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Mieli muziejaus bičiuliai,
 niekas nesitikėjo, kad šie metai atneš tiek pokyčių: privers kitaip 
dirbti, atostogauti, kitaip švęsti šventes. Bet sakoma, jog kiekviena pabaiga 
yra nauja pradžia! Spėjame, kad ateinančios šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šven-
tės taip pat gali būti truputį kitokios – be šurmulio, didelių giminių ir drau-
gų susibūrimų. Tačiau Kalėdų senelis vaikus būtinai aplankys. Gal paslapčia, 
vengdamas susitikimų. Bet patikėkite: jis, kaip ir anksčiau, laukia ir vaikučių 
laiškų, ir eilėraštukų, ir dainelių. Buvote įpratę Senelį pasitikti įspūdingais 
koncertais mokyklose, vaikų darželiuose? 
 Šiemet visoms Kalėdų senelio laukiančioms šeimoms siūlome įkur-
ti Namų teatrą ir vaidinti nuotaikingus spektaklius. Gal pasipuošę personažų 
kostiumais vaidinsite patys, gal pasidarysite lėlytes ir tapsite lėlių teatriuko 
aktoriais? Kalėdų senelis tikrai apsidžiaugs, pamatęs jūsų pasirodymą. Ir ne 
tik jis. Šiuolaikinių technologijų pagalba į savo Namų teatrą galėsite pasi-
kviesti kitur gyvenančius senelius, dėdes, tetas, draugus – tereikės užpildyti 
ir jiems išsiųsti spektaklio afišą, kurios pavyzdį rasite mūsų knygutėje, šiek 
tiek toliau. Galite vaidinti mėgstamą pasaką, galite patys parašyti vaidinimo 
scenarijų. O gal jums patiks smagus vaidinimas „Sesės pirštinėlės“, kurio 
tekstą šiandien siūlome?
 Knygutėje jūsų laukia ir staigmena – tai nauja, dar negirdėta kompo-
zitoriaus Mikalojaus Noviko daina visai šeimai „Sninga“. Padainuokite ir patys 
įsitikinsite, kad ji padeda sukurti nepakartojamą nuotaiką!
 
 Tad pradėkime ruoštis šventėms:
    išmokite vaidinti;
    pakvieskite spektaklį virtualiai stebėti savo artimuosius;
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Katinas:

1 Pirštinėlė:

Katinas:
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SESĖS PIRŠTINĖLĖS   
Namų teatro vaidinimas Šv. Kalėdų šventei.

VEIKĖJAI: 
pirmoji Pirštinėlė, antroji Pirštinėlė, katinas Rainis, Balandis, Šunelis.

Prie Kalėdų eglutės sėdi pirmoji Pirštinėlė. Ateina katinas Rainis.

Pirštinėle, Pirštinėle,
Ko nuliūdus, ko verki?
Gal sergi, jei ašarėlę
Kiaurą vakarą brauki?

Mielas Raini, katinėli,
Kas Kalėdų lauks ramus,
Kai antroji Pirštinėlė
Nesugrįžo į namus?..
Žaidėm, lipdėm sniego senį
Visą popietę kieme.
Ir, matyt, sesutė mano
Pasiklydus bus sniege...

Ašarėlės čia negelbės...
Ką daryti, ką daryti?
Reikia skambinti Balandžiui,
Kad visur apsidairytų!

Katinas:

1 Pirštinėlė:

Katinas:

Katinas skambina Balandžiui. Atskrenda Balandis.
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Balandis išskrenda ir vėl sugrįžta.

Katinas Rainis guodžia pirmąją Pirštinėlę.

Atbėga Šunelis.

Visas pulkas brolių, sesių
Skraidėm, kiemą apžiūrėjom.
Nesimato Pirštinėlės...
O pūga snaiges tik sėja...

Kaip viena, be jos, gyvensiu?
Tai nelaimė, tai bėda...

Per anksti vilties, mieloji,
Nepraraski niekada...

Balandis:

Katinas:

Šunelis:

Katinas:

Balandis:

1 Pirštinėlė:

Negerai, kad sesė dingo.
Juk lauke smarki pūga.
Gal mažoji Pirštinėlė
Jau palaidota sniege...
Per gražiausią metų šventę
Renkasi visi į būrį.
Mes sesutę Pirštinėlę
Būtinai surasti turim!

