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TEMA . Kalėdinė popietė. 
TIKSLAS. Suteikti  mokiniams žinių apie Šv. Kalėdų tradicijas, papročius, plėsti mokinių akiratį, 
žinias apie Šv. Kalėdų  reikšmę žmogaus gyvenime. 
 
UŽDAVINIAI: 

• Suorganizuoti Kalėdinę popietę mokykloje. 
• Mokytis kalėdinių dainų ,žaidimų, ratelių. 
• Skatinti domėjimąsi liaudies kūryba. 
• Ugdyti kolektyviškumą, draugiškumą. 
• Skatinti bendravimą tarp tėvų ir vaikų. 

 
METODAI : dainelės, žaidimai, deklamavimas, rateliai,  mįslės, estafetės, vaidinimas. 
 
PRIEMONĖS: darbeliai ir žaisliukai klasei papuošti, eglutė, piešiniai, magnetofonas, įrašai, 
kaukės, namelis, pintinės, kamuoliukai, lazdos. 

 
Pasirengimas šventei 

Vaikai šventiškai pasipuošia klasę. Mokosi eilėraščių, dainelių, ratelių, stato vaidinimą „Ropė“( 
pagal rusų l. pasaką „Ropė“). Tėveliai klasėje ruošia šventinį stalą. 
 

Šventės eiga 
 

Skamba muzika. Vaikai su tėveliais susėda ant kėdžių. 
Mokytoja visus pasveikina su artėjančiomis šventėmis: 
Lai Kalėdos ant savo delnų neša šilumą, džiaugsmą, kantrybę. Tegul slenkstį Jūsų namų tyliai 
peržengia meilė, ramybė...Linkiu ateinančių metų linksmų, dosnių, jaukių, šiltų, giedrių, meilių, 
svajingų, žavingų, ryžtingų, prasmingų, laimingų...O  savo mieliems vaikučiams linkiu, kad Kalėdų 
Senelis aplankytų jus visus per Šventas Kalėdas. Tegul išsipildo visos jūsų mažos ir didelės 
svajonės. Tegul jūsų širdelės būna kupinos meilės, džiaugsmo, vaikiško klegesio bei juoko. 
Su Šventėmis! 
 
Kelios mokinių mamos supažindina vaikus su Kalėdų papročiais: 
 
Kalėdos – tai laukimo ir vilties šventė, jos atėjimas į žemę, saulės sugrįžimas ir dienų 
pašviesėjimas. O vaikučiai laukia dovanėlių – atpildo už gerus darbus. 
Kalėdų valgiai skanūs, riebūs, o pyrago skanumas, o kiaulės galvos gražumas, o dešrų kvapnumas, 
o gardžiausias – keptas paršiukas. 
Kad būtų geras derlius, pirmą Kalėdų dieną reikia nukrėsti sniegą nuo medžių. 
Kalėdų rytą nelaužykite šakelių, nes gyvuliams kojos lūš. 
Kas Kalėdų vakare pamato pirmas žvaigždę-  laimingai gyvens. 
Jei per Kalėdas lyja, karvės duos daug pieno. 
 
Pasigirsta beldimas ir į klasę įeina Kalėdų Senelis. 
Vaikai kartu su Kalėdų Seneliu šoka ratuką:   

   
    Stovi miške nameliukas, nameliukas. (Vaikai eina ratuku ir dainuoja, o Kalėdų Senelis stovi vidury) 
    Ten gyvena seneliukas, seneliukas. 

- Tu, seneli, su lazda           
- Išrink vaiką mums katrą. (Kalėdų Senelis išrenka į ratuko vidurį kurį nors vaiką). 
 



Mokiniai rodo program ėlę: 
 
 
1.Deklamuoja eilėraščius: 

“Žv ėri ų karnavalas” 
         1.              2.              3. 
Užpustytas                          Tuoj pro ąžuolo vartus               Pro baltučių snaigių būrį 
Vaišių stalas.                       Miško požemiais tyliais             Žiū, matyti jau kepurė. 
Šiandien girioj                     Žvėrys, paukščiai įsileis            Ir, praskleidęs baltą rūką, 
Karnavalas                           Spindinčius naujus metus.        Senis šaltis girion suka. 
        4.                                            5.                                            6. 
O aplinkui                            Zuikiai smagią                         Senis tuoj 
Snaigės drovios –                 Polką trenkia                           Atrišo maišą: 
Senio Šalčio                         Ir į aikštę                                  Kiškiams -  
Palydovės.                            Šaltis žengia.                            Kepalą ragaišio. 
         7.                                         8.                                               9. 
Ežiui morką,                        Šast barsukas                            - Oi, barsuk, 
Lapei antį,                            Be eilės.                                    Taip negražu, 
Na, o vilkui -                       - Aš norėčiau                             Imk liemenę 
Vilkui pantį.                         Skrybėlės.                                 Su diržu. 
       10.                                       11.                                              12. 
Sučiauškėjo                         - Voveryte,                                 Ko daugiau 
Voverytė:                             Štai žydra,                                 Ir benorėti: 
- Oi, kaip tiktų                     Štai pūkuota                               Šarka gavo 
Man skarytė.                        Tau skara.                                  Dailų skėtį. 
       13.                                           14. 
Dovanos jau                          Sukasi ratu visi:  
Išdalintos,                             Kas batuoti, kas basi. 
Švysčioja                               Nekantrauja prie eglučių  
Linksmi žibintai.                  Tūkstančiai linksmų vaikučių. 
 
2.Dainelės: 
„Kalėdų žvaigždelė“, „Varpeliai“, “Kal ėdų Senelis“, „Žiemužės pasaka“. 
3.Rateliai: 
„Kiaulė grikiuos“, „Graži mūsų šeimynėlė“, „Klausė žvirblis“, „Oželis Mikitu“, „Katinas“. 
4. Vaidinimas „Ropė“.  
Vieni vaikai (nedrąsūs, turintys kalbos sutrikimų) vaidina žinomą pasakos „Ropė“ variantą. Vaikai, 
turintys  artistinių gebėjimų, drąsūs, vaidina „Ropę“ naujoviškai: 
 
       Gyveno kartą senelis ir senelė. Senelis pasodino ropę. Rūpinosi senelis rope, laistė ją ,prižiūrėjo 
ir ropė užaugo didelė ,didelė. Susiruošė senelis ropę rauti. Rauna, rauna, neišrauna. Pradėjo senelis į 
pagalbą šaukti senelę: 
- Senele, senele, ateik, padėsi išrauti ropę! 
- Dar ko! -atšauna senelė. Ar nupirkai man naują skrybėlaitę? O naują rankinę? Eik pats ir rauk tą 

ropę. 
- Nupirksiu ,senele, tik padėk išrauti ropę. 
Atėjo senelė ir abu rauna ropę. Rauna, rauna, neišrauna. Pasišaukė senelis į pagalbą anūkėlį 
(veikėjų galima prigalvoti pagal vaikų skaičių): 
-Anūkėli, ateik į pagalbą, negalim išrauti ropės! 



- Dar ko!- atsiliepė anūkėlis. – Žadėjai nupirkti naują kompiuterį ir apie motorolerį buvai kažką 
užsiminęs, o kur jie yra? Ar nupirkai? 
- Nupirksiu, anūkėli, tik padėk išrauti ropę. 
Atėjo anūkėlis. Senelis už ropės, senelė už senelio, anūkėlis už senelės, rauna, rauna – neišrauna. 
Pasikvietė senelis anūkėlę: 
- Anūkėle, ateik, padėsi išrauti ropę! 
- Dar ko! Žadėjai nupirkti naują telefoną ir auskarus, o nenupirkai! 
- Nupirksiu, anūkėle, tik padėk išrauti ropę. 
Paskui senelis kviečia į pagalbą šunelį. Šunelis: 
- Ar nupirkai man šunų maisto, atsibodo graužti tuos kaulus! 
Senelis pažada nupirkti.  
Kviečiasi į pagalbą katinėlį. Katinėlis: 
- Ar uždarei šunį , maišosi po kojomis? Ar nupirkai “Chappi” dešros? 
Senelis pažada. Kviečia senelis į pagalbą pelytę. Pelytė: 
- Dar ko! Sūris seniausiai baigėsi, vis nenuperki. Katino neišvarai iš namų, nervus gadina... 
Senelis ir pelytei viską pažada. 
Visi subėga į pagalbą ir išrauna ropę. 
 
