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Pavasaris – vienas iš įspūdingiausių žymenų laiko tėkmėje,- 

jis tapęs mums trapiu gyvybės amžinumo paliudijimu. Ir nors žmogus žino, kad 

pavasaris – duotybė, nepriklausanti nuo žmogaus valios, bet sutikti ir budinti pavasarį, 

atstatant ir sutvirtinant ryšius su gyvybe, visada buvo šventa, papročiais ir tradicijomis 

tapusi kiekvieno pareiga. Tauta, kalba, kultūra taip pat turi savo vaikystę, savo 

pavasarį, o vienas iš tautos pavasario vardų yra Donelaitis. Gi mūsų pareiga – 

puoselėti tautos gyvastį per nuolatinį ryšių atnaujinimą, įprasminimą, sutvirtinimą, o 

unikalus atkartojimas – kaip ir pavasaris – yra įamžinimo įrankis. 

Iš visų įstabių duotybių žmogui šiam pasaulyje: galimybės patirti, suvokti, jausti, 

išreikšti,- turbūt pati nuostabiausia yra galimybė kurti. Tai dieviškoji Kūrėjo dovana 

savo kūriniui – tapti panašiu į jį – įbūtinti nebūtą. Kūryba gimsta ne iš žinojimo, o iš 

ryšiui su esatimi atvertos širdies. Ji kyla iš tavo nesuvokiamos gelmės, velkasi 

žemiškais rūbais, įgauna pavidalą, tave patį stebina ir džiugina. Tai dieviška, gyva, 

tikra. Padėkime vaikui tai atrasti, stebėdamiesi ir džiaugdamiesi kartu su juo jo 

kūrinėliu. Jo. Skaitykime kartu su juo jo žodžius, džiaukimės jais, rodykime, kad jie 

įdomūs ir svarbūs būtent todėl, kad jis pats juos atrado.  

Pagauti vaiko žodinę kūrybą – subtilus reikalas,- kūryba labai intymi,- atsiverdamas 

kiekvienas nori pasitikėti, kiekvienam reikia savojo momento. Be abejo, tai – 

siekiamybė, kurią ne vasada lengva įgyvendinti skubančioje kasdienybėje. Tai 

suaugusiųjų, esančių šalia vaiko, menas. O jei jau pasisekė pagauti tą baukštų 

paukštuką,- būkime etiški,- neapkarpykime ir neperdažykime jo plunksnelių, tebūna 

jis toks, koks yra. Juk išties, esmė - ne baigtinis rezultatas, o kūrybinio proceso 

išgyvenimas, vaiko įgalinimas, jo pajutimas – aš galiu kurti!  

Darykime tai, kas priklauso nuo mūsų – vaikui, sau, savo šaliai,- juk visi kartu ir esam 

Lietuva. O Praamžius pasirūpins derliumi... 

Aldona Endziulienė  
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Kauno vaikų darţelis “Dvarelis“ 
 

 

 

 
 

Smiltė Korostyliovaitė 

 

Aš esu pusę moku ir kaţko nemoku. Aš esu mergaitė 

lietuvaitė, nes esu gera, ţaidţiu su draugais, nesimušu. Aš turiu 

draugų ir juos vertinu. Reikia graţiai elgtis ir tada niekada 

nesusipyksim. Dar man patinka šokti, labiausiai patinka gatvės 

šokiai ir ţinau, kad lietuviai šoka šokius. Aš dar gerai nemoku 

skaityti, bet perskaitau ţodį „Lietuva“. Jis graţus. Mes su tėčiu 

ir šuniuku daţnai einam prie Nemuno. Nemunas labai platus. 



5 
 

Elija Levickaitė 

 

Lietuva graţi, nuostabi. Lietuvoj gyvena ţmonės: mama, 

tėtis, sesė Alisa, kaimynai ir dar Adomas. 

Čia mano namai, jie nuostabūs. Aš turiu roţinį kambarį. 

Turiu daug ţaislų, lėlių, o lovoje daug minkštų ţaislų. Kieme turiu 

batutą ir sūpynes. Aš jau moku pati suptis. Ant batuto šokinėjam 

abi su sese Alisa ir dar draugę Mariją pasikviečiam. 

 

 

Greta  Katinaitė 

 

Aš labai myliu Lietuvą ir nenorėčiau jos palikti, nes Lietuva 

man graţi. Čia turiu daug draugų, mamą, tėtį, brolį, gyvūnus, 

kuriuos glostau: du šunis, šinšilą ir ţuvytes. Man smagu suptis 

sūpynėse, matau daug graţių ţmonių, gyvūnų. Pasivaikščiodama aš 

matau Kauno pilį. Man atrodo, kad ten yra karalius ir karalienė. 

Jis graţus, karalienė yra Monika ir jie turi princesę Auksaplaukę. 

Lietuvoj namai graţūs, ţmonės laimingi, nes jie švenčia 

gimtadienius, sueina į būrį kokie šeši vaikai. Visi turi vėliavas ir 

mokyklose jas net iškelia. Kelia todėl, nes yra lietuvaičiai. Aš 

keliavau prie jūros. Man patiko geltonas smėlis ir vanduo, kur 

galėjau plaukti. Iš smėlio galiu statyti piramides ir pilis. Man 

smagu ! 
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Deimantė Nikandrovaitė  
 

Aš gyvenu Kaune. Kaunas tai senamiestis, čia namai seniai 

statyti, o gatvės iš akmenų. Mes su mama einam į Rotušę, einam 

prie Kauno pilies pasivaikščioti. O kartais su dviračiu pasivaţinėti 

ir su paspirtuku. 

