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ĮŽANGINIS ŽODIS
Pasek man, mama, ilgą pasaką,
Kuri neturi pabaigos...
Šiandien aš prikeliu tą jausmą,
Ir pasaką prašau pasekt mamos...
Sapnuose pasaką man seka
Šilti, geri mamos delnai...
Jie glosto spindulį, kai saulė teka,
O tęsti pasaką palieka man pačiai.
Birutė Dilpšienė
Pasakos atsirado prieš tūkstančius metų, pradėjusios pasakojamąsias tradicijas.
Terminas pasaka pradėtas vartoti XVII a. Tuo laikotarpiu pasakomis nebuvo laikomos tik istorijos
vaikams. Tai buvo tarp suaugusiųjų, kurie skaitė populiariąją literatūrą, paplitęs žanras. Tik nuo
XIX a., kai plunksnos ėmėsi Hansas Kristijanas Andersenas ir Oskaras Vaildas, pasakos pradėtos
sieti su vaikais. Pasaka vaikui – tikrų tikriausia dovana. Tai nematytų neregėtų vaizdinių kalba,
fantazijos ir išminties šaltinis. Įprasta, kad pasakas vaikams kuria suaugusieji. O kas jeigu pasakas
kurtų patys vaikai?
„Vaikų pasakos apie medžius“ – tai Vilkaviškio rajono Kybartų mokyklos-darželio
„Ąžuoliukas“ inicijuoto to paties pavadinimo projekto rezultatas. Tai dviejų dalių vaikų sukurtų
pasakojimų, kuriuose minimi medžiai ir krūmai, bei jų iliustracijų elektroniniai rinkiniai. Projekto
organizatoriai sąvoką pasaka supranta plačiąja prasme. Pasaka – ne tik literatūrinis pasakojamasis
fantastinis kūrinys, bet ir išgalvotas dalykas, netiesa; pasakojimas, istorija (žr. Dabartinės lietuvių
kalbos žodynas, internetinė versija, 2011. – http://dz.lki.lt).
Projekto „Vaikų pasakos apie medžius“ tikslas – plėtoti ir palaikyti bendradarbiavimo
ryšius su šalies bei rajono įstaigomis, lavinti vaikų mąstymą, rišliąją kalbą, kūrybinius ir meninius
gebėjimus. Projektas skirtas Bibliotekų metams ir Pasaulinei knygos ir autorių teisių dienai
(balandžio 23 d.) paminėti.
Projekte buvo kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo įstaigų,
kurias sieja medžių ar krūmų pavadinimai, priešmokyklinių grupių ugdytiniai, pradinių klasių
mokiniai, pedagogai, tėvai bei Vilkaviškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo
lavinimo mokyklų priešmokyklinių grupių ugdytiniai, pradinių klasių mokiniai, pedagogai, tėvai.
Projekto dalyvių buvo prašoma kurti ir iliustruoti istorijas, kurių tema turėjo sutapti su įstaigos
pavadinimu. Vilkaviškio rajono įstaigų, kurių pavadinimai nėra krūmo ar medžio pavadinimas,
dalyviai buvo kviečiami patys pasirinkti, apie kokį medį ar krūmą kurti pasakojimą. Visi sukurto
teksto žodžiai turėjo prasidėti ta pačia raide, kaip ir teminis teksto žodis. Kuriamuose tekstuose
buvo leidžiama vartoti pačių sukurtus naujadarus, tarmiškus žodžius ir gramatines formas,
bendrinėje kalboje neteiktinus žodžius.
Labai džiaugiamės sulaukę gausaus dalyvių skaičiaus. Savo kūrybą mums atsiuntė
dalyviai iš 20 Lietuvos įstaigų: 13 Vilkaviškio miesto ir rajono ir 7 iš kitų miestų bei rajonų. Iš viso
sulaukėme 102 kūrinėlių, kuriuose minimi medžiai ar krūmai. Esame maloniai nustebinti dalyvių
išradingumu, kūrybiškumu ir fantazija. Dėkojame visiems pedagogams ir vaikų šeimos nariams,
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kad aktyviai dalyvavo projekte, paskatino vaikus kurti istorijas apie medžius ir krūmus, jas
iliustruoti bei pasidalino jų kūryba:
Kristinai Antanavičienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“
progimnazija);
Jurgitai Ašmenai (Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“);
Vilei Ašutaitienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio pradinė mokykla);
Linai Bagdonienei, ikimokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis
„Pasaka“);
Onutei Balčiūnaitienei (Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija);
Ritai Bartuškienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio lopšelis-darželis
„Buratinas“);
Onai Baurienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio lopšelis-darželis „Buratinas“);
Linai Benekoraitienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio lopšelis-darželis
„Buratinas“);
Rimai Dambrauskienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykladaugiafunkcis centras);
Laurai Dirsei, logopedei (Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“);
Daivai Festerienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“
gimnazija;
Dalei Gavėnienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykladaugiafunkcis centras);
Rimai Gražulienei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras);
Laimai Gromnickienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Mažeikių lopšelis-darželis
„Žilvitis“);
Jūratei Gurkšnienei, ikimokyklinio ugdymo pedagogei (Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis
„Ąžuolėlis“);
Zitai Jankauskienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla);
Laimai Kargajevienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Klaipėdos miesto vaikų lopšelisdarželis „Liepaitė“);
Renatai Klimavičienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykladaugiafunkcis centras);
Oksanai Kriaučiūnienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“
progimnazija);
Laimai Kriščiūnienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“
progimnazija);
Linutei Kriščiūnienei (Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija);
Gražinai Lauruševičienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Klaipėdos miesto vaikų lopšelisdarželis „Liepaitė“);
Sidai Liutkuvienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Mažeikių vaikų lopšelis-darželis
„Žilvitis“);
Astai Mackevičienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. vaikų lopšelis-darželis
„Kregždutė“);
Rimutei Masteikienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio
„Ąžuoliuko“ Gudkaimio skyrius);
Jolitai Matukaitienei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras);
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Aistei Mažeikienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio lopšelis-darželis
„Buratinas“);
Raimondai Merkevičienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio pradinė mokykla);
Irmai Mikulėnienei, logopedei (Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“);
Daivai Murauskienei, ikimokyklinio ugdymo pedagogei, logopedei (Vilkaviškio r. Kybartų
mokykla-darželis „Ąžuoliukas“);
Linai Nemurienei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras);
Aldonai Pateckaitei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“);
Eglei Petraitienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio pradinė mokykla);
Jurgitai Petronytei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui (Jonavos vaikų lopšelis-darželis
„Žilvitis“);
Irenai Pocevičiūtei, logopedei (Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“);
Rūtai Povilaitienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio
pagrindinės mokyklos Daržininkų skyrius);
Miglei Praniulienei priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Joniškio lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“);
Ritai Puidokaitytei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Šakių r. Kriūkų ikimokykliniopriešmokyklinio ugdymo skyrius „Pušelė“);
Jolantai Puskunigienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Keturvalakių
mokykla-daugiafunkcis centras);
Neringai Radzevičienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija);
Nijolei Rudminienei, ikimokyklinio ugdymo pedagogei (Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis
„Ąžuolėlis“);
Ingridai Sabeckienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla);
Linai Skaisgirienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla);
Ingridai Slibinskienei, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykladaugiafunkcis centras);
Jolantai Marijai Skrodeninei ,logopedei (Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis
„Ąžuolėlis“);
Linai Stemplienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio lopšelis-darželis „Buratinas“)
Sauliui Survilai (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras);
Laimai Ščepanskienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Joniškio lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“);
Editai Šlekienei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras)
Laimai Šneiderienei, ikimokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis
„Pasaka“)
Neringai Tamošaitienei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras);
Laurai Urbšytei, dailės mokytojai (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras);
Ritai Verbylienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija);
Daivai Vilkienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis
centras);
Marijai Žemaitienei, pradinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija);
Linai Žemaitienei, ikimokyklinio ugdymo pedagogei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis
„Pasaka“);
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Diemedėlis“
pedagogams.
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DIEMEDĖLIS DYGO
Dosniai Dorotė dalijo
Diemedėlio daigelius.
Džiugiai dovanotus
Duobelėn dėjo didučius.
Dygo dirvoj diemedėliai
Dygo dygo dideli.
Dailiai driekės diemedėliai
Dangų, debesis pasiekdami.

