
Arčiau dangaus, aukščiau žolės 

Per pačias Sekmines įvyko paskutinė tradicinė darželio RATAS pamokėlė. Ją 
pradėjome pupelių sodinimu. Kaip, vėl? – paklausite. Ogi taip, vėl. Juk 
pereitą kartą sodintosios neišdygo. Kas gali žinoti, kodėl. Gal dėl to, kad 
sėkla buvo prasta, o gal todėl, kad pasodinę, nepadarėme jokio burto, jokio 
užkalbėjimo, net dainelės joms nepadainavome. Todėl šį kartą pasirūpinome, 
kad sėkla būtų tikrai gera ir tik pasodinę tuojau pat sustoję ratu apie 
vazonėlių pulkelį dainavime „Žalią pupą sodinau“. Tada iš Keistuolių 

pasimokę šokome ir dainavome ir užkalbėjimą: „Auki pupele žaliuok, arčiau dangaus, aukščiau žolės“. 
Tikėkimės, kad mūsų pastangos bus vaisingos ir šį kartą pupelės išdygs. 

Tuomet, ant lentos nusipiešę Ratą, dar kartą padainavome ir šią dainelę, savo himną. Po to pas vaikus 
atskrido žvirbliukas, jo garbei padainavome „Tu žvirbleli tu tu tu“. Šį kartą patys vaikai sakė, ką žvirbleliui 
skauda. Po to iš kažkur atsidangino gaidys. Jam sudainavome „Gaidys pupą rado“. Kur buvus kur 
nebuvus atsibastė ir vištelė, čia jau neturėjome kito pasirinkimo, tik dainuoti „Du gaidelius“. Atskrido ir 
gandras, šokome „Garnys garnys“, o po to dar ir varna, ir pelėda su geniu. Susirinkus tokiam paukščių 
būriui pasiskirstėm rolėmis ir visi užgiedojome skirtingais balsais, išėjo puikus paukščių choras. 

Kadangi tai paskutinė tradicinė pamokėlė šiais mokslo metais, vaikams buvo įteikti mokslo metų 
baigimo pažymėjimai ir nedidukės dovanėlės: TMIDo mums visą pusmetį siųsti vaikiški žurnaliukai 
„Žirniukas“ ir „Pelytė“ bei dar keletas niekelių. Pasibaigus ceremonijai įvyko netikėčiausias ir tikrai 
neįtikėtinai man malonus dalykas. Ugnės mama man įteikė didžiulį gražų rėmą su visų (išskyrus Inį) 
šiais metais darželį lankiusių vaikų piešiniais! Jie vienas už kitą gražesni. Kaip gaila, kad nepaklausiau, 
kas juose pavaizduota. Labai labai ačiū, vaikai. Ačiū ir tėvai. Juk be Jūsų ištikimybės RATUI, jo nebūtų. 
Po atostogų susitarėme darželio veiklą tęsti, pasikalbėjome apie tai, ko vaikai ir jų tėvai norėtų mokytis. 
Gyvuok, mūsų RATE, gyvuok, arčiau dangaus, aukščiau žolės. 

Na, o kitą, paskutinį šio sezono RATO susitikimą žiūrėsime specialiai pas mus iš Lietuvos 
atvažiuojančio „Stalo teatro“ spektaklį! 

 

 

 