Aš gyvenu Karaliaus Mindaugo prospekte. Mindaugas buvo 

visos Lietuvos karalius. Jis buvo linksmas, padėjo tvarkytis 

karalienei ir valdė karalystę. Karalystė buvo prie Nemuno ir čia 

plaukiojo laivai. Jie atplukdydavo vaisių, darţovių, arbūzų, 

braškių. Braškės mano mėgstamiausios. 

 

Danielius Garnys 

 

Mano sesė Julija visada iškelia trispalvę prie namų. Kai buvo 

Laisvės Gynėjų diena aš giedojau himną prie amţinosios ugnies. 

Buvo susirinkę daug ţmonių. Aš jaučiau, kaip  širdelėje gera, nes 

Lietuva laisva. Ţmonės prie amţinosios ugnies buvo išdidūs. Ţuvo 

penkiolika lietuvių, kad mes būtume laisvi. Laisvė – kai niekas 

negali mūsų uţpulti, kai aš turiu daug mylimų ţaislų: planšetę, 

mašinų, graţių knygų. 
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Menų darţelis „Etiudas“  



„Kregždutės” grupės vaikai 

MANO LIETUVA 

 

Mano Lietuva labai graţi, 

Mes ją mylime tikrai visi. 

Čia plačios upės ir linksmi upeliai, 

Banguoja jūra su maţais laiveliais. 

 

Aš gimiau laisvoj Lietuvoj, 

Nes čia mano namai. 

Man patinka lankyti darţelį  

Ir ţaisti su savo draugais. 
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Kotryna Juodelytė         

 

Buvo miške maţas lapelis. Labai lijo ir lapelis augo augo ir 

uţaugo į didelį medį. Ant to medţio buvo daug kitų lapelių. Jie 

šlamėjo ir labai norėjo gerti, o lietus juos laistė ir priaugo dar 

daugiau lapelių. 

Šitą medį pamatė boruţėlė. Jinai neturėjo namų ir todėl 

uţlipo ant to medţio lapo. Papūtė vėjas  lapas nuskrido į graţią 

pievą. O ta pieva skleidė kvapą, nes čia augo daug gėlių. Ir 

boruţėlė pasiliko čia gyventi. 

 

 „Pelėdžiukų“ grupės vaikai 

 

Pievoje ankstus rytas. Pabudo vabaliukai, kirminiukai, 

erkės.  Išskleidė ţiedus visokios gėlės. Pabudo ir maţas 

skruzdėliukas. Pasirąţė, nusiprausė rasos lašeliu. Labai nori 

valgyti, bet neturi virtuvės. Eina ieškoti skruzdėlyno. Tuo metu 

pro šalį ėjo ruda lapė. Uţšoko skruzdėliukas ant lapės nugaros. 

Lapė bėgo į mišką pas savo vaikiukus lapiukus ir nunešė 

skruzdėliuką. Atsidūręs miške, mato skruzdėliukas didelius 

medţius. Eina skruzdėliukas ir pamato didelį rudą skruzdėlyną. 

Prie skruzdėlyno augo graţios gėlės. Skruzdėlyne daug judančių 

skruzdėlyčių. Susipaţino skruzdėliukas su kitomis 

skruzdėlytėmis ir liko pas jas gyventi. 
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 „Kregždutės“ grupės vaikai 

 

 Lietuvoje auga labai daug medţių. Čia auga ąţuolai, 

kaštonai, berţai, eglės. Jų lapai labai graţūs – ţali, o eglės turi 

aštrius spyglius. Rudenį lapai pakeičia spalvą: būna raudoni, 

geltoni ir rudi. Dabar ţiema, lapų nėra, bet yra daug sniego ir 

šalta. Iš sniego mes lipdom senius besmegenius. Dar vaţinėjam 

rogutėmis. 

Kur auga daug medţių, gyvena daug gyvūnų ir paukščių. Mūsų 

parke yra tvenkinys, ten plaukioja antys. Geri ţmonės atneša 

joms duonos. Medţiuose yra inkilų, kur irgi gyvena maţi 

paukščiai. Dar Lietuvoj gyvena stirnos. Jos kartais ateina pas 

ţmones į kiemą. Dar gyvena lapės ir kiškiai. Jie keičia kailio 

spalvą: vasarą – rudi, ţiemą – balti. Dar pas mus gyvena vilkai. Kai 

jie būna alkani, tai gaudo kitus maţesnius ţvėrelius. Lietuvoj 

visiems patinka. Čia labai graţu. 

 

 

                                  

                         



10 
 

Kauno lopšelis-darţelis „Rokutis“  
 

 

 
 

 

Kotryna Piliūtė  

LIETUVA - ŠIRDIS ESI  

 

Lietuva esi graţi, 

Kaip rūta ţalia. 

Marga, kaip gandro sparnai. 

Šviesi, kaip saulės spinduliai. 

 

Lietuva esi brangi, 

Kaip auksas ryškus. 

Švelni kaip gulbės plunksna. 

