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Parodos dalyviaiParodos dalyviai

Už autorinių teisių pažeidimus, eksponuojamų nuotraukų kokybę bei 
aprašymų tekstą atsako nuotraukas pateikę asmenys. 
Parodos organizatorius pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas naudoti 
neatlygintinai ir parodos dalyvių vardus ir pavardes skelbti Vilniaus lopšelio 
darželio "Coliukė" internetinėje svetainėje www.coliuke.vilnius.lm.lt  iki 
2022 metų kovo 1 dienos.

Parodos organizavimo tvarkaParodos organizavimo tvarka

Parodoje dalyvavo net 77 valstybinės ir privačios ugdymo įstaigos iš visos 
Respublikos. Tarp dalyvių buvo 49 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 3 
ugdymo-daugiafunkciniai centrai, 25 bendrojo ugdymo mokyklos, 
progimnazijos ir gimnazijos. Parodas-dirbtuves iniciavo 141 mokytojas, o į 
veiklas buvo įtrauktos įstaigų bendruomenės: ugdytiniai, jų tėvai, 
administracija ir kiti darbuotojai. 



Puikūs žaisliukai iš
panaudotų siūlų ričių

Vilniaus lopšelio - darželio ,,Lakštingala" ,,Bitučių" gr. ugdytiniai kartu su 
priešmokyklinio ugdymo mokytojomis Inesa Savicka ir Božena Byčkova gamino iš antrinių 
žaliavų (popieriaus ritinėlių, siūlų, spalvoto popieriaus) eglutės kalėdinius žaisliukus 
,,angeliukus" ir jais papuošė medžio šakelę.



Palangos Šventosios 
pagrindinės mokyklos vaikų 
tvari eglutė. "Meduoliams" 
naudotas kartonas nuo 
valgyklai siųstų maisto 
produktų pakuočių. "Meduoliai" 
puošti skylamušio išmuštais 
spalvotais "pabarstukais" ir 
guašu. Eglutės karkasas 
medinis, naudojamas visus 
metus, kaip erdvė parodoms. 
Eglišakių dekoracija plastikinė, 
naudojama ne vienerius metus. 
Kalėdų vainikas pernykštis, 
dekoruotas naudotais 
floristikos elementais. 
 Kalėdines žaisliukų dirbtuves 
organizavo dailės mokytoja 
Daiva Šimkevičienė ir logopedė, 
specialioji pedagogė Regina 
Martšienė. 



Šiaulių lopšelis-darželis 
"Kregždutė" 
Mokytoja Gabija 
Bušininkienė ir "Šarkiukų" 
grupė. 
Dekoracijos pagamintos iš 
kartoninių popieriaus ir 
klijų. Tikslas - šventiškai 
pasipuošti ir laukti Šv. 
Kalėdų.



Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla 
Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Raminta Žvirblytė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Klimašauskienė

Girliandos meduoliai
padaryti iš popieriaus



Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos - darželio 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Jachontovienė su 
savo 3-6 m. mišraus amžiaus ugdytiniais. 
Su ugdytiniais iš sūrios tešlos, kuriai naudojo miltus, 
vandenį, druską, lipalą, maistinius dažus ir įvairius 
papuošimus gamino žaisliukus savo grupės kalėdinei 
eglutei.

Ugdytiniai kočėlais kočiojo spalvotą tešlą, sausainių 
formelėmis spaudė įvairias figūrėles, kurias puošė 
įvairiausiais papuošimais. Figūrėlėse pradūrė skylutes. O 
kiek džiaugsmo buvo!!! 



Jurbarko r. Veliuonos 
Antano ir Jono Juškų 
gimnazijos Jaunųjų miško 
bičiulių tvari eglutė, kurią 
kūrė mokiniai ir mokytoja 
Loreta Pocienė.



Kauno lopšelis-darželis 
,,Tukas‘‘ 
Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos Vijolės Pyragaitės 
ir vaikų Adelės Arminaitytės, 
Izabelės Staskonytės, 
Alisos Batutytės, Ainio 
Augustaičio, Elžbietos 
Žukauskaitės, Tomos 
Mikalavičiūtės darbas.



Vilniaus lopšelio-darželio 
"Gervelė"  
"Gėlytės" grupė ir mokytoja 
Irena Ogar



Zarasų r. Dusetų 
Kazimiero Būgos 
gimnazijos ugdymo 
skyriaus ,,Sartukas“ 
ugdytinių Augustės 
Pipinytės 
 Vytauto Butkio 
 Valdemaro 
Prapuolenaičio 
 Nojaus Bernoto 
 Karolio Miškinio 
 Sandros Dindaitės 
 Elingos Visockaitės 
 Kirilo Bukarevo 
 Vadimo Zaičenkovo 
 Indriaus Lengvino 
 Rūtos Petreikytės 
darbai. 

Pagamintos snaigės langų papuošimui iš 
putplasčio, medinių pagaliukų, 
ekologiškų pakavimo granulių, kurios 
gaminamos iš biologiškai suyrančio 
krakmolo. 
 Mokiniams padėjo ruoštis parodai vyr. 
technologijų mokytoja Vida Lapienienė, 
vyr. specialioji pedagogė Birutė 
Razmanavičienė.



Kauno lopšelio- darželio 
„Dobilėlis“ mokytojos 
Laima Pacevičienė ir Rima 
Banaitienė pasipuošė 
darželio koridorių vaikų 
puoštais kartoniniais 
eglutės žaisliukais. 
Vaikams padėjo tėveliai :)



Vilniaus l/d "Žiedas" vyr. mokytojos Anos 
Radevič ir "Pumpurėlių" gr. 4 - 5 m. amžiaus 
vaikų grupinis darbas.

Žaisliukai eglutei 
papuošti pagaminti iš 
šių gamtinių ir antrinių 
žaliavų - butelių 
kamščių, šiaudelių, 
saldainių popieriukų, 
senų atvirukų iškirpų.



