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KonKursas „Kalėdų spalvos“ 

Projekto tikslas – naudojant gamtinę medžiagą, antrines žaliavas 
pasipuošti  Kalėdų eglutes Vilniaus miesto ugdymo įstaigose. Konkursas 
organizuojamas šeštus metus.
2018 m. konkurse dalyvavo 71 ugdymo įstaiga, 176 pedagogai  ir apie 2 
tūkstančiai dalyvių. 
Projekto dalyviai kūrė kalėdinius žaislus iš gamtinės medžiagos ir antrinių 
žaliavų: augalų, kankorėžių, plastiko, popieriaus ir medžiagų atraižų.

Projekto veikla siekėme keisti vartotojiškas visuomenės nuostatas, 
formuoti aplinkai palankų gyvenimo būdą, ugdyti kūrybiškumą, mokytis 
kurti gražią aplinką propaguoti antrinį daiktų naudojimą.
Konkurso darbų vertinimo kriterijus – antrinių žaliavų naudojimas, 
netikėti sprendimai, išskirtinės formos radimas, netikįtas medžiagų 
panaudojimas, ekologiškumas.

Šiame leidinyje rasite pavyzdžių, kurie, tikimės, įkvėps Jus kurti, savo 
rankomis susikurti kalėdinius stebuklus ir prisidėti prie aplinkosaugos.

Dėkojame visiems projekto dalyviams.

Projekto vadovė
Jūratė Morkvėnaitė-Paulauskienė

VšĮ „Nepriklausomi projektai“ direktorė
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Vilniaus lopšelis-darželis  
,,AitVArAi” grupės ugdytiniai ir auklėtojos 
ruošiasi Kalėdoms

auklėtojos Malgožata Špiliauskienė ir 
Virginija rimkuvienė

dėKojame projeKto dalyviams 



Kalėdų gėlė

MeDžiAgos

- tualetinio popieriaus 
ruloniukas,
- ruda kartoninė dėžė,
- lipalas,
- perlinis karoliukas ( nuo 
pabirusių karolių ),
- pjaustymo peiliukas.

PAtAriMAi

gėlytės žiedlapių gali būti nuo 
6 iki 9 vienetų.
gražiausiai gėlytė atrodo, kai 
visi žiedlapiai dekoruoti taip 
pat.

darbo eigos aprašymas

1. tualetinio popieriaus ruloniuką reikia suploti 
ir supjaustyti siauromis juostelėmis ( 5mm pločio 
).

2. Kartoninės dėžės vieną sienelę supjaustyti 
5 mm pločio juostelėmis.

3. supjaustytas tualetinio popieriaus juosteles 
arba kitaip sakant ‘‘žiedlapius‘‘ reikia suklijuoti į 
gėlytę.

4. Į gėlytės kiekvieną žiedlapį įklijuoti 
perlenktą pusiau tualetinio popieriaus juostelę.

5. Nuo kartoninės dėžės juostelės reikia 
nuplėšti vieną sluoksnį popieriau, turi gautis 
banguotas kraštas.

6. susukti kartoninės dėžės juostelę ir iklijuoti 
į gėlės žiedlapį, tokiu būdu dekoruojamas kas 
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DArbo AutoriAi: 

Darbų autorė Miglė Juknevičiūtė, 
vadovė Dalia Černienė

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas  “Meteoras‘‘

antras žiedlapis.
7. Kiti gėlės žiedlapiai 

dekoruojami su dar vienu 
papildomu kartoninės dėžės 
burbuliuku.

8. Į viduriuką 
įklijuojame perlinį 
karoliuką.



Kalėdų saulutė

MeDžiAgos

- ruda kartoninė dėžė,
- lipalas,
- pjaustymo peiliukas,
- avokato sėkla.

PAtAriMAi: 

Nedžiovinkite supjaustyto 
avokado sėklos ant 
radiatoriaus, kadangi jie 
praranda savo forma, 
išsikraipo.

darbo eigos aprašymas

1. Avokado sėklą supjaustyti siauromis 
juostelėmis apie 2-3 mm pločio. 

2. Leisti išdžiūti sėklai, reikia kokių 3 dienų.
3. iš kartoninės dėžės išpjauti 5 mm pločio 

juostelėmis, 3 vienetus po 25 cm.  ir 10 mm pločio 
3 vienetus po 25 cm.