Karšta, kaip ugnis. 
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Ermeta Kelmontaitė  

MYLIU LIETUVĄ 

 

Dangus, kaip vandens lašai. 

Ţemė, kaip platūs miškai. 

Upės, kaip ţydras dangus. 

Tai Lietuva - ţodis myliu. 

 

Marta Zaščiurinskaitė 

 

Mylima, graţi Lietuva, 

Tėvynė tu mano. 

Man patinka čia gyventi 

Nes visur labai graţu. 
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Nojus Buinickas 

 

Lietuva, lik laisva, 

Lietuva, būk be karų. 

Kai uţaugsiu gaminsiu elektrą, 

Kad būtų Lietuvoj šviesu. 

 

Linas Paukovas 

 

Pastatysiu aš pilį 

Iš plytų tvirčiausių. 

Iškelsiu vėliavėlę 

Ir šokį pašoksiu. 

 

Mileta Paulauskaitė 

 

Ţibutė praţydo  

Miško pakrašty. 

Nuskinsiu – nunešiu  

Lietuvai dovanų. 

 

Auksė Pavlavičiūtė 

 

Aš myliu Lietuvą 

Ir dovanėlę jai siunčiu. 

Linkiu jai būt brangiausiai 

Ir metų daug geriausių. 

 



Patricija Banionytė 
 

Mūsų darţely auga 

Lietuvos berţelis 

Kiekvieną pavasarėlį 

Skleidţia jis lapus. 
 

Kai vėjelis pučia 

Judina šakas. 

Ir vaikams palinki 

Vasaros šiltos.  

 

Tėja Minkštimaitė  

Meda Malinauskaitė 

 

Lietuvos šalelėj 

Auga daug gėlių. 

Vabaliukai ropinėja 

Čiulba vyturiai. 
 

Lietuvos šalelėj 

Gera ir smagu 

Čia vaikučiai ţaidţia  

Ir šoka visi.  

Deimantas Bungardaitis 
 

 
Tu tėvyne, tu brangi 

Tu brangiausia mums esi. 

Mes iškelsim vėliavėlę 

Ir pasveikinsim Lietuvėlę. 
 


Šimtmečio dieną 

Vėliavą iškelsim. 

Ir visi kartu  

Linksmai šventę švęsim. 
 


Skrido paukštelis per naktį 

Ir pamatė jis Gedimino pilį. 

Sukvietė visus pasigroţėti 

Mūsų Vilniaus sostinėle. 
 


Tėvynė mums labai brangi 

Ten gyvena paukščiai ir visi kiti. 

Ten gyvenu aš ir mano tėvai, 

Sesutė, seneliai,-  

juos myliu labai. 
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Adelina Rekštytė 

SAULYTĖ 

 

Geltona, linksma saulytė 

Jai galvelę puošia gėlytė. 

Aš daug mačiau gėlyčių 

Geltonų kaip saulytė. 

Susitiko skruzdėlytę  

Dovanojo jai gėlytę. 
 

Lėja Jokubauskaitė    

 

MEDIS 

 

Medis didelis ir storas, 

Daug lapelių turi. 

Ten gyvena obuoliukas 

Su ruda kepure. 

 

PAUKŠTELIS 

 

Paukštelis toks maţytis 

Jį nuskriaudė varlytė. 

Norėjo ji draugauti  

Ir trupinėlių gauti. 

 

Štai linksmas tas paukštelis, 

Jis skraido danguje, 

Pasislėpė varlytė 

Ţaliame miške. 
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IevA Bizulytė 

ŢIBUTĖ 

 

Miške augo ţibutė. Ji buvo labai maţa ir vis bandė atmerkti 

savo mėlynas akeles. Bet vis nepavykdavo ir ne kas matėsi. Atėjo 

pavasaris, ji praţydo, uţaugo ir plačiai atmerkė akeles. Jos 

akelės buvo kaip mėlynos dėmelės, kurios matėsi ir dţiugino 

vaikus.  

 

 

 

 
 

Matas Stulpinas 

SKRUZDĖLĖS 

 

Vieną kartą ėjo milţinas ir uţmynė ant skruzdėlės. Visos 

kitos skruzdėlės ėjo slėptis ir bėgti. Bet pasitarę nutarė milţiną 

pulti.  Milţinas krito ant ţemės. Skruzdėlės nutempė jį į  

skruzdėlių namą. Milţinas atsikėlė tame name ir galvoja, kur jis 

čia pateko. Apsidairęs pamatė, kaip gyvena skruzdėlės ir išėjo iš 

skruzdėlyno. 

Tada milţinas nuėjo į smėlio dėţę ir pastatė naują 

skruzdėlyną. Ten buvo viskas patogu ir viskas gera. Milţinas 

suprato, kad su skruzdėlėm taip negalima elgtis. Vaikščiojo po 

mišką atsargiai ir tiesiog statė joms naujus namus.  
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Kauno lopšelis-darţelis “Vėrinėlis” 
 

 

Gustė Balčetytė 

BORUŢĖLĖ 

 

Kai tik pašvietė saulutė 

Atsibudo ir boruţė. 

Aš nuo ţemės ją pakėliau 

Ir ant delno pasidėjau. 

 

Tik paskui aš pastebėjau, 

Kad boruţė tai juoda, 

O raudoni jos taškeliai 

Net iš tolo švyti. 

