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Vasara 
 
Kai pievos pilnos smilgų ir drugių, 
Laukai kaip auksas spindi nuo ru-
gių, 
Kiškutis,lapė ir ežys 
Atsargiai pievomis braidys. 
 
Taip, Vasarėlė ji vardu. 
Šis metų laikas – kaip gražu, 
Kai skleidžias dobilas gražuolis 
Ir stiebias ąžuolas stipruolis. 
 
Aš myliu vasarą dėl jos kaitros, 
Gėlių ir saulės nuostabios, 
Atostogų, močiutės ir ledų. 
Ilgiuosi… Vasarėle, kur tu? 
 

Goda Čiginskaitė 

Ką veikti vasarą? 
 

Vasarą labai smagu 
Būryje gerų draugų 
Pasilinksmint, pakeliauti, 
Įdomiai atostogauti, 
 

Upėj, jūroj išsimaudyt, 
Drugelius margus pagaudyt, 
Gėlių pievoj pagulėti 
Ir į dangų pažiūrėti, 
 

Gerą knygą paskaityti, 
Linksmą filmą pamatyti, 
Dviračiu pavažinėti, 
O svarbiausia pailsėti! 
 

Indra Grimalauskaitė 

Vasaros ritmu 
 

Štai jau vasara atėjo, 
 Ir linksmybės prasidėjo. 
 Pašėlioti man smagu 
 Pievoje drauge, kartu. 
  
 Žydi, mirga daug gėlių, 
 Bitės mielos ant visų. 
 Miškuose paukšteliai gieda, 
 Smuikeliu žiogeliai griežia. 
  
 Saulė kviečia mus kartu 
 Šokti tarp aukštų beržų. 
 Vėjo sukiniu žengiu 
 Vasaros švelniu ritmu. 

 
Viltė Jonytė  

mailto:indra.grimalauskaite@gmail.com
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Tinginio vasara 
 

Tamsiais rudenio rytais, 
Anksti rytą atsikėlus, 
Norisi sušukt garsiai: 
– Kur pabėgai, vasarėle?! 
 

Vasara tobula – 
Į mokyklą eit nereikia. 
Gali keltis net tada, 
Kai mama pietus pateikia. 
 

Karšta vasara – gerai, 
Šalčio aš visai nemėgstu. 
Maudytis einu mielai, 
Draugus susitikt mieste. 
 

Vasarą daug reikalų. 
Štai kodėl ji greit prabėga. 
Šokinėdamas ant bangų, 
Nojus pralinksmėja. 
 

Nojus Čyžius 

Vasara 
 
Vasarą gal kiek šaltoka 
Eit basam žole rasota. 
Įdienojus jau gerai – 
Saulės šildo spinduliai. 
 
Ant garžiausiųjų žiedų 
Tupinėja daug drugių. 
Žalsvas, baltas citrinukas –  
Visi jie ratu tik sukas. 
 
Kad tik tęstųs amžinai 
Tie šilti, šilti orai! 
Vasara, pabūk ilgiau, 
Nes visiems mums maloniau! 
 

Austėja Petravičiūtė Vasara 
 

Saulėta vasara 
Džiugina kiekvieną. 
Gamta lyg pasaka. 

Čia banguoja pieva. 
 

Plazdena drugelis, 
o sparnas spalvotas. 

Šiltas vėjelis, 
Gelsvas pienių plotas. 

 

Griežia svirplys... 
Avietė raudona, 

Šiltas spindulys – 
Puiki vasaros diena! 

 

Deimilė Sujetaitė 

Vasaros eilėraštis 
 

Įprasta diena, graži ir paprasta, 
Bet bitės šiandien kitokios. 
Padaugėja jų visur.  
Šokuoja jos visur, 
Nektarą jos nešioja  
Po visur, visur. 
Pirmas vasaros lietutis,  
Ant gražių gėlyčių nusileidęs, 
Glosto jas ir šildo  
Saulės spinduliukais. 
Ir dangus, nusidažęs rusvai, 
Nudažė savo draugus debesėlius  
Cukraus vatos spalvomis. 
Saulelė slepiasi už jų ir linksmai  
Laukia kitos dienelės. 
 

Lėja Černiauskaitė  
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Spalvota vasara 
 
Štai saulutė skaisčiai šviečia, 
Mus visus į lauką kviečia, 
Pasikvieskime draugus,  
Nusipirksime šaltus ledus. 
 
Kai kaitina saulė labai, 
Mus pralinksmina danguje aitvarai. 
Prie jūros bangos mus nešioja, 
Statyti smėlio pilis vilioja.  
 

Ieva Juravičiūtė 

Vasaros delnai 
 

Amžinai norėčiau vasaros... 
Ji šildo, šviečia, šypsosi... 
Amžinai norėčiau spindulių – 
Jie jaukiai žaidžia tarp pievų gėlių... 
 

Amžinai norėčiau šilumos 
Ir švelnaus vėjelio, 
Bičių dūzgiančių dainų 
Ir ryškių vasaros spalvų... 
 

