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„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

 

,,Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas ir muzika, meilė 

ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir 

mąstančio žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom ir ašaros be 

ašarų... Viskas  kas žmogiška.“ (Paulius Širvys) 

Minint Tarptautinę poezijos dieną, pakvietėme ikimo-

kyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes daly-

vauti respublikiniame projekte „Kas skaito ir rašo, duonos nepra-

šo“. Norėjome sutelkti į eilėraščių kūrimą pedagogus, vaikus ir jų 

tėvelius. Skatinome vaikų norą kurti, žaisti žodžiais, patirti žodi-

nės kūrybos džiaugsmą.  

Norime kartu pasidžiaugti vaikų kūryba, mąstymu, eilėraš-

čių gausa, įvairove, bei nuostabiais piešiniais. Kiekvienas kūri-

nys yra mums svarbus, įdomus, o jei jis kuriamas su meile, tikrai 

suvirpina ir sušildo kiekvieno širdį. Labai džiaugiamės, kad pro-

jektas sulaukė didelio susidomėjimo.  

 



 

  

Pavasaris gimtinėj...  

Mūs gimtinėj – Lietuvoj,  
Toj šalelėj mylimoj!  
Vieversėlis tuoj parskris,  
Sniegas greit nutirps.  

 
Ir maži žali varliukai –  
Baloj šokinės.  
Skruzdėlytės darbštuolytės – 
Namelius statys.  

 
O kai gandras dar parskris,  
Pievos sužaliuos.  
Tai drugeliai ir bitutės,  
Tarp gėlių skraidys.  
 

Mūs gimtinėj – Lietuvoj,  
Toj šalelėj mylimoj!  
Saulė kai aukštai nušvis, 
Tai pavasaris atskris.  

Alytaus lopšelis – darželis „Boružėlė“ 
priešmokyklinio ugdymo „Kačiukų“ grupės vaikai 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

 

Matas – ratas – akrobatas, 
Matas – rytas – Lietuva, 
Šitas Mato ryto sportas 
Atgaivina kaip kava. 
 

Vėl kartoja Matas ratą 
Ir kaip veidrodis draugai –  
Suka ratą jie po rato –  
Ir mankštinasi ilgai. 

Ryto ratas 

Vilniaus lopšelis – darželis „Šermukšnėlė“ 
Matas Novakas 



 

  

Pavasaris ateina 

Saulė aukščiau pakyla, 
Truputį lietus palyja. 
Žiema pasibaigia. 
Paukšteliai grįžta iš pietų,  
Drugeliai skrenda prie gėlių. 
Žmonės šypsosi ir kelia inkilus. 
Pavasaris ateina! 

Alytaus lopšelis – darželis „Obelėlė“ 

Dovydas Dabulevičius, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

 

Džiaugiasi grobiu peliukas, 
Tai bent sūrio gabaliukas. 
Šviežias, minkštas ir kvapnus, 
Koks gyvenimas gražus! 
 

Susirūpino peliukas, 
Kad atims katinas gabaliuką. 
Ką daryti, ką daryti? 
Greitai slėptis po šluotyte. 

 
Bet katinėlis pagailėjo... 
Sako: 
Valgyk, nebijok! 
Bet peliukas netikėjo. 
Ir į urvą nugarmėjo... 

Panevėžio lopšelis – darželis „Kastytis“  

Evelina Kuodytė, 7 m. 

Peliuko sūrio gabaliukas 



 

  

Lietuva 

Lietuva – tėvynė 
Brangi gimtinė. 
Ten gyvena 
Mūs šeima, 
Tėtis, sesė 
Ir mama. 
 
Meilė, grožis, 
Šiluma. 
Pagarba, ramybė 
Tai šalis gimta, kur draugų vienybė. 

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Šermukšnėlė“ 

priešmokyklinio ugdymo „Tošinukų“ grupės vaikai 

 

 

Lietuvėle, tu graži 

Valstybė – Lietuva, šalelė mylima. 
Čia – Vilnius ir laukai, 
Žali, gelsvi miškai. 
Lietuvėle, tu graži, 
Tave mylim mes visi. 
Kai nuvyksiu aš į kaimą, 
Ten seneliai bus mieli. 
Geltona, žalia ir raudona  – 
Tai vėliavėlės mūs spalva. 
Mes ją nupiešim labai gražią 
Ant balto lapo su dažais labai ryškiais. 

 

Alytaus lopšelio – darželio „Boružėlė“ 
ikimokyklinio ugdymo „Širdučių“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Draugiški vaikai 
Mes darželyje draugaujam, 
Nesipykstam, nors išdykaujam. 
Padedam vieni kitiems, 
Ir mažiems, ir dideliems. 
 

Nesikandžiojam, kaip šuniukai, 
Ir nebliaunam, kaip ožiukai, 
Nešūkaujam, kaip vilkai, 
Nesimėtom su kaladėmis, tikrai. 
 

Čia daug mokomės ir šokam. 
Piešiam, lipdom ir klijuojam. 
Daug sportuojam ir dainuojam, 
Žaidžiam ir eksperimentuojam. 
 
Turime čia daug žaislų – 
Įvairiausių ir gražių: 
Mašinyčių ir garažų, 
Daug dėlionių ir kaladžių. 
Daug lėlyčių, vežimėlių, 
Daug joms maisto ir vaistų, 
Vitaminų įvairių. 
 
Valgome labai gerai, 
Bet visada tikrai sveikai. 
Mėgstam košes ir vaisius,  
Daržoves ir jogurtus.  
Mes draugausime visi 
Būsim gražūs ir linksmi. 

Alytaus lopšelio – darželio „Boružėlė“ 
ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės vaikai  

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

 

Stebuklų knygutė 

Kokia graži knygutė! 
Aš ją labai myliu! 
Ji yra man brangiausia iš visų! 
Aš ją galiu lipdyti, 
Aš ją galiu skaityti, 
Galiu žiūrėti į gražiausius paveiksliukus. 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis – darželis „Buratinas“ 
Erlina Jovaišaitė, 6 m.  



 

  

Gėlės man patinka 

Gėlės man patinka labai. 
Jos gražios, pūstos, ir kvepia skaniai. 
Išlįs iš po sniego snieguolių žiedai! 
Jos baltos kaip snaigės, šypsosis gražiai! 

 
Miške, lyg dangus, žibutės pražys. 
Surinksiu, pamerksiu – visi pamatys! 
Parnešiu pavasarį į savo namus – 
Tėveliui, mamytei daug džiaugsmo bus! 

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis 

Augustė Jankūnaitė, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Spalvoti vaikystės takeliai 

Daug vingiuotų takelių 
Mūsų Lietuvos šalelėj. 
Žalias takelis – tai žolynėliai žali. 
Geltonas takelis – jūros gintarėliai maži. 
Rudas takelis – aštrūs akmenėliai. 
Raudonas – gėlių darželio žiedlapiai rausvi. 
Mėlynas takelis – dangaus spalva šviesi.  
Mūsų Lietuvos šalelėj  
Bėgioja daug mažų vaikelių. 

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Berželis“ 
ikimokyklinio ugdymo ,,Saulutės“ grupės vaikai 



 

  

Mėnesėliai 

Lietuvaičiai mes maži 
Ir dainelė mūs graži. 
Mokame dainuoti, mokame žygiuoti, 
Ir sustoti rateliu. 
 
Mes užaugsim dideli 
Ir draugausime visi. 
Greitai į mokyklą eisim 
Ir mokinsimės visi. 

 

Alytaus lopšelio – darželio „Boružėlė“ 
ikimokyklinio ugdymo „Mėnesėlių“ grupės  vaikai 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

 
 

 

Myliu 

Myliu žalią pievą 
Ir laukų gėles 
Myliu mamą, tėtį 
Jų šiltas rankas 
Myliu Lietuvėlę 
Vardą jos tariu 
Ir kasdien keliauju 
Savo takeliu. 

