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Įvadinė dalis 

Varpeliams suskambėjus į salę įskrido angeliukas, kuris nešė svarbią žinią visiems susirinkusiems.  

 

         

Grupė: visos darželio grupės 

Tema: pramoga „Trys karaliai. Atsisveikinimas su eglute“ 

Tikslas: gebėti kurti šventinę aplinką savo elgesiu ir darbais, pasidžiaugti savo atliktais muzikiniais 
kūriniais.  Sužinoti atkeliavusių trijų išminčių misiją, tęsti atsisveikinimo su eglute tradicijas.  

Uždaviniai:  

• nusiteiks smagiai šventei su darželio bendruomene, jaus meninės raiškos džiaugsmą; 
• ugdys artistinius gebėjimus; 
• pratinsis ne tik dainuoti, bet ir išklausyti kitų pasirodymus; 
• įsimins Karalių vardus, pasakos kokia jų kelionės misija  ir atneštų dovanų prasmė. 
• pagarbiai ir mandagiai  bendraus su bendraamžiais ir suaugusiais; 
• gebės savo emocijas, žinias, patirtį perteikti piešiniuose. 

Reikalingos priemonės: karūnos, apsiaustai, pianinas, natos, CD, muzikos centras, lazda. 

,,Tą naktį Betliejus miegojo 

Miegojo ir žemė visa. 

Tik štai angelai užgiedojo- 

Nušvito galinga šviesa“ 

 



Pagrindinė dalis 

Skambant  E.Tolvaišienės dainai „Trys karaliai“ į salę iškilmingai įėjo tris išminčiai klajojantys ir 

ieškantys Betliejaus miestelio kuriame gimė mūsų išganytojas, kūdikėlis Jėzus. 

Kasparas: Mes išminčiai trys karaliai, atkeliavom iš toli. Nors privargome lis valiai, bet laimingi ir 
linksmi. 

Baltazaras: Pastebėję žvaigždę šviesią, mes supratome nūnai, kad keliauti mus jau kviečia gimęs 
išganytojas tikrai. 

Merkelis: Esam tris karaliai, atkeliavę iš rytų, tolimų kraštų. Nešame dovanas, o išminčių dovanos 
turi gilę prasmę. Aš esu Merkelis - dovanoju auksą. Auksas yra turtas, vaizduojanti tai ką žmogus 
turi. 

Kasparas: aš esu karalius Kasparas, dovanoju smilkalus, jie išreiškia tai, ko žmogus trokšta. 

Baltazaras: aš esu karalius Baltazaras, dovanoju mirą, gydančią  žaizdas - parodo tai, kas žmogus 
yra. 

Tris Karaliai pavargo po ilgos kelionės, prisėdę pailsėti klausėsi vaikų dainelių, eilėraščių ir šokių. 

              
,,Voveryčių“ grupė padovanojo visiems  R. Bočkienės vaidybinę dainą „Nameliukas“, ,,Genelių“ 

grupės vaikai padainavo ir pašoko pagal G.Vanagaitės muziką vaidybinę dainelę „Žvirblis ir zilutė“  

ir ,,Žiogelių“ grupės vaikučiai nudžiugino visus savo vaidybine dainele „Katinėlis o lia-lia“. 

              



,,Ežiukų“ grupės vaikai visus pakvietė kartu dainuoti pagal Virgio Stakėno dainą „Laukiu dovanų“.  

,,Boružėlių“ grupės vaikučiai nudžiugino išminčius ir vaikus savo dainele „Susirinko prie eglutės“, 

o Rugilė padeklamavo Noros Jazbutytės eilėraštį  ,,Pirmoji snaigė“.  

