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Ak, vasara mano 
 
Mano plaukus kedena smėlis, 
O aš aitvarą laidau vėjy. 
Bangos ritasi pakrante...  
Ak, vasara, mano krante. 
 
Šypsena dalinuos pušynuos, 
Spindulius bangomis vejuos. 
Ak, vasara mano!  
Jau pasiilgom. 
 

Martynas Arštikaitis 
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Vasarėlė jau praėjo, 
O rudenėlis jau atėjo, 
Lapai greit nuvyto, 
Vasaros grožybės greitai dingo. 
 

Nelauktai tu išėjai, 
Be saulutės palikai, 
Gražūs lapai jau nukrito, 
Tik eglaičių spygliai teliko. 
 

Joris Packevičius 

Vasara 
 
Atėjo laukta vasarėlė, 
Ir atostogos jau prasidėjo. 
Kamuolį aš pačiupau ir į kiemą išėjau. 
Saulė dega, žaist sunku. 
 

Su draugais kiekvieną dieną 
Brūžinam asfaltuotą kiemą. 
Fūlę žaidžiam vakarais  
Po kaimynų langais. 
 

Visada kaimynas piktas, 
Jis grūmoja mums pirštu. 
Mums nerūpi, nebasu, 
Nes žaidimas mums svarbus. 
 

Vasara užvaldė širdį, 
Lekiam, bėgam, nenurimstam. 
Rudenėlio dar nelaukiam, 
Vasara, pabūk ilgiau. 
 

Jokūbas Lebedžius 

Vasarėlė 
 
Vasara, vasara! 
Kur tu pradingai? 
Nepajaučiau tavęs 
Aš visai visai! 
 
Užsispyrusi išėjai, 
Rudenį man atsiuntei nelauktai, 
Šalta, šlapia, man niūru. 
Grįžki, vasara, sparčiu žingsniu! 
 
Į mokyklą išėjau  
Bet tavęs aš pasiilgau jau! 
Tik sapnuose aš tave matau…  
Grįžki, vasara, pas mane greičiau. 
 

Kornelija Rulytė 
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Rudenėlis 
 
Jau atėjo rudenėlis,  
Medžių lapai gelsta, 
Paskutinės gėlės žydi, 
Greitai dienos skrenda.  
 

Sodai obuolių prikritę  –   
Skuba rinkt močiutė. 
Gersim jų skaniausias sultis  
Mes visi subėgę. 
 

Rudenėlis - grybų metas.  
Mėgstu pagrybauti. 
Baravyką, raudonviršį  
Skubinu nupjauti. 
 

Rudeniui atėjus  
Skubam į mokyklą. 
Klasėj susitikę  
Verčiam knygos lapą. 
 

Domas Paklonskas 

 Mano ruduo  
 
Mano, kaip ir daugelio vaikų, ruduo prasideda Mokslo ir žinių 

dieną, rugsėjo 1-ąją. Nors ir lauke vis dar tvyro maloniai šiltas vasaros 
vėjelis, tačiau jau nujaučiu tą sunkų laikotarpį, kai žaidimų ir juoko 
pilnas dienas keičia šaltas, auksu padabintas niūrus ruduo. Bet ruduo 
ne visada būna permerkęs lietumi bei ne visada palieka niūrumą širdy. 
Galima pamatyti, kaip ąžuolas, po kuriuo vėsinomės vasaros atokaito-
je, tarsi magijos paveiktas sužėri auksu. O kaip gera atsiminti, kaip 
pas močiutę laksčiau per balas ir tai suteikė man laimės. Ruduo yra 
stebuklingas tiek, kiek mes patys norim: galim šokti po aukso lietumi 
arba bristi per niūrias balas.  

 
Patricija Bieliauskaitė 

Ruduo 
 

Praskridęs švelnus vėjelis kartu atsineša ir lietų. Jau 
nukritę auksiniai lapai krebžda po kojomis... Ir tą tikrą rudens šaltuką 
nuvys tik jaukus židinio šnarėjimas, pagyvins jaukus šeimos pasibu-
vimas. Tas tobulas rudens paprastumas su arbatos puodeliu didžiausias 
mano noras štai tokiu metu. 

