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Šventųjų Kalėdų “Betliejaus žvaigždutė” renginys. 

 Renginio scenarijus 
(pagal V.Landsbergio pasakojimą (CD): “Pasaka apie Dievo vaikelį”) 

 
 
 

Tikslas: padėti suvokti šv Kalėdų esmę, mokyti puoselėti šventės tradicijas. 
Uždaviniai: -išmokyti įvairių kalėdinių giesmių, 
                    -parengti kalėdinį vaidinimą. 
Dalyviai: 1-4 kl. moksleiviai. 
Organizatoriai: pradinių klasių mokytoja Ilona Jesevičienė, tikybos mokytoja Kristina 
Višinskienė 
Renginio trukmė ir data: 2007 12 20, 45min. 
 
 
 Mokytojos K. Višinskienės įžanginis žodis. 
 
 

Spektaklis: “PASAKA APIE DIEVO VAIKELĮ „ 
 
Skamba muzikinis įrašas „Kalėda Kalėda...“ 
 
Kalėdų bobutė: 

- Aš esu – Kalėdų bobutė. O jūs tikriausiai galvojat, kad būna tik Kalėdų seneliai. Tai? 
Ne. Būna ir Kalėdų bobutės. Kalėdų bobutės gyvena Šiaurėje ir per dienų dienas 
mezga vaikučiams visokias dovanas, visokius žaislus, megztinukus ar šalikėlius, 
kuriuos Kalėdų senelis paskui ir išnešioja , jums vaikai. 
O ar žinote, koks mėnuo yra liūdniausias Kalėdų bobučių gyvenime? Mmm? Ogi – 
gruodis, nes gruodžio mėnesį Kalėdų seneliai išvyksta į savo Kalėdines keliones su 
pilnais maišais dovanų. Tada bobutės, norėdamos, kad paliktoms joms nebūtų taip 
liūdna ir nuobodu vien laukti ir laukti, vien megzti ir megzti, ir dar kartą megzti ir 
megzti, ima prisiminti begalę įdomiausių pasakojimų ir atsitikimų. Štai vieną tokį 
pasakojimą aš jums dabar ir numegsiu. 
Tai atsitiko prieš 2000 metų Judėjoje. Gyveno tokia mergina, vardu Marija. Ir 
susižadėjo ji su staliumi Juozapu. Ir štai vieną dieną, o tiksliau rytą, Marija dar 
gulėdama savo lovoje išgirdo lauke keistą sparnų šnarėjimą. Ji atsikėlė, išėjo iš savo 
namelio ir pamatė prie durų gražų jaunuolį dideliausiais sparnais. 

Angelas: 
- Sveika malonę gavusioji. Viešpats su tavimi. 

Marija: 
- Kas tu? 
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Angelas: 
- Aš – Viešpats angelas. Nebijok, Marija, nes tu radai malonę pas Dievą. Štai pradėsi 

įsčiose ir pagimdysi sūnų. Jį turėsi praminti Jėzumi. 
Marija: 

- Kaip tai įvyks? Juk aš nepažįstu vyro? 
Angelas: 

- Šventoji dvasia ateis ant tavęs ir Aukščiausiojo jėga apdengs tave šešėliu. Todėl, ir kas 
užgims iš tavęs, bus vadinamas Šventu, Dievo sūnumi. 

Marija: 
- Štai aš Viešpaties tarnaitė, teįvyksta man, kaip tu pasakei (garsiai žiovauja Juozapas). 

Marija: 
- Atrodo, mano vyrą prižadinom. 

Juozapas: 
- Marija, su kuo tu čia kalbiesi tokį ankstyvą rytą? 

Marija: 
- Mielas mano vyre, Juozapai. Aš turiu tau pranešti tokią keistą naujieną. Mane šį rytą 

aplankė angelas ir jis pasakė, kad aš netrukus pagimdysiu vaikelį ir mes turėsim jį 
pavadinti Jėzumi. 