Kupiškio vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ 
Gabija Mištolytė, 4 m. 



 

  

Mano namas 

Mano namas 
Man labai 
Patinka. 
Namas stovi 
Lietuvoj. 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla 

Alvita Verbutė, 6 m. 

 

 

Ąžuolas ir vaikai 

Ąžuolas linksmas stovėjo,  
Nes vaikai pro jį praėjo. 
Linksmas jis ir išdidus,  
Nes pasaulis jam gražus. 

Ąžuolą mes apkabinsim 
Ir vainiką jam nupinsim. 
Tegul jis dar vis tvirtėja 
Ąžuoliukų lai pasėja. 

Ąžuolas turi širdį, 
Ir vaikai tegu ją girdi. 
Ąžuolai tegu žaliuoja,  
O vaikai linksmai dainuoja. 

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija 
ikimokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Gandro batai 

Baltus sparnus išskleidęs, 
Skraido gandras po padanges. 
Laukia jo varlių minia 
Ir sušilusi gamta. 

Gandro batai raudoni, 
Puikiai jaučias  pabaly. 
Juokias varlės taip linksmai – 
Gandrui bus labai liūdnai. 

Varlės kurkia, trimituoja 
Ir visaip gandrą vilioja. 
Gandro batai raudoni,  
Gal užklimps jis pabaly? 

Gandras stovi, galvą kraipo, 
Gal paskelbti varlėms taiką? 
Ei, draugaukime visi 
Ir apsiavę ir basi. 

 

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija  
ikimokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės vaikai 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Lietuva 

 
Gėlės auga 
Pievoje netoli. 
Jų priskinti 
Tu gali. 
Lietuva, 
Tu graži. 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla 

Samanta Ruigytė, 6 m.  



 

  

Dviratukas 

Lietuvoje 
Labai gražu 
Čia man linksma 
Ir smagu. 
Važinėtis aš galiu 
Savo nauju dviratuku. 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla 
Ugnė Laugalytė, 6 m. 

 

 

Kirmėlytė 

Maža kirmėlytė pievelėj ropojo, 
Buvo liūdna, kažką sau galvojo, 
Žiūri gėlytė ant kelio palinkus, 
Žiedelis rasotas, guli sustingus. 
 
 

Užmintą žiedelį kirmėlytė globojo,  
Žolytėm aprišo, laistė ir saugojo. 
Gėlytė pasveiko, gražiai sužydėjo 
Dėkojo ji draugei, kad slaugė mylėjo. 
 

 

Kirmėlytei ji skleidžia ne tik gardų kvapą 
Nuo vėjo ją saugo, nuo lietaus slepia. 
Dabar jos juk draugės, viena kitą saugo 
Draugystė graži, kaip žiedas užaugo.  

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija 
priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Nykštukas... 

Mažas nykštukas, jo mažas namelis 
Turi nykštukas ir mažą širdelę. 
Nors nykštukas mažas ir  širdelė maža, 
Bet didelė meilė gyvena joje. 
 

Mažo nykštuko pasaulis mažytis, 
Kur tie daug meilės čia gali slapstytis. 
Nykštuko širdelė gera, nors mažytė 
Ji moka daug meilės kitiems išdalyti. 
 

 
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija  
priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Lietuvoje gražu 

 
Lietuvoje  
Labai gražu, 
Man ir draugėm 
Labai smagu. 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla 

Mėta Česnauskytė, 6 m. 



 

  

Sliekų gyvenimas 

Kažkas juda! Nežinau, 
Ką ant žemės aš matau. 
Lenda vienas, štai ir du, 
Jau visa šeima kartu. 

 
Sliekas tėtis ir mama, 
Dar vaikučių jų krūva. 
Raitosi jie pamažu: 
Gera būt mažu slieku! 

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis  

Judita Briedytė, 6 m. 

 

 

Vabaliukai vabalai... 

Vabaliukai vabalai  
Zirzė pievoje linksmai,  
Skruzdėlytė ir drugelis,  
Bitė, kirminas, žiogelis. 

Džiaugės, skraidė ir ropojo, 
Apie nieką negalvojo, 
Gėrė gaivią ryto rasą  
Ir nektarą iš žiedų. 

Šildės saulės spindulėliuos, 
Klausėsi žiogų dainų. 
Visą vasarą nuo ryto,  
Girdis pievoj žu-žu-žu. 

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija  

priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Vaikiška meilė 

Aš turiu tėvynę vieną 
Ją labai labai myliu, 
Meilę didelę kasdieną 
Ant delniuko jai nešu. 
 

Aš turiu mamytę vieną, 
Ją labai labai myliu, 
Švelnų žodį, bučinuką 
Jai kasdieną dalinu. 

 

Ir tėvelį ir sesytę 
Aš labai labai myliu, 
Ir senelį, ir močiutę 
Bučiniais apdalinu. 

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija 

 priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Lapė ir kiškis 

 
Bėgo kiškis per laukus   
Ir sutiko lapę. 
Lapė kiškį pasigavo,  
Ir nusinešė į olą.  
 

Kiškis šaukia rėkia:  
Gelbėkit mane!  
Ateikit į pagalbą,  
Nušaukit lapę, medžiotojai! 

Utenos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ 

Vakarė Misiūnaitė, 5 m.  



 

  

Ką veikia miško gyvūnai? 

Lapė snapė gaidį rijo,  
Vilkas šieną krovė.  
Meška ant kelmo sėdėjo,  
Ir ant balos gulėjo.  

 
Burundukas ėjo per miškutį,  
Ėjo ėjo ir  sutiko lapę.  
Burundukas padainavo jai dainelę:  
Lape, lape, tu manęs nesuvalgyk!  

Utenos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ 

Kamilė Zakrytė, 5 m. 
 

 

 

Varna ir žiema 

Kar kar kar balta žiema dabar 
Kar kar kar pakartokime dar. 
Varna juoda ant šakos tupėjo  
Ir kasryt linksmai karksėjo. 

 

Kar kar kar žiema balta,  
O juk varna tai juoda. 
Varnai linksma ir juokinga – 
Juoda prie baltos juk tinka. 

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija  

priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Stebuklai 

Tyliai šnibžda medžio lapai 
Šaltas oras jau kieme 
Vėjas ūžauja už lango 
Žvaigždės mirga naktyje 
O diena dar miega tyliai 
Savo pasakų šaly. 
 

Pasakų šalis graži 
Kiek ten įdomių dalykų 
Ten vaivorykštė taip spindi 
Ten tiek saulės šilumos 
Ten tiek daug tokių linksmybių 
Kiek vaikai dar nežinos. 

Rudaminos lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ 

Anžela Volodkienė ir Jonas Baltrušaitis, 3m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Kačiukas Pedras 

 
Mano kačiukas Pedras šaunuolis. 

Laka pienelį tikras gudruolis. 
 

Sėlina tyliai į lauką, 
Nes jo draugai laukia. 

 

Ieškau ir laukiu kačiuko 
Kur jis taip ilgai užtruko? 

Jonavos r. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras 

Rugilė Guogytė, 6 m. 



 

  

Mielas paukštelis 

Aš turiu mielą mielą paukštelį, 
Kurį myliu labai. 
Jis čiulba kas rytelį 
Prie langelio linksmai. 

 

Jo vardas Mangas. 
Aš su juo žaidžiu. 
Leidžiu paskraidyti 
Ir atgal kviečiu. 

Jonavos r. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras  
Nerilė Svirskaitė, 6 m. 

