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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 karuselės, skirtos patiems 
mažiausiems. Du žaisliukų kūrėjos vaikučiai yra ir 
įkvėpėjai, ir testuotojai. 
 
Munele Facebook puslapis 
 
 
 

Su vaikais

https://www.facebook.com/MAMAM-948186858580410/timeline
https://www.facebook.com/munele/timeline
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Advento kalendoriaus idėja tiki ir ją remia: 

 Avilio istorijos – nedidelis 
šeimos bitynas, 
gaminantis pagal 
Nacionalinės kokybės 
sistemą sertifikuotą medų, 
pažymėtą ženklu 
„Kokybė“.  

Avilio istorijos  
Facebook puslapis   

Handmade by Irina – 
burbulai eglutei puošti, 
interjero detalės, dėžutės 
papuošalams, žvakės ir 
žvakidės, rankų darbo 
muilas ir t.t. – visas 
dovanynas! 

Handmade by Irina  
Facebook puslapis 

 Agnera – minimalistiniai 
papuošalai iš juvelyrinės 
dervos, kurioje įliejami 
natūralūs augalai, gėlės, 
prieskoniai ir uogos. Pati 
gamta diktuoja 
tendencijas – visi darbai 
vienetiniai. 

Agnera  
Facebook puslapis 

 

Jurgita Kaščiukaitė – 
Kutkienė  
Kartu su vyru ir sūnumis 
užsiima šiaudinių sodų ir 
kitokių suvenyrų pynimu.  

 

 

Jurgos ir Jono šiaudinukai 
FB puslapis 

 Audruna – įmonė, 
prekiaujanti vaikų maistu. 
Čia rasite prekinio ženklo 
MAŽAS tyrelių ir arbatų, 
pieno mišinių NUPPI bei 
liofilizuotų vaisių / 
daržovių bei liofilizuotų 
vaisių batonėlių FRUPP. 

FRUPP 
Facebook puslapis 

 Kenditoys – tai vieta, kur 
rasite tikrai didelį 
pasirinkimą medinių, 
spalvingų žaislų ir 
kūrybinių rinkinių 
smagiems žaidimams ir 
lavinimui. 

 

Kenditoys  
Facebook puslapis 

 Bitytė – italų meistro 
Francesco Bartolucci, kuris 
daugiau nei 30 metų 
gamina interjero detales 
vaikų kambariui, atstovai 
Lietuvoje. Spalvingi 
laikrodukai, muzikinės 
dėžutės, ūgio matuoklės, 
pieštukinės ir dar 
daugiau...  

Bitytė  
Facebook puslapis 

 Serzihandicrafts – 
lavinamieji žaislai 
vaikams nuo 6 mėn. iki 7 
metų amžiaus. Kiekviena 
knygutė gaminama pagal 
užsakymą konkrečiam 
vaikučiui, tad atitinka jo 
poreikius ir pomėgius.  

 

Serzihandicrafts 
Facebook puslapis 

https://www.facebook.com/avilioistorijos/?fref=ts
https://www.facebook.com/avilioistorijos/?fref=ts
https://www.facebook.com/handmadebyirina/?fref=ts
https://www.facebook.com/handmadebyirina/?fref=ts
https://www.facebook.com/agnerajewelry/?fref=ts
https://www.facebook.com/agnerajewelry/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jurgos-ir-Jono-%C5%A1iaudinukai-183084245477033/
https://www.facebook.com/Jurgos-ir-Jono-%C5%A1iaudinukai-183084245477033/
https://www.facebook.com/FruppLietuva/
https://www.facebook.com/FruppLietuva/
https://www.facebook.com/kenditoys/?fref=ts
https://www.facebook.com/kenditoys/?fref=ts
https://www.facebook.com/bityte.uab/?fref=ts
https://www.facebook.com/bityte.uab/?fref=ts
https://www.facebook.com/SerZiHandicrafts/
https://www.facebook.com/SerZiHandicrafts/
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 DinoTino – grindų žaidimo 
DinoTino ir lavinamųjų 
žaidimų Abėcėlė, Mažųjų 
abėcėlė ir kt. 
parduotuvėlė. Pagaminta 
vaikams ir su meile.  

 

 

DinoTino  
Facebook puslapis 

 

 

Vaškainis – tai yra 
daugkartinio naudojimo 
maisto vyniojimo 
drobelė. Ji pakeičia 
gamtai nedraugišką 
plastikinę plėvelę ir dėl 
savo sudėties padeda 
ilgiau išlaikyti maistą 
šviežią.  

Vaškainis  
Facebook puslapis  

 Green Rose – Lietuvoje 
siūti unikalūs sertifikuoto 
merino vilnos, bambuko 
pluošto audinio rūbai visai 
šeimai. 

 

Green Rose  
Facebook puslapis 

  

 

 

 

  

https://www.facebook.com/dinotinozaidimai/?ref=hl
https://www.facebook.com/dinotinozaidimai/?ref=hl
https://www.facebook.com/vaskainis/?fref=ts
https://www.facebook.com/vaskainis/?fref=ts
https://www.facebook.com/GreenRoseLt/
https://www.facebook.com/GreenRoseLt/
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Kalendoriuje, paspaudę ant konkrečios dienos, būsite nukreipti į tos dienos užduotis.  

Per atskiras užduotis ar receptus galite lengvai keliauti naudodamiesi automatiniu turiniu, 
kuris  vienu paspaudimu nukels į svarbius Jums puslapius.  
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Įžanga 

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, tuomet jis turi būti 
vienokios formos, jei vaikams – kitokios. O jei tai šeimos Advento kalendorius, jis bus ypatingas 
visai šeimai. 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 pat. Jis kasmet keičiasi ir atsinaujina.  

 

O kiekvieno mūsų namuose taip pat yra  

įvairių tradicijų, susijusių su Kalėdų laukimu 

 
Tinklaraščio suvaikais.lt skaitytojai dalinasi savo patirtimi (norintys atsakinėjo į keletą mūsų 

suformuluotų klausimų apie Adventą ir Kalėdų laukimo tradicijas).  
Man tikrai džiugu sakyti, kad šeimos ne tik nekantriai laukia Kalėdų, bet ir stengiasi Advento 

metu kuo daugiau būti kartu ir prasmingai leisti laiką. Vieni jau ne pirmus metus turi vieną ir tą patį 
kalendorių, kurį vis papildo skirtingais užsiėmimais, veiklomis, kiti kasmet įsigyja arba sukuria 
naują, treti šiemet pirmąkart imsis Advento kalendoriaus ir išbandys kitokį laukimą.  

Nors vaikystėje dažnai namuose pagrindiniai Kalėdų laukimo atributai būdavo kūčiukų 
kepimas, laiškas Kalėdų seneliui (ar seniui šalčiui) ir dovanų laukimas, dabar šeimos vis dažniau 
imasi laukti aktyviai, t. y. pasakoti vaikams apie Kalėdų ir pasiruošimo joms prasmę, įtraukti vaikus į 
dovanų gaminimą, puošti namus ir lankytis įvairiuose renginiuose.  

Jei Jūs dabar svarstote, kaip prasmingai leisti gruodžio vakarus, gal įkvėps keletas 
pasidalinimų apie šeimoje gyvas Kalėdų laukimo tradicijas:  

Aušra, auginanti du vaikučius, sako, kad „kalendorius, geri darbai, aukojimas (stokojantiems), 
eglutė ir Kūčių vakarienė“ yra būtini jų namuose. Veronika paminėjo lankymąsi šv. Mišiose, 
dalyvavimą akcijoje Knygų Kalėdos, o Dovilė sakė įtraukianti ir vaikus į dovanų ruošimą.  

Kristina dalinasi, kad „didelių tradicijų nėra“, tačiau kiekvieną Advento dieną vaikas gauna 
nykštukų laiškus ir atlieka juose įvardintas užduotis, o savaitgaliais visa šeima būtinai sugalvoja 
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kokią bendrą pramogą. „Vakarais deginam žvakutes, sėdim prie židinio ir kalbamės apie artėjančias 
šventes, gerus darbus...“  
Štai trijų vaikų mama Vita su vyresniuoju kepa ir dekoruoja meduolinius sausainius, o Ievos šeima 

dar ir kaimynus pavaišina. Taip pat Ieva paminėjo, kad būtinai gruodį eina į spektaklį „Spragtukas“. 
Mane labai nudžiugino ir tuo pačiu labai nustebino (gerąja prasme) Birutės pasakojimas. Ji turi 5 

anūkus ir nors jie gyvena toli, tačiau moteris randa būdų Kalėdų laukti džiugiai ir būti su mylimais 
vaikaičiais kartu. Ji pagamina Advento kalendorių ir nusiunčia jį anūkams! „Kiekvienam anūkui atskiras 
vokas ir atskiras skaitinys bei užduotėlė su saldžia dovanėle. Po to tėvelių padedami vaikai kiekvieną 
dieną skaito skaitinius ir atlieka užduotėles, skanauja rastus vokuose saldainius“. 

