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UPĖS
Irena Grigaitienė

erėjus per mūsų kiemą ir šiek tiek paėjus mišku,
randi per mišką tekančią upę. Žiemą, kai upė užšąlą, vai
kai eina ant jos čiuožinėti.

Kartą, grįždama namo po ilgo pasičiuožinėjimo, Rasa
klausia Daivos:
— Kaip tu manai, iš kur upės prasideda?

— Nežinau, kai grįšim namo, paklausim mano tėčio
-— jis viską žino, — atsakė Daiva.
Kai mergaitės grįžo namo, tėtis nebuvo grįžęs iš dar
bo. Paklausė mamos, bet mama buvo užsiėmus, tai tik
padavė Rasai ir Daivai karštos kakavos puoduką. Patarė
paklausti tėčio, kai jis parvažiuos.
Tėtis, grįžęs iš darbo ir pavakarieniavęs, atsisėdo į
savo mėgstamiausią kėdę ir šitaip apie upes Daivai ir Ra
sai pasakojo.
Vienos upės prasideda aukštai kalnuose, kur yra am
žinas sniegas. Sniegas tirpdamas virsta vandeniu, kuris
pradžioje bėga žemyn mažom čiurkšlėm, bet vėliau vis
daugiau ir daugiau subėga į tą pačią vagą. Ir taip pasi
daro mažas upeliukas. Kitos upės prasideda iš šaltinių, tai
yra, kai vanduo iš požemio prasiveržia į žemės paviršių.
Kai keli maži upeliukai subėga į vieną upeliuką, pasi
daro maža upė. Kuo daugiau vandens suteka į upę, tuo
platesnė ir gilesnė ji būna. O vėliau, kelios upės suteka į
vieną, ir taip pasidaro tikrai didelės upės, kurios baigiasi
įtekėdamos į ežerus arba į vandenynus.
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Upės vanduo visą laiką juda, teka žemyn. Yra srau
nių upių, yra ir lėtai tekančių upių. Yra giliu ir seklių upių.
Sekliose upėse vaikai mėgsta braidžioti. Yra siaurų ir pla

čių upių-

Upėse žmonės mėgsta žuvauti. Ypatingai kalnų upėse
daug kas mėgsta žuvauti upėtakius.
Plačios ir pamaži tekančios upės naudojamos maudy
muisi, ar laivams plaukioti.
Daug laukinių gyvulių gyvena upių pakrantėse. Daž
nai jie ateina į upę atsigerti.
Lentpiūvės dažnai būna pastatytos upių pakrantėse.
Į lentpiūves rąstus plugdo upėmis. Kai miškuose nukerta
medžius ir nugenėja šakas, rąstus sumeta į upę, juos suriša
į plaustus ir plugdo upe. Mat, medis neskęsta ir plaukia
upės srove žemyn į lentpjūvę. Šiuo atveju nereikia sam
dyti jokių kitų priemonių rąstam pervežti.
Seniau upės buvo naudojamos kaip keliai. Vienas iš
susisiekimo būdų buvo keliavimas upėmis laivu. Todėl
dabar randame daug miestų pastatytų prie upių.
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Upės srovė taip pat yra naudojama gaminti elektrai.
Yra pastatomos užtvankos. Vanduo nuo šių užtvankų
krenta dideliu greičiu žemyn ir savo jėga suka milžiniškai
didelius ratus (turbinas), kurie gamina elektrą.
Upės padeda ūkininkams palaistyti laukus bei daržus
sausrų metu. Ūkininkai dalį upės vandens nukreipia į sa
vo daržus ar sodus. Nukreiptas į sodus vanduo palaisto
augalus, kad jie nenudžiūtų per nelietingus protarpius.
— Taigi matot, mergaitės, upės nėra vien tik čiuožinėjimui.
— Aš taip ir maniau, kad nevien tik čiuožinėjimui!
Bet negalvojau, kad jos gali būti taip naudingos, — atsa
kė Daiva. — Ačiū, tėti, už papasakojimą.
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mįslės
Kas turi vieną akelę, bet nieko nemato?
(Mamytė vartoja šitą dalyką, kai siuva.)

Kas pasidaro didesnis, apverstas galvą žemyn?
(Mes jį vartojame, kai darome aritmetikos uždavinius.)