 

 

Aš esu lapė 

Aš esu laputė kūmutė 
Pabėgau nuo mamutės 
Gaudžiau triušį ir balandį, 
Atbėgo šunelis, nuvijo mane. 
 

Vilkas atėjo pakalbėt su manim 
Panoro draugauti jisai su lape. 
Lapė nebuvo pripratusi visai 
Ištiesė uodegą ir pabėgo jinai. 

Kelmės lopšelis – darželis ,,Ąžuoliukas“ 
Danielė Gudmonaitė, 5m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Aš laimingas Lietuvoj 

Mano šalelė – graži Lietuva. 
Augu aš čia su tėčiu ir mama. 
Džiugina saulė ir giedras dangus, 
Kai nuveža tėtis prie jūros mus. 
 
Einam per mišką – koks kvapas gaivus. 
Taip ir norėtųsi ilgiau čia pabūt. 
Žiūrėk, kelia saulė žolės kilimėlį, 
Kuriuo jau ropoja maži vabalėliai. 
 
Ir aš toks laimingas žengiu su šeima, 
Nes mano šalelė – graži Lietuva! 

 

Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Aitvarėlis“ 
Ema Vaišvilaitė, 6 m., Ema Venckutė, 6 m., Eva Grigišaitė, 6 m., 
Laura Žemgulytė, 6 m., Giedrė Stašauskaitė, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Šuniuko ir kačiuko draugystė 

 
Aš kačiukas mielas, mielas, 
Gyvenu name ne vienas. 
Aš pelytę sugavau  
Ir su ja linksmai žaidžiau. 

 

Mėgstu lakti aš pienelį 
Ir draugauti su šuneliu. 
O šuniukas loja 
Ir linksmai bėgioja. 

Jonavos r. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras  
Digna Pacevičiūtė, 6 m.  



 

  

Vaisių egzaminas 

Šaltalankiai, spanguolės, mėlynės –  
Saugo nuo visų ligų! 
Gervuogės ir vyšnios – vitaminai.  
Jei valgysim kasdien – bus puiku.  
 

 Greipfrutai saugo nuo piktų ligų.  
 Avokadas – vaisius, ne daržovė – 
 Daug gerų riebalų.  
 Granatai sprogsta nuo vitaminų. 
 O ananasas – superžvaigždė! 
 Kasdien ragaukime vaisių, 
 Ir mus lydės sėkmė. 
 

 Egzaminas išlaikytas! 
 Dabar jau tu žinai.  
 Vaikai, valgykime daugiau vaisių ir uogų 
 Ir gyvensime ilgai! 

Šiaulių Medelyno progimnazija 

bendras priešmokyklinės grupės ugdytinių projektas 

 

 

Žiema žiemužėlė 

Žiema žiemužėlė atėjo laukais, 
Vaikučių akytės jau spindi šilkais. 
Kalėdų Senelis geresnis nebus 
Už pasakų triuką ir geriausius haskius. 
 
Kačiukai pavirtę sustojo kinkyt 
Elniukų gražuolių per visą virvyt. 
Žiema žiemužėlė pasibaigė jau, 
Vaikučių akytės užsimerkė anksčiau. 

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Vidiškių skyrius 
Jorilė Stravinskaitė, 6 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Pavasaris 

Lauke taip šilta, gera, 
Širdelėje džiugu. 
Saulutė skaisčiau šviečia, 
Dangus – be debesų. 

Ir sniegas greitai tirpsta 
Krūvelej prie namų 
Pavasaris artėja 
Labai sparčiu žingsniu. 

Varnėnai jau atskrido  
Iš vietų tolimų. 
Kabinam inkilėlį 
Mes jiems su tėveliu. 

Šlaituos žibutės žydi – 
Akučių daug melsvų. 
Priskinsiu mamai puokštę, 
Tai džiaugsis: „Kaip gražu!“  

Pabradės lopšelis – darželis „Varpelis“ 
Irena Kerulienė su anūku Karoliu Keruliu, 5m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Mokausi skaityti 

 
Daug knygelių aš turiu 
ir pažįstu daug raidžių.  
Tuoj skaityti aš pradėsiu, 
daug ką sužinosiu ir mokėsiu!  

Mažeikių r. Užlieknės pagrindinė mokykla  

Adrija Balsytė, 5m. 



 

  

Zebras 

Zebras – tai raidelė Z.  
Mes pažįstam ją visi. 
Juodas dryžis, baltas dryžis 
Ir zebriukas nudažytas. 

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras 

Vaidotas Paukštė, 6 m. 

 

 

Žiemužė pasitraukia... 
 

Ak, žiemuže... 
Tu graži... 
Iškeliauji paslaptį. 
Ar tu grįši kitą met? 
 

Tavęs lauksime visi, 
Ir maži ir dideli... 
Su šypsenomis, 
Ir su eilėmis! 

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija  Degučių skyrius  

Domantas Grimaila, 6 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Alytus 

Alytau, gimtasis mūsų mieste! 
Labai gražus esi! 
Čia teka upė Nemunas, 
Štai čia miškai žali, žali… 
Mes dzūkai čia gyvenam 
ir kalbam dzūkiška kalba 
Dainuojam dainą mes lietuvišką 
Ir mylim šalį – Lietuva! 

Alytaus lopšelis  – darželis „Girinukas“ 

VilūnėBurbaitė, 6 m., Irena Giedrienė, 46 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Varlė 

 
Štai varlė, 

Štai bala, 
Štai varlytė  
Mūs žalia.  
Šoka varlė ant akmens 
Musę greit jinai pagaus. 

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras 

Kotryna Sabaliauskaitė, 5 m. 



 

  

Berželis 

Mūs darželis tai – Berželis, 
Mūs vaikučiai tai – beržiukai. 
Mūs Berželis tai visi, 
Kas čia lankosi linksmi. 

Akmenės rajono Ventos gimnazija  ikimokyklinio ugdymo skyrius „Berželis“ 

Domas Mikelskis, 6 m.  

 

 

Vasaros gražumai 

Žydi pievoje gėlytės, 
Jas lietutis prausia.  
Aš lietučio nebijau, 
Skėtį rankoje laikau. 
 

Kai nustos lietutis lyti, 
Tuoj atskris bitutė. 
Ir paukšteliai sučiulbės, 
Saulė šviesti tuoj pradės. 
 

Bus pievelėje džiugu – 
Daug spalvų ir daug kvapų. 
Vasarą labai myliu, 
Apsakyti negaliu. 

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis  

vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Meilės lašelio“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Pūgos dainelė 

Pūga gyvena kieme, 
Ji džiaugiasi žiema, 
Dainuoja sau linksma: 
Tra lia lia lia lia lia... 
 

Šu šū, šu šū, šu šū, 
Žu žū, žu žū, žu žū, 
Nešalta, nebaisu, 
Į lauką aš kviečiu. 

 

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis  

jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Balandėlės“ grupės vaikai   

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Sapnas 

 
Žalią varlę sapnavau 
Ir labai ant jos pykau... 
Ji tupėjo palei balą 
Tarp kvapnių gėlių. 
Ten atskrido ir drugelis 
Margas margas kaip genys. 
O varlė – tikra begėdė 
Griebė jį ir tuoj suėdė. 

Marijampolės vaikų lopšelis – darželis ,,Varpelis“ 

Aušrinė Piliūtė, 5 m. ir mama Irena Pilienė 



 

  

Pavasaris atėjo 

Jau pavasaris atėjo 
Kanapinis nugalėjo 
Saulė šviest skaisčiau pradėjo 
Net žibutės pražydėjo.  

 
Atsibudo jau ežys 
Pupsi jis lyg garvežys. 
Kurkia baloje varlytės:  
Slėptis reikia, gandrai grįžta!  

 
Pempė sveikina visus  
Koks pavasaris puikus!  
Tupi pievoj boružytės, 
Kaip raudonos žemuogytės. 

