridenaus ir šiandien atsiridenau pas tave! Aš 
Pagrandukas ir man labai smagu su tavimi šiandien bendrauti. Mano senelė ir senelis šiandien 
puošia Kalėdinę eglutę ir seka pasaką: 

   Kartą senelė sako: - seneliuk, seneliuk, neturime duonutės. Ką darysime?
- Et, nedidelė bėda, - atsakė senelis. – Aš atnešiu miltų, tu užmaišyk tešlą ir iškepsime duonutę.
Kaip tarė, taip ir padarė. Senelis atnešė maišelį ruginių miltų, senelė duonkubilyje užmaišė tešlą, o 
kai ji įrūgo, padarė tris didelius kepalus ir pašovė juos į krosnį. Duonutė kepa, o senelis sako:
- Senute, duonkubilio kampuose dar liko truputis tešlos. Reikia ją išgrandyti ir padaryti mažutį 
kepalėlį – pagranduką.
Senelė taip ir padarė, kaip sakė senelis: pašovė į krosnį mažutėlį dailutį kepalėlį – pagranduką. Greitai 
jis iškepė ir buvo toks dailus, kad seneliai negalėjo juo atsidžiaugti.
Senelis padėjo kepalėlį ant palangės, kad atvėstų, o pagrandukas tik strykt nuo palangės ir pasileido 
bėgti. Bėga, bėga ir sutinka kiškį. – Kur bėgi, pagranduk? – sušuko kiškis. – Sustok, aš tave suvalgysiu.
- Nevalgyk manęs, kiškeli, geriau aš tau padainuosiu, - sako pagrandukas. – Paklausyk. Ir jis uždainavo:
Aš duonutės kepaliukas,
Vadinuosi pagrandukas.
Mane iškepė senelė,
Mane aušino senelis.
Aš pabėgau nuo senelių
Ir pabėgsiu nuo kiškelio.
Kol kiškis klausėsi, pagrandukas tik strykt ir nukūrė. Bėga jis toliau ir sutinka vilką.
- Sustok, pagranduk, aš tave suvalgysiu! – šaukia jis.
- Ką tu mane suvalgysi, geriau aš tau padainuosiu, - atsakė pagrandukas. – Paklausyk.
Ir jis uždainavo:
Aš duonutės kepaliukas,
Vadinuosi pagrandukas.
Mane iškepė senelė,
Mane aušino senelis.
Aš pabėgau nuo senelių,
Aš pabėgau nuo kiškelio
Ir pabėgsiu nuo vilkelio.
Nespėjo vilkas net mirktelėti, o pagrandukas jau nuskuodė tolyn. Bėga jis toliau ir sutinka mešką.
- Palauk, pagranduk! – šaukia meška. – Aš tave suvalgysiu.
- Nė negalvok apie tai, meškute tetute, - atšovė pagrandukas.- Paklausyk, aš tau padainuosiu.



Ir jis užtraukė:
Aš duonutės kepaliukas,
Vadinuosi pagrandukas.
Mane iškepė senelė,
Mane aušino senelis.
Aš pabėgau nuo senelių,
Aš pabėgau nuo kiškelio,
Aš pabėgau nuo vilkelio
Ir pabėgsiu nuo meškutės.
Užsižiopsojo meška beklausydama dainos. Kiek dairėsi – pagranduko niekur nesimatė.
Bėga pagrandukas toliau ir pribėgo griovį. O ant griovio krašto sėdi lapė. Sėdi, žiūri į bėgantį pagran-
duką ir seilę varvina.
- Ei, pagranduk! – kviečia lapė. – Ateik, ką tau parodysiu. Tokių grožybių tu kaip gyvas nematei.
Sustojo pagrandukas ir apsisukęs patraukė prie lapės. Juk reikia pažiūrėti, kokias grožybes ji ten mato. 
Priėjo arčiau.
- Pažiūrėk, mažasis pagranduk, koks čia gražus griovys, - suokia lapė.
Pažiūrėjo pagrandukas į griovį ir apsisuko galvelė. Plumpt ir įkrito į patį dugną. O lapė strykt paskui 
jį, išsinešė į krantą ir gardžiai suėdė.

       Ar patiko pasakėlė apie mane, gudruolį Pagranduką ir dar gudresnę laputę? Nesijaudink, man nieko 
nenutiko! Senelis ir senelė rado dar miltų, užmaišė dar tešlos ir iškepė dar vieną Pagranduką. Šiandien, 
kad šventės laukimas neprailgtų, aš tau ir tavo šeimai turiu smagią užduotėlę – iškepti daug daug tokių 
pagrandukų kaip aš! Tai, vienas populiariausių Kalėdinių skanėstų, ypač Skandinavijos šalyse. Ar 
skaitei praeitų metų Advento kalendorių? Ar pameni tokią šalį, kaip Švedija? Ar pažįsti jos artimas 
drauges, šalis – Norvegiją, Islandiją, Daniją? Jose kasmet Kalėdų laikotarpį gardina ne kas kitas, o 
imbieriniai sausainiukai. Tad pasigaminkit ir Jūs jų su savo šeima! O aš riedu toliau, lik sveikas(-a)!

                                                                                                                  Pagrandukas



Užduotėlė

Pasigaminkim švediškų imbierinių sausiniukų.

Tau reikės:500 gramų miltų
200 gramų skysto medaus (naudojau tamsų)
150 gramų sviesto (kambario temperatūros)
150 gramų rudojo cukraus
140 mililitrų grietinėlės
100 gramų cukraus
1 šaukštelis sodos
0.5 šaukštelio cinamono
0.5 šaukštelio malto imbiero
0.5 šaukštelio maltų gvazdikėliųGaminsim taip:
1. Į dubenį persijojame miltus, sodą ir prieskonius. Kitame inde išplakame iki standumo 
grietinėlę. Atskirame dubenyje mikseriu išplakame minkštą sviestą ir cukrų iki purios masės. 
Sumažiname plakimo greitį ir į sviesto masę įplakamę medų ir grietinėlę. Paplakame, kol viskas 
tarpusavyje susimaišo (ne ilgiau). Suberiame persijotus birius produktus, ir plakame (arba 
maišome šaukštu), kol viskas gerai susimaišo į vientisą tešlą. Tešla bus lipni – tokia ir turi būti. 
Suvyniojame tešlą į maistinę plėvelę, padarome disko formą ir atšaldome šaldytuve ne mažiau 2 
val. (galima šaldyti iki 2 dienų), kol tešla taps kieta.
2. Imame ketvirtadalį tešlos, pabarstome stalą miltais ir iškočiojame kuo plonesnį lakštą (2 mm 
storio; apie 35 cm. skersmens). Formelėmis išspaudžiame sausainukus ir atsargiai perkeliame 
ant kepimo popieriaus, tarp jų palikdami 0.5 cm. tarpus.

3. Kepame iki 190 °C įkaitintoje orkaitėje apie 6 minutes. Sausainiai iš pradžių šiek tiek iškyla, 
o paskui subliūkšta – tuomet galima juos traukti iš orkaitės. Neperkepkite, nes sausainiai įgaus 
karstelėjusį skonį! Atvėsiname ant grotelių. Laikyti galima apie savaitę sandariame inde. 
Skanaus!



Penkta diena
         Meee! Labas tau sako mama ožkytė. Mes su 7 ožiukais pasinaudojom vakarykščiu 
Pagranduko receptu ir šiandien kepam gardžius sausainiukus. Kvepia visi namai... O kaip tau 
pavyko? Ar kepėt su šeima imbierinius sausainiukus? Jei taip, tai siūlau pasidaryti šiltos 
arbatytės, pasmaližiauti ir paklausyti trumpos pasakėlės, kurią šiandien tau paruošėme!

      Pamiškėje trobelėje gyveno ožka su septyniais ožiukais.
Kartą eidama į mišką ožka sušaukė ožiukus ir sako:
- Aš einu parnešti šieno, o jūs neįleiskite trobon vilko. Jį pažinsite iš storo balso.
- Gerai, motute, - sušuko ožiukai. - Mes jau mokėsim pasisaugoti!
Vilkas girdėjo ožkos kalbą, o jai išėjus tuojau atbėgo prie trobelės ir sušuko:
- Vaikai, atidarykit duris!
Bet ožiukai, išgirdę vilko balsą, atsakė:
- Oi, koks storas balsas. Čia ne mūsų motutė.
Vilkas nubėgo pas kalvį ir paprašė paploninti liežuvį. Kalvis liepė vilkui padėti liežuvį ant priekalo 
ir jį paplonino.
Dabar vilkas atbėgo prie trobelės ir šaukia:
- Įleiskit, vaikeliai! Čia jūsų motutė.
Ožiukai, išgirdę ploną balsą, manė, kad grįžo motina, ir įleido vilką į trobą.
Vilkas puolė ir prarijo visus ožiukus.
Netrukus grįžo ožka. Rado atdaras duris, o trobos viduje gulėjo vilkas ir kietai miegojo.
Ožka, pamačiusi, kad vilko pilve kruta ožiukai, paėmusi žirkles prakirpo vilko pilvą ir visi ožiukai 
iššoko laukan.
Tada ožka pridėjo vilkui į pilvą akmenų ir vėl gražiai viską užsiuvo.
Pabudęs vilkas panoro gerti ir nuėjo prie upės. Kai tik pasilenkė prie vandens, akmenys jį nutraukė į 
gilumą ir vilkas prigėrė.
O ožka su ožiukais labai džiaugėsi.

       Ar esi girdėjęs(-ius) šią pasakėlę? Ar patiko? Tikiuosi, jog patiko ir neišsigandai pilko vilko 
sugalvojusio aplankyti mano ožiukus. Kai labai myli savo vaikelius, mamai net vilkas nebaisus!
 Žinok, kad ir tavo mamytė tave labai myli ir karts nuo karto nepamiršk jai pasakyti kaip stipriai 
tu myli ją! Kaip jau žinai, Adventas, tai susitaikymo ir ramybės metas, nevalia pyktis ir privalu būti 
geru vaikeliu, klausyti mamytės, taip kaip šioje pasakoje ožiukai paklausė. Būk atsargus(-i), klausyk 
mamytės ir gerų tau ateinančių Advento dienelių! Bėk daryti užduotėlės kurią šiandien tau paruošiau. 

Mama ožka ir 7 jos ožiukai 



Užduotėlė

Suskaičiuok kiek ožiukų, kiek pelyčių, kiek nykštukų ir vilkų paveikslėlyje matai ir sugalvok 
jiems visiems vardus. 

Ožiukai – 

Pelytės – 

Nykštukai – 

Vilkai – 



Šešta diena
         Labas! Aš senas senelis žvejys. Kuo tu vardu? Ar esi girdėjęs(-ius) apie auksinę žuvelę, 
kuri pildo norus? Jei ne, aš tau tuoj papasakosiu kaip nutiko man, kai ją pagavau. 

     Seniai seniai ant juros kranto gyveno žvejys su žmona. turėjo juodu apgriuvusią lūšnelę, tinklą ir 
suskilusią geldą, štai ir visas turtas. Senelis gaudė žuvis, senelė jas kepė ir taip abu gyveno. Nei 
nepajuto, kaip senatvės sulaukė.
Vieną kartą užmetė senelis tinklus ir pagavo nepaprastą- auksinę žuvelę, kuri staiga prabilo žmogaus 
balsu:
- Paleisk mane, senuk. Aš tau atsilyginsiu.
- Gerai, - sutiko senukas, labai nustebęs, kad žuvelė moka kalbėti, - galiu paleisti. Ir įmetė žuvelę 
jūron.
Parėjo namo ir pasakoja senutei, kas atsitiko. Supyko senutė ir pradėjo barti vyrą.
- Oi, tu neišmanėli. Kodėl nepaprašei, kad žuvelė ką nors duotų? Štai gelda suskilus, reikėjo naujos 
paprašyti.
Nesinorėjo senukui eiti pas žuvelę prašinėti geldos, bet ką gi darysi. Nuėjo ir pašaukė žuvelę, o kai 
ši pasirodė, persakė žmonos norą.
- Gerai, - atsakė žuvelė. - Eik namo, viską parėjęs rasi.
Parėjo senukas namo, žiūri - nauja gelda. Bet senutei jos jau neužtenka. Varo senuką, kad paprašytų 
naujos trobos. Nuėjo senukas prie jūros, pašaukė žuvelę, o kai ši pasirodė, persakė žmonos norą.
- Tegul bus, kaip ji nori, - sutiko žuvelė. - Keliauk namo, rasi naują trobą.
Parėjo senukas, žiūri - ir savo akimis netiki. Vietoj lūšnelės - nauja troba. Aplink ją vaikšto vištos, 
žąsys girksi, šuniukas loja, o apie kojas katytė glaustosi.
- Na, dabar tu tikrai patenkinta, žmonele? - paklausė senukas, bet ši jam nieko neatsakė. Pagyveno 
kurį laiką abudu ir senutė vėl bara žvejį.
- Kokia čia troba? Eik pas žuvelę ir paprašyk rūmų. Noriu ponia būti.
- Liaukis! - prieštarauja senukas. - Kokia iš tavęs ponia.
Bet senutė tol burbėjo, kol senukas neiškentęs vėl nuėjo prie jūros ir pasišaukė žuvelę.
- Gerai, - pasakė žuvelė šiek tiek patylėjusi. - Jeigu jau nori rūmų - gausi.
Parėjo senukas namo ir iš nuostabos akis išvertė. Stovi poniški rūmai, tarnai tik laksto, tik bėgioja, o 
senutė puikiai apsirėdžiusi sėdi puošnioje salėje už stalo ir sausainius su pyragaičiais valgo.
- Dabar tai jau visko pakaks, - nudžiugęs pasakė senukas, bet žmona pažiūrėjo į jį susiraukusi ir nieko 
neatsakė.
Praslinko mėnuo, du ir senutė vėl uja vyrą.
- Kokie čia rūmai? Eik pas auksinę žuvelę ir paprašyk karališkos pilies. Noriu būti karaliene.
- Ką tu, - nusigando senukas. - Supyks žuvelė ir nieko neduos. Negalima tik prašyti ir prašyti.
- Eik greičiau! - supyko jo žmona. - Jei neklausysi, liepsiu tarnam iškaršti tau kailį.
Eina senukas prie jūros ir verkia. Atsisėdo ant kranto ir šaukia žuvelę.
- Na, senuk, ko dabar nori tavo žmona? - paklausė žuvelė, iškišusi iš vandens galvą.
- Oi, žuvele, ji dabar nori būti karaliene ir gyventi karališkoje pilyje.
Ilgai tylėjo žuvelė kažką mąstydama, o po to sako:
-Na, gerai, tegu bus ji karaliene.
Parėjo senukas ir vos neparkrito nusigandęs. Žiūri - vietoj rūmų stovi didinga pilis su aukštais 
bokštais, o visur kareiviai, ginkluota sargyba. Jo senutė sėdi soste su auksine karūna ant galvos. 
Senukas nedrįso ją net užkalbinti, todėl nuėjo į arklidę ir ten apsigyveno. Šeria arklius, valo juos ir 
labai laimingas jaučiasi.