Vasara, tu tikrai nuostabi! 
Saulės šypsniu ateini, 
Žemė ir žmonės laukia tavęs – 
Meilės delnuose visi paskęs. 
 

Aš taip kasdien ilgiuos tavęs, 
Rudens vėsoj šaukiuos tavęs: 
Sugrįžk, gražuole vasara, 
Ir amžiams pasilik su manimi. 
  

Augustas Aleškevičius  

 

Vasarėlė 
 

Ar, vasarėle, jau atėjai? 
Brinksta pumpurai stori. 
Skleidžiasi pirmi žiedai. 
Pamatyti pats turi! 
 
Jau maži paukšteliai 
Švilpiniuoja inkile. 
Skamba jų dainelė 
Gėlių nuklota pievele. 
 
Kiekviena diena šilta. 
Visi džiaugiasi drauge. 

Vasarėlė jau čia pat – 
Pasidžiauk ir tu drauge. 
 

Vika Jurgionytė  

Vasara 
Štai vasara atėjo ir 

gėlės sužydėjo, paukšteliai 
giesmes gieda, išeit į lauką 

kviečia. Ežiukas pas savo 
šeimynėlę puškuoja. Varly-
tės plauko ežere stebėda-

mos gražius ir šiltus vasa-
ros saulėlydžius. 

Gabija Pučkutė 
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Atėjo vasarėlė pagaliau,  
Pražydo gėlės, žolytė pažaliavo. 
Visi laimingi skuba prie jūros.  
O kaipgi be tos jūros?..  
Na ir kaip tą 
Vasarėlę praleisti smagiau? 
Smagi ta vasarėlė su šeima  
O į mokyklėlę jau gana.  
Po mokyklėles vaikai džiaugiasi 
Ir skuba namo. 
O kai jie iš jūros grįžta,  
Smėlį kratosi iš namų savaitėlę. 
  

Arnas Judickas 

Vasaros pasaka 
 
Baigėsi vasara ilgai laukta,  
O per ją tiek daug visko nutiko. 
Budo, žydėjo ir skleidėsi gėlės, 
Kiek daug jų pievose buvo. 
 
Keliu mes važiavom tolyn,  
Kur matosi pievos, laukai. 
Lizduose tupėjo gandrai, 
Šildėsi saulės paskutiniais spinduliais.  
 
Miške vingiavo ir čiurleno upelis, 
Jo krioklys veržėsi ir čiurleno. 
Netoli raudonavo šermukšnis 
Ir šlamėjo berželis.  
 

Kamilė Indrelytė  

Eilėraštis apie vasarą 
 

Atėjo vasara... 
Dienos pailgėjo, lapai atsirado... 
Medžiai, krūmai sužydėjo... 
Paukščiai grįžo iš šiltų kraštų. 
 
Miškai jau vėl pabudo. 
Žemdirbystės metas prasidėjo... 
Uogos vėl pradėjo augti... 
Ir ruduo jau vėl artėja... 
 

Simonas Sušinskas 

Vasarėlė, mūsų vasarėlė 
 

Vasara, vasara atėjo! Medžiai žaliuoja, paukščiai čiulba. Darželiai 
pasipuošė gėlėmis, o sodai obuoliais. Aviliuose dūzgia bitės, var-
lės kurkia balose, o vaikučiai nardo ežere. Kregždutės skraido 
aukštai danguje. Vasarėle, vasarėle, kokia tu žalia! 
 

Oskaras Valiūnas 
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Vasara 
 

Jau atėjo vasarėlė. 
Lapai gražūs šoka, sukas. 
Oi, kaip ten gražu, gražu! 
Katinas, koks jis gudrus. 
 

Nušvito saulė pasipuošus 
Geltona suknele, 
Visiems ašaras nuvalo 
Ir pašviesina dienas. 
 
Bažnytėlė stovi ten, 
Ji tokia labai žavi! 
Kupina ji meilės, džiaugsmo, 
Myliu ją labai labai. 
 
Pasisukom mes į kairę... 
O ten toks gražus miškelis! 
Paslaptingas jis yra, 
Tai ir pavadintas jis gražiai! 
 

Vijūnė Danilevičiūtė  

Vasara 
 
Prasideda vasara, 
Medžiai virpa, 
Vabalėliai keliasi iš miego, 
Vorai jau pina savo tinklus. 
Vasara jau įpusėjo, 
Žydėjimo sezonas prasidėjo, 
Medžių šakos nulinko, 
Vaisiai jau prisirpo. 
Vasara eina į pabaigą, 
Žvėreliai skuba ruoštis žie-
mai, 
Pamažu nuvysta visos gėlės, 
Nustoja žydėti medžiai. 
Gražus saulėlydis matosi pakrantėje – 
Tai paskutinės vasaros dienos pabaiga, 
Tuoj visai sutems ir vasara jau baigta.   
 