 
5. Kalėdų Senelio išlydėjimas. 
Vaikai džiaugiasi dovanėlėm, vaišinasi, o mokinių tėvai susiskirsto į dvi komandas ir varžosi 
viktorinoje „Linksmieji klausimai“. Laimi ta komanda, kuri surenka daugiau taškų. 
6. Viktorina t ėvams. 
Klausimai: 
1.Kas pati save suėda? ( žvakė) 
2.Kieno žmona kvepia mišku? (kelmo) 
3.Kas atsitinka varnai, kai jai sukanka 3 metai? (eina ketvirti) 
4. Daiktas, į kurį neįmanoma įšokti jam judant, bet iššokti galima visada? (lėktuvas) 
5. Kaip lygiai padalinti 37 slyvas 12 žmonių? (išvirti uogienę) 
6. Iš kokio indo nevalgoma? (iš tuščio) 
7. Trys akys, viena koja? (šviesoforas) 
8.Nėra žemėje, nei danguje, bet pas bobutę dvi? (b raidė) 
9.Kada žmogus stovi ant vienos kojos? (kai maunasi kelnes) 
10.Kiek kiaulė turi mėsos? (kiek sutelpa į odą) 
11.Kas be galvos didesnis, o su galva mažesnis? (pagalvė) 
12.Ką galima pamatyti užsimerkus?(sapną) 
13.Kas yra tarp upės ir kranto? (ir) 
14.Kaip sužinoti, kiek sveria arklys? (pastatyti ant svarstyklių) 
15. Kas tupi po lova ir kniaukia, bet ne katinas? (katė) 
16.Kas turi daug dantų, bet niekuomet nekramto? (šukos) 
17.Kada jūreiviai vaikšto aukštyn galva?(visada) 
18. Trys žmonės stovi po vienu mažu skėčiu ir nė vienas nesušlampa, kaip tai yra? (kai nelyja) 
19.Kas buvo vakar ir kas bus rytoj?(diena) 
20.Kada galima drąsiai sakyti „op“ ir neperšokus griovio? (kai yra tiltelis) 
21.Koks įrankis vienodai reikalingas ir dirbančiam, ir nedirbančiam?(šaukštas) 
22.Jūsų amžiaus lakūnas skrenda  maršrutu “Ryga-Dublinas“. Kiek lakūnui metų?(kiek jums) 
23.Kas pasidaro nedaromas?(skylė) 
24.Į tamsų kambarį įnešite žvakę ir žibalinę lempą. Ką pirmiausiai uždegsite?(degtuką) 
25. Galūnės dalis, kurioje žvirbliui geriau, negu briedžiui?(sauja) 
26.Saldainis plomboms traukti?(irisas) 



27.Nuotaka atiduoda širdį, o ką pasiima?(pavardę) 
28. Kaladėje guli ir turi akis?(kortos) 
29.Proto drumstėja per TV, galinti įsiūlyti bet kokį šlamštą?(reklama) 
30.Nors šunys loja, bet jis vis einantis? (karavanas). 
 
7. Įvairūs žaidimai: 
Muzikin ės kėdės 
Kėdės sustatomos ratu. Viena kėde mažiau, negu yra vaikų. Visi vaikai stovi prie kėdžių. Įjungiama 
muzika, vaikai eina ratu ir šoka. Po kurio laiko muzika išjungiama. Vaikai sėdasi ant kėdžių. Likęs 
be kėdės vaikas išeina iš žaidimo. Žaidžiama, kol su kėde lieka vienas mokinys. 
 
Šokis su lazda. 
Visi stovi ratu. Vienas vaikas rankoje laiko lazdą. Įjungiama muzika. Vaikai vienas kitam perduoda 
lazdą. Muzika nutildoma. Tas vaikas, kurio rankose liko lazda, išeina iš žaidimo. Laimi tik vienas 
likęs žaidėjas. 
  
Šokis su šluota. 
Vaikai sustoja poromis. Vienas poros neturi, šoka su šluota. Kai muzika nutyla, vaikas, šokęs su 
šluotą, čiumpa sau į porą bet kurį draugą. Kiti taip pat pasikeičia poromis. Likęs vienas be poros, 
šoka su šluota. 
 
Šokis su laikraščiais. 
Visi pasiskirsto poromis ir sustoja ant ištiesto laikraščio. Groja muzika, visi šoka ant laikraščių. 
Išrinkta komisija stebi, kad šokėjai nepaliestų kojomis žemės. Kuri pora paliečia kojomis žemę, 
išeina iš žaidimo. Kai muzika nutyla, šokėjai laikraštį sulenkia pusiau ir šoka toliau. Laimi ta pora, 
kuri, kelis kartus sulanksčius laikraštį, ilgiausiai išlieka nepalietusi kojomis žemės. 
 
Šokis su balionais. 
Vaikai prisipučia balionus( galima organizuoti konkursą, kuris greičiausiai pripūs) ir prisiriša juos 
prie kojų (tik nelabai aukštai). Įjungiama muzika ir visi pradeda šokti, turint tikslą susprogdinti 
draugo balionus. Laimi tas vaikas ar pora, kurie išsaugo savo balionus. 
 
 
„Numesk popierėlius“. 
Vaikai susiskirsto poromis. Vieni sėdasi ant kėdžių, o kiti jiems ant veidų užklijuoja po vienodą 
skaičių suplėšytų ir vandenyje sušlapintų popieriaus gabalėlių. Reikia truputį palaukti, kol 
popierėliai apdžiūs. Sėdintys vaikai be rankų, darant įvairias grimasas  ir mimikas, stengiasi 
nusimesti nuo veido popierėlius. Laimi tas, kuris greičiausiai juos nusimes arba tas, ant kurio veido 
liko mažiausiai popierėlių.  
 
„Pataikyk į pintin ę“. 
Klasės priekyje pastatytos dvi pintinės. Vaikai susiskirsto į dvi komandas ir stengiasi iš tam tikro 
atstumo įmesti į pintines kamuoliukus. Laimi ta komanda, kuri daugiau kartų pataiko į pintinę. 
 
„Nupiešk katinui uodegą“ 
Ant lentos nupiešiamas katinas be uodegos. Vaikai, užrištomis akimis bando nupiešti uodegą. Laimi 
tiksliausiai nupiešęs uodegą. 
 
„Kas pasikeitė?“ 



Visi sustoja poromis vienas priešais kitą. Minutę poros atidžiai stebi vienas kitą. Paskui vienas nuo 
kito nusisuka ir ką nors pakeičia ( prisega, nusisega, šypsosi, batą nusiauna ir pan.) Bandoma 
atspėti, kas pasikeitė. 
 
Šokis užrištomis akimis. 
Ant žemės pridedama daug kreidos gabaliukų. Vaikams paaiškinama, kad reikės šokti užrištomis 
akimis ir stengtis nesutrupinti kreidos. Įjungiama muzika, vaikai šoka, o mokytoja surenka kreidą. 
Vaikai to nežino, labai stengiasi jos nesumindžioti. Paskui atrišamos akys, šokėjai pamato, kad 
jokios kreidos nebuvo. 
 