Kauno l-d „Kregždutė 
„Kiškučių“ grupės ugdytinė 
Rugilė Grybaitė (5m.) su 
mama Rasa Grybiene, 
mokytoja Daiva Brusokienė.



Šiaulių meninio ugdymo darželis 
"Mažylis"  
Eglutę kūrė: 
"Drugelių" grupės vaikai ir auklėtojos 
Auksė Terleckienė ir Aistė Kergienė, 
"Žvaigždučių" grupės vaikai ir 
auklėtojos Aušra Stauskienė ir Marta 
Kriščiūnienė, "Varliukų" grupės vaikai 
ir auklėtojos Vilma Kybartienė ir 
Deimantė Laureckienė, "Nykštukų" 
grupės vaikai ir auklėtojos Agnė 
Skalauskienė ir Edita Ramančionienė. 
Visi darželio vaikai ir mokytojai visą 
mėnesį rinko tualetinio popieriaus 
ritinėlius, juos dažė, klijavo. Žaisliukus 
kūrė iš rudenį pririnktų gėrybių: 
kankorėžių, šermukšnio uogų, giliukų 
ir kaštonų. Eglutė yra 1 m aukščio ir 
puošia darželį. 



Šiaulių menų mokyklos būrelis "Smagu su 
Smaguriuku" ir Šiaulių "Sandoros" 
progimnazijos mokiniai kūrė ir ruošė 
kalėdines dekoracijas iš antrinių žaliavų. 
Buvo naudojama putplastis, pakavimo 
atliekos, mediniai pagaliukai, kiaušinių 
dėkliukai, vata. Pagelbėjo mokytojos Rasa 
Smagurauskienė (Šiaulių menų mokykla) ir 
mokytoja Laura Girdvainienė (Šiaulių 
"Sandoros" progimnazija).



Utenos Aukštakalnio 
progimnazijos "Žiburio" 
skyriaus 3b klasės kabančios 
eglutės. 
Puošiant dirbtinę eglutę, lūžo 
jos kotas, todėl kūrybingai 
mokytojai Loretai Šapokienei 
ir jos 3b klasės ugdytiniams 
kilo mintis jos viršūnę 
įkomponuoti palubyje su 
dirbtinės eglutės šaka - 
girlianda. Kompoziciją 
papuošė iš popierinių 
servetėlių pasigamintais angelais,
 sukonstruotomis su mamų 
pagalba, nebe pirmus metus 
naudojamomis snaigutėmis, 
pačių 
nubaltintais kankorėžiais.



Pasvalio "Riešuto" mokyklos 
kolektyvinis 9-10 spec. klasės mokinių darbelis 
"Advento vainikas". 
Pagaminta iš kankorėžių, gilių, kaštonų, riešutų, samanų, apelsino žievelių. Advento vainiku 
mokiniai pasipuošė savo klasę. 
Mokytoja Diana Vegienė.



Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir 
vaiko gerovės centro 9a klasės 
mokinukas Kristupas Uksas ir specialioji 
pedagogė Rima Čerauskienė šventiniu 
laikotarpiu klasę nutarė papuošti 
netradicine eglute. Negyvą dekoratyvinį 
medelį įsmeigė į vazoną, o papuošimus 
gamino iš nenaudojamų kompiuterio 
diskų ir kartono. Diskus ir kartono 
karpinius klijavo karštais klijais.



Pasvalio "Riešuto" mokyklos 
pailgintos dienos grupės 
kolektyvinis darbas - Kalėdinė 
dekoracija "Angelas". 
Pagamintas iš laikraščio, 
medžio, kartono, tekstilės 
skiaučių, skirtas grupės 
patalpų apipavidalinimui.



Kauno lopšelio- darželio 
"Želmenėlis" 
mokytoja Vaida Pranckuvienė 
žaislus ant Kalėdų eglutės 
gamino iš siūlų, įvairių pakavimo 
likučių, popieriaus.  
Kalėdų miestelis pagamintas iš 
įvairių dėžučių, kurias dekoravo 
visi darželio ugdytiniai. 



Klaipėdos lopšelio-darželio 
„Ąžuoliukas“ ikimokyklinio 
ugdymo mokytojų Virginijos 
Dotaitės ir Linos Martišienės ir 5 
grupės ugdytinių (1,5-3 m.) 
kalėdinės eglutės pagamintos iš 
medžiagos ir medienos.  
Eglutės puošia Klaipėdos 
lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 5 
grupę. Kalėdiniai eglutės 
žaisliukai pagaminti iš įvairių 
gamtinių medžiagų (kankorėžių, 
samanų, graikinių riešutų) ir 
siūlų. Žaisliukais bus puošiama 
Kalėdinė eglė darželio 
teritorijoje.



VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS 
,,SADUTĖ“ 
,,BITUČIŲ“ GRUPĖS (2,5 -3 m.) 
UGDYTINIAI IR IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO PEDAGOGĖ AUŠRA 
NEMIRIENĖ pagamino 
eksponatus iš medžio, 
popieriaus, tualetinio popieriaus, 
medžiagos. Skirta grupės kiemui, 
eglei, augančiai kieme, tualetui 
papuošti.



Dekoracija-eglutė "Šviečiantis 
Kalėdų miestas"  

Kauno rajono Čekiškės Prano 
Dovydaičio Gimnazijos, 
priešmokyklinės "Peliukų" grupės 
vaikų, tėvų ir mokytojos 
kolektyvinis darbas. 
 Eglutė pagaminta iš medienos, 
sudaryta iš 3 aukštų. Kiekviename 
aukšte dekoracijos-nameliai.  
Nameliai tėvų ir vaikų padaryti 
namuose iš kartono, popieriaus 
net iš imbierinės tešlos 😊. 
Namelio aukštis ne didesnis nei 
33 cm. Nameliui nereikia apačios, 
nes pro ten į vidų įdėtos 
girliandos lemputes, kad 
namelyje šviestų šviesa.



Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo „Kodėlčiukų“ 
grupės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irmos 
Barušauskienės eglutės.  
 Eglutės pagamintos iš antrinių ir gamtinių žaliavų - 
popierinių tualetinių tutelių, kartoninių dėžių, kankorėžių, 
naudotos ir medinės lentelės, guašo dažai. Tai ne tik 
dekoracijos, bet ir puikios priemonės šviesos stalui šventiniu 
laikotarpiu. Tai šiuo metu mėgstamiausia žaidimų vieta 
grupėje, kuri lavina vaizduotę, kūrybiškumą ir skatina 
bendradarbiavimą bei komunikavimą.



TAURAGĖS JOVARŲ 
PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
BALTRUŠAIČIŲ SKYRIAUS 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO I 
GRUPĖ IR II GRUPĖ IR 
MOKYTOJOS 
LORETA LESNICKIENĖ 
DAIVA EIČIENĖ 
REGINA ČERNAUSKIENĖ 
Parodos eksponatai 
„Nykštukas“ ir „Židinys“ 
Iš antrinių žaliavų pagamino 
kalėdinius papuošimus. Jais 
pasipuošė darželio erdves. 
Židinį gamino iš putplasčio, jį 
nudažė dažais. Nykštuką 
gamino iš tvirto kartono 
dėžutės, kuri buvo skirta gėlių 
kompozicijai.



Vilniaus rajono “Vaikų 
Dvarelio” auklėtoja Aurelija 
Juodytė ir "Pelėdžiukų" grupės 
vaikų eglutė iš lazdyno 
pagaliukų, papuošta iš 
natūralių gamtinių medžiagų 
papuošimų.



Jonavos r. Ruklos Jono 
Stanislausko mokyklos-
daugiafunkcio centro skyriaus 
„Pušaitė“ mokytojų Irinos 
Žuravliovos, Adonos Alfiorovos 
puokštė „Kalėdinė fantazija“. 
Panaudota tuščia saldainių 
dėžutė, eglės šakelės, barbariso 
šakelės su uogomis, sausas 
hortenzijos žiedynas ir blizgantis 
eglės žaisliukas. 
 Dekoracija „Kodėlčiukų kalėdinis 
vainikas“ puošia grupės duris. 
Papuošimui panaudoti saldainių 
popieriukai.  



Kauno lopšelis –
darželis „Čiauškutis“ 
mokytojos Sandra 
Pugačiauskienė ir 
Dovilė Sirvydienė 
pagamino 
eksponatus „Nykštukai
 rėmelyje“ ir „Eglutė“ . 
Naudotos medžagos 
(konkorėžiai, vilna, 
eglės šakelės, medžio 
šakos, lininis siūlas, 
kūgio formos dėžutė- 
pagrindas, tujos šakos, 
konkorėžiai, giliukai, 
kaštonai, graikiniai 
riešutai).                    



Šilutės lopšelio-darželio 
"Gintarėlis" mokytojos 
Loreta Vilkienė, Vaida 
Kaktienė, Vitalija 
Martišienė ir jų ugdytiniai, 
6 metų amžiaus vaikai 
pagamino puikias 
dekoracijas. 
Kalėdinio miesto namai 
padaryti iš antrinių žaliavų 
(kartono, popieriaus) 
Atvirukus tėvams šiemet 
darė iš sukauptų kartono 
dėžių atraižų. Kalėdinė 
puokštė puošta žaisliukais, 
padarytais iš perdirbto 
popieriaus (mokosi 
rūšiuoti ir dar kartą 
panaudoti popierių). 



Lopšelis-darželis "Gelvonėlis", grupė "Saulutė". 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Julija Gaidukevič 
ir mokytojos padėjėja Gelena Movčan parodai 
eksponatus pagamino ir suklijavo iš paprasto 
popieriaus bei popierinių maišelių. 



Marijampolės vaikų lopšelis- darželis 
„Rasa“. 
IU mišri grupė „Linelis“, 5-6 m.  
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Alina 
Bražinskienė  
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida 
Matusevičienė  



Marijampolės 
vaikų lopšelis- 
darželis „Rasa“ 
Priešmokyklinio
 ugdymo 
mokytoja Vida 
Matusevičienė

IU mišri grupė „Linelis“, 5-6 m. 

Kalėdinės dekoracijos 
pagamintos iš 
popieriaus atliekų: 
žurnalų, knygų, reklamų, 
kartono atliekų. Eglutės 
žaisliukai pagaminti 
dekupažo technika, 
naudojant beržo tošį. 

Prakartėlės ir eglių šventinė dekoracija 
puošia Marijampolės vaikų lopšelį- 
darželį „Rasa“. Prakartėlė pagaminta 
naudojant siūlų, virvelių, medžiagų 
skiaučių, kartono bei medienos 
atliekas. Eglės – iš kartono ir įvairių 
popierius atliekų.



Vilniaus lopšelis-darželis 
„Bitutė“
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 
Jūratės Raginytės ir Virginijos 
Lukoševičienės bei 4-5 metų 
„Gandriukų“ gr. vaikų papuošimai 
yra pagaminti iš gamtinių ir 
antrinių žaliavų. (Elniai yra 
pagaminti iš kartoninių dėžių, 
vaikų dažyti guašu bei aplikuoti 
džiovintų linų galvutėmis. 
Žvaigždės yra iškirptos iš 
kartoninių dėžių, vaikų aplikuotos 
šiaudais. Medžio šaka yra rasta 
lauke ir „puošta“ smulkintu 
putplasčiu.)



Marijampolės vaikų lopšelis - darželis "Rūta", "Svajoklių" grupė. Mokytoja Jūratė 
Kanapickienė. 
 Eksponatai pagaminti iš pakavimo dėžės kartono, nuplėšiant viršutinį popieriaus sluoksnį 
ir atidengiant gofruotą sluoksnį. Ant šio užklijuotas natų sąsiuvinio lapas. 



,,Diemedžio‘‘ ugdymo centras 
 Nojus Strabeika, Nojus Bernotas, 
Armandas Klimovas 
 Vilma Uselienė, vyr. auklėtoja
 Eksponatai pagaminti iš įvairios 
jau naudotos medžiagos įvairių 
buitinių atliekų ir gamtinės 
medžiagos. Naudojami ugdymo 
Centro vidaus erdvių papuošimui.



