
 

 

RENGINYS  

,,DERLIAUS ŠVENTĖ“ 

 

 

Tikslas:   

1. Turtinti žinias apie rudenį, jo gėrybes;  

2. Skiepyti sveiką gyvenseną. 

  

Uždaviniai: 

1. Minti mįsles apie vaisius, daržoves ir grybus; 

2. Ugdyti draugiškumą, kūrybiškumą, aktyvumą, meilę, pagarbą gamtai;  

3. Mokyti kultūringo elgesio;  

4. Skatinti vaikus daugiau valgyti daržovių, vaisių, uogų.  

 

Dalyviai:  

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai, pradinių klasių mokiniai. 

Priemonės: 
Įvairių medžių lapai, įvairių daržovių, vaisių ir grybų kaukės, priemonės žaidimams, CD su dainų 

fonogramomis, prizai ir vaišės.  

 

Pasiruošimas šventei: 

Paroda ,,Dėdės Derliaus kraitelė“ (dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1–11 kl. 

mokiniai) 

Šventės dalyviai mokėsi eilėraštukų, dainelių, vaidinimų, šokių. Tėveliai padėjo pasigaminti kaukes, 

kostiumus, eksponatus iš vaisių, uogų ir daržovių (parodai). Mokytojos ruošė dekoracijas. Aktų salė 

papuošta medžių lapais, eksponatais. Renginio metu vaikai sėdi ant kėdžių puslankiu.  

 

SCENARIJUS 

 

Skambant muzikai salėje susirenka PUG ir IUG vaikai, visų pradinių klasių mokiniai, tėvai, pedagogai, 

šventės vedėjos Ruduo ir Šalna. 

 

RUDUO:   Sveiki, vaikai, ar jums patinka ruduo? 

VAIKAI:   Taip! 

RUDUO:    Ir man labai patinka, nes tokiu laiku aš – Ruduo – ateinu pas jus į svečius. 

Įeina Šalna 

ŠALNA:    Sveiki! Kur aš pakliuvau? Kas čia vyksta?  

RUDUO:    Šventė.  

ŠALNA:    O kokia šventė?  

RUDUO:    Derliaus šventė. O kas jus tokia?  

ŠALNA:   Tiesa, aš pamiršau prisistatyti. Atspėkite, kas aš tokia? Truputį padėsiu:      aš nušaldau 

lapus, gėles, daržoves, grybus, uogas. Ryte ant žolės ir lapų palieku baltą pėdsaką. Tai kas aš  esu? 

RUDUO, VAIKAI:  Šalna. 

ŠALNA:   Tikrai taip, aš – Šalna. O kodėl jūs Derliaus šventę švenčiate dabar? 

RUDUO:   Todėl, kad dabar yra ruduo ir žmonės nuima derlių.  

ŠALNA:   Prašau,  leiskite ir man dalyvauti Derliaus šventėje! Niekada nemačiau, kaip švenčiama ta 

šventė. 

RUDUO:    Gerai, likite kartu su mumis ir pamatysite, kaip mes mokame gražiai švęsti.  

ŠALNA:    Ačiū, ačiū jums!                  

RUDUO:    Krinta lapas, krinta kitas,– 

                  Rudenėlio šaltas rytas. 

                  Nužydėjo visos gėlės,  

                  Nebegieda vyturėlis. 
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                  Ir geltonų, ir raudonų,  

                  Kiek lapelių man po kojom. 

                  Vėjas kaukia, vėjas ūžia,  

                  Liūdi pieva ir giružė. 

                  Medžių lapai žemėn krito, 

                  Juos maži vaikučiai rinko. 

                  Ir raudonus ir gelsvus,  

                  Didelius ir mažus.  

2 klasės mokiniai šoka „Lapų šokį“ 

ŠALNA:      Kaip gražiai šoka vaikai! O kas dar vyksta rudenį? 

RUDUO:   Dar rudenį žmonės nuima derlių: per vasarą išaugintas daug įvairių daržovių ir kitų gėrybių. 

ŠALNA:      O aš niekada nemačiau, kaip auga augalai! 

RUDUO:  Tikrai? Nesijaudinkyte, tuoj pamatysite. Kviečiame priešmokyklinukus parodyti kaipgi 

auga augalai. 

Priešmokyklinukai šoka šokius „Aguonėlė“ ir „Pupa“ 

ŠALNA:   Šaunuoliai! Dabar supratau, kaip auga augalai: juos sėjam arba sodinam, paskui jie auga, 

žydi, noksta, o tada valgome, taip?  O ką žmonės dažniausiai augina? 

RUDUO:  Augina daug ką, bet šiandien mes papasakosime apie vaisius ir daržoves, nes jas labai sveika 

valgyti!  

ŠALNA:    Vaikai, o kodėl taip sveika valgyti vaisius ir daržoves? 

Vaikai atsako... 

RUDUO:      Pilnas sodas kriaušių,  

                Obuolių saldžiausių,  

                Pilnos šakos slyvų linko,  

                Rudenėlis jas surinko. 

                Išsipuošęs, išsipustęs 

                Lysvėj maivosi kopūstas. 

                Štai morkutės dvi žygiuoja, 

                Jų skruostukai raudonuoja. 

                Štai ateina pomidoras 

                Rausvas, didelis ir storas. 