Po mėnesio atėjo sargyba ir nuvedė senuką pas karalienę.
- Klausyk, seni, - sako rūsčiai karalienė. - Eik pas auksinę žuvelę ir tegul mane padaro dievu. Noriu 
valdyti ir žemę, ir jūrą, ir dangų.
- Neisiu! - sušuko senukas. - Žuvelė to negalės padaryti. Juk ji tiek daug tau davė.
- Jei neisi - liepsiu sargybai tau galvą nukirsti, - pagrasino karalienė.
Ką darys senukas - eina. Eina ir verkia. Priėjo ir mato, kad jūra juoda juoda, o bangos kalnais virsta 
į krantą. Pašaukė žuvelę ir viską jai išklojo.
Nieko neatsakė žuvelė, tik tyliai pasinėrė į gelmę.
Parėjo senukas namo ir mato - vėl stovi apgriuvusi lūšnelė, o šalia suskilusios geldos sėdi senutė. 
Neliko nei rūmų, nei pilies, tik vėjas šiaušia apspurusį lūšnelės stogą.

      Taigi, taigi... Norai kartais pildosi. Bet ši pasakėlė tave pamoko, kad nevalia pamiršti padėkoti ir 
džiaugtis tuo, ką turi! Pagalvok, ar visad pasakai savo tėveliams, broliams, sesėms ir draugam ačiū, 
kai jie tau ką duoda ar padaro gerą darbą? Niekada nepamiršk to ir tavo norai pildysis. Šiandien tau 
paruošiau ypatingą užduotėlę, tad nieko nelaukęs(-us) gali griebtis jos! Smagaus darbelio, o aš su 
tavimi jau atsisveikinu! Iki, lik sveikas(-a)!

Senas senelis žvejys



Užduotėlė

Parašyt 3 savo norus ir apačioje nupiešk juos. Jei buvai geras vaikas šiais metais, gal Kalėdų 
senelis juos išpildys. O jei ne, tuomet teks griebtis meškerės ir gaudyti auksinės žuvelės!

1 noras: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

2 noras: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3 noras:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Septinta diena
         Štai ir prabėgo pirmoji Advento savaitėlė. Štai ir pirmoji žvakelė sudegė. Rytoj, antrąjį 
Advento sekmadienį teks degti antrąją ir ruoštis dar vienai nuostabiai žiemos savaitėlei, o 
Kalėdos vis artėja ir artėja. Jau atrodo tuoj tuoj! Šiandien tau rašau aš – gaidelis ir mano draugė 
vištelė su pamuštom akelėm. Turbūt įdomu kas gi jai nutiko? Kas gi jai akeles pamušė? O gi 
vieną vasaros dienelę nutiko taip: 

      Buvo senelis ir senelė, turėjo juodu vištytę ir gaidžiuką.
Senelė pasiuvo gaidžiukui naujas kelnytes, o vištytei sijonuką ir išleido abu riešutauti.
Gaidžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Vištytė aplink bėginėja ir karkia:
- Kar, kar, kar! Ir man bent kekelę!
Kai tik metė gaidžiukas riešutų kekelę, išmušė vištytei akelę.
Ir vėl raško riešutus gaidžiukas. Vištytė bėginėdama aplinkui vėl karkina:
- Kar, kar, kar! Ir man bent kekelę!
Kai tik metė gaidžiukas kekelę, išmušė kitą vištytei akelę.
Dabar vištytė parbėgo rėkdama namo ir pasisakė senelei, kad jai gaidžiukas akeles išmušė. Senelė 
ėmė bartis:
- Gaidžiuk, gaidžiuk! Kam tu vištytei akeles išmušei?
- O kam man lazdynas kelnytes perplėšė?
- Lazdyne, lazdyne! Kam tu gaidžiukui kelnytes perplėšei?
- O kam mane ožka pagraužė?
- Ožka, ožka! Kam tu lazdyną pagraužei?
- O kam manęs piemuo neganė?
- Piemenie, piemenie! Kodėl tu ožkos neganei?
- O kam man šeimininkė paplotėlio nepakepė?
- Šeimininke, šeimininke! Kodėl tu piemeniui paplotėlio nepakepei?
- O kad kiaulė tešlą surijo.
- Kiaule, kiaule! Kam tu šeimininkei tešlą surijai?
- O kam man paršelį vilkas nunešė?
- Vilke, vilke! O kam gi tu kiaulės paršelį nunešei?
- Mano gerklė ne grąžtu gręžta, ne kaltu kalta! Ammm!
Pagriebė vilkas paskutinį paršelį ir nubėgo į mišką.

      Nuo to karto labai saugau savo draugę vištelę, jos atsiprašiau ir taip neatsargiai nebesielgiu. O tu 
kai padarai ką negero ar nepamiršti atsiprašyti? Jei taip, tai aš tavim labai labai didžiuojuos! Tu 
tikras(-a) šaunuolis(-ė) ir Kalėdų senelis man prasitarė, kad dovanėlių tau nepagailės! Taigi, jau kai 
senelė susiuvo mano suplyšusias kelnytes, vištelės akelės pagijo, paruošiau tau užduotėlę, kad ši 
Advento dienelė neprailgtų. Versk kitą puslapį ir atlik ją, o su tavimi gal dar kada pasimatysim kitoj 
pasakėlėj! 
       Iki greito ir gerų tau Kalėdų!

Gaidžiukas ir vištelė



Užduotėlė

Padėk pasakos veikėjams sugrįžti į tvartą.



Aštunta diena
         Labas! Aš Eglė. Advento laikotarpis yra ne tik apie džiaugsmą ir ramybę. Adventas taip 
pat yra apie meilę, todėl šiandien papasakosiu tau savo meilės istoriją. O ką myli tu? Papasakok 
man! O tada, paklausyk pasakėlės:

        Kitąsyk senų senovėje buvo senelis ir senutė. Turėjo juodu dvylika sūnų ir tris dukteris, kurių 
jauniausioji buvo vardu Eglė.
Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo maudytis. Prisipliuškenusios ir išsipraususios, išlipo ant 
kranto apsitaisyti. Jauniausioji žiūri — jos marškinių rankovėje įsirangęs žaltys. Vyriausioji pagriebė 
mietą ir buvo bešokanti jo varyti. Tuo tarpu žaltys, atsigręžęs į jauniausiąją, prašneko žmogaus balsu:
—        Duok, Eglute, žodį, jog tekėsi už manęs, tai pats gražumu išlįsiu!
Apsiverkė Eglė: kaip ji galinti už žalčio tekėti! Paskui sako rūsčiai:
—        Atiduok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs!
O žaltys vis savo:
—        Duok žodį, jog tekėsi už manęs, tai pats išlįsiu.
Ką darys Eglė, ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio.
Po trijų dienų tėvai žiūri — visas žalčių pulkas bešliaužiąs į jų kiemą. Visi nusigando, o žalčiai tik 
knibžda aplink namus — karstosi, vyniojasi, rangosi. Piršliai nuslinko tiesiog į vidų pasikalbėti su 
seniais ir Egle.
Iš pradžių tėvai purtėsi, nenorėjo tikti, bet ką padarys su tokia žalčių knypava! Noromis nenoromis 
turėjo atiduoti jauniausią, mylimiausią dukrelę.
Žalčiai, gavę marčią, tuoj išlalėjo iš kiemo. Namiškiai Eglę apverkė, apraudojo, ir tiek.
Tuo tarpu Eglė su visais palydovais traukė į pajūrį. Ten ji sutiko dailų jaunikaitį, jos belaukiantį. Šis 
pasisakė esąs tas pats žaltys, kuris buvo įlindęs į jos marškinių rankovę. Tuojau persikėlė visi į 
netolimą salą, o iš ten nusileido į požemį, po jūra, kur buvo puikiai išpuošti žalčio rūmai. Čia jie 
iškėlė vestuves — tris savaites gėrė, šoko, ūžė.
Žalčio rūmuose visko buvo pilna, ir Eglė aprimo, pralinksmėjo, pagaliau visai užmiršo savo tėviškę.
Praėjo devyneri metai. Eglė jau sujaukė trijų sūnų: Ąžuolo, Uosio ir Beržo, ir vienos dukrelės — 
Drebulės, kuri buvo visų jauniausia. Vieną sykį vyriausias sūnus besiausdamas paklausė Eglės:
—         Mamyte, o kur gyvena tavo tėvai? Eime kada nors jų aplankyti.
Tada ji atsiminė savo tėvus, brolius, seseris ir visą giminę. Ir parūpo jai,
kaip jiems ten sekasi: ar sveiki, ar gyvi, ar gal jau seniai kurie numirė. Ir baudžias eiti į tėviškę pasi-
žiūrėti, skundžias vyrui: tiek metų nebuvusi savo tėviškėje, nemačiusi savųjų, baisiai jų išsiilgusi.
Žaltys nenorėjo sutikti.
—         Gerai,— sako,— atsilankyti leisiu, bet pirma suverpk šitą šilkų kuodelį,— ir parodė jai ratelį.
Žaltienė įkibo į ratelį, tas burgzdamas sukosi kelias dienas. Verpė verpė, o šilkų kuodelis vis toks, 
koks buvęs. Mato, kad čia prigavimas: kuodelis, matyt, užkerėtas, o tada ir verpusi nesuverpsi. Eina 
Eglė pas vieną senę, pas žiniuonę burtininkę. Atėjusi dejuoja:
—         Močiute širdele, pamokyk, kaip tą šilkų kuodelį suverpti.
Senė išpasakojo, ką reikia padaryti.
—         Įmesk,— sako,— į ugnį, kada kūrensis, kitaip niekados nebaigsi verpti.
Eglė parėjusi užkūrė krosnį duonai kepti ir įmetė kuodelį. Šilkai tuoj nupurškė, ir Eglė pamatė, kaip 
gerą kultuvę, pamatinę besiraitant ant ugnies: tos pamatinės verpiant leista šilkai iš savęs.
Baigusi tokiu būdu verpti, Eglė vėl prašo žaltį, kad leistų nors kelias dienas paviešėti pas tėvus. 
Dabar vyras ištraukė iš pasuolės geležines kurpes ir sako:
—         Kai jas suavėsi, tada galėsi keliauti.
Apsiavė ji tas kurpes, eina, mina, brūžina į plytas, į akmenis, kur tik prigriebusi, bet kurpės storos, 
kietos, visiškai nedyla. Minsi neminsi — jų visam amžiui užteks. Eina vėl pas senę burtininkę patari-
mo prašyti. Senutė pamokė:



—         Nunešk kurpes pas kalvį ir paprašyk, kad pagruzdintų žaizdre.
Eglė taip ir padarė. Kurpės gerai padegė, ir ji per tris dienas jas nuplėšė. Nuplėšusi vėl prašosi vyro, 
kad leistų tėvus aplankyti.
—         Gerai,— sako žaltys,— bet eidama turi pasikepti bent kiškio pyrago lauktuvėms. Ką gi duosi 
brolių ir giminių vaikams?
O pats liepė paslėpti visus indus, kad Eglė negalėtų pasikepti ragaišio. Eglė galvoja nesugalvoja, kaip 
čia atsinešti vandens be kibiro ir užmaišyti ragaišį be indo. Ir vėl kiūtina pas senę. Senutė sako:
—          Paimk raugo, kur lieka nuo duonos maišymo, ir ištepk juo rėtį, paskui pasisemk tuo rėčiu 
vandens ir užmaišyk jame ragaišį.
Žaltienė taip ir padarė: ištepė raugu rėtį, parsinešė vandens, užmaišė ir
iškepė ragaišį. Tada atsisveikino su vyru ir išėjo vaikais vedina i tėviškę. Pats palydėjo, iškėlė ant jūros 
kranto ir prisakė, kad viešėtų tėviškėje ne daugiau kaip devynias dienas ir paviešėjusi tojau grįžtų su 
vaikais namo.
—          Kai grįši,— sako - tai eik viena su vaikais ir, atėjusi ant jūros kranto, taip šauk mane:
Žilvine, Žilvinėli!
Jei tu gyvas — pieno puta,
Jei negyvas — kraujo puta.
—          Ir jeigu,— sako jis,— pamatysi jūroje atplaukiant pieno putą, tai žinok, jog aš dar gyvas, jei 
kraujo putą — aš galą gavęs. O jūs, vaikai, šiukštu neprasitarkit, kaip mane šaukti reikia.
Kai Eglė atėjo į tėviškę, ten radosi neapsakoma linksmybė: visa giminė, visi gentys ir kaimynai 
susirinko jos pažiūrėti. Vienas per kitą klausinėjo, kaip ji ten gyvenusi su žalčiais, ar gražu, ar links-
ma pas juos, ir negalėjo atsistebėti jos pasakojimais. Visi ją vaišino, meilias kalbas kalbėjo, ir ji nė 
nepasijuto, kaip devynios dienos prašoko.
Tuo tarpu jos broliai, seserys ir tėvai galvojo, kaip čia padarius, kad jai grįžti nebereikėtų. Ir sutarė, 
kad geriausia iškvosti iš vaikų, kaip jų motina grįždama šauks savo vyrą, o paskui, nuėjus į pajūrį, jį 
pašaukti ir užmušti.
Taip sutarę, pirmiausia išsivadino vyriausiąjį Eglės sūnų Ąžuolą į girią ir apstoję ėmė kamantinėti, 
bet šis apsimetė nieko nežinąs. Pliekė jį rykštėmis, ką bedarė, bet iškvosti negalėjo. Paleisdami 
namo, dėdės įgrasino, kad nieko nesakytų savo motinai. Antrą dieną išsivedė Uosį, paskui — Beržą, 
bet ir iš tų nieko neišgavo. Pagaliau išsiviliojo jauniausiąją Eglės dukrelę Drebulę. Toji iš pradžių 
taip pat sakėsi nežinanti, bet kai pamatė traukiant iš po skvernų rykštes, tuoj viską išplepėjo.
Tada visi dvylika brolių, paėmę dalgius, nutraukė į pajūrį. Atsistojo ant kranto ir šaukia:
Žilvine, Žilvinėli!
Jei tu gyvas — pieno puta,
Jei negyvas — kraujo puta.
Kai tik žaltys atplaukė, tuoj visi vyrai supuolė ir užkapojo. Paskui, sugrįžę namo, nieko neprasitarė 
Eglei, ką padarę.
Praėjus devynioms dienoms, Eglė atsisveikino su visa gimine, nuėjo į pajūrį ir šaukia Žilviną:
Žilvine, Žilvinėli!
Jei tu gyvas — pieno puta,
Jei negyvas — kraujo puta.
Suviksėjo, sujudo jūra iš pat dugno, ir Eglė pamatė atplaukiant, atliūliuojant su bangomis kraujo 
putą. Ir išgirdo iš gelmių savo vyro balsą:
— Tavo dvylika brolių mane dalgiais užkapojo, mano šūkį jiems išdavė Drebulė, mūsų mylimiau-
sioji dukrelė!