SURASK ŽODŽIUS
(vyresniems vaikams)

Čia surašyti keturi dalykai, kuriuos namuose turime, bet
visos raidės sumaišytos. Pradėk kairėj pusėje ir, parink
damas po vieną raidę eidamas į dešinę, surask visas žo
džio raides.
Ą U N O A S

Š S U G A S
P L O D T S
L A O T I A
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Žemyn:
1. Pirmas metų mėnuo.
2. Siame mėnesyje būna Amerikos nepriklausomybės šventė.
3. Siame mėnesyje švenčiame tėvo dienų.
4. Kalėdų švenčių mėnuo.
5. Siame mėnesyje būna dvasių naktis.
6. Siame mėnesyje švenčiame motinos dienų.
7. Siame mėnesyje yra šv. Kazimiero šventė.

Skersai:
8. Šiame mėnesyje vaikai grįžta į mokyklų.
9. Šiame mėnesyje dažniausiai būna Šv. Velykos.
10. Šiltas vasaros mėnuo.
11. Padėkos diena būna šiame mėnesyje.
12. Šiame mėnesyje būna Lietuvos nepriklausomybės šventė.
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NAUJŲJŲ METŲ

PASIRYŽIMAI

Kai ateina nauji metai, dažnai žmonės daro pasiryži
mus geriau arba sveikiau gyventi ateinančiais metais.
Ar gali atspėti, ką šie vaikai pasiryžo daryti?

darbštus mandagus
paklusnus

draugiškas

tvarkingas

dosnus

1. Marius visuomet pasisveikins su visais, ypač su suau
gusiais. Dažnai vartos žodžius “prašau” ir “ačiū”. Jis
pasiryžo būti..................... vaikas.
2. Rima pati susitvarkys savo kambarį, knygas ir žaislus,
ir pasikabins savo drabužius spintoje. Ji pasiryžo būti
vaikas.
3. Tomukas klasėje visuomet klausys mokytojos ir lai
kysis mokyklos taisyklių. Namuose irgi klausys, ką
tėveliai liepia daryti. Jis pasiryžo būti........... - - - - vai
kas.
4. Raminta visuomet su draugais linksmai kalbėsis ir
žais. Mielai įsijungs į žaidimus ir kitus vaikus įtrauks.
Ji pasiryžo būti........................ vaikas.
5. Vida ne tik gerai mokykloje darbus atliks ir pamokas
gerai paruoš, bet visur prisidės, kur tik reikės padėti.
Ji pasiryžo būti................... vaikas.
6. Darius visuomet pasidalins su kitais vaikais savo sal
dainiais. Atsimins ir nelaimingus žmones ir jiems duos
iš savo pinigėlių. Jis bus - ------ vaikas.
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Paskaitykite kiekvieną sarašą ir pabraukite tik tuos
dalykus, kuriuos šie gyvuliai gali daryti:
Zuikis gali: bėgti, skaityti, matyti, plaukti, pasislėpti,
šokinėti

Antis gali: rašyti, lesti, spėti, plaukti, skristi, nardyti

Katė gali: plaukti, bėgti, miegoti, rašyti, praustis, klausyti

Mįslės: adata, numeris 6

Paslėpti žodžiai: ąsotis, šluota, puodas, langas
Kalendoriaus galvosūkio atsakymai
žemyn: 1. sausis, 2. liepa, 3. birželis, 4. gniodis, 5. spalis, 6. gegužis, 7.
kovas. Skersai: 8. rugsėjis, 9. balandis, 10. rugpjūtis, 11. lapkritis, 12.
vasaris.
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NEPAPRASTA DOVANA
Nijolė Graiulienė

Krikšto mamos dovana
visuomet nepaprasta.
Dėdės, tetos meškiukus
atneša minkštus, rudus,
arba lėlę geltonplaukę,
ar antelę, kuri plaukia.
Krikšto mama, kai atėjo,
dėžę didelę turėjo.
Kada kaspiną atrišo,
ranką dėžėn kai įkišo,
Lidija linksmai suriko,
nes jai dovana patiko:
— Ai, zebriukas!
Koks gražutis!
Jis kaip gyvas, tik mažutis.

Ir nustebus aiškiai matė,
kaip jai zebras merkė akį.
O po to jis nejudėjo,
ir ja niekas netikėjo.
12

Vakare savon lovyten
zebrą nešėsi guldyti.