Vilniaus l/d 
„Varpelis“ 
Agnė Ignatavičiūtė, 
Audronė Kirilovienė 
Mokytojos, dirbančios 
pagal ikimokyklinio 
ugdymo programą 
Eksponatai skirti lauko 
arba vidaus eglutėms 
puošti, pagaminti iš 
antrinių žaliavų 
(plastikinių buteliukų, 
diskų, stiklinių 
buteliukų, virvių ir t.t.).



Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro specialiosios pedagogės Rima 
Čerauskienė su 10a mokine Gabija Lingyte, Inga Liekienė su SĮUP-I kl. mokine Akvile 
Babonaite, Alytė Zubienė su 5 kl. mokine Vestina Lingyte, Zita Beišienė su SĮUP-II kl. 
mokine Marija Velykyte eglutės žaisliukus gamino iš nenaudojamų kompiuterio 
diskų. Diskus vyniojo į medvilninį audinį, surišo lininiais ,,meškovinos“ ir blizgaus audinio 
kaspinėliais.



Vilniaus L/D „Gelvonėlis“ įstaigos papuošimai šventinėmis dekoracijomis „Kalėdiniai 
vainikai“, naudojant tvarias, ekologiškas, gamtines (kankorežiai, džiovinti vaisiai, gilės, 
riešutai, spyglių šakos ir kt.) ir antrines žaliavas (vienkartiniai puodeliai, popieriaus ritinėliai, 
plastikiniai kamšteliai ir kt.)
Organizavo auklėtojos gr. “Boružėlės” Natalija Osipova, Liubovė Volochovičienė. 
Dalyvavo įstaigos auklėtojos, tėvai ir vaikai.



Kamajų Antano Strazdo gimnazija 
Darbus atliko mokyt. Rita Zovienė, 
pirmokas Kajus Muralis ir jo mama Vaida 
Babidorič Muralienė.  
Eglutė ir dekoracijos ant sienų pagaminta 
iš samanų ir džiovintų vaisių, žaisliukai - 
eglių šakelės ir džiovinti vaisiai. Kalėdinė 
pirštinė pasiūta iš skiautelės medžiagos, 
dekoruota sagutėmis.



Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2 klasės 
mokiniai Adas Kamarauskas, Pijus 
Bendaravičius, Andrius Lapinskas , Augustas 
Stravinskas, Vytautė Žilionytė, Kamilė Lučkaitė ir 
Elena Raškevičiūtė gruodžio pradžioje drauge su 
mokytojomis nusprendė pasipuošti savo klases. 

Pijus  ir Adas iš pušų 
šakelių pagamino eglę. Ją 
papuošė iš medžiagos 
skiaučių padarytais 
kaspinais, iš popieriaus 
pagamino vokus, kuriuose 
mokytoja sudėjo užduotėles 
adventiniam laikotarpiui.

Andrius spalvino žaisliukus-snaiges. 
Puošti eglutę jam padėjo Augustas, 
Vytautė. Viena mamytė išpjaustė iš 
medžio plokštės likučių snaiges, 
kuriomis papuošė eglę.  
Adventinį vainiką pagamino Kamilė 
Lučkaitė ir Elena Raškevičiūtė.



Prienų l/d “Gintarėlis” “Nykštukų” (1,5-3m.) grupės vaikai gamino Kalėdų eglutės 
žaisliukus iš kankorėžių, juos spalvino, klijavo ir kabino ant eglutės. 
Mokytojos Vita Tkačiovienė ir Ingrida Valūnienė.



Kauno miesto "Myma" privatus vaikų darželis.  
Kiškučių grupė. 
Auklėtojos Liveta Taločkaitė ir Karolina Gečauskaitė. 



Vilniaus l/d "Gelvonėlio" gr. "Varpeliai", auklėtojos 
Natalija Gudelevičienė ir Olga Pulša  
Dalyviai: auklėtojos ir vaikas Danielius su mama.  
Vamzdžių likučius padažėm ir padarėm ir papuošėm iš 
jų tokius senius besmegenius, kurie dabar puošia mūsų 
aikštelės teretoriją :) 



Jonavos r. Ruklos Jono 
Stanislausko m-d skyrius 
"Pušaitė". 
 Mokytoja Oksana Pampuškienė, 
Lukas Bagdonas, Rajanas 
Drimeikis, Milda Savickaitė, 
Adamas Blaudžiūnas, Danilas 
Rašimas. "Smalsučių" grupė 4-5 
m. 
 Parodos eksponatai pagaminti iš 
sūrios tešlos, nuspalvinti dažais ir 
papuošti blizgučiais, skirti 
papuošti grupės eglutę 
Kalėdoms. 



Jonavos r. Ruklos Jono 
Stanislausko mokyklos- 
daugiafunkcio centro 
skyriaus ,,Pušaitė“ 
 IRINA SIDOROVA ir mišri 
,,NEŽINIUKŲ“ gr. nuo 3m. – 
iki 5m.



Kelmės raj. Liolių 
pagrindinės mokyklos IKI-
PUG ,,Mikimauzų" gr. 
ugdytiniai, 3-6 m. ir mokytoja 
Albina Kalvaitienė snieguolei 
iš snaigių padarė skraistę, iš 
žalio popieriaus 
susuko ,,lapus", iš kurių 
gavosi puiki eglė.  



Vilniaus miesto lopšelis – darželis “Molinukas” 
“NYKŠTUKŲ” GRUPĖ 5 – 6 M. 
Jūratė Michnevičienė 
Jurga Davidovič 
Kalėdinis židinys sukurtas iš tuščių kartoninių dėžių (5 vnt.), 
apklijuotas baltu popieriumi ir nudažytas rudu guašu, 
papuoštas girliandomis, kalėdiniais žaislais. Kalėdų eglutė 
papuošta vaikų gamintais žaislais.



