
Ačiū ir sudie, mūsų geradari! Ir kodėl lazdynas vištytei kelnytes suplėšė 

 

Po velykinių atostogų vaikai į RATĄ rinkosi labai vėluodami, bet atėjo visi, 
išskyrus Pijų, kuris serga tymais... Atvyko ir svarbiausias darželio rėmėjas bei 
geradaris, Nuolatinės LR Misijos prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių 
organizacijų Ženevoje vadovas, ambasadorius Edvardas Borisovas. Jam 
esame dėkingi už patalpas, kuriose jau daugiau kaip metai renkasi 
Lituanistino sekmadieninio darželio RATAS lankytojai.  

Tik susirinkę nedelsdami į ratelį kvietėme jo Ekscelenciją, o jis, pasirodo, yra 
puikus Jurgelis! Paratavę sustojome paskutinį kartą jam nuoširdžiai padėkoti ir įteikti nedidelę RATĄ 
priminsiančią dovanėlę – darželio dalyvių ir ambasadoriaus su žmona nuotrauką. O jo ekscelencija 
vaikų dideliam džiaugsmui juos apdalino saldainiais, ženkliukais, vėliavėlėmis ir kitokiomis gėrybėmis. 
Baigiasi ambasadoriaus Edvardo Borisovo kadencija Ženevoje. Ačiū ir sudie, ambasadoriau. Be Jūsų 

kažin ar RATAS būtų išvydęs dienos šviesą ir tikimės, kad Jūsų įpėdinis mums bus taip pat palankus. 

Tuomet grįžome prie įprastinės pamokėlės. Kiek pašokę ir padūkę pasikalbėjome apie vištytes ir 
gaidelius, padainavome „Du gaidelius“ ir „Gaidys pupą rado“. Po to skaitėme baisoką ir labai 
gyvenimišką pasaką „Vištytė ir gaidelis“, aiškinomės, kodėl lazdynas vištytei kelnytes suplėšė. Vaikai 
turėjo kiek pasukti galvas, bet susikaupę stebėtinai gerai suformulavo reikalo esmę. Tai juk buvusi 
ožkos kaltė, kuri tą lazdyną pagraužė... Todėl toliau kalbėjomės apie ožkas. Juk šią savaitę Lietuvoje 
yra ganiavos pradžia, ožkytės pirmą kartą po žiemos išgenamos į lauką. Kalbėjomės apie OŽIUS IR 
OŽKAS. Jie abu turi  RAGUS, kuriais badosi, BARZDAS, kurias krato, o ožkytė turi dar ir TEŠMENĮ, 
kuriame nešioja pienelį. 

Tuomet skaitėme dar vieną pasaką, šį kartą apie „Vilką ir ožiukus“. Vaikai patys sakė ožkelės tekstą: 
„atidarykite vaikeliai dureles dureles, ant ragelių žalio šienelio, tešmenėly balto pienelio.“ O sužinoję, 
kad ožkytei pavyko išgelbėti visus oželius, mokėmės naują šokį žaidimą „Išeik, oželi“. Vaikai kvietė oželį 
ant ulyčios šokti, o po to patys rodė kaip šoka senelis, bobutė ir... kiškutis.  

Kitą kartą RATE minėsime sėjos pradžią. Įdomu, kokie laukia siurprizai. 

 

 