                   

,,Žemuogiukų“ grupė padovanojo visiems pasaką apie ,,Žvėrelių karnavalą“  ir Vidmanto 

Sakalausko dainą „Kalėdų varpeliai“.  ,,Drugelių“ grupės vaikučiai nudžiugino padainavę 

I.Šeduikienės dainą „Šalčio natos“.  ,,Skruzdėliukų“ grupės vaikai padainavo E.Tolvaišienės dainą 

„Išdykėlis šiaurys“. 

                  

Vaikai pakvietė tris išminčius kartu padainuoti,  pašokti ratelius  „Trys karaliai atvažiavo“, „Stovi 

miške nameliukas“, „Kalėdų senio šokis“. 

                  

Po džiaugsmingų šokių atėjo laikas atsisveikinti su eglute. Angeliukas nukabines nuo eglutės pirmąjį 

žaisliuką įteikė jį trims karaliams. Palinkėję sveikų, gerų ir laimingų Naujųjų metų išminčiai toliau 

tęsė savo kelionę, o vaikai grįžo į grupes kupini įspūdžių kuriuos perteikė savo piešiniuose. 



                  
  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Baigiamoji dalis 

Vaikų mintys: 

 
Ieva: Trys Karaliai atėjo pas mus, kad pamatyti eglę ir su ja atsisveikinti. 
 
Lėja: Buvo graži Trijų Karalių šventė. Visi gražiai dainavo Karaliams ir eglutei.  
 
Dominyka: Patiko šokti su Karaliais, labai gaila buvo atsisveikinti su eglute. 
 
Augustė: Mes Karaliams padainavome savo dainą ir po to su jais šokome.  
Man patiko, nes Karaliai geri. 
 
Tamara: Trys Karaliai parodė ženklą, kad reikia nupuošti eglę. 
 

Refleksija  

Šioje pramogoje vaikai ne tik prisiminė Kalėdų šventę, bet ir klausėsi trijų karalių pasakojimų apie jų 

kelionės tikslą, nešamas dovanas kūdikėliui Jėzui ir jų reikšmę. Atsisveikindami su eglute vaikai šoko, 

dainavo, deklamavo eilėraščius, žaidė ratelius kartu su angeliuku ir trim karaliais. Angeliukas 

nuimdamas žaisliuką nuo eglutės simboliškai pabaigė šventę, o trys karaliai atsisveikino su visais ir 

palinkėjo sveikatos, santarvės, pagarbos ir laimingų metų. Smagiai nusiteikę vaikai grįžo į grupes ir 

savo emocijas išreiškė piešiniuose. 



Mėja: Trys Karaliai buvo ir Karolina buvo angeliukas. Trys Karaliai kartu su visais vaikais 
atsisveikino su eglute. 
 
Dorotėja: Trys Karaliai atėjo palaiminti kūdikėlio Jėzaus. Nuėmė žaisliukus iki kitų Kalėdų. 
 
Elzė: Man labai patiko trys Karaliai. Jie su mumis pasisveikino. Aš žinau jų vardus: Kasparas, 
Merkelis ir Baltazaras. Jie neša gėrį. 
 
Arnas: Buvo atsisveikinimas su eglute, dainavo ,,Drugelių", ,,Skruzdėliukų", ,,Žemuogiukų", 
,,Boružėlių" grupių vaikai. buvo trys Karaliai, mokė mus šokti, su mumis pašoko, tada atsisveikinom 
su eglute. 

 
 
 

         
 

         
 

Priedai  
 

DAINA MUZ. IR ŽOD. E.TOLVAIŠIENĖS „TRYS KARALIAI“ 

Iš toli, iš toli, iš šalies svetimos...                                                                                                                                                   
Gerą žinia visiems trys karaliai kartos. 