Beveik kiekvienuose mūsų apklaustųjų (ačiū visoms!) namuose būna Advento vainikas.   
 

Advento vainiko žvakių reikšmė 

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

 
Iš kairės: www.feeistmeinname.de, tradgardsflow.blogspot.se, floraservice.blogspot.lt, 
homesteadrevival.blogspot.lt 
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Idėjos kalendoriams 

Mūsų ankstesnių metų 
kalendorius buvo iš susuktų 
popieriaus lapų kūgių, kurių viduje 
slėpdavosi laiškelis+užduotėlė, o ant 
paties kūgio – Kalėdų istorijos 
fragmentas.  

1. O pernai dariau Kalėdinį miestelį.  
2. Galimi du variantai: iškarto paruošti 

visą miestelį arba kasdien miestelyje 
dygsta vis naujas namukas. Pas mus 
dėl laiko stokos buvo antrasis 
variantas – kasdien vaikų laukdavo 
naujas namukas su nauju laiškučiu 
viduje.  

 
Dar viena idėja mane ištiko paskutinę minutę: paspaudę ant nuorodos rasite milžiniškos 

eglutės paveikslėlį, kurį sudaro 22 A4 formato lapai. Parsisiuntę ir atsispausdinę galėsite iškart 
priklijuoti prie sienos ir leisti vaikams spalvinti arba kas dieną įduoti po vieną lapą, po vieną eglutės 
fragmentą. Taip per Adventą nuspalvinsite ir sudėliosite visą eglutę. Taigi nuoroda tiems, kas 
mėgsta spalvinti ir nori didžiulės spalvingos eglės ant sienos – milžiniška eglutė. Jei susidursite su 
nesklandumais parsisiunčiant eglutę, drąsiai rašykite mums žinutę į socialinį tinklalapį Facebook 
arba el. paštu laikassuvaikais@gmail.com . 
 

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

 

 
1. thequincetree65.blogspot.lt  
2. snug-online.blogspot.lt  
3. familieindenvreemde.blogsopot.nl  
4. grosgrainfabulous.blogspot.lt  

5. englemor-hilde.blogspot.com  
6. whateverdeedeewants.com  
7. www.bloglovin.com 
8. andrellaliebtheszen.blogspot.cz     

https://mrprintables.com/christmas-coloring-pages-for-kids.html
mailto:laikassuvaikais@gmail.com
http://www.bloglovin.com/
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Daugiau idėjų Advento kalendoriams galite rasti užsukę į Pinterest albumą Advento kalendorius. 

 

Advento kalendorius 

 
Toliau pateiksime pasiūlymų, ką dėti į Advento kalendorių ir po kiekvienai dienai sukurtą 

užduotėlę. Jas galite tiesiog atsispausdinti ir naudoti savo kalendoriuose. Specialiai nenumeravome 
kiekvienos užduoties, kad jei Jums ne(pa)tiktų mūsų pateiktas eiliškumas, būtų labai lengva jo nesilaikyti. 
Būkite laisvi kurti ir improvizuoti!  

Šiemet kalendoriuje naujovė – pateiksime dovanų ir kalendoriaus užpildymo idėjų, kad mažiau 
reikėtų sukti galvą, ką gi padovanojus... Vienos dovanos bus rankų darbo, kitos – mūsų rėmėjų gaminiai 
(su TIK Jums skirtomis nuolaidomis).  

Bet kokiu atveju, tikimės, kad šis kalendorius Jums bus prasminga, smagi ir vertinga pagalba 
laukiant Kalėdų! 
 

Ką įdėti į Advento kalendorių? 

 
Vos praėjus Vėlinėms įvairiose socialinio tinklalapio Facebook grupėse ir forumuose pabiro 

klausimai apie Advento kalendorius ir ką į juos galima įdėti. Šį kartą pakalbėkime ne apie užduotėles, o 
apie apdovanojimus, mielus siurprizus, paskatinimus... Žinoma, geriausia nustebinti ir nudžiuginti vaiką 
ar suaugusįjį tuo, kas jam prie širdies. Tačiau išsekus minčių šuliniui,  bandome pasufleruoti keletą idėjų: 

 
   

 maži saldainiai,  

 džiovintų vaisių ar riešutų ryšulėlis,  

 mandarinai,  

 „Audruna“ rekomenduoja sveikus skanėstus vaikams ir suaugusiems iš specialiu būdu 
džiovintų vaisių, uogų ir daržovių (Ragavome. Rekomenduojame.), 

 įdomus ar neįprastos formos atšvaitas, 

 pieštukų rinkinys,  

 „Kendi toys“ gali pasiūlyti įvairiausių lipdukų,  

 antspaudas (ar jų rinkinys), 

 maži žaisliukai (mašinytės, žmonių, gyvūnų figūrėlės, t. t.),  

 įvairūs nuotaikingi magnetukai,  

 stiklo karoliukai ar akmenukai,  

 rašikliai ar teksto žymekliai,  

 gumytės plaukams ar kt. plaukų aksesuarai,  

 karoliai ar apyrankė, 

 žiedas (mergaitiškų gėlėtų žiedelių rasite pas „Kenditoys“), 

 magnetukai ar  

 raktų pakabukas – „Bitytė“ turi žaismingų pasiūlymų, 

 mini dėlionės arba kasdien po detalę iš 24 dalių dėlionės,  

 žibintuvėlis,  

 ... 
 

https://www.pinterest.com/laikassuvaikais/advento-kalendorius-advent-calendar/
https://www.facebook.com/FruppLietuva/?fref=ts
https://kenditoys.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=lipdukai&submit_search=Search
https://kenditoys.com/aksesuarai-ir-kitka/652-mergaitiskas-ziedelis.html
http://bityte.lt/kategorijos/paaugusiems-vaikams/magnetukai-raktu-pakabukai/
http://bityte.lt/kategorijos/paaugusiems-vaikams/magnetukai-raktu-pakabukai/
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Advento laikotarpiu  esame padovanoję vaikams mažą dirbtinę eglutę, o kas dieną su užduotėlėmis 
voke jie gaudavo ir po mažulytį žaisliuką eglutei papuošti. Tikros didelės eglės išlaukėme iki pat Kūčių 
vakaro, o namuose jau sklandė Kalėdų dvasia ir nebuvo ilgų diskusijų, kodėl dar vis nepuošiame 
žaliaskarės.  
 

Patys nuspręskite, ar už užduotėlės atlikimą vaikai gaus apdovanojimą. Mūsų šeimoje buvo sutarta, 
kad ne visada vaikas už atliktą užduotį bus apdovanotas. Kartais – mandarinas prieš užduotėlę ryte, o 
pati užduotėlė tik vakare, grįžus po darželio ir darbų. Kartais įteikiamas saldainis po užduotėlės atlikimo 
arba jokių dovanų, nes, pavyzdžiui, užduotėlė – pagaminti dekoracijų kambariui. Tokiu atveju dovana yra 
tai, ką pasidarai savo kambariui ar lovai papuošti. Žodžiu, čia kiekvienos šeimos tradicijų ir požiūrio 
reikalas. Mes tikime, Jūs rasite savąjį būdą laukti, švęsti, džiaugtis ir džiuginti :)  
 

Taigi keliaujam į Adventą! 

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 visi kartu 
sukalbėkite maldelę. 

 

 
Maldelė:  

„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.“ 

 
Autorius nežinomas 

 
Čia noriu pasidalinti mūsų skaitytojos Birutės pasiūlymu – per Adventą su vaikais nulipdyti / 

pagaminti savo prakartėlę, t. y. kasdien su vaikais nulipdyti po vieną personažą, o Advento pabaigoje 
suruošti visą prakartėlę. Žinoma, šį darbelį galima atlikti ir per kelis vakarus. Bet, sutikite, idėja nuostabi! 

O štai „Avilio istorijos“ parengė aprašymą, kaip pasigaminti žvakių patiems. Iš natūralaus vaško! 
Galbūt pasigaminę keturias tokias žvakes, įkomponuosite jas į Advento vainiką? O gal jos nušvies Kūčių 
vakarienės stalą?  
 

https://www.facebook.com/avilioistorijos/?fref=ts
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Gruodis  

1 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 savaitgalį nuvežkite 
į sodą ar artimiausią mišką. Mažieji žmogaus draugai Jums bus dėkingi! O vaikai iš 
arčiau susipažins su gamta.  
Po namus ieškome  „kažko žiemiško“ – dėlionė po pagalve ar užduotėlė apie 
žiemą*. 
 
