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Kvietimas

• Sms žinutė: Kviečiame jus į Varliukų
šventę mūsų pelkėje, kuris vyks (data), 
(adresas).

• Apsirenkite ką nors žalios spalvos, kad 
neišsiskirtumėte iš vietinės floros ir faunos!

• Su savimi turėti gerą nuotaiką!



Vaikų stalas*
• Pagrindinis patiekalas -

“Varliukų žaidimų
pievelė” - Bulvių košė
su kalakutienos 
kotletukais ir 
daržovėmis.

• Užkandėlės 
– mėsytės asorti 

alkaniems varliukams
– kiaušiniai - “pelytės -

geriausios varliukų
draugės”

• Tortas “Varliukų balius 
pelkėje” užsakytas tortų
kepyklėlėje.

• Želė “Varliuko desertas”.

* Rekomenduojamas maistas. 



Konkursai



Prizai

• Saldainiai ant pagaliukų
• Kramtomieji saldainiai (Maoam ir pan.)
• Pieštukų rinkinukai
• Piešimo albumai
• Šokoladukai
• Muilo burbulai
• Kita



Kaukių darymas
Laukdami, kol susirinks visi svečiai, atėję vaikai kartu su savo 

mamomis darėsi varliukų kaukes.



Pono Varliaus maitinimas
Kai visi susirinko ir užkando, 

vaikai turėjo  pagaminti 
užkandėlę ir atėjusiam į
svečius ponui Varliui, taigi 
vaikai kartu su mamomis 
iš popieriaus išlankstė, 
iškirpo, suklijavo 
įvairiausių vabzdžių, 
kuriuos mėgsta varlės 
(musės, laumžirgiai, 
drugeliai ir pan.)

Pirmo konkurso užduotis: 
Užrištomis akimis 
pamaitinti poną Varlių.



Perduok kopūstą
Pamaitintas ponas Varlius, vaikams atsidėkojo “kopūstu”. 

Antro konkurso užduotis: 
Grojant muzikai, vaikai stovi 
rateliu ir perduoda vienas kitam 
“kopustą”. Kai muzika nustoja 
groti, vaikas likęs su “kopūstu”
rankose turi palikti ratelį, tačiau 
prieš tai išvynioja iš kopūsto 
prizą (saldainį). Kiti vaikai su 
džiaugsmu padeda jam. Toliau 
vėl groja muzika, ir vaikai tęsia 
žaidimą iki kol visi neišvinioja 
sau po saldainį.



Nusikirpk pono Varliaus prizą

Trečio konkurso užduotis: 
Užrištomis akimis 
nukirpti sau prizą. 
Mažesni vaikai kirpo 
prizus neužrištomis 
akimis.

Dėkingas ponas Varlius liko sužavėtas vaikų
draugišku elgesiu ir pasiūlo vaikams dar vieną
žaidimą. 



Nupiešk varliuko pasveikinimą
šventės kaltininkui

Ponas Varlius sveikina šventės kaltininką ir siūlo 
visiems kartu nupiešti diiiidelį atviruką-sveikinimą.



Iš kur atsiranda varliukai?
Ponas Varlius vaikams papasakoja iš kur atsiranda 

varliukai. Pavasarį mama-varlė vandenyje padeda 
apvalius kiaušinukus. Jie yra permatomi ir panašus į
drebučius. Po kurio laiko iš kiaušinėlio atsiranda 
buožgalviai (galva su uodegyte). Augdamas buožgalvis 
užsiaugina kojytes ir pameta uodegytę.

Ketvirto konkurso užduotis: 
Padėti draugui tapti tikru varliuku. 
Vaikams pritvirtinamos uodegytės. 
Vaikai bėgioja ir stengiasi kitam 
vaikui numinti uodegytę, tačiau turi 
išsaugoti savo uodegytę kuo ilgiau. 
Netekęs uodegytės vaikas palieka 
žaidimą ir gauna prizą. 



Sausainukų dekoras
Ponas Varlius pasiūlo varliukams papuošti sausainukus, nes 

spalvoti sausainiai žymiai skanesni, ypač jeigu pats juos 
papuoši!



Varliukų diskoteka su balionais
Po vaišių, konkursų ir, be 

abejo, įspudingo Varliukų
torto, fejerverko ir žvakės 
užputimo, “ilgiausių metų, 
ilgiausių” giedojimo ir 
šventes kaltininko kilnojimo 
ant kėdės, vyko varliukų
diskoteka su balionais.

Sutemus lauke iššovėme 
tikrą fejerverką, o vaikai 
degino bengališkas 
ugneles. Štai toks ryškus 
varliukų baliaus pabaigos 
taškas.
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