Juozapas: 
- Kokį dar vaikeli? Iš kur? Juk tu manęs dar nepažįsti? Tai ką, ne aš būsiu jo tėvelis, o 

kažkas kitas? 
Angelas: 

- Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į savo namus žmonos Marijos, nes jos 
vaisius yra šventosios dvasios. 

Juozapas: 
- O-o-o! Tada kita kalba. Einam, Marija, į namus. Dabar man teks tave ypatingai 

globoti, jeigu jau taip atsitiko. Eik, prigulk dar, o aš tau pusryčius paruošiu. 
 
 

-- - - -- --------------------------------------------------------------------- 
Bobutė: 

- O Izraelyje, taip pat Judėjoje, tik visai kitame tvartelyje gyveno keturi gyvulėliai: 
kupranugaris, asiliukas, avytė ir šuniukas. Tą naktį, kai Beatliejaus tvartelyje Marija 
pagimdė Dievo vaikelį, gyvulėliai kietai miegojo. Nemiegojo tik vienas kupranugaris, 
kuris buvo labai didelis ir į tvartelį netilpo. Snūduriuodamas lauke jis išvydo keistą 
šviesą. Danguj patekėjo nauja žvaigždė. 
(Žvaigždės šokis) 

Kupranugaris: 
- Y-ak-ach. Nieko sau. Kas čia dabar? Gal kokia stebuklinga lempa. Ei, šuniuk! 
-  

Šuo: 
- Au. Am. 

Kupranugaris: 
- Avyte! 

Avis: 
- Beee... 

Kupranugaris: 
- Asiliuk! (asiliukas garsiai nusižiovauja) 

Kupranugaris: 
- Kelkitės! 
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Šuo: 
- Au. Na, kodėl tu mus pažadinai? Au. 

Avytė: 
- Juk dar pats vidurnaktis. 

Asiliukas: 
- Aš, kai neišsimiegu, būnu labai piktas. 

Avis: 
- Ir kvailas. 

Asilas: 
- Pati tu kvaila. 

Kupranugaris: 
- Ša ša, nesibarkit. Čia kažkokia žvaigždė patekėjo, skaniai kvepia, einam pasižiūrėti. 
 

(   2a ir 2b klasės mokinių Kalėdinė giesmė: „Tyli1ją naktį“, akomponuoja mokytoja K. 
Višinskienė) 
 
Asilas: (apžiūrinėja žvaigždę) 

- Oi, ji degina! 
Kupranugaris: 

- O tu nebūk asilas ir nelaižyk jos. 
Visi: 

- Žvaigždė! Gelbėkit! Deginanti žvaigždė! 
Asilas: 

- Meteoritas! 
  

 --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bobutė: 
- Tai buvo Beatliejaus žvaigždė. Jos su jokia kita žvaigžde nesupainiosi ir jos negalima 

griebti plikomis rankomis.Žvaigždžių apskritai geriau nečiupinėti, žvaigždėmis geriau 
grožėtis. 

 
Angelas trimituoja: 

- Ramybės jums. 
Avis: 

- Oi! Koks čia paukštis su dūda? 
Asilas: 

- Čia ne paukštis, o - žmogus. 
Šuo: 

- Bet jis su sparnais. Au. Gal koks nesveikas? 
Angelas: 

- Nebijokite. Aš Viešpaties angelas. Skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai, kad šiandien jums gimė gelbėtojas, kuris yra Mesijas, Viešpats, Dovydo mieste. 
Ir šita bus jums ženklas. Jūs rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir gulintį prakartėlėje. 

Asilas: 
- I-o. Gerbiamas, angele. O kaip mums rasti šitą, ei – a, kaip ten ją... 

Avis: 
- Prakartėlę? 

Asilas: 
- I-o.. Prakartėlę. Rasti? I-a. Mes labai norėtume šitą, kaip ten jūs pavadinot? 
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Avis: 

- Mesiją 
Asilas: 

- I-jo, i-jo. Mesiją aplankyti. 
Angelas: 

- Jums teks toli keliauti: per jūras ir dykumas. 
Avis: 

- O kaip mes rasime kelią? 
Angelas: (rodo) 

- Štai – Beatliejaus žvaigždė. Ji jums parodys kelią. Ji jus nuves pas Dievo vaikelį. 
Ruoškitės kelionėn. 