Mažas namelis pastatytas, žiemą-vasarą atidarytas. Kas? /Inkilas/ 

 

 žr. pirmąjį priedą 

Lesyklėlių idėjos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. marthastewart.com 
2. herecomesthesunblog.net 
3. kidskubby.com 
4. pinkpistachio.com 

5. sarahmeyerwalsh.wordpress.com 
 

Mūsų pačių gamintą skanėstą paukštukai įvertino labai teigiamai, tad mielai dalinamės receptu ir 
darbo eigos aprašymu.  
 

Lesyklėlė – skanėstų kąsneliai 

 
Jiems reikia: 

 400 g taukų (naudojome parduotuvėje pirktus kiaulių taukus), 
 įvairių kruopų ir sėklų (grikių, smulkintų keturių rūšių kruopų mišinį, manų kruopų, kvietinių 

kruopų, lukštentų saulėgrąžų), 
 džiovintų vaisių ir uogų, 
 virvelės ar juostelės ir indelių ir / ar formelių. 

 

http://www.marthastewart.com/868299/birdseed-wreath
http://www.homedit.com/10-great-ideas-for-making-bird-feeders/birdfeeder4/
http://www.kidskubby.com/toilet-paper-roll-crafts/
http://www.pinkpistachio.com/homemade-birdfeeder/
https://sarahmeyerwalsh.wordpress.com/2009/02/10/pretty-suet-feeders/
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Kruopų ir vaisių reikėjo tiek, kad 
užpylus išlydytais taukais gautųsi 
tiršta masė, kurią galima sukrėsti į 
indelius ar formeles. Išeiga – penki 
nemaži (maždaug po 200–300 g) 
gabalėliai.   
Procesas: ištirpiname taukus, jais  
užpilame sumaišytas kruopas ir 
džiovintus vaisius. Išmaišome. 
Paruošiame gana ilgas virveles, 
kad būtų ir gabalėliui, ir 
pakabinimui, ir paukštukui įsikibti. 
Virvutes sudedame į indelius ir 
užkrečiame kruopų-taukų masę, 

paspaudžiame šaukštu. Nešame 
padėti  vėsiai ir palaukiame, kol 
sustings. Palikome pernakt, bet 
tik todėl, kad padarėme visą šį 
reikalą jau vakarop. Mes 
dėjome į paprastus plastikinius 
jogurto indelius. Bet galite 
daryti ne tik skaniai, bet ir 
laaabai gražiai – ši masė 
tinkama bet kokiai formelei. 
Taip ne tik pamaitinsite 
paukštelius, bet ir turėsite 
žieminę sodo puošmeną. 
Stengiausi, kad virvutės 
apačioje kryžiuotųsi ir apimtų 
visą gabalėlį – taip bus tikrai 
tvirta ir paukštukai galės sulesti 
visą maistą. Taip pat jie turės galimybę atsitūpti tiesiai ant gabalėlio arba įsikibti už virvučių ir pasisotinti 
jiems skirtais skanėstais.   

 

2 d.  

  
Padaryti su vaikais angelą galvūgaliui, kad saugotų sapnus, o poilsis būtų 
lengvas ir švelnus.  
Atsimenat maldelę-eilėraštuką? Jis čia – kaip tik! 
Be rankų, be kojų, gražiai teplioja – kas? /Šaltis/ 

 

Pasidaryk angelą 

 

Šioje užduotėlėje pasidalinsiu nuoroda į vieną tinklaraštį, kuriame parodyti žavūs paprastai 
pagaminami angeliukai. Ir nors ten viskas prancūzų kalba, vaizdų kalba labai aiški. Spauskite ant 
paveikslėlio. 
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www.vanillejolie.canalblog.com  
 

3 d.  

  
Pasigaminti karšto šokolado ir skaityti pasakas tamsoje, pasišviečiant tik mažomis 
lemputėmis ar žvakėmis. 
 
Balta drobulė visą pasaulį užgulė – kas? /Sniegas/ 

 

Mūsų siūlomi karšto 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 vanilinį-
kakavinį 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 

http://www.vanillejolie.canalblog.com/
http://vanillejolie.canalblog.com/archives/2014/11/03/30884904.html
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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. 

 

4 d.  
  

Su tėčiu žaisti stalo žaidimus (na, bent vieną), o su mama skaityti žiemiškus 
eilėraščius :)  
Iliustruoti labiausiai patikusį eilėraštį arba/ ir jį išmokti atmintinai. 
 
Seni kubilai, nauji dangčiai.  /Užšalusios balos/ 

 

           Advento vainike uždegame antrąją žvakę. 
 

Eilėraščiai 
„Žiemos pasaka“, Henrikas Radauskas 

„Ledo pilis“, Nijolė Morkūnaitė  

„Gruodis“, Zita Gaižauskaitė 

„Snaigių kalba“, Mykolas Linkevičius 
„Senelės pasaka“, Salomėja Nėris 
„Ledinukas“, Kostas Kubilinskas 
„Kaip manai, kur eglutės namai?“, Violeta Palčinskaitė

 
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/ 

 

Savanorystė 
 

Savanorystė – tai įvairaus amžiaus žmonių atliekama veikla, už kurią negaunamas atlygis. 
Tiksliau, savanoriaujant gaunama nauda nėra materiali.  

Mūsų vaikams savanorystė yra labai pažįstama iš arti, nes jų darželyje yra savanorių iš užsienio. 
Vaikinai ir merginos atvyksta metams į nepažįstamą šalį, kad darytų gerus darbus (žaistų su vaikais, 
klotų jiems loveles, padėtų apsiauti batukus, nusiplauti rankas, paglostytų, kai liūdna ir t. t.). Bet ir 
Lietuvoje, niekur toli nevykstant, galima rasti, kur reikalinga savanorių pagalba. Pavyzdžiui, Caritas 
rūpinasi mamomis su mažais vaikais, kurie neturi kur apsistoti; renka ir dalina drabužius ir daiktus 
tiems, kas jų stokoja; pamaitina benamius, suteikia jiems pastogę. Caritas centrų yra visoje Lietuvoje.  

Svarbu paminėti, kad socialinė pagalba nėra vienintelė sritis, kurioje reikalingi savanoriai. 
Gyvūnų prieglaudos, bibliotekos, gamtosaugos įstaigos, net didelių renginių organizavimas – tai 
vietos, kur visada reikia papildomų rankų ir laiko, susidomėjusių žmonių ir smalsių pagalbininkų. 
Pasirinkite Jums priimtiniausią ir išbandykite kartu su vaikais. 

http://www.eilerasciai.lt/eilerasciai-apie-ziema/ziemos-pasaka/
http://www.eilerasciai.lt/kalediniai-eilerasciai/ledo-pilis/
http://www.eilerasciai.lt/kalediniai-eilerasciai/gruodis/
http://www.eilerasciai.lt/kalediniai-eilerasciai/snaigiu-kalba/
http://www.eilerasciai.lt/eilerasciai-vaikams/seneles-pasaka/
http://www.eilerasciai.lt/kalediniai-eilerasciai/ledinukas/
http://www.eilerasciai.lt/kalediniai-eilerasciai/kaip-manai-kur-eglutes-namai/
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6 d.  

 ŠVENTASIS MIKALOJUS. Sekdami šio šventojo pavyzdžiu į batus prikraukite 
saldainių, mandarinų, riešutų ar pan. (o gal ir kaimynus norite nustebinti?).  
Ir papasakokite arba paskaitykite legendą apie šv. Mikalojų. 
Pasidarykite dekoracijų namams, kad Kalėdinė nuotaika po truputį įsigalėtų 
aplinkui.  
Mūsų pasiūlymas: burbulas eglutei arba girlianda (ant spalvoto siūlo suverti 
žvaigždžių (iš popieriaus, kartono, veltinio) ir varpelių).  

 

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 (per 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... 
 

Burbulas eglutei 

 
Handmade by Irina Advento kalendoriaus skaitytojams pasakoja, kaip pasigaminti burbulą 

eglutei namuose. Man tai visiškai naujas ir tikrai nuostabus dalykas, todėl skaitau atidžiai...  
 

 Reikės: 
plastikinio skaidraus 
burbulo (12 cm skersmens) 
su pertvara, 
baltų dažų, 
vienakomponenčio 
sendinimo lako, 
lako su blizgučiais, 
skaidraus blizgaus lako, 
porporinos, 
klijų, 
norimo motyvo 
(paveiksliuko), 
žirklių, 
teptuko. 
 