Oskaras Jegelevičius 

Ilga vasarėlė 
 

Saulė šviečia taip karštai, 
Ir ilgėja vakarai, 
O gražumas tų gėlių 
Išsiskleidusių žiedų. 
 
Pagaliau tu atėjai, 
Taip ilgai ilgai laukta, 
Vasarėle, kaip smagu! 
Ačiū už tokius orus! 
  
Goda Čereškevičiūtė 
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Vasara 
 

Geltonplaukė, raudonskruostė 
Išsišiepus lig ausų 
Mūs saulutė užsikraustė  
Karalystėn debesų. 
 
Akį merkia – gėlės skleidžias 
Margaspalviais kilimais,  
O pavargus jūron leidžias  
Laumės juostos apdarais. 
 
Ataidėjo, atsirito 
Vasarėlė lyg banga 
Ir visi laukai prakvipo 
Žiedlapių rasos gaiva. 
 

Marija Izabelė Babrauskaitė  

Vasara 
 

Žaliu patalu žemė nuklota, 
Rožiniais žiedais sakuros nusidažė, 

Geltoni saulės spinduliai  
Liejasi su mėlynu dangumi, 

Ilgos, šviesios dienos tegul tęsiasi. 
Kriokliai švokščia, 
Šiltas vėjas pučia, 

Supa mėlynas gėles 
Ir bites pabaido. 

Mėlynus tolimus kalnus 
Debesėliai glosto, 

O per pievas avinėlius piemenukai gano, 
– Ei! Močiutes! Tik pažvelkit, kokia ši vasara graži! 

 
Jorė Pečiulytė  

Kaip gražu, nuostabu 
Pasivaikščiot pajūriu. 
Grynu oru pakvėpuoti, 
Aukso smėliu pabėgioti. 
 
Mes išėjom pasivaikščiot, 
Vakaru pasigrožėti. 
Saulės spindulius išleisti 
Ir atspindžius stebėti. 
 
Saulė leidžias pamažu, 
Kirai skrenda pajūriu. 
Oras šąla po truputį, 
Bet dar norime pabūti. 
 

Danielius Butkus  



Ruduo 
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Ruduo 
 

Štai atėjo jau ruduo. Medžių lapai jau auksiniai. Šaltis jau atėjo ir 
dienos vis trumpėjo. Štai ir medžiai jau pliki stovi. Vis labiau šąla. 
Jau miškas ruošiasi žiemai: medžių lapais pasiklojęs kaip paklode 
laukia jau žiemos. 

O koks vakaro dangus gražus! Rausvas, oranžinis ir net pilkas. 
Kaip jauku prie tokio didelio dangaus sėdėti! Ne veltui jau žiema 
artėja. 

Štai ir pirmas sniegas nugulė ant žemelės. Vaikai jau džiaugiasi 
sniegu, žaidžia, lipdo besmegenius ir juokauja.  

Štai toks mano ruduo. 
 

Arijus Nevecka 

Rudens magija 
 
Klevo lapais nubarstytas 
Kalnas mano prie bažnyčios. 
Rudenį jis pats gražiausias 
Ypač saulės spinduliuose. 
 
Nors lietus man nepatinka, 
Kai lašai ant lango krinta. 
Įsisupęs į apklotą, 
Aš skaitau ,,Žiedų valdovą”. 
 
Man ruduo nebepatinka… 
Šlapia, tamsu – lai sninga! 
Tada bus balta, balta, 
Žaisim, dūksim, nors ir šalta. 
 
Kai baigiau skaityt knygas, 
Ledas kaustė jau balas. 
Ogi žiūriu pro langelį – 
Spalvas pakeitė žiemelė. 
 

Nojus Čyžius  

Menininkas ruduo 
 

Įžengė tvirtai ruduo, 

Menininku jam būt smagu. 

Braukia, piešia lapelius, 

Spalvos trykšta pro kraštus. 

  

Geltona, žalia, ruda, 

Susimaišė akyse. 

Vėjas pučia tik žvarbus, 

Kviečia šokti vis lapus. 
 

Šalikėlį jau turiu 

Ir žengiu margu taku.  

Pasikeitusi gamta – 
Mums visiems nauja pradžia. 

 

Viltė Jonytė 
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Auksinis ruduo 
 

Štai atėjo rudenėlis, 
Lapai krenta pamažu. 
O po jais raudonai šviečia 
Ūmėdžių riesti stogai. 
 

Rytą žolę jau padengia 
Šerkšną menanti šalna, 
Paukščiai skrenda jau padangėj 
Į šiltus ir saulėtus kraštus. 
 

Saulė žadina visus vėliau, 
O mėnulis ilgiau dangų puošia, 
Lietus krinta vis dažniau, 
Žiemą į svečius jau kviečia. 
 

Kamilė Indrelytė 

Ruduo 
 

Atėjo rudenėlis, 
Gelsta lapai pamažu... 
Nors ir siaučia vėjas, 

Bet, žiūrėk, kaip čia gražu! 
 