Trys karaliai, trys karaliai per pasaulį eina.                                                                                                                                       
Trys karaliai, trys karaliai neša džiaugsmą laimę.(2) 



R BOČKIENĖS VAIDYBINĖ DAINA „NAMELIUKAS“ 

Ant kalno, ant kalniuko, namelis, nameliukas.                                                                                                                  
O kas čia gyvena, ugnelę kūrena.(2) 

Gaidelis girnas kala, vištytė miltus mala,                                                                                                                               
Pelytė bėgioja, grūdelius nešioja.(2) 

Katytė šluoja, šluoja ir daineles dainuoja,                                                                                                                                                         
Pyragėli kepa ir sviestelį tepa.(2) 

 

G.VANAGAITĖS MUZIKA, V.LAUŽIKO ŽODŽIAI DAINA „ŽVIRBLIS IR ZILUTĖ“ 

Vėjas groja tošele tir-lir-ly-ir tu-ti.                                                                                                                                              
Šoka kiemo vidury žvirblis ir zylutė. 

Krypt, krypt galvele, trepu, trepu kojele, tir-lir-ly-ir tu-ti, tir-lir-ly-ir tu-ti.(2) 

O patarška šarka kraiposi ant stogo,                                                                                                                                  
kad žvirblelis pilkas šokti dar nemoka. 

Krypt, krypt galvele, trepu, trepu kojele, tir-lir-ly-ir tu-ti, tir-lir-ly-ir tu-ti.(2) 

Apsisukus šarka į krūmus nuskrido.                                                                                                                                        
Žvirblis ir zylutė šoko visą rytą. 

Krypt, krypt galvele, trepu, trepu kojele, tir-lir-ly-ir tu-ti, tir-lir-ly-ir tu-ti.(2) 

 

AUTORIUS NEŽINOMAS . VAIDYBINĖ DAINELĖ „KATINĖLIS O LIA-LIA“ 

Katinėlis o lia-lia, šoko trypė su pele.  
Su maža, su gražia prie urvelio garaže.(2)  
 
Būtų gal graži pora, bet pelytės jau nėra.  
Tai mįslė, tai mįslė: kurgi dingo ta pelė? (2) 
 
Šokis baigėsi liūdnai, nieks nežino kur jinai?  
Gal urve, gal urve, o gal katino pilve?(2) 

 

 



 „SUSIRINKO PRIE EGLUTĖS“    

                                                                                                                                                           
Susirinko prie eglutės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Daug linksmų, linksmų vaikučių.  

Čia Kalėdų senio lauksim ir su juo linksmai pokštausim.(2) 

Pasistiebia ant pirštukų mes paplosime katučių.         

Čia Kalėdų senio lauksim ir su juo linksmai pokštausim.(2) 

Atsistoja ant pėdučių, šokinėsim kaip zuikučiai. 

Čia Kalėdų senio lauksim ir su juo linksmai pokštausim.(2) 

 
MUZ IR ŽOD. VIRGIS STAKĖNAS DAINA „LAUKIU DOVANŲ“ 
 
Iš dangaus vėl byra snaigės, 
Gruodžio mėnuo baigias, baigias. 
Namuose eglutė stovi, 
Spirk šlepetes palovėn. 
 
Laukiu dovanų 
Kaip senelis kailinių, 
Kaip močiutė akinių, 
Kaip šunelis kumpio. 
 
Kad suvažiavo daug svečių! 
Nebesusėda – daug stačių. 
O teta tokia išbalus! 
Gal nepatinka balius? 
 
Laukiu dovanų 
Kaip senelis kailinių, 
Kaip močiutė akinių, 
Kaip šunelis kumpio. 
 
Jei mano valioje būtų, 
Nieks nerakintų butų. 
Padarytų sieloj vietos, 
Kad ateit Kalėdos! 
 
Laukiu dovanų 
Kaip senelis kailinių, 



Kaip močiutė akinių, 
Kaip šunelis kumpio. 
 