Apkabino jį meiliai,
ir užmigusi saldžiai,
per sapnelį zebru jojo
tolimoj šaly šiltojoj,
vaikėsi dramblius, žirafas,
su beždžionėm padraugavo,
bananinių blynų gavo.
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Per dienelę jie draugai,
nebesiskiria visai.

Žaislų kambario kampely
pasistatė jie namelį —
kaladinę pilį aukštą.
Ant staliuko—indų, šaukštų,
Ir susėdę puotą kėlė,

Lidija nesistebėjo,
kai zebriukas šūktelėjo,
mušė taurę “Į sveikatą”,
gerdams rožinę arbatą.

Tiktai kada mama, tėtė
atskubėjo pažiūrėti,
zebras sau ramiai tupėjo,
nejudėjo ir tylėjo.
Taip dienelę ir naktelę
zebras linksmino mergelę.
11

Bet vieną rytą, kai nubudo,
zebriuko šalia nebebuvo.

Ne, iš lovelės neišsirito.
Ne, patalėliuos neįsivėlė.
Ne, nepasislėpė po pagalvėle.
Trumpai —
jo nebebuvo visiškai!

Bandė guosti ją mama:
— Atsiras, kaip visada.
Tai palovy, tai kampe.
Įsimaišė tarp žaislų,
ar drabužių nešvarių.
Visur lakstė ta mergaitė.
Landžiojo, stiepėsi, graibstė...

Nei žaislų kambario pily,
nei kokiam kitam kambaryj
net ir kiemely jo nebuvo.
Tas zebras visiškai pražuvo.
Visą dieną Lidužėlė
klausinėjo meškas, lėles:
— Ar nematėt?
Gal girdėjot,
kur zebriukas pasidėjo?
Tik jie nieko nepadėjo,
nes kalbėti nemokėjo.
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Savo zebro ji ieškojo.

Dienos, naktys, ašarotos. . .
Lidija beveik ligota.

Tiktai, štai, laiškanešys
pabarbeno į duris
ir pristatė atviruką.

Rašė zebras: “Greit sugrįšiu.
Tada viską pasakysiu,
kur buvau ir ką dariau.”
Visą dieną mama spėjo,
kas rašyti taip galėjo.
Lidijai tai buvo aišku —
zebras rašė zebro laišką.
Atvirukas tas spalvotas,
su žvėriukais, paveiksluotas.
Iš zoologijos tai sodo —
ką tas zebras sugalvojo?
16

Ir vieną rytą švelniai subildėjo.
Kažkas į namus patekt norėjo.
Zebras!
Zebriukas su lagaminėliu
ir Lidutei — ramunėlių.
Kai abu pasimylavo,
išsiverkė, išsibučiavo,
pasiaiškino zebriukas:
— Man anksti, anksti rytelį
žinią pračiulbėj paukštelis,
kad susirgęs mano dėdė
guli pusgyvis palėpėj
priemiesčio zoologijos sode.

Aš taip greitai išdulkėjau,
net laiškeliu nebesuspėjau
tau pranešti, kur skubu.

Dėdei daktaras temperatūrą
pamatavo ir įdūrė
vaistų adatas net tris.
Sustiprėjo ir išgijo,
jis namo mane išvijo.
Sako — nebereikalingas jam.
Sako — laukia tavęs ten.
Su Lidija aplankyk mane
šiam zoologijos sode.
:l

.
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Atsiduso zebras, — Ak!
Nuotykių visokių kiek!

Greitkely policija
paliepė sustoti,
nes tik automašinom
ten leidžiama važiuoti.

O per upę paukščiai nešė. .T
Bet esu labai pavargęs,
nuotykius gal kitą kartą
tau papasakot galėsiu.
Laikas buvo jau Lidutei
popiečio prigult truputį,
tai minkštąjam patalėly,
Bet ir mamai jau neaišku,
sapnų šalyje ji vėlei
ar tas zebras tiktai žaislas.
lenktyniavo su leopardais,
Gal taip, kaip dukrelė sako? skaidriam ežerėly nardė.
Gal tas zebras kalba, rašo?
Valgė blynus bananinius.

Ir nutilo, nes mama
prisiartino šalia.