1 klasės mokiniai dainuoja ir vaidina vaisius ir daržoves. 

ŠALNA:   Jūs   šaunuoliai! Kiek daug visko mokate! Vaikai, ar žinote, kaip vienu vardu pavadinti 

obuolius, kriaušes, slyvas?  

VAIKAI:  Vaisiai. 

RUDUO:  Teisingai. O kaip vienu vardu pavadinti agurkus, pomidorus, kopūstus, morkas? 

VAIKAI:   Daržovės. 

ŠALNA:    Tikrai taip. Koks nuostabus metų laikas – ruduo! 

RUDUO: Taip (SVAJINGAI susimąsto).  

4 klasės mokiniai dainuoja daina „Rudenėlio pokštai“  

ŠALNA:   Kokia graži dainelė ir kaip gražiai mokate dainuoti, šaunuoliai! O aš dar žinau, kad rudenį 

auga labai daug grybų! 

RUDUO:      Rudens lietus žemėn krito,  

                Grybų miškuose pridygo. 

                Raudonų ir gelsvų, 

                Didelių ir mažų.  

                 Šitų grybų pulkaunykas 

                 Buvo storas baravykas. 

                 Jis ūsus po beržu raitė 

                 Ir grybus nuo kelmo skaitė. 

3 klasės mokiniai vaidina, žaidžia žaidimus “Grybai” 

http://pasakos.org/grybukaras.html#skait%C4%97
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ŠALNA:    Kaip gera ir linksma man pas jus! Tiek daug žinote ir mokate! O aš dar noriu paklausti, ar 

jūs mėgstate skaityti knygas? 

RUDUO IR VAIKAI:   Taip, mūsų vaikai stengiasi daug skaityti. 

ŠALNA:   Aš irgi labai daug skaitau, bet labiausiai man patinka minti mįsles. Norite ir jums 

užminsiu? 

RUDUO IR VAIKAI:   Taip, labai norime! 

ŠALNA:   Gerai. Kas įmins, tas gaus prizą. Tik kas žino atsakymą, kelkite ranką. 

(už teisingai įmintą mįslę vaikai gauna prizą) 

                 Apskritas kamuoliukas, raudonas šoneliukas. Kas? (Obuolys.)  

                  Žalia žolė, bet ne žolė. Su uodega, bet ne pelė. Kas? (Agurkas.)  

                  Vienkojis vyrukas šimtą rūbų dėvi. Kas? (Kopūstas.) 

                  Raudonas žmogelis, žalia barzdelė. Kas? (Morka). 

                  Panelė balta, marškiniai raudoni; kai juos velki, tai verki. Kas? (Svogūnas.)  

                  Baltos vištelės po žemėmis auga. Kas? (Bulvė.)  

                  Kas po žemele raudonas? Burokas.  

                  Daug sesyčių vienam lopšy supas (Žirnis). 

Aukso pilviukas, kaulo Mykoliukas (Slyva). 

Raudonas ponaitis, pilve akmenaitis (Vyšnia). 

Be langelių, be durelių pilna gryčiukė žmonelių Agurkas). 

Turi kepurę, bet pats be galvos, turi vieną koją, bet be bato ant jos. Kas? (Grybai) 

Na, jūs tikri šaunuoliai! (už teisingai įmintą mįslę vaikai gauna prizą) 

RUDUO:    Vėjas siaučia 

                    Po palaukę,  

                    Debesėliai 

         Plaukia, plaukia… 

     Margą žiedą 

 Šalnos kanda,  

                     O į pietus  

                     Paukščiai skrenda. 

Vaikai, o ar žinote, kokie paukščiai išskrenda į šiltus kraštus? 

Vaikai atsako. 

ŠALNA:     Kaip liūdna, kai paukščiai išskrenda... 

RUDUO:    Taip. Bet neliūdėkime, kviečiu visus pašokti Ančiukų“ šokį. 

Visi šoka. 

 RUDUO IR ŠALNA žaidžia su vaikais žaidimus. 

ŠALNA: Kaip linksma ir gera! Jūs tokie šaunuoliai! O dar, aš mačiau jūsų darbelių parodą, man labai 

patiko. 

RUDUO: Taip. Mūsų vaikai labai pasistengė. Dabar kviečiame mokyklos direkrorių įteikti 

apdovanojimus. 

Mokyklos direktorius įteikia diplomus ir prizus vaikams 

ŠALNA:     Ačiū, jums, mieli vaikai, už tokią gražią šventę!  

O dabar prie vaišių stalo,  

Aš kviečiu visus be galo. 

Pavaišinsime svečius,  

Ir mažuosius vaikučius! 

Ten jūs gausit vitaminų, 

Vaisių, uogų, žalumynų, 

Kad nebūtų jums jokių  

Neišgydomų ligų. 

 

RUDUO:        Baigias mūsų karnavalas. 

                      Laukia vaišių platus stalas. 
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                      Laukia mano palydovės: 

                      Vaisiai, uogos ir daržovės. 

Kviečiame visus šventės dalyvius pasivaišinti mokyklos valgykloje. 

 

Vaišės: kepti obuoliai, konservuotos vyšnios ir slyvos, vyšnių ir slyvų kompotas. 

Renginio dalyviai eina į mokyklos valgyklą.  
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