su vaikais

Advento kalendorius

MAMAM – originalių skanėstų dirbtuvėlė. Tai
dviejų vaikučių mamos įkvėpimo ir
kūrybingumo rezultatas, kuris džiugina visus –
ir mažus ir didelius!
MAMAM Facebook puslapis

Munele – rankų darbo žaislai skirti patiems
mažiausiems. Du žaisliukų kūrėjos vaikučiai
yra ir įkvėpėjai, ir testuotojai.
Munele Facebook puslapis
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Šiek tiek istorijos ir tradicijų
Internete gausu idėjų, kaip gali atrodyti Advento kalendorius. Kiekvienas pasirenkame pagal savo
pomėgius, sugebėjimus ir pajautimą. Jei kalendorius skirtas jam ir jai – tai vienokia forma, jei vaikams
– kitokia, jei tai šeimos Advento kalendorius, jis bus dar kitoks. Taip pat turbūt skirsis tikinčiųjų ir ne
Advento kalendoriai. Tačiau visi jie turi ir kažką bendra – tai istorija ir prasminga tradicija.
Advento pradžia laikoma šv. Andriejaus šventė, o pabaiga – Kūčių vakaras. Adventas – tai laikotarpis,
kuris tęsiasi keturias savaites iki šv. Kalėdų. Tai džiugios rimties laikas, kai tikintieji ruošiasi sutikti
ateinantįjį Kūdikėlį Jėzų.
Tačiau ruošiasi ne tik tikinčiųjų pasaulis. Ruošiasi visi. Visi laukia Kalėdų ir savaip jas sutinka. Namų
puošyba, tvarkymasis, dovanų planavimas ir gamyba, pasakojimai ir istorijos apie kalėdinį metą,
gerų darbų darymas (jie daromi visus metus, tačiau ruošiant širdis šventei yra nuostabu ta švente
dalintis ir su tais, kuriems labiausiai to reikia), Advento vainiko puošimas, Advento kalendorius.
Pagrindinė Advento kalendoriaus funkcija – suskaičiuoti ir įprasminti laukimo laiką iki Kalėdų.
Sakoma, kad pirmieji Advento kalendoriai buvo sugalvoti liuteronų bendruomenėje Vokietijoje.
Pabrėždami, kokia svarbi krikščionims Kalėdų šventė, jie jau XIX a. sumanė išskirti Adventą. Pirmoji
kalendoriaus versija – paprastas tvarkaraštis, kurį pritvirtindavo prie lauko durų, kad visi galėtų
skaičiuoti likusį laiką iki Kalėdų. Bet vėliau žmonės pradėjo dėti prie kalendoriaus žibintą ar žvakę,
po to stengėsi vis kažkaip įvairiau papuošti. Taigi, Advento kalendorius gyvuoja jau porą šimtmečių
ir niekada nebūna toks pats. Jis kasmet keičiasi ir atsinaujina.

Advento vainiko žvakių reikšmė
1oji žvakė Pranašystės arba Vilties žvakė. Vilties, kad Dievas laikysis savo pažado.
2oji žvakė yra Betliejaus arba Pasiruošimo žvakė. Dievas tesėjo pažadą – Betliejuje gims Atpirkėjas.
3oji žvakė Piemenėlio arba Džiaugsmo žvakė. Angelų džiaugsmo giesmė.
4oji žvakė Angelo arba Meilės žvakė. Angelai praneša gerąją naujieną – Dievas laikėsi savo pažado
ir atsiuntė savo vienatinį sūnų iš meilės žmonėms.
5oji žvakė – Kristaus žvakė. Balta žvakė primena, kad Jėzus yra be nuodėmės ir atėjo mus išvaduoti
nuo nuodėmės taip pat.

Iš kairės: www.feeistmeinname.de, tradgardsflow.blogspot.se, floraservice.blogspot.lt, homesteadrevival.blogspot.lt
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Idėjos kalendoriams
Mūsų pernai metų kalendorius buvo iš susuktų popieriaus lapų kūgių, kurių viduje slėpdavosi
laiškelis+užduotėlė, o ant paties kūgio Kalėdų istorijos fragmentas.

Žemiau pateiksiu keletą pavyzdžių, rastų interneto platybėse, apačioje nuorodos, iš kur tie
kalendoriai paimti.

1.
2.
3.
4.

thequincetree65.blogspot.lt
snug-online.blogspot.lt
familieindenvreemde.blogsopot.nl
grosgrainfabulous.blogspot.lt

5.
6.
7.
8.

englemor-hilde.blogspot.com
whateverdeedeewants.com
www.bloglovin.com
andrellaliebtheszen.blogspot.cz
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Advento Kalendorius
Toliau pateiksime Advento kalendoriaus užduotis, kurias galėsite tiesiog atsispausdinti ir naudoti
savo kalendoriuose. Specialiai nenumeravome kiekvienos užduoties, kad... jei Jums nepatiks mūsų
pateiktas eiliškumas, būtų labai lengva jo nesilaikyti. Būkite laisvi kurti ir improvizuoti!
Visų dienų užduotėles vienoje vietoje galite atsispausdinti (o vėliau susikarpyti) iš priedo Nr. 4.
Jūs patys nuspręskite ar už užduotėlės atlikimą vaikai gaus apdovanojimą – saldumynų, vaisių ar kokį
smulkų žaisliuką. Kartais pati užduotėlė būna smagiau, nei saldainis.
Mes dažniausiai kaitaliojame, kad vaikams nebūtų savaime suprantama, kad už visas užduotėles turi
būti kažkokia dovana. Kartais būna saldainis prieš užduotėlę, ryte, o pati užduotėlė tik vakare, grįžus
po darželio ir darbų. Kartais nebūna saldumynų visai. Žodžiu, čia jūsų šeimos tradicijų ir požiūrio
reikalas. Mes tikime, Jūs rasite savąjį būdą laukti, švęsti ir džiaugtis :)

Lapkritis
30 d.

Liko 25 dienos iki Kalėdų!
Puošiame Advento vainiką, uždegame pirmąją žvakę, kalbame apie tai, kas yra
Adventas, kuo jis svarbus. Pasiruošiame ir kalendorių. Darbai paskirstyti visai
šeimai, po vakarienės galima pasivaišinti desertu, o prieš miegą mažieji nusipelnė
Kalėdinės istorijos*.
* Istorijų rasite priede Nr. 2

Gruodis
1 d.

Lauke jau žiema (bent kalendorinė). Reikia nusiteikti žiemiškai  Po namus ieškom
žiemiško kažko – po pagalve dėlionė ar užduotėlė apie žiemą*.
Be rankų, be kojų, gražiai teplioja – kas? /Šaltis/
* Užduotėlę išsirinkite iš esančių priede Nr. 1

2 d.
Laiškų diena. Darbelis paprastas – rašyti laiškus tiems, kurių pasiilgom, ką norim
pasveikinti, kam norim apie save priminti, ar paprasčiausiai pasakyti aš tavęs
pasiilgau!
Pilnas rėtis trupinių – kas? / Dangus ir žvaigždės/

3 d.
Ir toliau laiškai. Juos reikia ir parašyti, ir į vokus sudėti, ir išsiųsti...
Dar būtina visiems apsikabinti vienu kartu daugiau nei įprastai. Tegu būna
Ketvirtadienis – apsikabinimų diena!
Ir dainų, siūlom šią: Miltai ir cinamonas. O dar daugiau ramių vaikiškų dainelių
galite rasti puslapyje Vakaro žvaigždelė.
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O vakarui maldelė-eilėraštukas:
Kur tik beeitum ir ką beveiktum,
Lai ant peties angelėlis sėdės.
Kas benutiktų ir ką bekalbėtum,
Tegus jis viską išspręsti padės.
Kaip besielgtum ir ko benorėtum,
Lai gėrio pradas tave tolyn ves.
Ir kad ir ką tau kiti besakytų,
Leisk savo širdžiai pasiekti žvaigždes.

4 d.
Pasigaminti karšto šokolado ir skaityti pasakas tamsoje, pasišviečiant tik mažomis
lemputėmis ar žvakėmis.

Balta drobulė visą pasaulį užgulė – kas? /Sniegas/

Mūsų siūlomi karštojo šokolado variantai
MAMAM
200 ml migdolų pieno užkaisti su šaukštu cukraus ir vanile (ankštis, cukrus ar pasta – kaip mėgstat).
Įdėti 2 šaukštus kakavos (geriausia ne mažiau 70 proc.), kaitinti iki virimo, neužvirti. Šį vanilinįkakavinį pieną užpilti ant 50 g smulkinto juodo ar pieniško šokolado, gerai išmaišyti, kad viskas
ištirptų. Supilti į puodelį, uždėti vanilinių zefyriukų ir gerti!
Būtina pasidalinti su šalia esančiu ;)
ARBA aštresnis
Actekų
500 ml pieno sumaišyti su 1 arb. šaukšteliu cukraus, 1 arb. šaukšteliu medaus, žiupsneliu malto
džiovinto imbiero, gvazdikėlių ir smulkintų kajeno pipiriukų. Viską šildyti iki virimo, po to ant
vidutinio karštumo ugnies dar palaikyti apie 3 min., nukelti nuo ugnies. Įberti 1 arb. šaukštelį
vanilės ekstrakto ir 60 g kakavos, viską suplakti su plaktuvu. Patiekti puodeliuose su plaktos
grietinėlės puta.
5 d.
Šiandien tarptautinė savanorių diena. Mažyliams galima paaiškinti, kas yra
savanoris ir koks svarbus jo darbas. KAS savanoriškai šiandien išneš šiukšles?
KAS savanoriškai ... sąrašą tęskite :)
Penki tvartai, vieni vartai. Kas? /Pirštinė/
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Savanorystė
Savanorystė – tai įvairaus amžiaus žmonių atliekama veikla, už kurią negaunamas atlygis. Tiksliau,
savanoriaujant gaunama nauda nėra materiali. Bet kiekvienas, kuris turi savanorystės patirties, gali
paliudyti, kad iš šios veiklos gauna prasmės ir reikalingumo jausmą, turi erdvę įgyvendinti ir savo idėjas,
sutinka naujų įdomių žmonių. Taip pat savanoriaujantysis tobulėja tiek srityje, kurioje savanoriauja, tiek
asmeniškai (atranda ir pažįsta save, savo stipriąsias, silpnasias savybes ir pan.). Savanoriška veikla gali
būti vykdoma įvairiose organizacijose, renginiuose, atskiruose įvykiuose ir gali trukti labai skirtingą laiką:
nuo vienkartinio renginio iki savanoriavimo kartą ar net keletą per savaitę.
Nors mūsų šalyje yra įprasta manyti, kad savanoriauja tik jauni žmonės, tačiau tai netiesa. Savanorystė
neturi amžiaus cenzo. Norintiems savanoriauti būtina tik norėti tai daryti ir rasti kur tai daryti. Beje, jei
pradėjus savanoriauti matosi ir jaučiasi, kad čia ne ta vieta, kur norisi būti, visada galima keisti
savanorystės vietą, sritį ir prisiderinti veiklą prie savo esamo užimtumo. Tad netgi dirbantis, auginantis
vaikus (kai kuriose veiklose net kartu su vaikais), išėjęs į pensiją asmuo gali savanoriauti ir būti naudingas
visuomenei savo veikla ir idėjomis.
6 d.
ŠVENTASIS MIKALOJUS. Sekdami šio šventojo pavyzdžiu į batus prikraukite
saldainių, mandarinų, riešutų ar pan. (o gal ir kaimynus norite nustebinti?).
Ir paskaitykite legendą apie šv. Mikalojų (žr. žemiau).
Pasidarykite dekoracijų namams, kad Kalėdinė nuotaika po truputį įsigalėtų
aplinkui.
Mūsų pasiūlymas: varpeliai.
Advento vainike uždegame antrąją žvakę.
Mes pernai ryte radome pirmąją užduotėlę – rasti nykštukų kepures, o jas suradę ir jomis pasipuošę
aplankėme dieduką su bobute ir nuvežėme visą krepšį saldainių! Jau kiek smagumo buvo visiems!!!

