
Lietuva graži šalis. 
Ten gyvena lietuviai. 
Gyvena ten dar ir spalva: 
Geltona, žalia, raudona. 
Ten auga medžiai  
Ir žydi gėlės. 
Ir teka upeliai lėtai. 
Baltijos jūra kelia bangas, 
Ir žmonės ten plauko  
Laivais 
 
Maksimilianas Ubarte Parris 4m. 
        Saulė Mačernytė 4m. 
           Saulė  Žurauskaitė 4m. 

            „Drugelių“ gr. 

    GYVENU AŠ LIETU-

VOJ 

      Gyvenu aš Lietuvoj, 
      Šioj šalelėj mylimoj. 
      Čia seselės kaip rūtelės, 
      Vainikėlius pina, 
      Čia broliukai karžygiai 
      Lietuvėlę gina. 
 
            „Kiškučių“ gr. vaikai 

MAN GRAŽIAUSIA  

LIETUVA 

 
  Man gražiausia Lietuva, 
  Aš užaugęs būsiu čia 
  Čia paukšteliai čiulba 
  Nuostabiausias  giesmeles 
  Ir žvėreliai laksto 
  Sau laisvai po gireles. 
 
  Čia pavasarėlis žalias, 
  Rudenėlis margas. 
  Žiemužė balta, 
  Vasara šilta. 

 

       „Ežiukų“ gr. vaikai 

LIETUVA 

     Čia Lietuva! 
    Ji kilni ir išdidi! 
    Nors pati mažiausia, 
    Bet pati gražiausia. 
     
   Čia miškai žaliuoja, 
   Ir  javai čia geltonuoja. 
   Ten žibutės mėlynuoja, 
   Ežerėlis mirguliuoja. 
 
   Saulė geltonuoja. 
  O auksiniam vandeny  
  Plaukia žuvelė  
  Labai graži. 
 
  Lietuvoj žolė žaliuoja, 
  Gėlę apsupa žolė. 
  Toj žalioj žolelėj ganos 
  Ir avelės, ir karvelės. 

 
     „Ežiukų“ gr. vaikai 

LIETUVOS GĖRYBĖS 

    Lietuva gera, šilta 
   Ir mums linksma visada. 
   Gera būna ir smagu, 
   Kai mes šokame kartu. 
   Gyvūnėlių daug mielų 
   Ir laukinių, ir naminių, 
   Ir paukštelių daug gražių, 
   Ir auginti juos smagu. 
   Lietuvoj vienas kitą 
   Labai mylim.. 
   Paukščiai čiulba ant šakų,  
   Saulė šypsos,visiems 
   Gera ir smagu. 
 

„Spinduliukų“ gr. vaikai 
 VAIKAI IŠ „MEŠKUČIŲ“  

GRUPĖS 
 Mes esame laimingi 
 Protingi ir džiaugsmingi. 
 Kartais būnam gailestingi, 
 Rūpestingi ir tvarkingi. 
Grupėj žaidžiam  
Su draugais, 
Dalinamės su jais žaislais. 
Piešiam, mylim ir  
Draugaujam, 
Rašom, šokam ir ben-
draujam. 
Skaičiuojam pinigus 
smagiai, 
Dainuojam daineles  
linksmai. 
Ryto ratas apvalus –  
Sukviečia jis visus draugus 
 
          „Meškučių“ gr. vaikai 

 

AŠ DŽIAUGIUOSI 

 
Lietuva, tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žemė. 
Boružėlė, žiogas, voras 
Čia senai gyvena. 
 
Mes lietuviai žaidžiam, šokam,  
Skaitom ir dainuojam. 
Mylim tėtes ir mamas, 
Močiutes ir senelius, 
Dar broliukus ir sesutes, 
Ir... dinozaurą. 
 
Vilniuje aš gyvenu, 
Kaune – močiutė su seneliu, 
Šakiuos, Alytuj, Pasvaly, 
Kupišky ir Panevėžy 
Gyvena seneliai kiti. 
Gražūs Lietuvos parkai, miškai, 
Jūra, ežerai, upės ir marios – 
Aš džiaugiuosi viskuo. 
 