 

Ačiū ačiū tau saulute, 

Kad paţadinai boruţę. 

Aš ją labai mylėsiu, 

Ją saugoti turėsiu. 

 

J ustė Mikelaitytė  

Ineta Vasiliausaitė 

LIETUVAI 

 

Lietuva, tu man esi kaip saulė, 

Kaip motinėlė gera. 

Visam, visam pasauly 

Vienintelė tokia. 

 

Čia taip ramu ir ţalia, 

Vaikai čia tyliai miega. 

Laimingi, kai rugsėjy 

Į darţelį jie bėga. 

 

Dţiaugiuos, kai šviečia saulė, 

Dţiaugiuos,kai lietus lyja, 

Visam, visam pasauliui 

Šaukiu - esu laiminga. 

 

Uţ ţalią lauko rugį, 

Uţ taikią ţemės spalvą 

Prieš amţinąją Lietuvą 

Nulenkim savo galvą. 
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Kauno lopšelis-darţelis “Liepaitė” 

 

 

Danielė Dulskaitė 

Esu laiminga, kad šioje 

ţemėje esu ne viena. Su manimi 

saulės šviesa dţiaugiasi 

paukšteliai, ţvėreliai, vabalėliai ir 

augalėliai.  

 

Gabrielė Šulmeister 

 

Dėkui, pavasarėli, uţ graţias 

spalvas, uţ šilumą širdelėje. Uţ 

meilę kiekvienam.   

Saulelė pakilo ir paţadino 

visus augalėlius, dėkoju jiems uţ 

graţius ţiedus, uţ malonius 

kvapus.  

 

Jorūnė Zareckaitė 

 

Dėkoju, kad esu šioj ţemėj, kad paukšteliai mane budina 

rytais ir linksmina savo giesmelėmis.   
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Kauno Panemunės lopšelis-darţelis 
 

 

Elena  Karoblytė 

MANO LIETUVA 

 

Varveklis nukrito nuo stogo, 

Medţių pumpurėliai išsprogo. 

Daug jau lapelių, 

Skraidţioja margi paukšteliai. 

 

Raudoni obuoliukai, 

Ţali maţi varliukai, 

Voriukas prie medelio  

Ir pienės prie upelio. 

Mes dainuojam daineles 

Apie Lietuvą ir gėles. 

 

Justas Petkevičius 

LIETUVA 

 

Gyvenu aš namuose  

Čia tėvelis ir mama  

Ir dar dvi močiutės 

Mano namas tai Kaune 

O tas Kaunas – Lietuva 

Lietuva – gimtinė mano  

Kur man gera ir smagu 

Nes aš ją labai myliu. 
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Kauno sanatorinis lopšelis-darţelis „Pušynėlis“ 
 

 

 

Meda Bukauskaitė  

GĖLELE 

 

Gėlele, gėlele, tu spindi. 

Kaip norėčiau suţinoti, 

Ar tu kaip paukštelis ţydi?   

Ar kaip drugelis?   

Aš labai norėčiau suţinoti.  

Na pasakyk... 

 

 

Paula Prevelytė  

PAVASARIS 

 

Saulutė šviečia, 

Paukščiukai čiulba, 

Į kiemą kviečia. 

Miške snieguolės į dangų stiebias,  

Šviesu ir šilta, jauku ir ţalia.  

Gamta pabudo ir viskas ţelia, 

Širdis vėl dţiaugias.  

Atgyja viskas.  

Pasaulis bunda  

Pavasarinį rytą.  
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Austėja Kasperavičiūtė  

MĖNULIS 

 

Jau saulutė leidţias, 

Jau gamta nurimo, 

O mėnulis, Ţemės palydovas, 

Visą naktį neuţmigo. 

Saugojo ir priţiūrėjo, 

Kad nei vienas vaikas ir suaugęs iš lovelių nesikeltų, 

O ryte nubudę ţvalūs  

Pasitiktų ryto saulę.   

 

 
 

Karolina Mockutė  

,MERGAITĖ IR ARKLIUKAS 

   

Kartą tolimoje karalystėj gyveno mergaitė. Vieną kartą į jos 

kiemą atėjo suţalotas arkliukas. Mergaitė paprašė tėvelių, kad 

arkliukas liktų nakčiai. Tėveliai sutiko, bet  pasakė, kad ryte 

arkliukas turės išeiti. Sutemus mergaitė atėjo į tvartelį. Pagirdė, 

pašėrė  arkliuką, sutvarstė jo kojytę ir paliko miegoti. Ryte 

arkliukas buvo pasveikęs. Atsidėkodamas jis suteikė mergaitei 

magiškų galių, kad galėtų gydyti visus gyvūnėlius.  

Nuo tol visi ilgai ir laimingai gyveno. 
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Kauno lopšelis-darţelis „Šarkelė“ 
 

 

 

 

 

 

Andrė Mtiukaitė 

MANO LIETUVA 

 

Mano Lietuva, 

Tu mano gimtinė 

Čia yra trys spalvos 

Kurias visi ţino! 

 

Austėja Saulėnaitė  

LIETUVA 

 

Lietuva Lietuva 

Nameliai Lietuvos 

Ţolytė Lietuvos 

Šita ţemė Lietuvos 

Aš tave myliu, Lietuva, 

Čia mano gimtinė 

Geltona ţalia ir raudona 

Tai tokia Lietuva.  
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Deimantė Škudaitė   

PAVASARIS 

 

Gėlytės ţydi, saulytė šviečia. 