Varpeliai – pasidaryk pats
Jiems pasidaryti reikės:
Vienkartinių stiklinaičių (geriausia baltos spalvos)
Siūlo, folijos
Didesnės adatos
Guašo ar akrilinių dažų, teptuko
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Legenda apie šv. Mikalojų
„III ir IV amžių sandūroje dabartinės Turkijos teritorijoje, Demrė miestelio apylinkėse, gyveno vyskupas
Mikalojus Myrietis, vėliau tapęs šventuoju. Mikalojus suardė pagonių deivės Dianos šventyklą (jos
gimtadienį). Jis garsėjo slapta atliekamais labdaros darbais. Viduramžių vaikams gruodžio 6-tą dieną
į žaislinius laivelius kraudavo dovanėles - kadangi Mikalojus buvo jūreivių šventasis ir globėjas. Iš tų
laivelių vėliau pasidarė batai ir kojinės. Nes, esą, vieną vargingą našlės šeimą jis sušelpė slapčiomis
įmesdamas aukso gabalėlį į prie ugniakuro padžiautą vaiko kojinaitę.“
šaltinis: www.vydija.lt

Todėl šią dieną ir minime šv. Mikalojaus dieną, o nykštukai atneša į batus saldainių...
7d.
Paskambinti seneliams/ tetai ar dar kokiam seniai matytam giminaičiui
paprasčiausiai pasisveikinti ir paklausti, kaip sekasi.
Gal dar yra neparašytų laiškų?
Žiemiška užduotėlė laukia sumanių ieškotojų!*

* Pasirinkite užduotėlę iš 1-ojo priedo.

8 d.
Jei dar negalvojote apie dovanas – metas apie jas pagalvoti!
Darant dovanas ar jų priedus namuose į procesą galite įtraukti ir vaikus – tai
nuostabi patirtis!
Taigi, sudarykite sąrašą, apsvarstykite, ką reikia įsigyti, pasidalinkite, kas ir už ką
bus atsakingas.
Nuotaikai – kalėdinė muzika :) Leiskite vaikams rinktis, bet nepamirškite ir savo
pomėgių.

Ką galima pasigaminti namuose ir padovanoti artimiesiems
1. Arbatos, žolelių, džiovintų uogų ir vaisių rinkiniai. Šiai dovanai reikėtų ruoštis jau vasarą,
bet galbūt paprasčiausiai turite didelį kiekį gėrybių. Arba galima sudedamųjų dalių įsigyti
parduotuvėse, ūkininkų turgeliuose, pas močiutę.
2. Muilo gamyba gali būti labai paprasta, jei įsigyjate muilo bazės, keletą kvapų ir turite
džiovintų žolelių ar uogų, pvz. medetkų, aviečių ir pan. O jei pridėsite prabangių gintaro
dulkių – dovana tikrai nustebins! Originaliai supakuotas paprastas muilo gabalėlis gali būti
labai patraukli dovana.
3. Namuose daryti saldainiai gali būti įvairiausios sudėties, pagal kiekvieno smaližiaus skonį:
sveikuoliški iš dribsnių, sėklų ir grūdų, džiovintų vaisių, o taip pat šokoladiniai su
įvairiausiais priedais. Viskas daug paprasčiau, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio!
Šokoladiniai saldainiai daromi išlydžius garų vonelėje šokoladą. Į silikonines formeles
dedant norimų priedų (mėgiamų smulkintų arba sveikų riešutų, kokoso drožlių, džiovintų
vaisių, čili pipiriukų, smulkintų apelsino žievelių ir t.t.) liejamas šokoladas. Vėliau viskas
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atvėsinama ir išėmus iš formelių supakuojama. Skanaus!

4. Iš druskos tešlos esame darę kryžiukų-nuliukų stalo žaidimą, kurį dovanojome

mėgstantiems stalo žaidimus.

Tad stalo žaidimų mėgėjams galima pagaminti unikalų žaidimą su taisyklėmis, aprašais ir
vienetinėmis figūrėlėmis. Svarbu viską apgalvoti, šiek tiek pasibraižyti, šiek tiek užsirašyti,
pasiskirstyti darbais ir sukurti. Kiekvienam žaidimui ir kūrėjui reikalingos kitokios
priemonės, tad neprisiriškite prie vienos.
5. Su vaikais galite pagaminti eglutei papuošti skirtų žaisliukų. Tai galite padaryti iš
cinamoninės ar druskos tešlos, taip pat galite gaminti ir valgomus papuošalus.
Druskos tešla reikia:
2 puodeliai miltų
1 puodelis smulkios druskos
1 šaukštas krakmolo (galima ir be jo. Krakmolas tešlai suteikia elastingumo)
1 stiklinė vandens
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Sumaišius visus sausus produktus supilti vandenį. Jei norite spalvotos tešlos, įlašinti kelis lašus
maistinių dažų. Tešlą pradžioj maišyti šaukštu, vėliau perkelti ant stalo ir minkyti. Tada daryti
norimus ornamentus ir kepti maždaug 70-90 laipsnių orkaitėje porą valandų vis apverčiant.
Druskos tešlos gaminiai gali išdžiūti ir paprasčiausiai laikomi kambario temperatūroje, nekepant,
tik užtrunka apie savaitę. Būtina kartas nuo karto apversti, kad džiūtų tolygiai.
Išdžiūvusius dekoruoti.
Cinamoninė masė reikia:
3/4 obuolių tyrės
130 g malto cinamono

Ornamentams iš šios masės:
Sausainių formelių
Šiaudelio ar medinio pagaliuko
Kaspinėlių, juostelių ar siūlų
Obuolių tyrę sumaišius ir išminkius su cinamonu, padalinti tešlą į keturias dalis. Viena dalį dėti ant
kepimo popieriaus, uždengti kepimo popieriaus lakštu ir iškočioti iki maždaug 5-8 mm storio. Tada
vieną lakštą nuėmus išspausti su formelėmis norimas figūrėles. Su šiaudeliu išdurti skylutes
pakabinimui. Orkaitę įkaitinti iki 90 laipsnių. Figūrėles kepti apie 2,5 val. Po to išimti ir atvėsinti ant
grotelių, leisti kelias dienas gerai išdžiūti kambario temperatūroje. Po to galima dažyti, dekoruoti,
verti juosteles ir pagamintas dekoracijas naudoti eglutės ar kambario puošybai.
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6. Yra daug idėjų dovanoms stiklainiukuose, pasirinkite labiausiai patikusią:

Saldainiukų stiklainiukas (thefrugalgirls.com)
Karšto šokolado ruošinių stiklainiukai (hoosierhomemade.com)
Eglutės žaisliukų pripildytas stiklainiukas (diyready.com)
Stiklainiukas su 365 palinkėjimais, mintimis, sentencijomis ir prisiminimais (aplus.com)
Senių besmegenių stiklainiukai pripildyti kalėdinių saldėsių (postris.com)

SPA rinkinys stiklainiuke (buzzfeed.com)
Stiklainiukas siuvėjai (hughesyomomma.wordpress.com)
Kalėdinių sausainių stiklainiukas (escapetoahappyplace.tumblr.com)
Stiklainiukas pripildytas įrankių ir priemonių, reikalingų mėgstančiam pasisukinėti virtuvėje
(thegunnysack.com)
Saldus teminis stiklainiukas (howdoesshe.com)
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O MAMAM siūlo Jums vienos iš tokių smagių ir saldžių dovanų receptą!
Braunis su šokoladiniais saldainiais

Nuotrauka MAMAM

Stiklainio talpa – 600ml
Puodelio tūris – 200ml
1puodelis miltų
1/2 arbatinio šaukštelio druskos
2/3 puodelio balto cukraus
2/3 puodelio rudojo cukraus
1/3 puodelio kakavos
likusį stiklainio kiekį užpildyti mėgiamais saldainiais, pvz. M&M, šokolado gabalėliais, riešutais,
kuo tik mėgstate.
Sluoksniuoti viską, kiekvieną sluoksnį stipriai suspaudžiant, patariu biriausius produktus
(saldainiai, šokoladas, riešutai) dėti pačiame viršuje.
Prie stiklainio prikabinti lap++elį su instrukcija:
Stiklainio turinį sumaišyti su trimis kiaušiniais, 1/2 puodelio aliejaus ir šaukšteliu vanilės. Supilti
į kepimo formą neaukštais kraštais ir kepti 180laipsnių orkaitėje apie 25 minutes. Atvėsusį
supjaustyti nedideliais gabalėliais.
Skanaus!!!
7. Mėgstantiems ir gebantiems siūti yra daugybė idėjų rankų darbo dekoracijoms ir
dovanoms. Šioje nuorodoje gausu idėjų apie eglučių siuvimą.
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Šaltinis: more idey.
O mūsų draugai Munele dalinasi, kaip siūna karuseles ir dekoracijas.
Darbo eiga nėra sudėtinga, daugiausia laiko pareikalauja siuvimas rankomis. Visų pirma
sugalvojate, ką siūsite ir nusipiešiate (arba atsispausdinate) trafaretą ant popieriaus, vėliau
perkeliate piešinį ant filco ar kitos medžiagos.
Tuomet darote iškarpas ir konstruojate siuvinį.