Eilėraštį kūrė ir iliustravo Gustė Brazaitytė, 6 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos
Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Diemedėlis“
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DARŽELIO DIEMEDĖLIS
Darželis dalijos džiaugsmu,
Darželio Danguolė
Didžiavos didžiu darželiu.
Dėl darbščių darželinukų,
Didelių darbų –
Darželio daržely
Dailiu diemedėliu.
Dėl darželinukų dėmesio
Dienų dienom didėjo
Didumas didumėlis
Darželio diemedėlio!

Eilėraštį kūrė ir iliustravo Gabrielė Navickaitė, 6 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Diemedėlis“
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DIEMEDĖLIO DIENA
Diemedėlis dieną dygo. Didelis dabar danguje driekiasi. Diana
draskė daigelį. Dunda danguje dundulis. Durys Dianai dunda. Dundulis dega.
Dianos Draugė dorą darbą daro. Dirvą dirba darbštuolė. Davė darbo
darbuotojams. Dėdės didelį darbą daro. Dygsta diemedėlis džiaugsmingai.
Draugai dirba darbą, duonelę dalijasi. Diemedėlis dar dygsta, daug džiaugsmo
duoda.
Pasaką kūrė ir iliustravo Luknė Andriukaitytė, 6 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Diemedėlis“
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Iliustravo Luknė Andriukaitytė, 6 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Diemedėlis“
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SLIEKO SAPNAS SLYVOJE
Seniai seniai sliekas slyvoje sapną susapnavo...
Strazdas sraigę sode susigavo. Sraigę sulesė skaniai. Staiga sliekas slėptis
sugalvojo. Suskubo slyvon sliuogti. Strazdas sraigę sukapojęs, sau sparnais sumojo...
Sapnas slieką sukrėtė stipriai. Saulėj slyvos sirpo sau smagiai...

Pasaką kūrė ir iliustravo Kajus Šamatauskas, 7 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla
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BERŽAS
Bebaimis berniukas basomis brenda beržynėliu. Bidzena basakojis balas
braidydamas, begėdžius bimbalus bardamas.
– Bene beržynėlis baltuoja?
Betgi beregint bitė blauzdon bakstelėjo. Berods bitynas beržynėlyje
beesąs! Baubdamas, baisiai bildėdamas bėgo bičiulis, begėdę bitę burnodamas.

Pasaką kūrė ir iliustravo Kornelija Pasalauskaitė, 7 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla
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GUDOBELĖ
Garsių garsiausiai griaudė griaustinis. Griaustinio gaudesy gegutė girdėti.
Gegutė gūdžioj girioj gudobelėj glaudžias. Gal gegužėlę gaudesys gąsdina?
Gudobelei gaila gražios giesmininkės.
Gi girdėti – gudobelę graužikai graužia. Graužikams gudobelė gardi.
Gegutė gurkt graužiką... Galas gobšuoliams!
Geriems gera gyventi!

Pasaką kūrė ir iliustravo Gerda Pečkytė, 7 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla
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PAKELĖS PUŠELĖ
Pakelėje pūpsojo pušelė. Pažvelgusi pamatė pusšimtį pušų. Pušelė panoro
pasiekti pamiškę, pasisvečiuoti pušynėlyje. Pabandė pajudėti, pakeliauti panorus,
pritrūko pastangų, pasiliko pakelėje. Pro pušelę praskrido paukštelis. Pušelė pašaukė
paukštelį, pakvietė pritūpti, papasakoti pušyno paslaptis. Paukštelis pradėjo pasakoti:
– Pušynėlyje, pakvipus pavasariui, pelėdos pelėdžiukus peri, pelytės
pasivaikščioti peliukus pavilioja. Pražįsta pavasarinės plukės, purienos, pienės pūkus
pavėjui paleidžia...
Pušelė pasidžiaugė pavasarėjančia pamiške. Paukštelis pušelei pritarė.
Padange plasnojo pulkelis paukščių, pakvietė paukštelį. Paukštelis pasekė paskui
pulkelį...
Pušelė pasiliko pakelėje, pažvelgė pušyno pusėn, pajuto palaimą...