Šių žaisliukų kūrėja Irina rekomenduoja priemonių burbulų dekoravimui ieškoti dekostudija.lt. „Ten 

visos reikalingos priemonės vienoje vietoje, nereikia blaškytis ir pirkti skirtingose parduotuvėse“. 
Darbo eiga: 
1. Iškirpkite norimą motyvą.  

https://www.facebook.com/handmadebyirina/?fref=ts
http://dekostudija.lt/
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2. Imkite vieną burbulo pusę. Klijuokite atsargiai teptuku burbulo viduje. Atvirkštiniu būdu, t. y. tepant klijus 
turite matyti blogąją paveiksliuko pusę.  

  
3. Leiskite išdžiūti 15–20min.  
4. Užlakuokite paveiksliuką skaidriu laku. Leiskite išdžiūti. 

 
5. Burbulo vidų ištepkite laku su blizgučiais. Leiskite išdžiūti. 

  
6. Su kempinėle ar teptuku tepkite sendinimo laką norimose vietose ( tose vietose sutrūkinės dažai). 
Leiskite padžiūti 5 min. 
7. Kempinėlę padažę į baltus dažus tapšnokite ir tokiu būdu uždažykite visą burbulą. Tačiau stenkitės 
vienoje ir toje pačioje vietoje netapšnoti, nes sendinimo lakas gali nebesutrūkinėti. Palikite visiškai išdžiūti. 
8. Paimkite pirštu porporiną ir juo įtrinkite  įtrūkimus. 
9. Uždažykite viską balta spalva.  
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10. Užlakuokite ir leiskite išdžiūti. Viena burbulo pusė paruošta.  

 
Išsikirpkite norimą nuotrauką klijais ir 

priklijuokite prie pertvaros. Leiskite išdžiūti.  
 

Nuotrauką įdėkite į burbulo vidų ir 
uždarykite. Burbulą papuoškite pasirinktomis 
juostelėmis, karoliukais, nėriniais.  

Tokiais burbulais galite puošti eglutę arba 
juos dovanoti artimiesiems.  

Mažesniems vaikams tikrai prireiks 
suaugusiųjų pagalbos, vyresni gali bandyti kurti 
patys. Svarbu prieš darant pasiruošti visas 
reikalingas priemones ir nusiteikti kantriai 
pasidarbuoti. 

 
Jei turite klausimų dėl tokių burbulų 

gaminimo ar norite pamatyti (ar įsigyti) daugiau 
Irinos darbų, užsukite į Handmade by Irina Facebook puslapį. 
 

7d.  

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

 

 
Turėkite pasiruošę įvairaus popieriaus lapų, vokų, blizgučių, lipdukų, rašiklių ir pieštukų. Pas 

mus pastaruoju metu neapsieinama be blizgių klijų.  
Į laiškus galime ne tik parašyti linkėjimų, bet ir įberti „žvaigždžių dulkių“ (blizgučių) šventinei 

nuotaikai sustiprinti. Jei su vaikais pasigaminsite arba turite nusipirkę šventinių antspaudukų, 
užantspauduokite kiekvieną voką!  

Pats paprasčiausias būdas dažuose pamirkyti nykštį ir jį stipriai prispausti prie voko klijavimo 
linijos.  

Tegul laiškai skrieja, neša gražiausias Jūsų mintis ir nuoširdžiausius linkėjimus! 

https://www.facebook.com/handmadebyirina/?fref=ts
https://suvaikais.lt/2015/11/28/kalediniai-antspaudukai-pasidaryk-pats/
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8 d.  

  
Pa(si)daryti šviesos stalą. Tamsiausiais žiemos vakarais jis tarnaus užburiantiems 
žaidimams ir istorijų pasakojimams. 
Pažaiskite su vaikais pasaką „Pirštinė“ arba šešėlių teatrą. 
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 paverčianti pažinimą, mokymąsi ir kūrybą 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! 

 

 

http://suvaikais.lt/2015/11/05/su-vaikais-pasidareme-sviesos-stala/
http://suvaikais.lt/2015/11/05/su-vaikais-pasidareme-sviesos-stala/


 
 
  suvaikais.2016 

Pasaka „Pirštinė“ 

 
Tai ne vien pasaka, bet ir darbelis. Ant šviesos stalo padėkite didelę iškirptą popierinę pirštinę 

(galite naudoti ir tikrą). Beskaitant pasaką į pirštinę dėkite 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! 

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 išsilakstė kas 

sau! 
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9 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.  
 
Už lango skiedros byra. /Sninga/ 

 

 
 
 
 



 
 
  suvaikais.2016 

Rankų darbo dovanos 
 

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. Išpiešti puodeliai. Galima piešti ant porceliano arba keramikos. Piešti ant puodelių tinka 
akriliniais žymekliais arba porceliano / keramikos dažais. Išpieštus puodelius dedame į orkaitę ir 
kepami 1–1,5 val. 180°C. Išimti reikia tada, kai dažai jau išdžiuvę. SVARBU puodelius dėti į šaltą 
orkaitę, kad nebūtų staigių temperatūros pokyčių.  

3. 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. 
4. 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 atvėsinama ir išėmus iš formelių supakuojama.  

Skanaus! 
 

5. Iš druskos tešlos esame darę kryžiukų-
nuliukų stalo žaidimą, o iš šokolado gaminome 
šaškes.  

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. 

6. Su vaikais galite pagaminti eglutei papuošti 
skirtų žaisliukų. Tai galite padaryti iš cinamoninės ar 
druskos tešlos, taip pat galite gaminti ir valgomus papuošalus (verti apyrankes ar kaklo papuošalus iš 
saldainiukų, dribsnių, džiovintų vaisių, daržovių, ... ).  

 
Druskos tešlai reikia:   

 2 puodelių miltų, 

 1 puodelio smulkios druskos, 
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 1 šaukšto krakmolo (galima ir be jo. Krakmolas tešlai suteikia elastingumo), 

 1 stiklinės vandens. 
 

Sumaišius visus sausus produktus supilti vandenį. Jei norite spalvotos tešlos, įlašinti kelis lašus 
maistinių dažų. Tešlą pradžioje maišyti šaukštu, vėliau perkelti ant stalo ir minkyti. Tada daryti 
norimus ornamentus ir kepti maždaug 70–90°C orkaitėje porą valandų vis apverčiant. Druskos tešlos 
gaminiai gali išdžiūti ir paprasčiausiai laikomi kambario temperatūroje. Kepti nereikia, tačiau užtrunka 
apie savaitę. Tik svarbu kartas nuo karto apversti, kad džiūtų tolygiai.  
Išdžiūvusius jau galima dekoruoti. 
 
Kalėdinė druskos tešla  
 
Daryti viską, kaip ir aukščiau aprašytame druskos tešlos 

recepte, tik į visą masę arba dalį jos, įmaišyti blizgučių. Galima 
nusipirkti smulkių ar stambesnių blizgučių miltelių, galima 
prikarpyti folijos ar nebenaudojamų blizgučių, skirtų eglutei 
puošti. 

Gerai išmaišius ir išminkius tešlą turėsite Kalėdinės 
druskos tešlos. Gaminius iš tokios tešlos reikia džiovinti ant 
palangės ar radiatoriaus. 

 
Cinamoninei masei reikia: 

 3/4 puodelio obuolių tyrės,  

 130 g malto cinamono.  
 
Ornamentams iš šios masės pagaminti reikia: 

 sausainių formelių,  

 šiaudelio ar medinio pagaliuko, 

 kaspinėlių, juostelių ar siūlų. 
 

 
 

Obuolių tyrę sumaišius ir išminkius su cinamonu, padalinti tešlą į keturias dalis. Viena dalį dėkite 
ant kepimo popieriaus, uždengkite kepimo popieriaus lakštu ir iškočiokite maždaug 5–8 mm storio. 
Tada vieną lakštą nuimkite ir išspauskite su formelėmis norimas figūrėles. Su šiaudeliu išdurkite 
skylutes pakabinimui. Orkaitę įkaitinkite iki 90°C. Figūrėles keps apie 2,5 val. Po to išimkite iš orkaitės 
ir palikite atvėsinti ant grotelių, leiskite 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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7. 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) 

8.  