Nuotrauka Munele
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Nuotraukos Munele
O čia dar vienas Kalėdinis siuvinys – angelas!
Pradžia visų siuvinių ta pati.
Kai jau turite visas siuviniui reikalingas detales, išsiuvinėkite veidą, susiūkite visas detales atskirai: rankas,
kojas, galvą.

Nuotraukos Munele
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Užpildykite jas sinteponu. Dekoruoti galite nerta juostele, karoliukais ar pan. Prisiūkite sparnus,
aureolę ir galite kabinti ant eglutės ar karuselės, o taip pat dailiai supakuoti į dovanų dėžutę ir
dovanoti!

Nuotraukos Munele

Linkime kūrybinio įkvėpimo!
9 d.
Pa(si)daryti šviesos stalą. Tamsiausiais žiemos vakarais jis tarnaus užburiantiems
žaidimams ir istorijų pasakojimams.
Pažaiskite su vaikais pasaką „Pirštinė“.
Užduotis paskirstykite visiems šeimos nariams, nes yra ką veikti: padaryti šviesos
dėžę, pasirūpinti visais reikalingais piešinėliais, sekti/vaidinti pasaką.

Šviesos stalas
tai dar viena priemonė pažinimą, mokymąsi ir kūrybą paverčianti patraukliu ir įsimintinu nuotykiu.
Jį pasidaryti labai paprasta!
Reikia:
lempučių (geriausia eglutės, vienspalvių), tačiau eksperimentams labai tiks ir įvairiaspalvės
Plastikinės dėžės (kuo didesnė, tuo smagiau)
Lemputes padedame po dėže, išjungiame šviesą ir įjungiame lemputes – štai ir viskas – jūs
pasiruošę veiklai! Detalesnis aprašymas ir idėjos veiklai tinklaraščio įraše kaip pasidarėme šviesos
dėžę. Spauskite ant nuorodos!
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Pasaka "Pirštinė"
Tai ne vien pasaka, bet ir darbelis – ant šviesos stalo dėti didelę iškirptą popierinę pirštinę (galite
naudoti ir tikrą), beskaitant pasaką į pirštinę dėti gyvūnėlius, kurie užklysta. Kiek jų ten tilps? Vaikai
šią pasaką gali ir suvaidinti :)
PRADEDAM!
Pametė senelis pirštinę. Štai bėga pelytė. Įlindo į tą pirštinę ir kiūti.
Atšokavo varlė ir klausia:
- Kas čia pirštinėje tupi?
- Pelytė smailianosytė. O tu kas?
- Varlė kvaklė. Leisk mane.
- Eikš!
Bėga kiškis ir klausia:
- Kas čia pirštinėje tupi?
- Pelytė smailianosytė ir varlė kvaklė. O tu kas?
- Kiškis piškis. Leiskite ir mane!
- Eikš!
Bėga lapė:
- Kas čia pirštinėje tupi?
- Pelytė smailianosytė, varlė kvaklė ir kiškis piškis. O tu kas?
- Laputė kūmutė. Leiskite ir mane!
- Eikš!
Tupi visi, bėga vilkas ir klausia:
- Kas čia pirštinėje tupi?
- Pelytė smailianosytė, varlė kvaklė, kiškis piškis, laputė kūmutė. O tu kas?
- Aš - vilkas pilkas. Leiskite ir mane į pirštinę!
- Eikš!
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Eina lokys riaumodamas ir klausia:
- Kas gi čia pirštinėje tupi?
- Pelytė smailianosytė, varlė kvaklė, kiškis piškis, laputė kūmutė ir vilkas pilkas. O tu kas?
- Aš lokys lepečkojis. Leiskite ir mane į pirštinę.
- Eikš!
Ir jis įlindo.
Bėga šernas:
- Kriu, kriu, kriu! Kas čia pirštinėje tupi?
- Pelytė smailianosytė, varlė kvaklė, kiškis piškis, laputė kūmutė, vilkas pilkas ir lokys
lepečkojis. O tu kas?
- O aš šernas aštriailtis. Leiskite ir mane pirštinėn!
- Eikš!
Eina medžiotojas, mato, - pirštinė kruta. Jis kai šaus – pirštinė plyšo ir visi žvėrys išbyrėjo!

suvaikais.2015

10 d.
Padaryti su vaikais angelą galvūgaliui, kad sapnus saugotų ir poilsis būtų
lengvas ir švelnus.
Atsimenat maldelę-eilėraštuką, kurį skaitėte gruodžio 3ąją? Jis čia kaip tik!

Pasidaryk angelą iš popieriaus

Šaltinis: simnet.is
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11 d.
Kalėdos – dovanų metas. Taip pat gerumo darbų. Kadangi geriausias mokymasis
yra iš praktikos, iš to, ką mes patiriame, tai suraskite galimybę paaukoti maisto ar
daiktų... Gal maisto bankui, gal sergantiems vaikams ar stokojančioms šeimoms,
vienišiems seneliams...
Ir kalbėdamiesi su vaikais apie dalinimąsi pasirinkite tris žaisliukus/ tris knygas,
kuriuos atiduosite labdarai. Galite nuspręsti, kam ir kur atiduosite, galbūt rytoj ir
nuvykite ten ;) BŪTINAI kartu su vaikais.

12 d.
Darbelis – išvaryti iš namų dulkes, pasidalinti saldainiu su močiute/ kaimyne,
apkabinti brolį/ sesę, nupiešti žiemą, nes už lango...
Pakvėpinkite namus Kalėdine nuotaika ;) Vaikams patiks!

Kalėdų kvapas namams
Reikės:
nedidelių apelsinų, kelių pakelių gvazdikėlių.
Jei manote, kad vaikams gali būti sudėtinga patiems „išmarginti“ apelsinus, galite jiems padėti ant
apelsinų juodu rašikliu pažymėję taškučius, kur smeigti gvazdikėlius. Taip pat galite išpjaustyti
linijas/ ornamentus žievelėje, jie ten susmaigstys gvazdikėlius.
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13 d.
Nusipirkite prieskonių meduoliams ir pakvėpinkite namus bei nudžiuginkite
namiškius pirmaisiais šių metų meduoliais!
Šįkart mūsų draugai MAMAM siūlo pasigaminti meduolių vainiką, kuriuo ir namus
galite papuošti, ir į svečius nusinešti. Bėdai ištikus – ir suvalgyti ;)
Advento vainike uždegame trečiąją žvakę.

Meduoliai ir meduolių vainikas
Europoje meduoliai žinomi nuo seno. Įvairios šalys turi skirtingus tradicinius meduolius – vienose
tai minkštas pyragas su prieskoniais, kitose šalyse mėgstami traškūs, plokšti sausainiai arba tamsi,
minkšta „duona“ iš meduolinės tešlos. Meduoliai skiriasi savo spalva, skoniu, prieskoniais, tačiau
visuose kraštuose meduolius pamėgta pjaustyti skirtingomis formelėmis, vaizduojančiomis
žmones, gyvūnus ir dangaus kūnus. Kai kur jie gausiai ir spalvingai puošiami, o kai kur dominuoja
paprasti, mažai dekoruoti meduoliai.
Formelę galite naudoti kokią tik norite – meškučio, imbierinio žmogučio, žvaigždės ar kt.
Nusipieškite ant kepimo popieriaus lapo taisyklingą apskritimą, apverskite lapą ir dėliokite formele
iš tešlos išspaustas figūrėles, lietimosi vietas patepkite kiaušinio plakiniu.
Svarbu – juostelę verkite tik į visiškai atvėsusį vainiką!












100 g rudojo cukraus
100 g baltojo cukraus
100 g auksaspalvio sirupo (arba medaus)
75 ml vandens
150 g sviesto
1 v. šaukšto cinamono
1 v. šaukšto malto imbiero
1 v. šaukšto maltų kardamonų
½ a. šaukštelio juodųjų pipirų
1 a. šaukštelio kepimo miltelių
500 g miltų

Į puodą suberkite cukrų, įpilkite auksaspalvio sirupo (medaus) ir vandens. Kaitinkite ant nedidelės
ugnies, kol cukrus ištirps. Sudėkite sviestą ir kaitinkite, kol ištirps (neužvirkite). Nukelkite nuo
ugnies ir palikite paruoštą sirupą pravėsti. Įmaišykite prieskonius ir kepimo miltelius.
Pravėsusį prieskoniais pagardintą sirupą sumaišykite su miltais ir užminkykite vientisą tešlą. Tešla
bus minkšta, bet nebijokite, pastovėjus ji sutirštės. Tešlą įvyniokite į maistinę plėvelę ir palikite
atvėsti šaldytuve. Geriausia pernakt.
Tešlą dar kartą išminkykite, kol lengvai minkysis. Ant miltais pabarstyto darbastalio plonai iškočiokite
tešlą, išpjaukite norimos formos sausainius. Sudėkite ant kepimo popieriumi ištiestos skardos ir
kepkite 8-10 minučių orkaitėje 180 °C.
Palikite atvėsti ant kepimo skardos.
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Nuotrauka MAMAM
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14 d.
Ir vėl meduoliukų diena. Maišom, minkom, pjaustom, kepam. Maišom, minkom,
pjaustom, kepam. Šiame darbe atsakomybių užteks visiems šeimos nariams.
Pavargusiems – žiemiška dėlionė*.
O eksperimentuojantiems – imbierinių dėžučių idėja.

* Dėlionę rasite priede Nr. 1

Imbierinės dėžutės saldumynams
Pasidarykite norimą trafaretą dėžutei, iškirpkite ir pagal jį supjaustykite meduolinę tešlą.
Meduolius formuokite iš mėgstamos tešlos.
Dėžutes klijavome karamele virta iš cukraus ir trupučio vandens. Dekoravome citrininiu glajumi,
kuris gaminamas iš cukraus pudros ir citrinos sulčių. Žvaigždutės, eglutės ir kiti papuošimai pirkti
kepinių skyriuje, tačiau mėgstančios ir gebančios pasisukioti virtuvėje gali bet kokius papuošimus
pasidaryti iš cukraus masės. Jei turite klausimų, drąsiai klauskite laikassuvaikais@gmail.com !
Dėžutes pripildėme sviestinių sausainių.