4. Nuo juostelių reikia nuplėšti vieną sluoksnį 
popieriau, turi gautis banguotas kraštas.

6.  iš  pradžių susukti 5 mm juosteles ir 
suklijuoti jas. gauname apvalų ratuką  

7. tada prie to ratuko klijuojame platesnes 
juosteles, suformuojamas aukštesnis kraštelis.

8. tokį paruoštą ratuką dekoruojame avokado 
sėklos detalėmis, pasistenkite palikti kuo 
mažesnius tarpelius tarp  avokado sėklų detalių.
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DArbo AutoriAi: 

Darbų autorė ugnė Švilpaitė, vadovė Dalia Černienė
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas “ Meteoras‘‘



deKoraCija (girlianda)  „
devynių nyKštuKų – paslapČiuKų 

Kalėdiniai linKėjimai“

MeDžiAgos

- degtukų dėžutės
- minkšta apsauginė pakavimo 
plėvelė
- gofruotas dėžių kartonas
- popieriniai padėkliukai iš 
saldainių dėžučių
- sagutės
- storesnis lininis siūlas 
- lipni dvipusė juostelė 

PAtAriMAi: 

iš Nykštukų galima pasidaryti 
ir Advento kalendorių į 
stalčiukus įdedant linkėjimus 
ar Adventui skirtas gerų 
darbelių užduotis.

darbo eigos aprašymas

1. iš minkštos pakavimo plėvelės ir iš gofruoto 
dėžių kartono iškirpkite 9 cm x 14 cm stačiakampius.

2. gofruoto kartono lakšteliu apklijuokite 
degtukų dėžutę taip, kad laisvai galėtumėte 
atidaryti stalčiuką. (Prie jo vėliau tvirtinsime 
veltinukus.)

3. iš popieriaus iškirpkite veiduką ir 
priklijuokite.

4. Atlenkite pakavimo plėvelės kraštą (apie 1,5 
cm) ir apsukite virš veiduko formuodami Nykštuko 
kepurėlę. Kepurėlės viršų suriškite saldainio 
popierėlio juostele.

5. Priklijuokite Nykštukui barzdą - sulenktą 
saldainių padėkliuką, sidabriniu markeriu išpieškite 
lūpas.

6. Pritvirtinkite akutes – sagutes.
7. iš storesnio saldainių padėkliuko iškirpkite 

pirštinaites, veltinukus.
8. Veltinukus pritvirtinkite prie stalčiuko 

apačios, kad juos patraukus stalčiukas atsidarytų.
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DArbo AutoriAi:

4b klasės mokiniai
Mokytoja metodininkė rasa bulikienė

ugdymo įstaiga:  
Vilniaus „sietuvos“ progimnazija

9. Parašykite kalėdinį 
linkėjimą ar laiškutį ir 
įdėkite į stalčiuką. tai yra 
šios Nykštukų girliandos 
paslaptis.

10. Nykštukus mažais 
segtukais prisekite prie 
storesnio lininio siūlo, 
tarpuose galima suverti 
ritinėlius. (iš pakavimo 
plėvelės ir gofruoto kartono 
iškirpkite trikampio formos 
25 cm juostas ir jas kartu 
susukite į ritinėlius.)



Žuvelės iš sietuvos 
vandenų

MeDžiAgos

- minkšta apsauginė pakavimo 
plėvelė
- gofruotas dėžių kartonas
- blizgūs saldainių popieriukai
- kamštukai nuo pieno pakuočių
-  storesnis lininis siūlas 
- blizgūs pakavimo maišeliai (nuo 
kavos, saldainių),
- lipni dvipusė juostelė arba 
lipalas, klijų pistoletas

PAtAriMAi

žuvelių formai sukurti geriausiai 
naudoti simetrinius karpinius. 
Puošybai nereikėtų naudoti daug 
skirtingų saldainių popieriukų. 

1. iš gofruoto kartono iškirpkite dvi žuveles 
ir jas suklijuokite lipnia dvipuse juostele ar lipalu.

2. Kitas dvi žuveles  (tik šiek tiek mažesnes) 
iškirpkite iš minkštos pakavimo plėvelės. Jas 
priklijuokite ant gofruoto kartono žuvelių iš 
abiejų pusių.