 
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) 

http://thefrugalgirls.com/2013/01/i-love-you-to-pieces-craft-gift-in-a-jar.html
http://hoosierhomemade.com/simple-christmas-gift-homemade-holiday-inspiration/#_a5y_p=4450068
http://diyready.com/our-diy-christmas-ideas-roundup-of-2014/
http://aplus.com/a/boyfriend-makes-365-notes-everyday-gift
http://diyready.com/60-cute-and-easy-diy-gifts-in-a-jar-christmas-gift-ideas/
http://www.buzzfeed.com/angelamv/diy-fnot?sub=2778523_2034581#.fd4n3w74q
https://hughesyomomma.wordpress.com/2012/01/11/nifty-things-to-do-with-mason-jars/
http://escapetoahappyplace.tumblr.com/post/37104560414
http://www.thegunnysack.com/gifts-in-a-jar-homemade-gift-ideas/
http://www.howdoesshe.com/18-valentines-gifts-in-a-jar/
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9. „Avilio istorijos“ visiems rekomenduoja išbandyti spanguolės meduje. Tai vitaminų ir energijos 
kupina dovana.  

 
 

https://www.facebook.com/avilioistorijos/?fref=ts
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10. Spalvinimo knygelė vaikui (ar suaugusiam) su jo vardu – pririnkti įvairių spalvinimui skirtų 
paveikslėlių, dailiai įrišti. Pridėti galima pieštukų ar flomasterių rinkinį. Paprasčiausias būdas internete 
rasti spalvinimui skirtų paveikslėlių, paieškos laukelyje įrašyti coloring. 

11. Taupyklė. Pagaminti taupyklę gana paprasta – pasirenkate norimo dydžio stiklainiuką, 
dangtelyje padarote angą monetoms mesti ir nupurškiate juodais matiniais dažais. Kartu padovanoti 
galima ir kreidos gabalėlį santaupoms fiksuoti. Kitas taupyklės variantas – keletas vienodo dydžio 
stiklainiukų su užrašais, kam šitame stiklainyje taupoma, pvz.: automobiliui, LEGO, riedlentei, kelionei 
aplink pasaulį, lėlių vežimėliui ir t.t. 

12. Mėgstantys ir gebantys siūti niekada nepritrūks idėjų rankų darbo dekoracijoms ir 
dovanoms.  

 
Mūsų draugai Munele dalinasi, kaip siuva karuseles ir dekoracijas. 
Darbo eiga nėra sudėtinga, sako Eligija, daugiausia laiko pareikalauja siuvimas rankomis. Visų 

pirma sugalvojate, ką siūsite ir nusipiešiate (arba atsispausdinate) trafaretą ant popieriaus, vėliau 
perkeliate piešinį ant filco (vilnos pluošto) ar kitos medžiagos.  
Tuomet darote iškarpas ir konstruojate siuvinį.                  

 

Kalėdinis siuvinys – angelas! 
Nuotraukos Munele 

 

Pradžia visų siuvinių ta pati.  
Kai jau turite visas siuviniui reikalingas detales, išsiuvinėkite veidą, susiūkite visas detales 

atskirai: rankas, kojas, galvą. 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!  
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Linkime kūrybinio įkvėpimo! 
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Paskambinti seneliams/ tetai ar dar kokiam seniai matytam giminaičiui tiesiog 
pasisveikinti ir paklausti, kaip sekasi.  
Gal dar yra neparašytų laiškų?  
Žiemiška užduotėlė laukia sumanių ieškotojų!* 
 

Penki tvartai, vieni vartai. /Pirštinė/ 
 

* Pasirinkite užduotėlę iš 1-ojo priedo, paslėpkite, o laiškelyje užrašykite užuominą, kur ieškoti. 
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Nusipirkite prieskonių meduoliams ir 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 ;)  
 
Dieną naktį joja, niekas kelio nepastoja. /Vėjas/ 

 

          
  Advento vainike uždegame trečiąją žvakę. 

 

Meduoliai ir meduolių vainikas 

Nuotrauka MAMAM 

 
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, kuklūs raštai. 
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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! 
 
Meduolio vainikui reikia: 

 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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Ekologiška idėja kepinių pakavimui ir laikymui – vaškainis 

Nuotraukos Vaškainis.lt 
 

Tarp kalendoriaus rėmėjų turėjote pastebėti 
„Vaškainį“. Man tai buvo absoliuti naujiena. Aplinkai 
draugiška drobelė, skirta išsaugoti maistą šviežią. Tinka 
duonai, sūriams, daržovėms ir žolelėms vynioti. Skirtas 
pakeisti įprastines vienkartines ir aplinkai nedraugiškas 
plastmasės ir aliuminio plėveles. Ši drobelė tinka 
vynioti kepinius, sūrius, daržoves, vaisius, žoleles ir 
prieskonius. Į vaškainį susuktus produktus galima 
laikyti tiek kambario temperatūroje, tiek šaldytuve ar 
šaldymo kameroje. 

Skamba puikiai, tiesa? Tad jei prikepėte 
sausainių ar meduolių ir svarstote, kaip juos išlaikyti 

šviežius iki švenčių, tikiu, kad vaškainis bus labai tinkamas ir gamtai draugiškas pasirinkimas. Taip pat ši 
drobelė tiktų ir dėžutės dugnui iškloti dovanojant sausainius ar meduolius švenčių proga. Padovanotumėte 
ir skaniai, ir praktiškai iš karto. 

Susidomėjusiems šia preke mūsų Advento kalendoriaus skaitytojams „Vaškainis“ pritaikys 10 proc. 
nuolaidą pirkinių krepšeliui. Svarbu įsiminti nuolaidos kodą: ADVKAL2016. 
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Darbelis – išvaryti iš namų dulkes, pasidalinti saldainiu su močiute/ kaimyne, 
apkabinti brolį / sesę. Ir...  
Gaminti Kalėdinį kostiumą vakarėliui ar darželio šventei. Juk taip smagu kartais 
tapti kokia lengvute snaige ar pilkakailiu vilkeliu. 
 
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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Jei dar neturite papuošę eglutės, vaikams pasiūlykite išpuošti eglutę paveikslėlyje* 
Galite ją marginti pirštukais, apklijuoti blizgučiais arba karpiniais, galite padabinti 
karoliukais, popierinėmis ar medžiaginėmis skiautėmis ar juostelėmis.  
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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 Kalėdos – dovanų metas. Taip pat – gerų darbų laikas. 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. 
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Mes šiemet mielai imamės papasakoti apie „Caritas Works“. Tai yra socialinis verslas, kurio 
pagrindinis tikslas – socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų (iš 
įkalinimo įstaigų grįžusių, 
benamių ir kt.) įdarbinimas ir 
integracija į nuolatinę darbo 
rinką. Fabrikėlyje gaminamos 
šiltos ir istorijų pilnos rankų 
darbo žvakės.  

Jie sako: „Mes priimame 
į darbą žmones ne tam, kad 
gamintume žvakeles. Mes 
gaminame žvakeles tam, kad 
priimtume į darbą žmones“ 
Todėl kviečiamas ir laukiamas 
kiekvienas prisidėti ir tapti 
„Caritas Works“ dalimi! 

Plačiau galite paskaityti 
tinklapyje CaritasWorks ir Facebook puslapyje. 
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Ir vėl meduoliukų diena. Maišom, minkom, pjaustom, kepam. Maišom, minkom, 
pjaustom, kepam. Arba užmaišom, supilstom ir iškepę dekoruojam – viskas 
priklauso nuo recepto! O šiame darbe atsakomybių užteks visiems šeimos nariams.  
Pavargusiems – žiemiška dėlionė*. 
 
Jis kasmet vaikus aplanko balto sniego sūkury. Žiemą stovi jis už lango, o barzda jo 
– kambary! /Šaltis/ 
 

* Dėlionę rasite priede Nr. 1 
 

Mes pernai su vaikais nesiėmėme kepti plonų traškių meduolinių sausainių. Norėjau greitesnio,  
paprastesnio, bet skanaus varianto. Šiemet galiu su Jumis pasidalinti receptu minkšto meduolio, kuris 
gali būti patiekiamas didelio pyrago pavidalu, supjaustytas į kvadratėlius ar mažų meduoliukų 
formelėse. Visiems ragavusiems labai patiko, o vaikai džiaugėsi galėdami skanėstą dekoruoti kaip 
tinkami. 
 

Minkštas meduolis ir meduoliukai 
 
Tešlai reikės: 

 250 g miltų,  

 1 arb. šaukštelio kepimo miltelių,  

 1 v. šaukšto kakavos,  

 žiupsnelio druskos, 

 115 g kambario temp. sviesto, 

 100 g cukraus, 

 2 kiaušinių, 

http://caritasworks.lt/blog/
http://caritasworks.lt/blog/
https://www.facebook.com/caritasworks/
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 1–2 puodelių pieno,  

 1 puodelio medaus,  

 2 arb. šaukštelio 
meduolių prieskonių 
mišinio (aš dedu 
daugiau, nes vyras 
mėgsta stipresnį skonį). 

