
VAIDINIMAS:  „Susitiksim prie eglutės“  

(autorė Anelė Kairaitienė) 

 

Veikėjai: Auklėtoja –RAMUTĖ, Snieguolė-MONIKA, Barsukas-PAULIUS, Zuikis-JURGIS ir zuikučiai- DARIUS, DEIVIDAS ir 
MARIJUS, Lapė-KORINA (12/20), MONIKA (12/25), Ežys-ANDRIUS, Voveraitės-EMMA, KAROLINA ir  KRISTINA 

***Scenoje   Auklėtoja ir Snieguolė baigia puošti eglutę*** 

Auklėtoja:   

Jau žaisliukai pakabinti, 
Jau žalia eglutė spindi, 
Ji matyti iš toli! 
Ir maži ir dideli  
Tuoj sveteliai susirinks. 
 
Snieguolė:  MONIKA 

 Mes sulauksime svečių? 

Auklėtoja: 

 Ir netrukus. Jau girdžiu 
Smagų klegesį aplink. 
Iš kairės ir iš dešinės 
Kas čia pirmas atkurnės? 
 

***Įliuoksi Zuikis ir sustoja žado netekęs*** 

Snieguolė:  

sveikas, Zuiki ! koks tu greitas!  
Gal ant vėjo jojai raitas? 
 
Zuikis (juokiasi):  

Strykt, pastrykt! Kodėl gi ne? 
Tai bent eglė ! kaip sapne... 
Jei priimsit į svečius 
Atsivesiu zuikučius. 
 
Snieguolė: 

 Bėk, Zuikeli bėk, nelauk 
Ir atvesk zuikučių daug. 
 
***Zuikis išbėga ir greitai grįžta su kitais zuikiais, visi džiaugiasi eglute, apžiūrinėja žaisliukus. Tuo metu renkasi kiti 

žvėreliai.*** 



Auklėtoja: Kas atstriksi paskubom? 

Snieguolė (stengiasi įsižiūrėti): Jos pūkuotom uodegom... 

***Atliuoksi Voverytės*** 

Auklėtoja: Voverytės! O už jų ir Barsukas su Ežiu  

Voverytės bėga prie eglutės, o atpūškavusį Ežį ir atrisnojusį Barsuką kalbina Snieguolė  

Snieguolė:  

Jus Eželi, Barsukėli, 
Iš miego kas pakėlė? 
Kad jau šventė kas pasakė? 
 
Barsukas (dar žiovauja):  

Pabudau, pravėriau akį,  
Pamačiau – eglutė švyti! 
Puoliau Ežiui pasakyti  
Vos miegalius atsibudo, 
Atskubėjom čia abudu. 
 
Ežys (prisistato):  

Pušku, pušku! Aš Puškorius! 
Čia atpuškavau su noru. 
Aš dėkingas Barsukėliui, 
Kad prižadino, prikėlė. 
Kaip galėčiau nedėkoti, 
Tokį grožį pramiegoti? 
 
Auklėtoja:  

Kas ten sėlina? Laputė! 

***Pasigerėdama savo gražia uodega grakščiai įžengia Lapė*** 

Lapė (patenkinta):  

Man patinka ši eglutė 
O ir zuikių kiek čia daug !... 
 
 
***Lapė apsilaižo, o Zuikis traukiasi atgal*** 

Auklėtoja:  

Tu, Lapute, negudrauk! 

 



Lapė:  

Aš draugauti atėjau 

Zuikis (sudreba):  

Bet Laputės aš bijau ... 

Lapė (artinasi prie Zuikio): 

Nebijok, dabar Kalėdos, 
Aš nuo ryto prisiėdus... 
Įprotį sunku pakeisti: 
Mat su zuikiais mėgstu žaisti 
Ir jaučiuos tokia laiminga! 
 
Zuikis (atšoka):  

Mums esi tu pavojinga... 

Barsukas:  

Tu prie Zuikio nepristok, 
Savo kailį patausok. 
 
Lapė:  

Jei teisingai suprantu, 
Grasini, Barsuke, tu? 
 
***Auklėtoja visus ramina, Zuikį nuveda prie eglutės*** 

Auklėtoja:  

Nepamirškit, šiandien šventė, 
Turim taikiai sugyventi,  
Nesipykti, negudrauti ir visi gražiai bendrauti. 
 
 
Snieguolė: 

 Dėmesio! Jau ginčas baigės, 
Dovanoju jums po snaigę. 
 
 
 
 
***Visiems veikėjams Snieguolė prisega po snaigę.  

Lieka vien snaigė, Snieguolė ją visiems parodo.*** 

 

 



Snieguolė (paslaptingai):  

Krito snaigė iš dangaus... 
Čia nukrito, ne palaukėn. 
Na atspėkit, kas ją gaus? 
Kas atspės, ko mes dar laukiam? 
 
Auklėtoja:  

Jūs, gudručiai, pažiūrėkit! 
Gausit prizą tik atspėkit. 
 
Snieguolė:  

Na ir kam ji paskirta,  
Snaigė, ši graži, balta ? 
 
Barsukas: Tai Kalėdų Seneliukui ! 

Snieguolė:  

Prizą paskiriu Barsukui! 
Jis atspėjo, kad Senelis 
 Jau išsiruošė į kelią 
Ir kad snaigė ši balta  
Jam nuo mūsų paskirta. 

Auklėtoja:  

Paskirta dar ir dainelė  
Laukiamam, geram Seneliui. 
Šen visi! Gražiai sustokim 
Ir dainelę padainuokim. 
 
***Visi darniai sustoja ir dainuoja dainelę*** 

Auklėtoja:  

Vos dainelė nuskambėjo, 
Tuoj Senelis atskubėjo. 
 
***Vaikai šoka jo pasitikti, atveda prie eglutės, pasodina*** 

Snieguolė:  

Tau, Seneli, aš nešu 
 Dovanėlę nuo visų. 
 
***Snieguolė Kalėdų Seneliui prisega popierinę snaigę 

Prie kepurės ar krūtinės, Senelis padėkoja ir pamoja vaikams, kad visi jį apsuptų.  Dalija dovanas.*** 

 