Smilte Liutkauskaitė 

Suvelti plaukai 
 
Auksinis ir drėgnas ruduo. 
Plaukus velia vėjelis, 
Ir vienas po kito 
Auksiniai lapai krenta. 
Vėl rytas į mokyklą kviečia, 
Vėl drėgnas ir šaltas ruduo, 
Bet akys negali atsigrožėti 
Šiuo auksiniu metų laiku. 
Plaukai suvelti, 
Šukų nerandu, 
Šąla kojos... 
Bet nepuolu ieškot šukų! 
Kiekvienoje sienoje po langą, 
Vos pažvelgusi pro langą, 
Atsitraukt negaliu! 
 
Vytė Kuckailytė  
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Rudenėlis 
 

Rudenėlis jau vėl čia, 
Jis nenori vykt iš čia. 
Saulė leidžias jau greičiau,  
Naktys eina vis lėčiau. 
 

Greit lietus jau lyja, lyja, 
Balos taškosi dažniau. 
O tas vėjas niekadėjas, 
Pučia jis visus lapus. 
 

Paukščiai skrenda greit iš čia, 
Bijo šalčio visada. 
Gailiai rieda ašara,  
O štai čia ir jau žiema! 
 

Gabija Vaitulevičiūtė 

Rudenėlis 
 
Rudenėlis jau atėjo, 
Visi lapai nubyrėjo. 
Šakos plikos, kojos šlapios, 
Kur pažvelgsi – vien tik balos. 
 

Lietus lyja per dienas,  
Nieks lauke manęs neras. 
Vėjas pučia – man žvarbu, 
Tik namuose man bus jauku. 
 

Atsigersiu aš arbatos, 
Palinkėkit man sveikatos! 
Pasikviesiu aš draugų, 
Ir mums bus labai smagu! 
 

Kornelija Rulytė 

Rudens išmintis 
 

Ruduo – stebuklingas metų 
laikas. Jis užburia lyg lopšinė. 
Rudens spalvos tokios įvairios ir 
savitos... Išėjęs pasivaikščioti 
gali pamatyti įvairias jo nuotai-
kas. Ruduo stebuklingas savaip, 
o jo grožio niekas nepakeis. 

 

Jomantė Noreikaitė 

Ruduo 
 
Jau oras atvėso ir pliaupia lietus.  
Visur taip darganota ir šlapia,  
Išskyrus tą gražųjį mišką. 
Pasipuošė medžiai spalvom įvai-
riom.  
Taip gera, jauku tam miške. 
Laukai jau auksiniai visi,  
Rugiapjūtė atėjo pas mus.  
Paukšteliai savuosius namus čia 
paliko. 
Meškučiai jau gulasi miegui.  
Voveraitės riešutus renka. 
Toks nuostabus tas  ruduo.  

Ugnė Pujanauskaitė 

Ruduo 
 

Po karštos vasaros ateina ruduo. Rudenį mes pradedam eiti į 
mokyklą. Tai liūdnas ir ilgas metų laikas. Dienos vis trumpėja ir 
trumpėja, o vakarai ilgėja. Bet dar kitaip ruduo vadinamas auksiniu. 
Išlindus saulutei, ypač gražūs auksaspalviai lapai. Nuostabiai atrodo 
geltoni, raudoni klevų lapai. Jie treška po kojom kaip sniegas.  

O man įdomiausia rudenį miške grybauti. Apsidžiaugiu pamatęs 
toli ant kalnelio geltoną ar rudą grybą, bėgu uždusęs, o pribėgęs pa-
matau, kad tai tik rudens lapas – apgavikas. Labai nusiviliu ir slenku 
nuleidęs galvą grįžtu atgal. Ir vėl einu tolyn. Bet tai tik trumpa 
grybų medžioklė. Ir štai prieš mane – visas „tiltas“ voveruškų. Jos 
slepiasi po šakomis, lapais. Bet šį kartą aš jas visas susirenku į dide-
lį krepšį. Man patinka ruduo, nes galiu grybauti ir mėgautis gamta ir 
grynu oru, klausyti miško ošimo.  