Vilniaus miesto specialusis 
lopšelis-darželis "Žolynėlis", 
"Rasakilos" grupės vaikai, 
mokytoja Irena Freimanaitė ir 
mokytoja, logopedė Jurgita 
Dranseikienė. 
Parodos eksponatai pagaminti 
iš įvairių faktūrų antrinių 
žaliavų (putoplasto, kartono, 
laikraščių, sintepono ir kt.), 
gamtinės medžiagos 
(kankorėžių, šakelių, šaknelių ir 
kt.) 
Tikslas - sukurti prieš šventinę 
pakilią nuotaiką, džiugiai laukti 
Šv. Kalėdų.



Mokytojas Klaudijus Ulskis su Pasvalio "Riešuto" mokyklos 8/9 spec. klasės berniukais 
papuošė mokyklą ir lauke esantį ąžuoliuką išpjaustytomis iš faneros snaigėmis. Mokyklos 
kiemą papuošė elniukais iš medžio.



Pasvalio "Riešuto" mokyklos 6-
9 lav. klasės mokiniai siunčia 
savo darbus, kuriais pasipuošė 
savo klasę. Advento vainikus 
darė iš įvairios gamtinės 
medžiagos-samanų, kankorėžių, 
riešutų kevalų, kaštonų, 
cinamono lazdelių. Angelo 
sparnus liejo iš gipso ir papuošė 
klasės eglutę.  
Padėjo mokytoja Rasa 
Gailiūnienė.



Vilniaus lopšelis-darželis “Berželis”, ikimokyklinio 
ugdymo mokytojos Kamilė Kondratavičiūtė, Irina 
Petkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja 
Lolita Mickonienė pagamino dekoraciją naudojant 
kankorėžius, giles, gėlių žiedlapius, samanas, džiovintas 
gėles, medinius pagaliukus.



Pasvalio "RIEŠUTO" mokyklos logopedė Rita Vaikšnorienė ir vyresnių specialiųjų klasių 
mokiniai pagamino kolektyvinį puošybos darbą - "Kalėdiniai burbulai".  
Kalėdiniai burbulai suformuoti iš suglamžytų laikraščių, papuošti spalvoto ir krepinio 
popieriaus likučiais, popierinėmis, ažūrinėmis stalo servetėlėmis. Kiti burbulai papuošti 
naudojant dekupažo techniką. Burbulai skirti Kalėdinės šakos puošybai.



Kauno Šančių lopšelis – darželis. Dalyviai: tėvai, vaikai, mokytojos 
Parodą lauke parengė mokytojos: Kristina Sakalė, Felicija Šlipaitienė, Gina Jurevičienė, 
Gabrielė Lukštienė. 
Lauko papuošimai pagaminti iš medžio, šakų, antrinių medžiagų. Jie skirti papuošti darželio 
kiemą, teikti vaikams bei visai darželio bendruomenei džiugias emocijas, perteikti Kalėdinę 
dvasią. 



Vilkaviškio rajono, Kybartų „ Rasos“ mokyklos mokytojos Skirmanta, Renata, Jolanta.  
Ši mokykla yra nedidelio miestelio bendruomenės dalis, kuri šiais metais iniciavo miestelio 
erdvių puošimą nykštukų tema. Mokyklos įėjimas papuoštas nykštukais, kurių pagrindą 
sudaro dirbtinės eglutės, poliesteris, dekoruota drobe.



Pasvalio „Riešuto“ mokykla  
Logopedė Simona Kondrotienė 
Mokinys Ignas Baublys 3 lav. 
klasė 
 Padaryta Kalėdinė tvari 
dekoracija kabineto 
papuošimui. Žaisliukams 
panaudota suvalgyto šokolado 
folija, sena lino virvė, iširę 
karoliai. Pūkučiai iš senos 
pagalvės sintepono, dažyti 
maistiniais dažais. 



Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ 
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Jekaterina 
Sadovskaja, Jelena Olechova. 
1 nuotraukoje pavaizduoti dideli eglės rutuliai – 
burbulai, pagaminti popje-mašje technikos 
pagalba, nuspalvinti dažais, apibarstyti įvairiais 
blizgučiais ir dekoruoti klijais ir druska, taip pat 
vaikų kurti žibintai iš antrinių žaliavų 
(plastikinis kibirėlis, stiklainis, kartonas, 
popierius).

2 nuotraukoje pavaizduotas Kalėdinis 
medis (tai lipdukas), kuris priklijuotas ant 
kartono (buvusios dežės), žaisliukai – rankų 
darbo vaikų kurti darbai iš popieriaus, taip 
pat rankų darbo eglė, pagaminta iš medžio 
šakų ir virvės.



Mažeikių darželio- mokyklos "Kregždutė", "Viščiukų" grupės ugdytiniai ir mokytojos 
Dalia Saltuškienė ir Romualda Krakienė. 
Kartu su tėveliais gamino žaisliukus iš antrinių žaliavų, buityje naudojamų daiktų ir 
gamtinės medžiagos. Šiais žaisliukais papuošė medelį darželio teritorijoje. 



Kauno lopšelio - darželio ,,Žvangutis" mokytojos Genė Šarkuvienė, Rasa Petkevičienė, 
vaikai su tėveliais įvairiomis priemonėmis dekoravo ,,vienišas" vaikų pirštinaites ir papuošė 
eglę įstaigos teritorijoje.



Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio 
mokykla 
„Boružėlių“ gr. 4/5 metai. 
„Papuošk eglutę žaisliuku“. Ugdytiniai 
iš kartono karpė įvairių formų žaisliukus, 
juos spalvino ir puošė eglutę. 
„Kalėdinė girlianda“ – iš modelino 
spaudė įvairias formas, jas dažė, suvėrė 
ant virvelės. Tokia pačių pasigaminta 
girlianda papuošė eglutę. 
„Gerų darbų advento kalendorius“ – 
vaikai iš popieriaus lankstė vokus, juos 
spalvino. Kiekviename voke 
„apsigyveno“ vaikų sugalvotas ir 
mokytojos užrašytas darbelis, kurį 
perskaitę atlikdavo kiekvieną dieną. Kad 
būtų įdomiau vokelius sukabinome 
eglutės forma.