Susigraudino Eglė, apsiverkė ir, atsigręžusi į Drebulę, tarė:
Kad tu pavirstum į drebulėlę,
Kad tu drebėtum dieną naktelę
Kad tau išpraustų lietus burnelę,
Kad iššukuotų vėjas galvelę!..
O sūnums taip pasakė:
Stokit, sūneliai, stipriais medeliais,—
Aš, jūs mamelė, liksiuos eglelė.
Kaip ji ištarė, taip ir įvyko. Ir dabar ąžuolas, uosis ir beržas yra visų stipriausieji mūsų medžiai, o 
drebulė ir šiandien, mažiausio vėjelio pučiama, pradeda drebėti už tai, kad drebėjo prieš savo dėdes 
ir išdavė tikrą tėvą ir motiną.

        Kada nors ir tu taip stipriai stipriai mylėsi. O dabar mylėk savo tėvelį ir mamytę, nes jie svar-
biausi žmonės tavo gyvenime. Nekartok Drebulėlės klaidos ir tėvelių niekad neišduok. Geriau nubėk 
ir apkabink juos. O kadangi prasidėjo antroji Advento savaitė ar nepamiršai uždegti antros žvakelės? 
Ar žiba ji dabar tau skaitant mano laiškelį? Jei ne, tai tavo užduotėlė uždegti žvakelę, o jei tu dar 
visai mažytis(-ė), paprašyt tai padaryti mamytės. O tada, prie jau žibančios žvakelės atlik užduotėlę.
 Sėkmės!

Eglė



Užduotėlė

Užbaik piešinėlį ir papuošk mane, Eglutę, Kalėdoms! Šalia gali nupiešti ir mano meilę žaltį 
Žilviną. 



Devinta diena
        Murrr. Sveikas, aš Batuotas Katinas. Dabar guliu susirangęs rūmuose prie židinio, stebiu 
Kalėdinę eglutę, mačiau ir tu kokią gražią vakar nupaišei! Aš, nors kalbantis, vistik katinas, 
mėgstu karts nuo karto su eglute pažaisti, žaisliukus jos pakrutinti. Oi smagu būna, oi pyksta 
Jonas ir jo mylimoji, kad grąsinu eglutę nuversti. Bet dabar šiltai susirangęs rašau tau šį laiškelį 
ir noriu papasakoti kaip savo gudrumu ir protu tokioj geroj vietelėj įsitaisiau ir kaip išgelbėjau 
Joną nuo bado ir skurdo. Tik paklausyk! 

       Kažin kada, labai seniai, numirus tėvui, trys malūnininko sūnūs dalijos turtą. Vyresnysis 
sūnus pasiėmė malūną, antrasis asilą, o mažajam, Jonui, davė katiną: manykis, sako, gyvenk!
Sėdi Jonas susitraukęs, nuliūdęs ir kalba:
— Ką aš dabar veiksiu su tuo ūsuočium? Katinas nors pelių paės, o man tai jau visai reikės 
badu mirti. Broliams gerai: vienas malūne mals, kitas asilu maišus vežios, o mano rainis 
niekam netinka.
Atėjo pas šeimininką pasikūprinęs katinas ir prakalbo žmogaus balsu:
— Nesirūpink per daug,— sako,— aš tave išmokysiu kaip laimę pasiekti, tiktai klausyk manęs: 
aš irgi ne karna siūtas ir šio to vertas esu. Neliūdėk tiktai. Pasiūk geriau man maišelį ir iš tėvo 
sandėlio atnešk man medžiotojo batus. O paskui aš jau ir vienas išsiversiu.
Nustebo Jonas: katinėlis pilkasis iki šiol tiktai kniaukė ir visokiais gudrumais peles gaudė, o 
dabar, žiūrėk, kaip kalba! Paklausė Jonas katino ir padarė, ko prašytas.
Apsiavė katinas batus, prisirišo prie diržo maišelį ir išėjo į mišką medžioti. Ten jis prisiskynė 
maišelį kiškio kopūstų, primaišė laukinių obuolių, o pats išsitiesė tarytum negyvas.
Vos jis atsigulė, tuoj jaunas vėjavaikis kiškelis įlindo į maišelį prie jaukų. Katinas timpt — 
užtraukė maišelį ir nunešė kiškį karaliui.
Malonų svetį mielai įleido į rūmus. Katinas ilgai ir žemai linkčiojo karaliui, o paskum tarė:
— Tamstos didybe! Jonas karalaitis siunčia Tamstai linkėjimų ir štai šitą kiškelį dovanų.
Karalius padėkojo ir maloniai atleido pasiuntinį. Katinas dabar nubėgo į lauką, pririnko 
maišelį kviečių, o pats pasislėpė už akmens.
Vos tiktai priėjo prie jaukų dvi kurapkos, katinas čiupt jas, sugavo ir vėl nunešė dovanų 
karaliui nuo Jono karalaičio.
Šį kartą pasiuntinys ne tiktai gavo karaliaus padėką, bet ir gardaus pyrago.
Iš rūmų gudrusis batuotas katinas nuėjo prie upelio. Prisikasė krante maišelį sliekų ir įmetė jį
 į sietuvą, o paskui atsitūpė smiltyne ir laiko kojytėmis šniūrelį. Už valandėlės, suviliotos 
sliekų, į maišelį įplaukė keletas auksinių žuvyčių.
Katinas ir jas nunešė karaliui savo pono vardu. Dabar jis sužinojo, kad karalius drauge su 
gražuole dukra rengiasi pasivažinėti, paiškylauti.
Katinas galvotrūkčiais parbėgo namo ir sako Jonui:
— Na, mielasis, viskas gerai sekas. Bėk greičiau prie upelio, nusivilk ir lįsk į vandenį, o kitkuo 
nesirūpink.
— Koks juokingas šitas katinas,— galvojo jaunesnysis malūnininko sūnus, bet paklusniai 
nusivilko ir įlindo į vandenį.
Maudosi jis ir mato — važiuoja pro šalį karalius. Katinas paslėpė Jono drabužius po akmeniu, 
o pats kad suriks visa gerkle:
— Gelbėkit, gelbėkit! Karalaitis Jonas skęsta!
Karalius pažino batuotąjį katiną ir nusiuntė karalaičiui į pagalbą tarną. O gudrusis katinas 
apsakė tuo tarpu karaliui savo pono nelaimę:
— Užpuolė karalaitį Joną plėšikai, atėmė arklius, karietą, drabužius, o patį į vandenį įmetė. 
Nors aš šaukiau pagalbos, bet niekas neatsiliepė.



Karalius liepė tarnams atnešti auksinius karališkus drabužius ir atiduoti Jonui karalaičiui. 
Malūnininko sūnui šitie drabužiai labai pritiko.
Jonas, dabar gražus karalaitis, labai patiko karaliui, o karalaitei dar labiau, tad tėvas ir duktė 
vienu balsu paprašė karalaitį Joną važiuoti su jais kartu.
Tuo tarpu batuotasis katinas kulkos greitumu nudūmė keliu, net krūmai linko ir akmenėliai į 
šalis žiro. Bėga jis pievomis ir mato — šienpjoviai žolę pjauna.
— Kieno ta pieva? — klausia katinas.
— Didžiojo Raganiaus! — būriu sušuko pjovėjai.
Katinas pasipūtė ir suriko jiems:
— Jeigu jūs nors kiek branginat savo galvas, sakykit visiems: karalaičio Jono! Jei ne — visus 
į miltelius su- trinsiu!
Nusigando pjovėjai ir nusilenkė jam ligi kelių, o gudrusis katinas nukūrė toliau:
Važiuoja pievomis karalius ir klausia:
— Ei, žmonės, kieno pievas šienaujate?
— Karalaičio Jono,— kaip vienas atsakė vyrai.
Nustebo karalius karalaičio Jono turtais, bet šį kartą nutylėjo.
O katinas vis pirmas skuodžia. Randa jis žmones rugius kertančius.
— Kieno rugius kertate? — klausia katinas.
— Didžiojo Raganiaus,— atsakė kirtėjai.
Katinas rūsčiai treptelėjo dulkėtais batais ir riktelėjo tarytum koks karališkasis ūkvedys:
— Aš jums, neišmanėliai, parodysiu! Sakykit visiems: karalaičio Jono, o ne — visus į 
miltelius sugrūsiu!
Nusigando vyrai ir moterys, nusilenkė lig žemės, o katinas toliau nudūmė.
Privažiuoja karalius kirtėjus ir klausia:
— Ei, vyrai, kieno rugiai?
— Karalaičio Jono,— atsakė visi vienu balsu.
— Koks tamsta turtingas! — tarė karalius šalia sėdinčiam Jonui.
— O, taip, plačios ir gausios mano žemės,— atsakė šypsodamasis malūnininko sūnus.
O batuotasis katinas vis bėgo keliu pro Didžiojo Raganiaus žemes, šaukia, rėkia ir liepia 
visiems vieną ir tą patį sakyti: „Karalaičio Jono žemė".
Karalius tik stebis tokiu turtuoliu, o tariamasis karalaitis Jonas dar labiau.
Galiausiai pribėgo katinas baltuosius rūmus ir klausia:
— Kas čia gyvena?
— Didysis Raganius,— atsakė tarnai.— Tik geriau eik savo keliais — nelaimės išvengsi. Jis 
kartais iš nuobodulio baisiausiu žvėrimi pavirsta: sėdės sėdės — ir ims staiga vilku kaukti ar 
gyvate vyniotis, rangytis!
Bet drąsusis batuotas katinas liepė pranešti, kad geidauja pasimatyti, ir stojo prieš Didįjį 
Raganių.
— Daugel girdėjau aš apie Tamstos gabumus ir protą. Iš tolimos šalies atvykau čionai Tamstai 
nusilenkti, didis žmogau,— gerinos ir laižės katinas.— Sako, Tamsta galįs pasiversti kokiu tik 
nori žvėrimi, pavyzdžiui asilu ar kiaule?
— Žinoma, galiu! — sugriaudėjo Didysis.— Štai tau pirmai pažinčiai.
Ir taip pasakęs, trenkėsi į grindis Didysis Raganius, paskui pašoko liūtu ir ėmė klaikiai staugti. 
Katinas vos nemirė iš baimės ir pasišiaušęs užprunkštė ant krosnies, nė nesijausdamas — gyvas 
ar miręs. Bet Didysis Raganius tuojau vėl atsivertė žmogumi. Tada katinas nušoko ant grindų 
ir tarė:
— Nuostabus reginys! Prisipažįstu, jog trupučiuką nusigandau. Bet sakyk man, Tamsta: ar tiesa, 
kad gali ir mažu žvėreliu pavirsti, pavyzdžiui žiurke ar pele? Prisipažįstu, kad aš tuo visai netikiu.
— Netiki? Tuoj pamatysi! — subliovė Didysis Raganius. Paskui trenkės į grindis ir žiurke 
suvizgo po aslą.
Pilkasis katinėlis buvo nekvailas, jam to ir tereikėjo,— puolė ir suėdė.
Tuo tarpu pro rūmus lingavo karalius ir jo palydos karietos.
— Kokie puikūs rūmai! — grožėjos karalius rūmų didumu ir spindesiu.



Batuotasis katinas kūliu išpuolė į kiemą ir prišoko prie karietos.
— Tai karalaičio Jono rūmai, maloniai prašom apsilankyti! — linkčiojo rainasis apgavikas, 
atkeldamas vartus.
Paskui jis įvedė savo poną su karalium ir dukterimi į vidų ir pasodino menėje už ąžuolinių stalų, 
už raštuotų lininių staltiesių. Vaišės buvo didžiausios. Didysis Raganius mėgo gerai pavalgyti, 
todėl ir buvo rūmuose visa ko pakankamai.
Karalius mato, kad karalaitis Jonas dukters širdelei patinka ir mano: „Geresnio žento negausiu". 
Išgėrė dėl drąsos ir sako:
— Ar nesusigiminiuoti mums tiktai, karalaiti Jonai?
O karalaitis Jonas to ir telaukė.
Atšoko visi linksmas vestuves. Batuotasis katinas buvo pirmojoj vietoj, viską tvarkė, nes ir teisių 
turėjo.
Ir nuo to laiko katinas gyvena kaip sūris svieste.

     Šio to iš šios pasakėlės gali pasimokyti ir tu. Prisimink, jei mankštinsi protą, mokysiesi ir 
būsi galvotas, niekad nepražūsi! Man Jonas jau įpylė šilto pienelio, tad aš bėgu, o tau kaip tik 
paruošiau užduotėlę. Tu bėk daryti užduotėlės ir užauk toks(-ia) pat gudruolis(-ė) kaip aš. 
Murrr. Ate! 