Avis: 
- Kaip ji gali mus nuvesti? 

Šuo: 
- Gal už pavadėlio? Au. Kaip šuniukus. Au au. 

Angelas: 
- Keliaukit paskui ją ir jokiu būdu neišleiskit jos iš akių. 

Kupranugaris: 
- Pasakė ir nuskrido. 

Šuo: 
- Au. Aš – tai geras seklys. Paskui mane! Au au au. 

Asilas: 
- Tai keliaujam. Ko gi dar laukiam? Kupranugari, kur tu? 

Kupranugaris: 
- Einu einu. Tik atsigersiu daug daug vandens, kad paskui ilgai nereikėtų, juk per 

dykumą keliausim. 
Avis: 

- Palaukit ir manęs. 
Asilas: 

- Kad tu labai ilgai krapštaisi. 
Avis: 

- Aš turiu susišukuoti, pasipuošti. Juk negalima pas Dievo vaikelį į svečius keliauti 
nesiprausus ir nesusišukavus. (šukuojasi) 

Šuo: 
- Au. Gal man ir dantis reikia išsivalyti einant pas Dievo vaikelį? Au. 

Avis: 
- O tu kaip manai? Bū-ti-nai! Kupranugari, ar panešėsi mus iki Beatliejaus? 

Kupranugaris: 
- Tikrai – taip. Aš gi krovininis kupranugaris, o ne cirko padraika. 

Šuo: 
- Tai atsigulk, ko stovi? Au. Atsitūpk, kad keleiviai galėtų užlipti. 

Asilas: 
- I-a. Aš tai nelipsiu, nes savo kojas turiu. (visi iškeliauja) 

 
Bobutė: 

- Taip gyvulėliai iškeliavo. Pradžioje, kol dar buvo nepavargę, keliavo nesustodami 
paskui Beatliejaus žvaigždę. Be jokio poilsio tris dienas ir tris naktis. Bet ketvirtąją 
dieną gyvuliukai pavargo ir sustojo pailsėti. 
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( 3a ir 3b klasės mokiniai gieda Kalėdinę giesmę: „Bėkim, bėkim...“ , akomponuoja 
mokytoja K. Višinskienė) 

 
 --------------------------------------------------------------- 

 
Avis: 

- Klausykit. Štai mes keliaujam pas Dievo vaikelį. O jūs bent įsivaizduojat, kaip tas 
Dievas atrodo? 

Asilas: 
- Aš tai žinau. 

Kupranugaris: 
- Aš irgi žinau. 

Asilas: 
- Dievas – tai toks, su labai didelėmis ausimis ir labai užsispyręs. 

 
Šuo: 

- Vaikai, ar tikrai taip atrodo Dievas? Au. Ir aš taip sakau, kad nesąmonė. Juk Dievas – 
tai toks labai geras sargas. Jei kas puola, jis gali ir įkąsti. 

Avis: 
- Beee. Baik tu, šuniuk, kalbėti nesąmones. Dievas – nesikandžioja. Ar tiesa? Dievas – 

tai toks garbanotas ir minkštas minkštas, ir kvepia pienu. 
Kupranugaris: 

- Nesąmonė. Visiška nesąmonė. Jūs geriau jau manęs, kupranugario, paklausykite, nes 
aš čia pats didžiausias. Dievas – tai toks, kuris gali visą mėnesį negert nė lašo. 

Asilas: 
- Tu nieko nesupranti. 

Šuo: 
- Au au.  

Asilas: 
- Tu tikras kupranugaris. 

Kupranugaris 
- O tu – asilas. 

Avis: 
- Vyrai vyrai, nesibarkit. 

Asilas: 
- Nesikišk, avie, kai vyrai ginčijasi.Ožka! 