„Surask segtukus“ 
Vaikai susiskirsto poromis. Vieniems užrišamos akys, o kitiems prisegamas vienodas skaičius 
skalbinių segtukų.Po komandos, tas vaikas, kuriam užrištos akys, stengiasi kuo greičiau surasti ir 
išsegti iš savo poros draugo drabužių segtukus. Laimi ta pora, kuri tai greičiau padaro. 
 
Kas stipresnis? 
Du vaikai , vienas į kitą nusisukę nugaromis ,už abiejų galų laiko lazdą. Priešais juos vienodu 
atstumu padėti guminiai žaisliukai. Po komandos jie stengiasi lazdos galu numušti tuos žaisliukus. 
Kuris pirmas tai padaro, laimi. 
 
 
„Be rankų“. 
Į dubenį pripilama vandens ir įmetamas obuolys. Vaikai be rankų turi ištraukti iš vandens obuolį. 
 
„Atpainiok“ 
Vienas vaikas išeina iš klasės, o likusieji susikabina rankomis ir visaip susipainioja. Juos reikia 
atpainioti. Būtina sąlyga: jokiu būdu negalima paleisti rankų. 
 
„Surask“. 
Visi vaikai išeina iš klasės, o vienas paslepia sutartą daiktą. Jis turi matytis, nieko rankomis 
negalima imti. Kas greičiau suranda, tas toliau slepia. 
 
„Pasiklydai tu miške“.  
Vienas vaikas sėdi ant kėdės nusisukęs nuo klasės draugų. Kiti deklamuoja: 
 
Pasiklydai tu miške. 
Šaukiame vardu tave. 
Ant kelmelio pasėdėsi, 
Kas pašauks vardu, atspėsi. 
 
Visi nutyla, o vienas vaikas, pakeitęs balsą, pašaukia sėdintį  vardu. Nusisukęs žaidėjas turi atspėti, 
kas jį pašaukė. Jei atspėja, į jo vietą sėdasi tas vaikas, kuris 
šaukė. Jei ne, dar kartą bando atspėti tas pats žaidėjas. 
 
 
 
Vaikai su tėveliais žaidžia ,linksminasi, šoka.             
 
 
 



IŠVADOS:  
Renginys pavyko labai gerai ir sklandžiai. Tikslas ir uždaviniai buvo įgyvendinti: mokiniai sužinojo 
apie kalėdinius papročius ,tradicijas, giedojo kalėdines giesmes, šoko ir žaidė kalėdinius ratelius bei 
žaidimus. 
Vaikams ir jų tėveliams buvo labai įdomu, visi aktyviai dalyvavo šventėje, buvo smagūs, puikiai 
susidorojo su užduotimis. Tėvams buvo labai smagu žiūrėti į savo vaidinančius vaikus. 
Visi išsiskirstė puikiai nusiteikę, su dovanėlėmis. 
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TEMA. Paskutinio skambučio šventė. 
TIKSLAS:  Atsisveikinti su pradine mokykla, apžvelgti moksleivių pasiekimus, priminti saugaus 
eismo taisykles. 
UŽDAVINIAI:  
 

• Suorganizuoti 1-5 kl. moksleiviams ir jų tėveliams paskutinio skambučio. 
šventę. 

• Ugdyti draugiškumą, nuoširdumą, bendravimo kultūrą. 
• Suteikti mokiniams ir jų tėveliams daug teigiamų emocijų. 
• Tobulinti tėvų ir vaikų tarpusavio santykius. 

 
METODAI : sveikinimas, dainelės, deklamavimas, rateliai, priesaika. 
 
PRIEMONĖS: Magnetofonas, piešiniai, priemonės salei papuošti, pagyrimo raštai, diplomai. 
 

Pasirengimas šventei: 
 
       Šventę rengia trečiokai. I-V klasių moksleiviams iš anksto paprašoma paruošti trumpą 
programėlę  ( padainuoti  mėgstamiausią dainelę, pašoktį šokį ar kt.).Trečiokai  ruošia ketvirtokams 
sveikinimus, o trečiokų mokytoja su ketvirtokais ruošia atsisveikinimą su pirmosiomis 
mokytojomis.  
 
Iš ryto 3 klasės mokiniai  ateina anksčiau ir papuošia ketvirtokų klases, palieka ant suolų 
sveikinimus. Ant sveikinimo užrašo:  
                               Jūs ateisit, vėl sugrįšit 
                               Į mokyklą vėlei. 
                               Ir visi  pasimatysim 
                               Gelsvą rudenėlį. Sėkmės 5 – oje klasėje!   
 
 O lentoje užrašo : Sugrįžkite kiekvieną pavasarį ir rudenį čia, kur visus ketverius metus buvo taip 
gera ir jauku, kur jūsų balsai skardeno vis garsiau ir garsiau...Sėkmės Jums! Trečiokai   
                                   
Taip pat papuošia salę. 

Šventės eiga 
 

Visi pradinukai su mokytojomis ir tėveliais renkasi salėje. Pakviečiamas gimnazijos direktorius ir 
pavaduotoja. 
 
1. Šventę pradeda trečiokai: 

I mokinys: 
                  Štai ateina vasarėlė 
                  Pasipuošusi žiedais. 
                  Ji su gervuogių karoliais 
                  Ir gelsvais linų plaukais. 
 
II mokinys: 
                  O kartu su ja saulutė 
                  Šildo mus ir šviečia. 
                  Ir visus ,visus vaikus 
                  Į laukus išbėgti kviečia. 



III mokinys: 
                   Jau atostogos už durų 
                   Šaukia, moja piršteliu. 
                   Su jomis einu svajoti 
                   Semtis saulės spindulių. 
                    

2.  Skelbiama šventės pradžia, pristatomi svečiai. 
3. Žodis direktoriui. Įteikiami apdovanojimai: konkursų, varžybų, olimpiadų nugalėtojams, 
pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimai ketvirtokams. 
4.  Ketvirtokai atsisveikina su pirmąja mokytoja. 
 
 Salėje su gėlėmis išsirikiuoja ketvirtokai. Dainuoja dainelę „Tau, mokytoja“. Deklamuoja 
eilėraščius: 
 
Jauki mokyklėlė, malonios jos klasės               Nuaidės tuoj mokyklos varpelis, 
Primins mums vaikystę,                                    Nuskambėjo ir mūsų daina. 
Prabėgusią klasėj,                                              Nedainuot ,nesidžiaugti negali 
Kai mes laimingiausi čia buvom vaikai.           Mūs širdis ir veržli, ir linksma. 
 
Viso gero, viso gero,                 Mes ateisim, mes sugrįšim 
Suolai ir sąsiuviniai!                 Į mokyklą vėlei. 
Viso gero, viso gero,                 Mes visi pasimatysim 
Knygos ir pieštukai!                  Gelsvą rudenėlį. 
Viso gero, viso gero, 
Miela mūsų klase! 
Viso gero, viso gero, 
Tu buvai lyg sesė! 
 
Ketvirtok ų žodžiai mokytojai: 
 
Po Jūsų saule mes tokie gležni, 
Po Jūsų dangumi- tokie mažučiai, 
Ant Jūsų žemės mes tokie geri, 
Kad mums baisu kitokiais būti. 
 
Ačiū, kad buvote žmogus, kuriuo visad galėjau pasikliauti, į kurį galėjau kreiptis, kai gyventi darėsi 
sunku. 
 
Ačiū, kad padėjote man suvokti savo gabumus ir geriau juos panaudoti. 
 
Ačiū, kad leidote man pajusti savo vertę. 
 
Ačiū, kad įtikinote mane, jog esu geresnis, nei maniau, 
 
Ačiū, kad parodėte mums, jog galime mokytis iš klaidų. 
 
Ačiū, kad Jūs mums parodėte, kaip  visiškai gera būti paprastiems. 
 
Ačiū, kad mus visur supratote ir skyrėte kiekvienam reikalingo laiko ir dėmesio. 
 