18

KODĖL EINAM Į BAŽNYČIĄ
paruošė Liūda Gudelienė

Veikėjai: Tėvas, Mama, Vytas, Darius ir Indrė

MAMA: Vaikai, paskubėkit! Pusryčiai jau ant stalo.
Žiūrėkite, kad nepavėluotumėte i bažnyčią.
TĖVAS: Tik apsirenkite švariai ir tvarkingai!
Ir batai kad blizgėtų, berniukai!
INDRE: Ar aš gražiai atrodau? Įrišk man kaspiną į plaukus,
Mamyte.
DARIUS: Kodėl mums kiekvieną sekmadienį reikia puoštis?
VYTAS: Į bažnyčią juk visokius priima.
MAMA: Nebumbėkit! Į Rimo gimtadienį vakar pasidabinot kaip
povai. Ir nebuvo baisu.
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DARIUS: Ten, tai kas kita. Ten buvo šventė.
MAMA: Mišios irgi šventė, vaikai. Didesnė už gimtadienį.
Vakar suėjot pagerbti Rimą, pasilinksminti drauge, o šian
dien mes visi susirinksime bažnyčioje pagerbti patį Dievą.
Tai svarbi ir didelė šventė mums tikintiesiems.
INDRE: Ar Mišios tokia pat didelė šventė kaip dėdės Jurgio ves
tuvės?
MAMA: Dar didesnė, Indrute. Vestuves šventėme tik mūsų šei
mos nariai, o šventoji Mišių auka sujungia viso pasaulio
krikščionis.
INDRE: Tai bažnyčioje per Mišias susirenka visi Dievulio drau-

MAMA: Teisingai, Indre. Kaip kadaise Kristus sueidavo su savo
draugais pabendrauti ir pasimelsti kartu, taip ir mes krikš
čionys susirenkame per šventąsias Mišias prisiminti visa, ką
Kristus mokė. Ir tuo metu jis pats būna su mumis.
INDRE: Bet kad aš nežinau, ką mes turime per Mišias prisiminti.
TĖVAS: Žinot ką, berniukai, padėkime Indrei!
Turime dar truputį laiko. Pabandykime dabar čia pat, prie
stalo prisiminti Mišių eigą. Pagalvokime, ką mes darome per
Mišias ir kodėl taip darome. Bus toks savotiškas žaidimas,
gerai?
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VYTAS: Gerai. Aš pradėsiu.
Pirmiausiai, žmonės susirenka bažnyčioje.
TĖVAS: Kodėl?
VYTAS: Pagarbinti Dievą ir padėkoti jam, kad jis mus myli.
TĖVAS: Gerai, Vytuk. Bet pačioje Mišių pradžioje atsiprašome
Dievo už savo negeras mintis, žodžius ir darbus.
Ir kas tada?
DARIUS: Tada skaitome iš Šventojo Rašto. Taip prisimename,
ką Kristus mokė. Kunigas pasako pamokslą apie Kristaus
žodžius, ir kaip turime pagal juos gyventi.
INDRE: Man 1 a bi a i i si a wndjn k a , kada nešame Dievuliui dovanas.

TĖVAS: Tai Aukojimas — pirmoji iš pačių svarbiausių trijų Mi
šių dalių. Aukodami Dievui duoną ir vyną, mes dėkojame jam
už visas jo dovanas ir prašome, kad jis pakeistų duoną ir
vyną į Kristaus kūną ir kraują.
DARIUS: Mums kunigas sakė: kad pati svarbiausia Mišių dalis
yra Konsekracija. Tada kunigas palaimina duoną ir vyną.
Jis taria Kristaus žodžius, ir tuomet duona ir vynas tampa
Kristaus kūnu ir krauju.
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MAMA: Teisingai. Kristus tuo budu mums duoda patį save. Jis
tada yra su mumis ypatingu būdu.

DARIUS: O kada kalbame “Tėve mūsų”, mes džiaugiamės, kad
Dievas yra mūsų visų Tėvas. Tai Kristaus išmokyta malda.
VYTAS: Ir tada mes linkime vienas kitam Kristaus ramybės.
Kai Kristus prisikėlė ir pasirodė savo mokiniams, jis jiems
sakė: “Ramybė jums”.
TĖVAS: Na, matot, nėra jau taip sunku suprasti Mišių aukos
prasmę. Bet nepamirškime trečiosios svarbiausios Mišių da
lies. Tai yra Komunija.
Kada pirmą kartą buvo dalinama Komunija?