15 d.
Jei dar neturite papuošę eglutės, vaikams pasiūlykite išpuošti eglutę paveikslėlyje*
Laukti Kalėdų ypatingai smagu!
Pasikalbėkite su vaikais prie vakarienės stalo apie tai, kokios būdavo Jūsų Kalėdos,
kaip jas švęsdavote, kokias dovanas gaudavote, kaip puošdavote eglutę ir pan.

* Ieškokite priede Nr. 1
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16 d.
Kiekvieni namai po truputį ima kvepėti Kalėdomis, tačiau yra žmonių, kurie, mums
kepant sausainius, dirba, pvz. paštininkai, kurjeriai ir pan. Paruoškite keletą gražiai
supakuotų sausainukų tiems, kas ateina į Jūsų namus vedini darbo reikalų.
Vaikams pasiūlykite karpyti snaiges ir jomis papuošti langus, duris ir kitas dar
nepuoštas namų kerteles.
Pinterest į paiešką parašykite snowflakes ir atrasite galybę įvairiausių snaigių.
Mes su vaikais karpėme, ką sugalvojome, įdomumui – ant skirtingų spalvų popieriaus.

17 d.
PriešKalėdinis laikas ypatingas tuo, kaip šventėms ruošiamasi. Vienas iš tradicinių
šventinių kepinių – Kūčiukai. Kviečiam kepti, valgyti ir kitus vaišinti.
Beje, šis darbas taip pat neapsieina be vaikiškų rankučių.

Kūčiukai
MAMAM dalinasi su jumis!
„Kūčia – patiekalas, kadaise gamintas iš įvairių grūdų ir valgytas su medumi ir aguonomis. Jo vardu
pavadinta ir trumpiausia metų diena bei ilgiausia naktis.
Įvairiuose šalies regionuose patiekalas vadintas skirtingai: kleckučiais, prėskučiais, galkutėmis,
kalėdukais, buldikais, pulkeliais, kukuliais, paršeliukais, šližikais.
Bendrinį kūčiukų pavadinimą maži apvalūs kvietinių miltų su mielėmis kepiniai įgavo palyginti
neseniai. Ypač išpopuliarėjo šaliai atkūrus Nepriklausomybę, kai vėl drąsiai pradėtos švęsti Kūčios.
„Taip greičiausiai nutiko dėl to, kad kūčiukai dėl patrauklios formos ir skonio paplito visuotinai ir
buvo pamėgti visoje šalyje“, – sakė etnologė (Neringa Bakanaitė).
Šaltinis: skonis.lrytas.lt

Nuotrauka MAMAM
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Receptas
1/3 pakelio šviežių mielių (įprastas 100g pakelis)
1 kiaušinio
100g sviesto
1 stiklinės pieno; cukraus pagal skonį (keletą šaukštų) aguonų
Miltų, kad tešla būtų minkoma, bet ne per kieta. Taip pat tešla turi nelipti prie dubens kraštų.
Mieles užpilti cukrumi, patrinti, kad pasidarytų skystos. Tada pašildyti pieną, kad vos, vos šiltas būtų
(svarbu ne per daug) ir užpilti ant mielių su cukrumi. Sudėti išlydytą sviestą, įmušti kiaušinį ir viską
gerai išmaišyti. Tuomet suberti pagal skonį aguonų ir miltų, viską išminkyti. Viską palikti šiltai kad
tešla pakiltų nors dvigubai. Galima laikyti apie porą valandų, tas laikas priklauso nuo šilumos namie.
Kepti apie 180 laipsnių temperatūroje apie 15 minučių, kol gražiai pagels.
18 d.
Miesto eglučių lankymas, o po to Kalėdinio filmo vakaras! Pasiruoškite mėgstamą skanėstą penktadienio vakarui ir
praleiskite jį kartu su šeima.

Štai keletas filmų pasiūlymų:
Kalėdų giesmė (1951 arba 2009)
Kalėdų senelio slaptoji tarnyba (2011)
Elfas (2003)
Košmaras prieš Kalėdas (2007)
Tegyvuoja meilė (2003)
Kaip Grinčas Kalėdas vogė (2000)
Svajonių traukinys (2004)
Fredo Kalėdos (2007)
Ketverios Kalėdos (2008)
Serendipity (2001)
19 d.
Net jei lauke ir nebūtų sniego, žiema paukšteliams ir mažiems miško gyvūnams yra
nepritekliaus metas.
Pasinaudoję viena iš idėjų lesyklėlei, pagaminkite ją visi kartu ir nuvežkite į sodą ar
artimiausią mišką. Mažieji žmogaus draugai Jums bus dėkingi! O vaikai iš arčiau
susipažins su gamta.

Lesyklėlių idėjos
1. marthastewart.com
2. herecomesthesunblog.net
3. kidskubby.com
4. pinkpistachio.com
5. sarahmeyerwalsh.wordpress.com
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20 d.
Advento vainike uždegame ketvirtąją žvakę.

Su tėčiu žaisti stalo žaidimus (na, bent vieną), o su mama skaityti žiemiškus
eilėraščius* :)

* Eilėraščių rasite priede Nr. 2

21 d.
Pasidaryti šeimos iškylą prie jau papuoštos Kalėdų eglutės. Kiekvienas į iškylą
atsineša savo Kalėdinę istoriją. Arba skaito bendrą istoriją iš turimos knygos ar
mūsų pasiūlytą*.

* Ieškokite 2-ajame priede
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22 d.
Sugalvoti keletą žodžių, kurie asocijuojasi su Kalėdomis. Pasvajoti-pasikalbėti apie
Kalėdų laukimą ir kaip kiekvienas prisidėsite prie šventinės nuotaikos kūrimo.
Tiems, kas dar nemoka, bet jau mokosi rašyti – parašyti žodį KALĖDOS.
Pagaminti žaisliuką ar dekoraciją su šiais Kalėdiškais žodžiais.

23 d.
Kalėdos čia pat!
Belieka supakuoti dovanas, parašyti linkėjimus ir pasivaišinti mandarinais :)

Pakuojam dovanas
Kartais smagu pridėti vieną kitą etiketę ar lapelį su palinkėjimu.
Idėja: mažyliai gali atspausdintas etiketes iškirpti, apklijuoti norimomis aplikacijomis, lipdukais ir
taip asmeniškai paženklinti dovanas, kurios yra skirtos jų seneliams ar krikšto tėvams.
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24 d.
Kūčių diena ir vakaras skirti šeimai. Tai šviesios ir džiugios ramumos
laikas.
- Mama, ar žinai kas yra Kalėdos?
- Kas?
- Tai Jėzaus gimtadienis!
Užduotėlė paprasta – būkite kartu!
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Priedas Nr. 1 - paveikslėliai
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Šaltinis: www.activityvillage.co.uk
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Visi paveikslėliai paimti iš skirtingų spalvinimo užduočių interneto puslapių. Kai kurie yra mūsų
pritaikyti šiam kalendoriui. Kad niekas nesupyktų (mes neturime tikslo apsimesti tuo, kuo nesame)
pateikiame naudotų ar apžiūrėtų paveikslėlių šaltinių sąrašą.
Norėdami rasti daugiau užduotėlių paprasčiausiai spauskite ant nuorodų :)
 http://www.bestcoloringpagesforkids.com/snowflake-coloring-pages.html
 http://koloringpages.com/winter-coloring-pages/
 http://pagestocoloring.com/wp-content/uploads/2013/12/cute-bunnies-and-snowmanfree-winter-coloring-pages.jpg
 http://www.warnai.net/snowman-coloring-page/snowman-coloring-page-picture/
 http://pagestocoloring.com/7936-beannie-snowman-winter-coloring-pages/beanniesnowman-winter-coloring-pages/
 http://www.xcoloringpages.tk/snowman-coloring-pages/
 http://www.drodd.com/html4/christmas-tree-coloring-sheet.html
 http://azcoloring.com/coloring-page/38118
 http://www.coloringdsgn.com/9fd737c12cbfa1b7-christmas-tree-coloring-pages.html
 http://www.coloringnet.tk/christmas-tree-coloring-page-2/
 http://loohns.com/coloring/cute-ornaments-coloring-pages
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Priedas Nr. 2
Eilėraščiai
Žiemos pasaka
Henrikas Radauskas

Ledo pilis
Nijolė Morkūnaitė

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai,
Taip kvepia vakaras sapne.

Žmonės kalba. Žmonės matė.
Kai Šaltukas pilį statė.
Ledo stogas. Ledo menės.
Pilį saugo besmegenis.

Žiūrėki: linija pro stiklą
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.

Menėj dega ledo žvakės.
Nuo šviesų net raibsta akys.
Apie pilį snaigės šoka.
Kyla, leidžias, kaip tik moka.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti.

Bet klausyk, pily naujiena –
Saulė švietė visą dieną.
Pilies bokštai sumažėjo.
Menėse vanduo varvėjo.

Senelės pasaka
Salomėja Nėris
Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta, balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.
Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas –
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.
Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.
Apie trečią brolį Joną –
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę – žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.
Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal...
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! –
Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu –
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.
Našlaitėlė gero būdo –
O jos pamotė pikta …
Bet… senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.

O jau po trijų dienų
Pažiūrėt pilin graudu.
Pasidžiaugus saulute,
Ji pavirto balute.
Gruodis
Zita Gaižauskaitė
Sutikau šį rytą gruodį.
Kur skubi, kur šitaip skuodi?
Kur ant balto žirgo skrieji?
Tuoj Kalėdos, tuoj Naujieji.
Reikia žemę padabinti,
Jai kasas tvirtai supinti.
Sniegeliu užbert kelius
Ir sukaustyt upelius.