 
Miltus sumaišyti su druska, 

kakava, kepimo milteliais. Sviestą 
išsukti su cukrumi ir meduolių 
prieskonių mišiniu, medumi. Po 
viena įmušti kiaušinius, 
pakaitomis suberti miltų mišinį ir 
supilti pieną. Užmaišyti vientisą 
tešlą ir supilti į kepimo formą 
arba formeles, kepti įkaitintoje 
orkaitėje 180°C, kol tikrinant 
pagaliuku jis bus sausas. 
Atvėsusį meduolį galima 
supjaustyti kvadratėliais, 
pabarstyti cukraus pudra. 
 Meduoliukus vaikai mėgsta 
įvairiai išpiešti. Aš vaikams 
pasireikšti duodu su cukraus glajaus pieštukais (Dr. Oetker). Jų būna keturių spalvų rinkinukai.  
 

Jei jums svarbu medaus, dedamo į meduolį, kokybė ir norite žinoti, iš kokių pievų jis atkeliavo į 
jūsų namus, pabandykite medų iš nedidelio šeimos bityno „Avilio istorijos“. Šis bitynas įrengtas toli 
nuo taršos šaltinių, bitės auginamos tik mediniuose aviliuose. O medus supilstomas ir įpakuojamas su 
rūpesčiu ir gerais linkėjimais.  
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Ar žinote, kokios snaigės nežnaibo rankų?  
Ogi popierinės! Vaikams pasiūlykite karpyti snaiges ir jomis papuošti langus, duris 
ir kitas dar nepuoštas namų kerteles.  
 

Ir vėto, ir mėto – Pilnus laukus primėto.  /Sniegas/ 
 

 

Snaigių karpymas ne kartą buvo paminėtas ir tinklaraščio skaitytojų, kaip mėgstamas 
užsiėmimas belaukiant Kalėdų. Taigi socialiniame tinklalapyje Pinterest į paiešką parašykite paper 
snowflakes ir atrasite galybę įvairiausių snaigių trafaretų.  

Mes su vaikais karpėme, ką sugalvojome, įdomumui – ant skirtingų spalvų popieriaus. O galų 
gale dar išbandėme ir kitokias snaiges. Mėgstantiems eksperimentuoti patiks. 

 
 
 

https://www.facebook.com/avilioistorijos/?fref=ts
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Snaigės kitaip 
 

Šis variantas yra tiems, kam ne itin smagu ar 
paprasčiausiai nesiseka karpyti ir pjaustyti preciziškais raštais 
išmargintų snaigių.  

Taigi reikės:  
- vitražinių dažų (dažai stiklui dekoruoti),  
- įmautės (geriausia skaidrios), 
- atspausdintos ar nupieštos snaigės (jei darote 

kartu su vaiku, svarbu, kad piešinio sudėtingumas atitiktų 
vaiko amžių). 

Štai ir viskas – snaigės piešinį dedame į įmautę ir 
apvedžiojame norimos spalvos dažais. Leidžiame jiems 
nudžiūti (vadovaukitės dažų instrukcija ir stebėjimu), atsargiai 
nuėmę spalvingą snaigę, galite ją klijuoti ant įvairių paviršių 
(veidrodžiai, spintelės, durys, langai, ...). 
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Prieškalėdinis laikas ypatingas tuo, kaip šventėms ruošiamasi gerokai iš anksto. 
Vienas iš tradicinių šventinių kepinių – kūčiukai. Kviečiam kepti, valgyti ir kitus 
vaišinti.  
Beje, šis darbas taip pat neapsieina be vaikiškų rankučių. 
 
Medžio galva, sidabro plaukai. /Šerkšnas/ 
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Kūčiukai 
Nuotrauka MAMAM 

 
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 
 
Kūčiukams reikės: 
1/3 pakelio šviežių mielių (įprastas 100 g 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°C apie 15 
minučių, kol gražiai pagels. 
 

18 d.  

  

Miesto eglučių lankymas, o po to -  
kalėdinio filmo vakaras!  
Pasiruoškite nekasdienį skanėstą ir mėgaukitės juo kartu su šeima. 

 
 

           Advento vainike uždegame ketvirtąją žvakę. 
 

Štai keletas filmų pasiūlymų Jūsų vakarui 
 

Prieš žiūrėdami filmą paskaitykite jo aprašymą, nes vieni labiau tinka žiūrėti su mažyliais, kiti jau kiek 
vyresniems žiūrovams. Žodžiu, mes dalinamės filmų sąrašu, Jūs sprendžiate, ką iš jo pasirinkti.  

 
 „Kalėdų senelio slaptoji tarnyba“ (2011) 
„Elfas“ (2003) 
„Košmaras prieš Kalėdas“ (2007) 

„Lemtingas atsitiktinumas“ (2001) 
„Tegyvuoja meilė“ (2003) 
„Kaip Grinčas Kalėdas vogė“ (2000)  

http://skonis.lrytas.lt/gurmanu-klubas/lietuvisku-kuciu-tradiciju-istorija-is-kur-atsirado-kuciukai.htm
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 „Kalėdų giesmė“ (1951 arba 2009)  
„Svajonių traukinys“ (2004)  

 Gero žiūrėjimo! 

„Fredo Kalėdos“ (2007) 
„Legendos susivienija“ (2012)  
„Ketverios Kalėdos“ (2008)  

 
Nekasdieniškam skanėstui MAMAM siūlo 

Morenginės eglutės 
      Nuotrauka MAMAM 

 
Labai lengvai pagaminamos, nereikalaujančios 

daug produktų, linksmos ir saldžios. Puošimui 
pasitelkite fantaziją – pabarstukai, riešutai, džiovintos 
uogos ar gėlių žiedlapiai… Galima dailiai supakuoti ir 
padovanoti draugui arba puošti šventinį stalą – galite 
padaryti visą eglaičių mišką! 

Receptas visai paprastas – lygiomis dalimis 
kiaušinio baltymas ir cukrus. Kombaine arba rankiniu 
elektriniu plaktuvu suplakti baltymus, kol suputos, tada 
pamažu pilti cukrų, nenustojant plakti. Plakti reikia ilgai 
– kol cukrus ištirps, o visa masė bus tvirta, laikys formą 
ir žvilgės. Konditerinio maišelio, antgalio pagalba kartu 
su vaikais  suformuoti eglutes (mes priraitėme ir 
kalėdinių vainikų ), papuošti ir šauti orkaitėn, 
įkaitintoje iki 90°C. Džiovinti ilgai… Viskas priklauso nuo orkaitės (mes džiovinome 3 val.).  
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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, granolos ar kitų skanėstų tiems, kas ateina į Jūsų namus 
vedini darbo reikalų. 

 
Ir šį receptą Jums dovanoja MAMAM. Mes su 

vaikais dar nebandėme, laukiame Advento, kad vieną 
vakarą galėtume paeksperimentuoti su visom skanybėm, 
kurias tik turime.  

 

Granola 
Nuotraukos MAMAM 

 
Sveiki ir skanūs dribsniai, begalo mėgiami vaikų su 

šiltu pienu rytais, mmm… Žiemą mėgstu ją skaninti 
cinamonu, apelsino žievele, vanile, toks žiemiškas kvapas 
ir skonis! 

Jeigu dailiai supakuosite, puikiai tiks ir dovanoti! 
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Receptas – Jūsų reikalas. Taip taip, viskas priklauso nuo Jūsų – ką mėgstate ir ko norite  
Pasakysiu, kaip darau aš, o Jūs jau varijuokite, kaip tik geidžia širdis <3  

 
Taigi: riešutai – įvairiausi – kepinti migdolai, skrudinti lazdyno, anakardžiai, kedro, karijų – keleto 

rūšių, smulkinti, džiovintos uogos – spanguolės, šilauogės, razinos, avižiniai dribsniai – jų nepagailėkite, 
dribsniai turi sudaryti didžiąją dalį masės, čija (ispaninio šalavijo) sėklos, sezamo sėklos, įvairios 
sėlenos, aguonos, burnočio sėklos, juodojo šokolado drožlės. Visus pasirinktus birius dalykėlius 
sumaišote ir užpilate tirpintu medumi ir sviestu /arba aliejumi (alyvuogių, kokosų…). Medaus ir sviesto 
mišiniu turi apsivelti birus mišinys, bet nepadauginkite!  

 

 
 

Neturi gautis šlapia sulipusi košė! Sukrečiate mišinį ant kepimo popieriumi išklotos skardos, 
paskirstote tolygiai ir šaunate orkaitėn 180°C, kol gražiai paruduos ir apskrus. Iškeptus trupinius 
atvėsinate, ir mėėėėėgaujatės….   