Pasaką kūrė ir iliustravo Rusnė Rastauskaitė, 8 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla
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ĄŽUOLIUKAS
Augo aukštas ąžuoliukas. Ant ąžuoliuko atsitūpė apuokas. Apuokas
atidžiai apžiūrėjo ąžuoliuką, apmąstė...
– Atskrisiu auštant. Atsinešiu abėcėlę.
Ąžuoliukas apsidžiaugė.

Pasaką kūrė ir iliustravo Deivydas Dirsė, 8 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla
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PŪKAI PUŠYNE
Pirmadienį paršelis panoro pasivaikščioti pamiške. Pamatė pienių pūkus,
pagalvojo: „Prisirinksiu pagalvei prisikimšti!“
Pušyne paršelis pamatė pelytę, paprašė pagalbos pūkams prisirinkti.
Pelytė, paršelis pušyne pririnko pilną pintinę pienių pūkų.
– Puiku! –pasakė paršelis pelytei ir pakvietė pasisvečiuoti.

Pasaką kūrė ir iliustravo Austėja Budrevičiūtė, 8 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla
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BERŽELIS
Baltuoja baltakamienis, baltaveidis berželis. Budi baikštūs, baimingi
broliai – baltieji beržai. Baltsmėlyje besikala bailūs bičiuliai beržagrybiai baravykai.
Berželyje besilinksmindamas burkuoja balandis, bet baltaliemenio beržo bičiulis
beuodegis Balčius besnaudžia beržynėlyje. Beatslenkant bjauriai baugybei, baisiai
baugu būna bailiam Balčiui beržynėly. Bet beklausydamas balandžio burkavimo,
Balčius berimsta.

Pasaką kūrė ir iliustravo Marta Jurgaitytė, 9 m.
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla
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LIEPA
Lapkritis, liūdnas laikas liepai. Linksta liepelė, lietaus laižoma, linguoja,
lakštutės lizdelį laužydama.
Liepužės lapai, lyg laiškai, leidžiasi lapkričio laukymėje. Laukia liepa
laimės lapotos, lyg laibakojis laumžirgis lengvabūdžio lakiojimo.

Pasaką kūrė ir iliustravo Emilija Pasalauskaitė, 9 m.
Vilkaviškio r., Alvito pagrindinė mokykla
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GAMTOS VAIKAI
Lekia lapas laukais,
Lakštutė lizdelyje liula.
Liuoksi laputė linksmai,
Linki lakštutei „labuką“.
Lenkias lineliai liauni,
Liepa linguoja laukymėj.
Linksminsis laikas labai,
Lapiukai laukia linksmybių.

Eilėraštį kūrė ir iliustravo Evita Luknė Baranauskaitė, 6 m.
Priešmokyklinė „Pelėdžiukų“grupė
Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija
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LIEPŲ ALĖJA
Liepa liepužėlė, lyg laiba lakštingalėlė, linksmai liūliuoja lopšinę
liepynuose. Liepučių lapeliai laimingai laiką leidžia linksmybėse. Linksmumą liūdina
lašnojantys lietaus lašai...

Pasaką kūrė ir iliustravo Dalius Kinaitis, 6 m.
Priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė
Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija
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ĄŽUOLO ATSIMINIMAS
Aušo. Aikštelėje, apsuptas aguonų, augo aukštastiebis ąžuoliukas.
Atplasnojo ąžuoliukan auksaplunksnė antelė. Atsitūpė.
Atbėgo aikštelėn Antanukas, apmėtė apvaliais akmenukais antelę,
ąžuoliuką.
Aimanavo antelė, apsiverkė ąžuoliukas. Atšuoliavo auksauodegis
arkliukas. Atlėkė akmenukas arkliukui ausin.
– Aš apgailestauju, Antanukakmenširdi, – atsiduso arkliukas.
Antanukas abejingai apsižvalgė. Atbėgo Amsiukas, aplojo akmenširdį:
– Atsiprašyk, Antanuk, akmeniu atvirsi.
Aiktelėjo Antanukas, atsitokėjo, aplaistė ašaromis aikštelę, atsiprašė.
– Atsiprašau, – atkartojo aguonos.
Akimirksniu aikštelę apšvietė aušrinė. Apsidžiaugė ąžuoliukas, atmerkė
aiškias akis, apkabino atvykėlius.
Priešmokyklinės „Giliukų“ grupės ugdytiniai
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Iliustravo Austėja Zemkutė, 6 m.
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
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ĄŽUOLAS
Augo ąžuolyne aukštas ąžuolas. Atpėdino avelė, atnešė ąžuolui auksinę
avižą. Agi avižas augino arklys. Atskrido alkana antelė, atėmė ąžuolui auksinę avižą.
Atbėgo avelė arklio atsiprašyti. Atleido arklys avelei, atidavė antrą avižą. Avelė
atitempė avižą ąžuolui, aptvėrė akėčiomis. Augino, augino... Aviža augo, augo... Ak,
ąžuolą apaugo!
Priešmokyklinės „Saulės“ grupės ugdytiniai
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Iliustravo Faustas Gaigalas, 7 m.
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
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Iliustravo Arnas Sargautis, 6 m.
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
23

ĄŽUOLIUKAS
Ant aukšto Aukštikalnio augo ąžuoliukas. Aštuonšakis, aštuonlapis
ąžuoliukas augino aštuonis apvalius apelsinus.
Atidundėjo aštuoniasdešimt aštuonios avys. Avys apstulbo, apsupo
ąžuoliuką. Avims apetitas atsirado. Avis ant avies, avis ant avies atsistojo aukštai.
Apelsinus apsižiojo – avis apelsinų alergija apstojo. „Apči, apči“, – apsiašarojo
alergijos apimtos avys.
Avys ąžuolo apelsinus apleido. Ąžuoliukas apelsinus apgynė avims
alergiją atnešdamas.