Visi:  Ačiū, mokytoja, kad Jūs buvote. 
 
Visi ketvirtokai sveikina savo mokytojas. 
 
5. Žodis ketvirtokų mokytojoms. 
Direktorius pristato b ūsimų penktokų auklėtojas. 
 
6. Kitų pradinukų ir penktokų programėlė (dainelės, šokiai). 
 
7. Priesaika vasarai: 

• Daug sportuosiu. 
• Draugausiu su saule, vandeniu, daržovėmis. 
• Griežtai laikysiuos saugaus eismo taisyklių. 
• Nesimaudysiu be suaugusių priežiūros. 
• Išmoksiu naujų žaidimų. 
• Padėsiu tėveliams. 
• Skaitysiu knygutes. 

 
8. Šventės užbaigimas 
 
Trečiokai: 
 
Dzin dzin dzin skambučio aidas                           Aš laukiau tavęs ir tavo dainų 
Baigia, baigia nuskambėt.                                     O mano vasara, 
Sudie klasei, tartum sesei                                      Skubu pas tave pabūt drugeliu, 
Jau gana mums čia sėdėt.                                      Skubu į pasaką... 
 
 Pradinukai sušoka ritminį šokį  „Traukinukas“. 
 
Visi išsiskirsto iš salės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IŠVADOS:  
Tikslas ir uždaviniai buvo įgyvendinti:  4 klasės mokiniai atsisveikino su pradine mokykla ir savo 
pirmosiomis mokytojomis, susipažino su būsimais auklėtojais. Kitų klasių moksleiviai atsisveikino 
su klasės draugais ir mokytojomis iki naujų mokslo metų. Visi pasikartojo saugaus eismo taisykles 
vasaros atostogų metu. 
Tiek moksleiviai, tiek jų tėveliai linksmai praleido laiką: vaikai šoko, deklamavo, dainavo, daug 
mokinių buvo apdovanoti padėkomis ir garbės raštais. 
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TEMA .Užgavėnės. 
 
 

TIKSLAS. Suteikti pradinių klasių mokiniams žinių apie Užgavėnių papročius , plėsti mokinių 
akiratį, žinias apie tautodailę, tradicinių kaukių prasmę. 
 
UŽDAVINIAI: 

• Suorganizuoti Užgavėnių šventę mokykloje. 
• Mokytis Užgavėnių dainų ,žaidimų. 
• Skatinti domėjimąsi tėviškės papročiais. 
• Ugdyti kolektyviškumą, draugiškumą. 

 
METODAI : dainelės, žaidimai, deklamavimas, rateliai, skanduotės, mįslės, estafetės, 
kryžiažodžiai. 
 
PRIEMONĖS:  kvietimai, kaukės, piešiniai, įvairūs drabužiai Morei gaminti, rogutės, pagalvės, 
laužas, riestainiai, blynai, uogienė. 
 

Pasirengimas šventei 
Trečiokai visiems pradinių klasių mokiniams iš anksto išnešioja kvietimus, kuriuose yra Užgavėnių 
šventės programa. Joje nurodoma, kad 1-2 pamokų metu mokiniai gamina Mores, kaukes, piešia 
piešinius, sprendžia kryžiažodžius Užgavėnių tema. 3-4 pamokų metu vyks žaidimai, estafetės su 
rogutėmis, rateliai, Morės deginimas, žiemos varymas. 5 pamoka- blynų valgymas klasėse. Trečios 
b klasės mokiniai sukrauna laužą, paruošia apdovanojimus. 
 

Šventės eiga 
 

Visi pradini ų klasių mokiniai renkasi 10 val. mokyklos kieme. 
Skaitovai supažindina su Užgavėnių papročiais. 
 
I skaitovas: Užgavėnės- tai žiemos išlydėjimo šventė. Mūsų senoliai švęsdavo ją su didžiausiu 
triukšmu, kad išvarytų žiemą. Per Užgavėnes reikėdavo daug važinėti, kad gerai užderėtų javai. 
Besivažinėjantys stengdavosi išvirsti ir pasivolioti sniege, tuomet būsią geri metai. Tą dieną 
reikėdavo daug  valgyti, kad per visus metus būtų daug maisto. Svarbiausias Užgavėnių patiekalas 
buvo blynai. Buvo tikima, kad su Užgavėnių lašiniais ištepus noragą, lauke nebus usnių. Jeigu 
sėjėjas jais pasitrins rankas, tai paukščiai neles grūdų. 
 
II skaitovas: Svarbi Užgavėnių pramoga buvo persirengėliai. Kaukes jie darydavo iš medžio, 
žievės, kailio. Persirengėliai keldavo didžiausią triukšmą: pliauškino botagais, grieždavo 
keisčiausiais instrumentais. Tuo triukšmavimu norėta išgąsdinti žiemą ir pažadinti miegančius 
pasėlius. Būdavo persirengiama įvairiais gyvūnais: ožiu, gerve, žirgu. Šios kaukės visur lindo, 
visiems trukdė, visus kibino. Būdavo vežimas su baidykle. Ją žmonės vadino įvairiai: More, 
Gavėnu, Kotre. Ji būdavo papuošta eglišakių vainikais, rankoje laikydavo spragilą ir juo 
mosuodavo. Pervažiavę kaimą, persirengėliai Morę paskandindavo arba sudegindavo. Tai reiškė 
žiemos jėgų sunaikinimą. 
 
III skaitovas: Per Užgavėnes žmonės laistydavosi vandeniu, kad javai derėtų, kad vasarą netruktų 
vandens. Šventės pabaigoje įvykdavo Lašininio ir Kanapinio dvikova, kuri simbolizuodavo žiemos 
ir pavasario kovą. Lašininio ir Kanapinio galinėjimasis sukeldavo daug juoko. Senoliai tikėjo, kad 
juokas turi galios prikelti žemę naujam gyvenimui. 



Vyksta 3 kl. mokinių Lašininio ir Kanapinio kova  (mušasi su pagalvėmis).Laimi Kanapinis. 
 
Mokytoja: Prisimenant gražias senolių apeigas, Užgavėnės švenčiamos ir dabar. Visi norime 
sulaukti žydinčio pavasario. 
 
Skelbiamas Morių konkursas. Klasės parodo, kokias Mores pasigamino pamokų metu.  Nugalėtoja 
tapo 3b klasės Morė. Ją nutarta palikti nesudegintą, o kitos Morės sudeginamos. 
 
Vaikai šoka ratelius apie laužą ir dainuoja. 
Užgavėnių žaidimai:  
„Meškut ė“. 
 Šokam, šokam mes meškutę, 
Meška šoka, kudlos dulka, 
Kad nešoktų – nedulkėtų. 
Linguodami eina vienas paskui kitą ratu. 
Uch, uch, uch... (Pasisuka vienas priešais kitą, susikibę rankomis sulig pečiais, pasispirdami abiem 
kojom- šokteli , tuo metu ūksėdami). 
 
„Ožka“. 
Bėga ožka per mišką, 
Bebėgdama suklupo. (vaikai eina rateliu, „ožka“ vaikšto vidury). 
Vienas ragas kėpso, 
Visi vaikai vėpso. 
O, jūs vaikai, nevėpsokit, 
Paskui ožką šokinėkit. (ožka atlieka įvairius judesius, vaikai ją mėgdžioja, paskui išrenkamas kitas 
vaikas). 
 
„Čigonėlis“. 
Čigonėliai duos, duos, 
Prisirišę prie tvoros. 
Už viščiukų vogimą, 
Už ančiukų smaugimą. 
 
