
Žaltys ir Du gaideliai 

Šį sekmadienį RATE vyko istorinis susitikimas. Pirmą kartą vienu metu vyko dvi pamokos. Nors 

šiaurys, šaltis ir gripas stipriai išretino mūsų gretas, abiejose grupėse buvo pakankamai vaikų ir 

buvo galima produktyviai dirbti. 

Susitikimą pradėjome bendromis dainomis, juolab, kad naujose patalpose turime puikų pianiną, 

kuriuo mums pritarė Tauro tėvelis. Kalėme ratą, sukomė „Jurgelį Meistrelį“ (varge, šį žaidimą 

buvome beveik visai pamiršę!).  

 

Po to, debiutinę jaunesniųjų grupės pamokėlę vedė Lina Beniulė. Ji su vaikais aiškinosi, kas yra 

vištos ir gaidžiai, kaip jie kudakuoja ir gieda. Vartė jų paveikslėlius, iš popieriaus gamino 

nuostabius spalvotus gaidžiukus ir, žinoma, dainavo „Du gaidelius“. Jie, matyt, darė ir dar ką nors 

įdomaus, bet aš nežinau, nes su didžiukais tuo metu dirbau kitame kambaryje.  

 

Mes mokėlės eilėraštį:  

 

Šiaurys už lango pūtė: 

-Šu šu šu! Šu šu šu!- 

Šalta šalta žiemužė  

Atėjo pamažu. 

 

Po to aiškinomės kokiais garsais prasideda šie žodžiai: ŽAISTI  ZYLĖ  ŽOLĖ  ZEBRAS ŽIOGAS  

ZYZIA 

 

Po to minėme mįslę: „Žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė.“ 

Mokėmės dar ir kitą eilėraštį, ilgesnį ir sunkesnį. Jį dar toliau mokysimės kitą kartą.  

 

Šaltis vežė baltą žiemą 

 

Žu-žu-žu per kiškio kiemą 

Šaltis vežė baltą Žiemą. 

Kiškis piškis strykt iš miego,  

Žvilgt pro langą – pilna sniego. 

-    Ei, kiškučiai, laikas keltis! 

Kviečia mus į kiemą Šaltis. 

Liepa vilktis kailinukais, 

Liepia autis veltinukais, 

Liepia rengtis – strykatai –  

Kaip žiema – visiems šiltai! 

 

Martynas Vainilaitis, Mano volungėlė, Vilnius: Vaga, 1975, p. 51.  

 

Padeklamavę, darėme rašymo pratimus. Aiškinomės, kuo Z skiriasi nuo Ž, mokėmės jas parašyti. Iš 

raidžių sudėliojome žodį Žaltys, po to vaikai patys jį surinko iš raidžių lipdukų. Žinoma, vėliau 

kalbėjomės paie Žaltį. Nors prieš tai dar panagrinėjome puikų Užsienio reikalų ministerijos 

padovanotą plakatą apie senovės lietuvių dievus. O vėliau sakėme, kad žaltys yra Žilvinas – žalčių 

karalius, gyvenantis už vandenų, mirusiųjų karalystėje. Žaltys senovės lietuvių buvo labai 

gerbiamas. Jie buvo kviečiami gyventi namie. Tai turėjo ir praktinių sumetim, žalčiai gaudydavo 



namie peles. Žmonės su žalčiais kalbėdavosi, jiems guosdavosi. Senovės lietuviai tikėjo, kad kai 

žmonės numirdavo, jų vėlės pereidavo į gyvūnus ir medžius. Taip pat ir į žalčius. 

Be to, senovės lietuviai tikėjo, kad žalčiai padeda sulaukti vaikų, o jiems gimus, vaikus globoja, 

žaidžia su jais. Užtat visur juos vaizduodavo: ant jaunosios drabužių, ant sienų, vartų, stogų, manė, 

kad žalčio atvaizdas juos saugo. Pasakai Eglė, žalčių karalienė pritrūko kantrybės ir laiko, tačiau su 

malonumu pažaidėme linksmą žaidimą „Spiečius“, kurio metu vaikai kaip uodai skraidė sakydami 

ZZZZZZZZZZZZZ, o man sušukus: „Spiečius“, visi susispiesdavo sakydami 

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ. Pabaigai, žinoma, visi akompanuojant padainavome „Du gaidelius“.  

 