DARIUS: Per Paskutinę Vakarienę! Kristus laužė duoną ir sakė:
“Tai yra mano kūnas”. Ir davė apaštalams. Tada jis paėmė
vyno ir sakė: “Tai yra mano kraujas”. Ir davė apaštalams.
Taip Kristus įsteigė Švenčiausią Sakramentą.
VYTAS: Ar teisybė, kad Paskutinė Vakarienė buvo pirmos Mi
šios?
TĖVAS: Taip. Tai buvo Kristaus mirties išvakarės. Sekančią
dieną jis mirė ant kryžiaus ir paaukojo savo gyvybę už mus.
Mišių auka yra ta pati Kristaus auka. Tik dabar Kristus yra
prisikėlęs.

MAMA: O kai priimame Komuniją, gyvasis, prisikėlęs Kristus
ateina į mūsų širdį. Tai yra didžiausia jo dovana mums.
INDRE: Tai Mišios tikrai yra kaip šventė. Žmonės susirenka,
pasikalba su Dievu ir vienas su kitu, pasisveikina, gauna do
vanų.

DARIUS: Tik per Mišias neišdykauja ir nesipyksta. Priešingai,
man atrodo, kad per Mišias visi žmonės kažkaip susidrau
gauja, suartėja kažkaip...
TĖVAS: Tikrai, Dariau, suartėja, ir ne tik su tais bažnyčioje, bet
ir su viso pasaulio krikščionimis, kurie tuo pat laiku daly
vauja Mišiose.

MAMA: Mišių metu visi mes turime bendrą tikslą: pagarbinti
Dievą, pasiaukoti Jam, padėkoti už Jo meilę mums, priimti
Jo mums duodamas dovanas.
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VYTAS: Aš niekad nepagalvojau, kiek daug svarbių dalykų at
sitinka per Mišias... Gerai, kad sugalvojai šį žaidimą, tėveli.
TĖVAS: Patiko ir man šis mūsų pokalbis, vaikai.
MAMA: Na, bet dabar tikrai jau laikas į bažnyčią. Turėsime
greitai apsisukti.
VYTAS: Palaukit manęs! Aš tuojau! Noriu tik savo batus pa
blizginti. ..

Paskutinė Vakarienė
Mykolas Jurgaitis, 10 m.
Toronto, Kanada

Šventos Mišios
Monika Galiūtė, 8 m.
Toronto, Kanada
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Aliaskoj gyvena karalius,
Jis turi šimtą vilkų.
Pasikinkęs penkis jis važiuoja —
Lekia ir skrieja ledu.
Ir sutiko jis būrį pingvinų,
Einančių gaudyt žuvis:
— Labas rytas, Karaliau, — jie sako.
— Labas rytas, — atsako ir jis.
— Aš ieškau baltojo lokio,
Ar žinot, ar žinot, kur jis?

— Ten, kur gražus miestas None,
Už jo mėlynieji kalnai.
Žuvėdros skraido ten ore,
Ten gyvena balti meškinai.
Karalaitis smagiai uždainavo:
— Statysiu aš pilį čionai!
Daug eskimų stirnas man gano,
Mane linksmins baltieji lokiai.

ALIASKOJ
Joana Pautienytė

MŪSŲ KŪRYBA
piešinys Ramūno Dragunevičiaus
Dariaus ir Girėno mokykla
Čikagoje

LĖKTUVAS PASAKOJA
Magdutė Belickaitė, Čikaga
Labas! Aš esu lėktuvas. Mano vardas TWA 747. Aš gyvenu O’Hare aero
drome ir turiu daug darbo, ypač vasarą. Labai daug žmonių važiuoja atos
togų ir nori, kad aš juos vežčiau. Blogiausia man skristi į Aliaską, nes ten
oras yra labai šaltas ir vėjas baisiai pučia. Man labai patinka skristi i Ha
vajus. Vaizdas yra labai gražus iš viršaus. Kai aš grįžtu namo į O’Hare,
aš esu labai laimingas. Darbininkai plauna ir taiso mane, ir pagaliau duoda
man gazolino. Po to aš esu sotus ir galiu gerai miegoti. Kaip matote —
mano gyvenimas nėra lengvas.