Dainuojamos dainelės: „Ėja žyds par miesto“ (ratelis), „Aš Užgimio ubagėlis“, „O tai 
arklys“,“Šalta žiema šalin aina“. 
Rateliai : „U-ti-ti šalta“  
U-ti-ti šalta, u-ti-ti šalta 
Sušalau, sušalau ir ant sniego pakritau. 
O kas matėt nesakykit, man sarmatos nedarykit. (Žaidėjai sustoja ratu paskui kitą ir eina 
pasišokinėdami. Dainuojant priedainį, įsikabina priekyje einančio draugo ir trepsi). 
 
“Čeverykai“.  
Į seklyčią veda,veda, 
Čeverykus naujus žada. (Eina rateliu susikabinę rankomis) 
Čeverykai nauji ,nauji, 
Užkulnėliai kiauri, kiauri. (Sukasi už parankių  į dešinę) 
Turbūt žydas kurpius buvo, 
Kad tokius kiaurus pasiuvo. (Sukasi už parankių į kairę). 
 
 



 
 
Estafetės su rogutėmis: kas greičiau užveš savo mokytoją ant kalniuko, kas toliausiai nusileis nuo 
kalniuko, kas greičiausiai apvažiuos apie mokyklą ir kt. 
 
Renginio pabaigoje dalyviai apdovanojami riestainiais ir išsiskirsto po klases. 
 
Klasėse vyksta blynų valgymas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IŠVADOS:  
Tikslas ir uždaviniai buvo įgyvendinti: pradinių klasių mokiniai susipažino su  Užgavėnių 
papročiais , sužinojo tradicinių kaukių prasmę .Tai galėjo įgyvendinti  ir praktiškai: patys gaminosi 
kaukes, Mores, jas demonstravo. Žaidė Užgavėnių ratelius, žaidimus, gąsdino žiemą. Labai visiems 
patiko estafetės, ypač- mokytojų vežiojimas. 
Klasėse valgydami blynus pasidalino ne tik įspūdžiais apie šventę, bet ir blynų receptais. 
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TEMA.  Mamyčių šventė. 
TIKSLAS :  Pagerbti mamas, ugdyti vaiko požiūrį į meilę, dėkingumą ir supratimą. 
 
UŽDAVINIAI:  

• Surengti gražią ir šiltą šventę vaikams ir jų mamoms. 
• Ugdyti  pagarbą mamai. 
• Žadinti, meilės, dėkingumo ir pagarbos jausmą. 

Ugdyti šeimos tarpusavio santykius. 
• Padėti vaikui pajusti tėvų ir vaikų, bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

 
 
METODAI : dainelės, šokiai, rateliai, eilėraščiai, inscenizavimas. 
PRIEMONĖS: dovanėlės mamytėms ir močiutėms, mamyčių portretai, įrašai, magnetofonas. 
 

Pasirengimas šventei 
 

Vaikai mokosi eilėraščių, dainelių, inscenizuoti A.Matučio eilėraštį „Tuoj ir rytoj“, piešia mamyčių 
portretus, gamina dovanėles,  pelėdžiukų kaukes. Ant lentos kiekvienas parašo linkėjimus mamytei, 
nupiešia po gėlytę, klasėje surengia mamyčių portretų parodą. 
 

Šventės eiga 
 

Skamba muzika. Mamos renkasi klasėje, vaikas jas pasitinka ir sodina į kėdutes. Patys vaikai 
išsirikiuoja priešais susirinkusias mamas ir močiutes. Rankose laiko dovanėles ir atvirukus, kuriuos 
paskui įteikia mamytėms . 
 
Mamytes pasveikina mokytoja: 
 
Skaisčioji  saule, kai iš dangaus žiūrėsi į žemę, pačiais šilčiausiais spinduliais paglostyk mūsų  
mamų  galvas kad jos  pajustų, kokios mums  yra brangios. 
Laisvūne vėjau, kai skrisi nerūpestingais žemės keliais, sutikęs mūsų  mamas pakštelk joms į 
skruostą, kad atmintų, kaip mes jas bučiuodavom vaikystėje. 
Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą, pavadintą MAMOS vardu, ir būk atidus, kai klausysi jos tylių 
maldų. 
Mielos, brangios mamytės, labai sveikiname Jus su šia nuostabia Jūsų švente ir šia proga skiriame 
pačius nuoširdžiausius  žodžius, dainas, šokius. 
 
1.Vaikai deklamuoja mamoms eilėraštukus. 
 
Už lango saulė švyti                           Šiandien mamyčių šventė        Už tai, kad pasakėlę 
Diena tokia šviesi.                              Šiandien Motinos diena.          Sekei mums vakarais, 
Mes sveikinam ,mamyte,                    Mes skinam tau gėlytes,          Dabar sparnus pakėlę 
Tave, visi ,visi. (sako visi vaikai)        Mamyte, mylima.                    Mes skrisime arais. 
 
Žodelį mielą, švelnų                           Parnešim skaisčią saulę,              Tu šviesi kaip saulė, 
Mūs lūpos tau vis tars.                       Tau džiaugsmo nieks nedrums.    Kaip rytų aušra, 
Pavasaris nuo delno                            Juk tu viena pasauly                     Už tave pasauly 
Gėlyčių tau pabers.                             Esi brangiausia mums.                 Geresnės nėra. 
 
 



 
Kas man kaip saulytė             Kas man kaip žvaigždutė               Kas man kaip gėlytė 
Šypsosis ir švies?                   Spindės ir žėruos?                           Daržely žydės? 
Aš bėgu ,mamyte,                  Žvaigždutės akutės                         Aš bėgu ,mamyte, 
Artyn prie tavęs.                     Mamytės geros.                               Prie tavo širdies. 
 
Kas man kaip saulytė             Mama, mama, mama,                     Ačiū tau ,mamyte, 
Takelį nušvies?                       Aš tave myliu.                                Kad esi geriausia, 
Aš bėgu, mamyte,                  Tau vėjelis šlama.                           Kad visam pasauly 
Artyn prie tavęs.                    Tarp margų gėlių.                           Man esi brangiausia. 
 
Kas švelnumą ir paguodą            Kas išmokė pirmą žodį?           Tyliai žingsnį žengdama, 
Man kiekvieną dieną duoda?      Pirmą raidę kas parodė?            Meiliai žodį tardama, 
Kas man atneša jaukumą             Kas lyg skrynią man atvožė     Ir švelnumą, ir jaukumą, 
Per žiemos sidabro dūmą?          Tėviškėlės mielą grožį?            Viską atneša mama. 
 
Tyliai žingsnį žengdama,           Mamyte, tavo rankos                 Mamyte, tavo meilė 
Meiliai žodį tardama                  Mane toli nuves.                        Lydės visais keliais.  
Visą žemę, visą žemę                 Mamyte, tavo akys                    Mamyte, tavo meilė 
Man juk atnešė mama.               Kaip dvi žvaigždelės švies.       Paklysti man neleis. 
 
Tau, mamyte, ryto saulė            Tau, mamyte, pievų gėlę            Tau, mamyte, skamba gojai  
Uždega šviesas anksti.               Vėjas glosto sparneliu                Mirga pievų žaluma. 
Vos prašvitus laša saujon           Čiulba, ulba vyturėliai               Tau kas rytą aš kartoju: 
Saulės spinduliai karšti.             Virš miškų, laukų žalių.              –Būk laiminga, būk linksma. 
 
Mamyte mylima,                    Mamyte- tu šilta                            Galėčiau daug vardų 
Tu – laimės pasagėlė.             Saulytė dieną blausią.                   Tau šiandien pasakyti. 
Mamyte, tu – daina,               Tu – pievoj atrasta                         Gražesnio nerandu 
Tu – mano pasakėlė.               Gėlytė raudoniausia.                     Už mieląjį – mamytė. 
 
2 klasėje vaikai savo mamytėms sako savo pačių sukurtus žodžius. 
3 klasėje -  deklamuoja pačių sukurtus eilėraštukus. 
4 klasėje vaikai  dovanoja mamytėms pačių  sukurtas knygutes. 
 