Avis: 
- Beeee. 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Suskamba varpeliai ir žvaigždė atsigula ant žemės. 
 
Asilas: 

- Ei, kodėl sutemo? 
Kupranugaris: 

- O kas čia dabar? Kodėl taip tamsu? (dairosi) 
Šuo: 

- Kas išjungė žvaigždę? 
Avis: 

- Žvaigždė – prapuolė. 
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Kupranugaris 
- Ne. Rodos, ją matau. 

Avis: 
- Ten? 

Kupranugaris 
- Ne ten. Žvaigždė visai kitoje pusėje, nei jūs žiūrite. Ten. 

Asilas: 
- Tamsu. Aš nieko nematau. Man – baisu. 

Avis: 
- Sakiau, nesipykite. Dėl to žvaigždė ir prapuolė. Kabinkitės į mano vilnas ir keliaujam 

tamsoje. Jei gražiai keliausim, gal ir vėl prašvis. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Angelas trimituoja: 

- Jei jūsų širdyse esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi toji tamsa.  
Šuo: 

- Angele, o kada mes dabar vėl praregėsim? 
Asilas: 

- Man tamsu. Aš noriu namo. 
 
Avis: 

- Angele, o kaip mes surasim Dievo vaikelį, jei mes nieko nematom. 
Angelas: 

- O jūs niekada daugiau nesipyksit, susitaikysite ir palinkėsit vieni kitiems ramybės? 
Avis: 

- Ramybės. 
Šuo: 

- Ramybės jums 
Asilas: 

- Ramybės. 
Kupranugaris: 

- Ramybės. 
Avis: 

- Mes jau susitaikėm. O jūs vaikai? Ir jūs vienas kitam palinkėkite ramybės. 
 
 
Bobutė: 

- Gyvulėliai susitaikė, o taip pat ir jūs, mano brangieji vaikučiai. Bet žvaigždė dar vis 
nešviečia. Gal mes galime gyvulėliams padėti pagiedodami Kalėdinę giesmę? 

 
( 1b klasės mokiniai gieda Kalėdinę giesmę:“ Į Betliejų“ , akomponuoja mokytoja K. 
Višinskienė) 
 

 --------------------------------------------------------- 
 
Asilas: 

- Ei, bičiuliai, aš vėl lyg ir matau. 
Kupranugaris: 

- Ką matai? Ką? 
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Šuo: 
- Aš matau – ką ir jis mato. 

Avis: 
- Ir aš. 

Kupranugaris: 
- Kaip gerai, kad susitaikėme. Ji vėl šviečia ir vėl mums galės rodyti kelią pas Dievo 

vaikelį. 
Asilas: 

- I-a. Užsidegė. I-a. Ačiū. 
Šuo: 

- Ačiū. 
Avis: 

- Aš gi sakiau, kad, vyrai, nesibarkite. 
Asilas: 

- Tai susitaikome dar labiau. 
Visi: 

- Susitaikom. Susitaikom (apsikabina visi). 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
Bobutė: 

- Įveikę dykumą ir jūrą, apsisaugoję netikrų pranašų, gyvulėliai toliau tęsė kelionę. 
 
Avis: 

- Na, asiliuk. Mes vis keliaujam ir keliaujam, o aš vis galvoju ir galvoju. 
Asilas: 

- Na ir ką tu galvoji? 
Avis: 

- Aš galvoju. O jei mes išties rasim  tą Dievo vaikelį, kaip mes jį pasveikinsim?Ką mes 
jam padovanosim? 

Asilas: 
- Aš tai jam padovanosiu daug pinigų. 

Avis: 
- Bet gi Dievo vaikeliui nereikia tavo pinigų. Jis – visko turi. 

Asilas: 
- O pinigų jis, tikriausiai, neturi. 

Kupranugaris: 
- O tu jų ar turi? 

Asilas: 
- O-o. I-a. Aš irgi jų neturiu. Kažkaip nepagalvojau. 

Šuo: 
- Aš tai jam padovanosiu kaulą. Radau dykumoj tokį skanų, skanų... 