Batuotas Katinas



Užduotėlė

Nuspalvink mane ant pačiūžų! 



Dešimta diena
         Labas! Čia aš, Skruzdėlytė. Kaip gyveni? Kaip laikaisi? Ar žiemos speigas tavęs 
negąsdina? Aš visą vasarą ir rudenėlį dirbau, rinkau uogeles, stačiausi namuką, šiltą guolį 
žiemai rengiausi, o dabar šiltai įsitaisius geriu arbatėlę ir rašau tau laiškelį. Ar pažįsti Žiogą? 
Tuoj papasakosiu kaip gi aš su juo susipažinau ir ko išmokiau. 

    Buvo labai graži vasaros diena skruzdėlė, sunkiai vilkdama savo nešulius, ėjo miško takeliu. 
Staiga, kur buvęs nebuvęs, jai ant tako stryktelėjo žiogas ir sako:
- Sesele, ko tu taip vargsti? Matai, kokia graži diena. Tai dainuok ir linksminkis!
Skruzdėlė pažiūrėjo į žiogą ir palingavo galvą:
- Dirbti reikia, o ne linksmintis. Aš ruošiu maisto atsargas žiemai.
- Dar ko! - nusijuokė žiogas. - Sek mano pavyzdžiu. Aš groju, dainuoju ir taip leidžiu laiką.
- Na, na! - sumurmėjo skruzdėlė ir pasiėmusi nešulius nuėjo savo keliu.
Taip visą vasarą žiogas grojo ir dainavo kartu su drugeliais ir vabalėliais.
Vasara baigėsi. Atėjo rūsti žiema. Papūtė vėjas ir ėmė nešioti snaiges.
Sušalęs žiogas pasislėpė po lapu, bet šaltis ir alkis privertė jį prašyti skruzdėlės pagalbos.
- Sesele, padėk! - atėjęs prie jos namų lango sušnabždėjo žiogas. - Duok man grūdelių, juk tu 
per vasarą ir rudenį daug jų prisinešei.
- O tu ką veikei visą vasarą, kai aš dirbau? - paklausė pravėrusi langą skruzdėlė.
- Aš grojau ir dainavau, - atsakė drebėdamas žiogas.
- Tai dabar pašok! - pasakė skruzdėlė ir uždarė langą.

       Pasiutęs Žiogas norėjo mane apgudrauti, šokti, dainuoti, o žiemai atėjus pas mane prisi-
glausti! Aš ant jo visai nepykstu, bet kitą žiemą jis žinos, kad nevalia visąlaik kvailioti ir ateičiai 
nesiruošti. O tu ar žinai, kad svarbu yra nepalikti visko paskutinei minutėlei, o pasiruošti iš anksto? 
Ar skaitai knygeles, mokaisi prieš rudeniui ir pamokėlėms prasidedant? Jei šią vasarą taip 
nedarei, turi atsigriebti ateinančią! Bet dabar nevalia jaudintis prieš gražiausią metų šventę, 
Kalėdas. Tik jei sutiksi Kalėdų Senelį, pažadėk, kad vasarą skaitysi knygeles ir galbūt sekančios 
Kalėdos bus dar gražesnės, o Kalėdų Senelis dar dosnesnis. O dabar, kol dar žiema žiemužė už 
lango, turiu tau kitą užduotėlę. Gana plepėti, skubėk ją atlikti! Iki pasimatymo! 

Skruzdėlytė



Užduotėlė

Padėk skruzdėlytėms prisirinkti maisto žiemai.



Vienuolikta diena
 Labas! Aš Zuikus Puikis. Labai malonu su tavim susipažinti. Ar lankai mokyklėlę? Aš 
einu į pirmą klasę! Tuoj tau papasakosiu kaip prabėgo mano pirmoji diena! 

Šimtas zuikių susirinko — net žalia girelė linko.
Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.

Ir zuikienė nuo Vyžūnų leido mokslan savo sūnų.
Zuikė triūsė, maudė, prausė ilgaūsį ilgaausį.

Siuvo kelnes Ir liemenę,
O liemenėje — kišenę.

Kepuraitę jam uždėjo, į mokyklą palydėjo.
Jis — kuprinę ant pečių Ir nurūko takučiu.

Bėga zuikis. Žydi gėlės.
—    Neviliokit, Nevalia.—

Ir nukūrė pievele.
Pabėgiojęs atsidūsta. Mato didelį kopūstą.

—     Oi broleli ilgaūsi, kaipgi tu nevalgęs būsi? —
Zuikis lapą nusilaužė, nusilaužė Ir sugraužė.

Prisivalgęs Zuikis sėdi. Gera būtų pailsėti.
Ir zuikutis mikliai dumia pamiegoti į pakrūmę.

Šildė, kaitino saulutė. O pavėsy Zuikis pūtė.
Zuikis puikis tol miegojo, kol sargiukas am sulojo.

Zuikis — strykt akis pramerkė ir pamatė piktą sargį.
Zuikis spruko nuo sargiuko ir kad rūko, tai nurūko.

Pabėgėjęs dar truputį, mato - atslenka Laputė.
—    Sveikas, zuiki kur bėgioji? Gal pašoksim klumpakojį?

—    Neturiu aš laiko, sese, nes einu į pirmą klasę.
—    Valandėlę patrepsėsi ir į klasę dar suspėsi.

—    Lape snape, nevilioki. Ar tu moki zuikių šokį?
—    Šen, zuikuti, Mes pašoksim, patrepsėsim ir išmoksim.

—    Tebūnie kaip tu sakai: Gal pažaiskim neilgai.
Pasikvietę senį ežį, griežt armonika paprašė.

Juodas varnas dūdą pūtė, smuiką čirpino lakštutė.
Pilkas vilkas būgną mušė, net giružė ošė, ūžė.
Zuikis šoko, ūsą raitė. Šoko, trypė laputaitė.

Šoko, trypė, op op op, mato — saulė vakarop...
Dumia zuikis iš lankos,

Neišmokęs pamokos.
Kitą rytą jis pirmasis jau sukiojosi prie klasės.

Pamokas išmokę puikiai,
Susirinko klasėj zuikiai.

Sėdi klasėje po du, rašo zuikiai be klaidų.
Susigūžęs zuikis sėdi. Gal nekvies atsakinėti?

Jis kamputy susiriečia. Mokytojas jį pakviečia.
—      Paskaityki, ilgaausi, apie žvirblį Ir kaliausę.—
Zuikis puikis net iškaito, kad knygelės nepaskaito.

Visą dieną vakar šoko ir skaityti neišmoko.
—      Zuiki puiki, skeltanosi, pasimokyk, tai žinosi.—



Mokytojas raito, suka
Zuikiui Puikiui dvejetuką.

Žiūri zuikis į dienyną Ir galvelę panarina.
Sėda jis į savo vietą. Ašarėlė ūsais rieda.

Daug zuikučių, daug mažų, juokias: — Zuiki, negražu!.. 
Zuikis puikis bus kitoks: nesimokęs jis nešoks.

Tėtis bus patenkintas 
Zuikio Puikio penketais.

Zuikių klasėj aš lankiausi Ir mačiau ten ilgaausį.
Zuikis mokosi gerai!

Pasakyk, kaip tu darai?
Mokėti visi nori, bet mokytis ne visi.
Ką išmoksi mažas, neužmirši senas.

       O tu ar nepraleidi pamokėlių? Ar nekvailioji kai reikia mokytis? Aš jau supratau, kad 
nevalia dykinėti, kai reikia mokytis. Užtat dabar moku skaityt, rašyti, skaičiuoti. Kalėdų 
Senelis šiemet žadėjo už tai atnešti pilną maišą dobilėlių! O tu ko labiausiai norėtum iš 
Kalėdų Senio? Linkiu, kad tai ir gautum. O dabar, bėk paskaičiuoti!

Zuikis Puikis



Užduotėlė

Paskaičiuokim zuikelius kartu! 



Dvylikta diena

             Brrr! Labas, aš Ledinukas! Kaip, ar šalta ši žiemos dienelė? Ar šaltukas nosį kutena? 
Jei ne, nenusimink, aš galiu pasibelsti į duris ir oi kaip bus šalta! Neslėpsiu, mėgstu aš pasigirti 
savo galiom atpūsti šaltuką kiekvienam, bet turiu išmintingą Senį Šaltį, kuris šio to mane 
išmokė, paklausyk:

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 brukąs: 
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 miltus.
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! — 
Vienas sau valstietis šneka, 
O jo rankoj kirvis žvaga. 
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.
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 supratai ko mane išmokė Senis Šaltis? Kad nevalia girtis ir pasipūsti, taip! Nuo šiol 
nevaikštau iškėlęs nosies, bet vis dar mėgstu pagąsdinti žmones šaltuku. O tu, ar nevaikštai 
iškėlęs(-us) nosies? Ar nesi pagyrūnas(-ė)? Senis Šaltis, tai geras Kalėdų Senio draugas. Jie 
viską pasipasakoja... Girdėjau apie tave vien gerą! Tikiuosi, kad niekas nepasikeitė ir šiemet 
vėl nudžiuginsi Kalėdų Senelį. Turiu tau net dvi užduotėlęs! Pirmoji: išmok kelias eilutes šios 
eiliuotos pasakėlės. Kalėdų Senelis prasitarė, kad labai apsidžiaugtų, jei atėjęs išgirstų tave jį 
deklamuojant! O antroji užduotėlė tavęs laukia kitame puslapyje. Sėkmės! Brrr…

Šaltanosis Ledinukas



Užduotėlė

Papuošk šią Šaltanosio Ledinuko atpūstą snaigutę, iškirpk ją ir padabink savo kambario langą.



Trylikta diena
         Sveikas, drauguželi! Aš   Milžinas. Šiandien noriu tau papasakoti kaip mane apgudravo 
suktas Našlaitėlis ir paliko be namų. Paklausyk!

      Gal seniai, gal neseniai, tėveliams išmirus, liko pasauly vienas vaikužėlis. Vargšas būdamas 
ir niekur sau vietelės neturėdamas, susigalvojo į pasaulį keliauti, bene ras kur pastogėlę.
Kelionei našlaitėlis nieko daugiau neturėjo, kaip tik varškės ryšulėlį ir sūrelio kamputytį, o 
rankelėj – stiprią ąžuolinę lazdužę.
Bekeliaudamas rado nuvargusį paukštytužėlį, ant žemės gulintį kaip negyvą. Atšildyti norė-
damas, įsikišo jį užantin ir eina. Priėjęs kalnužėlį, užlipo ant jo apsidairyti. Ten sutiko baisų 
milžiną, jį užmušti pasikėsinusį. Našlaitėlis savo lazduže į kojos pirštą milžinui bakstelėjo, ir 
tas ant vienos kojos šokinėti pradėjo, nesavu balsu šaukdamas.
– Na, na, – sako našlaitėlis pasidrąsinęs, – ko taip baisiai rėkauji? Juk dar vos pridėjau savo 
lazdutytę!
Kas bus, kai, pataikęs išilgai sveikatėlės, uždrošiu?
Ir jau iškėlė lazdelę.
Milžinas pradėjo šaukti:
– Nemušk, nemušk! Susikalbėsim kaip brolužiai, būsim draugužėliai. Tavo ta lazdelytė labai 
skaudi.
Verčiau pabandykim spausti, tai matysim, katras daugiau turim sveikatėlės!
Ir milžinas, paėmęs rąstigalį, taip suspaudė, kad net medžio syvai pradėjo virti.
– Tai niekis! – atsiliepė našlaitėlis. – Aš spausiu akmenužį.
Ir, pagriebęs savo varškės ryšulėlį, taip suspaudė, kad skystimas čiurkšlėmis bėgti pradėjo.
– Tai stiprumėlis! – sako milžinas. – O dabar pažiūrėsim, katras toliau numesime.
Milžinas pagriebė akmenį sulig gera galva ir tolokai nulakdino, o našlaitėlis, išsitraukęs 
paukštužytį iš užančio, kai metė, tai tas nusigandęs lėkė ir lėkė, kol visai iš akių pradingo.
– Tai koks metimas!
Milžinas pabūgo toliau su našlaitėliu rungtis, draugužiu jį pavadino ir pasikvietė namo pas 
savo brolužaičius. Broliai nusigando tokio stipruolio ir susitarė jį nakčia bemiegantį užmušti. 
Paėmė storą geležinę kartį ir taip drožė per priegalvėlį, kad net lovužė sugriuvo, – manė 
našlaitėliui galvytę sukulsią.
O tas tyčiomis kojūgaly buvo atsigulęs ir galvelės vietoj puodelaitį padėjęs. Kai lovytė suiro, 
jis pašokęs suriko:
– Kas čia mano lovužytę užgavo? Kur tik mano lazdytėlė?
Milžinai pabūgę pro duris išbildėjo, našlaitėliui vienam namužius paliko ir paskui toli jo lenkėsi.

       Nesijaudink! Dabar mes susitaikėme ir kartu laukiame Kalėdų, nes Našlaitėlis suprato 
kaip pasijutome išvyti iš namų ir įsileido mus atgal. Žinok, kad atleisti, suprasti ir duoti antrą 
šansą visuomet verta. Jei būsi geras kitiems, jie tau atsakys tuo pačiu! Šią pamokėlę norėčiau, 
vaikužėli, kad šiandien, jau tryliktąją Advento dienelę, išmoktum ir niekados neužmirštum.
 Aš, Našlaitėlis ir Kalėdų Senelis tavimi labai didžiuosimės. O dabar pats metas užduotėlei! 
Iki pasimatymo! 

Milžinas



Užduotėlė

Nuspalvink Milžiną ir Našlaitėlį.



Keturiolikta diena
        Labas! Aš Karališkasis Tigras. Rašau tau laišką iš labai tolimų kraštų ir noriu papasakoti 
tau savo kilmę ir kaip aš tapau galingiausiu žvėrimi visame pasaulyje. Paklausyk...