Snaigių kalba
Mykolas Linkevičius
Tylią naktį,
naktį šventą
baltos snaigės
tyliai krenta…
Tyliai krisdamos
į žemę
baltos snaigės,
rodos, šlama.
Rodos, kužda
mūs širdims:
Dievo kūdikis
užgims.
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Ledinukas
Kostas Kubilinskas
Ledo rūmuose nuo seno
Senis šaltis sau gyveno
Ir turėjo jis anūką
Šaltanosį ledinuką.
Geras buvo tas anūkas
Šaltanosis ledinukas
Nesurūgęs, nesustiręs
Bet kur eina, ten ir girias:
Moku kalti ledo tiltus,
Moku malti sniego miltus,
Kiškį piškį užpustyti,
Ežį kežį užmigdyti.
Visą žemę, jei norėčiau,
Aš sušaldyti galėčiau.
Miega varlės pūstažandės
Ir barsukas kietasprandis.
Ką barsukas? Aš ir mešką,
Kai paspaudžiu – šonai braška…
Visą žemę, jei norėčiau
Aš sušaldyti galėčiau!
Vienąkart per sniego pūgą
Šaltis vedasi anūką,
O anūkas Ledinukas
Rateliu su snaigėm sukas.
Žiūri – važy sėdi ponas,
Nuo arielkos net raudonas,
Ir į kailinius storiausius
Storas ponas įsirausęs,
Ir kelius, ir ilgas kojas
Zebrų kailiais apsiklojęs.
Šast anūkas Ledinukas
Ir po zebrų kailiais brukas:
Šaltanosis, šaldo poną
Šąla, bąla pono nosis…
Ir nuo rankų ligi kojų
Ponas kaulan suragojo.
– Na matai, – anūkas girias,Ar, seneli, aš ne vyras:
Moku kalti ledo tiltus,
Moku malti sniego miltus.
Zuikį puikį – užpustyti –
Ežį kežį – užmigdyti
Ir sušaldyt storą poną,
Nuo arielkos net raudoną.
Visą žemę, jei norėčiau,
Aš sušaldyti galėčiau… ->

– Na jau, na! – jam Šaltis sako. –
Dar tau girtis neužteko.
Tau sušaldyt žemę knieti,
O sušaldyk tu valstietį.
Pažiūrėk – tenai už valkos
Pagiry jis kerta malkas.
– Chi! – nusijuokė anūkas. –
Aš nebūčiau Ledinukas,
Jei valstietį palei traką
Nesušaldyčiau į ragą.
Ką valstietį! Jeigu mešką,
Kai paspaudžiu – šonai braška.
Pasigyrė, na ir dumia
Pas valstietį į pakrūmę.
O valstietis – malkas kerta.
Kirvis skamba. Darbas verda:
Užsimoja ir kad tvoja,
Tai net skiedros išlekioja.
Meta pirštines į šalį:
– U ta ta! Karšta dienelė! –
Vienas sau valstietis šneka,
O jo rankoj kirvis žvaga.
Ledinukas galvą kraipo.
Pasižiūri. Pasišaipo.
Ir galvoja: “Tu sušalsi
Ir kirvuko nepakelsi.
Va, ir bus tada, žmogeli,“U ta ta! Karšta dienelė…”
Ir sutelkęs visą rūstį,
Jis pradėjo šaltį pūsti.
Kaklą rankom apsivijo.
Tuoj skrebučiai apšerkšnijo,
Tuoj ir ūsai apšarmojo,
O Šaltutis pagalvojo:
“Na, dar vieną šaltą gūsį,
Ir, vargšeli, tu pražūsi,
Suragosi kaip tas ponas,
Nuo arielkos net raudonas…”
Ir nušokęs nuo pusnyno,
Vėl jis pūsti pamėgino:
Griebia ausį, griebia nosį,
O valstietis nusikosti
Ir kiek gali stuobrį engia,
Net sušalęs kirvis spengia.
Baltas baltas tartum pūkas
Tūpsi šaltas Ledinukas –
Čiupt už kojų, čiupt už rankų
Ir į antį įsirango,
Bet valstietis nesušąla,
Tik į kelmą pleištą kala.
Šaltas sniegas žaižaruoja.
Karštas prakaitas garuoja.
Pagaliau žmogus prašneko.
– Na ir karšta čia prie trako!
Kur tas šaltis pasidėjo,
Duotų gūsį šalto vėjo.
Ledinukas net pašoko,
Vos iš apmaudo nesprogo
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Ir, sutelkęs visą rūstį,
Vėl pradėjo smarkiai pūsti.

Kaip manai, kur eglutės namai?
Violeta Palčinskaitė

O valstietis be skrebučių
Krauna malkas ant rogučių.
Baigęs darbą, ant kelmuko
Atsisėda, užsirūko…
Pailsėjo, pasėdėjo
Ir per girią nugirgždėjo.

Kaip manai,
Kaip manai,
Kur eglutės
Namai?

Senis Šaltis atlingavo:
– Kur valstietis?
– Nuvaziavo!
– Na, matei dabar, sūneli,
Ką žmogus ir darbas gali.
Tau sušaldyt žemę knieti…
Ką ten žemę! Jei valstietį
Šaldei šaldei tu prie šilo –
Ne sušalo, o sušilo…
Nors valstietis apšerkšnijo. –
Darbas šalčio nesibijo!
Baltas baltas tartum pūkas
Susimąstė Ledinukas.
Ir nusivedė per pūgą
Šaltis tylintį anūką.

Papuošta
Aprengta
Kambary –
Lyg ne ta.
Be sesulės,
Mamos –
Ne namuos,
Ne namuos.
Ne namuos,
Ne namuos.
Ilgesys
Ją kamuos.
Nes kaskart
Vakare
Šaukia eglę
Giria.