 
MUZ. IR ŽOD. I.ŠEDUIKIENĖS DAINA „ŠALČIO NATOS“ 
 
Pirko šaltis metalofoną, (ledo fleitą, mažą varpelį)                                                                             
mokės groti iš natų,                                                                                                                                                                                              
pasirinkęs gražų toną, kūrė dainą debesų. 
 
lA suskambo ledo lašas, SOL jam pritarė pūga.                                                                                                                 
FA išgirsk, varpelis mažas, dar ne viskas , ne pabaiga.   
DO klausyk širdies plakimo, MI mylėti nenustok,                                                                                                                                                       
SOL saldžiai svajok. 
 
 
MUZ IR ŽOD. VIDMANTAS SAKALAUSKAS DAINA „KALĖDŲ VARPELIAI“ 

Din din suskambo garsiai varpeliai                                                                                                                                  
Skriejo pro šali elnių pulkai.                                                                                                                                   
Girdi vaikučiai skamba dainelė,                                                                                                                                                                                                                                             
Juos pasitinka švelnus balsai.  

Din din din din, šypsos vaikai                                                                                                                                                                                  
Din din din din, juokias smagiai.                                                                                                                                                      
Kalėdų senelis jis nevėluoja                                                                                                                                                           
Rankomis moja – maiše žaislai.(2) 

Šventos Kalėdos, jos stebuklingos                                                                                                                                                                    
Stovi eglutė gražiai papuošta.                                                                                                                                                                
Spindi akutės, plaka širdutės.                                                                                                                                                                                                          
Kalėdų džiaugsmas, mirga žvakutės. 

Din din din din, šypsos vaikai                                                                                                                                                                                  
Din din din din, juokias smagiai.                                                                                                                                                      
Kalėdų senelis jis nevėluoja                                                                                                                                                           
Rankomis moja – maiše žaislai.(2) 

 

MUZ. IR ŽOD. E.TOLVAIŠIENĖS DAINA „IŠDYKĖLIS ŠIAURYS“ 

Vėjas dūksta sniegą mala, o vaikų rankelės šąla.                                                                                                             
Vėjau, tu paišdykauk, o po to namo keliauk. 



A-a, u-u-u-u-u, vėjau vėjau negražu.                                                                                                                                   
A-a, u-u-u-u-u, vėjau vėjau negražu.(2) 

Vėjo girnos šėlo, dūko, kol pavargo ir nurūko....                                                                                                             
Vėjau, jau daugiau nepūsk, gal pusnyje tu užsnūsk? 

A-a, u-u-u-u-u, vėjau vėjau negražu.                                                                                                                                   
A-a, u-u-u-u-u, vėjau vėjau negražu.(2) 

Ir nurimo tas pūtėjas, šiaurės vėjas, šiaurės vėjas.                                                                                                           
Ir pasipuošė žiema balto sniego suknele. 

   

BENDRI RATELIAI 

„TRYS KARALIAI ATVAŽIAVO“ 

Karaliai atvažiavo, mokyt vaikų savo. 

O jus vaikai  taip darykit, kaip karaliai daro.(2) 

 

„STOVI MIŠKE NAMELIUKAS“ 

Stovi miške nameliukas, nameliukas, nameliukas,                                                                                                                
ten gyvena seneliukas, seneliukas, seneliukas. 

Tu seneli su lazda išrink vaiką mums katrą.(2) 

 

„KALĖDŲ SENIO ŠOKIS“ 

Senis rankom ploja ir man smagu.(2)                                                                                                                                
Senis rankom ploja ir man smagu, kad aš paplot galiu. 

Senis kojom trypia ir man smagu.(2)                                                                                                                                       
Senis kojom trypia ir man smagu, kad aš trepsėt galiu. 

Senis šokinėja ir man smagu.(2)                                                                                                                                         
Senis šokinėja ir man smagu, kad šokinėt galiu. 

Senis maišą riša ir man smagu.(2)                                                                                                                      
Senis maišą riša ir man smagu, kad gausiu dovanų. 


	MUZ IR ŽOD. VIRGIS STAKĖNAS DAINA „LAUKIU DOVANŲ“