      Kitą kartą gyveno karalius su karaliene. Ir buvo jo dvare karo taryba: keturi išmintingi 
patarėjai — keturi karaliaus ramsčiai, buvo žvaigždininkas — karaliaus akys; be to, devynios 
galybės dvariškių, ponų, tarnų ir tarnaičių — karaliaus palyda. Visi ne iš kelmo spirti, kaip 
nuo seno buvo paėję. Tačiau nei pats karalius, nei išmintingieji jo patarėjai nemokėjo kerėti, 
mat senieji išminčiai jau kadaise buvo išmirę. Krimtosi dėl to karalius, nerado sau vietos ir 
mąstė: „Blogi mano popieriai: kol gyvenam ramiai — aš dar karalius, bet jei užpuls priešai — 
nulėks mano galvelė”.
Įeina vieną rytą karalius su savo palyda į didžiąją menę, ten kaip visuomet žvaigždininkas, 
keturi patarėjai ir galybė visokių dvariškių ir ponų pasveikina jį. Tik ūmai dingtelėjo karaliui 
išganinga mintis: o kodėl jam nenukeliauti pas Didįjį išminčių į kitą karalystę ir ten nepasimo-
kyti kerėjimo? Pasakė jis balsu, ką sumanęs, ir prašo patarimo karalienę, žvaigždininką ir 
keturis išmintinguosius patarėjus. Visi ėmė liaupsinti karalių už tokį gudrumą. Karalienė pasi-
prašė, kad karalius ją drauge vestųsi, kaipgi ji viena be vyro liksianti. Žvaigždininkas ir keturi 
išmintingieji patarėjai taip pat pasišovė karalių lydėti — jiems irgi reikią kerėjimo pasimokyti. 
Prižadėjo karalius juos vestis, ir jau kitą dieną jis pats, karalienė, žvaigždininkas ir keturi 
išmintingieji patarėjai patraukė į kelionę. Ėjo, ėjo jie ir po septynių dienų atėjo pas Didįjį 
išminčių, prašosi priimami jo globon, kerėjimo pamokomi. Priėmė juos išminčius, ir taip uoliai 
mokėsi jo mokiniai, kad neilgai trukus galėjo kuo tik nori pasiversti: žvėrimi ar piktu milžinu 
— jaku, šokėjo dvasia — konthopu ar paukščiu su žmogaus galva — haruda.
Išmoko jie visokių gudrybių ir namo pasiprašė. Išleido juos Didysis išminčius. Eina vieną 
dieną karalius su savo palydovais, eina antrą, eina trečią ir niekaip iš tankios girios neišeina. 
Rodos, ta giria nei galo, nei krašto neturi. Argi daug reikia pasiklysti tokiose lūžtvėse! Kaip 
tyčia ir valgio trupiniai teliko. O misdamas miško uogomis ir šaknimis greitai kojas padžiausi. 
Vos paeina karalius, nosį nukabino. Susišaukė jis savo palydovus pasitarti ir sako:
— Visi mes sumenkom, nusikamavom, visi mirtimi vaduojamės. Ką gi darysim? Ko griebsimės?
Žvaigždininkas žemai nusilenkė karaliui ir atsakė:
— Aš žinau, ko griebtis, didysis karaliau. Juk ne veltui mes kerėti mokėmės. Mums reikia 
pasiversti galiūnu tigru. Tada turėsime girioje visko lig valios. O kai pasieksime savo karalystę, 
Vėl žmonėmis atvirsime.
Patiko karaliui toks žvaigždininko patarimas.
— Mums belieka susiskirstyti, kas kuo pasivers,— tarė jis. Keturi aukštieji patarėjai panoro 
virsti keturiomis letenomis, žvaigždininkas pasirinko uodegą, karalienė pasiskyrė liemenį, o 
tigro galvą teikėsi sau pasiimti pats karalius. 
Sustojo visi ratu ir buria. Vos Tik buvo ištarti paskutiniai burtažodžiai, keliauninkai tartum 
skradžiai žemę prasmego, o vietoj jų atsirado didžiulis tigras ir šoko į dygią tankynę grobio 
ieškoti. Nei žvėrių, nei paukščių girioje netrūko. Kasdien tigras būdavo sotus sočiausias. 
Savo karalystės jis nesiilgėjo, o netrukus ir Visai ją pamiršo, lyg jos nė būti nebuvę.
Štai kodėl karališkasis tigras stipresnis už kitus plėšriuosius žvėris. Juk tigro uodega — 
žvaigždininkas, liaunas liemuo — tai gražuolė karalienė, galva su baisingais nasrais — tai 
pats karalius, o keturios tvirtos letenos su aštriais nagais — keturi patarėjai, keturi karaliaus 
ramsčiai.

       Išminčius apgudravo karalių ir jo palydą, tačiau aš tapau didingiausiu gyvūnu visoje 
girioje! O tu kokius gyvūnus pažįsti ir kuris iš jų tau mėgstamiausias? Ar žinai kokie gyvūnai 
tempia Kalėdų Senelio roges, kai jis atkeliauja su dovanomis tau ir tavo draugams? Nors esu 
stipresnis už kitus gyvūnus girioje, su jais visuomet gerai sutariu ir ginu juos patekus į bėdą. 
Nepamiršk ir tu būti geras(-a) draugas(-ė) ir padėti bėdoje esančiam! O dabar, kviečiu tave 
atlikti užduotėlę, kurią tau čia palikau. Iki greito!

Karališkasis Tigras



Užduotėlė

Pasigamink tigriuką, kurį galėsi pakabinti ant Kalėdinės eglutės!

Tau reikės:
Tualetinio popieriaus rulonėlio;
Klijų;
Dažų;
Kartono;
Oranžinio siūlo uodegytei.

·T ualetinio popieriaus rulonėlį 
nuspalvink oranžine spalva, o juoda 
ir geltona nupiešk tigriukui dryžius. 

·I š kartono iškirpk tigro galvą. 
Nupiešk jam dryžius, akytes ir 
snukutį taip, kaip paveikslėlyje.

·I š kartono dar iškirpk dvi letenėles 
ir jas nupiešk juoda spalva.

·L etenėles ir galvą priklijuok klijais.

·T igriukui siūlu gali pagaminti 
uodegėle ir kilputę pakabinimui ant 
eglutės, kurią pritvirtink ant tigriuko 
kaktos arba ausytės.

NEBIJOK IMPROVIZUOTI! 



Penkiolikta diena
        Sveikas, drauguži! Aš katins patins, kuo tu vardu? Žinai, kartais aš išsigąstu menkiausių 
dalykų. Bet tai nieko tokio, visi mes ko nors bijome. Ar tau taip būna, kad labai stipriai 
išsigąsti? Ko bijai? Gal tamsos, gal vorų ar varlių? Aš, pavyzdžiui, kartą išsigandau tiesiog 
kopūsto lapo! Tuoj papasakosiu kaip viskas buvo... 

       Vieną sykį katinas išėjo iš namų pasipeliaut. Landžiojo landžiojo po kopūstų daržą, tiktai 
piept jam ant uodegos galo kopūsto lapas ir užkrito. Persigandęs katinas pamanė: „Dabar tai 
jau tikrai dangus griūva!” Ir pasileido bėgt.
Bėga, spiria, kiek tik kojos leidžia, ir susitinka kiškį.
– Kiški tiški, bėkim – dangus griūva!
– Kas tau sakė?
– Man ant uodegos galo užgriuvo!
Kiškis persigandęs bėga drauge. Susitinka lapę. Kiškis šaukia:
– Lape snape, bėkim – dangus griūva!
– Kas tau sakė?
– Katins patins.
– Katin patin, kas tau sakė?
– Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo!
Ir lapė persigandusi bėga drauge. Susitinka vilką. Lapė šaukia:
– Vilke pilke, bėkim – dangus griūva!
– Kas tau sakė?
– Kiškis tiškis.
– Kiški tiški, kas tau sakė?
– Katins patins.
– Katin patin, kas tau sakė?
– Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo!
Ir vilkas persigandęs bėga drauge. Susitinka mešką. Vilkas šaukia:
– Meška pleška, bėkim – dangus griūva!
– Kas tau sakė? Lapė snape.
– Lape snape, kas tau sakė?
– Kiškis tiškis.
– Kiški tiški, kas tau sakė?
– Katins patins.
– Katin patin, kas tau sakė?
– Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo!
– Papasakok, kaip buvo? – klausia meška.
– Ogi man per kopūstų lysvę beeinant kažin kas ūžt ant uodegos galo ir užgriuvo!
– Ar didelis?
– Kaip gaidžio sparnas.
– Ei tu, paikuti, – sako meška, – juk tai tiktai buvo kopūsto lapas. Grįžkite visi namo.
– O gal ir teisybė, – tarė katinas. – Tai dabar be baimės galėsime sugrįžti.
Ir parbėgo visi namo.

     Va tokia tat buvo istorija. Gerai, kad meška paprotino mane ir nuramino, nes tikrai jau buvau 
persigandęs!... Nuo to laiko, kai ką pajuntu ant uodegos galo, visad pasižiūriu dukart ir 
įsitikinu ar tai tik ne dangus griūva. Norėjau tau pasakyti, kad nieko tokio yra kartais išsigąsti, 
taip nutinka visiems. Šiandiena, jau laikas uždegti trečiąją Advento žvakelę, ar nepamiršai? Jei 
ne, tu tikras(-a) šaunuolis(-ė)! Jei netyčia ir būsi užmiršęs(-us), nieko baisaus, po dar septynių 
dienų, kitą sekmadienį, jau žinau, nepamirši. O dabar, trijų žvakelių šviesoje, skubėk daryti 
užduotėlės! Ate! 

Katins patins



Užduotėlė

Užbaik piešti katiniuką, kuriam dangus griuvo ir jo draugą, kiškį piškį. 



Šešiolikta diena
        Labas! Aš vardu Snieguolė. Gal esi apie mane girdėjęs(-jus)? Jei dar neteko, paklausyk 
mano nutikimo!

      Kitados gyveno moteriškė, kuri turėjo dukterį ir podukrą. Pamotės duktė buvo negraži, 
nemandagi ir tinginė, o podukra - gero būdo ir kasdien darėsi vis dailesnė. 
Vieną žiemos dieną pamotė pasišaukė podukrą, padavė duonos kampelį ir sako: 
- Eik į mišką ir parnešk man žemuogių. 
Pamotė tikėjosi, kad podukra miške sušals. Ką darys mergaitė. Įsispyrė basas kojas į klumpes 
ir nubrido per sniegą į mišką. Miško tankmėje ji rado mažą trobelę, kur gyveno trys maži 
nykštukai. Pasibeldė našlaitė ir klausia: 
- Ar negalėčiau pas jus užeiti vidun, nes lauke labai šalta? 
Nykštukai ją pakvietė į trobelę ir ėmė klausinėti, kur ji eina. Mergaitė papasakojo, kad pamotė 
ją išvarė į mišką ieškoti uogų. Kalbėdama ji padalijo nykštukams duonos kampelį, gražiai 
iššlavė aslą ir sutvarkė kambarius. Tada nykštukai sako: 
- Eik, mergaite, ir nušluok nuo durų sniegą. 
Mergaitė išėjo šluoti. O kai nušlavė, pamatė, kad aplinkui auga raudonos kvepiančios žemuogės, 
ir prisirinko jų pilną pintinę. O nykštukai išleisdami ją namo pasakė: 
- Kai ji tars žodį, jai iš burnos kris aukso pinigai. Netrukus ją ves karaliaus sūnus. 
Taip ir buvo. Kai podukra parėjus namo prakalbo, jai iš burnos ėmė byrėti aukso pinigai. 
Labai supyko pamotė, kad podukrą tokia laimė ištiko. Šiltai aprengė savo dukrą, įdėjo jai 
pyrago su sviestu ir išsiuntė į mišką pas nykštukus. Bet pamotės duktė nepavaišino nykštukų 
pyragu, nesutvarkė jų kambarių ir atsisakė nušluoti sniegą.
 - Jei jums reikia, tai patys ir šluokitės! 
Išėjusi ji ilgai vaikščiojo po mišką, bet jokių uogų nerado. O nykštukai jai einant namo tarė: 
- Kai ji tars žodį, jai iš burnos kris rupūžės ir niekas jos nenorės vesti.
Taip ir buvo. Kai parėjusi namo tarė žodį, iš burnos jai pradėjo kristi rupūžės. Nykštukų 
linkėjimai greitai išsipildė: kartą važiavo pro šalį karaliaus sūnus, pamatė gražiąją podukrą ir 
įsimylėjo. Parsivežė ją į pilį ir vedė. O pamotė su savo dukra liko vienos gyventi savo gryčioje.

     Labai malonu susipažinti! Tąkart, kai aš ir mano pamotės dukra sutikome nykštukus, 
išmokau labai svarbią pamoką – kad labai svarbu yra vienas kitam padėti ir jei tu elgsies gerai, 
tau atsakys tuo pačiu. Dabar su savo mylimuoju gyvename pilyje ir esame laimingi. Karts nuo 
karto aplankome ir nykštukus. Kaip tik šiandien vėl eisime jiems padėti papuošti kalėdinės 
eglutės ir nukasti sniego. O tau šiandien turiu kitokią užduotėlę. Žvilgtelk į kitą puslapį! 
Iki pasimatymo!

Snieguolė



Užduotėlė

Suvedžiok taškiukus pagal skaičius ir nuspalvink mane ir mano mylimąjį. 



Septyniolikta diena
         Sveikas(-a)! Čia – Nifas, Nafas ir Nufas. Labai norim tau papasakoti kaip mums kartą 
sekėsi susidoroti su piktu vilku!

Gūdžiame miške nuo seno
Trys paršiukai sau gyveno.
Buvo broliai jie visi.
Jų vardai – labai keisti:
Nafas – pats vyriausias brolis,
Nifas – amžinas linksmuolis,
Nufas – greitas tartum vėjas,
Dainininkas ir šokėjas.
Per dienas šėlioja, dūksta,
Pramogų jiems nepritrūksta.
Aidi miškas nuo dainų –
Broliams linksma ir smagu.
Nors šilta saulutė šviečia,
Nafas brolius pasikviečia.
Kai susirenka prie tako,
Susirūpinęs jiems sako:
– Vasarėlė baigsis greit…,
Kur tuomet reikės mums eit? –
Nors dar šilta ir gražu,
Vėsta oras pamažu.
Tuoj neliks linksmų draugų,
Žiemą šalta ir baugu.
Vilkas pilkas – tas žvėris –
Pasigaus mus ir praris!
Reikia mums statyti namą
Nei per aukštą, nei per žemą.
Įstatyt tvirtas duris –
Nebaisus bus joks žvėris!
– Tu, brolau, negąsdink mūsų –
Žiemą mes kaip nors prabūsim.
Gal jos ir visai nebus…
O vilkų – nėra pas mus!
Kam čia vargti, kam statyti,
Jeigu galim palakstyti?
Nieko tu nebegalvok –
Su mumis linksmai dainuok:
Mums nereik jokių namų –
Čia nėra piktų vilkų!
Vilką mes į kelmą tvosim
Ir kaip šungrybį suplosim!
Vilko niekad nemačiau,
Tiktai pasakoj skaičiau.
Negyvena jis miške –
Tik – zoologijos sode.