Balandis:

Koks gi čia susirinkimas?
Au-au-au, ko ašarojat?

Pirštinėlės sesė dingo.
Mes pražuvėlės ieškojom...

Skraidėm, žvalgėmės po kiemą,
Bandėm sniegą nukapstyti...
Bet sugrįžom nesuradę,
Tai ir svarstom, ką daryti?

Šunelis:

1 Pirštinėlė:

Šunelis:
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Ir nė vienas nesumojot
Pasakyti man žodelį!
Aš – geriausias detektyvas...

Ak, pagelbėki, Šuneli!

Tučtuojau skubu į kiemą,
Seksiu pėdsakais karštais.
Prižadu, negrįšiu vienas.
Laukite manęs, draugai.

Šunelis:

1 Pirštinėlė:

Šunelis:
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Katinas:
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Šunelis išbėga ieškoti antrosios Pirštinėlės.

Pirmoji Pirštinėlė, katinas Rainis ir Balandis kartu deklamuoja eilėraštį 
„Gruodžio lopšinė“:

Sniegelis žemę kloja
Kaip pūko patalai...
Užmigo ji, sapnuoja
Ir ilsisi ramiai.

Pusnynai lyg pagalvės
Štai, pūpso patvoriais...
Šykščioji gruodžio saulė
Ištirpti jiems neleis.

Pavargus mūsų žemė
Per žiemą pailsės,
Kol vėl pakilus saulė
Pavasarį pakvies.

Kaip ilgai nėra Šunelio...
Gal ir jam nepasiseks...

Ak, mažule, Pirštinėle,
Virkauti tikrai pakaks!

Ir pati kalta, brangioji:
Užsižaidusi kieme,
Nežiūrėjai, nesumojai,
Kad namo grįžti viena...

1 Pirštinėlė:

Katinas:
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Grįžta Šunelis su antrąja Pirštinėle.

Ačiū jums, mieli bičiuliai,
Kad suradote mane!
Tai Kalėdos, tai stebuklas!
Aš jaučiuosi lyg sapne...
Jau matau: eglutė laukia.
Čia taip gera, taip jauku.
O maniau, viena per žiemą
Pusnyje šaltoj lieku...

Sese, sese, vėl kartu mes!
Nesiskirsim niekada!

Kai geri draugai aplinkui,
Nebaisi jokia bėda!

2 Pirštinėlė:

1 Pirštinėlė:

Visi drauge:
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Visi veikėjai dainuoja dainelę „Sninga“:

Balta žiemužė juokias,
Sniegelį žerdama.
Neriu į snaigių šokį
Su tėčiu ir mama.

Rogutėm nuo kalnelio
Švilpiu kartu su jais:
Žiema paversti gali
Visus linksmais vaikais!

Baltos snaigės žemėn kris:
Ne viena, o dvi ar trys.
Mama, tėti, kas gi bus,
Milijonas jei užgrius?..

Balta žiemužė žada
Vai, daug linksmų dienų.
Jau tuoj čiuožyklų ledą
Išlies ji dovanų,

Tad krykštaukim laimingi
Baltajam debesy.
Puiku, kad šiandien sninga,
O mes drauge visi.

Baltos snaigės žemėn kris:
Ne viena, o dvi ar trys.
Mama, tėti, kas gi bus,
Milijonas jei užgrius?..
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Mūsų namų teatras

Gruodžio        dieną,          valandą
kviečiame prisijungti ir stebėti vaidinimą.

Vaidina:
Pirmoji Pirštinėlė – 
Antroji Pirštinėlė –
Katinas Rainis – 
Šunelis – 
Balandis – 
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Šiemet, kai mūsų šalį vis dar kausto pandemija, visoms Kalėdų Senelio laukiančioms 
šeimoms siūlome įkurti Namų teatrą ir vaidinti nuotaikingus spektaklius. Knygelėje 
rasite smagų vaidinimą „Sesės pirštinėlės“ ir staigmeną – naują, dar negirdėtą kom-
pozitoriaus Mikalojaus Noviko dainą visai šeimai „Sninga“.

Nora Jazbutytė, Mikalojus Novikas
SESĖS PIRŠTINĖLĖS
Vaidinimas Namų teatrui ir daina

Redaktorė Ramutė Macienė
Dailininkė Ona Vėliūtė

Išleido Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus,
Vilniaus g. 41, 01119, Vilnius

Virtualus leidinys
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