Pasaką kūrė ir iliustravo Jokūbas Savickis, 6 m.
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas
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ŽVIRBLIAI ŽILVITYJE
Žiema. Žvarbu. Žybsi žvaigždės. Žilvityje žvirblis Žilvinas žadina
žvirblienę Živilę:
– Žiūrėk, Živile, žvaigždės žiba...Žiūrėk, žilvitis žilas...
– Žiūriu... Žinok, Žilvinai, žaviuosi žemėje žaliuojančia žaluma: žaliu
žilvičiu, žaliuojančiais žirniais...
Žvirblis žino – žiema žiauriai žvarbi, žarna žarną žiaumoja. Žiūrėk,
žabalinėk, žiburiu žibink – žiemą žirniai žydruose žvirblių žvaigždynuose žaliuoti
žada.
Žybsi žvaigždutės, žaižaruoja žilam žilvičiui, žvirbliams, žvarbią žiemą
žadėdamos.
Priešmokyklinės „Nykštukų“ grupės ugdytiniai
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“

Iliustravo Samanta Blaževičiūtė
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
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ŽILVITIS ŽALIUOJA
Žaliavo žaizdotas žilvitis žalioj žolėj. Žibėjo žibintas žaizdotame žilvityje.
Žibintas žibėjo žalia žara. Žavėjosi žibintas žvaigžde žydrynėj.
– Žvaigždele žėruonėle, žėrėk žemyn žemėn, žerk žėruonėlius žaizdon
žilvičio.
Žėrė žvaigždelė žėruonėlius žaizdon. Žiūri žibintas – žaizda žaizdonėlė
žėri. Žiū – žaizdos ženklo žievėj žlibinta.
Žnektelėjo žilvitin žaluma žalia – žaliuoja.
– Žaliam žilvity, žibiñte, žėrėk, žvaigždelę žavėk. Žvaigždele, žybčiok,
žibančią žalumą žarstyk.

Pasaką kūrė ir iliustravo priešmokyklinės „Bitučių“ grupės ugdytiniai
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
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ĄŽUOLĖLIS
Ant aukšto aukšto ąžuolo atskrido antis. Atkrypavo antinas. Atjojo,
atšuoliavo arklys. Atbėgo, atidūmė asiliukas. Atplasnojo apuokas. Atskrido aitvaras.
Apsikabino aplink ąžuolą. Atidus apuokas apskelbė: „Ąžuolas ažaugino ąžuolėlį.“
Matas Rumpis, 5m.; Arnas Kauneckas 5m.; Julius Vitkauskas 5m.; Mantas Venskūnas 5m.
Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis darželis „Ąžuolėlis“

Iliustravo Gabija Vaitkevičiūtė, 6m.; Mėta Vitkutė, 6m.
Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“

27

ĄŽUOLAS
Augo aukštas ąžuolas. Aplink augo aikštingos aguonos. Anądien atūžė atšiauri
audra. Aguonos aimanavo. Ąžuolas apkabino aksomines aguonas. Apsaugotos
aguonos aiktelėjo:
– AČIŪ!
Rokas Tamošiūnas, 6m.; Ūla Vadlugaitė 6m.
Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“

Iliustravo RugilėDiržiūtė, 6m.
Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“
28

ĄŽUOLAS AUDROJE
Anuomet augo aštuoniašakis, apvalialapis ąžuolas, apsuptas aguonų.
Auštant aušrai, atslinko audra. Aukštasis ąžuolas aimanavo: „Ai, ai, ai“. Aidint
audrai, atskrido antinas, atkrypavo antis, atskubėjo aštuoni ančiukai. Audra aprimo.
Antys ąžuolui aikčiojo: „Ačiū, ačiū, ačiū“.
Joris Žemaitis, 6m.; Dovydas Laskis, 6m.; Jokūbas Veselis, 6m;Odilė Ramanauskaitė, 6m.
Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“

Iliustravo Joris Žemaitis, 6m.;Odilė Ramanauskaitė, 6m.
Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“
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LIEPOS NUOTYKIAI
Lijo, lijo lietus, laistė liepą. Laukuose lingavo, liūliavo, lūkuriavo liepa.
Lapkrityje lietaus lašeliai linksmino lengvus liepos lapelius. Leidosi lėtai lapai.
Liepoje liko lobis – laiškas. Laiškanešys lepečkojis lokys laiške liepė lapei lįsti
liepon: „Lape, lape, lįsk liepon, lauks laiškelis-langelis.“
Lindo lapė, lupo liepos landą, laiminga laukė lakštingalos.
– Lakštingala, lakštingala, leisk linksmintis liepai.
– Lia-lia-lia,lė-lė-lė,–leipsta linguolėlė lėlė.
Liepa, liepužėle, lenk lapelį liauną,
Laistyki, lietuti, lapelius lengvus.
Lietuvos „Liepaitei“ laimės leisk linkėti,
„Liepaitės“ lopšelio leliukai laimingi liks.
Priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai
Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“

Iliustravo ModestasDoveika,
Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“
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Iliustravo Ugnė Januškevičiūtė
Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“

Iliustravo Akvilė Riaukaitė
Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“
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LAIMINGA LIEPA
Lietuviška liepa liepužėlė lingavo laukuose.
Linksmas lietutis laistė laibus liepos lapelius,
Labai lengvai linguojančius...
Laukais lėkė lapė laibakojė.
Luktelėjo, lūkuriuodama labai laukė lokio.
Lokys lapnojo laukais: lapatai, lapatai, lapatai,
Laikydamas letenose laimikį.
Lapė laiminga leptelėjo lokiui:
– Leisk laižyti lobį.
Lokys leido lapei linksmintis.
Lapatai, lapatai lokys liuoktelėjo,
Laužė letenomis liepužėlės liemenį.
Laukais leidosi linksmuolės: Linutė, Loreta, Laura
Lopšelio „Liepaitė“ lopšelinukės.
Laurutė liepė lokiui liautis laužyti liepą,
Leido lokiui lepečkojui likti laukuose,
Lepinti lietuvišką liepą liepužėlę liepė.
Lopšelinukės linksmai liūliavo linksmą lopšinę:
– Lingavo laukuose liepa liepužėlė.
Lankė lokys lepečkojisliepužėlę,
Lietutis laistė liepą liepužėlę...
Priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytiniai
Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“
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Iliustravo Austėja Skripkauskaitė
Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“
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Iliustravo Austėja Šereikaitė
Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“