– Oi, broliukai tinginiai…
Na, ir žaiskit sau smagiai!
Teks vienam statyti namą –
Nei per aukštą, nei per žemą.
Nafas vienas nuskubėjo,
Statė, triūsė – net per vėją!
Akmenis sunkiausius tampė,
Vilko iš visų pakampių.
Būstą mūrijo jisai –
Kad nebaisūs būt vilkai.
Net giria nustebus žiūri –
Tokio namo nieks neturi.
Na, o broliai tinginėliai?
Žaidė visą rudenėlį.
Nelauktai žiema atėjo,
Nėr kur pasislėpt nuo vėjo!
– Šalta, šalta mums labai…
Su žiema menki juokai!
Šąla ausys ir kojytės,
Šąla riestos uodegytės.
Kas gi bus? Kas gi bus?
Reikia gal statyt namus?
Bet žinai… Suręskim greitai –
Nesušilę, nesukaitę –
Mes labai nesitampykim
Šimtą metų nesvarstykim –
Aš statysiu iš šiaudų!
– Na, o aš – iš pagalių!
– Nafas tai tikrai kvailutis,
Persistengė jis truputį.
Jam protelis nebeveikia –
Argi šitiek vargti reikia?
– Tas niurzgalius mūsų brolis
Tampė akmenis ir molį.
Net be poilsio dienų!
Mes pastatėme – viens, du!
Kam tiek vargti? Kam plušėti,
Jeigu galim patingėti.
Mes protingi, jis – kvailys,
Pavydės, kai pamatys!
Tai nameliai, tai namai –
Vėjas švilpia – ir gerai!
Tai nameliai, tai namai –
Sienos braška – ir gerai!



Taip jie spygavo linksmi…
Snaudė vilkas pakrūmy –
Iš miegų tik strykt pašoko!
Vos nenumetė apuoko…
– Kas čia tokį triukšmą kelia?
Visą dieną galvą gelia!
Piktas, alkanas esu –
Aš – baisiausias iš visų!
Laimė šiandien man nušvito –
Porą paršų čia priklydo.
Tuoj suėsiu juos abu –
Nebeliks nė uodegų!
– Čia, broleli, tikras vilkas
Ir iš kur jis atsivilko?
Bėkim lėkim, kiek tik galim,
Gal suspėsim į namelį!
Oi, baisu baisu, baisu –
Vilko kaukšinčių dantų!
Oi, baisu, baisu, baisu –
Bėgu greitai, bėk ir tu!
Lekia broliai tekini –
Šiaudų namas netoli.
Užkabina kablį seną…
Vilkas rankeną klebena:
– Paršai, jūs juokų nekrėskit
Ir man nervų nebeėskit.
Greit darykite duris –
Vilkas pilkas jus praris!
“Na, jei tuodu neišlįs,
Tuoj išversiu aš duris!”
– Viens, du, trys – pučiu, pučiu…
Aš tų paršų nekenčiu!
Štai namelis ir sugriuvo…
Oi, broleli, mes pražuvom!
Bėkim greit į mano namą –
Nei per aukštą, nei per žemą –
Tą, kuris iš pagalių…
Vilkas mina ant kulnų!
Lekia broliai tekini –
Laimei, namas netoli.
Oi, nameli, saugok mus –
Vilkas pilkas toks baisus!
Užkabina kablį seną…
Vilkas rankeną klebena:
– Paršai, jūs juokų nekrėskit
Ir man nervų nebeėskit.
Greit darykite duris –
Vilkas pilkas jus praris!
“Na, jei tuodu neišlįs,

Tuoj išversiu aš duris!”
– Viens, du, trys – pučiu, pučiu…
Aš tų paršų nekenčiu!
Štai namelis ir sugriuvo…
Oi, broleli, mes pražuvom!
Bėkim greit į Nafo namą –
Nei per aukštą, nei per žemą –
Tą, kuris iš akmenų.
Broli, gelbėk mus abu!
Greit atidaryk duris,
Nes mus vilkas tuoj praris!
Nafas tik duris atvėrė –
Šmurkšt į vidų broliai spėriai.
Dreba, tirta jie po lova,
O už durų vilkas stovi:
– Paršai, jūs juokų nekrėskit
Ir man nervų nebeėskit.
Greit darykite duris –
Vilkas pilkas jus praris!
“Na, jei paršai neišlįs,
Tuoj išversiu aš duris!”
– Viens, du, trys – pučiu, pučiu…
Aš tų paršų nekenčiu!
– Jūs, broliukai, nedrebėkit –
Puodą kaisti man padėkit.
Vilkas namo nenupūs,
Kad ir koks jis atkaklus!
“Ką gi man dabar daryti?
Kaip man paršiukus praryti?”
Neįleidžia pro duris –
Jis pro kaminą įlįs!
Vilkas jau ant stogo lipa…
“Paršai taip skaniai pakvipo!„
Šlumšt per kaminą vidun:
Keberiokšt! Dun – dun, dun – dun!!!
Katilas vandens jau laukia
O iš skausmo vilkas staugia:
– Karšta, karšta man labai –
Svyla kailis ir nasrai!
Oi, kaip viską skauda klaikiai…
Man tų paršų nebereikia!
Nesinori jau nė kiškių –
Bėgu aš iš šito miško!
– Broli mielas, mums atleiski…
Į namelį įsileiski.
Mes daugiau nebetingėsim
Darbus dirbti tau padėsim.
Mūsų namas nuostabus –
Jam joks vilkas nebaisus!
O šiaudai ir pagaliai –
Netvirti iš jų namai…



       Argi ne šaunus mūsų brolis Nafas? O tu ar turi brolių ar sesių? Kaip sutariate? Mums trims 
kartais tenka pasipykti, bet visad susitaikome ir žinome, kad turime vienas kitą. Kaip ir tąkart, 
kai Nafas padėjo apsisaugoti nuo baisaus vilko. Šiandien visi sėdime prie židinio ir prisiminę 
tą istoriją gardžiai juokiamės. Nuo šiol, kol mes visi kartu, mums niekas nebaisu. Šeima – 
svarbiausias dalykas! Na, ir dar kartais pasivolioti po purvyną... Kriu, kriu! 

Nafas, Nifas ir Nufas



Užduotėlė

Paveikslėlyje surask daiktus pavaizduotus apačioje ir juos nuspalvink.



Aštuoniolikta diena
         Labas, mes – Jurgutis ir Petriukas. Norim papasakoti tau kaip kartą vienas nutikimas 
privertė susimąstyti ir pakeitė mus visiems laikams... Paklausyk.

    Jurgutis ir Petrukas pasidarė po šaudomąjį lanką ir išėjo į miškelį medžioti.
Buvo pats vidudienis, vasaros saulė smagiai šildė. Miškelyje po šakas nardė visokių paukš-
telių, kiekvienas savaip dainavo, vasara džiaugėsi. Pakilo iš pamiškės strazdas ir atsitūpė čia 
pat medyje. Jurgutis ir Petrukas ėmė sėlinti prie strazdo. Jau buvo betiesią šaudykles, tik 
strazdas sukvatojęs pakilo iš medžio ir nulėkė gilyn į mišką. 
Aukšto beržo viršūnėje čiulbėjo volungė. Vaikai nubėgo prie beržo, bene gaus volungę nušauti. 
Bet beržo tankaus būta: per lapus niekaip volungės įžiūrėti negalėjo. Greta šakos nutūpė mažas 
paukštelis. Kraiposi, žvalgosi: čia į lizdelį ant šakos pasižiūri, čia žemyn į vaikus galvelę 
nulenkia, o snapelyje kirmėlaitė. Petrukas kumštelėjo Jurgutį ir parodė pirštu paukštelį. 
Jurgutis iškėlė aukštyn lanką — taikys.
Tik slėnyje užtraukė savo dainelę lakštingala:
—  Jurgut, Jurgut, nedaryk, nedaryk, paliauk, paliauk!
Jurgutis nuleido lanką, klauso, galvą į šalis pakreipęs.
—  Ar girdi, Petruk, ką lakštingala gieda? - klausia pašnibždomis.
— Girdžiu. Eikim arčiau pasiklausyti,— pasiūlė Petrukas.
Vaikai nukiūtino į slėnį. Lakštingala, valandėlę linksminusi vaikus gražia dainele, nulėkė 
savo vaikučiams maisto rankioti. Vaikai, kiek pastovėję, palaukę, grįžo atgal.
—  Aš to paukštelio nebešausiu,— tarė Jurgutis,— tegu auginasi savo mažiukus.
— Ir aš nebenoriu paukštelių šaudyti,— pritarė Petrukas.— Kad dar vanagą pamatyčiau, tai 
šaučiau.
— Tik kur tu jį pamatysi. Eikim geriau namo,— pasiūlė Jurgutis, — nusipiešim anglimi ant 
sienos vanagą ir šaudysim, katras pirmutinis pataikys. Kaip pasakė, taip ir padarė.

        Nuo to karto mes paukštukų ir kitų gyvūnėlių nebemedžiojam. Tikimės, jog ir tu 
neskriaudi gyvūnėlių ir žinai, kad taip daryti negražu ir negera. Dabar miške mes renkam 
gėrybes: grybaujam, uogaujam ir riešutaujam, o į vanagą šaudom tik anglim nupieštą. Gamta 
– mūsų draugė ir nevalia jos skriausti. Žiemą mes mėgstam žaisti sniego karą ir statyti sniego 
pilis lauke, tad užsiėmimų į valias! O kuo tu užsiimi žiema? Ar mėgsti statyti sniego senį 
besmegenį? O žaisti sniego karą? Turbūt taip pat kaip mes mėgsti čiuožinėti rogutėm! Po visų 
šitų linksmybių kviečiam tave nuveikti dar šį tą – atlikti tau paliktą užduotėlę. 
O mes atsisveikinam iki kito karto, iki! 

Petriukas ir Jurgutis



Užduotėlė

Iš sumaišytų raidžių atpažink koks paveikslėlyje paukštis ir parašyk jo pavadinimą.



Deviniolikta diena
         Labas, vaikužėli. Aš, Agės senelė. Mano Agė kartais būna labai pasiutus. Norėjau 
paklausti, ar tu meluoji? Tikiu, kad ne ir noriu papasakot tau apie savo anūkėlę Agę, tinginę, 

Buvo Agė atgrubnagė, tinginė, 
rėksnė, melagė.
Ji lindėjo savo klėty 
Ir tingėjo net tingėti.
Sugalvojo Agė guoly, kad nuo kojų 
Ji nupuolė...
Įsivėlė į duknas 
Ir nekėlė per dienas.
Tol svirnely ji tauškėjo, 
kol senelė Patikėjo,
Kad mergaitė - ne miegalė, 
tik paeiti nebegali..
Glosto, klosto senė Agę, 
Atgrubnagę 
Ir melagę.
Agė knarkia 
Ir sapnuoja, 
lyg ir verkia, lyg dainuoja..
Tai apsnūdus pasirąžo, 
tai pabudus valgyt prašo...
O senelė ją ramina ir 
kuo gali, tuo vaišina.
—      Gal sausainių, gal mėlynių? 
Gal saldainių riešutinių?
Pilna burna Agė valgo ir vis niurna, 
Kad išalko...
Kai senelė tik išeina, ji svirnely 
Traukia dainą:
—      Nepagydys daktarai 
nei sena bobutė:
Jie nežino, kaip gerai 
man ligone būti.
Saldainius ir sausainius 
aš kasdien maumoju, 
į raguolius miltinius 
tik ranka numoju...
Ir nejaučia meškinai, lėlės ir beždžionė, 
kad aš būsiu amžinai 
Apsukri ligonė.
Agė klėty savo 
šoko ir dainavo, 
O žaislai ir vaisiai
 užsigavo baisiai.
Kai užmigo Agė seneliukės klėty, 

Meškinas pasakė: 
— Kokia ji begėdė!
Agė apgavikė, Agė juk — melagė! 
O senelė tiki, kad susirgo Agė...
—     Agė — ne ligonė, — 
Piktinos beždžionė.— 
Aš su ja nežaisiu,
Aš į džiungles eisiu...
Šaukė apelsinam 
obuoliai supykę:
—     Kam gi mes vaišinam 
tokią apgavikę!
—     Sugalvojo mat gudruolė, 
kad nuo kojų ji nupuolė...
Jei skaudėtų kojeles, tai sėdėtų 
Pas lėles.,.
O ji sukas kaip vilkelis,
— Pasipiktino kiškelis.
—    Ji dainavo mums lopšinę,
— Tarė lėlės nusiminę.
—     Mes nenorim jos klausytis,
— Užsigavo ir lėlytės.
Pyko Buratinas: —   Irgi mat ligonė! 
— šaukė Čipolinas, lėlės ir beždžionė...
—     Tik nerėkim mes taip smarkiai, 
o pabėkim, kol ji knarkia...
Asiliukas ilgaausis 
ir drambliukas Nulėpausis,
Ir meškutis su lėle, 
ir kiškutis su varle —
Strykt nuo Agės 
Atgrubnagės,
Tinginės,
Rėksnės,
Melagės.
Kai žaisliukų neturės, 
Agei sirgti Įkyrės.
— Tiesą sako Buratinas,
— Pripažino mandarinas...
Ir sviestainiai, sumuštiniai, 
ir saldainiai riešutiniai...
Te viena ji savo klėty alkana
Gudruolė sėdi...
Kai visi kartu sujudo, 



 
Agė lovoj Atsibudo.
Bet sužiuro per vėlai: 
jau prie durų Jos žaislai...
Kad pradėjo obaut Agė,
Tinginė, rėksnė, melagė:
—     Kur jūs, lėlės 
Ir beždžionės? 
Nepalikite ligonės...
Kur jūs bėgat, vaisiai mano? 
Kaip aš sirgsiu be bananų?
Bet žaislai ir vaisiai, 
užsigavę baisiai, net neatsisuko, 
tik į kiemą spruko.
Tepasakė jai beždžionė:
—     Tu melagė, ne ligonė!
Sirk be mūsų, tingio panti, 
mes išeiname gyventi pas laimingus 
ir sveikus sąžiningus berniukus.
—     Cha cha cha! Paika beždžionė!
 Aš sveika,
Aš ne ligonė.
Pasivysiu aš vaisius, 
uždarysiu į rūsius!
Dramblį bamblį ir tave užrakinsiu 
Aš narve!
Nusigandusi beždžionė 
pasileido Bėgt į klonį.
Kūliais rieda per laukus
Perspėt Agės žaisliukus.
— Slėptis! — suklykė beždžionė.
— Mus atsiveja ligonė!
Slepias klony mandarinai 
Ir geltoni Apelsinai.
Išsislapstė šalimais riešutėliai su 
Šalmais.
Ir riestainiai su skylėm išsislapstė 
Pakelėm.
O dramblys visų didžiausias 
— Šieno kaugėj įsirausęs...

