Klė klė klė, man varlė
Ši pamokėlė turėjo įvykti jau prieš savaitę, bet buvo atidėta dėl mano ligos. Šį
kartą vėl trukdžiai – sekmadienį perėjome į vasaros laiką, tik bėda – ne visi
persuko laikrodžius. Bet kuriuo atveju, galiausiai visi susirinko, vaikai buvo
pasiilgę vienas kito ir pamokėlių, todėl kaip niekad buvo susikaupę,
susidomėję, įsitraukę į žaidimus.
Pradėjome nuo tradicinio, bet jau seniai nežaisto „Rato“. Buvo gražu žiūrėti,
kaip dideli ir maži kalė, sėdo ir važiavo. Po to žaidėme „Ateina laikas“. Net
sujaudino didesnių vaikų sąmoningumas paimti mažiukus už rankyčių, vesti
juos į ratelį, o mažiukų entuziasmas ir drąsa šokti kartu su didesniaisiais. Po to, žinoma, mažiukų
paprašėme palaukti, o patys kiek padūkome, sukdamiesi pašėlusiu greičiu.
Kovo 25 d. Lietuvoje Gandrinės, su kielėmis ant nugarų į tėvynę parskrenda gandrai. Todėl ir kalbėjome
apie juos. Skaitėme Martyno Vainilaičio eilėraštį Paukščių karalius (Mano volungėlė, Vilnius: 1975 p.
82.) ir aiškinomės, ką reiškia žodis VARLIAUTI. Ilgai vargti nereikėjo, Robertas su Ugne tuojau
paaiškino, kad tai reiškia gaudyti varlytes. Tuomet žiūrėjome gandrų paveikslėlius ir bandėme prisiminti,
ką žinome apie gandrus. Pasirodo, jie lizdus suka ant namų stogų ir tie namai, ant kurių atsiranda
gandralizdžių yra laimingi, apsaugoti nuo gaisrų, griaustinio. Dar gandrai parskrisdami iš šiltų kraštų
(šitą dalyką man irgi paaiškino vaikai) gali atnešti mažytį vaikelį. Tuomet visi kleketavome kaip gandrai:
„klė kle klė, man varlė.“ Žaidėme žaidimą Garnys garnys, skaitėme sakmę apie Gandro keliones
(Lietuvių sakmės, Vilnius: Vaga, 2004), o tuomet jau kartojome tai, ką buvome pereitą kartą išmokę apie
gaidžius. Svarbiausia buvo prisiminti, kaip vadinasi raudona atauga gaidžiui ant galvos. Prisiminę,
dainavome „Du gaidelius“ ir „Gaidys pupą rado“. Vėl buvau nustebusi, kad nereikėjo vaikų raginti, patys
dainavo, malė, sijojo, pikliavojo ir vandenį nešė, o lipdukų pažadas tik pridėjo garso. Pabaigai
pasidalijome į GANDRIUKŲ ir GAIDELIŲ komandas ir mėginome atspėti, kuriam jų priklauso šie
teiginiai: turi ilgą snapą, skiauterę, suka lizdus ant stogo, gieda, turi ilgas kojas, margas plunksnas, iš
ryto pažadina, atneša vaikus...
Kitą kartą RATE – paankstintos Velykos, taigi stiprių margučių!