Paukščiai čiulba, ţolytė auga. 

Musės skrenda... Pavasaris. 

Sugrįţta visi paukščiai pavasarį.  
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Kauno lopšelis-darţelis „Ţemyna“ 
 

 

Daugirdas Stankus  

MANO ŠALIS 

 

Mano šaly gyvena paukšteliai. 

Jie skraido ir čiulba graţiai. 

Mano šaly – gyvena ţvėreliai, 

Kuriuos miške sutikti gali. 

Mano šaly – ošia Baltijos jūra, 

Su savo didelėm bangom. 

Mano šaly – gyvena mieli ţmonės. 

Linksmi ir laimingi vaikai. 

Mano šalis pati mieliausia. 

Nes ji vadinasi Lietuva. 
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Julija Dosinaitė  

PAVASARIS 

 

Mūsų ţemėje graţu. 

Saulė skaisčiai šviečia. 

Šildo ji gėlynus ir miškus. 

Dţiugina Lietuvos vaikus. 

Mūsų ţemėje smagu. 

Paukščiai graţiai čiulba, 

Smagias giesmeles dainuoja. 

Ir visiems visiems kartoja. 

Lietuva – šalis graţi. 

Lietuva – šalis brangi. 

 

 

 

Viltė Janulytė   

VĖLIAVA 

 

Mūsų vėliava graţi 

Tris spalvas ji turi. 

Geltona – tai saulė šviesi. 

Ţalia –tai graţiausi miškai, 

Raudona – tai karių kraujas. 

Pralietas uţ mūsų Tėvynę. 

 

Aušrinė Valiušytė  

LIETUVAITĖ 

 

Aš nupiešiau gėlytę. 

Su plačia šypsenėle. 

Jos vardas Anytė. 

Akytės uţmerktos. 

Lūpytės sučiauptos.
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Jurbarko „Ąţuoliuko" mokykla 
 

 

 

 

Smiltė Grėbliauskaitė  

 

Geltona kaip saulytė,  

Ţalia kaip ţolytė.  

Raudona kaip širdelė –  

Tai mylima šalelė.  

Lietuva –tėvynė mylima.  

Lietuva – mylima visada.  

 

Ervinas Sabaliauskas  

 

Baltas pienės pūkas 

Praskrenda lengvai. 

Ţemė jau sumigus, 

Miegu aš ramiai. 

Gera man šioj ţemėj 

Tarp gerų darugų. 

Saugosim, mylėsim 

Lietuvą kartu. 
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Aistis Kasparaitis 

 

Lietuvos graţūs miškai,  

Miestai ir kaimai. 

Per Lietuvą einu,  

Trispalvę aš nešu.  

 

Laurynas Žemaitis 

 

Lietuvėle, tu šventa. 

Lietuvėlė – graţi ţemė: 

Medţiai, lapai ir gėlytės, 

Ir ţolytė, ir mamytė. 

 

Grata Dudėnaitė 

 

Aš Lietuvėlę myliu, 

Dainuoju jai dainelę 

Vaţiuoju pas močiutę 

Į graţų jos kaimelį. 
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Rugilė Urbaitė 

 

Aš – lietuvaitė,  

Labai gera mergaitė. 

Kasytėm supintom,  

Akytėm mėlynom.  

 

Suknelę mano puošia 

Trispalvė įsiūta.  

Gelsva, ţalia, raudona –  

Tai mano Lietuva.  

 

Aš myliu savo kraštą, 

Jo ošiančius miškus. 

Tėvelį Nemunėlį 

Ir Baltijos krantus. 

 

Širdelė mano plaka  

Išvien su Lietuva.  

Jos niekad nepaliksiu, 

Nors kils baisi audra.  
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Jonas Burmonas 

 

Aš dar maţas toks berniukas, 

O jau būsiu greit pirmokas. 

Lietuvoj knygas skaitysiu 

Ir draugus dar pamokinsiu. 

 

Ieva Smetonytė 

 

Ąsotėlį padariau 

Ir vardu pavadinau. 

O tas vardas jo – Margutis, 

Nes jis margas kaip gegutė. 

Marga ir Lietuvėlė, 

Nes čia ţydi gėlės. 
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ŠEŠIAMEČIŲ  LINKĖJIMAI  LIETUVAI 

 

Kad paukščiai čiulbėtų. 

Kad Lietuva būtų graţi ir ţmonės ją mylėtų. 

Kad būtų pilys graţios ir negriūtų. 

Kad ţmonės mokėtų Lietuvos himną. 

Kad ţmonės atsargiai vairuotų mašinas. 

Kad būtų labai mandagi Lietuva. 

Linkiu širdelę ir labai myliu. 

Kad būtų geras prezidentas ir leistų būti Lietuvos pilyje. 

Kad ţmonės nešiukšlintų ir susirinktų šiukšles. 

Kad nelauţytų medelių. 

Kad mylėtų visi visus ir nesityčiotų. 