Įteikia mamoms dovanėles. 
1.  Vaikai dainuoja daineles:  
„Lašelis“ 
„Mamai“. 
„Voras“. 
3. Rateliai ir šokiai: 
„Kanapyčia“, „Susitiko graži pora“, „Roputė“. 
 

1. A.Matu čio eilėraščio „Tuoj ir rytoj „ inscenizacija. 
Štai vaikiukai                                      - Neskaitykim 
Pelėdžiukai                                         Mama , tuoj... 
Ant šakos susėdo.                               Paskaitysime 
Juos visokių mokslų moko                 Rytoj... 
Motina pelėda. 
 



- Parašykite                                      Atnešė pelėda 
Ant lapo                                               Pelę, 
A ir b, vaikeliai...                                 Atsisėdo 
- Oi, mamyte,                                    Į pušelę. 
- Skauda snapą! 
- Man nagelį gelia. 
- Nerašykim                                       Pelėdžiukai 
- Raidžių tuoj –                                  Net pašoko: 
Parašysime rytoj...                                 – Duok, mamyte, 
                                                              Pelę tuoj!.. 
- Tai skaitykime,- 
Pasakė                                                   Bet dabar 
Motina pilkoji.                                      Pilka mama 
-Man ,mamyte,                                      Šūkteli  
Skauda akį!..                                         Nulėkdama: 

     - Man, mamyte,                                  - Pelę   
Koją...                                                   Gausite rytoj...... 
 
2. Vaikai kartu su mamytėm šoka ir žaidžia: 

 
Šokis su kėdėmis, šokis su laikraščiais, šokis su lazda, polka su ragučiais.... 
 
Mokytoja visiems padėkoja ir palinki linksmai švęsti namuose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IŠVADOS:  
Tikslas ir uždaviniai buvo įgyvendinti: buvo surengta graži ir šilta šventė vaikams ir jų mamoms. 
Mokiniai pagerbė savo mamytes, parodė įvairius meilės mamai raiškos būdus: su meile gamintus 
sveikinimus ir dovanėles, išsakytus pačius šilčiausius ir gražiausius žodžius, apkabinimus, bučinius, 
išmoktus eilėraštukus ( kitose klasėse pačių sukurtus), daineles.  
Buvo pagerbtos ir močiutės (ne visų mokinių mamos galėjo dalyvauti  šventėje).  
 
Šventei vaikai labai ruošėsi su dideliu noru, užsidegimus, azartu. Stengėsi kuo gražiau papuošti 
klasę, nupiešti savo mamytes, močiutes. 
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TEMA: Kaziuko mug ė 
TIKSLAS: suteikti žinių apie Kaziuko mugę, šios šventės papročius, tradicijas, plėsti mokinių 
akiratį, žinias apie tautodailę. 
 
 
UŽDAVINIAI: 

• Suorganizuoti Kaziuko šventę mokykloje.  
• Pasigaminti įvairių darbelių, juos išsimainyti, parduoti, pasikeisti. 
• Skatinti domėjimąsi lietuvių tautos papročiais, tradicijomis. 
• Ugdyti kolektyviškumą, draugiškumą, darbinius įgūdžius. 

 
METODAI :  liaudies dainos , patarlės, mįslės, senolių išmintis, paukščių pamėgdžiojimai , 
eilėraščiai.  
 
PRIEMONĖS: magnetofonas, tautiniai drabužiai, kvietimai, įvairūs darbeliai, stalai. 

 
Pasirengimas šventei 

 
Prieš porą savaičių pakabinamas skelbimas. Klasės, norinčios dalyvauti mugėje, užsiregistruoja pas 
rengėjus iš anksto. Mugės dieną mokiniai paruošia stalus, ant kurių užrašyta klasė ir susideda 
darbelius, kuriuos norės parduoti, reklamuoti ar mainyti. 
 

Šventės eiga 
 
Skamba folklorinė muzika. Šventę pradeda pasipuošę tautiniai rūbais rengėjai. 
I vedantysis:   
Jau pavasaris atėjo,                 Yra, byra pusnys baltos               Kai saulutė dieną baigia, 
Ledas skyla, trupa.                  Kiemo vidurys – lyg salos.          Veidrodėliai kiemą dengia. 
Jau pavasarinis vėjas               Krinta nuo stogų lašiukai,           Man nereikia veidrodėlio,     
Gruodą žemės lupa.                Skamba, spindi varvekliukai.       Laukiu aš pavasarėlio. 
 
                                                                          („Laukiu aš pavasario“.  Emilija Šulinskienė) 
II vedantysis: 
Kaziuko diena kaime vadinta špokų arba varnėnų diena – pirmas pavasario ženklas. 
Kaziuko kermošiumi Vilnius pasitinka pavasarį. Tradicinėse šventėse slypi mūsų krašto savitumas, 
įdomi kartų patirtis, dalelė dvasinės kultūros paveldo. Kermošius yra prekyba, lydinti bažnytinę 
šventę. Nuo to laiko, kai 1602 metai karalaitis Kazimieras (1458-1484) buvo paskelbtas šventuoju, 
jo mirties dieną – kovo 4-ąją, Vilniuje vykdavo labai iškilmingos teatralizuotos procesijos. 1636 
metais popiežius Urbonas II paskelbė Šv. Kazimierą pirmuoju Lietuvos globėju. 
III vedantysis: 
Kuo Kaziuko kermošius skyrėsi nuo paprastų turgų? Pavasariška nuotaika.  
Pardavinėjami tik namudininkų liaudies meistrų dirbiniai. Tai pirmiausia  - žaislai vaikams. Ypač 
daug spalvingų medinių arkliukų. Pardavinėjama viskas, kas pagaminta iš medžio: mediniai namų 
apyvokos daiktai, žemės ūkio padargų medinės dalys, smulkūs mediniai indai, baldai. 
Pardavinėjami ir moliniai dirbiniai, kalvių, batsiuvių, kepėjų, siuvėjų prekės. Nuo 1938 m. pasirodė 
garsios Vilniaus verbos. 
Kaip pasikeitė Kaziuko mugės šiandien? Bažnyčiose laikomos Mišios. Tą dieną sveikinami visi 
Kaziai ir Kazytės. 
Ar yra pas mus Kaziukų ir Kazyčių? ( Kaziukai ar Kazytės apdovanojami riestainiais). 



Sakoma, kad nuo Kazimiero jautis atsigeria, vieversys užgieda pirmą giesmę ir sniegas ima tirpti 
sparčiau. 
 
IV vedantysis: 
Sugalvota – padaryta. 
Sėsk ir – gurgu gurgu. 
Išvažiuojamm anksti rytą  
Į Kaziuko turgų. 
 
V vedantysis: 
Sveiki gyvi, čia susirinkę. Visą žiemą dirbom, triūsėm, o sulaukę gražaus pavasario savo darbelius 
nusprendėme parodyti ir kitiems. Su šia švente mūsų pasveikinti atėjo folklorinis ansamblis. 
 
Muzikos mokytoja su folkloriniu ansambliu padainuoja keletą dainelių ir pašoka keletą šokių. 
 
VI vedantysis: 
Skelbiame Kaziuko mugės atidarymą. Prašom linksmintis, pirkti, parduoti, mainyti, dovanoti. Tik 
nepamirškit, kad mugė tęsis iki 13 val. 
 
Mugė prasideda. Pardavėjai  pardavinėja, maino, siūlo, pirkėjai perka, derasi, keičiasi... 
Mugės eigoje skamba liaudiška muzika, menamos mįslės, mėgdžiojami paukščiai, prisimenamos 
patarlės apie paukščius, senolių išmintis. 
 