3. trečias sluoksnis - dar dvi žuvelės  (vėl 
šiek tiek mažesnes) iš blizgaus pakavimo maišelio. 
Jas priklijuokite ant baltos pakavimo plėvelės 
žuvelių iš abiejų pusių.

4. Keisdami medžiagas (gofruotas kartonas, 
pakavimo plėvelė, blizgūs pakavimo maišeliai) 
kirpkite vis mažesnes žuveles ir klijuokite iš 
abiejų pusių, kol gausite aptakios formos žuvelę.

5. Priklijuokite akį – kamštuką nuo pieno 
pakuotės, vyzdžio vietoje klijų pistoletu 
pritvirtinkite į rutuliuką susuktą blizgų saldainio 
popieriuką.

6. galite žuvelę papuošti blizgiais saldainių 
popieriukais.
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darbo autoriai, vadovas: Vilhelmas Jurčiukonis, Airidas Navakas, edgaras rimkus, 
ignas Šilanskas, ugnė Šilanskaitė (4b klasės mokiniai)
Mokytoja metodininkė rasa bulikienė

ugdymo įstaiga:  Vilniaus „sietuVos“ progimnazija



 Žibintas

MeDžiAgos

- skardinė (nuo konservuotų 
žirnelių, pupelių, kukurūzų, 
abrikosų, ananasų ir t.t.)
- džiuto medžiaga
- baltas kartoninis popieriaus 
lapas
- arbatinė žvakutė 
- žirklės
- siūlas ar virvelė (lininė, džiuto)
- dekoratyvinės juostelės 
(pintos, austos ir t.t)
- PVA klijai
- karšti klijai
- teptukas
- adata
- pieštukas
- papuošimui - 3 lazdyno 
riešutai, putplasčio 
dekoratyvinės putino uogos, 
eglės šakelės (2 -3 vnt.), 
citrinos skiltelė
- liniuotė
- rankinis skardinių atidarytuvas

PAtAriMAi: 

žibintus galima pasid-
aryti ir iš įvairios spalvotos 
medžiagos, įvairaus norimo 
dydžio skardinių. Puošti galima 
įvairia gamtine medžiaga (pušų 
konkorėžiais, ąžuolų gilėmis, 
džiovintomis gėlėmis, eglių, 
bruknių šakelėmis, cinamono 
lazdelėmis, anyžiais ir t.t)
būtina suaugusiųjų priežiūra 
dirbant su karštais klijais.

darbo eigos aprašymas

1. Pasirinktoje skardinės vietoje su rankiniu skardinių 
atidarytuvu išpjauname žibinto angą.

2. skardinės išore tepame klijais su teptuku, tada 
imame džiuto medžiagą ir ją vyniojame aplink skardinę , 
kraštus suklijuojame.

3. taip pat su džiuto medžiaga  apklijuojame žibinto 
apačią.

4. iškerpame vėl žibinto angą, kuria apklijuojame 
dekoratyvine juostele naudodami karštus klijus.

5. taip pat apklijuojame ir žibinto apačią pinta 
juostele.

6. Panaudojus karštus klijus į skardinės vidų 
priklijuojame žvakutę.

7. Ant balto kartoninio popieriaus lapo apsibrėžiame 
20 cm skersmens apskritimą. geriausia tai padaryti ant 
popieriaus uždėjus reikiamo skersmens indą, dangtį, lėkštę 
ar pan. išsikerpame nusipieštą apskritimą žirklėmis.

8. iškirptą nusipieštą apskritimą padaliname, subra                                                             
ižome į šešias dalis po 10 cm., kad gautųsi šešiakampis.

9. iškirptą nusipieštą šešiakampį dedame ant džiuto 
medžiagos ir persipiešiame, tik šiek tiek didesnį, kad 
galėtume vėliau užlenkti medžiagos galus ir priklijuoti.

