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KAUNO “NEMUNO” VIDURINĖ MOKYKLA 

A. ir J. Gravrogkų 9, 
LT 51453, Kaunas-31 
nemun@nemunas.kaunas.lm.lt 
 

Šventųjų Kalėdų renginys„Betliejaus žvaigždutė“. 
 Renginio scenarijus 

 
 

Tikslas: puoselėti ir ugdyti krikščioniškas tradicijas, mokyti užuojautos meilės, padėti 
gilinti mokiniams tikėjimą , padėti suprasti ir pajausti Advento, Kalėdų šventės 
didingumą ir esmę. 
Uždaviniai:- išmokyti kalėdinių giesmių, animacijų, 
                  -padėti suvokti advento laiko esmę, 
                  - paruošti vaidinimą apie Jėzaus gimimą. 
Dalyviai: 1-4kl moksleiviai. 
Organizatoriai: Etikos mokytoja V. Statkevičienė, tikybos mokytoja K. Višinskienė, 
pradinių klasių mokytoja Stasė Sipavičienė. 
Renginio trukmė ir data: 45min, 2006 12 21 
                  
 
 
Etikos mokytoja V. Statkevičienė: 
 
Aplinkui žiburiuoja sniegas, 
Širdelėje ramu, tylu... 
Šią naktį vyks kažkas didingo 
Kažką nepaprasto jaučiu... 
 
Ar Jūs girdėjot tą istoriją, kaip gimė Kūdikėlis Dievo 
Kokia  didi šita diena 
Ir kas gi iš tiesų yra Kalėdos...   
 

Sesuo Justina, Benedikta pasakoja apie advento vainiką, tradicijas, sugieda 
giesmelę kartu su mokiniais.. 
Pradedamas vaidinimas. 
Veikėjai:  skaitovas, Juozapas, Marija, Angelas Gabrielius, Angelai I, II, III, 
piemenukai I,II,III, nesvetingi žmonės I, II, III. 
 
 
Marija miega... 
Angelas Gabrielius apreiškia Marijai: Sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su 
Tavimi. (Marija išsigąsta). Nebijok, Marija. Tu radai malonę pas Dievą. Štai Tu pradėsi 
įsčiose ir pagimdysi sūnų ir pavadinsi jį Jėzumi? 
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Marija: Bet kaip tai įvyks, aš juk nepažįstu vyro? 
Angelas Gabrielius: Šventoji Dvasia nusileis ant Tavęs ir Tavo kūdikis bus šventas, 
vadinamas Dievo Sūnumi. 
Marija: Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie, kaip tu man pasakei. 
 
(Angelas išeina.) 
Skaitovas skaito Šventojo Rašto (Lk 2, 1-5) citatą:  
„Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės 
gyventojus.  Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi 
keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto 
Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų 
ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia“. 
(Juozapas su Marija keliauja) 
Keliavo jie dienas ir naktis, pavargo, sušalo, bet nieks ju priglausti nenorėjo (Juozapas su 
Marija prieina prie stovinčių 3 vaikų, kurie vaidina nesvetingus žmones- stovi išsirikiavę 
ir priėjus jiems purto galvas: nepriimsim, nėra vietos pas mus.) , kol pagaliau sutiko 
piemenukus beganančius . (Trys piemenukai  kūrena lauželi...) 
Juozapas: gal atsirastų vietos kur prisiglausti, labai pavargom, nieks durų mums 
neatveria, poilsio nepriima... 
Piemenukas I: Na, prabangaus pogulio suteikti negalime, bet tvartely ant šieno visiems 
vietos užtenka ir mums ir mūsų avelėms. Eime, palydėsim. (išeina) 
 
Skaitovas: Prisiglaudė jie mažam tvartely, 
Tik ėdžiose ant šieno 
Pasaulio Viešpats prieglobstį surado. 
 
Subėga angeliukai: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė, Jo mylimiems 
žmonėms“ (išbėga)  
Atbėga piemenukai.  
Piemenukas II: Kas tai ?Kas per giesmės gražumas, o kokia žvaigždė ryški virš mūsų 
švyti. 
Piemenukas III : Gimė, kaip ir laukėm Viešpats Dievas gimė , bėkim Jo mes aplankyti. 
Skaitovas: 
Ar girdėjot, 
Gimė Kūdikėlis  Jėzus. 
Betliejaus mažame tvartely, 
Jis laukia mūs  visų, 
Nuneškim savo meilę, 
Nuneškim savo širdis, 
Nusiųskim daug giesmių. 
 