PATARLĖS APIE PAUKŠČIUS 
Koks paukštis, toks ir lizdas. 
Blogas tas paukštis, kuris savo lizdą teršia. 
Gieda kaip gaidžiai. 
Plikas kaip tilvikas. 
Vištos kiaušinis nepamokys. 
Genys margas, žmogaus gyvenimas dar margesnis. 
Numynė žvirblis pelėdai koją. 
 

IŠ SENOLIŲ IŠMINTIES 
 
Ką kovas ant uodegos parneša (giedrą ar darganą), tokie ir bus metai. 
Varnėnai anksti parskrenda- bus šiltas pavasaris. 
Kuo anksčiau prasiskleidžia beržų lapai, tuo šiltesnė bus vasara. 
Jei karklai pilni katyčių – bus lietinga vasara. 
Jei varnos skraido aukštai – bus giedra, jei skraidydamos rėkia-  bus lietaus. 
Gegutė užkukavo – šalčių daugiau nebus. 
Pradeda žydėti ievos – sugrįžta šalčiai. 
Negerai, kai gandras per anksti parskrenda, tada bus pavasaris vėlyvas. 
 

MĮSLĖS 
Balta karvė subliovė, visas tvoras išgriovė. (Žiema baigėsi) 
Sniego nėra, ilgėja diena, žalia pievutė, kada tai gali būti?(Pavasarį) 
Du kartus gimsta, vieną kartą miršta.(Paukštis). 
Juoda žmonelė, molinė būdelė, kukoriškai gieda.(Kregždė) 
Pilkesnis už duonos plutelę, mažesnis už duonos pėdelę, nei įžiūrėsi, nei palytėsi, tiktai visur girdės. 
(Vyturys) 



APIE AUGALUS 
Ant žemės glėbys – žemėje obuolys. (Bulvių keras) 
Gaidžiukas žemėje, ant viršaus uodegėlė. (Burokėlis) 
Geltona panelė su šimtu skarelių. (Morka) 
Maža moteriškė šilkuose šnabžda. (Svogūnas) 
Lops ant lopo, adatos nė dūrio. (Kopūstas) 
Maža mergelė, kasos garbiniuotos. (Rūta) 
Jauna pana viena koja šimtą vyrų pakiloja. (Aguona) 
Ąžuolas ąžuolėlis, šimtaakis, šimtalapis, ant viršūnės saulė teka. (Saulėgrąža) 
 

PAUKŠČIŲ PAMĖGDŽIOJIMAI 
 
Varnėnas                                                            Vyturėlis 
 
Čir čim, čir čim,                                           Čiru viru, pavasaris, 
Vyvo ,vyvo.                                                 Visi vaikai į pašalius. 
Grįžau, grįžau, grįžau,                                 Su duonos kampais, 
Buvau, buvau, buvau,                                  Su nuogais pilvais... 
Teisybė – čia čia čia –                                  Vytur vytur. 
Išlėksiu, išlėksiu, išlėksiu. 
 
Kuosa                                                                  Karvelis 
 
Kuos, kuos, ką duosi?                                  Brukū ,brukū ,brukū, 
                                                                     Kur dėsiu kiaušinius. 
                                                                     Kur dėsiu kiaušinius? 
Pempė                                                          Sterblioj, sterblioj. 
 
Gyvi, gyvi, sveiki gyvi,                                         Gegutė 
Kiaušinėlius dėsiu,                                        Kukū, kukū, 
Vaikelius perėsiu.                                          Neturiu vaikų. 
                                                                       Kukū, kukū, 
                                                                       Jokūb, kur tu? 
                                                                       Jokūb, kur tu? 
 
 
VII vedantysis: 
Visi jau apsipirkę, prisipirkę, pasikeitę, apsimainę, sotūs ir laimingi, su geromis nuotaikomis galima 
keliauti ir į namus. 
Tačiau nepamirškite ir kitais metais tuo pačiu laiku, toje pačioje vietoje, tokia pat gera nuotaika vėl 
susirinkti į Kaziuko mugę. Laimingo kelio mūsų sveteliams ir dalyviams. 
 
Mugė baigta.  
 
 
                                                         
 
 
 
 



 
IŠVADOS:  
Tikslas ir uždaviniai buvo įgyvendinti: buvo įdomus ir naudingas renginys. Kaziuko mugėje 
dalyvavo labai daug svečių, pagaminta daug įvairiausių darbelių, buvo tinkamai pasiruošta: 
patalpos, reklamos, skelbimai. Vaikai noriai dalyvavo mugėje, ne tik žiūrėjo, aptarinėjo, vertino, bet 
ir įsigijo įvairių niekučių, bei sužinojo apie Kaziuko  mugę, šios šventės papročius, tradicijas. Visi 
dalyviai buvo linksmi, draugiški ir nei vienas neišėjo iš šventės tuščiomis rankomis.  
Mugėje dalyvavo nemažai tėvelių, senelių, kurie ne tik padėjo vaikams pasigaminti darbelius, bet ir 
prekiauti. 
Sulaukėme pasiūlymų šventę kitąmet surengti didesnei auditorijai žmonių. 
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KONKURSAS 
„ŠAUNIAUSIAS PRADINUKAS“ 

 
 (scenarijus) 

 
 
 
 
 
 

Renginys skirtas 1-4 kl. mokiniams 
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TEMA: Konkursas „Šauniausias pradinukas“. 
TIKSLAS: išrinkti šauniausią mokyklos pradinuką ir pradinukę. 
 
UŽDAVINIAI: 

• Suorganizuoti konkursą  mokykloje.  
• Ugdyti asmeninį atsakomybės jausmą. 
• Skatinti draugišką konkurenciją. 
• Skatinti aktyvumą, kūrybiškumą. 
• Skatinti mandagiai elgtis įvairiose situacijose. 

 
METODAI :  dainelės, šokiai, mįslės, viktorina, inscenizacija. 
 
PRIEMONĖS: kvietimai, užduotys, diplomai, piešiniai salės papuošimui, plakatai, balionai, 
emblemos. tortas. 

 
Pasirengimas šventei 

 
 

Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse, iš anksto užsiregistruoja pas organizatorių. Jie 
informuojami, kokias užduotis reikės atlikti: paruošti prisistatymą, nupiešti piešinį duota tema, 
padainuoti, pašokti ir atsakyti į duotus klausimus. 
Pakviečiami komisijos nariai, paruošiamos dalyviams emblemos, diplomai, užduotys, papuošiama 
salė, nuperkamas tortas. 

 
Šventės eiga 

Vedantysis: - Visi žinote, koks jūsų pagrindinis darbas? 
                     -  Mokytis. 
Vedantysis: - Tačiau, koks būtų įdomumas vien tik mokytis, jei nebūtų jokių renginių. Mokykloje 
mokytis, namuose mokytis, o kada pramogauti? 
                   -  Kokius prisimenate renginius, kurie vyko mokykloje? 

             - Rugsėjo 1 –oji, Mamyčių diena, Kaziuko mugė... 
 

Vedantysis: - O į kokį renginį esame mes susirinkę? 
    -  „Šauniausio pradinuko“ konkursą. 

Vedantysis:  - Kokį mokinį mes galime vadinti šauniu? 
Įvairūs atsakymai. 
 
Ateina paruošti vaikai. Jų dialogas: 

- Šaunus vaikas tas, kuris skriaudžia mergaites. 
- Ne, šaunus tas, kuris apgina mergaites ar silpnesnį, o ne skriaudžia. 
- Tada tas, kuris valgykloje pirmas pavalgo be eilės. 
- Ne, tas, kuris gražiai elgiasi valgykloje, stovi eilėje, kultūringai valgo. 
- Tada tas šaunus, kuris keikiasi. 
- Toks mokinys visai ne šaunus. Šaunus tas, kuris nesikeikia, mandagus, gražiai kalba. 
- Šaunus tas, kuris nesimoko. Neruošia pamokų, jas praleidinėja. 
- Šaunus tas, kuris nori, stengiasi mokytis, be pateisinamų priežasčių nepraleidžia pamokų, 

daro namų darbus. 
 