 

Žygimantas Janavičius 
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Balta žiemužė atkeliavo, 
Sniego pripūtė kalnais. 
Nulipdytas sniego senis 
Uždainavo sau linksmai: 
 

- Snaigės krenta, sukasi ratu, 
Baltus sniego patalus pasitinkam su 
džiaugsmu. 
Kaip smagu, kaip smagu! 
Čiuožkime su rogėmis kartu! 
 

Joris Packevičius 

Gražuolė žiema 
 

Apšerkšniję žiemos langai, 
Štai pušis gražuolė 
Apsidengusi balta skara. 
Nei kelio, nei takučio, 
Tik šerkšnas spindi aplinkui, 
Gražuolė žiema – balta, balta. 
Užpustyti žiemos takeliai, 
Su rogutėm lekiam 
Greitesni už vėją. 
Snaigės krenta, 
Nosis šąla. 
Mama namo kviečia! 
 

Vytė Kuckailytė 

Rudenėlis pasitraukė, 
Krenta snaigės pamažu, 
Baltas šerkšnas puošia gamtą, 
Nepalikdamas pėdų. 
 

Eglužėlės jau puošiasi 
Kalėdiniais žaislais, 
Džiaugsimės Kalėdų dieną 
Dovanėlėmis šauniom. 
 

Bėgam, lekiam su rogutėm  
Nuo aukštų aukštų kalnų, 
Žandukus šaltukas kanda, 
Bet mums linksma ir smagu. 
 

Domas Paklonskas 

Žiemą balta ir gražu, 
Bus tikrai labai smagu, 
Nes baltai apsnigs namus. 
Metas imti žaisliukus 
Ir papuošti jau namus. 
Man žiema yra graži, 
Nes nameliai apsnigti. 
Ir atėjo šventės jau – 
Nauji metai ir Kalėdos. 
Metas jau svajoti 
Apie dovanų sąrašėlį. 
Metas ir Kalėdų Seneliui, 
Ir jo elniams rašyti 
Laiškelį gražutėlį. 
 

Urtė Valaikaitė 

Žiemos kūriniai 
Greitai krenta snaigės, 
Sukas jos ratu,  
O už lango balta, 
Šalta, tamsu ir niūru. 
 
Žaidžia vis vaikai lauke, 
Stato sniego senį, 
Jis didesnis už visus,  
Didelius ir mažiukus! 
 

Gabija Vaitulevičiūtė 

Baltos snaigės žemėn krenta, 
Medžiai dengiasi sniegu, 
Ir aplinkui balta, balta, 
Pažiūrėki, kaip gražu. 
 
Ežerus ledu šaltukas kausto, 
Čiuožinėti bus smagu, 
Tat išeikime į gamtą, 
Pasidžiaukime sniegu. 
 
Gal ir senį besmegenį  
Nulipdysime kartu, 
Juk ateis Naujieji metai, 
Lauksim vėlei dovanų. 
 
Rokas Launikonis 
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Rudenėlis jau išbėgo ir atbėgo žiemužėlė. 
Sninga taip, kaip vanduo iš kibiro bėga, 
Dovanos stūkso po egle,  
Visi švenčia Kalėdas. 
Žiemą šalta, bet ne karšta. 
Visi laukiam mes vasaros, 
Bet labiausiai visi nori dovanų. 
Kausimas, kur tėvai dovanas paslėpė. Nežinia.  
Žiemą šaltą žiauriai šlapia, 
Bet namie prie židinio visad gera. 
Bet kalnai apsnigti, bėgti, čiuožti vis smagiau. 
Apsirengi šiltai ir ant kalno tu eini. 
Kur tik žiūri – ten balta balta. 
Sniego karas vis atgims. 
Sniego gniūžtė skris ir smagu bus visiems. 
Va ir baigėsi žiemužėlė... 
 