Kad šoktų graţiai ir dainuotų, kai į Vilnių nuvaţiuos į šventę. 
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Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų 

gimnazija 
 

 

 

 

 
 
 

MĮSLĖS 

Kas turi vieną koją ir 100 rankų? (medis). Vytenis 

Kas turi 4 kojas, bet nevaikšto? (stalas).   Austėja 

Yra labai karšta – nepaliesi, bet visi ją myli (saulė).   Austėja 

Yra ţalia ir turi tūkstantį kojų (ţolė).   Kristupas 

Turi 10 kojų ir 100 rankų (medinė tvora).   Kristupas 

Kieno namas pats lengviausias? (sraigės).  Simas 
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„Pelėdžiukų“ grupė  

Pasaka „KAIP SAULĖ VISUS ŢADINO“  

 

Saulė nubudo ir sako: ,,Kaip ilgai aš miegojau, laikas keltis 

ir paţadinti visus, kas miega‘‘. Ji pasikinkė auksinius ţirgus ir 

iškeliavo  auksine karieta. Pirmiausia saulė pamatė mišką, 

apsirengusį baltais kailiniais. Pūstelėjo saulė karštą orą, medţių 

kailiniai pasidarė šlapi ir tik šlept šlept ant ţemės. Išgirdo tą 

šlepsėjimą meškos, barsukai, eţiukai ir išlindo iš savo urvų 

paţiūrėti, kas čia darosi. O saulutė šypsosi ir sako jiems: 

„Laikas keltis, jau pavasaris“. Vaţiuoja toliau saulė ir mato, kad 

laukai nespalvoti. Paėmė saulė maišelį su spalvotais kamuoliukais 

ir metė ant ţemės tuos kamuoliukus. Kur nukrito mėlyni – 

praţydo ţibutės, geltoni – šalpusniai, ţali – ţolė suţaliavo, o kur 

liko sniego – praţydo snieguolės. Vaţiuoja saulė toliau ir mato 

upę, uţsidėjusią ledinius šarvus. Paleido saulė auksinę strėlę į 

tuos šarvus, bet niekas nei krust. Tada saulė paleido 

tūkstančius auksinių strėlių ir upės šarvai tik taukšt, barkšt 

trata ta ir sutrūko lediniai šarvai į tūkstančius gabalėlių. Toliau 

saulė galvoja, kad reikia paukšteliams pranešti, kad laikas grįţti 

namo. Pasiėmė saulė savo veidrodėlį, paţiūrėjo į jį ir iš jo iššoko 

auksiniai zuikučiai, kurie tik strikt strikt per jūras, kalnus ir 

miškus nušuoliavo paukšteliams ţinią pranešti apie pavasarį. „Na 

štai ir viskas, nudirbau visus darbus, dabar galiu truputį 

pailsėti“ – pagalvojo saulė ir nuvaţiavo į savo namus. 
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Gedutė Mašiotaitė 

VARNOS KARKSĖS NUOTYKIAI 

 

Pasaulyje gyveno juoda varna Karksė, kuriai buvo šimtas 

metų, o gal ir daugiau ir ji galvojo, kad yra pati gudriausia, 

protingiausia, graţiausia. Daugiausiai laiko ji praleisdavo prie 

upės, kur visiems ką nors pasakodavo iš savo gyvenimo. Vieną 

kartą Karksė vaikščiojo prie upės ir pamatė bebrą vardu Didas, 

kuris spoksojo į vandenį ir net nemirksėjo, varna Karksė 

paklausė, ką jis ten mato, o bebras supykęs sako: 

- Tylėk tu, Karkse, juk varlės miega ţiemos miegu ir aš 

saugau jų miegą. 

Karksė paţiūrėjo į bebrą, pakrapštė savo juodą galvą ir 

pagalvojo, kad tiek metų gyvena, o neţino, kad varlės miega 

ţiemos miegu. Tada varna Karksė keliavo toliau ir dairėsi, 

ţiūrinėjo, klausėsi, o gal dar ką nors pamatys, suţinos, ko 

nesuţinojo per šimtą metų. 
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Alytaus lopšelis-darţelis „Boruţėlė“ 
 

 

Gerda Šaparavičiūtė  

Justė Turčinavičiūtė  

PAVASARIS GIMTINĖJ... 

 

Mūs gimtinėj – Lietuvoj, 

Toj šalelėj mylimoj! 

Vieversėlis tuoj parskris, 

Sniegas greit nutirps. 

 

Ir maţi ţali varliukai 

Baloj šokinės. 

Skruzdėlytės darbštuolytės 

Namelius statys. 
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O kai gandras dar parskris, 

Pievos suţaliuos. 

Tai drugeliai ir bitutės 

Tarp gėlių skraidys. 

 

Mūs gimtinėj – Lietuvoj, 

Toj šalelėj mylimoj! 

Saulė kai aukštai nušvis, 

Tai pavasaris atskris. 
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Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla   
 

 

 

Viktorija Degutytė  

 

Lietuvoj gimiau ir augau 

Lietuva lietaus šalis. 

Pasodinsiu čia medelį, 

Kuris niekad nenuvys.  

 

Urtė Čiužauskaitė  

 

Tavo pievos ţalios, 

Tavo gėlės raudonos – graţios.  

Tavo saulė ryškiai geltona. 

Tu – Lietuva – mano svajonė. 
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Gabrielius Juzėnas  

 

Lietuvai 100 metų, 

O man 5. 

Aš esu rimtas pilietis, 

Ar tu tuo tiki?  