Paukščiai tupi ant šakų, 
Voras ,,Bobas“ neria, 

Tinklas bus, net baugu, 
Jis griebs laimikį gerą. 

 
Laukai jau išarti, 

Žemelė ruošias miegui, 
Gandrai toli, toli, 

Kasmet jie mus palieka. 
 

Deimilė Sujetaitė  

Rudenėlis 
 

Jau ruduo pas mus atėjo,  
Medžių lapai krist pradėjo. 

Nusidažo jie keistai – 
Raudonai, rudai, gelsvai. 
 
O miške jau užderėjo 
Grybai, uogos augt pradėjo. 
Kviečia mus visus drauge 
Rinkti grybų po egle. 
 
Visas miškas toks gražus, 
Džiugina visus vaikus. 
Pasivaikščioti smagu 
Su labai geru draugu! 
 

Austėja Petravičiūtė  

Rudenio spalvos 
 

Vėjo nubudinti lapai pradėjo šokti. 
Skirtingų spalvų rudenio lapai 

Vaikus nudžiugo... 
 

Paukščiai jau keliauja, 
Lietus nebesiliauja, 

O jie tebeieško šilto kraštelio. 
 

Šaltis parėjo iš tolimų kraštų, 
Užmigo miško žvėrys. 

 
Jorė Pečiulytė  
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Oras jau atšalo, 
Medžiai pageltonavo. 
Lapai pradėjo kristi, 
Paukščiai į pietus skristi. 
 
Šaltis ėmė kankinti, 
Vėjas šakas skinti. 
Debesys tamsūs plaukia, 
Dangus vis apsiniaukia.  
 
Baigėsi saulėtos dienos, 
Ir nebe gėlėtos jau pievos. 
Jaučiame atslenkant žiemą. 
Gal dovanos ji mums sniegą? 
 

Danielius Butkus 

Rudenėlis jau pas mus 
 
Jau ruduo pas mus atėjo  
Ir saulutė suniūrėjo.  
Rudens lapai sušlamėjo, 
Pagaliau mokslai atėjo. 
 
Auksiniai medžiai lapus meta, 
Žmonės jų grėbti lekia. 
Pliaupti pradeda iš tamsių debesų. 
Ryte, kai atsikeli, dar būna tamsu. 
 

Ieva Juravičiūtė  

Žvarbus ruduo 
 

Atėjo jau ruduo žvarbus. 
Ir reikia grėbti mums lapus. 
O dėdė vėjas piktas, atžarus, 
Mums pučia vėsą į namus. 
 
Koks jis spalvingas ir gražus! 
Vorai nupynė jau tinklus. 
Pintinėn dedame grybus, 
Iš sodo skiname vaisius. 
 
Išrausim morkas, kopūstus, 
Pakviesim draugą į svečius. 
Padės nurinkti moliūgus, 
Tas rudenėlis toks smagus!
 

Goda Čiginskaitė 
 

Margas rudenėlis 
 
Lapai krenta, kur dairais, 
Vėjo ūžesio garsai. 
Visur marga. Ar matai? 
Rudenėli, atėjai? 
 
Štai atėjo rudenėlis 
Ir jo jaukūs vakarai, 
Atsisėsim mes prie krosnies 
Ir pabūsime mielai.  
 

Goda Čereškevičiūtė  

Rudens peizažas 
 
Pučia vėjas jau smarkus,  
Nepaliauja ausys šalti. 
Šaltos jūros bangos daužosi į uolas. 
Lapai jau krenta, 
Miškai ir pievos nusidažo įvairiausiomis 
spalvomis. 
Ežerai ir upės apsitraukia ledu,  
O paukščiai jau skrenda tolyn. 
Koks gražus gamtos peizažas! 
Taip ir nepaliauja manęs stebinęs. 
 

Oskaras Jegelevičius 

Rudens spalvos  
  
Lyja lietus,  
Niaukiasi dangus.  
Krinta lapai,  
Sukasi ratu.  
  
Paimu teptuką,   
Spalvinu lapus.   
Vėjas niekadėjas   
Vaiko juos ratu.  
  
Ištuštėja pievos,   
Miškas ir laukai.  
Tuoj ateis žiemužė,  
Nudažys baltai.  
 

Aronas Araminas 
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Pasveikinimas rudenėliui 
 
Lietus siaučia, kyla vėjas, 
Oras šąla, vakarai ilgėja... 
Noksta gilės ir kaštonai,  
O laukuose jau tušti dirvonai. 
 
Lapai medelius palieka, 
Gervės liūdną giesmę gieda.  
Kerintis atėjo laikas, 
Rudenėli, būki sveikas!  
 

Arnas Judickas 

Palanga 
 
Pasipuošusi, spalvinga, 
Kitokia nei visada 
Lyg kokia ponia madinga 
Rudeninė Palanga. 
 
Geltonai ryškus paltukas, 
Plaikstos vėjyje plaukai 
Ir oranžiniai batukai, 
O ant kaklo gintarai.  
 