 
Džiaugiasi visi vaikai: 
– Tai pavasaris, tikrai!  

Marijampolės vaikų lopšeli – darželis ,,Varpelis“ 

ikimokyklinio ugdymo ,,Smalsučių“ grupės vaikai 

 

 

Lietuva gražuolė 

Kaip gėlytė mažytė, 
Tu pati gražiausia. 
Tu esi trispalvė  
Ir man  mylimiausia.  

Kaip saulytė geltona, 
Tu esi šviesi. 
Duodi šilumos 
Kai žaidžiame  visi. 

Mūsų namas didelis 
Telpa čia visi. 
Ir langai mums šviečia  
Mylimom  spalvom.  

Lietuva – tu  man  mieliausia,  
Tu gražiausia iš visų. 
Mes vaikučiai laimingiausi 
Saugom Lietuvą visi. 

Lentvario  lopšelis – darželis „Šilas“ 
Augustė Markevičiūtė, 4 m.  

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Šokoladas 

Kai už lango taip tamsu, 
Krenta baltos snaigės, 
Žiūriu - ten mėnulis, 
Ten yra durytės. 
Durys tokios aukštos, 
Kas gi ten gyvena? 
Pažiūrėti noriu. 

Aš matau kailiuką, 
Tokį rudą minkštą 
Ir pėdutes baltas, 
Kaip sniegą. 

Aš žinau, kas ten gyvena! 
Ten meškutis Šokoladas, 
Toks meilutis ir linksmutis, 
Apkabint jį gera, 
Tokį purų, mielą.  

Vilniaus lopšelis – darželis „Gintarėlis“ 
Goda Šuškevičiūtė, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Pavasaris 
Jau pavasaris žingsniuoja, 
Beldžias į duris. 
Geltona saulutė moja, 
Parskrenda garnys. 
 
Ir vaikučiai ir kiškučiai 
Džiaugias šiluma. 
Šoka briedis su lapute 
Bet dar pievoj dargana. 
 
Upeliukai jau čiurlena, 
Mėlyni laiveliai plaukia. 
Miškuose snieguolės žydi 
Ir genys kalena. 
 
Pavasarėli, mūs smagus 
Džiugink mus visus, visus! 

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Ąžuoliukas“ 

ikimokyklinio ugdymo ,,Kiškučių“ grupės vaikai 



 

  

Pavasaris atkeliauja 

Jau pavasaris ateina 
Šypsosi saulutė,  
Šildo ji visus 
Ir mažus vaikus. 

 
Štai paukšteliai parskrenda 
Po ilgos kelionės, 
Štai upelis tirpsta 
Po ilgos žiemužės. 

 
Tai pavasarėlis 
Tai pavasariukas 
Pas mus atkeliauja 
Šiltas spinduliukas! 

Panevėžio lopšelis – darželis „Žibutė“ 

Goda Glušokaitė, 5 m. 

 

 

Eilėraštis  Lietuvai 

Eilėraštį, eilėraštį 
Lietuvai aš skiriu. 
Labai tave, Lietuvėle, 
Aš stipriai myliu. 
 

Gerbiu Lietuvą Tėvynę, 
Jos laukus, miškus, 
Miestus, gėlynus, žmones gerus 
Ir vėliavą trispalvę mūsų. 
 

Augu aš lietuvaitė –  
Linksma mergaitė. 
Gera man ir smagu 
Lietuvoj gyventi. 

 

Raseinių lopšelis – darželis „Liepaitė“  
Benita Dubinskaitė, 6 m.  

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Žuvelė 

Aš turiu žuvelę mažą, 
Ji akvariume viena. 
Liūdna jai labai, 
Draugės reikia būtinai! 

Paprašiau mamos aš dovanos 
Dar vienos žuvytės mylimos. 
Aš mylėsiu ją labai 
Ir globosiu būtinai! 

Dviem žuvytėms bus smagiau 
Žaisti, dūkti bus linksmiau. 
O paskui gal dar sulauksiu 
Daug mažų žuviukų. 

Kauno lopšelis – darželis „Drevinukas“ 
Mėja Novickaitė, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Mano Lietuva 

Kai linksmi lietaus nykštukai, 
Saulę apkabina. 
Margaspalvė laumės juosta 
Dangų padabina. 

Iš po samanų paklotės 
Grybų galvos kyšo. 
Kūdroje varlytės juokias – 
Debesėlis plyšo. 

Voveraitė riešutėlius 

Drevėje skaičiuoja. 
Po egle kiškutis saldžiai 
Kopūstus sapnuoja. 

Ežerėlių melsvos akys 
Debesis skandina. 

Pievose drugelių pulkas 
Vainikėlius pina. 

Lietuva, šalelė mano, 
Dainių apdainuota. 
Kaip motulės kūdikėlis 

Baltijos sūpuota. 

Telšių lopšelis – darželis „Eglutė“ 

Genutė Lučinskienė, 57 m. ir ikimokyklinio ugdymo „Nežiniukų“ grupės vaikai 



 

  

Gėlytė mamytei 

Mamytę savo  
labai myliu,  
Gėlytę gražią  
aš Jai piešiu. 

 
Gėlytė, gėlytė 
mano graži. 
Saulytė šypsos  
Diena šviesi. 

 
Mamyte mano,  
tave myliu. 
Gėlytę šitą 
aš Tau piešiu. 

Vilkaviškio lopšelis – darželis „Buratinas“ 

Paulina Rimaitė, 6 m.  

 

 

Lietuva – gimta šalelė 

Lietuvą myliu labai 
Ir gražu čia ir namai. 
Esame vaikai šalelės 
Tėvyne vadinti galim. 
Upės, jūra, daug ežerų… 
Viskas sava čia ir gražu! 
Aš taip Lietuvą myliu! 

 

Panevėžio lopšelis – darželis ,,Puriena“ 

Agnė Vžesniauskaitė, 4 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Gėlės mamytei 

Vasarėlės kilimuos 
Sužydėjo visos gėlės. 
Jos man labai patinka,  
Tad priskyniau jų mamytei. 

 
Ir gera, gražu mums ir linksma 
Tas gėlytes mamytei nuskinti. 
Nors gaila mielos vasarėlės,  
Žydėkite, rudenėlio gėlės. 

Panevėžio lopšelis – darželis ,,Puriena“ 

Gabija Sadzevičiūtė, 5 m.  

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Aš myliu 

 
Aš myliu mamytę, 

gražią, kaip saulytė. 
Aš myliu tėvelį, 
mielą debesėlį. 
 
Aš myliu broliuką, 

linksmą, kaip vandens lašiuką. 
 
Aš visus labai myliu 
Stipriai juos apkabinu. 
Aš visus labai myliu 

ir mielus žodžius tariu. 

Vilkaviškio lopšelis – darželis „Buratinas“ 

Elanas Saukaitis, 6 m.  



 

  

Katinas Pincius 

 
Lu-lu-lu – 
Po stalu 
Katinėlis guli, 
Pincius jis vardu. 
 
Kraipo riestą ūsą, 
Krapšto nagelius. 
Iš po stalo stebi 
Dūkstančius vaikus. 

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla 

Justė Kapočiūtė, 6 m.  

 

 

Motina gamta 

Kai saulė šviečia – aš linksma, 
Kai lyja lietus – aš liūdna, 
Kai vėjas plaukus mano glosto 
Ir liūdnas ašaras nušluosto. 
Visa tai yra gamta, mūsų motina visa. 
Mylėkim ir globokim, bet kokiu oru ją, nes tik gamtos 

dėka visi gyvename! 