Iliustravo Dinara Bartkutė
Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“
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Iliustravo Andželika Skripkauskaitė
Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė
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ŠILO ŠAKŲ ŠEŠĖLIUOSE
Šiaurys šile šniokšdamas šakomis šuoliavo. Šalia šilo šermukšniai
šnarėjo. Šįryt šios šermukšnių šakos šerkšnotos. Šalimais šniokščiančioje Šešupėje
šokinėjo šamai, šapalai. Šiapus šaltinio šlamėjo šaltalankiai. Šilkmedžiuose
šilkverpiai šilką šukavo. Švietė šiltoji šildytoja. Šviesa šermukšnių šluotas švelnia
šiluma šildė. Šlaite šauniai šaknijosi šaltalankių šaknys. Šias šnipais šnaipė šernų
šeimyna. Šakų šešėliuose šnirpšdami šildėsi šeškai.
Šeštadienį šeimininkė Šarlotė šluota šiukšlėtą šaligatvį šalia šulinio
šluoja. Štai Šaldokų šuniukas šlyvina šilan! Šiąnakt šeimininkas Šonas šnerkščiantį
šerną šile šautuvu šovė. Šis šlubuodamas šiukšlyne šakynešubuldavo, šleivu šonu
šungrybius šluodamas. Švilpaudama šarkų šeimyna šeškus šnekino:
– Šiandien šerno šaltienos šutinsim! Šiandien šerno šaltienos šutinsim!
Šeškai šaipėsi:
– Šovė, šovė!Šlubukšt, šlubukšt... Šernas šnaipūnas šlubas, šlubas...
Šiurpo šerno šeriai. Šlubis šernas šešėlyje šnopavo, šildėsi. Šeivamedžių
šakų šnaresysširdį šiureno. Šiandien šūvis šleivas, šonu šliūžtelėjo. Šerniukų
širdingumas, šernienės šaltalankių šaknų šiupinys šalin šlubumą švilpė.
Šiokiadieniais šienpjoviai šile šilokus šienaus. Šermukšnių šakose
šėldamos šurmuliuos šešios šarkos, šiurpindamos šėliojančius šeškus.
Priešmokyklinės grupės ugdytiniai
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

Iliustravo Gabija Šlekytė, 6 m.
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras
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PUŠELĖS IR PELĖDŽIUKAI
Prie Parausių Paršelių pievos pasirodė pirmieji prabudusio pasaulio
požymiai. Pakelėj prasiskleidė pienės, prasikalė pušų pumpurai, pakvipo pakalnutės.
Pasigirdo praskrendančių paukščių plazdėjimas. Puikavosi prie pievos puikiausias
pulkas pušelių. Pušelėse prisiglaudė penkiolika pelėdžiukų. Pasvarstę, pasitarę
pelėdžiukai prie pušies pirtelę pasistatė.
Prasidėjus penktadienio popietei, penki pelėdžiukai pirtelę pakūreno,
penki pelėdžiukai priepirtį putino puokštelėmis papuošė. Palikę penki pelėdžiukai
pailsėti panūdo – pertis pirtelėn pirmieji prasmuko. Plunksneles puikiausias prausėsi,
pešiojosi, prieš pušelę prie palangės puikavosi. Pušelė paikiems pelėdžiukams
pritariamai palingavo, protingus pelėdžiukus padrąsinti pabandė. Pakilo, paskrido
pelėdžiukai, plunksneles padžiovino. Penkiolika pelėdžiukų po penkis pirtelėje
pėrėsi. Puikiausias prausiklis putinėliu pakvipo. Patiko pirtis pelėdžiukams, praustis
patiko.
Pušelėse pelėdžiukai po penkis pritūpę pasimokyti protingai pakalbėti
panūdo. Pamokyti pušeles pelėdžiukai pasistengė. Pasekė pušelėms pasakėlę,
paskaitė pasakėčią, pelytes paskaičiavo, padainuoti pamokė. Patys protingiausi
pelėdžiukai pušeles protingai pamokino: „Pasistiebkit pasauliui, pamatykit pasaulį,
prasmę paūgėti pajauskit, prie pirtelės paaukit.“ Penkiolikos pelėdžiukų, pušelės,
paklausykit: pakalbėti, papasakoti, pasimokykit, pačios pabandykit. Pušelės pabandė
palinguoti, padainuoti, pastangas per pačią pilnatį parodyti.
Padėkojo pelėdžiukai paaugusioms pušelėms, palinkėjo protingomis pasilikti,
penkiasdešimt penkis penkmečius pragyventi.
Ikimokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras
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Lukas Matukaitis, 4 m. Iliustravo
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

Iliustravo Adomas Urbšys, 5 m.
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras
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Iliustravo Mantas Survila, 5 m.
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras
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Iliustravo Miglė Tamošaitytė, 6 m.
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

Iliustravo Nojus Nemura, 6 m.
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras
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Iliustravo Austėja Šlekytė, 4 m.
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

Iliustravo Adrija Gražulytė, 5m.
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras
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BERŽYNĖLIS
Buvo beržynėlis. Bėgo berniukas beržynėlin bėgioti. Balsingai braškėjo
beržo balsas:
– Berniuk Benai, bėk bedainuodamas:
Buvo buvo balionėlis
Baltaskruostis bajorėlis
Besišypsantis bastūnas.
Benukas bemat bedainuodamas, besišypsodamas bylojo berželiui:
–Berželi, bežaliuojantis, bešnarantis būk balsingas bei baltas,
bedžiuginantis besibičiuliaujančius barsukus, besipuikuojančius briedžius,
burkuojančius balandžius, beskrajojančias boružėles bei besimokančius,
besidžiaugiančius bičiulius.
Berželis budriai beklausydamas balsingo berniuko bylojančio balso
bešnarėdamas, bubeno berželiams Benuko besiveržiantį brolišką balsą.
Deimilė Biskytė, 8 m , Darijus Šalčiūnas, 8 m.; Landra Andriušaitytė, 8 m; Austėja Branišauskaitė,
9 m.; Darija Gražulytė, 9 m.; Ugnė Nemuraitė, 9 m.; Airida Šneiderytė, 11 m.
Vilkaviškio r. .Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