10. Kepurėlę (žibinto stogelį) tepame klijais ir dedame 
ant džiuto medžiagos.

11. Įkerpame per vieną liniją iki vidurio, kitas linijas 
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DArbo Autorė emily Lokucijevskaja

DArbo VADoVė:  auklėtoja-metodininkė Kristina gražytė
Vilniaus lopšelis – darželis „žemyna“

DArbų  AutoriAi, VADoVAs:  
Augustas Janonis, Darius glebas, Antanas Abramavičius, 
rusnė Pocevičiūtė, Jorilė Šivickaitė.
Auklėtoja: Jūratė Michnevičienė

ugDyMo ĮstAigA: 
Vilniaus m. lopšelis-darželis „Molinukas“

lenkiam ir formuojam jau penkiakampį 
stogelį, kraštus patepus karštais 
klijais suklijuojam.

12. iš apačios įveriame, 
pritvirtiname siūlą, taip pat padaroma 
kilpelė, kad galėtume žibintą pakabinti 
ant eglutės.

13. Džiuto medžiaga apklijuotą 
skardinės viršutinę dalį patepame 
karštais klijais ir uždedame žibinto 
„stogelį“. 

14. žibinto „stogelį“ puošiame 
gamtine medžiaga (riešutais, citrinos 
skiltele, eglės šakelėmis, putino 
uogomis.)



deKoratyvinys burbulas

MeDžiAgos

- plastikinis, pusplasčio arba 
stiklinis (nuo kvepalų buteliu-
kas) burbulas
- džiuto medžiaga
- karoliukas (baltas, perlamu-
trinis)
- žirklės
- virvelė (lininė, džiuto, medi-
enos plaušo ir kt.)
- PVA klijai
- karšti klijai
- teptukas
- adata
- vielutė

PAtAriMAi: 

burbulus galima apklijuoti ir 
iš įvairių spalvų siūlų, gėles 
galima pagaminti iš įvairaus 
audinio, bet tada medžiagą 
reikia sustandinti naudojant 
krakmolą.
būtina suaugusiųjų priežiūra 
dirbant su karštais klijais.

darbo eigos aprašymas

1. Plastikinio burbulo išorę tepame klijais su 
teptuku, tada imame lininį siūlą ir jį vyniojame nuo 
apačios aplink iki pat burbulo viršaus.

2. Padaroma kilpelė, kad galėtume burbulą 
pakabinti ant eglutės.

3. toliau iš sustandintos džiuto medžiagos 
iškerpami norimo dydžio gėlės žiedlapiai (6 – 7 
vnt.).

4. Norimo dydžio karoliuku per skylutes 
pervėrus vielutę, padaromas gėlytės viduriukas, 
kuris  apklijuojamas žiedlapiais naudojant karštus 
klijus, suformuojamas žiedas.

5. Padarytą gėlę priklijuojame prie burbulo 
viršaus.
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darbų autoriai, vadovas:  
rugilė Ambraškaitė, rusnė Pocevičiūtė, gabija Milkintaitė, 
Viltė žemaitytė.
Auklėtoja: Jūratė Michnevičienė

ugdymo įstaiga: 
Vilniaus m. lopšelis-darželis „Molinukas“



ŽvaigŽdutė

DArbo AutoriAi 2 kl. mokiniai 

DArbo VADoVė:  renata Kalinina
Vilniaus Lazdynų mokykla

MeDžiAgos

- miltai.
- druska,
- krakmolas.
- vanduo
- lipalas,
- kamštis nuo vyno,
- saga,
- karoliukai,
-  popierinė juostelė,
- blizgus lakas.

PAtAriMAi

Šiaip iš šios tešlos galima 
lipdyti ką tik norite, praded-
ant figūrėlėmis, medaliais, 
karoliais ir dekoracijom, bai-
giant vazelėm, dubenėliais, 
rėmeliais ir kita miela smulkme. 
Dekoruoti galima stikliukais, 
kruopomis, sėklomis, akmenu-
kais ir kitomis gamtoje randa-
momis medžiagomis, sagomis, 
karoliukais ir t.t. o taip pat 
išdžiuvusius darbelius galima 
spalvinti dažais. Pasitelkite 
vaizduotę, naudokite tai, ką tu-
rite ir sukursite tikrai smagių 
ir gražių darbelių!

darbo eigos aprašymas 

1. Pasigaminame druskos tešlą:
• imam 2 puodelius miltų,
• 1 puodelį smulkios (kuo smulkesnės) druskos,
• 1 šaukštą krakmolo (nors kai jo neturiu, tai 

apsieinam ir be jo. tik tešla nebūna tokia elastinga),
• 1 stiklinę vandens.
Viską beriam ir pilam į dubenį ir išmaišom, 

o tada perkeliam ant miltais pabarstyto stalo ir 
minkom. suminkytą tešlą 2 valandom dedame į 
šaldytuvą, kad atvėstų.