 
Pabradės lopšelis – darželis „Varpelis“  

Diana Bimbienė ir „Drugelių“ grupės  vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Mūsų darželis 

Ar lyja lietutis 
Ar šviečia saulutė 
Ar laksto vėjelis 
Ar krenta sniegelis 
Mes lankom darželį 
Vardu „Ąžuoliukas“. 
 

Čia žaidžiam, draugaujam 
Čia piešiam, sportuojam 
Dainuojam ir šokam 
Čia visko noriai ir greitai 
Išmokstam. 
 

Todėl mums taip gera 
Be galo smagu 
Lankyt „Ąžuoliukas“ 
Darželį vardu. 

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“  
Lida Aksionova ir Milana Fedosejeva, 5 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Gimtinė 

 
Mano gimtinė graži 
Čia auga beržai dideli 
Stovi pilis čia puiki 
Ją aplankykit visi. 
Didelį namą turiu 
Mamą ir tėtį myliu 
Noriu dainuoti linksmai 
Po gimtinės beržais. 

Kauno Šančių lopšelis – darželis 

Matas Kalasauskas, 7 m. 



 

  

Tu mano širdy 

Lietuva, Tu tokia graži, 
Tavo gamta tokia puiki, 
Aš Tave labai myliu 
Ir labai, labai gerbiu 

 
Mano graži Lietuva, 
Tu mano širdyje, 
Aš Tave stipriai, stipriai apkabinu 
Ir pasakau, kad be galo LIETUVĄ MYLIU. 

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis – darželis 

Goda Amelevičiūtė, 6 m. 

 

 

Augame sveiki 

Augam žvalūs ir sveiki 
Nes mankštinamės visi. 
Ir gyvename sveikai 
Žaidžiame visi linksmai. 
Kas gi padeda man augt sveikai? 
Ogi sportas, sveikas maistas ir draugai. 
Kad užaugtume sveiki ir stiprūs 
Padeda ir nuostabi draugystė. 

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“  
Lida Aksionova ir Daniil Liaščenko, 5 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Moliūgo šeimynėlė 

Daržo lysvėje užaugo 
Didelė šeimyna. 
Nuostabus moliūgas – tėtis, 
Lapai jo kaip skėtis. 

 

Kai naktis atėjo 
Žvaigždės sužybėjo. 
Moliūgėlis nebijojo 
Su visa šeima miegojo. 

 

Visą vasarą jis augo, 
Lijo lietus, švietė saulė 
Ir užaugo štai koks storas, 
Tas moliūgas kaip bajoras. 

Kauno r. Domeikavos lopšelis – darželis  

priešmokyklinio ugdymo „Spalviukų“ grupės vaikai 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Lietuva, tu brangi 

Lietuva, tu visada esi brangi, 

Lietuva, tu mūsų turtas. 

Lietuvoj užaugom mes visi. 

Žmones ir Lietuvą telaimina dievas. 

Tu žiedlapių šalis, nes gėlės žydi vasarą. 

Tu meilės, džiaugsmo šalis, 

Pasaulyje pati geriausia, 

Lietuva, tu mūsų auksas. 

Čia gera, nes nėra blogų žmonių, 

Nėra baisių pavojų. 

Gražūs tavo medžiai visada ir daug pilių. 

Yra daug džiaugsmo ir meilės. 

Žmonėms patinka, kai žydi gėlės, 

Kai gražūs laukai visada. 

Žmonėms gera, vaikus džiugina tėvų meilė. 

Visi myli Lietuvą. 

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Gintarėlis“ 

priešmokyklinio ugdymo „Spinduliukų“ grupės vaikai 



 

  

Gražus pavasaris 

Gėlės žydi Lietuvoj 

Rožinės, geltonos. 

Sprogsta medžių pumpurai. 

Saulė leidžias vakarais. 

 

Paukščiai grįžta 

Iš šiltų kraštų, 

Suka sau lizdus. 

Pavasari, pavasari, 

Koks gi tu gražus! 

Vilniaus lopšelis – darželis „Gintarėlis“  

priešmokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupės vaikai 

 

 

Zuikis Puikis 

Buvo kartą mažas zuikis, 
O jo vardas buvo Puikis. 
Mėgo zuikis kopūstus, 
Nusigraužė sau ūsus. 
 
Mėgo zuikis ir morkytes, 
Apsilaižė sau nosytę. 
Ir sutiko zuikis lapę 
Gudragalvę lapę snapę. 

 
Nori zuikį ji pagauti 
Ir to zuikio paragauti. 
Spruko zuikis per laukus. 
Ir nukūrė į namus. 
 
Zuikių namuose jauku, 
Kai visa šeima kartu. 
Mažas zuikis be mamos 
Neiškis net uodegos. 

Šiaulių lopšelis – darželis „Coliukė“  
priešmokyklinio ugdymo „Bildukų“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Gamta žiemą 

Snaigė krenta iš dangaus, 
Sniegas puošia žemę, 
Ledas apgaubė upes, 
Ir pabudo vėjas. 

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Šilelis“ 
Miglė Bielskytė, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Mūsų Vilnius 

 
Vilnius pats didžiausias miestas 

Ir jame labai smagu. 
Vėliavėlė plevėsuoja 
Gedimino pilyje, 
O šalia Valdovų rūmai 
Šviečia tarsi saulė danguje. 

 
Kunigaikštis Gediminas 
Joja Katedros aikšte, 
O šalia Vilnelė teka 
Tyliai, tyliai šniokšdama. 

Vilniaus lopšelis – darželis „Gintarėlis“ 

priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės vaikai 



 

  

Pavasaris 

Jau pavasaris ateina, 
Tirpsta sniegas pamažu.  
Vyturėlio linksmą dainą 
Vėjas neša virš laukų. 
 
Sprogsta pirmas pumpurėlis, 
Skleidžias žiedas, taip gražu. 
Šiltas saulės spindulėlis 
Kviečia kieman vaikučius. 
 
Susirinkę į kiemelį 
Leidžia aitvarus aukštai.  
Mėto kamuolį į krepšį,   
Žaidžia futbolą džiugiai. 
 
Jau pavasaris ateina 
Girdim linksmą paukščių dainą... 

Marijampolės vaikų darželis ,,Linelis“ 

Jonas Daraškevičius, 5 m. 

 

 

Pievelėje 

Auga pievoj daug gėlių 
Raudonų ir mėlynų, 
Rožinių ir geltonų, 
O virš jų šimtai drugelių, 
Pulkas bičių ir muselių. 
Bitės renka saldų medų, 
Musės supas ant žiedų, 
O šimtai margų drugelių 
Sukasi linksmai ratu. 
Tai gražumas tos pievelės, 
Tai linksmumas tų drugelių! 

Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Aitvarėlis“ 
Jurgita Krivickienė, Žemyna Zabukaitė, 5 m. ir Deimilė Žiliūtė, 5m.   

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Aš piešiu Lietuvą 

Mano žemė – mažytis paukštelis, 
Kartais telpa ji mano delne. 
Surastam gintaro lašely 
Švyti saulės geltona šviesa. 
 

Sumaišysiu saulutės skruostukus 
Gabalėlį beribio dangaus, 
Ir dažysiu pavasario pievą 
Su gležnučiais pirmaisiais žiedais. 
 

Pasistiebus jaunutė žolytė 
Nori augti ir džiugint visus, 
O raudonai nušvitus saulutė 
Karštai glostys medelio lapus. 
 

O paskui visa tai dar apglėbsiu 
Ryškiaspalve raudona širdim. 
Ir kamputy švelniai parašysiu: 
– Aš be galo mylėsiu Tave! 

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Gilužis“ 
Julita Narušienė, Rita Maskaliūnienė ir Goda Sūdžiūtė, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Jūrų kiaulyčių gimtadienis 

 
Vieną kartą buvo, 

Jūrų kiaulytės gimtadienis 
Jos vardas buvo ponia Meila 
Kuri, valgė obuolių, morkų 
Ir agurkų pyragą. 
 

