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Rudenėlio šventė mūsų mokykloje yra susijusi su Mokytojo diena. Jau tapusi tradicija, kad 

kiekvienais metais Mokytojo dienos proga mokiniai daro kažkokį darbelį iš rudens gėrybių. Iš 

ankstaus ryto visi vaikai darbelius suneša į papuoštą salę ir sudeda jau ant paruošto stalo. Vėliau, 

kai renginys prasideda, balsuojama už darbelius ir renkami trys geriausi. Balsuoja visi: komisijos 

nariai (kurių yra 3) ir vaikai, tėveliai, draugai (visi, kas ateina į šventę). Kiekvienam asmeniui 

duodami tris lapeliai, ant kurių užrašomi labiausiai patikusių darbelių numeriai (rašomas vienas 

numeris ant vieno lapelio). Lapeliai sulankstomi ir metami į kepurę, vėliau komisija suskaičiuoja ir 

skelbiami trys (1–3 vietų) nugalėtojai. Šie trys nugalėtojai gauna pagal vietą skirtą prizą, kuris yra 

padarytas iš rudens gėrybių (vaisių, daržovių…), kiti – gauna paguodos prizus (visi vaikai 

apdovanojami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginio eiga: 

1. Du mokiniai  sako eiles (sveikinimas mokytojams): 

Mokinys 1: 

Laukuos artojai sėja brandų grūdą,  

Kad geras derlius džiugintų visus.  

Ir tu, o Mokytojau, tokio būdo –  

Į tą laukų artoją panašus.  

Mokinys 2: 
Jaunon širdin tu sėji protą, gėrį,  

Ją nuo audrų ir saugai, ir gini.  

Priimki šiandien rudeninę gėlę  

Ir ačiū, kad dėl mūsų gyveni.. 

2. Sveikinimai mokytojoms (mokyklos vadovo sveikinimas ir palinkėjimai mokytojams, 

perskaitomi Seimo, ŠMM ir kiti iš Lietuvos atsiųsti sveikinimai). 

3. Rudenėlio šventės pristatymas (skaitomos / deklamuojamos Salomėjos Nėries eilės): 

Ruduo: saulė, medžiai, gėlės.  

Rudenėlį myliu aš.  

Ir mane pagriebęs vėjas  

Kaip lapelį – neš ir neš.  

 

Slenka debesys lyg vagys,  

Susikūprinę, pikti, – 

Vėjas tyrlaukių nudegęs  

Eina saulės pasitikt.  
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Vėjas rudenio pašėlęs,  

Saulė gintaro plaukais,  

Didelių sparnų šėšėlis  

Saulę vejasi laukais.  

 

Bėgam rankom susikibę...  

Oi, – paliko ji mane!  

Ašaros gėlių sužibo,  

Gyvos rudenio sapne. 

 

– Neištrūksi, neišbėgsi,– 

Švokščia žemė dusdama.  

– Su manim kartu gedėsi,  

Kol ateis balta žiema. 

 

4. Mokiniai dainuoja dainą „Lašeliai“ 

Lašeliai lašeliai 

Barbena į langą, 

Barbena į stogą, 

Lyja lietus... 

Lašeliai lašeliai 

Krenta į delną. 

Kaip juos atskirti, 

Ar jie turi vardus? 

Kapt kapt kapt, 

Lyja lietus. 

Kapt kapt kapt, 

Kiauras dangus. 

Lašeliai lašeliai... 

O aš kiaurą dieną 

Sėdžiu namie 

Ir žiūriu į juos. 

Visi jie vienodi, 

Visi jie skirtingi. 

Lašeliai lašeliai, 

Kuo jūs vardu? 

Kapt kapt kapt, 

Lyja lietus. 

Kapt kapt kapt, 

Kiauras dangus. 

 

5. Mokiniai skaito eiles:  

Mokinys 1 

Kokios gražios, rudenėli,  

Tavo aukso garbanėlės.  

Apsiaustėlis tavo rainas.  

Akyse tos spalvos mainos.  

 

O daržovių, vaisių, grybų – 

Neapsakoma gausybė.  

Rudenėli, ačiū tau,  

Kad šiandien tave matau. 
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Mokinys 2 

Gelsta medžiai, vysta gėlės,  

Paukščiai skristi ruošiasi,  

O senelis rudenėlis  

Aukso lapais puošiasi.  

 

Ugniaspalvį  

Margaspalvį  

Aukso rūbą siūdosi,  

Net varnėnai  

Pramuštgalviai  

Pažiūrėti grūdasi.  

 

Ko šalna iš pykčio bąla,  

Kad senelis puošiasi?  

Juk į derliaus karnavalą  

Rudenėlis ruošiasi… 

 

7. Daina „Juodas gandro sparnas“ 

Juodas gandro sparnas didžią laimę neša, 

Didžią laimę neša kiekvieniems namams. 

Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį, 

Nes šiąnakt mus paliks gandrai. 

Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį, 

Nes šiąnakt mus paliks gandrai. 

 

Norėčiau palinkėti visiems jiems gero kelio, 

Kad kitąmet, pavasarį, sugrįžtų jie namo. 

Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį, 

Nes šiąnakt mus paliks gandrai. 

Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį, 

Nes šiąnakt mus paliks gandrai. 

 

Juodas gandro sparnas didžią laimę neša, 

Didžią laimę neša kiekvieniems namams. 

Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį, 

Nes šiąnakt mus paliks gandrai. 

Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį, 

Nes šiąnakt mus paliks gandrai. 

8. Balsuojama, kurie vaikų darbeliai originaliausi. 

Tuo metu, kai vyksta darbelių rinkimai, galima su tėveliais ir vaikais pažaisti liaudies žaidimų, 

ratelių, įminti mįslių ir minklių. Čia jau mokytojo fantazija: ką veikti, kad nebūtų chaoso. 

9. Skelbiami nugalėtojai. Mokinių apdovanojimai.  

10. Padėka tėveliams,  padėjusiems organizuoti šventę, kava, arbata tortas. 

 

 

 

 

Parengė Kristina Jankaitienė, Carrickmacross lituanistinė mokykla ,,Saulės zuikučiai“ 

  
 