2. Ant stalo paberiame miltų ir iš tešlos 
formuojame blynelį, apie 1,3 cm aukščio.

3. Atspaudžiame su formele žvaigždutę.
4. Pagaliuko pagalba dekoruojame žaisliuką.
5. Paliekame darbelį išdžiūti. galimi džiovinti 

dviem būdais, orkaitėje maždaug 50-70 laipsnių 
temp. kelis kartus po keletą valandų vis apverčiant. 
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darbų autorė gustė, 

vadovė Dalia Černienė
Vilniaus Maironio progimnazijos pirmoji 
priešmokyklinė grupė

Arba paprastasis – palikti 
ant palangės, kartas nuo 
karto pavartyti ir laukti.

6. išdžiuvusį darbelį 
nupurškiame jį blizgiu laku.

7. Atpjauti kamščio 
rutuliuką, apie 7 mm aukščio 
ir jį su lipalu priklijuoti į 
žvaigždės viduriuką, tada 
priklijuoti ir sagą.

8. Pririšti juostele 
žaisliuko pakabinimu.



Kalėdų senio lėKtuvas

MeDžiAgos

-tualetinio popieriaus ritinėlis. 
-Kartonas.
-Papuošalai.
-Virvutė.

PAtAriMAi

Jei tualetinio ritinėlyje 
iškirpsite skylute ir įdėsite 
mažą lemputę bus puikesnė 
puošmena. 

darbo eigos aprašymas 

1. tualetinio popieriaus ritinėlis ir kartonas 
nudažomas patinkančia spalva.

2.iš kartono iškerpami sparnai (viršutinis 
ir apatinis), propeleris, uodega, ratai, keturios  
juostelės (propeleriui kabinti).

3. tualetinio ir popieriaus ritinėlio galas 
įpjaunamas sukišama lėktuvo uodega (galas).

4.Keturios juostelės priklijuojamos prie laisvo 
galo ir prie jų priklijuojamas propeleris.

5. suklijuojami sparnai ir ratai.
6. Dekoruojamas. 
Pastaba
Nerašau matmenų, nes kiekvieno sparnai, 

ratai, uodega ir propeleris gali būti skirtingai. 
Palieku vietos fantazijai.
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darbų autorius vadovas: ramunė Pilotė. ugdymo įstaiga: L/D „gluosnis“



Kalėdų snaigė

MeDžiAgos

- Kankorėžiai 
- Šermukšnio uogos
- Dekoratyvinis sidabrinis 
purškalas 
- šiaudinė juostelė
- karšti klijai

PAtAriMAi

žaisliuką  „Kalėdų snaigė“  
galite panaudoti ne tik 
eglutės papuošimui. „Kalėdų 
snaigė“ tinka langų ir durų 
Kalėdiniam dekoravimui. 

darbo eigos aprašymas 

1. suklijuoti kankorėžius tarpusavyje ir vieną 
įklijuoti į vidų 

2. Papurkšti sidabriniu purškalu
3. Įklijuoti šermukšnių uogas
4. iš šiaudinės juostos suformuoti  kilpą 

žaisliukui pakabinti.
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DArbų Autorius: Ksenija Piatajava
DArbų VADoVAs: ikimokyklinio ugdymo pedagogė Marina Kočina
ugDyMo ĮstAigA:  Vilniaus lopšelis darželis „žemuogelė“



Kalėdinė groŽybė iš 
priesKonių

MeDžiAgos

- 3 cinamono lazdelės
- kankorėžis
- šermukšnio uogos
- šiaudinė juostelė
- karšti klijai

PAtAriMAi:

rekomenduojama Kalėdinės 
eglutės papuošimui. 
Šventinę nuotaiką dar 
labiau sustiprins stiprus 
cinamono lazdelių kvapas.

darbo eigos aprašymas 

1. suklijuoti tarpusavyje cinamono lazdelės, 
suformuoti trikampį.