Jokūbas Lebedžius 

Žiemos mėnulis 
 
Šliaužia gruodis, blyškiai rožinis saulėlydis, besileidžiantis į ledą, 
Ir iš to žemo horizonto ateina žiemos mėnulis, 
Kuris valdo begalinę mūsų žiemos naktų karalystę. 
Jo žybsintis veidas žiūri žemyn ir klausia: 
„Kas jūs?" 
Mes esame žiemos žmonės, 
Gimę, užaugę ir pabėgę į šią vietą. 
Einame minkštais takais per sniego paklodes. 
Mes gyvename šalia, šalčio tyloje.  
Girgždančių automobilių varikliai, šliaužiantys per sniegą 
Gatvėse, ir varnų, kurios mus stebi nuo žibintų, burbėjimas 
Ir žiemos širdyje, 
Po ryškia mėnulio šviesa, 
Mūsų plaučiai giliai įkvėpia šalto, skrodžiančio oro, 
O mūsų iškvėpimų sustingusiame debesyje kabo tylus šauksmas: 
„Mes esame žiemos žmonės, 
Ir tai yra mūsų tostas tau!“ 
 

Jomantė Noreikaitė 

Žiema žiemužėlėlė 
Už lango krenta snaigės,  
Purena sniegą. Šaltis. 
Kiekvieno ryto pusnys 
Linksmai ratus sukioja. 
Kiekvienas vakaro šaltukas  
Bus neapsakomesnis, 
Jei jį kartu praleisi 
Mane tu apkabinęs. 
 

Smiltė Liutkauskaitė  

Žiema 
Vasara yra jos priešingybė. 

Visi lipdo besmegenius. Visi kiti 
metų sezonai negali sniegu pasi-
girti. Žiemą šalta, bet jei nebūtų 
šalta, nebūtų besmegenių. 

Evaldas Staivis 

Žiema 
 
Jau šaltukas spaudžia 
Ir šiaurinis vėjas pučia. 
Visur balta, balta, 
Kur tik pažiūrėsi. 
 

Vaikai į lauką bėga, 
Besmegenius lipdo.  
Kalniukais lekia, lekia –  
Tai žiemos linksmybės. 
 

Eglutės puošnios žiba 
Mūsų namuose. 
Laukiam nesulaukiam 
Gražiųjų žiemos švenčių. 
 

Ugnė Pujanauskaitė 
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Pavasario linksmybės 
 
Čia gėlytės pievoj šviečia, 
Jos labai gražių spalvų – 
Rausvos, gelsvos ir raudonos, 
Neški mamai tu gi jų! 
 
Šiltas oras jau vėl čia, 
Pievos žalios visada. 
Medžiai irgi jau žali, 
Dideli, aukšti, aukšti. 
 

Gabija Vaitulevičiūtė 

Nėra nieko tokio reto kaip balandžio diena... 
 

Nėra nieko tokio reto kaip balandžio diena, toks gražus oras ir 
mėlyni žiedai. Oras tiesiog tobulas, dangus žydras. Zvimbia vabz-
džiai ir atrodo, kad medžiai siūbuoja. Saulė taip degina mano švelnią 
odą, o paukščiai... Jie skrenda toli toli vėjyje... Balandžio mėnuo neša 
melodiją, o ta graži melodija sklando kaip balionas. 

 
 

Jomantė Noreikaitė 

Pavasario saulė 
 
Švelnus, švelnus vėjelis pūtė, 
O tulpės skleidė margus žiedelius- 
Į saulę spindinčią žiūrėjo. 
Naktis ateina,  
Kaip tulpės žiedas užsimerkia saulė. 
Žvaigždės blizga, o visur juoda.  
Paukščiai čiulba paryčiais,  
Saulė žadina mus. 
 