Atėjo daug 
Jūros kiaulyčių 
Į jos gimtadienį. 
 
Visi jie gėrė vandens, 

Ir smagiai žaidė ant šieno. 
Jai labai patiko gimtadienis, 
Nes tai pati gražiausia šventė, 
Su dovanom ir fejerverkais! 

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

Urtė Noreikaitė, 6 m.  



 

  

Laikas 

Kai ateina vėlus laikas,  
Miego nori mažas vaikas.  
Valanda jau devinta,  
Laukia lova paklota.  

Mirkt akyte...  
Mirkt kita...  
Vaikas jau saldžiam sapne. 

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

Milana Šalnaitė, 6 m. 

 

 

Pavasaris atėjo, 
Kokia puiki diena. 
Saulė švietė danguje, 
Paukščiai maudos baloje. 
 
Visi vaikai džiaugsmingi, 
Kai pavasaris atėjo.  
Žolėje gėlytės žydi, 
Boružėlė vaikšto ant gėlytės.  

Pavasaris 

Šiaulių lopšelis –  darželis „Ežerėlis“  
Vėja Ručinskaitė, 6 m.  

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Lietuva 

L Lietūs lyja čia. 
Lankos žalios čia. 
Liepos žydi – nuostabu, 
Laiminga čia esu. 

I Išplaukia laivai. 
Išskrenda lėktuvai. 
Išvyksta ir sugrįžta, 
Išsiilgę jos lietuviai. 

E Ežerai – akelės šito krašto. 
Eglės – medžiai girių ir miškų. 
Elenytė ieško pasakoj Jonelio, 
Eglė laukia Žilvino bangos. 

T Tėvyne mes vadinam, 
Tą šalį brangią savo. 
Tėvynę gintarinę, 
Turi mylėt be galo. 

U Utena su Ukmerge čia šnekas. 
Upė Nemunas čia teka. 
Uostas Klaipėda čia senas, 
Uolūs žmonės čia gyvena. 

V Vėliava trispalvė plazda, 
Vytis – herbas jos. 
Vyturio giesmelė plaukia, 
Vaikai mes žemės šios. 

A Ar žinai šią šalį? 

Ar girdėjai apie ją? 

Ar galėtum pavadinti? 

Ar tai – Lietuva? 

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Gilužis“ 
Rūta Kazlauskienė ir Urtė Kričenaitė, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Pavasaris 

 
Pavasaris atėjo, 

Gėlytės sužydėjo, 
Paukšteliai jau perskrido 
Saulutė jau išlindo. 
 
Žolytė sužaliavo, 

Upelis jau čiurlena, 
Visi vaikučiai džiaugias, 
Pavasaris atkeliavo. 

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

Isabela Sladkevičiūtė, 5 m. 



 

  

Panda 

Ėjo panda takeliu 
Ir reikėjo jai gėlių. 
Rado maišą dovanų. 
Panda džiaugės iš tiesų. 

 

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

Ieva Mažliakaitė, 6 m. 

 

 

Žvaigždė 

Kai naktis ateina,  
Žvaigždės sukasi ratu.  
Kai mėnulis šviečia, 
Žvaigždės džiaugiasi šviesa.  
 
Žvaigždės kviečia,  
Žaiskime visi! 
Kai jie pažaidė drauge,  
Ir atėjo jau diena.  

Šiaulių lopšelis – darželis „Ežerėlis“  
Elzė Čelkytė, 6 m.  

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Sulaukėm pavasario 

Sninga. Bet išlindo saulė 
Ir pradžiugino pasaulį. 
 
Džiaugiasi visi vaikai 
Be kepurių jų plaukai. 
 
Paukščiai gieda daineles 
Aš nupiešiu nateles. 
 
Nuo dainelių, nuo linksmų 
Skleidžias gėlės prie namų. 

Klaipėdos lopšelis – darželis „Nykštukas“  
Lina Žilionytė, 7 m.  

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Pavasaris 

 
Jau šviečia saulutė danguje aukštai, 

Paukščiukai medžiuose čiulba gražiai. 
Atėjo pavasaris lauktas ilgai, 
Pavasaris džiugina visus labai. 

 

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

Erikas Paškevičius, 5 m. 



 

  

Tigrė ir tigriukai 

Ėjo liūtė takeliu 
Ir turėjo ji gėlių, 
Ji nuėjo į svečius, 
Pas tigrienę ir tigriukus. 

 

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

Lina Balandytė, 5 m. 

 

 

Mažas kačiukas  

Mažas kačiukas 
Žaidžia linksmai. 
Mažas kačiukas 
Pūkuotas labai. 

 

Mažas kačiukas 
Myli draugus, 
Mažas kačiukas 
Myli visus! 

Senosios Varėnos lopšelis – darželis ,, Nykštukas“ 
Melita Budėnaitė, 6 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Graži Lietuva 

Mama su tėveliu džiaugiasi, 
Kad turi gražią šalį. 
Ta šalis maža  
Vardu - Lietuva. 
Ji labai graži 
Į širdelę panaši. 
Turi miestą Vilnių 
Ir džiaugiasi tuo, 
Kad turim gražią šalį  
Ir sruvenantį upelį. 

 

Šiaulių lopšelis – darželis „Bangelė“  
Jorė Kuncytė, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Kiškis 

 
Ėjo kiškis takeliu, 

Užsimanė jis grūdų. 
Paragavo jis grūdų 
Ir nuėjo takeliu, 
O zuikienė jį pagyrė, 
Kad suvalgė daug grūdų. 

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

Lina Balandytė, 5 m. 



 

  

Šuo Margis 

Bėga Margis takeliu,  
Jam labai labai smagu. 
Šviečia saulė danguje, 
Gėlės žydi lankoje. 

Kartais loja jis piktai. 
Saugokitės jo, vaikai! 

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras 

Tomas Cilišauskas, 5 m. 

 

 

Laukuose žydi gėlės 

Žydi gėlės laukuose 
Jas mamytei skyniau... 
O mamytė taip nudžiugo, 
Jog net ašara ištryško. 
 

Pakvietė mama tėvelį, 
Pasidžiaugt gėlėm! 
Džiaugiasi visi, kas gali, 
Eidami pro šalį! 

Šiaulių lopšelis – darželis „Bangelė“ 
Viltė Tolušaitė, 7 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Kiškiai Lietuvoj 

Vasarą auga morkos. 
Ir kiškiai jas labai mėgsta. 
Jiems patinka graži Lietuva, 
Kur auga morkų gausa. 
 

Kiškiai morkų prisivalgę  
Nori saldaus miego. 
O miegot negali, 
Bijo pikto vilko. 
 

Tuos kiškius pūkuotus 
Reikėtų dresuoti. 
Galėčiau juos mokinti 
Ir būčiau laimingas. 

 

 

Šiaulių lopšelis – darželis „Bangelė“ 
Kajus Bendzevičius, 6 m. 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

 

 
Buvo kūdroje varlė,  

Šalia jos – graži gėlė.  
Strykt – varlytė, strykt – kita: 
„Oi, kokia graži diena! 
Būti kūdroje smagu  
Tarp savų žalių draugų!“ 

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla – daugiafunkcis centras 

Vilija Averkaitė, 6 m. 

Diena kūdroje 



 

  

Pavasaris 

Jau pavasaris atėjo, 
Visos gėlės sužydėjo. 
Ir paukšteliai sučiulbėjo 
Daug vaikučių išperėjo. 

 
Kai pavasaris atėjo 
Ir saulutė suspindėjo, 
Ir vaikučiai pralinksmėjo 
Su riedučiais važinėja. 

