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„Auksin÷s Volung÷s dovanos“
Skirtingose sal÷s pus÷se įrengiamos dvi pasirodymų aikštel÷s: vienoje pakabinamos sūpyn÷s,
kitoje – auksin÷ Volung÷, dvi k÷d÷s, krepšys su žaislais, dvi mažos k÷dut÷s ir spalvinga knyga.
Žiūrovų k÷d÷s sustatomos taip, kad viduryje būtų tarpas artistams pereiti iš vienos aikštel÷s į
kitą.
Groja rami muzika. Įeina Mama, Dukrel÷, T÷tis ir Sūnelis. Vaikai atsis÷da į sūpynes, t÷vai
juos supa. Muzika prityla.
Dukrel÷: Mamyte, pasek pasakaitę.
Mamyt÷: Gerai, dukrele, aš paseksiu tau pasaką apie auksinę Volungę.
Žiloje senov÷je ne viena volung÷ buvusi auksin÷. Sidabrinių, auksinių, net deimantinių
paukščių gal÷jai pareg÷ti girių tankm÷se, palauk÷se, mažose girait÷se, dvarų liepose.
Bet laikui b÷gant žmon÷s girias iškirto, senųjų dievų aukurai, valdovų pilys, dvarai į
žemę prasmego ar ežerų dugnuos maureliais apaugo. Išnyko daugelis žolynų, g÷lių ir medžių.
Pajuto brangiausiais rūbais apsir÷dę paukščiai, kad arba reikia jiems į dausas skristi, arba
puošniausius rūbus nusimesti, pasl÷pti, paprastomis plunksnomis apsivalkstyti. Pakeit÷
drabužius paukščiai, tik vieną volungę auksine paliko – tegu ji, vakarais ievynų tankm÷je
šviesdama, primena senuosius laikus, kada obelys aukso vaisius ved÷, dievai žirgus deimantų
pasag÷l÷mis kaust÷, o mergait÷s sidabro kibir÷liais vandenį s÷m÷.
Muzika nutyla.
Dukrel÷: Mamyte, o auksin÷ Volung÷ tikra?
Mamyt÷: Taip, dukrele, tikra.
Dukrel÷: Kod÷l aš jos nesu mačiusi?
Mamyt÷: Tu nor÷tum ją pamatyti?
Dukrel÷: Taip, mamyte, labai nor÷čiau. Aš jos paklausčiau, ar skanūs aukso obuoliukai, ar
gražios deimantin÷s žirgų pasag÷l÷s.
Sūnelis: Gal šie žirgeliai gali vaikus nuvesti į pasakų šalį?
Mamyt÷: Tik viena Volung÷ žino, kur tokius žirgelius su deimantin÷m pasag÷l÷m rasti.
Sūnelis: kaip tą Volungę rasti?
Mamyt÷: Mes paklauskim t÷čio – jis viską žino.
T÷tis: Kam tau pasakų Paukšt÷s ieškoti? Ji čia, šalia tavęs.
Ar tik÷site, ar ne,
Klaip÷dos laivų mieste,
Ten, kur jūra raibuliuoja,
O žuv÷dros visiems moja,
Yra Paukšt÷ stebuklinga:
Ji maža, bet išmintinga –
Savo sparnais visiems moja
Ir mažus vaikus globoja.
Turi ji daugybę f÷jų –
Volung÷l÷s pad÷j÷jų.
Jos globoja vaikučius
Tuos mažus „volungiukus“,
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Pabučiuoja, apkabina
Ir dainelę pamokina...
Mamyt÷ T÷čio žodžių pabaigoje pereina į kitą aikštelę ir pasitinka pro duris įeinančius 3-4
metų dainininkus. Vaikai dainuoja B.Dvariono harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Du
gaideliai“.
Mamyt÷: Gal dar mums ką nors padainuosite?
Vaikai dainuoja R.Bočkien÷s dainą „Aš mažiukas“.
Visi vaikai išeina, išskyrus du mažylius, kurie pasodinami aikštel÷s centre ant mažų k÷dučių.
Mažyliai varto knygą. T÷tis su Dukrele ir Sūneliu pereina į kitą aikštelę arčiau mažylių. Vaikai
eidami kalba:
Sūnelis: Mano t÷tis – Jonas.
Dukrel÷: O mano – kapitonas.
Sūnelis: Mano t÷tis stato namą.
Dukrel÷: O manasis myli mamą.
Mažyliai: Gal užteks tos kalbos,
Paklausykime dainos...
Į salę įeina vyresnių vaikų ansamblis, kuris dainuoja E.Gudavičiūt÷s-Tamoševičien÷s dainą
„Mat vyrai esame mes“.
Dukrel÷: Kiek darželyje žaislų,
Apsakyti negaliu...