Tūno vaisiai palei kelią, mato... 
Grįžtančią senelę.
Ir lėlytė raudonskruostė jai 
Sumanė pasiguosti...
Ir dramblys iš šieno kaugės senele
Iš tolo džiaugės.
Pasitiko jie senelę ir čiauškėjo visą 
Kelią,
Kol išaiškino beždžionė, kad kalčiausia tik... 
Ligonė.
Juos senelė palei griovį į pintinę 
Susikrovė.
Nematys žaisliukų Agė, kol ji bus 
Tokia melagė.
Grįžta kretanti senelė. 
Mato — tiesiai per kalnelį
Agė atlekia keliu tik su vienu 
Bateliu.
—      Tai, dukrele, pasveikai..
Kur batelį palikai?
—      Nieko aš nepalikau
Ir visai nepasveikau...
Aš dar sirgsiu, kai pareisiu, 
Tik padėk prie lovos vaisių,—
Jai grubiai rėksnė atšovė ir skubiai 
Keliu numovė.
Mat skubėjo per laukus pasivyti 
Žaisliukus.
O senelė graudžiai mirksi: 
„Jau Svirnely tu nesirgsi. 
Ir žaisliukų ant Kėdės 
tau senelė nepadės".
Agės pasaką baigiau, 
nes nenoriu Aš daugiau 
susitikti šitos Agės — Tinginės, 
Rėksnės,
Melagės.

    Melo trumpos kojos. Meluosi — netoli važiuosi.
Va tokia ta mano anūkėlė kartais būna. Bet mokau ją taip daugiau nemeluoti ir netinginiauti. 
Žinau, kartais būna sunku, tačiau niekad nevalia meluoti savo artimiausiems, geriau sakyti 
tiesą ir ieškoti išeities jei kas nesiseka. Kitaip, kaip toj pasakoj ne tik žaisliukai nusisuks, 
bet ir vaisiai ir skanėstai... Tokių vaikų nelanko net Kalėdų Senis! Bet šiemet mes su Age 
sutariam, susitaikėm, ji nemeluoja ir netinginiauja, o aš nepykstu. Tikiuosi tu aplankai savo 
senelę ir klausai jos! Jei taip, tu tikras(-a) šaunuolis(-ė)! Neimk pavyzdžio iš Agės ir 
netinginiaudamas bėk daryti užduotėlės! Sudie!

Agės senelė



Užduotėlė

Sukarpyk paveikslėlį pagal linijas, sumaišyk ir sudėliok dėlionę ir pamatysi Agę. Gali ją 
nuspalvinti!



Dvidešimta diena
Aš varlytė kurkulytė 
Už vėžlio tekėjau.

Jaunikio kol laukiau, sulaukiau,
Vestuvės praėjo… 

Paklausyk! Kvaar.

Visos varlės kvarkia,
Visos varlės kvarkia.
Kad varlytė
Kurkulytė
Už karaliaus teka...
Ko jūs, varlės, verkiat,
Ko jūs, varlės kvarkiat?
Bus varlytė
Kurkulytė
Balų karalienė.
Kaip neapraudoti,
Kaip neapgiedoti –
Juk varlytė
Kurkulytė
Iš visų gražiausia...
Akys tamsiai žalios,
Didelės, apvalios,
Kaip didžiuliai
Du kukuliai
Meiliai dailiai mirksi...
Liemenėlis – pūstas,
Veidas – kaip kopūstas.
Ir balselis –
Lyg boselis
Balų lakštingėlės...
Senos varlės maivos:
- Jos kojytės kreivos...
Bet kaip šoka!
Patį žiogą
Aršinu pralenkia...
O piršlys – storulis
Kurtinys burbulis
Šurmuliuoja,
Burbuliuoja
Ir karalių giria:
- Koks vėžlys! Šarvuotas!
Auksu karūnuotas!
Ir turtingas,
Ir petingas,
Ir... Tik šimto metų!

Na, galbūt senyvas,
Nesmarkus, negyvas...
Bet varlytė
Kurkulytė
Jį išmokys šokti...
Bet užtai – kiek lobių!
Žalio mauro drobių...
Visos palios
To karaliaus
Ir visi kemsynai.
Baloj susitraukę
Senos varlės šaukia,
Kad varlytė
Kurkulytė
Už karaliaus neitų...
Senos varlės mąsto:
„Jei jaunos nerastų,
Tai miegalius
Jų karalius
Seną varlę vestų.“
Gal ir netekėtų,
Gal ir palūkėtų,
Bet varlytei
Kurkulytei
Senio turtai rūpi.
Baloj meldai šnabžda
Ir antelės kvagžda,
Kad varlytė
Kurkulytė
Už karaliaus teka.
Oi, kaip varlės verkė,
Kaip varlytę smerkė,
Kaip jos pyko,
Kad paliko
Visos netekėjusios...
Ir atėjo voras,
Mašalų bajoras,
Ir pasiūlė
Varlei tiulį
Iš ploniausio šilko.
Ir jauni
Voriukai,



Dyvini
Meistriukai,
Greit varlytei
Kurkulytei
Nuometą išaudė.
O vėžiai
Kirpėjai
Ir ežiai
Siuvėjai
Greit pribuvo
Ir pasiuvo
Aukso gijų suknią.
Visos varlės sočios
Nori būti svočios,
Bet varlytė
Kurkulytė
Pasirinko antį.
Antis baloj krega
Ir svočios pyragą
Su rūtelėm,
Su muselėm
Ant lapūgo kepa...
Antinas moliūgas
Sėdi po lapūgais.
Klausia svotas,
Ar suplotas
Bus karaliaus snapas?
O svočia rypuoja,
Į šalis krypuoja:
- Gėda svotui
Nežinoti,
Kaip vėžlys atrodo...
Šva šva šva! Kaip skydas...
Arba va kaip šitas
Mano keptas,
Moliu teptas
Kepalas karvojaus!
Kraipo ūsą vabalas:
„Jei vėžlys kaip kepalas,
Kaip varlytė
Kurkulytė
Už to vėžlio teka?!“
O šauklys – kaimynas
Balų tetervinas
Apie balą
Ūžia mala
Ir vestuvėn kviečia:
- Ei, visi iš palių
Į vestuvių balių!

Tai bus vaišės –
Su ragaišiais,
Su svočios karvojais!
Vabalai ant kranto
Ieško muzikantų
Ir suranda
Muzikantą –
Svirplį su svirpliukais!
Kaip svirpliai užgrojo,
Varlės išsižiojo...
Stebis zuikiai:
- Šitaip puikiai
Dar svirpliai negrojo!
Baloj susikibę
Visos varlės trypia,
Ir vėžliukai
Ir vėžiukai
Šokti repetuoja.
Šoko vidur miško,
Kol bala ištiško...
Kas dainavo,
Kas dūdavo,
Kas į būgną mušė.
Kol jaunoji kaišės,
Baloj baigės vaišės,
Nematytos,
Midum lytos,
Apynėliais sėtos...
Nuotaka išbalus
Stovi vidur balos:
- Kur jaunasis,
Kur manasis
Būsimasis vyras?
O vėžlys tol puošės,
Tol vestuvėn ruošės,
Kol varlytė
Kurkulytė
Baloje paseno.
Tik po šimto metų
Be žirgų, be ratų
Atropojo,
Atklampojo
Jis vestuvėn savo.
Baloje pražilus,
Vėžliu nusivylus,
Jo varlytė kurkulytė
Lyg senelė snaudė.
O vėžlys ją kelia:
- Pasakyk, senele,



Kur jaunoji,
Kur manoji
Balų karalienė?
Oi, kad jau supyko
Nuotaka be kyko!
Ir mauruota
Meldų šluota
Apskalbė karalių...
Karūna nukrito,
Balon nusirito...
Tos karūnos
Pelkių liūnuos
Visos varlės ieško.
Ta, kuri surastų,
Pats karalius vestų,
Bet karūnos
Pelkių liūnuos
Varlės nesuranda.
 

 
Tokios vat vestuvės mano
Ėjo, nepavyko,
Bet dabar be vėžlio laukiu
Kalėdų, Velykų.
Senis šaltis man prisakė
Tave aplankyti,
Laišką šitą, dvidešimtą
Greitai parašyti.

...................................................................................................................................... 

Parašiau laiškiuką gražų,
Dar su pasakėle.
Apie vestuves manąsias
Ir vežliuko bėdą.
Nors ir pasaka liūdna manoji
Baigės neplanuotai,
Bet, užtat, šį vakarėlį
Varlės ruošias puotai.    

Varlytė kurkulytė



Užduotėlė

Suskaičiuok kiek langelyje yra varlyčių ir nuvesk prie tinkamo skaičiaus. Suskaičiuok kiek jų 
yra iš viso 



Dvidešimt pirma diena
         Sveikas(-a)! Kaip sako sena patarlė: „Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi“. Tiesa, aš, nors 
išmokau, ant pečių panešioti tenka. Ar nori išgisti ką? Paklausyk mano istorijos!

       Gyveno kartą Šveicarijoj senas grafas ir turėjo tik vieną vienintelį sūnų, bet tas buvo 
kvailas ir nieko negalėjo išmokti. Kartą tėvas ir sako:
– Klausyk, sūneli, nieko negaliu tau į galvą įkalti, nors darau ką tik įmanydamas. Turėsi iš 
namų eiti, atiduosiu tave vienam garsiam mokytojui, tegu jis pabando tave pralamdyti.
Išsiuntė jaunikaitį į kitą miestą, ir išbuvo jis pas mokytoją visus metus. Po metų sugrįžta namo, 
tėvas ir klausia:
– Na, sūneli, ko tu išmokai?
– Tėve, aš išmokau suprasti, ką šunys loja, –
atsakė šis.
– Dėl Dievo meilės! – sušuko tėvas. – Ir tai viskas, ko tu išmokai? Tada aš išsiųsiu tave į kitą 
miestą pas kitą mokytoją.
Nugabeno vaikiną į kitą miestą, ir išbuvo jis pas tą mokytoją taip pat metus. Kai sugrįžo namo, 
tėvas vėl klausia:
– Sūneli, ko tu išmokai?
Sūnus atsakė:
– Tėve, aš išmokau suprasti, ką paukščiai šneka. Tėvas supyko ir sako:
– Ak tu, netikša, sugaišai tiek brangaus laiko ir nieko neišmokai. Kaip tau ne gėda man į akis 
rodytis? Aš išsiųsiu tave pas trečią mokytoją, bet jeigu ir ten nieko neišmoksi, tada aš tau 
daugiau nebe tėvas.
Sūnus išbuvo ir pas trečią mokytoją visus metus, o kai sugrįžo, tėvas vėl paklausė:
– Na, sūneli, ko tu išmokai? Ir sūnus atsakė:
– Tėveli, per šiuos metus aš išmokau suprasti, ką varlės kvarkia.
Tėvas baisiausiai įniršo, pašokęs sušaukė savo tarnus ir tarė:
– Šitas žmogus daugiau man nebe sūnus, aš atsižadu jo ir įsakau nuvesti į mišką ir nužudyti.
Tarnai nuvedė sūnų į mišką, bet kai reikėjo žudyti, negalėjo – pasigailėjo ir paleido. O kad 
senasis grafas patikėtų, jog išpildė įsakymą, parnešė išpjovę stirnos akis ir liežuvį.
O jaunikaitis ėjo, ėjo, po kiek laiko priėjo tokią pilį ir pasiprašė nakvynės.
– Gerai, – tarė pilies šeimininkas, – jeigu sutinki nakvoti senajame bokšte, tai eik, bet aš tave 
perspėju, ten gali galvą palydėti, tas bokštas pilnas piktų šunų, jie loja ir kaukia be perstojo, 
todėl kartkarčiais reikia įmesti jiems žmogų, ir jie tuoj pat jį sudrasko.
Visas kraštas dėl to kentėjo ir liūdėjo, tačiau niekas toje bėdoje padėti negalėjo. O jaunikaitis 
neišsigando ir tarė:
– Na tai kas, tik nuleiskit mane pas tuos lojančius šunis ir duokit kokio ėdalo, kad turėčiau 
jiems ko numesti; man jie nieko nedarys.
Kad jau tokia buvo jo valia, tai davė jam šio to piktiems šunims pašerti ir nuleido į bokštą. Ir 
kai jis ten įėjo, šunys jo nelojo, vaikščiojo aplinkui, meiliai vizgindami uodegas, ėdė, ką jis 
davė, ir nieko jam nedarė. Kitą rytą visi baisiausiai nustebo, kai jis vėl pasirodė sveikas ir 
gyvas ir pasakė pilies valdovui:
– Šunys savo kalba man apsakė, kodėl jie ten yra, ir kodėl per tai kenčia visas kraštas. Jie yra 
užkeikti ir turi saugoti didelį lobį, užkastą bokšte, ir tol nenurims, kol tas lobis nebus iškeltas į 
dienos šviesą. O kaip tai padaryti, aš taip pat sužinojau iš jų kalbų.
Visi apsidžiaugė, išgirdę tokius jo žodžius, o pilies valdovas pažadėjo priimti jį už sūnų, jeigu
 jis tą darbą atliks.
Jaunikaitis vėl nusileido į bokštą, o kad žinojo, ką turi daryti, tai ir iškėlė pilną skrynią aukso. 
Ir nuo to laiko niekas daugiau nebegirdėjo šunų kauksmo, jie dingo pradingo, ir kraštas buvo 
išvaduotas iš tos nelaimės.