42

Iliustravo Emilija Grigaitytė, Rokas Sinkevičius, 3 klasė
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras
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PUŠELĖ
Prieš pusšimtį pavasarių Pavištyčio pušyno pavėsyje pūpsojo pirkelė –
palūžusi, palinkusi, papuvusi. Pirkelėje pypkiavo Pikčiuvienė – pikta, pasiutusi,
pabjurėlė, pilvota, pasišiaušusiais plaukais, pakibusiu pagurkliu, pabrinkusiais
paakiais. Penktadienį po pietų pikta ponia panoro pasivaikščioti pamiškėje.
Pabraidžiusi po pievas, paniurėlė pamatė paukštelį – pamargintą, pasipuošusį,
papurusiomis plunksnelėmis, pasakiško puikumo. Pamažu prisėlinusi, pikčiurna
pačiupo paukštelį, parsinešė, patupdė, paliepė puikias poemas pagiedoti. Pikčiuvienė
priburbėjo, prigrasino prikulti, prirakinti. Paukštelis, penkias paras pagiedojęs,
pavargo, praalko. Prisikankinęs, paaimanavęs, paašarojęs paprašė paukštelis
pagalbos:
–Pušele, pušele, pagelbėk! Pikta ponia panoro pražudyti.
Pušelė prabilo:
–Paukšteli, Puikuoli, prisiglausk, pasislėpk!
Paukštelis pasislėpė pušy. Puikuolis padėkojo pušelei, pagyrė, pasiūlė
padraugauti. Puikias pasakas porino, puikiai pagyveno!
Pikčiuvienė, praradusi paukštelį, perbalo, pasiutusiai pyko. Pykdama per
pusę plyšo!
Pyksi – pražūsi! Padėsi – praturtėsi!
Puikios pamokančios pasakos pabaiga.

Pasaką kūrė ir iliustravo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2c klasės mokiniai
44

KLEVAS
Kartą keistas klevas klevyne klausėsi klasikos kūrinių. Kitas keistas
klevas keistai klausė:
– Ką klausaisi, kaimyne?
– Klasikos kūrinių.
– Klausykime kartu, kaimyne kleve.
– Klausykimės.
Klausėsi klausėsi keisti klevai, kol krito. Ketvirtadienį keistų klevų
kaimynė klevienė koliojosi, kad keisti klevai krito klausydamiesi klasikos kūrinių.
Kitą kartą keista kaimynė klevienė klevyne klausėsi klasikos kūrinių. Klausėsi,
klausėsi, kol krito kaip keisti klevai. Krykštė keturiasdešimt kregždžių klasikos
kūrinių klausydamos. Kiti klevyno klevai kramtė karštus kebabus. Kimšo kimšo
kebabus, kol...

Pasaką kūrė ir liustravo Emilis Bubelis, 10 m.; Deimantė Urbanavičiūtė, 10 m.
Vilkaviškio r. Kybartų ,,Saulės“ progimnazija
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KLEVŲ KELIONĖ
Kartą Klevas, Klevienė, Klevukas kietai klevyne knarkė. Kietasprandis
kurmis Klevo kojas klastingai kuteno. Klevas kalbėjo Klevienei, kad kurmis kojas
kutena. Klevas kalba:
– Kleviene, klibink Klevuką, kraustomės kitur.
– Kodėl? – klausia Klevienė.
– Kurmis kojas kutena, kraustomės.
– Kur?–klausia Klevukas.
– Kitame klevyne kursimės.
Klevas, Klevienė, Klevukas keliavo kitan klevynan. Klevai kantriai
keliavo, keliavo. Kurmis kuteno kitus Klevus.

Pasaką kūrė ir iliustravo Titas Markevičius, 10 m.; Matas Albertynas, 10m.
Vilkaviškio r. Kybartų ,,Saulės“ progimnazija
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PIEŠINYS „PUŠIS“
Povilui patiko piešti pušis. Pasiėmęs pieštuką, popieriaus, Povilas
patraukė pušynėlin.
Prisėdo pušies pavėsyje. Pamažu pradėjo piešti pasvirusią pušį, pušies
pumpurus. Povilas pušelėje pamatė paukštį. Palengva piešė paukštelį. Prie pušies
pastebėjo pievagrybį... Pagaliau Povilas pabaigė piešinį.
Povilui patiko pabaigtas piešinys „Pušis“.

Pasaką kūrė ir iliustravo Gvidas Baikštys,3b klasės mokinys
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija
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POILSIS PRIE PUŠIES
Palaistyta pušis pamažu paaugo. Prie pušies priaugo pievagrybių.
Pievagrybiai patinka pelėms, pelės patinka pelėdoms. Pavalgiusios pelėdos pailsi
pušyje. Prie pušies pribėgo Petriukas, Poviliukas pievagrybių prisirinkti. Prisirinkę
pievagrybių, palakstė po pievą. Pavargę prisėdo pušies pavėsyje pailsėti. Pailsėję
pasiėmė po pušimi paliktus pievagrybius, prisiskynė pievoje plukių, pilnom pintinėm
parbėgo pas pamotę.

Pasaką kūrė ir iliustravo Goda Valentėlytė,3b klasės mokinė
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija
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PASIVAIKŠČIOJIMAS
Pagaliau pasirodė pirmieji pavasario požymiai. Prasiskleidė pienės,
prasikalė pušų pumpurai. Parskrido pirmieji paukščiai. Puikią penktadienio popietę,
pasiėmęs pintinę, Povilas patraukė pasivaikščioti. Palaukės pakraštyje pamatė
palinkusią pušį. Priėjęs prisėdo pailsėti. Pailsėjęs patraukė pamiškėn. Pakeliui pamatė
pievą pakalnučių. Pritūpęs priskynė pilną pintinę. Paėjęs pamatė pažįstamą ponią
Pauliną. Pagalvojęs padovanojo pakalnutes poniai. Paskui patenkintas patraukė
pasivaikščioti pas pusbrolį Paulių.

Pasaką kūrė ir iliustravo Henrikas Grigutis,3b klasės mokinys
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija
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PAVASARIO PAMIŠKĖS PUOŠMENA
Pamiškėje palinko pušis. Pro pušį praskrido paslaptingas paukštelis. Pušis
paprašė paukštelio palinksminti. Paukštelis pušelei pagiedojo priedainį. Pasakiškas
priedainis pralinksmino pušį. Pralinksmėjusi pušelė pasipuošė, pasidabino
pumpurėliais. Pumpurėliai papuošė pušį pavasarėliui. Paukštelis pušelę praminė
pavasario pamiškės puošmena.

Pasaką kūrė ir iliustravo Austėja Butkeraitytė, 3b klasės mokinė
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija
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PETRIUKO PROSENELIO PUŠELĖ
Prosenelis panoro pasisodinti pušį. Paprašė Petriuko parvežti pušelę.
Petriukas pasodino pušelę pavėsyje. Prie pušies pribėgo pilka pelytė. Pelytė panoro
pagyventi po pušimi. Petriukas pelytę pavadino Pupuke. Pušelė paaugo. Pupukei
patiko pagyventi po pušimi.