2. Priklijuoti į vieną iš apatiniu kampu kankorėžį
3. Priklijuoti į viršutinį kampą šermukšnio 

uogas
4 Kampus apvynioti juostą 
5. Viršutiniame kampe suformuoti kaspiną ir 

kilpą žaisliukui pakabinti.
Patarimai:
rekomenduojama Kalėdinės eglutės 

papuošimui. Šventinę nuotaiką dar labiau sustiprins 
stiprus cinamono lazdelių kvapas.

2524
darbų autorius: Aleksandr Krupin
darbų vadovas: ikimokyklinio ugdymo pedagogė Marina Kočina 
ugdymo įstaiga:  Vilniaus lopšelis darželis „žemuogelė“



auKsinė eglutė

MeDžiAgos

- medinis pagaliukas nuo ledų;
- 15 įvairaus dydžio medžio 
šakelių;
- auksinis purškalas;
- nuo saldainių auksinė folija;
- kaspinėlis nuo dovanėlės
- klijai

PAtAriMAi
galima pasigaminti įvairių 
dydžių ir spalvų eglučių

darbo eigos aprašymas 

1. Paimite medinį nuo ledų pagaliuką.
2. Medžio šakeles supjaustykite 

mažėjančia tvarka.
3. sukomponuokite eglutę ir suklijuokite.
4. Nupurškite auksiniu purškalu.
5. iš auksinio saldainių popieriuko 

iškirpkite žvaigždute ir priklijuokite ant 
eglutės.

6. Papuoškite kaspinėliu.
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darbų autorius, vadovas: A
rnas Pabalys, 
mokytojos Aldona skamarakienė ir 
Valentina Pilnikova
ugdymo įstaiga: Lopšelis-darželis 
„Atžalėlės“ „Drugelių“ grupė



elniuKas rudolfiuKas

MeDžiAgos

1. Kiaušinių dėžutė ;
2. spalvotos vilnos (Naudota 
raudona vilnos spalva) ;
3. Judančios lipnios akytės ;
4. spalvotas kartonas 
(Naudota ruda spalva, 
ragiukams ir ausytėms) ;
5. Paprastas pieštukas ; 
6. žirklės ;
7. guašas (Naudota ruda 
spalva) ; 
8. Pieštukinei klijai ; 
9. siūlas ir adata (bet koks 
siūlas, kad galėtum pakabinti 
elniuką). 

PAtAriMAs:

galima būtų padaryti ir 
„elniuko rudolfiuko“ kūnelį, 
kad vaikai galėtų jį panaudoti 
kaip žaislą arba tiesiog jo 
viduje priklijuoti nuo ledų 
panaudotą lazdelę, ją taip pat 
nudažyti rudos spalvos guašu 
ar akriliniais dažais, o po to 
naudoti organizuojant „Lėlių 
teatrą“.

darbo eigos aprašymas 

1. Paimkite kiaušinių dėžutę ir iš jos išsikirpkite 
vieną įdedama kiaušinio dalelės dalį;

2. Įdedamosios kiaušinio dalelės dalį 
nuspalvinkite ruda spalva (geriausiai tinka guašas 
arba akriliniai dažai); 

3. Kol kiaušinio dalelės dalis (elniuko galvytė) 
džiūsta pasiimkite rudo kartono su paprastu 
pieštuku nusipieškite elniukui ausytes ir ragiukas ir 
juos išsikirpkite; 

4. iš nedidelio pluoštelio vilnos padarykite 
rutuliuką (elniuko nosytė); 

5. Ant išdžiūvusios kiaušinio dalelės dalies 
geroje pusėje priklijuojame lipnias akytes, o po 
akytėmis su pieštukiniais klijais priklijuojame nosį;

6. ir pabaigoje iš nugaros pusės viršuje su 
pieštukiniais klijais priklijuokite „elniuko rudolfiuko“ 
ragiukus, o šiek tiek viduryje priklijuokite jam 
ausytes kuriuos išsikirpote iš kartono ; 

7. Štai ir viskas ! gražus ir labai gražia nosyte 
„elniukas rudolfiukas“
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darbų autorius, autoriai, vadovas: 
Auklėtoja(Darbo vadovė) ingrida Kaladinskaitė ir 
auklėtinės (autorės) Meda Jankauskaitė ir Milda Vainauskaitė
ugdymo įstaiga: Vilniaus Lopšelis-darželis „Švelnukas“
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teminė deKoraCija 
„2019 metų mados“