Po kiek laiko jaunikaitis sumanė keliauti į Romą. Kelionėje pasitaikė važiuoti pro balą, kur 
tupėjo ir kvarkė varlės. Jaunikaitis pasiklausė ir, kai suprato, ką jos kalba, susimąstė ir nuliūdo. 
Galų gale nuvažiavo į Romą, o ten ką tik buvo miręs popiežius, ir kardinolai niekaip negalėjo 
nuspręsti, kas turėtų būti jo įpėdinis. Po ilgų dvejonių nutarė išrinkti popiežium tą, ant kurio 
nusileis stebuklingas Dievo Apvaizdos ženklas. Ir vos tik jie taip nusprendė, tą pačią akimirką 
į bažnyčią įžengė jaunasis grafas, ir staiga atskrido du balti kaip sniegas balandžiai ir nutūpė 
jam ant pečių. Dvasininkai suprato, kad tai Dievo ženklas, ir tuoj pat paklausė jį, ar sutinka 
būti popiežium. Iš pradžių jis dar abejojo, nežinojo, ar yra to vertas, bet, balandžių įkalbėtas, 
galų gale sutiko.
Tad buvo pateptas ir įšventintas, ir išsipildė tai, ką jis kelionėje iš varlių buvo nugirdęs ir kuo 
tada pats patikėti nenorėjo, – kad reikės būti Šventuoju Tėvu. Paskui jis turėjo laikyti mišias ir 
nemokėjo nė vieno žodžio, bet abu balandžiai tupėjo jam ant pečių ir viską pasakinėjo į ausį.

      O taip! Ant pečių man tenka nešioti balandžius! Tiesa, visai jie nesunkūs, jie mano geriausi 
pagalbininkai. O šia istorija norėjau tau apsakyti, kad viskas ką išmoksti yra vertinga, jei tik 
mokėsi tai pritaikyti ir panaudoti! Jei jau lankai mokyklėlę, turbūt nesuklysiu pasakydamas, 
kad kartais viena ar kita pamokėlė būna ne tokia miela ir geriau per ją bėgtum žaisti ar kitką 
veikti. Bet kai kada tau bus labai sunku mokytis tai, kas atrodo ne taip įdomu, prisimink mano 
istoriją! Kiekvienas išmoktas dalykas yra vertingas, tik, deja, mano tėvužėlis to nesuprato ir 
pyko ant manęs nors visai nevertėjo. 
Tačiau dabar, aš su savo mylimais balandžiais, ruošiamės didžiajai šventei, Kalėdoms – Kristaus 
gimimui. Tai labai svarbi diena bažnyčioje ir man teks laikyti svarbias mišias. Gerai, kad turiu 
savo balandžius! O tu ar per Kalėdas su tėveliais eini į bažnyčią? O ar žinai, kad Kūčių naktį 
ne tik aš galiu suprasti ką gyvūnėliai šneka? Sako, tą naktį gyvūnai žmonių kalba kalba. 
Pabandyk tąnakt ir tu jų paklausyti!

Jaunasis grafas tapęs popiežiumi



Užduotėlė

Kūčių vakarą veikia ir kitokie burtai. Tuoj aš tau apie kelis papasakosiu, o per Kūčias su šeima 
ar draugais galėsite pabandyti burti ir jūs!

Kūčių vakarą veikia ir kitokie burtai. Tuoj aš tau apie kelis papasakosiu, o per Kūčias su šeima ar 
draugais galėsite pabandyti burti ir jūs!

*E idama miegoti ant 10 lapelių užrašykite po vieną norą. Tris lapelius palikite tuščius. 
Visus lapelius sumaišykite ir padėkite po pagalve. Kalėdų rytą tik pabudusi nežiūrėdama ištraukite 
tris. Tie trys (ar mažiau, jei pasitaikė tuščias) norai turi išsipildyti iki kitų Kalėdų.

* Sudėti vyriškus ir moteriškus batus į maišą, nežiūrint ištraukti vieną batą. Jei yra ištraukiamas 
priešingos lyties atstovo batas, tai ateinantis metai žada draugystę.

* Suglamžykite popieriaus lapą, padėkite ant skardos ir jį uždekite. Reikia žiūrėti į jo šešėlį ant sienos 
ir iš matomų vaizdų spėti ateitį.

* Stengiantis nejudinti žvakės, reikia lašinti vašką į indą su vandeniu tol, kol ant vandens pasirodys 
koks nors piešinys, kuris turėtų atspindėti ateitį:

 Laiškas – žinios. 
Gėlė – draugystė. 

Mėnulis – paslaptis. 
Sėklos – sėkmingi metai. 

Katė – meilė. 
Kopėčios – karjera. 
Medis – tvirtumas. 

Pasaga – laimė. 
Šakutė – grobis. 

Pelė – nemalonumai. 



Užduotėlė

O belaukiant Kūčių nakties šiandien prisimink kaip atrodo prakartėlė kurioje gimė Jėzus ir 
surašyk žodžius iš kvadratėlio ten kur jie turėtų būti.



Dvidešimt antra diena
       Labas! Aš – gaidelis. Turbūt mamytė ir tėvelis tave mokė, kad negalima atidaryti durų 
nepažįstamiesiems. O man niekas nepasakė. Ot tai prisiviriau košės kartą! Paklausyk! 

Katinėlis su gaidžiu
Statė namą po medžiu.
Pasistatė ir gyvena.
Dun dun dun! — kažkas dundena.
Iš lovelės atsikėlęs,
Klausia rainas katinėlis:
— Kas ten beldžias į duris,
Gyvulėlis ar žvėris?
— Aš, laputė, dun dun dun!
Įsileiskite vidun.
Aš prie ežero pakrančių
Visą dieną laukiau ančių,
Šniukštinėjau, lekavau,
Nė vienos nepagavau…
Ir atsako katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs:
— Eik, lapute, eik, begėde,
Ko prie mūsų durų sėdi.
Tu Rainiuko neapgausi
Ir gaidžiuko nepagausi..
Spruk į šalį!
Spruk į šalį!
Neįleisiu į namelį.
Lapė snape nesuglumo,
Tik atsigulė už krūmo
Ir, primerkus akį, laukia,
O Rainys gaidžiukui kniaukia:
— Eisiu eisiu aš peliauti,
Sau mėsytės pasigauti…
Giedorėli, tu palauk,
Niekam durų neatšauk.
Ir išėjo katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs.
O laputė apsilaižė,
Pasipustė, pasikaišė Ir lekuodama prislinko
Prie gaidelio giesmininko:
— Ei gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas!
Už balselį šimtamylį
Net ir žmonės tave myli.
Ei gaideli, dun dun dun!
Įsileisk mane vidun.
– Kas ten beldžias, kas ten dunksi?
– Aš, gaideli raibaplunksni,

Aš esu raiba vištytė,
Moku slieką iškapstyti.
Po kiemelį aš lakstau
Ir darželį tau kapstau.
O gaidelis šaukia jai:
— Kaip tu lapės nebijai?
Eik į vidų, eik greičiau,
Šiandien lapę aš mačiau.
Vos gaidys duris atvėrė,
Lapė snape jį nutvėrė.
Dumia lapė per palaukę,
O gaidelis graudžiai šaukia:
— Katinėli rainakėli,
Gelbėk gaidį giedorėlį!
Lapė snape plunksnas peša,
Lapė snape gaidį neša
Per aukštuosius kalnelius,
Per lygiuosius laukelius,
Per žaliąsias lankeles,
Per gūdžiąsias gireles.
Vos Rainiukas tai išgirdo,
Nuo kalnelio kūliais virto,
Lapę snape pasigavo
Ir gaidžiuką išvadavo.
Kitąryt Rainiukas kniaukia:
—    Eisiu eisiu į palaukę,
Bėgsiu lėksiu papeliauti,
Sau mėsytės pasigauti…
Giedorėli, tu palauk,
Niekam durų neatšauk.
Ir išėjo katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs,
O laputė, ta begėdė,
Vėl prie gaidžio durų sėdi.

—    Ei gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas!
Už balselį šimtamylį
Net ir žmonės tave myli.
Ei gaideli, dun dun dun!
Įsileisk mane vidun.



O gaidelis, o septintas,
Prie girnelių prirakintas…
Šešios gražios laputaitės,
Dar gražesnės uodegaitės,
O senoji lapė snape
Pyragėlį šiandien kepė.
Duok, lapute, duok, kūmute,
Pyragėlio nors riekutę.Senė lapė olą šluoja:
—    Kas ten suopia, kas dainuoja?
— Vos iškišo nosį savo,
Katinėlis ją pagavo.
Lapė snape nepajuto,
Kaip į maišą ją įgrūdo.
O Rainys prie urvo laukia
Ir toliau dainelę traukia:

—    Vidury žalios giraitės
Šešios gražios laputaitės,
O gaidelis, o septintas,
Prie girnelių prirakintas…
Vos tik išlenda lapiukas,
Capt už nosies jį Rainiukas.
Kai visus maišan sukišo,
Maišą katinas užrišo,
Užsidėjo ant pečių
Ir parėjo su gaidžiu.
Tie lapiukai — jau garde,
Zoologijos sode!
Paprašykit savo tėtį,
Kad nuvestų pažiūrėti.

      Nuo šiol lapės nebebijau, bet ir durų be katinėlio niekam neatidarau. O ar buvai zoologijos 
sode? Ar matei laputes? Taip, žinau, žiemą ten niūroką, tačiau netruks ateiti vasara ir privalai 
nueiti su tėveliais į zoologijos sodą ir aplankyti laputes! O kol kas jas pamatyti ir papaišyti gali 
ir šiandien, tad taip ir padaryki! Iki! 

Gaidelis

– Kas ten beldžias, kas ten dunksi?
– Aš, gaideli raibaplunksni.
Aš skalikas, aš smarkus!
Ieškau lapės po miškus.
– Oi, gerai, kad atėjai,
Kad nė lapės nebijai…
Eikš į vidų, eikš tuojau,
Nes laputės aš bijau.
Vos gaidys duris atvėrė,
Vėl laputė jį nutvėrė,
Vėl jį neša per palaukę,
O gaidelis graudžiai šaukia:
—    Katinėli rainakėli,
Dreba mano skiauterėlė.
Lapė snape plunksnas peša,
Lapė snape gaidį neša
Per    aukštuosius kalnelius,
Per    lygiuosius laukelius,
Per    žaliąsias lankeles,
Per    gūdžiąsias gireles…
Vos Rainiukas tai išgirdo,
Nuo kalnelio kūliais virto,
Bet kojelę užsigavo
Ir laputės nepagavo.

Eina katinas, raišuoja,
Lazdele pasiramsčiuoja,
Ir užtinka jis pušyne
Lapės išraustą landynę.
Katinėlis žvilgt į vidų
Ir švelniu balsu pragydo:
—    Vidury žalios giraitės
Šešios gražios laputaitės,



Užduotėlė

Pagal skaičiukus apvedžiok laputaitę ir ją nuspalvink.



Dvidešimt trečia diena
        Sveikas, vaikeli. Šiandieną senelė tau paseks pačią gražiausią pasaką apie žiemą, kurią 
turbūt jau esi girdėjęs, bet jos nevalia užmiršti...

Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta, balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.
Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas –
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.
Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.
Apie trečią brolį Joną –
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę – žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.
Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal. . .
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! –
Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu –
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.
Našlaitėlė gero būdo –
O jos pamotė pikta …
Bet… senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.

       Ar padeklamuosi šią pasakėlę Kalėdų Seniui, jie jis netikėtai ateis? Senelė būtų labai 
laiminga! Beliko viena dienelė iki Kūčių vakaro, kada su šeima susėsite gausios ir gardžios 
vakarienės... Ar labai lauki? Ilgom kalbom šį vakarą tavęs negaišinsiu, tik palinkėsiu dar 
truputėlio kantrybės, ramybės ir pačios skaniausios Kūčių vakarienės ir linksmų Kalėdų! Iki!

Senelė



Užduotėlė

Nulipdyk sniego senį! Nuspalvink detales, jas iškirpk ir suklijuok ten, kur joms vieta.



Dvidešimt ketvirta diena
        Labas! Ar tiki stebuklais? Aš vieną Kūčių naktį patikėjau. Galbūt kai išgirsi mano 
pasakojimą, patikėsi ir tu!

      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. 
 
      Štai ir atėjo tas ilgai lauktas Kūčių vakaras... Toks ramus, toks stebuklingas. Ar labai nekantravai? 
Aš – labai. Bet tai viena nuostabiausių dienų metuose, kurios laukia tiek maži, tiek dideli. Šiandieną 
linkiu tau, kad visos tavo svajonės išsipildytų, sočiai ir skaniai pavalgytum ir smagiai praleistum 
laiką su šeima. Tikiu, kad buvai geras vaikas ir Kalėdų Senelis to nepraleis pro akis! Esu labai laiminga, 
kad man atiteko garbė rašyti tau šį, paskutinį šiais metais, Advento kalendoriaus laiškelį. Nuo visų, visų, 
su kuriais per šį laikotarpį teko pabendrauti (nuo lapės iki popiežiaus!), noriu pasakyti tau ačiū, kad buvai 
kartu ir pasidžiaugti už linksmai ir įdomiai praleistą laiką. Šį sekmadienį uždek paskutinę, ketvirtąją Advento 
žvakelę ir ramiai pabūk su savo pačiais artimiausiais žmonėmis. Tikėk stebuklu, o atsisveikindama linkiu 
svajonių išsipildymo! Lik sveikas(-a), ramių Kūčių ir linksmų Kalėdų! 

IKI KITŲ METŲ!

Rūtelė



Užduotėlė

Nuspalvink keturias Advento žvakeles.

1- Violetinė
2- Rožinė
3- Geltona
4- Raudona
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