Toks portretas netikėtai 
Man iškilo akyse 
Ir to grožio pakerėta 
Užrašiau jį eilėse.  
 
Marija Izabelė Babrauskaitė 

Rudens spalvos 
 
Štai vasara prabėgo, 
Atėjo šaltas rudenėlis  
Ir lapai nusidažė spalvom 
Margom margutėlėm. 
 
Medeliai nusidažę lapus jau mėto, 
Tuoj liks pliki be savo užklotėlio 
Ir bus pliki iki pavasarėlio, 
Pavasarėlį sužaliuos žaliais lapeliais. 
 

Gabija Pučkutė 

Žvarbus ruduo 
 
Jau ir rudenėlis čia. 
Kiekviena diena šalta.  
Šaltas vėjas ir lietus 
Drasko medžių jie lapus. 
 
Pučia vėjas neramus. 
Lyja toks stiprus lietus. 
Štai ir viesulas baisus, 
Pusto jis margus lapus. 
 
Štai toksai ir tas ruduo – 
Šaltas ir niūrus.  
Jau mes laukiame žiemos– 
Visiškai baltos. 
 

Vika Jurgionytė 
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Rudens lapai 
 

Vėjas pučia šaltą orą,  
Bet netyčia nerimą pritraukia, 
Nieks nežino, kas tai yra, 
Tik visi spėlioja.  
 
Štai geltonas, o čia žalias. 
Čia visi skirtingi.  
Nieks nežino, kas čia vyksta. 
Tik visi sutrikę. 
 
Ogi lapai čia skirtingi 
Ir tokie spalvingi... 
Visi lapai labai laimingi, 
Nes saulelė kyla. 
 

Karolina Krividaitė  

Ruduo 
 
Jau atėjo rudenėlis, 
Paukščiai skrenda danguje, 
Ir pasidengia žolelė 
Spalvingaisiais medžių lapais. 
 
Rudenėlis toks gražus, 
Bet toks šaltas ir niūrus... 
Pasiilgau vasarėlės – 
Ji tokia šilta, linksma. 
 
Žiūriu aš aukštai pro langą – 
Krenta lapai spalvingiausi, 
Geltona, oranžinė, raudona! 
Kokios gražios lapų spalvos. 
 

Vijūnė Danilevičiūtė 

Ruduo 
 
Nuo medžių lapai krenta, 
Ruduo pro šalį slenka, 
Ir naktys jau ilgėja,  
O dienos sutrumpėja.  
 
Lietus šiek tiek stiprėja,  
Lauke balų daugėja, 
Paukščiai kely, išskridę, 
O obuoliai nukritę. 
 
Dangus tamsus, niūrus, 
O miškas toks ryškus. 
Gyvūnai miegui ruošias,  
O žemė lapais puošias. 
 

Indra Grimaliauskaitė  



Žiema 
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Nuostabi žiema 
 
Oras šąla pamažu, 
Jau lauke labai žvarbu. 
Žemė dengiasi sniegu,  
Krenta snaigės - kaip gražu.  
 
Kiškis guli po medžiu, 
Mėgaujas ilgu miegu. 
Miškas puošiasi šerkšnu, 
Visur balta, nuostabu. 
 
Žiemą mums visiems smagu  
Čiuožinėti nuo kalnų, 
Pasimėtyti sniegu,  
Slysti blizgančiu ledu.  
 
    Indra Grimaliauskaitė  

Balta žiema 
 

Balta ir šalta mūsų žiema 
Kaip ir kasmet jau mūsų kieme. 
Ji stebina mus snaigėm gražiom 
Kaip žvaigždės spindinčiom sniege.  

 
Kai sniegas girgžda einant takeliu, 
O medžių šakos puošiasi baltai, 

Visur aplink pasklinda baltas grožis, 
Tik trunka jis ne taip ilgai.  
 

Vaikai jau sniego senius lipdo, 
Juos puošia gamtoje rastais daiktais, 
Rogutėmis nuo kalnų čiuožia 

Ir džiaugiasi akimirkom labai.  
 
Balta ir šalta mūsų žiema 

Netruks, kai sniego jau neliks.  
Bet prisiminsim mes tikrai, 
Kad žiema po metų vėl sugrįš. 

 
Kamilė Indrelytė  
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Balta žiema 
 
Nutūpė sniegena ant medžio 
Pačiam sodelio vidury. 
Stebėjau ją pro langą 
Vasario vidury. 
 
Taip akinamai spindi 
Pusnynai tie balti. 
Šaltukas kai paspaudžia, 
Rogutes draugai traukia. 
 
Ir skrendam mes nuo kalno, 
Kol dar diena graži. 
Taip gaila atsisveikint, 
Žiemuže, su tavim! 
 

Nojaus Čyžiaus  

Šiaurės vėjas jau atskrido,  
Baltu sniegu padabino 
Ir laukus, ir miškus, 
Ir visų namų stogus.  
 