Kauno VDU klasikinio ugdymo mokyklos 2d klasė ir pradinių klasių mokytoja Lina 
Daukutienė, laukdama šv. Kalėdų, nusprendė klasę puošti kuo tvariau ir ekonomiškiau. 
Mokiniai pasirinko temą "Kalėdos Minecraft pasaulyje". Žaisliukus eglutei nusprendė 
sukonstruoti patys, naudodami japonišką konstruktorių LaQ. Kurdami Minecraft pasaulio 
veikėją Steve, naudojo senas kartonines dėžes, parduotuvių reklaminius naujienlaiškius, 
spalvoto popieriaus likučius. Snaiges karpė iš popieriaus, kuriame buvo pateiktos ir jau 
atliktos užduotys. 



KALVARIJOS GIMNAZIJA 
3b klasės mokinių kūrybiniai 
darbai 
Mokytoja Inesa Karalienė.



Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis šiais metais 
organizavo parodą "Kalėdinis žaisliukas", kurioje dalyvavo 
visi įstaigos vaikai kartu su tėveliais.  
Žaisliukai buvo gaminami iš antrinių žaliavų: gamtinė 
medžiaga, plastmasiniai indeliai nuo maisto, gėrimų, 
popierinės lėkštės, medžio atraižos, popieriaus rulonėliai, 
šiaudeliai, siūlai, kamšteliai, stiklainiai. Žaisliukai dekoruoti 
blizgiomis medžiagomis.  
 Parodos organizatorės: mokytoja Kamila Aleksandrovič, 
mokytoja metodininkė Alina Mikalajūnienė.



 KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „LAKŠTUTĖ“ „Geniukų“ grupė ir 
„Zuikučių“ grupė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina 
Steponaitienė,  Palmira Jankauskienė, Audronė Krukauskienė. 
„Žaisliukai eglutei“. Šie žaisliukai yra pagaminti iš 
nebenaudojamų kompaktinių diskų ir lipnaus popieriaus. 
Pakabinimui naudojama juostelė, kuri jau buvo naudota 
riestainiams suverti.  
„Nykštukai“.  Nykštukų dekoracijos pagamintos iš vienkartinės 
lėkštės ir spalvoto popieriaus. Pakabinimui naudojamos įvairaus 
ilgio juostelės. Dekoracijos skirtos puošti grupei ar kitoms 
vidinėms erdvėms, laukiant didžiųjų žiemos švenčių.



Lazdijų mokykla - darželis "Kregždutė", "Drugelių" grupė.  
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Valutkevičienė,  
Grupė puošta eglutėmis iš gamtinių medžiagų: šakų, samanų, kankorėžių, giliukų, kaštonų, 
apelsino žievelėmis. Elniukas - iš kartono dėžės (antrinių žaliavų). Nykštukai iš medžiagos 
skiaučių, riešutų, vilnos, karoliukų, juostelių ir druskos. Baltas miestas - iš antrinių žaliavų- 
dėžučių, kamštelių, popieriaus, gamtinių žaliavų, senų žaislų.



Vaikų gerovės 
klubas "Centriukas" 
Kaunas.  
 Vaikai: 
 Jovita Maksimova 
 Berta Klimaitė 
 Paruošė specialioji 
pedagogė Indrė 
Rimkė. 



Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos vaikai taip pat puošiasi 
tvariai. 
 Viktoras Tiugajevas; 
 Gintaras Pupkevičius; 
 Viltė Žilinskaitė; 
 Jovita Maksimova. 
 Paruošė Indrė Rimkė 



Vilniaus lopšelis -darželis "Saulėtekis", auklėtojos Kristina Mateikienė, Palmira Krunienė. 
Sniego seniai-seniai besmegeniai. Pagaminta grupės "Bitutės' papuošimui Adventiniam ir 
Kalėdiniam laikotarpiui. Vaikučiai kartu su auklėtojomis kūrė senius besmegenius 
iš pūtų polesterolinių kamuoliukų,popeiriaus ir siūlų,sujungta ausų krapštukais. 
Nykštukas Tukas pagamintas iš stiklainio aptraukto raudona ir balta medžiaga, akys 
priklijuotos iš popieriaus. Angelas iš kartono ir spalvoto popieriaus, galva -medinis 
kamuoliukas. 
Kalėdinės gėlės sulankstytos iš raudono ir žalio popieriaus.



Privatus vaikų darželis Kaune "Myma", Dalyviai: 2-4 m. "Voveriukų" grupės vaikai.  
Parodos eksponatai Kalėdinės eglutės, kurios buvo pagamintos papuošti grupės aplinką. 
Eglutės kamienas pagamintas iš tualetinio popieriaus ritinėlių kartono, o šakos 
(spygliuotoji dalis) iš popieriaus, kuris jau buvo naudotas kituose darbeliuose, bet puikiai 
tiko nudažius naudoti antrą kartą. 



Kauno Martyno Mažvydo 
progimnazijos 4c klasės 
mokiniai gamino darbelius 
kalėdinei kompozicijai ir jais 
papuošė savo klasę. Jie 
panaudojo šakeles, gamino ir 
spalvino sausainius iš sūrios 
tešlos, gamino žaislus eglutei iš 
kartono (panaudotų dėžių) ir 
siūlų likučių.  
Mokytoja Gražina Hofšteterytė. 



Garliavos A. Mitkaus 
pagrindinė mokykla, II IUG 
ugdytiniai ir jų tėvai, II IUG Nerija 
Štikovienė. 
 Kompozicija - ,,Kalėdų eglutė 
kitaip“. Siekiant pasitikti Lietuvos 
krepšinio šimtmetį – 2022 metus, 
sukūrėme kompoziciją, papuoštą 
šiaudiniais krepšinio kamuoliais. 
Pagrindui naudojome šieno 
kitkas, stovas – nulūžusios 
medžių šakos, o dekoracijos – 
krepšinio kamuoliai – padaryti iš 
šieno ir nupurkšti atlikusiais 
dažais.  



Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis 
Karina Kurmel, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Dalyviai: Salininkų lopšelio-darželio 
bendruomenė: ugdytiniai ir jų šeimos nariai, 
įstaigos darbuotojai. 
Žaisliukai pagaminti iš įvairių gamtinių 
medžiagų ir antrinių žaliavų. Ant durų 
puikuojasi gražūs kalėdiniai vainikai. Per centrą 
puikuojasi nuostabus kalėdinis žaisliukas, 
kuriame panaudojant medinius skalbinių 
smeigtukus padarytos žvaigždės, medžio šaka, 
virvės, kankorėžiai, džiovinti apelsinų 
griežinėliai, seni laikraščiai. Du besmegeniai, 
kurie yra pagaminti iš perdegusių lempučių 
puošia darželį. Kiekviena eglutė yra išskirtinė, 
savo grožiu jos puošia darželio įėjimą: eglutės 
padarytos iš ledų pagaliukų, vielučių, sulaužytų 
žaisliukų ir varpelių, iš šakų, nuo dovanų 
pakavimo likusių siūlų ir rišimo juostų.  
Pastato priežiūros darbuotojas Jonas papuošė 
darželio įėjimą savo rankomis padarytais 
elniais ir nykštukais, kurie pasislėpė už 
gyvatvorės laukdami ateinančių vaikų.



Šiaulių ,,Dermės" mokykla 
2a klasės mokiniai: Jonas Mačys, 
Eigilė Daraškevičiūtė ir Luka 
Šilinskaitė. 
Pradinių klasių mokytoja 
metodininkė Nida Zikienė 
Mokiniai iš kartoninių dėžių kirpo 
žaisliukus. Juos dažė guašu. Klijavo 
papuošimus iš gamtinės medžiagos 
(eglės šakelių, kankorėžių).



Alytaus raj., Simno 
gimnazija 
Priešmokyklinis ugdymas 
Mokytoja Danutė Petrikienė



Širvintų lopšelis-darželis 
„Boružėlė“.  
Autorės Judita Pavydienė  
Danguolė Bagdžiūnienė  
Papuošimai – dekoracijos 
puošiančios darželio erdvę. Mūsų 
grupės erdvę puošia nykštukas 
pagamintas iš medžio ir nudažytas. 
Pasitinka vaikus rytais ir laukė kartu 
Šventų Kalėdų. Dabar jis kviečia 
grupės auklėtojas puodeliui arbatos. 
😊 Grupės rūbinėje dekoruotos vaikų 
spintelės, sukurta Kalėdinė žiemos 
pasaka. Eglutės pasiūtos iš veltinio, 
nameliai sulipdyti iš popieriaus, 
nykštukas pagamintas iš tualetinio 
popieriaus ritinėlio ir medžiaginių 
atraižų. Senis besmegenis pasiūtas iš 
medžiagos. Pusnys pagamintos iš 
medžiagos. Visa pasaka skendi 
pusnyse. 



Kauno VDU klasikinio ugdymo mokyklos 1a klasės 
mokiniai, jų tėveliai ir mokytoja Sonata Pliupelienė. 
Klasei papuošti ėmė tik jau panaudotus daiktus: 
mokyklos senos medinės kopėčios, jau naudotas 
grindų paklotas, žaisliukai, pagaminti vaikų ir tėvelių 
kartu iš namuose turimų daiktų: pagaliukai, juostelės, 
medžiagų skiautės, keksiukų popierinės formelės, 
kruopos.



AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS 
„GINTARĖLIS“
Dalyviai – „SAULUČIŲ“ GRUPĖS (2-5 M.) VAIKAI (KAMILĖ URNIEŽIŪTĖ, ARNAS 
DANELAVIČIUS, ARIJUS JUSYS, GRETA TUKYTĖ, EMILIJA BALODYTĖ, LIUCIJA ČESNAUSKAITĖ, 
EGLĖ MILAŠAUSKAITĖ) 
Pedagogas – IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA GIEDRĖ GARBALIAUSKIENĖ 
VAIKAI PUOŠĖ IŠ MEDINIŲ PAGALIUKŲ PARUOŠTŲ FORMŲ ŽAISLIUKUS. JUOS PUOŠĖ 
LIPNIOMIS AKUTĖMIS, ŠENILO JUOSTELĖMIS, POPIERINĖMIS DEKORACIJOMIS.



Širvintų lopšelis - 
darželis ,,Boružėlė" 
Mokytoja Danguolė 
Šeipūnienė. 
Lauko šventinėms 
dekoracijoms sukurti 
panaudotas šieno 
rulonas. Eglutės 
papuošimui žaisliukai 
pagaminti iš antrinių 
žaliavų. Taip buvo 
sukurta šventinė 
nuotaika ir papuoštos 
darželio kiemo erdvės.



Kauno lopšelis - darželis " 
Girinukas", "Meškiukų" 
grupė  
Eksponatai: 
 1.Snaigės (Pagamintos iš 
balto popieriaus atliekų. 
Popierius išmirkomas 
vandenyje, sumaišomas su 
lipalu ir formuojamos 
snaigės. Jos išdžiovinamos ir 
kabinamos ant eglutės). 
2.Burbulai iš siūlų. (Iš storų 
siūlų kuriamas raštas, 
priklijuojant karštais klijais 
ant pasirinkto dydžio 
rutuliuko).



Vilniaus lopšelis - darželis 
„Krivūlė“ 
Mokytojos Laima Norkūnienė ir 
Anželika Duk. 
Dalyviai: ,,Nykštukų” grupės vaikai, 
tėvai ir auklėtojos 
Plastmasiniai permatomi burbulai 
išpuošti vaikų piešiniais su baltu 
guašu ir PVA klijais. 
Pušies konkorėžiai apipurkšti 
auksiniais purškiamais dažais. 
Vaikų pieštos kalėdinės lazdelės su 
flomasteriais. 
Šiomis kalėdinėmis 
dekoracijomis papuošėme grupės 
eglutę.