 
Boružėlė išskleidė sparnus 
Ir linksma nuskrido į laukus. 
Bitės skraido po pievelę 
Ieško sau gardaus nektaro. 

Kauno lopšelis – darželis „Klevelis“  
priešmokyklinio ugdymo „Skruzdėliukų“ grupės vaikai 

 

 

Manoji Ukmergė 

Ar matėt mane? 
Ar regėjot? 
– Aš Ukmergietis esu. 
Ar saulė, lietus, 
Švilpia vėjas 
„Vaikystės“ darželin einu. 
 
Čia žaidžiam, dainuojam ir šokam 
Dėliojam dėliones kartu. 
Kaip gera visiems čia pabūti 
Su savo geriausiu draugu. 

Ukmergės lopšelis – darželis „Vaikystė“ 

„Šnekučio“ grupės vaikai 



 

  

Lopšinė Lietuvai 

Pavasaris bėga linksmu upeliu, 
Prausia gimtinę lietutis. 
Gieda širdelė mažu paukšteliu – 
Kaip gera vaikučiais čia būti. 
 

Vasarą šildo saulutė skaisti, 
Glosto mažyliams galvelę. 
Temsta vėlai, o išaušta anksti 
Mūs numylėtoj šalelėj. 
 

Rudenį auksu puošias miškai, 
Gamta prisipildo gėrybių. 
Klegėdami skuba darželin vaikai – 
Draugų susiras ten daugybę. 
 

Sniegas jau miegančias pievas apklojo 
Švyti žvaigždelės padangėj. 
Tyliai lopšinę vėjas niūniuoja: 
Ilsėkis, Lietuva brangi! 

Šiaulių lopšelis – darželis „Gluosnis“ 
Smiltė Glazauskytė, 5 m. 

 

 

Laukiame pavasario 

 
Ateis pavasarėlis. 
Sniego patalai ištirps. 
Miškuose ir pievose  
Gegutė užkukuos. 
Skleis gėlytės žiedelius. 
Gandrai sukleketuos. 
Vaikučiai pabiručiai 
Margučius skaičiuos. 

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Berželis“  

ikimokyklinio ugdymo ,,Pagrandukų“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Aš ir pavasaris 

Man pavasarį smagu 
Bėgti, žaisti su draugu. 
 
Einam miško takeliu 

Ir pamatom daug gėlių. 
 
Voverytė ant šakos 
Ir kiškutis iš paskos. 
 

Skinam mėlynas gėles, 
Dovanosim mamai jas. 

Šakių rajono Kriūkų mokyklos – DC  

priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai 

 

 

Mano darželis 

Aš darželyje kasdieną 
Išdykauju ir liūdžiu. 
Kas rytelį aš sportuoju, 
Dviratuką aš minu. 

Kartais robotus  konstruoju 
Ir lėlytes pamigdau.  
Paskaitau aš knygeles 
Ir dėlioju raideles. 
Būna kartais pašėlioju 

Ir mašinėles vairuoju. 
Lėktuvėlį sukonstruoju 
Ir namelyje nakvoju. 
Daug ką dar aš sumąstau... 
Su vaikais draugauju noriai, 

Nesipykstam mes dažnai. 
Man patinka būt darželį, 
Nes čia gera man labai. 

Kaišiadorių lopšelis – darželis ,,Žvaigždutė“ 

ikimokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiuko“ grupės vaikai ir Dalia Kupčiūninė, 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Jau pavasaris 

Jau saulutė skaisčiai šviečia, 
Pasivaikščiot visus kviečia, 
Į kiemelį takučiu 
Su labai geru draugu, 
Jau čiurlena upeliukas 
Ir kvatojasi varpeliukas, 
Čiulba mažas paukštuželis, 
Sparnelius aukštai iškelęs... 
O čia, o čia, o pa pa! 
Štai pavasaris ir čia! 

 

Alytaus lopšelis – darželis   „Putinėlis“ 
priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės vaikai 

 

 

Nykštukų dienelė 

 
Tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, 

Ką veiki mažas „Nykštuk“? 
Aš darželyje esu, 
Man labai labai smagu. 
 
Čia skaičiuoju ir žaidžiu,  

Čia draugauju, čia liūdžiu... 
Kartais mėgstu pasportuoti, 
Paskaityti, padainuoti. 
 
Tuku tuku – mes „Nykštukai“ 

Greitai būsim mokinukai. 
Į mokyklą iškeliausim,  
Su kitais vaikais draugausim. 

Šiaulių lopšelis – darželis „Žirniukas“ 

priešmokyklinio ugdymo „Nykštukų“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Mūsų Lietuva 

Didelė, graži, 
Mūsų Lietuva. 
Daug gėlių čia žydi, 
Saulė šviečia ir šildo visus. 

Myliu mamą ir tėtį, 
Ir brolį, ir sesę, 
Ir Lietuvėlę. 

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis 

Urtė Venckutė, 5 m. 

 

 

Varnos kar 

Greit parskris visi paukšteliai  
Ir čiulbės mums, kas rytelį, 
O juodoji varna čia, jiems pavydi paslapčia. 
Čyru vyru vieversys, klyvi, klyvi pempė 
Ir ku kū gegutė dar - nesigirdi varnos  - kar. 
Aidi skamba paukščių choras, čiulba ulba, kas tik nori, 
Tik juodoji varna – kar, nuplasnojo jau miškan. 

Kauno Montesori mokykla – darželis „Žiburėlis“  

priešmokyklinio ugdymo „Žiniuko“ grupės vaikai 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Lietuva 

Lietuva  šalelė mūsų, pievos ir gamta 
Sveikina visus, piešiančius vaikus. 
Gimtoji šalelė, skambioji daina, 
Ir apdainuoti jos negana. 
Tėveliai ir vaikeliai, šokime kartu, 
Kaip mūsų seneliai, būkime kartu. 

 

 

Kauno Montesori mokykla – darželis „Žiburėlis“  

Gintarė Ruzgytė, 6 m. 

 

 

Šuniukas Pepsis 

 
Mano šuniukas mažas ir baltas, 

Juoda uodegytė. 
Saugo visus: 
Mane, tėtį ir mamą, 
Ir mūsų namus. 

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis 

Ūla Čepkauskaitė, 4 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Kopūstas 

Ei, kopūste, kopūstėli, 
Koks tu žalias ir traškus. 
Ei, lapeli, lapužėli, 
Ar esi labai skanus? 
 
Dėsim tave į sriubytę 
Ir draugausim su bulvytėm. 
O tėveliai su vaikais  
Valgys tave su spirgais. 

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 

Stela Daniševičiūtė, 6 m. 

 

 

Mamytei 

Mamyte, tu mano mamyte! 
Atrodai kaip saulės spindulėlis, 
Atrodai kaip pievos gėlytė, 
Atrodai kaip mano saulytė. 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras  

Elija Vasiukonytė, 6m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Mano tėtis 

 

Mano tėtis man gražus, 
Jis gamina mums baldus. 
Laukiu jo kasdien labai, 
Žaidžiam mes kartu smagiai. 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras  
Julija Raulušaitytė, 6 m. 

 

 

Gandras 

 
Kur tu gandre taip skrendi, 
Kam tu snapą taip tiesi? 
Matai, lietus jau nulijo 
Ir vaivorykštė pakilo. 
 

Skrisi tu toli toli 
Kol draugų daugiau rasi 
Visi tik sparnais plasnosit 
Ir vaivorykštę sapnuosit. 

Ukmergės r. Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Miglė Daunoravičiūtė, 6 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Vasara 

Vasara gražu lauke, 
Žydi gėlės pievoje. 
Net ir gandrai į jas žiūri 
Nusiskins ir lėks į būrį. 
 