Kur pažvelgsi, visur balta, 
Be saulytės mums jau šalta. 
Apsirengsim mes šiltai, 
Rogėm lėksime smagiai. 
 
Sniego pilį pastatysim, 
Gniūžtėmis pasišvaistysim. 
Atsidžiaukime žiema, 
Ak, kokia graži gamta! 
 

Danielius Butkus 

Žiema ir sniego senis  
  

Krinta baltos snaigės,  
sukasi ratu,  
kai pasieks jos žemę,  
drėbtels iš jėgų.  
  
Paimu iš gniūžtę,  
ridenu žemyn.  
Stovi sniego senis  
Visas išsipustęs.  
  

Šalikas ant kaklo,   
Sagos atlape.  
Kam tau reikia, seni,  
šluotos rankoje?   
 

Aronas Araminas 



Ž
ie
m
a

 

17 

Žiema 

 
Sukasi snaigės ratu, 
Žiemą sutinkam kartu. 
Sustingę medžiai, akmuo, 
Paliko žemę ruduo.  
 
Poilsio reikia ir gamtai, 
Žemei maitintojai gimtai. 
Kalsis želmuo net per gruodą, 
Pildysim derlium aruodus. 
 
Pusnys apglėbia laukus, 
Vandenis, tiltus, kelius. 
O šilumą skleidžia širdis  
Ir laukiama žalia viltis. 

 

Goda Čiginskaitė 

Žiema 
 

Papuošę stogus blizga varvekliai, 
O lemputės, nutiestos pastogėje, šviečia. 

Pirmosios snaigės, pasiekusios žemę, su ja susilieja, 
O šaltis vandenį užšaldo. 

 
Mokyklų kiemuose per pertraukas susirinkę mokiniai 

džiaugiasi sniegu,  
O per pamokas jie per langą stebi krentančias snaiges. 

Langų kraštuose sidabriniai ledo raštai išraižyti, 
Baltos snaigės kaip vasaros gėles pievose žydi. 

 

Žvėreliai palieka pėdsakus žiemos pataluose 
Ir paukšteliai lesyklėlės ieško. 

Meškos, voverės ir ežiai saldžius sapnus sapnuoja, 
O žuvis po vandeniu šaltis apgaubė ledu.  

 

Jorė Pečiulytė 

Žiema ir sniego senis  
  

Krinta baltos snaigės,  
sukasi ratu, Žiema 
kai pasieks jos žemę,  
drėbtels iš jėgų.  
  
Paimu iš gniūžtę,  
ridenu žemyn.  
Stovi sniego senis  
Visas išsipustęs.  
  

Šalikas ant kaklo,   
Sagos atlape.  
Kam tau reikia, seni,  
šluotos rankoje?   
 

Aronas Araminas 
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Nešilta žiema 
 
Štai ir atėjo žiema – 
Apgaulinga ir ilga. 
Greitai temsta vakarais, 
Krenta snaigės kąsniais dideliais. 
 
Kur pažvelgsi – visur pusnys, 
Stovi medžiai apsnigti. 
Namuose jau spraga krosnys, 
Kvepia pietūs paruošti. 
 
Kur pažvelgsi – visur balta, 
Mums visiems todėl ir šalta. 
Šypsosi į mus žiema,  
Net ir saulė ne šilta. 
 

Vika Jurgionytė 

Žiema 
 
Atsibudus vieną rytą 
Aš nudžiugus pamačiau 
Langą, raštais išraitytą, 
Ir pribėgau dar arčiau. 
 
O tenai – baltas kepures 
Užsimaukšlinę stogai. 
Lyg didžiuotųs atsidūrę  
Po snieguotais apdarais. 
 
Baltas kelias, ledas girgžda  
Snaigių šokio apgauty. 
Kaip smagu, kad nepamiršo 
Vėl žiema pas mus sugrįžt!  
 
Marija Izabelė Babrauskaitė 

Žiemos laikas 
 

Jau balta žiema atėjo, 
Balta balta, kur dairais. 
Po auksine eglute 
Miega briedis ir meška. 
Užpustyta, kur dairais, 
Pučia vėjas taip šaltai. 
Grįšim mes visi namo, 
Krosnis degs ten taip šiltai. 

 
Goda Čereškevičiūtė 
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Žiema 
 

Visur žiemą labai balta, 
Net lauke mums kartais šalta. 
Šaltis apgaubė miškus 
Ir užmigdė upelius. 
 
Snaigės krenta pamažu,  
Kviečia žaisti mus kartu. 
Taip smagu mums su draugais 
Čiuožt kalneliais apsnigtais. 
 
Žiemą švenčiame šventes, 
Puošiame gražiau gatves. 
Laiką leidžiame linksmai, 
Mums nebaisūs net orai. 
 