 
 

 
 

 

Timas Stankevičius  

 

Nors dar maţas aš esu,  

Lietuvėlėj gyvenu. 

Lietuvą labai myliu, 

Joje augti ketinu. 

 

Ugnė Žilytė  

 

Lietuva graţi šalelė 

Mano mylima. 

Tu esi gimtinė mano  

Ir labai graţi. 

 



Areta Anfimova  

 

Lietuva laisva, 

Būk mano mylima. 

Aš noriu tave mylėti 

Ir labai dţiaugtis. 

Iš visos širdies  

Visus mylėti. 

Niekada tavęs  

Nepamiršiu, Lietuva. 

 

 
 

Tadas ir Justė Jurkai 

 

Lietuva labai graţi, 

Gėlės tuoj praţys. 

Myliu Lietuvą aš visą. 
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Dominykas Daugėla  

 

Ten , kur ţalia ir graţu , 

Lietuva šalis vardu. 

Čia saulytė man skaisčiausia, 

Čia vaivorykštė ryškiausia. 

Lietuva graţiausias ţodis, 

Lyg mama man  kelią rodys. 

Meilės kupina širdis, 

Lietuva mana šalis. 

 

Viktorija Mordusaitė  

 

Lietuva mana,  

Lietuvėle – tu mana, 

Čia gimiau ir augau aš,  

Čia saulelė vyturėlis, 

Čia rugiagėlė gėlė, 

Čia trispalvė vėliavėlė. 

Čia laiminga aš esu. 

Lietuvėle tu mana. 

 

Adelė Juronytė  

 

Kai uţaugsiu, paūgėsiu, 

Lietuvą labai mylėsiu. 

Vėliavą kieme kabinsiu, 

Gėlytes darţelyje auginsiu. 
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Noreikiškių lopšelis-darţelis „Ąţuolėlis“ 
 

 

 

 

 

Kolektyvinis darbas - poema 

 

PAVASARIS 

 

Lietuva yra mano tėvynė, 

Su daug eţerų, miškų ir pievų. 

Kai ateina pavasaris ir gamta nemiega, 

Medţiai pradeda skleisti lapus 

Ir nutirpsta sniegas, 

Ir būna labai daug balų. 
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Balos kalnu nubėga į Nemuną. 

Jis yra upių tėvelis. 

Pavasarį būna daug ţalios spalvos: 

Ţydi ţibutės, ant medţių auga kačiukai. 

Daug šviečia saulė ir lyja lietus. 

Kartais pavasarį būna ir sniego. 

Nemune daugiau vandens. 

Jis pakeičia spalvą – tampa mėlynas. 

Pavasarį sugrįţta paukščiai 

Ir visus dţiugina savo čiulbėjimu. 

Ţmonės daug daugiau būna lauke, 

Daug daugiau šypsosi čia. 

Štai tokia graţi Lietuva pavasarį! 

Ir aš ją labai myliu! 
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VASARA 

 

Jau saulelė tekėdama budina laisvos Lietuvos ţemelę ir 

savo spinduliais sveikina vasaros sulaukus. 

Kuoţnam siųsdama Dievo malonės vasaros darbus dirbti, o 

po darbų ir dţiaugsmus patirti. 

Prasimerkė ir mano akelės, saulės spindulio pakutentos ir 

švelnaus vėjelio paglostytos. 

Vasarą kaime nėra kuomet ant lovos ritinėtis, į televizorių 

ţiūrėti. 

Veik jau ir bočius su močia iš laukų pargrįţta ir saldaus 

pienelio puodynėlėj parneš. 
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Jie ankstyvi kas rytą, tik saulei patekėjus, lekia pas savo 

gyvulėlius: pamaitina, pagirdo ir uţ tai pienelio gauna. 

O po sočių pusryčių, ţiūrėk, bočius ir vėl tekinas skuba 

prie darbų: reik šieno ţiemai priruošti. 

Svarbiausia, kad ponas Dievas gero oro negailėtų, tada 

visas darbas kaip per sviestą eina. 

O mudvi su močia rūpinamės, kad pietūs būtų laiku 

paruošti ir veţam juos bočiui į laukus. 

Bevalgant man bočius su močia papasakojo, kad senais 

laikais šieną pjaudavo su dalgiais, 

Po to grėbdavo su grėbliais ir kraudavo šieno ţagus, kad 

saulė juos gerai išdţiovintų. 

Ir tik jau kai pilnai būdavo išdţiūvęs, veţdavo su arkliais 

veţimuose į klėtis. 

O dabar vienas bočius su geru traktoriumi visus tuos 

darbus iki švento Jono padaro. 

Šypsos bočius su močia laimingi galėdami savo ţemelėj 

laisvai dirbti 

Ir savo darbo vaisiais aprūpinti visą svietą. 

Taip ir sukas tas metų ratas – ką vasarą padarysi, tą ţiemą 

turėsi, o jei tingėsi – nieko ir neturėsi. 
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RUDUO 

 

Rudenį debesims norisi lyti. 

Na gi tai šalta - kur gi grybai augs! 

Ir negali atsispirti nelyti - 

Negali taip būti, kad nelytų! 

Bet kaip gi reikia padaryti, kad nebūtų debesų? 

Jei mes turėtume galių, 

Tada galėtume vasarą visada turėti. 

Bet medţiai jau pasiruošė mesti lapus... 