KO DRAUGE JUOKĖSI
Vieną dieną aš su drauge važiavau namo iš mokyklos autobusu. Kai mudvi
išlipome prie namų, aš pamiršau autobuse savo rankinuką. Buvo penkta
dienis ir jo man labai reikėjo. Aš taip išsigandau, kad pradėjau bėgti pas
kui autobusą, galvodama kaip nors jį pasivyti. Rodos greitai bėgau, bet
nepavijau. Liūdna grįžau atgal, o mano draugė juokėsi, net susilenkdama.
Aš piktai paklausiau, kokie jai juokai iš mano nelaimės. Pasirodo, kad ji
mano rankinuką turėjo visą laiką.
Rasa Domarkaitė, Čikaga
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KELIONE KALNŲ KELIU
Baisiausias mano gyvenime įvykis buvo, kai mes važiavom į Colorado.
Norėdami surasti gerą vietą pastatyti palapinei, mes važiavom dvidešimt
septynias mylias purvinu keliu, kuris eina tiesiai į dangų per kalnus. Ke
lias padarytas vienos mašinos važiavimui, ir labai pavojingas. Kelias lipa
per kalnus 6000 pėdų į viršų. Vaizdas nuo viršaus tikrai labai gražus.
Dangus tamsiai mėlynas, o per jį plaukia keletas debesų.
Vaizdai gražūs, bet kelias tai labai baisus ir pavojingas. Sukasi ir vingiuo
ja per kalnus, ir nežinai kas atsitiks už posūkio. Viena dalis kelio pasta
tyta pagal kalno šoną. Nėra jokių šoninių apsaugų, tad jei nuo kelio nu
važiuotum, turėtum greitą kelionę — tris tūkstančius pėdų žemyn! Kitos
mašinos ten važiuoja kaip ant greitkelio — visai nebijo nuvažiuoti nuo
kelio, ar susidurti su kita mašina. Jeigu smarkiai lyja ar sninga, tai kelias
yra uždarytas, nes tuomet yra dar pavojingiau tokiu keliu važiuoti.
Kaip ten bebūtų, vistiek kalnuose yra labai gražu, bet yra ir pavojaus.
Algis Vaznelis, Čikaga

Nykštukų namai
Daiva Grybaitė, 8 m.
Toronto, Canada
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Paukščiukai
Daiva Maurukaitė, 5 m.
Cicero, III.

Šiltuose kraštuose
Linutė, 10 m.
Lietuva

Nuotaka
Audra Baleišytė, 5 m.
Orland Pk., III.

PINIGINE
Vasarą atostogavau prie ežero. Vieną karštą dieną ėjau su draugu maudy
tis. Staiga ant kelio pamačiau piniginę. Piniginę pakėlęs, sprukau su drau
gu į šalį.
Atidarę piniginę, radom joje aštuoniasdešimt dolerių. Mes nežinojom, ką
daryti. Piniginėj nebuvo nei žmogaus vardo, nei adreso. Mes nutarėm pi
nigus pasidalinti ir niekam apie tai nepasakoti.
Miške sėdėdami, ilgai galvojom, ką su tais pinigais daryti. Galų gale nu
sprendėm nusipirkti po dviratį.
Dvi mylias nukeliavę, atėjom į miestelį. Ten buvo ir krautuvė, kurioje par
davinėjo dviračius. Bežiūrinėdami dviračius, išgirdom dviejų žmonių pa
sikalbėjimą. Vienas iš tų žmonių, kuris laikė rankoj galioną dažų, buvo
senas ir pavargęs. Jis pasakojo krautuvės pardavėjui, kad šiandien nešda
mas vaistus savo sergančiai žmonai, pametė piniginę su aštuoniasdešimt
dolerių. Tai išgirdus, mums pasidarė šilta. Galimybė nusipirkti dviračius
prapuolė. Mes nutarėm grąžinti tam žmogui pinigus. Mums buvo jo gaila.
Prieš grąžindami, paklausėm, kokios spalvos buvo piniginė. Jis pasakė,
kad pilka. Grąžinę piniginę, gavom radybų po penkis dolerius. Dabar nu
sipirkom tik po meškerę.
Albertas Valavičius, Čikaga
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Ko reikia:

1. apvalos kartoninės dėžės (pvz. nuo druskos)
2. žirklių ir klijų
3. gražių, spalvotų paveikslų iš žurnalų
Kaip padaryti:

1. Nukirpk kartoninės dėžės viršų ir įkirpk lanką. Prie
kis turi būti įkirptas žemiau. Jei nori dėžėje laikyti
spalvas, dar sumažink visą dėžę.
2. Dėžę aplipink spalvotais paveikslais.
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ŠUNIUKO BANKAS
Ko reikia:
1. tuščios skardinės nuo kakavos miltelių
2. dantų pastos dėžutės
3. veltinės medžiagos (felt)
4. purškiamų dažų
5. žirklių ir klijų
6. balto popieriaus

Kaip padaryti:
1. Kakavos skardinę apversk aukštyn kojom, kad skylė
su dangteliu būtų apačioje. Paprašyk tėvelio, kad vie
nam skardinės šone įpiautų skylę pinigams mesti.
2. Paimk tuščią dėžutę nuo dantų pastos ir galą nupiauk
išstrižai, kaip parodyta paveiksle. Tai bus šuniuko
nosis. Priklijuok ją prie skardinės.
3. Dažais nupuršk skardinę ir priklijuotą nosį. Jei reikia,
nupuršk kelis sykius, kad dažai viską uždengtų.
4. Iš popieriaus iškirpk šuniukui akis. Įpiešk juodus ru
tulius. Priklijuok.
5. Ausis iškirpk iš medžiagos. Truput} atlenk ir prikli
juok skardinės šonuose.
6. Juodais dažais arba juodu “magic marker” padaryk
šuniukui juodą nosytę ir antakius virš akių.
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RIEŠUTINIAI ŽMOGIUKAI
Ko reikia:
1. didelių riešutų (walnuts)
2. kartoninio popieriaus
3. žirklių
4. klijų
m
Kaip padaryti:
1. Iš kartoninio popieriaus iškirpk žmogiukams akis. Jei
nori, gali pridėti nosytę ir bumą. Iškirpk skrybėles.
2. Viską suklijuok ant riešuto.
3. Riešutus gali pasodinti ir priklijuoti ant sausos šakutės.
4. Gali padaryti visą riešutų šeimą. Mažesni riešutai gali
būti vaikai.

Ko reikia:
1. didelių riešutų (walnuts), perskeltų per pusę
2. kartoninio popieriaus
3. žirklių
4. klijų
5. spalvų (magic markers)
30

Kaip padaryti:
1. Galvą, kojas ir uodegytę iškirpk iš vieno kartono ga
balo. Vėžliukui iškirpk formą su keturiom kojom; va
balams gali pridėti daugiau ko jų.
2. Galvą, kojas ir uodegytę nuspalvok. Nupiešk akis. Jei
nori, gali ir riešuto pusę nuspalvoti. Vėžliukui riešutą
nuspalvok žaliai.
3. Paimk pusę didelio riešuto ir apačioj priklijuok gal
vos, kojų ir uodegytės formą.

SUJUNK TAŠKUS IR NUSPALVOK!

31

TRYS PUIKIOS KNYGOS

VAIKaU#1^ C h

Antano Vaičiulaičio
VAKARAS SARGO NAMELY
Linksmi vaikų nuotykiai Lietuvos kaime. Įdomios
apysakos gerai lietuviškai skaitantiems 12-13 m.
vaikams. Patraukliai iliustruota Ados Sutkuvienės.
165 psl., minkšti viršeliai. Išleido Jonas Karvelis Či
kagoje. Spausdino Morkūno spaustuvė. Kaina $3.00

Mildos Kvietytės

KALNUOSE
Trumpos ir įdomios apysakaitės apie vaikus gamto
je. Tinka 9-11 m. vaikams. Ados Sutkuvienės nuo
taikingi piešiniai patrauks jaunesnį skaitytoją. 77
psl., minkšti viršeliai. Išleido Pasakų Fondas 6540
Campbell Ave., Chicago, IL 60629. Kaina — $3.00

Mirgos Girniuvienės
?

SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS

Patarukliai parašyta ir gausiai pačios autorės ilius
truota detektyvinė apysaka 9-11 m. vaikams. Nuo
tykiai sužavės kiekvieną vaiką! 150 psl., minkšti vir
šeliai. Išleido JAV LB Švietimo Taryba. Kaina $4.00