MeDžiAgos

 - įvairūs polietileniniai pirkinių 
maišeliai
 - saldainių pakuočių juostelės
 - kojinių pakavimo detalė 
(pakabėlė)
 - lipni dvipusė juostelė 

patarimai 

stenkitės derinti pirkinių 
maišelių spalvas, raštus.

darbo eigos aprašymas 

Darbo eigos  aprašymas:
1. iš puskartonio iškirpkite suknelės formą 

(simetrinis kirpimas).
2. Pasirinkite 2 -4 polietileninius pirkinių 

maišelius, iš kurių norėtumėte „siūti“ suknelę. iš 
jų atsikirpkite ilgą ( apie 50 -60 cm) 12 – 14 cm 
pločio juostą.

3. Prie liemens (iš abiejų pusių) pritvirtinkite 
dvipusę lipnią juostelę.

4. Klostuodami atkirptą juostą pritvirtinkite 
ją prie suknelės liemens apvyniodami iš abiejų 
pusių. taip suformuokite apatinį suknelės sijoną.

5. tokiu pat būdu tvirtinkite ir kitas sijono 
detales, tik susiaurindami juostos plotį.

6. iškirpkite stačiakampį, jį perlenkite ir 
raukdami apačioje iš abiejų pusių pritvirtinkite 
viršutinę suknelės dalį. iškirpkite apykaklę.

darbų autoriai, vadovas: 
ugnė Šilanskaitė, emilija bazaraitė (4b klasės mokinės), Mokytoja metodininkė rasa bulikienė

ugdymo įstaiga:  Vilniaus „sietuvos“ progimnazija, 
Vilniaus l/d ,,sadutė“ir ,,bitučių“ grupės ugdytiniai.

7. Papuoškite 
suknelę dirželiu, 
kaspinėliu, panaudodami 
kaspinėlius ar juosteles 
nuo saldainių ar kitų 
pakuočių.

8. Pakabinkite 
modelį ant pakabos. 
tam galite panaudoti 
kojinių pakavimo detalę 
– pakabėlę.
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Kas tie angelai?

MeDžiAgos

- vyno kamštis,
- tapetinis popierius
- ploni blizgučiai
- guašas, akrilinis lakas.

PAtAriMAi

Jei norite išlaikyti angelo 
originalią spalvą ir panaudoti 
kelis kartus eglutės puošybai, 
nulakuokite darbelį akriliniu 
laku

darbo eigos aprašymas:

1. Vaikai nuspalvina vyno kamštį.
2. Prisega smeigtuku auklėtojos paruoštą 

galvytę, 
flomasteriu piešia veidą.
3. Pagal auklėtojos paruoštą trafaretą vaikai 

išsikerpa angelo sparnelius, lipalu priklijuoja prie 
vyno kamščio.

darbų autorius, autoriai, vadovas: 
priešmokyklinio ugdymo pedagogai – Daiva saladžiuvienė, Vaida bureikienė.

ugdymo įstaiga: lopšelis/darželis „bitutė“
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Kalėdinių Žaislų iš plastiKo 
pavyzdŽiai

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
 “Meteoras‘‘
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Kalėdinės eglutės ŽaisliuKai iš popieriaus 
pavyzdŽiai (KonKurso nugalėtojai)

37
Vilniaus „sietuvos“ progimnazija 4b klasės mokiniai
Mokytoja metodininkė rasa bulikienė



Kalėdinės eglutės ŽaisliuKai iš popieriaus ir 
sėKlų (KonKurso nugalėtojai)

Vilniaus balsių progimnazijos 3a moksleivių ir mokytojos živilės ežerskienės 
kalėdiniai žaislai iš virvės ir vielos

38 39
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas “ Meteoras‘‘



KonKurso „Kalėdų spalvos“ 2018 m. 
laimėtojai:

i vietą laimėjo 
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas “Meteoras”, vadovė Dalia Černienė  

Vilniaus “sietuvos” progimnazijos 4 b klasė, mokytoja rasa bulikienė 

ii vietą laimėjo 
Vilniaus lopšelis-darželis “Molinukas” priešmokyklinė grupės auklėtojos  Jūratė 

Michnevičienė ir inga Miltienienė 

dėKojame visiems KonKurso dalyviams!


