KALĖDINIS RENGINYS
,,Ledo pilies gyventojų misija“

Dalyviai:
Mokytojos – snieguolės, nykštukės
Mergaitės – snaigės, snieguolės
Berniukai – nykštukai
Dekoracijos:
Scenos gale ant sienos pakabintas ar priklijuotas didelis popierinis sniego senis bei ledo pilies
detalės. Šone stovi Kalėdu eglutė. Scenos viduryje stovi balta paklode uždengta didžiulė dėžė,
kurioje sudėtos vaikų dovanos.
Vaidinimo pradžia:
Vaikai su pagalvėlmis miega sugulę salėje ant grindų. Mokytojos dainuoja kalėdinę lopšinę ,,Tyli
naktis“. Sudainavusios pačios užmiega. Girdime žadintuvą. Visi atsikelia: „Labas rytas!“
Mokyklėlės vaikai ir mokytojos scenoje mėtosi pagamintomis iš popieriaus sniego gniūžtėmis,
juokiasi ir šaukia: „Valio, jau Kalėdos!“
Skamba Kalėdų muzika.
Į sceną išeina vyriausios klasės mokiniai (kiti vaikai klausosi susėdę ant grindų).
Labas rytas, labas rytas!
Taigi čia juk šventas,
Čia Kalėdų rytas!
Mes jums norime pasekti viena istoriją apie mūsų namus, šv. Kalėdų dvasią ir gyvenimą šioje Kalėdų
senelio ledo pilyje. Šššššš….
Žmonės kalba. Žmonės matė,
Kaip Šaltukas pilį statė.
Ledinės žvakelės ant pilies kabėjo,
Tarp sniego sidabro žvaigždutės žibėjo.
Čiauškėjo sušalę mažučiai žvirbleliai,
Skambėjo ant vieškelio skardūs varpeliai,
Kalėdinę muziką grojo dangus,

Ir snaigės lėtai sukos ratu.
Nykštukai visi i lauką išbėgo,
Juk KALĖDOS atėjo, Kalėdos!
Jie žaidė sniegu, vikriai čiužinėjo,
O sniegas nuo saulės žibėjo, mirgėjo...
Kur pažvelgsi, visur balta.
Kur tik eisi sniegas braška.
Ledo stogas, ledo menės.
Pilį saugo besmegenis.
Vakar Senis Šaltis mums ir sako:
Mūsų piliai reikia sargo.
Tad nulipdėm sniego senį,
Siego senį besmegenį.
Jis mums geras sargas bus
Ir apsaugos mūsų namus!
Mes ne tik nulipdėm senį,
Bet ir dainą jam parašėm.
Visi vaikai išeina į sceną ir dainuoja dainą: (dainos muzika pridedama atskirai)
Matėt senį? Saugo pilį,
Štai ir lazdą rankoj turi.
Priedainis:
Jis ir vakar čia stovėjo
Ir tą lazdą vis turėjo.
Jis ir vakar čia stovėjo
Ir tą lazdą vis turėjo.
Juodos akys, visas šaltas,
Veidas apskritas ir baltas.
Priedainis:
Saule, saule taip nešviesk,
Mūsų senio nepalíesk,
Saule, saule taip nešviesk,
Mūsų senio nepaliesk.
Sudainavę vaikai vėl susėda ant scenos aplink didelę dovaną.
Į sceną išeina II kl. vaikai ir raiškiai deklamuoja:
O žinot, kas šioje pily gyvena?
Tai Kalėdu senis
Ir pagalbininkai jo nykštukai,