Istorijos
Nenaudingi laiptai
Bruno Ferrero
Nuošaliame užkampyje, tankios girios glūdumoje, buvo laipteliai. Paprasčiausiai seni, aptrūniję mediniai
laipteliai su turėklais. Aplinkui augo eglės, kedrai, beržai - nuostabūs medžiai. Tarp jų laiptai atrodė išties
varganai.
Vieną dieną čia pasirodė girioje plušantys medkirčiai. Užjaučiamai dirstelėjo į laiptus.
- Kas gi čia? - nustebo vienas.
- Nė prakurams netinka, - atsiliepė antras.
Vienas iš jų paėmė kirvį ir du kartus taikliai juo smogė. Laiptai sugriuvo. Iš tikrųjų jie buvo niekam tikę.
Medkirčiai kikendami nutolo.
Tačiau tai buvo laiptai, kuriais, norėdamas įžiebti danguje žvaigždes, kas vakarą užsiropšdavo nykštukas. Po
šios nakties dangus liko be žvaigždžių.
Trys akmenskaldžiai
Bruno Ferrero
Viduramžiais vienas piligrimas padarė įžadą nukeliauti į tolimą šventovę, kaip tais laikais buvo įprasta.
Po kelių dienų priėjo takelį, kylantį aukštyn dyka, saulės išdeginta negyvenama kalva. Nuo tako vėrėsi
vaizdas į daugybę pilko akmens skaldyklų. Šen bei ten sėdintys ant žemės žmonės tašė milžiniškus uolų
luitus, kad išgautų kvadrato formos akmenis statyboms.
Piligrimas priėjo prie pirmojo darbininko. Užjaučiamai pažvelgė į jį. Dėl dulkių ir prakaito sunku buvo įžiūrėti
jo veido bruožus, nuo akmens dulkių paraudusios akyse matėsi begalinis nuovargis. Jo ranka atrodė
susiliejusi su sunkiasvoriu kūju, kuriuo ritmingai daužė akmenį.
-Ką darai? – paklausė piligrimas.
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-Nematai? – šiurkščiai atšovė žmogus, nepakeldamas galvos. – Galuojuosi iš nuovargio.
Piligrimas nieko nesakęs tęsė kelią. Veikiai susidūrė su kitu akmenskaldžiu. Šis taip pat buvo pavargęs,
susižeidęs, dulkinas.
-Ką darai? – paklausė piligrimas.
-Nematai? Plušu nuo ryto iki vakaro, kad išmaitinčiau žmoną ir vaikus, – atsakė darbininkas.
Tylėdamas piligrimas žingsniavo toliau. Pasiekė beveik kalvos viršūnę. Ten darbavosi trečiasis akmenskaldys.
Jis buvo mirtinai nusikamavęs kaip ir kiti. Jo dulkėtu veidu taip pat žliaugė prakaitas, tačiau akmens atšaižų
sužeistos švietė keista ramybe.
-Ką darai? – paklausė piligrimas.
-Nematai? – atsakė išdidžiai šypsodamasis žmogus. – Statau katedrą.
Ir ranka pamojo į klonį, kuriame kilo didingas statinys, turtingas kolonų, arkų ir smailių puošnių į dangų
šaunančių pilko akmens bokštelių.
Tu statai katedrą.
A. de Sent Egziuperi malda
Viešpatie, aš prašau tavęs ne stebuklo, ar miražo, bet kiekvienos dienos jėgos. Pamokink mane mažų
žingsnelių jėgos.
Padaryk mane pastabiu ir išradingu, kad kasdienos margumyne laiku sustočiau ties atradimu ir patirtimi,
kurie sujaudino mane.
Išmokink mane teisingai sudėlioti man skirtą gyvenimo laiką.
Suteik man subtilią pajautą, kad atskirčiau pirmaeilius, nuo antraeilių dalykų.
Prašau susilaikymo ir saiko jėgos, kad neplazdėčiau ir neslysčiau savo gyvenime, bet išmintingai
suplanuočiau dieną, galėčiau matyti lygumas ir kalnus, kad nors retkarčiais atrasčiau laiko pasimėgauti
menu.
Padėk suvokti, kad svajonės negali būt pagalba. Nei svajos apie praeitį, nei svajos apie ateitį. Padėk man
būti čia ir dabar. Ir išgyventi šią minutę kaip pačią svarbiausią.
Apsaugok mane nuo naivaus tikėjimo, kad viskas gyvenime turi vykti sklandžiai.
Padovanok man gryną suvokimą to, kad kliūtys, pralaimėjimai, kritimai ir nesėkmės yra viso labo natūralia
sudedamąja gyvenimo dalimi, kurių dėka mes augame ir bręstame.
Primink man, kad širdis dažnai ginčijasi su protu.
Atsiųsk man, reikiamu momentu kažką tai, kuriam užteks drąsos pasakyti man tiesą, bet pasakyti ją mylint.
Aš žinau, kad dauguma problemų sprendžiasi pačios, jei nieko nesiimt daryt, ir taip išmoko mane kantrybės.
Tu žinai, kaip stipriai mums reikalinga draugystė. Duok man būti vertu šios paties nuostabiausios ir
trapiausios Lemties Dovanos.
Suteik man lakią vaizduotę, kad reikiamu momentu, reikiamu metu, reikiamoj vietoj, tylomis, ar tariant
žodžius
padovanočiau reikalingą šilumą.
Padaryk mane žmogum, gebančiu prisibelsti iki tų kurie yra visiškai „dugne“.
Apsaugok mane nuo baimės kažką tai gyvenime praleisti.
Duok man ne tai, ko aš trokštu, bet tai ko man iš ties reikia.
Žiema
P. Mašiotas
Atėjo žiema, apsidairė, ar visi jos laukia: ar medžiai ir žolės vasaros apdarus jau nusimetę, sėklas žemėje
pasėję, apklostę. Apsidairiusi žemę sustingdė, ant upių ir ežerų ledo tiltus nutiesė, viską baltais sniego
patalais apklojo.
Stūkso miškai ir sodai sustingę, tūno kietoje žemėje žolės, visi žiemos miegą miega. Miega ir mini, kaip
vasarą gražiai gyveno, kaip jauni augo, seni seno, kaip visiems gausiuose saulės spinduliuose buvo smagu
klestėti. Kaip medžiuose ir žolėse paukšteliai slapstėsi, nardė, vaikus perėjo, savo giesmeles giedojo,
čiulbėjo.
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Visur tylu. Tik retkarčiais, šiauriui per daug siausti pradėjus, miškas atsidūsta, sumurma, kad ramiai miegoti
neduoda.
Miega žiemos miegą miškas, sodas, pievos; miega ir pavasarį sapnuoja. Sapnuoja saulutę, aukštyn j dangų
kylančią, iš miego visus juos žadinančią.
Ateis pavasaris, atbus, kam per žiemą miegoti lemta; suoš miškas, sušlamės sodas, sužaliuos, margai
pasipuoš pievos, laukai; sučiulbės sugrįžę iš šiltesnių kraštų paukšteliai.
Sakmė apie Saulę, vėją ir žiemą
Ėjo sykį vienas žmogus pro kryžių. Žiūri - po juo sėdi trys vyrai: vienas buvo labai raudonas, antras - labai
baltas, o trečias - nei šioks, nei toks, storlūpis. Pamatęs juos, žmogus nusigando, pakėlė kepurę kryžiui ir
greit vėl nuėjo. Atsisukęs žiūri - kad jį atsiveja tie trys žmonės. Prisiviję klausia:
- Prieš kurį tu nusiėmei kepurę?
Žmogus labai bijojo ten buvusio storlūpio, todėl sako:
- Tam storlūpiui.
Raudonasis jam sako:
- Žinok, žmogau, kai ateis vasara, aš tave sudeginsiu - aš esu saulė!
Storlūpis sako:
- Nebijok, žmogau, aš esu vėjas: papūsiu šaltu vėju - ir tu nebijosi to karščio.
Tada jam sako tas baltasis žmogus:
- Ir aš tau atkeršysiu. Aš esu žiema, aš tave sušaldysiu!
- Nebijok, - sako jam tas storlūpis, - aš pradėsiu pūsti šiltu vėju - tai ir sniegas pradės tirpti. Džiaukis,
žmogau, kad pataikei kam kepurę pakelti, - dar pasakė ir nuėjo vėl sau.
O žmogus smagus nuėjo savo keliu.
Grigo ratai
Autorius nežinomas
Buvo Kūčių diena. Snigo. Vėjas suko sniegą kaip gerus miltus, iš kurių vaikų mamos Kūčioms pyragus kepė.
Saulės nebuvo matyti. Turėjo būti jau nebetoli vakaras, nes lauke ėjo tamsyn. Visi keliai buvo tušti. Kūčių
vakarą Lietuvoj šeimos kartu sėda prie stalo, kartu Pono Dievo pyragu dalinasi. Jau visi buvo susirinkę į
namus, ir visose apylinkės keliuose tik vienut vienas keleivis tebuvo matyti. Ėjo jis sunkiai. Susikūprinęs
brido per sniegą. O to sniego ant kelio darėsi vis daugiau ir daugiau. Ir vėjas darėsi vis piktesnis. Ir sniegas į
veidą vis labiau ir labiau krito. Ant pečių keleivis turėjo nedidelį ryšulėlį, bet ir tas darėsi vis sunkesnis ir
sunkesnis. Kartu jis pajuto lyg užuojautą ir sustojo. Sustojęs pakėlė akis. Priešais buvo bažnyčia. Šalia
bažnyčios didelis apsnigtas sodas. Sode gražus namas, su dideliais, smagiai apšviestais langais. Keleivis
pasuko per sodą priedurų ir pasibeldė. Išėjo moteris. Išėjusi greitai permetė akimis keleivį nuo galvos iki
kojų.
- Ko čia dabar pro tas duris. Eik aplinkui,- pasakė, užtrenkė duris ir nubėgo. Keleivis apsuko namą. Namo
gale rado kitas duris, o prie durų stovėjo ta pati moteris, rankoje atkišusi duonos riekę ir sūrio gabalą.
- Še, pasimelsk už sielas skaistykloje kenčiančias. Keleivis nusišypsojo.
- Kad aš ne elgeta,- pasakė. - Aš norėjau pamatyti patį kleboną.
Moteris dar sykį peržiūrėjo nuo galvos iki kojų ir įleido. Klebonas buvo aukštas, truputėlį žilstelėjęs.
- Tai ką, mano mielasis, pasakysi?, - paklausė
- Norėjau didelės malonės prašyti,- pasakė nusilenkdamas.
- Tai sakyk, sakyk. Aš visada padedu jei tik galiu padėti
- Pavargau klebone. Kojų nebepanešu, o namai dar toli.
- Tai nakvynės nori?
- Ne, ne nakvynės. Septynerius metus namie nebuvau. Du mažiukus namie palikau. Paaugę jie jau turėtų
būti. Norėčiau Kūčias kartu su savais pavalgyti. Norėjau paprašyti gal klebonas galėtum tą gabaliuką
pavėžinti. Ir keleivis pasakė kaimo dar gerokai už didelio miško vardą.
- Ne, aš tai ne,- greitai atsakė klebonas. - O berniukas irgi pavargęs. Juk žinai, kaip yra didesnėj vietoj Prieš
Kalėdas. O rytoj reikės anksti keltis į bažnyčią. Pažiūrėk, žmogel, kur nors pas ūkininką.
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Keleivis pažiūrėjo klebonui į akis ir išėjo, o klebonas pasiliko ir galvoja, kad to žmogaus akys kažkur matytos.
Žmogus būtų jau pagyvenęs, o akys kaip vaiko. Ir taip matytos....Jis šeimininkės paklausė ar ta nemačiusi jo
kada.
- Ne. Tik iš akių lyg būtų matytas,-pasakė. O keleivis vėl išėjo į vėją. Buvo šalta ir tebesnigo. Keleivis paėjo,
paėjo ir pasuko į gražaus didelio ūkio kiemą. Pro duris ėjo kvapas barščių su baravykais, keptos žuvies,
šutintų kopūstų, obuolių ir ką tik iš krosnies ištraukto pyrago. Keleivis net seilę nurijo ir užėjo paprašyti kad
pavėžintų.
- O žmogau, kur dabar? Pačiose Kūčiose ir dar tokią naktį. Jeigu nori sėsk, kartu pavalgysim, o rytoj gal kas į
bažnyčią iš jūsų kaimo atvažiuos. O jei ne, tai pailsėjęs, pavalgęs ir pats pareisi,- ėmė visi vienas per kitą
aiškinti. Bet keleivis nenorėjo nei nakvoti, nei valgyti. Jis taip norėjo, taip norėjo pavalgyti Kūčias su
savaisiais, kad išėjo į gatvę. Taip ir perėjo visą kaimą. Visi buvo smagūs, visi laukė Kūčių, visi dėjo ant stalo
kalėdaičius ir laukė Kūdikėlio Kristaus užgimstant, ir niekas nenorėjo pajudėti tokį vakarą iš namų dėl kokio
nepažįstamo žmogaus. Tik vienas dalykas buvo keistas: kai tik keleivis išeidavo, tuoj visi vienas į kitą
pasižiūrėdavo, ir kiekvienas sakydavo, kad lyg kur jį būtų matęs. Ypač akys visiems buvo tokios matytos.
Po kojomis nebebuvo nei kelio, nei tako. Viskas vienodai užsnigta. Keleivis pastovėjo, dar lyg panorėjo grįžti
atgal, pasiklausti kelio, bet pagalvojęs nusisuko ir nuėjo tiesiai per laukus į tą pusę, kur galvojo esant namus.
Ėjo ėjo, klupo klupo per sniegus, kol priešais pamatė žiburėlį. Mažytį tokį, vos spingsintį. Pasuko į žiburėlio
pusę ir priėjo mažą trobelę. Pasibeldė. Iš vidaus atsiliepė balsas
- Prašom.
Durys buvo net neužsklęstos. Trobelėj tebuvo vienas žmogelis. Ne toks dar senas kaip suvargęs sunykęs,
drabužiai susinešioję. Tik stalas buvo apklotas šienu, užtiestas balta staltiese, ir vidurį padėtas kalėdaitis. To
žmogelio vardas buvo Grigas.
Jis buvo ir darbštus, ir greitas kitiems padėti, tik nežinia kodėl nelaimė praeidama vis ties jo kiemu
sustodavo. Ledai išmušė pasėlius, ligos išpjovė gyvulius, perkūnas sudegino trobas, maras išmarino vaikus,
žmona iš širdies skausmo pradėjo nykti nykti ir nunyko; turėjo truputį susitaupęs pinigų, paskolino
kaimynui, o kai norėjo atgauti, kaimynas tik pasijuokė. Sakė:
- Kam tau dabar? Palauk, kai atliekamų turėsiu.
Taip ir pasiliko vienas ir be nieko, bet vėlyvą keleivį vistiek paprašė sėsti.
- Pavaišint kuo geru neturiu, tai nors kalėdaitį persilaušim. Šiandien juk Kūčios,- pasakė, bet keleivis
nesisėdo. Jis tik paprašė, kad pavėžintų per mišką pas žmoną ir vaikus. Grigas pasikrapštė pakaušį, pažiūrėjo
pro langą į kiemą.
- Kad daug sniego. Kažin kumelikė ratus ar bepatrauks.
- Kodėl ratus? Galima juk su rogėmis,- pasakė keleivis.
Grigas dar labiau pasikrapštė pakaušį.
- Kad sarmata ir prisipažinti,- pagaliau prašneko.- Matai, praeitą žiemą kaimynas pasiskolino miško pabaigti
vežti, sulaužė ir išmetė.
- Kodėl nieko nesakei?
- Sakiau, bet kad jam nei šilta nei šalta. Sako: gal nori kad už seną laužą tau naujas roges įtaisyčiau?
Pagalvojau, pagalvojau ir nutilau. Ką čia žmogus dėl rogių su kaimynu pyksies. O antra vertus, mano rogės
tikrai jau senos buvo. Rodos, dar senelio darytos, jau gerokai patrešusios.
Keleivis gerom akim pažiūrėjo į Grigą. o tas paėmė nuo stalo kalėdaitį, perlaužė per pusę. Pusę pats
pasiėmė, o kitą padavė keleiviui. Keleivis irgi įsidėjo gabaliuką į burną, paskui pasižiūrėjo pro langą.
- Reikės eiti pėsčiam. Kur tokiu keliu su ratais,- pasakė.
- Ne, taip eiti tai negali,- visiškai rimtai prašneko Grigas,- aš manau, kad per mišką kelias turėtų būti
neužpustytas. Tik nežinau, ar per pelkes pašalas laikys. Ruduo buvo šlapias, tai įmirko, O šalti praeitą naktį
kiek ir tešalo. Ir Grigas keleiviui daugiau nė kalbėti neleido. Susiieškojo kailinius, kad sėdėti nebūtų šalta,
antklodę, kad kojas būtų kuo šiltai susisukti, pasikinkė ir išvažiavo. Pavažiavo, pavažiavo, Grigas iš ratukų
persisvėrė, pasižiūrėjo, kaip tekiniai rieda, ir sako:
- Bet tu žiūrėk, kaip čia yra. Sniego tiek, o ratai bėga kaip vasarą. Nė kiek neklimpsta ir nesivelia.
Keleivis nusišypsojo. Jis net per drangą nepersisvėrė.
- Jaučiu, kad lengvai bėga. Gal todėl, kad Kūčios,- pasakė.
- Gal ir todėl. Jei taip bus visą kelią, gal rasi juos dar nebaigusius Kūčių.
- Aš tikiu, kad rasim.
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- Bet jeigu per kemsynę būtų neužšalę,- rūpinosi Grigas.
- Galėsi atgal grįžti, o aš jau būsiu pasilsėjęs. Pėsčia pabaigsiu,- ramino keleivis.
- Išvažiuosiu. Manau kad turi išvažiuoti. Ta mūsų pelkė ne tokia jau baisi. Ir paragino kumelikę, kad greičiau
bėgtų. Nustojo snigti. Vėjas paėmė didelę šluotą, nušlavė nuo dangaus debesis ir nuėjo Kūčių valgyti.
Angeliukai uždegiojo žvaigždutes. Naktis pasidarė rami, tyli, tik ratų barškėjimas lėkė per mišką.
- Laukia,- pasakė Grigas. - Kai arklys prunkščia reiškia laukia. Keleivis šypsojosi. Bet kumelikė bėgo, bėgo ir
pradėjo klimpti.
- Kemsynė,- pasakė susirūpinęs Grigas.- Dar neužšalusi. Taip ir maniau,- pridėjo,- bet išsikapstysim. Kiek čia
jos tėra.
- Grįžk atgal. Pailsėjau, kelią pabaigsiu pėsčias,- rimtai prašneko keleivis
- Išvažiuosim. Kiek čia tos pelkutės, o paskui vėl dardėsim. Kur čia pėsčias tokį kelią. Bet kumelikė tik
šmurkšt, šmurkšt gilyn. Ir vežimėlis tik smukt ligi ašių. Kumelikė traukia, traukia, o vežimėlis nė iš vietos.
- Tamsta sėdėk, o aš kumeliai padėsiu. Iššoko Grigas ir pradėjo su kumele traukti vežimėlį. Patraukė,
paridino kelis žingsnius, vežimėlis vėl smukt ligi pusės šonų, kumelė smukt iki pilvo, o pats Grigas smukt iki
kelių.
- Tamsta palauk čia,- sako Grigas keleiviui,- o aš pabėgsiu į kaimą ir paprašysiu talkos .
- Kad aš jau kaime buvau,- atsakė keleivis,- visi Kūčias valgo.
- Tai nieko, bet aš nebuvau, - greitai atsakė Grigas, išsikapstė iš pelkės ir pasileido į kaimą.
Visose trobelėse buvo šviesu. Visi sėdėjo apie stalus, valgė Kūčias ir giedojo šventas giesmes. Grigas visas
trobas perbėgo, bet niekas nepajudėjo. Visi sakė:
- Kaip dabar mes eisim. Dabar Kūčios. Tokia didelė šventė. Ne, ne, tuoj reikės eiti į Bernelių mišias, o tu
nori , kad eitumėm purvintis į pelkę. Ir kas tave tokią naktį jon kišo. Nebent jau pats nelabasis. Niekas nėjo.
Niekas iš namų nepajudėjo. Grigas sugrįžo vienas ir nusiminęs. Prabėgdamas pro namus dar pasiėmė ilgą
kartį. Pagalvojo, kad galės vežimėlį kaip nors iškelti, o kumelė ir pati išlips. Bet vežimėlis buvo dar giliau
nugrimzdęs, kumelė mynė, mynė kojomis, bet vis labiau grimzdo, o keleivis ramiai snaudė smakrą ant
krūtinės pasidėjęs. Ir veidas jo buvo baltas ir šviesus, lyg mėnulis tekėtų.
- Klausyk, tamsta, klausyk,- pažadino jį Grigas.-Niekas nenori padėti. Visi valgo Kūčias, Bernelių mišių laukia.
Sėsk raitas. Kumelė per pelkę kaip nors išklampos, o toliau jau galėsi risčia pajoti. Vežimaitį aš jau pats
išsistumsiu, kad per naktį neįšaltų. Keleivis pakėlė galvą, pasižiūrėjo šviesiom akim į Grigą , paskum atsisuko
atgal.
- Kodėl sakai, kad niekas nenori padėti. Tik pažiūrėk, net du atjoja. Atsisuko Grigas ir pamatė du raitelius
atšarpuojant.
- Ar kas atsitiko?,-paklausė vienas
- Įklimpom,- paaiškino Grigas.
Vyrai nušoko nuo arklių, apžiūrėjo vežimėlį, paskui arklius nuvedė priekin ir abu prie kumelaitės prikinkė
visus į eilę vienas paskui kitą, pratėgiu.
- Sėsk ant vidurinio raitas ir paragink, o mudu pastumsim,- paliepė Grigui.
Grigas užsėdo arklį, paragino, arkliai vienu sykiu vežimaitį pajudino iš vietos, tuoj pradėjo bėgti ristele,
paskui pagavo risčia, paskui pašoko šuoliu, kad tik vėjas sušvilpė pro ausis. Ir vienu akimirksniu Grigas žiūri,
kad arkliai kojomis nebesiekia žemės, žiūri kad ir vežimėlis nebesiekia, kad visi jie jau plaukia auštai, o
apačioj visas kaimas ir visas miestelis. Žmonės kepures nusiėmę žiūri aukštyn, kiti rankas susiėmę klūpo,
bažnyčia pilna šviesos, o klebonijos sode pats klebonas suklupęs žiūri į viršų . Ir tik tada Grigas pasižiūrėjo į
keleivį ir nepajuto kaip rankas maldai sudėjo: vežimėlį sėdėjo ne senas keleivis, bet Kūdikėlis Jėzus.
Šypsojosi kaip saulė ir laimino ir kaimą, ir miestelį, ir visus žmones, kurių buvo pilni keliai ir pilni kiemai.
Žmonės pažino ir Grigą, ir Kūdikėlį Jėzų, ir negalėjo atsistebėti, kam jis tokiai didelei garbei pasirinko menką
ir neturtingą, visų nupešiotą pamiškės Grigą. Ir žiūrėjo, kol arklai ir vežimo ratukai pavirto į šviesius
taškučius kaip žvaigždelės. Tada pasuko bažnyčion, lingavo galvom ir sakė:
- Tai mat kodėl jo akys buvo tokios matytos. O Grigas su visais arkliais ir su vežimu taip ir pasiliko padangių
aukštybėse. Iš ten jis ir šiandien kiekvieną žvaigždėtą naktį tebešviečia ir pasiklydusiam keleiviui kelią rodo.
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Priedas Nr. 3 Keletas idėjų JO ir JOS Advento Kalendoriui
(net jei gyvenate su trimis vaikais, vis tiek esate JI ir JIS  )