                „Gaidžiukų“ gr. vaikai 
 
 

Nr.1 



PASAKA  APIE  BEŽDŽIONĘ 

        Beždžionė ėjo į mišką. Ten nieko nebuvo – nei vilkų, nieko. Tada sutiko 

Bitutę. Tada ėjo, ėjo iš miško ir pamatė didelį namą beždžionių ir susidrauga-

vo. 

         Į darželį nuėjo ir ten buvo miegamajam su daugybe žaislų. Ir sutiko meškiuką su 

mergaitiškais batukais. Jis buvo mergaitė. Ir dar sutiko Eglutę. Ir ji ėjo su batukais, ir ėjo. 

Pabaiga. 

                                                         Arijus  Garbenčius, „Gaidžiukų“ gr. 

GRAŽUOLĖ  MIŠKE 

PASAKA 

          Senai senai buvo karalystė. Joje gyveno išmintingas karalius. Jis turėjo gražią dukte-

rį. Princesė buvo su labai gražia suknele – raudonas šleifas, geltonas sijonas, rožinis suk-

nelės viršus. Nusprendė ji pasiekti mišką. Ji nuėjo taip toli, kad labai tamsu net ryte ten 

buvo. Ta mergaitė buvo tokia graži, kad ją vadino Gražuole su auksiniais plaukais. Miške 

žydėjo raudona rožė. Prie jos buvo parašyta, kad tik princesė ją gali nuskinti. Ji drovin-

gai ją nuskynė ir padėjo ant žolės. Ji klaidžiojo, bandė kažką surasti. Išgirdo mažą gies-

melę ir suprato, kad tai pavojingas dalykas, kad tai vaiduoklinė giesmė. Bet tai ne vai-

duokliai buvo, o Danulorta – tokia ragana. Ir tada ji pasirodė. Gražuolė susiraukė, suk-

ryžiavo rankas ir piktai paklausė Danulortos, kur jos namai. Danulorta nieko neatsakė... 

Kai toliau nuėjo, pamatė kitą pilį. Ji buvo ruda su balta. Ji galvojo, kieno tai pilis ir prisi-

minė, jog tai Širdžių karalienės pilis. Gražuolė ten nuėjo ir paklausė. Širdžių karalienė 

pasakė nueiti į dešinę ir į priekį. Ji padėkojo, nuėjo namo, visi ją apkabino ir džiaugėsi. 

Visi gyveno ilgai ir laimingai. 

                                                          Augustė Garbenčiūtė, „Gaidžiukų“ gr. 

PASAKA 

                  Vieną kartą buvo bokštas. Ir tada atėjo karalienė į savo bokštą. Ji pričiupo 

karalių ir tada kažkas buvo. Ant bokšto buvo Lietuvos vėliava. Ir ją pūtė vėjas. Karalius 

išjojo ir tada atskrido lėktuvas prie bokšto ir iš jo išlipo žmonės. Ir nuėjo į bokštą apžiū-

rėti bokštą. Ten buvo karalienė. O karaliaus nebuvo. Pilis buvo užrakinta. Žmonės tada 

rado raktą numestą ant žemės ir atrakino pilį. Tada žmonės nuėjo į pilį apžiūrėti tarnų ir 

karalienės. Tarnai saugojo karalienę. Ir žmonės išlaisvino karalienę nuo tarnų. Ir jie iš-

skrido lėktuvu.                                  

                                                                 „Drugelių“ gr. vaikai 



 

                  MIŠKO  GYVENTOJAI 

 

           Gyveno kartą kiškis vardu Piškis. Kiškis Piškis gyveno su tėveliais. Jo 
mamos vardas buvo Kiškė Nulėpausė. Tėtės 
vardas buvo Greitakojis, o pavardė Kiškė-
nas. Piškis turėjo  tris brolius ir 2 seses. Tie 
visi kiškiai  gyveno viename Vilniaus miške. 
Jie buvo labai tvarkingi. Namuose jie plovė 
grindis visi, visi, visi. Mama Nulėpausė  plo-
vė indus ir ruošė kiškiams pietus. Greitako-
jis Kiškėnas kiekvieną rytą ėjo į darbą, kad 
užsidirbtų pinigų daug daug. Kiškis  dirbo 
pašte. Jis nešiojo laiškus visiems miško gy-
ventojams. Jis labai greitai atnešdavo paštą 
bėgiodamas savo greitomis kojytėmis. Vieną rytą, kai  jis išėjo į prie parduotu-
vės jis susitiko lapę, kurios vardas buvo Snapė Snaputė. 