Raudonskruosčiai mažuliukai.
Ledo stogas, ledo menės,
Pilį saugo besmegenis.
Menėj dega ledo žvakės,
Nuo šviesų net raibsta akys.
Apie pilį snaigės šoka.
Kyla, leidžias, kaip tik moka.
Sukasi ratu gražiai,
Mėgsta šokti jos labai.
Ei, klausyk, pily naujiena –
Saulė šviecia čia kas dieną.
Pilies bokštai sumažėjo,
Menėse vanduo varvėjo.
Tad jau snaigėms metas šokti,
Metas joms visoms darbuotis.
Juk jos šaldo čia grindis,
Kad netirptų ši pilis.
Eikite darban šokėjai,
Mūsų ištikimi čiuožėjai!
Į sceną šokiui išeina šokių būrelio vaikai ir šoka „Snaigių šokį“.
Baigę šokį, šokėjai grįžta į savo vietas. Į sceną išeina I kl. mokiniai ir raiškiai deklamuoja:
Šioje pily snaigės ir nykštukai dirba.
Kala, lipdo ir klijuoja.
Lekia, triūsia, prakaituoja,
Dovanėles jie pakuoja.
Tarp šaltų pilies sienelių
Trepsi daug mažų kojelių.
Girdisi ten tu-ku, tu-ku.
Kala daug mažų nykštukų.
Tu-ku, tu-ku, tu-ku, tu-ku,
Dirba daug vikrių pirštukų.
Taukši jie kasdien ilgai
Ir patenkinti labai.
Tu-ku, tu-ku, tu-ku, tu-ku,
Kiek čia daug mažu nykštukų.
Vaikai grįžta į savo vietas. Į sceną išeina mokytoja:
Ei, nykštukai ir snaigelės! Paklausykite manęs! Mes esame šešios vyriausios senelio Šalcio
padėjėjos, mokytojos, šioje ledo pilyje.

Mums, snaigėms ir nykštukams, šiemet Senelis Šaltis pavedė atlikti labai didelę kalėdinę misiją. Ar
prisimenate, kokia misiją?
Mes turime pastatyti pačią didžiausią dovaną viso pasaulio vaikams. Senelis išvyko pakinkyti savo
rogių, o mes šį vakarą turime užbaigti šią dovaną. Kaip manote vaikai, ar užteks mums laiko?
Pastatysim?
Vaikai: Taip!
Tad lekiame visi prie darbo!
Visi vaikai išeina į sceną. Rankose jie turi po mažą kaltuvėlį dovanai daryti. Vaikai dainuoja
„Nykštukų ir snaigių dainelę“. Dainuodami priedainį vaikai imituoja, kad kala didžiausią
dovaną viso pasaulio vaikams.
Daina: (melodija pagal dainą „Jingle Bells“)
Sniego kalnelius, ledo takelius,
Šaltį ir pūgas, šerkšno gėleles.
Po žiemos skara žemė bus balta,
Baltos gatvės, žmonės , miestai,
Pasaka balta. Ei!
Priedainis:
Viens du trys, viens du trys
Dirbame visi.
Gaus vaikai daug dovanų,
Bus ir linksma, ir smagu. Ei!
Viens du trys, viens du trys
Dirbame visi,
Gaus vaikai daug dovanų,
Bus ir linksma, ir smagu.
Linksmame draugų būry,
Tu juos sutikt turi,
Šokiais ir daina, nuotaika gera.
Žėrinti, puošni eglė vidury,
Baltos gatvės, žmonės, miestai,
Pasaka balta. Ei!
Priedainis:
Viens du trys, viens du trys
Dirbame visi.
Gaus vaikai daug dovanu,
Bus ir linksma, ir smagu. Ei!
Viens du trys, viens du trys
Dirbame visi,
Gaus vaikai daug dovanų,
Bus ir linksma, ir smagu.
Dirbti mums smagu,
Be jokių vargų.

Misija duota
Tuoj bus pabaigta.
Rudolfas atveš
Senį šaltį čia,
Su maišu plačiu plačiu –
Tilps daug daug dovanų. Ei!
Priedainis:
Po dainos vaikai susėda į savo vietas. Į sceną išeina mokytoja:
Aš girdžiu, kaip kažkas atrieda i mūsų kiemą..
Manau, tai Kalėdų senis grįžo iš kelionės.
Ir man nekyla nei mažiausios abejonės:
Mūsų dovana jau paruošta
Ir seneliui bus didžiulė staigmena!
Vaikai, pavieskime visi Kalėdų seneli!

Visi vaikai kviečia Kalėdų senelį. Ateina senelis ir prasideda dovanų dalijimas.