Pasaką kūrė ir iliustravo Urtė Savickaitė, 3b klasės mokinė
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija
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PUŠELIŲ PASAKA
Prasidėjo puikusis pavasarėlis. Pakrantėje pūpsojo pušelė. Parskridę
paukščiukai pralinksmino pušelę. Pušelės pumpuriukai prasprogo po puikios
paukštelių puotos. Prasprogus pumpuriukams, prasidėjo puikus pušyno pliaupsmas.
Pušaitės pasipuošė pavasarinėmis puošmenomis. Pušelėms pasipuošus, pasibaigė
pasaka...

Pasaką kūrė ir iliustravo Emilija Lukšytė,3b klasės mokinė
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija
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PUŠELĖ
Pagaliau pasirodė pirmieji pavasario požymiai. Parskrido paukščiai.
Prasprogo pumpurai. Pirkau puošnią pušelę. Parsinešiau, pasodinau pavėsyje,
palaisčiau, pririšau. Parskridę paukšteliai prajuokino pušelę. Pralinksmėjusi pušelė
patinka patiems, patinka praeiviams.

Pasaką kūrė ir iliustravo Ieva Pileckytė,3b klasės mokinė
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija
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AUKŠTAITIJOS ĄŽUOLAS
Ąžuolyno alėjoje auga arbatmedžiai. Aplink auga agrastynai, alyvos, aguonos.
Auga aukštas, apsamanojęs ąžuolas. Atplaukė aštuonios antys, apsižvalgė, apskrido
aplink ąžuolyną.
Aušta aušra...
Ąžuolais apaugusi aukštaitija.
Arnas Ašmena,7 m.; Karina Ašmena 10 m.
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”
Mažeikių „Žiburėlio” pradinė mokykla

IliustravoArnasAšmena, 7m.
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“

54

ŽILVITIS
Žemaitijoje žaliuoja žemaūgis, žalialapis žilvitis. Želia žalzgana žolė,
žalsvas žemuogynas. Žydi žydraspalvės žibuoklės.
Žingt žingt žingt – žaismingai žinguoja žavus žaliakepuris žiogas
Žydrūnas. Žaliūkas žiogas žvilgt žilvitin:
–Žiū, žalutėlis žilvitis žaliuoja!
Žilvitis žū-žū-žū-žū-žūūūūū...
Žilvičiai žaliuoja, žiogeliai žioguoja!
Priešmokyklinės „Žiogelių” grupės ugdytiniai
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”

Iliustravo Dovydas Grigas, 6 m.
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”

55

ŽIRAFA ŽILVITYJE
Žirafa Žilvityje žvalgėsi žvairai. Žiūri žiogas žolėje žabalinėja. Žiogo
žalias žiponėlis žibėjo, žiogas žolinėjo. Žirafa žiopsojo, žiežirbom žibsėjo. Žiogelis
žirafai žibučių, žolynų, žemuogių, žirnių žadėjo. Žirafa žavingai žviegė, žiogui
žandukus žilvičio žaluma žandavo.
Priešmokyklinės „Kiškučių” grupės ugdytiniai
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”

Iliustravo Akvilė Šutinytė, 6 m.
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”
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ŽVIRBLIS ŽILVITYJE
Žaliame Žilvityje žvirblis žioplinėjo. Žebenkštis žolėje žvirblin žiopsojo.
Žybtelėjo žaibas.
Žaibas žybt, žvirblis žemėn žlekt. Žebenkštis žvirblį žabt.
Priešmokyklinės „Kiškučių” grupės ugdytiniai
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”

Iliustravo Paula Navardauskaitė, 6m.
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”
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ŽVIRBLIS IR ŽILVITIS
Žilvityne žaliavo žilvitis. Žvirbliukas žiopliukas žvyrduobėje žvyrą žvirgždino.
–Žu, žu, žu, – žužavo žilvitis. – Žvirbliuk, žiopliuk, žaibiškai žingsniuok žolėn.
–Žak, žak – žagsėjo žvirbliukas.
–Žiokis! –žužavo žilvitis.
Žvirbliukas žiojosi, žvyro žirniukas žlegt, žlegtelėjo žemėn. Žilvitis žužavo
žvalus – žu, žu, žu.
Priešmokyklinės „Kiškučių” grupės ugdytiniai
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”

Iliustravo Ieva Bartušytė, 7 m.
Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis”
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LIEPA
Lakstydama lauke Laima laižė liepžiedžius. Liepžiedžiai labai lipnūs.
Laižant liepžiedžius, leptelėjo lietaus lašas. Lašeliai liuoksėjo, linksminosi. Labai
linksmai lynojo. Lietus laistė liepą. Liepa lingavo, lapai lapsėjo. Lietus labai
linksminosi. Lietuje liuoksėjo liūtis. Lieknas liepos liemuo lūžo. Lūžus liepos
liemeniui, Laima liūdėjo. Lietus liovėsi. Laimos liūdesys liko lietuje. Liepa lapsėjo
likusiais lapeliais, lašino lietaus lašelius.
Ugnė Balčiūnaitė, 7m.,
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

Iliustravo Augustė Jurgelaitė, 7 m.
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
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BERŽELIS
Boružėlės Baltataškės bateliai buvo baltut baltutėliai. Baltataškė bijojo
bėgioti balose. Bėgiojo Baltataškė baltu berželiu. Berželis buvo bendraujantis, bet
bijojo baltų batelių bildėjimo. Berželis barė boružėlę:
–Baltataške, baik bėgioti, bildėti. Bijau bildėjimo.
Boružėlė bambėjo:
–Bijok, bijok. Bildėsiu, bildėsiu.
Berželis barė baisiau:
–Begėde, begėde. Bloga boružėlė, bambalė.
Baltataškė bėgiojo baisiau bildėdama. Bildėjimas berželį baisiai,
beprotiškai baimino. Baltakamienis beviltiškai blakstienomis blimpsėjo, bijojo
boružėlę bausti. Boružėlė bildėjo, bumbsėjo, burbuliavo... Berželis bodėjos
bendrauti – bumbtelėjo boružę balon. Berželiui buvo baisiai blogai, bet Baltataškė
buvo beviltiška.
Beatričė Kriščiūnaitė, 7m.
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