Granolą laikykite sandariame inde, ji ilgai negenda. Valgykite užpylę pienu, sultimis, kefyru ar 
jogurtu. 

Tokį namuose pagamintą skanėstą dailiai įpakavę galite padovanoti draugams ir artimiesiems, 

kurie mėgsta sveikai pasmaližiauti. 
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Išbandyti šį tą visiškai naujo! Šiandien – šiaudinių žaisliukų diena. 
Dar būtina visiems apsikabinti vienu kartu daugiau nei įprastai. Tegu būna tai ir 
apsikabinimų diena!  
Darbinei nuotaikai sukurti galite pasitelkti specialiai lietuvių liaudies Adventui 
skirtų dainų arba parinkti vaikams tinkamų iš: Vakaro žvaigždelė ar Tilidūda 
youtube kanalo.  

 

 
Jei niekada nebandėte iš šiaudų (jei neturite tikrų šiaudų, turbūt tiktų ir paprasti siauri plastikiniai 

kokteilių šiaudeliai) suverti bent mažo žaisliuko – Jums pasitaikė. Tai unikali galimybė išmokti kažką naujo. 
Specialiai šiam kalendoriui šiaudinio žaisliuko Reketuko gaminimo instrukciją mums dovanoja Jurgita 

http://www.zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles
https://www.youtube.com/channel/UC0q9AL-6g67UFz9bfIEfsxw/feed
https://www.youtube.com/channel/UC0q9AL-6g67UFz9bfIEfsxw/feed
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Kasčiukaitė-Kutkienė, kuri su šeima užsiima šiaudinių sodų vėrimu. Plačiau galite pasidomėti ir pasigrožėti 
užsukę į Facebook puslapį Jurgos ir Jono šiaudinukai. O Reketuko kūrimo pamokėlė jau laukia Jūsų.  
 

Reketukas – pasidaryk pats 

 

Šiaudinis eglutės žaisliukas – tai žaisliukas, turintis gilias tradicijas Lietuvoje. Vaikai Advento metu su 
seniausiais šeimos nariais pindavo, rišdavo, verdavo papuošimus namams. Vyresnės moterys verdavo 
sodus, o vaikai žaisdavo. Reketukas (kurio vėrimo eigą parodysiu) yra didelio sodo pradžia. Jis veriamas iš 
12 vienodo ilgio ir storio šiaudelių. Papuošti šį žaisliuką galima įvairiai: plunksnomis, popierėliais, 
karoliukais, gilėmis ir pan. Pasiruošiam šiaudelius ir veriam (šiaudeliai šiais moderniais laikais gali būti 
įvairūs, bet žinoma geriausia turėti rugių ar kitokių šiaudų). 
 

1. Į adatą įveriame siūlą. Siūlo ilgį 
pasirenkame tokį, kad būtų nei per ilgas, nei per 
trumpas (ilgas painiojasi, o trumpam vis reik naują 
pririšti). 

 

2. Veriame pirmąjį šiaudelį. Adata dėl savo 
svorio iškrenta vertikaliai žemyn. Šiaudas 
perstumiamas per siūlą beveik iki galo.  
 

 
3. Taip pat suveriami kiti trys šiaudai. 
 
 

 

4. Dabar šiaudus ant siūlo sulenkiame į 
kvadratą. Siūlo galai surišami tarp pirmo ir ketvirto 
šiaudelio. 

 
 

 

https://www.facebook.com/Jurgos-ir-Jono-%C5%A1iaudinukai-183084245477033/?fref=ts
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5. Veriami dar du šiaudai ir vėl įstrižai 
pririšami kvadrato kampe. 
 
 

 

6. Adata prakišama pro vieną iš šiaudelių. 
Tada veriamas vienas šiaudas ir pririšamas   į tarpą 
tarp dviejų įstrižai vertų šiaudelių. Iš viso taip po 
vieną suveriami keturi šiaudai. 

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  
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Ačiū, Jurgita! 
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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. 

 

 

Istorijos 
Ieškodama kalėdinių istorijų tikrai susidūriau su jų stygiumi. Jei turite specialią knygą su 

kalėdiniais pasakojimais – šio sąrašo jums neprireiks.  
 

https://www.facebook.com/Jurgos-ir-Jono-%C5%A1iaudinukai-183084245477033/?fref=ts
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„Nenaudingi Laiptai“, B. Ferrero  
„Trys akmenskaldžiai“, B. Ferrero  
A. de Sent Egziuperi malda 
„Žiema“, P. Mašiotas  
„Saulė, Vėjas ir Žiema“, sakmė 
„Grigo ratai“, Autorius nežinomas 
„Sniego Karalienė“, H. K. Andersenas  
„Spragtukas ir pelių karalius“, E. T. V. Hofmanas  
 

Knygos  
„Kalėdų istorija“, M.Leino 
„Kalėdų paslaptis“, J. Gaarder  
„Kalėdinis megztinis“, G.Beck  
„Mamulės Mū ir Varnos Kalėdos“, J. Wieslander 
„Kalėdų senelio staigmena“, S. Nordqvist 
„25+1 Kalėdų istorijos“, B. Ferrero 
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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, girliandą ar kitą dekoraciją su šiais kalėdiniais žodžiais. 

 
Jei sunkiai sekasi sugalvoti žodžių, pradėkite nuo sniegas, šventė, dovanos, viltis, žvaigždė, 

gerumas, ...  
Tinklaraštyje suvaikais.lt galite rasti ir Kalėdinių žodžių žaidimą, kuris skirtas skaitantiems ir 

žodžiais besidomintiems vaikučiams. 
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Kalėdos – jau čia pat!  
Belieka supakuoti dovanas, parašyti linkėjimus ir pasivaišinti mandarinais :)  
Vaikai gali būti puikūs dovanų vyniotojai ir dekoruotojai! 

 

Pakuojame 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. 
 

http://www.aidas.lt/lt/aforizmai/article/201-nenaudingi-laiptai
http://psichika.eu/blog/trys-akmenskaldziai/
http://www.saulegraza.com/2015/09/mazai-kam-zinoma-de-sent-egziuperi-malda.html
http://www.vaikams.lt/pasakos/ziema-pasaka.html
http://www.vaikams.lt/sakmes/saule-vejas-ir-ziema.html
http://www.pasakos.lt/grigo-ratai/
http://www.zmoniuknygos.lt/lt/search/g/SnVqamEgV2llc2xhbmRlcg--
https://suvaikais.files.wordpress.com/2015/08/c5beodc5beic5b3-paiec5a1ka.pdf
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 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!  

 
Dovanų idėjos – kalendoriaus draugų ir rėmėjų pasiūlymai 

 

1. Medus. „Avilio istorijos“ – Lietuviškas, pievų gėlių medus, sertifikuotas pagal Nacionalinės 
kokybės sistemą. Jei perkant paminėsite kodą „SUVAIKAIS“, gausite 10% nuolaidą. Pasiūlymas 
galioja iki 2017 01 31. 
 

  
 

2. Papuošalai su natūraliais augalais, gėlėmis, prieskoniais ir uogomis. „Agnera“ . Norėdami 
daugiau sužinoti apie Agnę ir jos kuriamus papuošalus apsilankykite  
tinklapyje agnera.lt, tinklaraštyje agnera arba Facebook puslapyje agnerajewelry.  
Garantuoju, akys apraibs nuo tokio trapaus grožio!  
Šio kalendoriaus skaitytojai pateikę kodą „su vaikais“ gaus nemokamą pristatymą Lietuvoje. 
Pasiūlymas galioja iki 2017 01 15. 
 

 
 

3. Saldumynai iš liofilizuotų vaisių / daržovių bei liofilizuotų vaisių batonėliai FRUPP. 
„Audruna“ siūlo sveiką pasirinkimą Advento kalendoriaus paskaninimui. Taip pat tai gali būti ir 

https://www.facebook.com/avilioistorijos/?fref=ts
http://www.agnera.lt/
http://www.agnera.lt/
https://agnera.wordpress.com/
https://www.facebook.com/agnerajewelry/?fref=ts
https://www.facebook.com/FruppLietuva/?fref=ts
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priedas į kalėdinių dovanų maišelį. Plačiau apie pasirinkimą ir kuo ypatingi šie skanėstai rasite 
Facebook puslapyje FruppLietuva.  
Perkant už 15 eurų ir daugiau su kodu „ANGELAS“ nemokamas pristatymas į Omniva 
paštomatus visoje Lietuvoje. Užsakymą pateikti Facebook puslapyje FruppLietuva asmenine 
žinute arba elektroniniu paštu info@audruna.lt. Pasiūlymas galioja iki 2016 12 31. 
 