Avis: 
- Beee. Dievo vaikelis dar neturi dantukų, tikrai nevalgys tavo surasto kaulo. 

Šuo: 
- Tada galės čiulbti kaip žinduką. 

Kupranugaris: 
- Bičiuliai o ką aš jam padovanosiu. Aš nieko neturiu, ką galėčiau jam padovanoti. Gal 

savo kuprą? Bet kam gi Dievo vaikeliui mano kupra? 
Avis: 
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- Aš jau sugalvojau. Mums reikia paprašyti vaikų pagalbos. Gal jie žino, kokią Kalėdinę 
giesmelę, kurią norėtų padovanoti Dievo vaikeliui? 

 
( 4a ir 4b klasės mokiniai gieda Kalėdinę giesmę: „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“, 
akomponuoja mokytoja K.Višinskienė) 
 

 ---------------------------------------------------- 
 
Avis: 

- Ačiū,  ačiū. Tamsu. Jau naktis. Laikas būtų pailsėti. Bet gal prieš miegą sukalbėkime 
po maldelę? Valio, sugalvojau. Mes gi galime Dievo vaikeliui nunešti dovanų mūsų 
pačių sugalvotas maldeles. 

Asilas: 
- Aš nemoku sugalvoti maldelių. 

Avis: 
- Bet gi tai labai paprasta. Klausykit (groja muzika). 

Mano,Dieve. Kada naktis pilna stebuklų suklumpa dienos pakraštėlyje, išgirsk mano 
liūdną mekenimą. Leisk jam pasiekti tavo širdį, įžiebt žvaigždę danguj, kad saugotų 
mane. Ir nutildyk mano baimę. Amen. 

Šuo: 
- Au. Gerasis, Dieve. Duok man truputį laiko. Žmonės amžinai kažkur skuba. Padaryk 

taip, kad jie pagaliau suprastų, kad aš negaliu skubėti. Neturiu laiko pavalgyti, neturiu 
laiko pailsėti, neturiu laiko išsimiegoti, nebeturiu laiko pasvajoti. Duo man truputį 
laiko. Amen. 

Kupranugaris: 
- Viešpatie Dieve, tu nutiesei man nesibaigiančius kelius, kad temčiau savo sunkią naštą 

ir kentėčiau nepaliaujamus botago kirčius. Duok man daugiau drąsos ir sielos 
stiprybės. Padaryk taip, kad nors kartą kas nors mane suprastų ir kad ašaros 
nesitvenktų mano akyse. Visi šaiposi iš manęs, iš mano kupros. Dieve, apsaugok nuo 
šio pasaulio tuštybės. Amen. 

Asilas: 
- Viešpatie Dieve, tu sutvėrei mane užsispyrusį, bet niekad nemoku pasakyti taip, ką 

galvoju. I-o. Padaryk, kad surasčiau skanią varnalėšą, kad būtų leista ją man skaniai 
suėsti. Nors kartelį. Ir dar i-a noriu paprašyti, Dieve, leisk man kada nors susitikti su 
savo broliuku iš Beatliejaus tvartelio. Amen. 

 
Žvaigždė šoka 
 

 ------------------------------------------------------- 
 
Bobutė 

- Tuo metu, kai gyvulėliai kalbėjo savo maldeles, ant debesies, patogiai įsitaisęs, sėdėjo 
angelas. Jis žiūrėjo į žemę ir džiaugėsi gyvulėlių sukurtomis maldelėmis. 

 
Visi gieda giesmę:  „Tyli naktis“, akomponuoja mokytoja K. Višinskienė 
 
Ir štai – Jeruzalė. Žvaigždė, lydėjusi gyvulėlius visą kelią, suspindi toje vietoje, kur 
prakartėlėje saldžiai miega Jėzus. 
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Ir aš jau truputėlį pavargau megzdama šį pasakojimą. Gal šiek tiek pamiegosiu, nes į žemę 
pareina Kalėdos.  
   

Pabaiga 