                - Sveikas, ponas Kiškėnai,- 
pasisveikino lapė. Ji buvo mandagi ir 
sveikinosi su visais. 
                 - Sveika, Lape Snape,- atsa-
kė  kiškis Greitakojis. Jis irgi buvo 
mandagus. 
 - O ką tavo Nulėpausė gamina pie-
tums?- paklausė lapė Snapė Snaputė. 
 - Ogi morkas, kopūstus, agurkus, kiau-
šinienę, guliašą su padažu. Paskui kiš-
kis Greitakojis Kiškėnas pakvietė lapę 

pietų kartu su lapiukais ir su vyru lapinu Snapu. Kiškiai draugavo su lape, nes 
jie gyveno ypatingame miške, kuriame niekas neskriaudė kitų žvėrelių. Visi žvė-
rys draugavo, nes visi turėjo darbą, o maistą pirkdavo parduotuvėje, kur mais-
tą pardavinėjo vilkas. Visi susirinko kiškio namuose. Kiškienė visus pavaišino, 
visi padėkojo kiškienei ir linksmi nuėjo šokti kiškių šokį „Taip kojelę pastatyk“. 
 
                                                                               „Vyturiukų“ gr. vaikai 

 

 



 

 

 

  MES  SPORTUOJAM 

„KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS  VAIKŲ  PAMĄSTYMAI  APIE  SPORTĄ 

        Sportuoti reikia, 

kad apsigintum nuo už-

puolikų. Patinka 

mankštą daryti su tė-

čiu. 

      Emilė, 5 metai 

Sportas—tai ką reikia sportuo-

ti. Daraisi stipresnis.  

                  Grantas, 6 metai 

 

Sportuoti reikia, kad būtum sveikas. 

                  Viltė, 6 metai 

Patinka sportuoti su lankais ir žaisti judriuosius žaidimus. 

                                                           Aistė, 6 metai 



MES PIEŠIAME KOMIKSUS 

        Saugaus eismo savaitė. 
Matas Nemunaitis  „Drugelių“ gr. 

„Berniuko ir mergaitės susitikimo 
istorija“ 

Saulė Mačernytė „Drugelių“ gr. 

 
Saugaus eismo savaitė. 

Matas Nemunaitis  
„Drugelių“ gr. 

Laura Vorobjovaitė „Drugelių“ gr. 



           MES  PIEŠIAME 

 „Namai“  
          Mėja Ostrouch, 5 m. „Vyturiukų“ gr. 

 „Gatvė“  
            Ainis Šostakas, 4 m. „Vyturiukų“ gr. 

„Eglė – žalčių karalienė ir žaltys“  
Luknė Valentukevičiūtė, 5 m. 

„Vyturiukų“ gr. 

„Fejerverkai“  
Luknė Valentukevičiūtė, 5 m. „Vyturiukų“ gr. 

„Balerina“  
Toma Matulionytė, 4m. 

„Vyturiukų“ gr. 

„Vėjas. Didelis vėjas“  
   Rugilė  Grigalytė, 5 m. 

„Vyturiukų“ gr. 

    „Vilkas pasipuošęs  atėjo į močiutės 
gimtadienį. Močiutės gimtadienis po 3 
metų. Močiutė su karūna, nes jos gimta-
dienis“  

Toma Matulionytė, 4 m. 
”„Vyturiukų“ gr. 

„Mergaitė išėjo pasivaikščioti ir pa-
siklydo iš namų“  

Toma Matulionytė, 4m. 
”„Vyturiukų“ gr. 
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„Visos Lietuvos šventė“  
Gustė Batkauskaitė, 5 m. 
        ”„Vyturiukų“ gr. 