1. JAM: rytoj šeštadienis – tai ta diena, kai JI turi galimybę papusryčiauti lovoje ;)
2. JAI: nusišypsok sau veidrodyje ir pagirk save (be sarkazmo) už kažką, už ką labai seniai savęs
negyrei :)
3. JAI: palik JAM meilės raštelį darbo knygoje ar pirštinėje, kad netikėtai radęs nusišypsotų ir
prisimintų tave
4. JAM: ji mėgsta saldumynus? Gal pats laikas JĄ palepinti? Įmanomi visi variantai, bet nepamiršk, kad
kartais kažkas labai paprasto gali būti absoliučiai genialu ir nuostabu!
5. JAM: pasirūpink bilietais į teatrą, operą ar baletą. Tai bus nuostabi proga jums pasipuošti ir įdomiai
praleisti vakarą.
6. JAI: leisk sau pagulėti vonioje, paskaityti knygą, numegzti kojinę ar dar kažką, kas tau yra labai
malonu ir ką jau senokai darei tik dėl malonumo.
7. KARTU: Išsiruoškite vakare aplankyti visas jūsų miesto (ar artimiausio miesto) eglutes. Turbūt reikės
ir termoso su arbata ar kava.
8. KARTU: Padovanokite eglutę vaikų arba senelių namams (ar sunkiai besiverčiančiai šeimai
kaimynystėje, ar ...)
9. JAM: gal JAI patiktų gauti dovanų Kalėdinių istorijų knygą? O gal nustebtų ir apsidžiaugtų naujomis
pirštinėmis?
10. JAI: koks jo mėgstamiausias skanėstas? Paslapčia padėk skanėstą ant darbo stalo su asmenišku
rašteliu.
11. JAM: atidžiai apsidairyk ir pabandyk įspėti, ko jai dabar labiausiai norėtųsi ;)
12. JAI: tikiu, kad ir JIS mėgsta pagulėti šiltoje vonioje – paruošk vonią su jo mėgstamom žolelėm ir
druskom, pašildyk rankšluostį, leisk pasimėgauti tyla ir šiluma.
13. JAI: surenk iškylą namuose prie eglutės ar suruošk kino teatrą ant kilimo. Pasirūpink užkandžiais. Tai
puiki galimybė smagiai ir neįprastai praleisti vakarą.
14. JAM: įrašykite jos mėgstamų/ kalėdinių dainų į laikmeną ir priminkite, kad būtinai pasiklausytų.
15. JAI: įrėmink pačią pačiausią judviejų nuotrauką, padovanok gražiai supakavusi, su mielu prierašu.
16. JAM: pakviesk JĄ pasivaikščioti.
17. JAI: paklausk JO, ko norėtų, kad jam padėtum/ padarytum už jį.
18. JAM: pasisiūlyk padaryti tokį namų ruošos darbą, kurio įprastai niekad nedarai.
19. JAI: parašykite JAM laišką išvardindama dalykus, kurie JAME patinka, ką mėgstate veikti su JUO, dėl
ko mylite ir žavitės JUO.
20. JAM: parašykite JAI laišką išvardindamas dalykus, kurie JOJE patinka, ką mėgstate veikti su JA, dėl ko
mylite ir žavitės JA.
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Priedas Nr. 4 - spausdinimui
Liko 25 dienos iki Kalėdų!
Puošiame Advento vainiką,
uždegame pirmąją žvakę,
kalbame apie tai, kas yra
Adventas, kuo jis svarbus.
Pasiruošiame ir kalendorių.
Darbai paskirstyti visai šeimai, po
vakarienės galima pasivaišinti
desertu, o prieš miegą mažieji
nusipelnė Kalėdinės istorijos*.