Stovi Marija, Juozapas, kūdikėlis ėdžiose. Atbėga piemenukai: 
 
Giesmelė: „Atsiskubino Betliejun piemenys...“ , akomponuoja mokytoja K. Višinskienė 
 
Pašlovint  Viešpatie Tave, 
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Mes skubam nuostabia giesme, 
Nes žinom geras Tu esi 
Ir mus visus labai myli... 
 
Giesmelė-šokis: „ Nuo ryto aušros...“, akomponuoja mokytoja K. Višinskienė 
 
 
Tikybos mokytoja K. Višinskienė: 
O kaip gi nepasveikint Viešpaties mamytės, 
Kaip jai nepagiedoti, kaip jai nepadėkot... 
 
Giesmelė : „ Sveika , o Marija........“, akomponuoja mokytoja K. Višinskienė 
 
Deklamuoja  2-4 klasių moksleiviai: 
Jėzuli,  Tu gimei pasauly skleisti meilę 
Ir mokyti mus tapti geresniais, 
Ir mums Tavęs, ir mūsų Tau be galo reikia 
Mes trokštam būt tavais draugais... 
 
Giesmelė-žaidimas: “Dievui reikia manęs...“, akomponuoja mokytoja K. Višinskienė 
 
Deklamuoja  2-4 klasių moksleiviai:  
(eilėraštukus mažiesiems parašė tikybos mokytoja K. Višinskienė) 
 
Šiandien tokia ypatinga šventė 
Šiandien Dievulio gimtadienis 
Iš mūsų brangių dovanų jis neprašo 
Jis laukia tyros mūsų širdelės.... 
 
Aš noriu Viešpaties atsiprašyti,  
Už tai, kad kartais neklausiau, 
Už tai , kad žodelius piktus kalbėjau 
Ir kartais draugą kumsčiavau... 
 
Kad aš su juo nepakalbėjau 
Kaip kad kalbuosi su draugu, 
Kad laiko neradau maldelei, 
O štai kažkam kitam randu... 
 
Atsiprašau ir prižadu taisytis, 
Nes nebenoriu būti nešvarus, 
Dievulis tik tyroj širdelėj gali 
Apsigyvent ir rasti namučius...  
 
Giesmelė „ Jėzau, aš tavim tikiu...“, akomponuoja mokytoja K. Višinskienė 
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Tikybos mokytoja K. Višinskienė: 
 
Tegul Kalėdų šventės jausmas 
Gyvena mumyse ilgai, 
Tegul aplanko mus gerumas Dievo 
Ir lieka mumyse ilgai... 
 
 
 Giesmė : „Džiaugsmingų šv. Kalėdų“, akomponuoja tikybos mokytoja K. Višinskienė 
 
 
Pabaiga 
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Tikybos -etikos savaitė 
 
Tikslas: puoselėti ir ugdyti krikščioniškas tradicijas, mokyti užuojautos meilės, padėti 
gilinti mokiniams tikėjimą, padėti suprasti ir pajausti Advento, Kalėdų šventės didingumą 
ir esmę. 
 
Uždaviniai: 

1. Surengti kalėdinių sveikinimų-laiškų mokytojams akciją; 
2. padėti moksleiviams paruošti kalėdinių atvirukų, piešinių ir surengti jų parodą; 
3. pateikti mokomosios  video medžiagos apie Kalėdų laiką; 
4. paruošti spektakliuką apie Kristaus gimimą įtraukiant į jį pradinių klasių 

moksleivius; 
5. išmokyti mažuosius moksleivius adventinių, kalėdinių giesmių, eilėraštukų, 

animacijų; 
6. adventine nuotaika pasidalinti pakviesti seselę vienuolę; 
7. vyresnių klasių moksleiviams ir mokyklos mokytojams surengti atskirą renginį, 

kuriame svečiuotųsi kunigas, muzikinio teatro solistai atliekantys adventines 
dainas. 

 
 
 

Tikybos-etikos savaitės renginių eiga: 
 
Mokykloje organizuojamų renginių sąrašas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