  
 

4. Rankų darbo karuselės ir kiti žaisliukai skirti patiems mažiausiems. Munele.  
 

 

 

5. Rūbai. Lietuvoje siūti unikalūs sertifikuoto merino vilnos, bambuko pluošto audinio rūbai visai 
šeimai, su kuriais būsime sveikesni ir jausimės patogiai, o mūsų žemė taps švaresnė. GREEN 
ROSE – tokios dovanos yra praktiškos ir skirtos artimiausiems, kuriuos labiausiai pažįstame ir 
kuriais labiausiai rūpinamės. Apsipirkdami įveskite kodą „SUVAIKAIS“ ir Jums bus pritaikyta 10 
proc. nuolaida. Pasiūlymas galioja iki 2016 12 31. 
 

  
 

https://www.facebook.com/FruppLietuva/?fref=ts
mailto:FruppLietuva
mailto:info@audruna.lt
https://www.facebook.com/munele/?fref=ts
http://www.green-rose.lt/
http://www.green-rose.lt/
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6. Lavinamieji žaidimai. DinoTino – pradėję nuo grindų žaidimo DinoTino, šiuo metu jau gali 
pasiūlyti skirtingų abėcėlės žaidimų lietuvių ir rusų kalbomis, taip pat magnetinių raidelių ir 
medinę dėlionę Lietuva. Parduotuvės adresas DinoTino, Facebook puslapis DinoTino 
lavinantys žaidimai vaikams. Kalendoriaus skaitytojams su kodu „SUVAIKAIS“ 5 proc. 
nuolaida. Pasiūlymas galioja iki 2016 12 25. 
 

  
 

7. Interjero detalės vaikų kambariui: spalvingi laikrodukai, muzikinės dėžutės, pakabos, 
gyvūnėlių figūrėlės, ūgio matuoklės, raidelės, pieštukinės, nuotraukų rėmeliai ir dar daugiau. 
Tai daiktai, kurie papuoš Jūsų vaikų kambarį ir ilgai išliks, kaip laimingos vaikystės 
prisiminimas.  
Bitytė laukia Jūsų! Kodas „suvaikais“ Jums atneš 10 proc. nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki 2016 
12 31.  
 

  
 

8. Kūrybiniai rinkiniai Advento kalendoriaus užduotėles galėtų paversti tikromis Kalėdų nykštukų 
dirbtuvėmis. Taip pat galite užsukti ir į aksesuarų skiltį, kurioje rasite įvairių apyrankių, karolių, 
laikrodukų, laikinų tatuiruočių. Visos šios ir daugelis kitų mielų smulkmenų gali būti skirtos 
kalendoriaus užpildymui arba kalėdinėms dovanoms. Kenditoys elektroninė žaislų 
parduotuvė, tai vieta, kur rasite tikrai didelį pasirinkimą medinių, spalvingų žaislų ir kūrybinių 
rinkinių smagiems žaidimams ir lavinimui. Perkant naudodamiesi nuolaidos kodu 
„SUVAIKAIS“ gausite 10proc. nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki 2017 01 31. 

http://sumeilevaikams.mozello.lt/parduotuve/
http://sumeilevaikams.mozello.lt/parduotuve/
https://www.facebook.com/dinotinozaidimai/?ref=hl
https://www.facebook.com/dinotinozaidimai/?ref=hl
http://bityte.lt/
https://kenditoys.com/1550-kurybiniai-rinkiniai-ir-priemones
https://kenditoys.com/1535-aksesuarai-ir-kitka
https://kenditoys.com/
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9. Burbulai eglutei puošti, interjero detalės, arbatinės, dėžutės papuošalams, žvakės ir 
žvakidės, dekupažo technika puoštos dėžutės, rankų darbo muilas ir t.t. – visas dovanynas! 
Handmade by Irina – įvairiausių rankdarbių kupinas puslapis. Turbūt nesuklysiu sakydama, 
kad beveik kiekvienas šiame puslapyje atras kažką sau ar dovanoms. Pašnibždėję kodą 
KALEDOS, gausite 10 proc. nuolaidą eglutės burbulams, 15 proc. nuolaidą medžio dirbiniams. 
Pasiūlymas galioja iki 2016 12 31.  
 

                  
 
10. Lavinamosios knygutės vaikams nuo 6 mėn. iki 7 metų. Šie žaislai lavina vaikų kalbą, liginį 

mąstymą, matematinius ir kūrybinius, dėmesio išlaikymą, darbštumą, smulkiosios motorikos 
įgūdžius, erdvinę vaizduotę, sumanumą, kalbą. Apžiūrėti knygutes ir jų užsisakyti galite 
Facebook puslapyje SerZiHandicrafts.  
 

   
 

11. „Vaškainis“ – aplinkai draugiška drobelė, skirta išsaugoti maistą šviežią. Užsukite į el. puslapį 
Vaškainis arba susitikime Facebook. Susidomėjusiems šia preke Advento kalendoriaus 
skaitytojams „Vaškainis“ pritaikys 10 proc. nuolaidą perkant interneto parduotuvėje. Svarbu 
įsiminti nuolaidos kodą: ADVKAL2016. Pasiūlymas galioja iki 2017 01 06. 

https://www.facebook.com/handmadebyirina/
https://www.facebook.com/SerZiHandicrafts/
http://www.vaskainis.lt/screen/overview/language/lt
https://www.facebook.com/vaskainis/
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Nuotraukos vaskainis.lt, fotografė Monika Pietarytė 

 
12. Skanėstai: pyragėliai, tortai, sausainiai ir dar daugiau – MAMAM. Tik atsargiai – paragavę 

kartą galite nebenorėti sustoti. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vaskainis.lt/
https://www.facebook.com/MAMAM-948186858580410/?fref=ts
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Priedas Nr. 1 - paveikslėliai  
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Šaltinis: www.activityvillage.co.uk  

http://www.activityvillage.co.uk/
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Priedas Nr. 2 – keletas idėjų JO ir JOS Advento kalendoriui  
(net jei gyvenate su trimis (ar daugiau) vaikų, 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 išvardydamas dalykus, kurie JOJE patinka, ką mėgstate veikti su JA, dėl ko mylite ir 

žavitės JA. 
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Kalėdų senelio laiško šablonas 

   



 
 
  suvaikais.2016 

Kelios papildomos užduotys 

 
  

Puošti eglutę!  
Tėvai vaikams padeklamuoja 
savo vaikystės eglutės eilėraščių 
:)  

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

 
  

Kalėdų senelio gerbėjai gali 
rašyti jam laišką tik prasidėjus 
Adventui. Laišką dėti į šaldymo 
kamerą – juk senelis gyvena, kur 
šalta ;) *** 
 

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

*** O po kurio laiko privalo atkeliauti atsakymas.  

Pateikiame atsakymui paruoštą šabloną. 

 

Paveikslėlių šaltiniai  
 

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-snowman-free-
winter-coloring-pages.jpg  

 http://www.warnai.net/snowman-coloring-page/snowman-coloring-page-picture/  

 http://pagestocoloring.com/7936-beannie-snowman-winter-coloring-pages/beannie-snowman-
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     

 
Šis Advento kalendorius yra dovana Jums nuo suvaikais.lt. Prašome jį naudoti pagal paskirtį. Kai kurios užduotys yra 

autentiškos, sugalvotos tik šiam kalendoriui, kai kurios surinktos interneto platybėse, pritaikytos Advento idėjai.  
Kalendorius turi būrį rėmėjų ir palaikytojų, kurie prisidėjo prie užduočių banko pildymo ir kalendoriaus publikavimo savo 

darbu, idėjomis, lėšomis. Todėl visiems jiems sakome AČIŪ!  

O atskirai ir labai nuoširdžiai dėkojame kalendoriaus redaktorei Karolinai Grigaliūnei – ! 
DĖMESIO! Dalinantis ir platinant šį kalendorių būtina dalintis ir aktyvia nuoroda į originalų šaltinį.  

Linkime Jums šviesių ir jaukių švenčių! 

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-snowman-free-winter-coloring-pages.jpg
http://pagestocoloring.com/wp-content/uploads/2013/12/cute-bunnies-and-snowman-free-winter-coloring-pages.jpg
http://www.warnai.net/snowman-coloring-page/snowman-coloring-page-picture/
http://pagestocoloring.com/7936-beannie-snowman-winter-coloring-pages/beannie-snowman-winter-coloring-pages/
http://pagestocoloring.com/7936-beannie-snowman-winter-coloring-pages/beannie-snowman-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
https://suvaikais.lt/