Vedantysis: - Gal jūs turite, ką pridurti, pasakyti, koks turi būti šaunus pradinukas? 
Įvairūs atsakymai. 



Vedantysis: - Ar yra pas mus tokių mokinių? Taip, yra. Prisiminkime, kad kiekvienas žmogus yra 
šaunus, nebūtinai jam turi sektis mokslai. Jei , kam nesiseka matematika, gal jis puikiai piešia, kam 
nesiseka rašyti rašinius, gal puikiai sportuoja, jei nesiseka piešti ar sportas, gal vaikas yra šiaip visų 
mėgiamas, paslaugus bei draugiškas. Visi jūs esate šaunūs, tik reikia surasti tą sritį, kurioje esate 
patys stipriausi ir geriausiai jaučiatės. 

- O aš noriu pristatyti mūsų mokyklos linksmųjų, išradingųjų klubo komandą. Šie mokiniai 
visur šaunūs: ir moksle, ir šokėjai, ir dainininkai, ir aktoriai. Jie garsino mūsų mokyklos 
vardą ne tik rajone, bet ir apskrityje. Tikiuosi, kad pamatę jų pasirodymą, tinkamai 
įvertinsite. 

 
Pasirodo LIK –o komanda. Tuo metu dalyviai piešia piešinius Šv. Velykų tema. 
 
Vedantysis: - Kadangi šie artistai tokiuose renginiuose jaučiasi, kaip žuvys vandenyje, aš noriu 
juos pakviesti į komisijos narius. Prašom užimti savo vietas. 
Vedantysis: - Dabar noriu pristatyti pačius drąsiausius pradinukus. Tikiuosi, pasižiūrėję į šiuos 
konkursantus, kitais metais būsite taip pat daug drąsesni. 

               -  Pasveikinkit dalyvius. 
 
Skambant muzikai, dalyviai su piešiniais rankose apeina ratą apie salę. Jiems užkabinamos dalyvio 
emblemos, piešiniai atiduodami vertinti komisijai. 
Vedantysis: - Na, dabar pradėsime pirmąją rungtį. Pirma rungtis – prisistatymas. Tačiau dalyviai 
dar turi išsitraukti burtus, kokia eilės tvarka prisistatys.  
Dalyviai traukia burtus ir prisistato. 
Vedantysis: - Sekanti rungtis daug linksmesnė. Tai šokis. Mes dalyvius stebėsime ir įvertinsime. 
Vaikai šoka. 
Vedantysis: - O dabar laukia labai rimtas išbandymas. Bus tikrinamos žinios. 
 
Dalyviams pateikiamos užduotys pagal klases. Išsirikiuoja vienos klasės dalyviai. Jiems pateikiami 
klausimai. Jei vaikas atsako teisingai, žengia žingsnį pirmyn. Laimi tas, kuris toliausiai 
nužingsniuoja. Taip patikrinamos visų klasių dalyvių žinios. 
 

LINKSMI KLAUSIMAI 
I klasė 

1. Kas tupi po lova ir kniaukia, bet ne katinas? (katė) 
2. Ką geria karvės? (vandenį) 
3. Gimtadienis kitaip? (tortadienis) 
4. Ko lauke negalima pagauti? (vėjo) 

 
II klasė 

1. Kodėl vanduo jūroje sūrus?(gyvena silkės) 
2. Kada varlės skraido? (kai neša gandras) 
3. Kodėl gaidys gieda užsimerkęs? (moka mintinai) 
4. Kas sunkesnis: 1 kg plunksnų ar 1 kg cukraus? (vienodai) 

 
 

III klasė 
1. Kas pasaulyje turi didžiausią kepurę? (kas turi didžiausią galvą) 
2. Iš kokio indo nevalgoma ir negeriama? (iš tuščio) 
3. Ką daro ožys, kai jam sukanka 12 metų? (eina 13) 
4. Aplink vanduo, bet atsigerti negali. Kada tai būna? (jūroje) 



 
IV klasė 

1. Kodėl karvės karštą dieną lipa į vandenį? (kad pienas nesurūgtų) 
2. Kodėl nykštukai žaisdami futbolą juokiasi?(žolė kutena pažastis) 
3. Kada jūreiviai vaikšto aukštyn galva? (visada) 
4. Koks mėnuo turi 28 dienas? (visi) 

 
RIMTI KLAUSIMAI 

 
I klasė 

      1.  Kokiame mieste yra mūsų mokykla? (Žagarėje) 
      2.  Kokiame rajone yra Žagarė? (Joniškio) 
      3.  Kokia upė teka per Žagarę? (Švėtė) 
      4.  Koks aukščiausias kalnas yra Žagarėje? (Žvelgaičio) 
 

II klasė 
1. Lietuvos sostinė? (Vilnius) 
2. Žvėris, miškų karalius Lietuvoje? (briedis) 
3. Lietuvos uostas? ( Klaipėda) 
4. Didžiausia Lietuvos upė? (Nemunas) 

 
III klasė 

1. Lietuvos prezidentas? (Adamkus) 
2. Lietuvos herbas? (Vytis) 
3. Lietuvos vėliava? (trispalvė) 
4. Tautiškos giesmės autorius? (Kudirka) 

 
IV klasė 

1. Lietuvos karalius? (Mindaugas) 
2. Kiek Lietuvoje yra gyventojų? (apie 3milijonus) 
3. Išvardink  4 didžiuosius miestus. ( Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Klaipėda) 
4. Išvardink 4 Lietuvos upes.( Nemunas ,Nėris, Šešupė, Dubysa...) 

 
Vedantysis: - Dabar mūsų dalyviai gražiai padainuos. 
Dainos konkursas. 
Vedantysis: - Mūsų konkursas eina į pabaigą. Kol komisijos nariai susumuos rezultatus ir paskelbs 
nugalėtojus, kviečiu visus pašokti. 
 
Komisija tariasi, o dalyviai ir svečiai šoka. Paleidžiami pripūsti balionai, šokėjai turi balionų 
nenuleisti ant žemės. 
 
Paskelbiami rezultatai. 
 
Šauniausias pradinukas tapo - ....... 
Šauniausia pradinukė tapo- ....... 
 
Nugalėtojai ir visi dalyviai apdovanojami diplomais, visiems įteikiamas tortas. 
Konkursas baigiamas. 
 
 



 
IŠVADOS:  
Tikslas ir uždaviniai buvo įgyvendinti: buvo išrinktas šauniausias pradinukas ir šauniausia 
pradinukė. Renginys buvo linksmas, įdomus. Dalyviai konkursui ruošėsi labai rimtai, aktyviai ir 
noriai. Jie draugiškai rungtyniavo tarpusavyje, dalyvius aktyviai palaikė klasių draugai. Visi 
linksmai praleido laiką: vaikai šoko,  dainavo, o torto užteko net ik dalyviams, bet jų draugams. Po 
renginio pareiškė norą kitais metai dalyvauti tokiame pat konkurse nemažai pradinukų. 
 
 
 
 
LITERAT ŪRA:  
 
 
 
S.Dapkienė. Užklasiniai renginiai moksleiviams. Šiauliai. 1993. 
V.Každailienė. Kalendorinės šventės. Scenarijai, dainos, žaidimai. Šiauliai .2001. 
V.Každailienė, E. Jankevičienė.Kalendorinės šventės. Šiauliai. 2002. 
L.Klimka. Po tėviškės dangumi. Vilnius. 1997. 
V.Leigienė. Pavasario džiaugsmas. Utena. 2001. 
Švenčių scenarijai mokykloms. Panevėžys. 2002. 
Žurnalas vaikams „Flintas“. 

 
 

 