Austėja Petravičiūtė Žiema 
 
Nukritę visi lapai.  
Šaltis visus gano,  
Gaudo ir sušaldo. 
Mėto savo peiliukus 
Meškai į nasrus. 
Meškutė susargdinta 
Gydosi arbatėle, 
Nuobodžiauja ji viena, 
Skaito knygas sau viena. 
O kampelyje tupi 
Mažas padarėlis. 
Ogi tai voriukas,  
Mažas meškutės draugelis. 
 
Lėja Černiauskaitė 
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Žiema 
 

Žiema žiemužė jau atėjo ir sniego greitai pribyrėjo. Saulelė 
šviečia, į lauką su baltu sniegu pažaisti kviečia. Kas rytą šaltukas spau-
džia vis labiau ir labiau. Medeliai baltuoja iš tolo šerkšnu. Paukštelių 
giesmių kas rytą negirdėti, tik išgirsti galima juodųjų varnų baugių riks-
mų. 

Tamsų vakarą sugrįžus iš lauko gera įsitaisyti supamajame krės-
le su šiltos arbatos puodeliu prie šiltos židinio liepsnos. Kitą rytą vėl 
prabudus linksma bėgti į lauką statyti baltų senių besmegenių. 

Gabija Pučkutė 

 

Žiema  
 

Lietuvoj žiema būna šalta ir tik retkarčiais šilta, bet ši žiema gana įdo-
mi, nes vieną dieną šilta, kitą dieną šalta. Šią žiemą buvo labai neįdomu, nes 
sniegas nelipo, ant kelio buvo pliurza. 

Man įdomu, kodėl negali būti žiemą ilgesnės dienos. Argi nebūtų gera 
ilgiau pasigrožėti sniegu? Įdomu ir ryte atsikėlius ir atsiraukus užuolaidas ma-
tyti tamsą. Manau, kad tikrai norėtųsi atsikėlus matyti šviesą. 

Bet yra ir gerų, ir gražių žiemos momentų. Apsnigti medžiai, apšerkšni-
ję langai. Man labiausiai patiko balti balti namų stogai ir apšerkšniję medžiai.  
 

Arijus Nevecka 



Ž
ie
m
a

 

21 

Žiema 
 

Kiemas baltuoja, 
Stogas baltuoja, 

Ir besmegenis sušalęs stoviniuoja. 
Tu pirštines jau griebk, 

Taip pat ir šaliką spalvotą. 
Pažvelk, vaikai jau bėgioja 

Aplink visą baltą plotą. 
 

Kiškiai bėgioja, 
Stirnos šokuoja, 

O meškos miega ir net sapnuoja. 
Pažvelk, langas padengtas šerkšnu 
Ir sniego pusnys didelės - gražu. 

Šermukšniai pašalę siūbuoja, 
Nors apsnigti, bet gražiai raudonuoja. 

 

Deimilė Sujetaitė  

Žiema 
  
Žiema atėjo jau pas mus,  
Ir prisnigo pas visus. 
Sniegas dar ilgai netirps, 
Bet šaltukas pasiliks.  
 

Vaikai žais ir čiuožinės, 
O suaugę vis stebės, 
Tiek patinka mums žiema, 
Kad net sukasi galva. 
 

Štai saulytė tuoj išlįs, 
Ir pavasaris ateis. 
Jau visi laukan išėjo 
Grožėtis pavasario vaizdais. 
 

Karolina Krividaitė 

Žiemos išdaigos 
 

Atlėkė šalta žiema, 
Pūgos siaučia kas diena. 
Piestu stojasi plaukai,  
Snaigės leidžiasi lėtai. 
 

Nors ir šalta, ir baugu, 
Bet už lango taip gražu! 
Besmegenis jau kieme 
Su ledine kepure! 
 

Švenčių rytas mūs gražus, 
Senis bėga pas visus. 
Ir eglutė papuošta 
Švenčių laukia visada! 
 

Viltė Jonytė 
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Žiema žiemužė  
Vėl kelią padengė 
Su savo gražiu  
Baltu sniegeliu. 
 
Ištirps tas gražus 
Baltas sniegelis,  
Kai saulė nušvis  
Karštu spindulėliu.  
 

Evelina Stankevičiūtė  

Mano žiema 
 

Atėjo jau žiema, 
Su ja kartu ir sniegas, ir šalna. 
Ežerai užšąla. 
Varvekliai spindi... 
Visi langai tarytum krištolu raižyti. 
Gera čia stovėti ir grožėtis, 
Žiemos grožio niekas nenustelbs. 
Bet pavasaris jau ne už kalnų, 
Tuoj pradings šis grožis 
Ir mes lauksime metų kitų. 
 

Oskaras Jegelevičius 

Žiemužėlė jau atėjo! 
Šaltas vėjas pūst pradėjo... 
Vėjelis užpūtė šalelę! 
Sniego prisipildė Lietuvoj... 
Žalios žolės jau pradingo... 
Vietoj jų baltas sniegas atsirado... 
Visi spalvoti lapai jau pradingo... 
Matyt, juos vėjas nupūtė tolyn... 
O gal sniege jie pasiliko...  
Šalta pūga jau atkeliavo. 
Sniegas užpustė gatves... 
Šalčiausias vėjas jau pradėjo pūsti... 
Gali matyti sniego kalnus pro langelį sa-
vo! 
O tu sau sėdi vakare... 
Gali matyt stiprią pūgą, šaltą vėją... 
Kamarėlėj krosnis užkurta... 
Tau taip šilta, gera... 
 