Sūnelis: Iš kaladžių statom namą,
Ir važiuojam į garažą...
Mažyliai: Gal užteks tos kalbos,
Paklausykime dainos...
Vaikų ansamblis dainuoja A.Peniko „Maža dainelę“, rankose laiko žaislus, kuriuos po dainos
sudeda į krepšį mažyliams.
1 vaikas: Mano mama – tai graži.
2 vaikas: O manoji – nuostabi.
3 vaikas: Mano mama kaip žvaigždel÷.
Vaikai: O mūsų – kaip paukštel÷.
Mažyliai: Gal užteks tos kalbos,
Paklausykime dainos...
Vaikų ansamblis dainuoja R.Bočkien÷s dainą „Mamytei“. Po dainos visi dainininkai (ir
mažyliai) palieka salę. Mamyt÷ ir T÷tis patraukia k÷dutes ir žaislus ir pristato madų šou
„Metų laikai“.
Dukrel÷ ir Sūnelis: Sukas poros „viens, du, trys“.
„Gracijos“ šaunus būrys...
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Pasirodo sporto centro „Viesulas“ mažųjų sportininkų aerobikos grup÷ „Gracija“.
Liaudiškais rūbais pasipuošusios aukl÷tojos s÷di tarp žiūrovų ir atsakydamos prisijungia prie
vaikų.
Dukrel÷: Kod÷l saulyt÷ nesirodo?
1 aukl÷toja: Tod÷l, kad debes÷lis ją užstojo.
Dukrel÷: Kod÷l lietutis šaltas lyja?
2 aukl÷toja: Nes debes÷liui ašar÷l÷s byra.
Sūnelis: Kod÷l baltai pražydo sodai?
3 aukl÷toja: Tod÷l, kad pavasariui taip atrodo.
Sūnelis: Kod÷l nematom saul÷s gijų?
4 aukl÷toja: Nes m÷nes÷lis jų nevijo.
Dukrel÷ ir Sūnelis: Kod÷l kod÷l sugrįžta paukščiai?
5 aukl÷toja: Tod÷l, kad jiems pas mus geriausia.
Į salę dainuodami lietuvių liaudies dainą „Ir paaugo žalia liepa“ liaudiškai pasipuošę vaikai,
ansamblio vadov÷. Visi sal÷je pritaria dainai-įstaigos himnui.
Vaikai: Švilpu, švilpu, lyk, lyk,
Volung÷l÷s nebaidyk. Štiš!
1 vaikas: Volung÷ main÷ su putpele arkliais ir volung÷ laim÷jo. Iš džiaugsmo volung÷ šeria
arkliui ir r÷kia: „Išt ci ci, išt ci ci!“. O putpel÷, nor÷dama atsimainyti, šaukia: „Put, palauk, put,
palauk!“
2 vaikas: Jeigu šilta ir giedra, volung÷ melodingai gieda, o prieš lietų šaukia kaip vaiduoklis,
miaukia kaip kat÷. Tod÷l sakoma: „Volung÷ prieš lietų verkia“...
Aukl÷toja: Šio paukščio pavadinimas kilęs iš lotyniško paukščio pavadinimo, kuris reiškia
„padarytas iš aukso“.
3 vaikas: Volung÷s ir gegut÷s lesa pūkuotus vikšrus, kurių nelesa kiti paukščiai.
4 vaikas: Volung÷s žiemoja Afrikoj.
5 vaikas: Prie lizdo statybos dažniausiai darbuojasi volung÷l÷s patel÷.
6 vaikas: Pavasarį į per÷jimo vietas volung÷s grįžta paskutin÷s, kuomet medžių lapai jau būna
vešlūs ir žali žali.
Vaikai groja su muzikos instrumentais, aukl÷tojos groja su mediniais šaukštais „Vaikų
polką“. Lietuvių liaudies šokis „Tek saulel÷“.
Aukl÷toja: Mūsų vaikai, dalyvaudami tarptautiniuose projektuose, išmoko ir kitų šalių dainų
bei žaidimų. Mielų svetelių prašome atsp÷ti, kokia kalba dainuos vaikai.
Ansamblis dainuoja ispanišką dainą „Nuostabus laukas“. Svečiai sp÷ja, kokia kalba buvo
dainuota daina ir atsp÷jusysis gauna dovaną iš Ispanijos – v÷duoklę.
T÷tis: Štai ir pabuvojome pasakų šalyje, kurioje kiekvienas rasime savo mylimą pasaką.
Mamyt÷: Nes pasakų šalis yra ne viena. Kiekvienas vaikelis, netgi tas, kurio vaikyst÷ jau
seniai prab÷go, pasakų šalį turi savo širdyje...