Bet gėlytė žydėt nori 
Su drugeliais pakalbėti 
Jai patinka pievoj augti 
Net rudenėlio sulaukti. 

Ukmergės r. Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius 
Rugilė Razumaitė, 6 m. 

 

 

Rugiagėlė 

Čia rugiagėlių pievelė 
Ji miela ir mylima. 
Aš norėčiau tos gėlytės 
Nes ji nuostabiai melsva. 
Rugiagėle, mano gėle, 
Rugiagėle mėlynoji, 
Tave aš pievoj skinsiu, 
Į plaukus sau įpinsiu. 

 

 

Alytaus lopšelis – darželis ,,Volungėlė“ 

Maja Markelytė, 6 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Vaivorykštės juosta 

Vaivorykštės juostą nupiešiu takus, 
Apjuosiu pasaulį ir gera man bus. 
Žydės čia ramunės, žibutės ir gražiai. 
Skraidys ir bitutės po pievą smagiai. 
Surinks iš gėlyčių nektaro gausaus. 
Turėsim medučio geltono, saldaus. 

 

Kauno sanatorinis lopšelis – darželis ,,Pušynėlis“ 
Timėjus Liudvinavičius 

 

 

Pavasario saulytė 

 
Oi pavasarėli! 

Man šiandien džiugu. 
Atnešk šiltesnį vėją, 
Saulytę iš pietų. 

 
Ji danguje šviečia 

Šilta man, jauku! 
Mojuoju tau saulyte, 
Aš tave myliu! 

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis 

Teofilė Obelenytė, 4 m. 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Bitutė 

Aš bitutė, aš mažutė, 
Renku medų po truputį. 
Iš gėlyčių, iš medelių, 
Iš visų kvepiančių žiedelių. 

 
Pavaišinsiu aš meškutę, 
Dar pelytę ir laputę. 
Medų mėgsta ir vaikučiai, 
Visai dideli ir dar mažučiai! 

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis 

Kajus Kuprinskas, 6 m.  

 

 

Kaime 

Pas močiutę kaime 
Augo trys kačiukai. 
Du balti pūkučiai, 
Trečias juodas kaip  
Angliukas. 
Pas močiutę kaime  
Augo ir šuniukas 
Kuris vaiko tuos kačiukus. 

 

Kauno sanatorinis lopšelis – darželis ,,Pušynėlis“ 
Gabija Senovaitė 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

Pavasaris 

Jau pavasaris atėjo. 
Sužydėjo visos gėlės. 
Čiulba ulba jau paukšteliai. 
Šviečia danguje saulelė. 
Skraido tarp gėlių drugeliai 
Skruzdės stato jau namelį. 
O mažučiai vabaliukai. 
Tip, tip, tip ropoja po žemelę. 

 

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Berželis“  
Elija Ivanauskaitė, 4 m. 

 

 

Mano žaisliukai 

 
Aš žaisliukų daug turiu! 
Atsinešiu iš namų, kad daržely būt smagu. 
Arnas žais su meškiuku,  

Marija – su ruoniuku. 
 
Draugėms duosiu po lėlytę, 
Sau pasiliksiu rainą katytę. 
Mes visi linksmai pažaisim, 

Ir laimingi namo eisim! 

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis 

Rugilė Augaitytė, 6 m.  

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  



 

  

DALYVAVUSIOS ĮSTAIGOS IR PEDAGOGAI 

Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

„Berželis“ 

Renata Janulienė 

 

Alytaus lopšelis-darželis ,,Volungėlė“ 

Aldona Aponienė 

  

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

Inga Gudelevičienė 

Diana Bilienė 

Onutė Sedaitienė 

Laimutė Šmuilienė 

Zita Vasiliauskienė 

  

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ 

Irena Giedrienė 

  

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ 

Vida Prašmutaitė 

  

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“ 

Aldona Marčiulaitienė 

  

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla Vidiškių skyrius 

Irutė Drūtiekienė 

  

Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras 

Asta Samukėnienė 

Sigutė Luneckienė 

  

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras 

Danguolė Steponavičienė 

  

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija 

Vilė Greičiuvienė 

Vilma Matijošaitienė 

 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Kaišiadorių lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ 

Dalia Kupčiūninė 

  

Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ 

Eglė Buraitienė 

Rasa Černiauskienė 

  

Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ 

Lina Stanaitienė 

  

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ 

Rita Petrauskienė 

  
Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

Greta Balandytė 

  

Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis 

Renata Bindokaitienė 

  
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ 

Laimutė Jucevičienė 

Indrė Krasauskaitė 

  
Kauno Šančių lopšelis-darželis 

Kristina Sakalė 

  
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 

Erika Verenienė 

Jurgita Dabašinskienė 

  
Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis 

Daiva Krutkienė 

Aušra Kulikauskienė 

Nijolė Ramanauskienė 

Rozita Matelionienė 

Vita Dukavičienė 

Regina Čižauskienė 

Vilma Pisaravičiūtė 

Milda Dranžilauskaitė 



 

  

Kelmės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Roma Kančauskienė 

  

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Aitvarėlis“ 

Birutė Poškuvienė 

Jurgita Krivickienė 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

Deimena Norvilienė 

  

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla 

Virginija Galinienė 

Ramunė Šatkienė 

  

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ 

Rasa Gasiūnienė 

  

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 

Dorita Simanavičienė 

  

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras 

Genutė Burdulienė 

  

Marijampolės vaikų darželis ,,Linelis“ 

Vilija Vingelienė 

Renata Radzevičienė 

  

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Varpelis“ 

Rima Plikienė 

Audra Plačienė 

Mažeikių rajono Užlieknės pagrindinė mokykla 
Galina Lobina  

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ 

Renata Grigonienė 

Liucija Gruzdienė 

Diana Bimbienė 
  

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis 

Mikaldė Valikonytė 

Karolina Platušienė 
  

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Puriena“ 

Dalia Staniūnienė 
  

Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“ 

Justina Kedytė 
  

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ 

Simona Černiauskienė 
  

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

Albina Kunigonienė 
  

Rudaminos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Anžela Volodkienė 
  

Senosios Varėnos lopšelis-darželis ,,Nykštukas“ 

Sigita Graževičienė 
  
Šakių rajono Kriūkų mokyklos – DC 

Rita Puidokaitytė 
  
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Larisa Šarpanova 
  
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Berželis“ 

Danguolė Mikutienė 

Algimanta Liutkuvienė 

Tatjana Pušakova 

 
Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ 

Rita Nemaniūnienė  



 

  

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ 

Asta Želionienė 
  
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“ 

Laura Zinkevičienė 
  
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ 

Dalia Terleckienė 
  
Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“ 

Virginija Grišiuvienė 
  
Šiaulių Medelyno progimnazija 

Ugnė Dryžienė 

Justina Pundzienė 
  
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

Gitana Jakštavičienė 
  
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija. Degučių skyrius 

Monika Žeimienė 
  
Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Genutė Lučinskienė 
  
Ukmergės lopšelis-darželis „Vaikystė“ 

Vilė Jasiulionienė 
  
Ukmergės r. Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Danutė Jasaitienė 
  
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ 

Loreta Kanapkienė 
  
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

Lina Benekoraitienė 
  
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gilužis“ 

Rita Maskaliūnienė 

Julita Narušienė 

Rūta Kazlauskienė 

Rima Trakimienė 

 

 

„Kas skaito ir rašo, duonos neprašo“  

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Šilelis“ 

Audronė Martusevičienė 
  
Vilniaus lopšelis-darželis „Šermukšnėl“ 

Ingrida Urbanavičiūtė 

Regina Dabužinskienė 

  
Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 

Vida Šuškevičienė 

Violeta Paškevičienė 

Loreta Marcinkevičiūtė 

Laimutė Girdauskienė 
  
Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis 

Viktorija Jasevič 
  

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Lida Aksionova 

  