Simonas Sušinskas  

Žiema, žiemužė 
 

Žiema, žiemuže, kokia tu graži! 
Tavo gražiu sniegu džiaugiasi visi. 
Mūsų miškus nudažai baltai, 
Juose slepiasi stirnos ir ežiai. 
 

Sniegas blizga, akys mirga, 
Ant kalnelio mano rogės žvilga.  
Lėksiu aš tuo takeliu – 
Aptaškysiu jus sniegu! 
 

Besileidžiant visas miško grožis matos, 
Žvirblis moja sparneliu ir lesti prašo.  
Pasigrožėjau per ilgai 
Ir štai apsiverčiau linksmai. 
 

Eglutės šakos švelniai priglaudė mane,  
Veidą nušvietė saulutė linksma, 
Debesėliai juokias iš manęs, 
Baltos žiemos linksmybės ilgai nesitęs.. 
 

Augustas Aleškevičius 



Pavasaris  
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Pavasario linksmybės 
 

Saulė šildo vis šviesiau ir skaisčiau, 
Žaisti kviečia vis greičiau ir greičiau! 
Pavasario linksmybėms nėra pas mus ribų, 
Būti su draugais mums kartu smagu! 
 

Viltė Jonytė 
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Pavasaris, pavasarėlis 
 
Pirmi pavasario žiedai pražydėjo, 
Jau sprogsta lapai ant šakų, 
Saulė aukštai patekėjo, 
Paukšteliai čiulba grįžę iš šiltų kraštų. 
 
Žibutės mėlynuoja miško pakraščiuos, 
Bitelės dūzgia aplink laukuos – 
Pavasarinis medutis bus saldus. 
Koks gyvenimas gražus! 
 
Obelų žiedais nusėtas bus dangus, 
Lietučio dar tikrai daug bus. 
Laukai jau greitai sužaliuos, 
O pienės saulės spinduliais mojuos. 
 
Pavasaris, pavasarėlis greitai pražydės, 
Kaip ir smagi vaikystė greit prabėgs, 
Tad bėkim, džiaukimės, šypsokimės plačiai  
Ir gyvenkim linksmai.  
 

Augustas Aleškevičius 
Pavasaris  
 

Jau pražydo gražios gėlės, 
Lindo gražus pumpurai, 
O ir saulė šviest pradėjo 
Gražiais gražiais spinduliais. 
 

Kaip žolytė augt pradėjo, 
Jau visai visai aukšta. 
Ogi toj žolytėj 
Vabaliukai greit prabėga, 
 

O ir miškas sužaliavo, 
Taip gražiai net akį merkia, 
O per mišką ilgą 
Ir gyvūnai vis prabėga. 

 

Evelina Stankevičiūtė 
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Mano pavasaris 
 

Ankstų rytą šerkšnas tirpsta, 
Bunda jau gamta iš po žiemos. 
Saulės spinduliukus gaudo 
Gėlės, išsiilgusios šilumos.  
 

Mėlynuoja tarsi mažos akys 
Žibuoklėlių dideli pulkai, 
Skleidžiasi jau medžių lapai, 
Žalia ten, kur tik apsidairai. 
 

Ankstų rytą šerkšnas tirpsta, 
Rieda ašaros, kad reik išeit... 
Gamta šoka, groja, spindi,  
Tik pavasarį tai pamatyt gali.  
 

Kamilė Indrelytė 
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Pavasarėlis 
 
Štai pavasaris atėjo. 
Gėlės žydi laukuose, 
O jau kvapas tų gėlyčių, 
Taip ramina jis mane. 
 

Jau paukščiukai vis čiulbena, 
Gieda jie mums daineles. 
O saulytė vis mus kviečia 
Eit pasigrožėt gamta. 
 

Goda Čereškevičiūtė 

Pavasaris 
 

Štai pavasaris atėjo ir paukšteliai sučiulbėjo, 
Ežerėlis atitirpo dėl saulutės spindulių 
Ir pievelė sužaliavo savo nuostabia spalva, 
Ir gėlytėm nusidažė ši žalia graži pieva. 
 

Gabija Pučkutė 

 Dėkoju 6a klasės mokiniams, pasiryžusiems da-
lyvauti projekte ,,Metai. Sustabdytos akimirkos“, atsk-

leidusiems Tėvynės grožį nuotraukose ir išdrįsusiems 
išlieti jausmus savo kūryba, bei jų tėveliams, padėju-

siems pastebėti gamtos grožį paprastume. 
 

Lietuvių kalbos mokytoja Rasmutė Baliukonienė 