Laiškų diena. Darbelis paprastas –
rašyti laiškus tiems, kurių
pasiilgom, ką norim pasveikinti,
kam norim apie save priminti, ar
paprasčiausiai pasakyti aš tavęs
pasiilgau!
Pilnas rėtis trupinių – kas? /
Dangus ir žvaigždės/
Pasigaminti karšto šokolado ir
skaityti pasakas tamsoje,
pasišviečiant tik mažomis
lemputėmis ar žvakėmis.

Balta drobulė visą pasaulį užgulė
– kas? /Sniegas/

ŠVENTASIS MIKALOJUS. Sekdami
šio šventojo pavyzdžiu į batus
prikraukite saldainių, mandarinų,
riešutų ar pan. (o gal ir kaimynus
norite nustebinti?).
Ir paskaitykite legendą apie šv.
Mikalojų*.
Pasidarykite dekoracijų namams,
kad Kalėdinė nuotaika po truputį
įsigalėtų aplinkui.
Mūsų pasiūlymas: varpeliai.
Advento vainike uždegame
antrąją žvakę.

Lauke jau žiema (bent kalendorinė).
Reikia nusiteikti žiemiškai  Po
namus ieškom žiemiško kažko – po
pagalve dėlionė ar užduotėlė apie
žiemą*.
Be rankų, be kojų, gražiai teplioja –
kas? /Šaltis/

Ir toliau laiškai. Juos reikia ir parašyti,
ir į vokus sudėti, ir išsiųsti...
Dar būtina visiems apsikabinti vienu
kartu daugiau nei įprastai. Tegu būna
Ketvirtadienis – apsikabinimų diena!
Ir dainų, siūlom šią: Miltai ir
cinamonas. O dar daugiau ramių
vaikiškų dainelių galite rasti
puslapyje Vakaro žvaigždelė.

Šiandien tarptautinė savanorių diena.
Mažyliams galima paaiškinti, kas yra
savanoris ir koks svarbus jo darbas.
KAS savanoriškai šiandien išneš
šiukšles?
KAS savanoriškai ... sąrašą tęskite :)
Penki tvartai, vieni vartai. Kas?
/Pirštinė/

Paskambinti seneliams/ tetai ar dar
kokiam seniai matytam giminaičiui
paprasčiausiai pasisveikinti ir
paklausti, kaip sekasi.
Gal dar yra neparašytų laiškų?
Žiemiška užduotėlė laukia sumanių
ieškotojų!
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Jei dar negalvojote apie dovanas
– metas apie jas pagalvoti!
Darant dovanas ar jų priedus
namuose į procesą galite įtraukti
ir vaikus – tai nuostabi patirtis!
Taigi, sudarykite sąrašą,
apsvarstykite, ką reikia įsigyti,
pasidalinkite, kas ir už ką bus
atsakingas.
Nuotaikai – kalėdinė muzika :)
Leiskite vaikams rinktis, bet
nepamirškite ir savo pomėgių.

Padaryti su vaikais angelą
galvūgaliui, kad sapnus saugotų ir
poilsis būtų lengvas ir švelnus.
Atsimenat maldelę-eilėraštuką,
kurį skaitėte gruodžio 3ąją? Jis čia
kaip tik!

Darbelis – išvaryti iš namų dulkes,
pasidalinti saldainiu su močiute/
kaimyne, apkabinti brolį/ sesę,
nupiešti žiemą, nes už lango...
Pakvėpinkite namus Kalėdine
nuotaika ;) Vaikams patiks!

Ir vėl meduoliukų diena. Maišom,
minkom, pjaustom, kepam.
Maišom, minkom, pjaustom,
kepam. Šiame darbe atsakomybių
užteks visiems šeimos nariams.
Pavargusiems – žiemiška
dėlionė*.
O eksperimentuojantiems –
imbierinių dėžučių idėja.

Pa(si)daryti šviesos stalą.
Tamsiausiais žiemos vakarais jis
tarnaus užburiantiems žaidimams ir
istorijų pasakojimams.
Pažaiskite su vaikais pasaką
„Pirštinė“.
Užduotis paskirstykite visiems šeimos
nariams, nes yra ką veikti: padaryti
šviesos dėžę, pasirūpinti visais
reikalingais piešinėliais, sekti/vaidinti
pasaką.

Kalėdos – dovanų metas. Taip pat
gerumo darbų. Kadangi geriausias
mokymasis yra iš praktikos, iš to, ką
mes patiriame, tai suraskite galimybę
paaukoti maisto ar daiktų... Gal
maisto bankui, gal sergantiems
vaikams ar stokojančioms šeimoms,
vienišiems seneliams...
Ir kalbėdamiesi su vaikais apie
dalinimąsi pasirinkite tris žaisliukus/
tris knygas, kuriuos atiduosite
labdarai. Galite nuspręsti, kam ir kur
atiduosite, galbūt rytoj ir nuvykite
ten ;) BŪTINAI kartu su vaikais.
Nusipirkite prieskonių meduoliams ir
pakvėpinkite namus bei
nudžiuginkite namiškius pirmaisiais
šių metų meduoliais!
Šįkart mūsų draugai MAMAM siūlo
pasigaminti meduolių vainiką, kuriuo
ir namus galite papuošti, ir į svečius
nusinešti. Bėdai ištikus – ir suvalgyti
;)
Advento vainike uždegame trečiąją
žvakę.
Jei dar neturite papuošę eglutės,
vaikams pasiūlykite išpuošti eglutę
paveikslėlyje*
Laukti Kalėdų ypatingai smagu!
Pasikalbėkite su vaikais prie
vakarienės stalo apie tai, kokios
būdavo Jūsų Kalėdos, kaip jas
švęsdavote, kokias dovanas
gaudavote, kaip puošdavote eglutę ir
pan.
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Kiekvieni namai po truputį ima
kvepėti Kalėdomis, tačiau yra
žmonių, kurie mums kepant
sausainius dirba, pvz. paštininkai,
kurjeriai ir pan. Paruoškite keletą
gražiai supakuotų sausainukų
tiems, kas ateina į Jūsų namus
vedini darbo reikalų.
Vaikams pasiūlykite karpyti
snaiges ir jomis papuošti langus,
duris ir kitas dar nepuoštas namų
kerteles.

Miesto eglučių lankymas, o po
to Kalėdinio filmo vakaras!
Pasiruoškite mėgstamą skanėstą
penktadienio vakarui ir praleiskite
jį kartu su šeima.

Advento vainike uždegame
ketvirtąją žvakę.
Su tėčiu žaisti stalo žaidimus (na,
bent vieną), o su mama skaityti
žiemiškus eilėraščius :)

Sugalvoti keletą žodžių, kurie
asocijuojasi su Kalėdomis.
Pasvajoti-pasikalbėti apie Kalėdų
laukimą ir kaip kiekvienas
prisidėsite prie šventinės
nuotaikos kūrimo.
Tiems, kas dar nemoka, bet jau
mokosi rašyti – parašyti žodį
KALĖDOS.
Pagaminti žaisliuką ar dekoraciją
su šiais Kalėdiškais žodžiais.

PriešKalėdinis laikas ypatingas tuo,
kaip šventėms ruošiamasi. Vienas iš
tradicinių šventinių kepinių –
Kūčiukai. Kviečiam kepti, valgyti ir
kitus vaišinti.

Net jei lauke ir nebūtų sniego, žiema
paukšteliams ir mažiems miško
gyvūnams yra nepritekliaus metas.
Pasinaudoję viena iš idėjų lesyklėlei,
pagaminkite ją visi kartu ir nuvežkite
į sodą ar artimiausią mišką. Mažieji
žmogaus draugai Jums bus dėkingi!

Pasidaryti šeimos iškylą prie jau
papuoštos Kalėdų eglutės. Kiekvienas
į iškylą atsineša savo Kalėdinę
istoriją. Arba skaito bendrą istoriją iš
turimos knygos ar mūsų pasiūlytą.

Kalėdos čia pat!
Belieka supakuoti dovanas, parašyti
linkėjimus ir pasivaišinti mandarinais
:)

Kūčių diena ir vakaras skirti
šeimai. Tai šviesios ir džiugios
ramumos laikas.
- Mama, ar žinai kas yra
Kalėdos?
- Kas?
- Tai Jėzaus gimtadienis!
Užduotėlė paprasta – būkite
kartu!
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Kelios papildomos užduotys
Puošti eglutę!
Tėvai vaikams padeklamuoja savo
vaikystės eglutės eilėraščių :)

Gaminti Kalėdinį kostiumą vakarėliui.

Lauke sninga?
Pats metas sutemus eiti pasisupti,
kai snaigės tyliai krenta ir
kiekviena jų turi šešėlį.

Žiema lauke kviečia visą šeimą
pasivažinėti rogutėmis, nulipdyti
sniego senį ir BŪTINAI padaryti
angelus sniege!

Šis Advento kalendorius yra dovana Jums nuo mūsų*. Prašome jį naudoti pagal paskirtį ir būtinai darbuotis kartu su
vaikais, kai įgyvendinsite užduotėles. Kai kurios užduotys yra autentiškos, sugalvotos tik šiam kalendoriui, kai kurios
rastos interneto platybėse neatsekant jų autoriaus (jei atpažįstate savo eilėraštį ar piešinėlį – susisiekite su mumis ir
mes būtinai pažymėsime autorystę), dar viena dalis (su nuorodomis į kitus šaltinius) pasirinkta kaip tinkama mūsų
idėjai įgyvendinti medžiaga.
Dalinantis, platinant šį kalendorių būtina dalintis ir nuoroda, iš kur jis paimtas.

Linkime Jums šviesių ir jaukių švenčių!
* SuVaikais, MAMAM, Munele
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