Kauno lopšelis-darželis 
"Girinukas" 
"Meškiukų" grupė. 
Eksponatai: 
Senis Besmegenis (Rutuliukai 
formuojami iš balto popieriaus, 
sutvirtinami tarpusavyje klijais. Iš 
spalvoto popieriaus gaminamas 
šalikas ir kepurė). Skirta eglutės, 
grupės aplinkos papuošimui. 
Žaisliukai iš gamtinės medžiagos ir 
džiovintų apelsinų riekelių (Viskas 
klijuojama karštais klijais, detalės 
kūrybiškai jungiamos tarpusavyje). 
Skirta pasipuošti eglutę.



Kalėdinė eglutė 
1.  Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija 
2.  Mokytoja Diana Skukauskienė  
3.  Darbo autorius: Jokūbas Buzys, 2 a klasė, 9 metai 
4.  Eglutės puošia klasės sieną, Jos pagrindas iš metalinių rūbų pakabų, žaisliukai iš 
spalvoto kartono, ant kai kurių priklijuotos 1 lito monetos. 



Kompozicija „Nykštuko 
kojinaitės“ 
1.  Panevėžio Vytauto 
Žemkalnio gimnazija 
2.  Mokytoja Diana 
Skukauskienė  
3.  Darbo autorius: 
Martynas Linartas, 2 a 
klasė, 8 metai 
4.  Kompozicija puošia 
klasės palangę. Jos 
pagrindas -supjaustytas 
kartonas, ant kurio 
priklijuotos vata prikimštos 
dvi kojinės, papuoštos 
kaspinėliais ir dovanėlėmis.



Vilniaus m. l/d „Ozas“ „Nykštukų“ grupės vaikai su 
mokytoja Danute Baltrušyte kūrė žaisliukus iš 
panaudotų indelių nuo jogurto, grietinės. Iš jų darė 
varpelius, instaliacijas LED lemputėms. Taip pat 
gamino „saldainius“ iš tualetinio popieriaus ritinėlių. 
Visomis šiomis puošmenomis papuošė eglę lauke. 
Vakarais ant eglės šviečia savarankiškai kurtos LED 
girliandos.



Vilniaus L/D "Pelenė" 
Auklėtoja Snežana Šimanec ir 3-4 metų 
vaikų grupė. 
Aprašymas: grupės papuošimas "Kalėdinė 
eglutė", vaikai patys puošė eglutę. 
Rūbinės papuošimas - "Žiemos medis". 



Baisogalos mokyklos – darželio, Gabrieliaus Rimkaus 6 m. ir Lelijos Astrauskaitės 6 m. 
kalėdiniai darbeliai. Darbeliai pagaminti pasipuošti šventiškai grupės aplinką.  
Eglutės pagamintos iš nenaudojamų senų audinių, siūlų ir sagų.  
Pedagogės Eglė Tautkuvienė ir Virginija Simonavičienė.



Vilniaus lopšelio - darželio "Vilnelė" , "Šaltinėlio" 
grupės vaikučių bendras kūrybinis darbas "Eglutė". 
Įgyvendinome kilusią idėją pasigaminti eglutę iš 
antrinių žaliavų; tualetinio popieriaus ritinėlių. Tuo 
pačiu prisidėjome prie savo grupės metinio projekto 
"Spalvų pažinimas per žaidimą ir kūrybą" .  
 Gitanos Nausėdienės iniciatyva, papuošti 
Prezidentūros eglutę iš vilnos veltais paukšteliais, 
įkvėptos azarto, mūsų mokytojos Danutė T., Rasa R. 
nuvėlė paukštelių prezidentūros eglutei ir savo 
darželio interjerui pasipuošti.



Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės 
mokyklos  
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
skyrius  
"Bitučių" gr. 3 m. vaikai 
Mokytojos Rita Sendrienė ir Laimutė 
Urbonienė



 Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla 
 Tiltagalių skyrius, ,,Kiškučių“grupė, 3-4 metai 
 Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Arnašienė ir 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lora Stasiūnienė 
 Vaikai iš faneros skritulių gamino Kalėdinius žaisliukus, bei 
iš beržinių malkų Kalėdinius nykštukus. Pagamintomis 
Kalėdinėmis dekoracijomis papuošta grupė, koridorius.



Panevėžio l/d ,,Pasaka" 
,,Žiogelių" gr. bendras 
mokytojų, vaikų, tėvelių 
darbas - Nykštukų kalėdos. 
Iš medžio, gamtinės 
medžiagos, dėvėtų rūbelių 
padaryti papuošimai 
švenčių laukimui.Grupės 
eglutė taip pat pačių 
darytais žaisliukais puošta. 
Mokytojos B.Glumbakienė, 
J.Vyšniauskaitė.



Vilniaus L/d “ PELENĖ” 
 gr. “Saldainiukai” nuo 3-4 m. 
 Mokytoja Tatjana Šaban 
Kalėdinis namelis (žibintas), jauku kaip 
namie. Kalėdinis žibintas pagamintas iš 
fetro, žiemos puošnumų ir LED girlendos.



Klaipėdos lopšelis-darželis 
"Atžalynas"  

Mokytoja Daiva Gulbinienė



Baigiamasis žodisBaigiamasis žodis
Nuoširdžiai dėkojame visiems parodos – dirbtuvių 

„Pasipuoškime Šv. Kalėdom tvariai“ dalyviams už 
aktyvumą, idėjas, kūrybiškumą, dalinimąsi. Džiaugiamės, 
kad esate aktyvūs tvarių idėjų sumanytojai bei puoselėtojai ir 

tai jums neatrodo pernelyg maža ar nereikšminga veikla. 
Visi dideli pokyčiai prasideda nuo mažų žingsnių, o 

pavyzdys yra užkrečiantis.  

 Direktorė Birutė Spruogienė