Ne tik medţiai gali numesti lapus. 

Bet ir medţiai gali nugriūti nuo rudeninio stipraus vėjo. 

Kai pradeda šaltėti oras, 

Paukšteliai palieka savo geriausius kraštus 

Ir išskrenda į šiltus kraštus, kad per šalta jiems čia. 
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ŢIEMA 

 

Man graţu, kai medţiai būna apsnigti. 

Pas močiutę vieną dieną, 

Prie Nemuno, Zapyškyje, ten buvo tokie ledai. 

Kai einam, vaţiuojam – dairausi – 

Matau daug nematytų kelių, kur nuvaţiavęs aš esu. 

Apsnigusios šakos, ţmonės eina - ir graţus vaizdas! 

O dar graţiau ant apsnigto kalno,- 

Ir ten eina ţmonės ir mato. 

Vaţiuoju į darţelį ir matau pro langus tuos medţius, 

Kai mašinoje taip gera ir smagu į juos ţiūrėti. 

Man taip graţu, kai būna apsnigta aplink. 

Statau besmegenį ir tada būna linksma. 

Vakare šviesos apšviečia namus ir būna labai graţu. 

Vaikščioju su tėčiu, ţaidţiam, kai sniego yra. 

Linksma, nes ţaidţiam abu! 

Ant aikščių, kai sniegas nutirpo, 

Į Vilnių vaţiavau vieną dieną ir viena naktį. 
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O man labai graţu, kai einu pasivaikščiot, 

Nes apsnigę ledo formos. 

Kai šviečia saulė ir apšviečia medţius, 

Tada graţu ir mes fotografuojamės. 

Lietuva labai graţi – maţa šalis. 

Prie darţelio eglės, pušys... 

O pas mus yra miškuose gyvačių labai maţai. 

Pas mus ţiemą ateina stirnos dvi, 

Prie namų dvi stirnos. 
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Piešiniai –  

Kauno Rokų gimnazijos IVa klasės mokinių  

(mokytoja Rima Latkauskaitė)  

ir  

Kauno lopšelio-darţelio „Rokutis“ „Nykštukų“ grupės vaikų 
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DALYVAVUSIOS ĮSTAIGOS IR PEDAGOGAI: 

 

Kauno vaikų darţelis „Dvarelis“ 

Dalia Valiokienė 

Raimonda Jučienė 

Irena Gabševičienė 

 

Menų darţelis „Etiudas“ 

Daina Paškauskaitė 

Jūratė Glambienė 

Diana Kaminskienė 

Rita Sriubienė 

 

Kauno lopšelis-darţelis „Liepaitė“ 

Rasa Barvainienė 

Laima Bernotaitytė 

Monika Grendienė 

Giedrė Bagdonienė 

Violeta Viknienė 

 

Kauno Panemunės lopšelis-darţelis 

Daiva Švetkauskienė 

Vaida Jurgilevičiūtė 

 

Kauno sanatorinis lopšelis-darţelis „Pušynėlis“ 

Laimutė Jucevičienė 

 

Kauno lopšelis-darţelis „Rokutis“ 

Dalė Šimkaitienė 

Edita Diedonienė 

Renata Marcinkevičienė 

Jovita Pravackienė 

 

Kauno lopšelis-darţelis „Vėrinėlis” 

Gitana Balčiuvienė 

Violeta Verikienė 

Stanislava Lukienė 
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Kauno lopšelis-darţelis „Šarkelė“ 

Vilma Frejerienė 

 

Kauno lopšelis-darţelis „Ţemyna“ 

Aldona Mickevičienė 

Daiva Kilikevičienė 

 

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla  

(ikimokyklinio ugdymo skyrius) 

Vida Lajūtė 

Nerija Rakauskienė 

Agnė Šnaider 

Ilona Juozapavičienė 

 

Noreikiškių lopšelis-darţelis „Ąţuolėlis“ 

Reda Ančerienė 

Kristina Malinauskienė 

Daiva Velykienė 

Alė Korolkovienė 

 

Alytaus lopšelis-darţelis „Boruţėlė“ 

Inga Gudelevičienė 

 

Jurbarko „Ąţuoliuko“ mokykla 

Gražina Glinskienė 

Daina Liorančienė  

Snieguolė Mažeikienė 

 

Jurbarko r.  

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija 

(priešmokyklinio ugdymo grupė) 

Aldona Štulienė 

Irena Aleksienė 

Vilė Greičiuvienė 

Vilma Matijošaitienė 

Olga Yurenene 
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Pateiktieji tekstai netaisyti, neatrinkinėti, nevertinti,- tai 

mūsų visų „suneštinės vaišės“. Tikėtina, kad tai ne vien vaikų 

mintys. Kiekvienas galime geranoriškai viską peržiūrėti, sau 

pripažinti, sau įvertinti...  

Išties, gal ne visi ir išgirdome, kad prašyta teikti tik vaikų 

kūrybą, tobulą savo pirmapradiškumu. Bet galiausiai 

pasidžiaukime ir tais suaugusiaisias, kurie kartu ir patys 

paniro į kūrybos tėkmę, nors ir užmiršdami formato 

reikalavimus.  

 

AČIŪ VISIEMS 

už Jūsų nuoširdų pavasarinį kūrybinį polėkį! 
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Maketavo 

Aldona Endziulienė 