 

MES   ŽAIDŽIAME 

                           „Gaidžiukų“ grupė dalyvauja Erasmus + projekte „Naratyvinės žaidimo ir 

mokymosi erdvės“ (projekto dalyviai - Lietuva, Anglija, Suomija, Lenkija).  

 

VAIKŲ MINTYS APIE ŽAIDIMĄ 

       Man labai smagu žaisti, įdomu 
įveikti visokias kliūtis. 
                                      Tadas, 5 m. 

      Man labai patinka pastebėti kažką naujo, 
ko nesam matę. Daug sužinojai naujų dalykų, 
sutikom hatifnatus. 
                        Adomas, 6 m. 

      Man visada norisi žaisti! Man įdo-
mu nuvykti ir pamatyti, koks tas bus 
Mumių slėnis. Ne taip ir lengva jį su-
rasti. Jei mums reikės tapti nemato-
mais, tai galėsim pasinaudoti burtų 
lazdele, nes stebuklingas žiedas jau ne-
teko galių. Patinka susitikti Siuzaną!
Ypač patiko kai pamatėm ją per kame-
rą ir ji atėjo pirmąsyk! 
                                         Augustė, 5 m. 

       Į Mumių slėnį galima nu-

skristi stebuklingu kilimu, kurį 

mes gavome iš fėjos. Dar galė-

sim pasinaudoti akiniais ir su 

jais pamatyti nematomus daly-

kus. 

                             Elzė, 5 m. 



 

                                 

 

       Daug dėmesio buvo skiriama tyrinėjimams, įvairiems eksperimen-
tams, bandymams. Tyrinėjant, eksperimentuojant, atliekant bandymus, 
vaikai lavino savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėjo vaiko akies 
- rankos koordinacija. Mažieji stengėsi susikaupti, tokiu būdu mokėsi il-
giau išlaikyti dėmesį. Tyrinėjant, atliekant bandymus, eksperimentus, 

vaikai lavino reakciją, sprendė iškilusias problemas, kaupė patirtį. Aptardami diskutavo, 
samprotavo, lavino savo kritinį mąstymą – tokiu būdu vaikai geriau suvokia juos supantį 
pasaulį, formuojasi mokslinio darbo pradiniai įgūdžiai. 

„Spinduliukų“ gr. auklėtoja Laimutė Girdauskienė 

              
Mūsų darbe svarbu ugdyti vaiko polinkį į kažką naujo, ką nors originalaus: komponavimą, 
modeliavimą. Vaizduotė išlaisvina vaiko mąstymą, paskatina kūrybą," „paskanina“ 
kasdienybę. Įkvėpimo semiamės iš gamtos. 
    Eglutę vaikai gamino iš tikrų eglės šakelių, kankorėžių, kurių prisirinkome Jamonto 
parke, bei žaisliukų. 
      Sniego senių gamybai panaudojome popierines servetėles. Paukščiukų lesyklėlę kur-
dami naudojome mišrią techniką, individualizuodami detales.  
                   
                                                                „Lašiukų“ gr. auklėtoja  Sigita  Kubertavičienė 

MŪSŲ DAR-

BELIAI 

MŪSŲ TYRINĖJIMAI 

Lauke tyrinėjant, Patricija:  
- Mes būsim vabzdžių tyrinėtojai. Einam ieškot vabzdžių. Tyrinėk.  
Julija:  
- Mums reikia šito. Pasiima rėmelį ir vaikšto, deda rėmelį ant pievos ir 
apžiūrinėja. Šaukia: 
- Radau, radau. 
Patricija: 
- Kas viduj? Dreba? 
Julija: 

- Skruzdėlė, čia skruzdėlytė. Pažiūrėk, kokia. Kokia didelė. Draugės 
apžiūrinėja. 

      Tyrinėjimo metu Matas užsideda akinius ir klausia drau-
gų: 
- Kam tie akiniai reikalingi? 
Rokas svarsto: 
- Kai pamatysi šoklų ir nuodingą vabalą, kad nenunuodytų 
akių. 
Rokas pasiima akinius, užsideda ir sako: 
- Ar žinot, kam šie akiniai? 