Iliustravo Rimantė Dailydaitė, 7 m.
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
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PUŠŲ PARKAS
Pelėdžiukai pastebėjo parskrendančius paukščius. Pakvietė pailsėti pušų
pavėsyje. Pasivaikščioję, pasidžiaugę pavasariu, puikiu poilsiu, panoro palikti
pelėdžiukams prisiminimą. Pasiūlė padovanoti pušelių. Pelėdžiukai pasikvietė pulką
paukščių padėti pušis pasodinti, palaistyti, prižiūrėti. Pasodinę, palaistę, pasiūlė
pavadinti Pušelių parku. Parašė pakvietimą. Prašome pasivaikščioti po Pušų parką
pasidžiaugti puikiomis pušimis, papramogauti, pailsėti, pasivaišinti pušų pyragu.
Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai
Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

Iliustravo Kajus Čalkys, 6 m.
Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“
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PELĖDŽIUKO PASAKOJIMAS
Prie pušies pelėdžiukas pasistatė piramidę. Pasidėjo pagalvę. Pasvajojo.
Parsinešė pilną puodą pupų. Pasikvietė pulką paukščių padėti perrinkti pupeles.
Perrinktas pupas pasodino pušies pašonėje. Palaistė.
– Puiku, – pasakė pelėdžiukas paglostydamas pušį, paskui paukščius –
patys prižiūrėsim, pakol pupos paaugs.
Priešmokyklinės „Pelėdžiukų grupės“ ugdytiniai
Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

Iliustravo Kornelija Biskytė, 6 m.
Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“
62

ĄŽUOLIUKAS
Ant aukštos akmenuotos aukštumėlės augo aukštas ąžuoliukas. Ąžuoliuko
apžiūrėti atskrido ateivis, atkrypavo antytė, atrisnojo arkliukas, atbėgo alkanas
asiliukas, atlapnojo avytė. Apsidžiaugė ąžuoliukas aplankiusiais.
Priešmokyklinės „Boružėlių“ grupės ugdytiniai
Vilkaviškio r. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“

Iliustravo Amanda Senkutė, 7 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“
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PALMIŲ PAVĖSYJE
Palmių pavėsyje Petras Petraitis pasistatė pastogę. Po pastoge pamūrino
priestatą. Paskui Petras Petraitis pirko paršiuką. Paršiuką pavadino Pietka. Pietka
pagyveno priestate. Pietką pašėrė prarūgusiu pienu. Paršiukas paviduriavo,
paviduriavo... Pasimirė. Paršiuką palaidojo. Pietkai pastatė paminklą.
Paminkle parašė: „Palmių pavėsyje Petras Petraitis pasistatė pastogę.
Po pastoge pamūrino priestatą. Paskui Petras Petraitis pirko paršiuką. Paršiuką
pavadino Pietka. Pietką pašėrė prarūgusiu pienu. Paršelis pasimirė. Pietką palaidojo.
Paršeliui pastatė paminklą. Paminkle parašė: „Palmių pavėsyje Petras Petraitis
pasistatė pastogę.“
Ignas Sakalauskas, 9 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius

Iliustravo Juozapas Kuliavas, 9 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius
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KĘSTUČIO KADAGYS
Kartą Kęstutis karpė kadagį. Kadagys krimstelėjo Kęstučiui... Kęstutis
klaikiai klykė...
– Ko klyki, Kęstuti? – klausia Karolina.
– Kadagys kanda! Kadagys kanda! – kaip kvaištelėjęs kūkčiojo Kęstutis.
– Kodėl kadagys kando?
– Kodėl karpai kadagio kaseles? – klausė Kęstučio Karolina.
Kažin, kada kalbins Kęstutis KADAGĮ?
Evelina Miliūnaitė 10 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius

Iliustravo Armandas Galeckas, 8 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius
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PUŠYNAS
Pievelėje pasodinta pusšimtis pušelių . Pušys pasistiebė , paaugo. Pasidarė
puikus pušynas. Pušyne pastatė pavėsinių pailsėti. Po pušyną pasivaikštinėja
pasakiški, papūtę pasturgalį povai. Paslaptingas pušynas pakviečia pasisvečiuoti,
pažaisti, pasisupti, pasivaikščioti.
Pušyne pasivaikštinėja Povilas, Pranukas, Patricija, Panteleonas, Paulius,
Paulina. Pranciškus pasiima pavedžioti po parką Pūkį. Pūkiui patinka pušų
paunksmėje pabėgioti. Pabėginėja prieš pietus, pabėginėja po pietų – paskui pareina
pailsėti, pavalgyti, pamiegoti...
Patinka pasivaikščiojimai parke po pamokų . Puikumėlis! Pasakiškas
poilsis!
Vesta Rickevičiūtė, 10 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius

Iliustravo Armandas Brovka, 8 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius
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ĄŽUOLAS
Arti akmenėlio, ant aukštos aukštos aukštumėlės, augo ąžuoliukas.
Ąžuoliukas apvyto. Ąžuoliukui Agnytė atnešė atsigerti. Atsigėręs ąžuoliukas
atsigavo. Atsigavęs ąžuoliukas augo, augo... Ant ąžuoliuko atžalėlės atskrido
apuokiukas Arčis. Arčis aimanavo ant atžalėlės. Arčio aimana atskambėjo apuokės
Asli ausin. Atskrido apuokė Asli ant ąžuolo atžalėlės. Arčis ir Asli apsigyveno
atviroje ąžuolo akyje...
Ąžuoliukas augo, augo... Ąžuoliuko atviroje akyje apsigyveno apuokas
Arčis, apuokė Asli, apuokiukai Arnis, Aris, Atė. Alkani apuokiukai ašarojo .Apuokė
atnešė apuokiukams atsargų. Apuokiukai atsitūpė atsipūsti, atsipalaidavo, apsiramino.
Ąžuoliukas augo, augo...
Agnytė atnešė ąžuoliukui atsigerti. Ąžuoliukas atsigavo... Atžalėlėse
apsigyveno apuokiukė Atė.
Greta Masteikaitė10 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius

Iliustravo Iveta Kurakaitė, 8 m.
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius
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