Vytė Kuckailytė 

Pavasaris  
 

Pavasaris – metų laikas, kuris sušildo mus po 
žiemos šalčių. Tai laikotarpis, kai prasideda naujas 
gyvybės ciklas. Medžiai apsipila nuostabiausiais žie-
dais, pieva užsikloja ryškiaspalvių gėlių paklode, 
nubunda žvėreliai, paukšteliai, vabalai. Saulė vis 
dažniau džiugina tiek mažus, tiek didelius, o labiau-
siai mūsų mylimas mamas. Pavasarį jų ypatinga 
šventė. Oras prakvimpa gėlių nektaru, o diena ilgiau 
mus džiugina. 

 
Patricija Bieliauskaitė 
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Pavasario eilėraštis 
 
Jau praėjo šaltas metas 
Ir pasibaigė šalna, 
Jau pradėjo sniegas tirpti 
Ir žolynai augti. 
 
Prasidėjo jau pavasaris, 
Saulytė išlindo, 
Ir pradėjo viskas augti 
Nuo saulutės karščio. 
 
Evaldas Staivis 

Štai pavasaris atėjo 
Ir gėlytės pražydėjo. 
Štai pavasaris atėjo 
Ir laukai jau prašviesėjo. 
 

Šilta darosi man jau, 
Saulė leidžiasi vėliau, 
Paukščiai čiulba vis garsiau, 
Jūra ošia vis tyliau. 
 

Jau atostogos arti 
Ir mokyklą baigsime visi. 
Laukia mūs kelionių metas 
Ir praleistas laikas geras. 
 

Geras oras jau lauke, 
Norim žaisti mes kieme. 
Į laukus visi išbėgo 
Ir linksmybės prasidėjo. 
 

Kornelija Rulytė 

Pavasaris 
Jau ištirpo sniegas, 
Ir saulė jau pro langus šypsosi. 
Žalia žalia žolė stiebiasi į viršų 
Su pienėm geltonom. 
Upeliai jau atšyla, 
Čiurlena jie smagiai. 
O sugrįžę paukščiai čiulba sau linksmai, 
Ir medžiai jau žaliuoja miške tam dideliam. 
Skruzdės sau darbuotis skuba. 
Darbštuolės bitės jau netinginiauja. 
Lokiai vis lenda iš migių po miego saldaus. 
Ir štai į mūsų kiemą pavasaris atėjo. 
 

Ugnė Pujanauskaitė 

Pavasaris  
 

Vos tik saulės spindulėlis 
Nutirpdino šaltą sniegą, 
Pražydo pievos geltonai, 
Sučiulbėjo vieversiai. 
 

Tolumoj prakalbo beržas sau linksmai: 
- Kaip gražu, kaip gražu! 
Džiaukimės visi kartu, 
Vasara jau ne už kalnų. 
 

Taip ilgai tavęs aš laukiau, 
O, gražusis pavasarėli. 
Nušvietei skruostus man rausvai, 
Pradžiuginai labai labai! 
 

Joris Packevičius 
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Pavasaris 
 
Pavasarį šuniukai laksto, žaidžia, 
Pušelės pražydusios linguoja 
Ir baloj žuvytės atsikelia 
Sau plaukiodamos ramiai.  
 
Didelės gėlės pražysta,  
Vabzdžiai į svečius atvyksta, 
Paukščiams puota vyksta, 
Šunys džiaugiasi 
 
Gražia diena 
Lakstydami žalia žole, 
Kiekvieną kartą 
Kviesdami į lauką mane. 
 
Martynas Arštikaitis 

Pavasaris laukais jau eina, 
Saulutė vis kasdien aukščiau. 
Pirmieji pumpurėliai skleidžiasi, 
Į mokyklą eiti vis smagiau. 
Pavasarį visi mes mylim 
Ir džiaugiamės sulaukę jo, 
Jau parskrenda pirmieji paukščiai 
Valio, valio, valio! 
Pražysta pirmosios žibutės, 
Gamta atbunda vis greičiau.  
Pirmyn, Pavasari!  
Visi juk džiaugiasi, 
Ateik pas mus greičiau. 
 
Rokas Launikonis 


