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Pavasario požymiai: 
...tirpsta sniegas, 



...bėga upeliukai, 



...sprogsta pumpurėliai, 



...skleidžiasi lapeliai, 



...dygsta žolytė. 



...pražysta pirmosios gėlytės, 



Snieguolė 
Senoje legendoje 
pasakojama apie močiutę 
Žiemą, senelį Vėją ir Šaltį, 
kurie nutarė neleisti 
Pavasariui ateiti į Žemę. 
Žiemos išsigando visos 
gėlės, išskyrus snieguolę, ir 
nuvyto. Snieguolė 
vienintelė iš gėlių išdrįso 
išlysti ir parodyti savo 
žiedus. Tai pamačiusi 
Saulės širdis suminkštėjo ir 
padėjo Pavasariui įveikti 
Šaltį. 



Žibutė 
Žibutė, melsvoji gėlytė, 
Nors miškas sustingęs dar 
miega, 
Išlindo pro tirpstantį ledą. 

Nubudus iš baltojo sapno 
Ir veidą pakreipus į saulę, 
Prabilo: ,,Būk sveikas, 
pasauli,“. 

Pabuskite žolės ir medžiai, 
Čiurlenkit, šaltiniai, ar 
girdit 
Pavasario plakančią širdį? 

Ir žydi melsvoji gėlytė, 
Iškilus virš lapų pernykščių, 
Ir klausosi – antys 
atkrykščia… 

 



Šalpusnis 
Miško aikštelė. Saulės 
atokaitoje kažkas suspindo. Tai 
buvo geltonas šalpusnio 
žiedelis. Šaltis net nusigando. 
Jis piktai pažiūrėjo į pavasario 
pranašą. Sušaldysiu tą gražuolį 
naktį. Jis lapų neturi ir negalės 
pasislėpti. Visą naktį beširdis 
vėjas pūtė lediniu kvapu. O 
žiedelis turėjo šiltus pūkelius. 
Nakčiai jis susisupo į juos. 
Užsimerkė ir užmigo. Jokie 
šalčiai jam nebaisūs. 



Plukė 
Gale kaimo, už daržų, 
Dūzgia bitė: "Žū, žū, žū!" 
Mato – ji balta gėlytė. 
Nutūpė ant žiedo bitė. 
 
O gėlytė vargana 
Tyli, linkčioja liauna. 
- Ką gi, pluke, tu galvoji, 
Ko tylėdama svyruoji? 
 
Dirbai tu, perdien vargai, 
Tiek medaus jau pririnkai! 
O ką aš galiu tau duoti? 
Tik pasupti, palinguoti... 



Tulpė 
Geltonos tulpės žiede 
buvo pasislėpusi 
laimė. Tačiau niekas 
nesugebėjo priversti 
atsiskleisti gėlės žiedo 
iki tol, kol į rankas 
jo nepaėmė mažas 
berniukas. Nekalto 
vaiko rankose žiedas 
prasiskleidė ir 
pasklido laimė. Nuo 
tada geltonos tulpės 
laikomos džiaugsmo 
ir laimės simboliu. 



Puriena 

Visas šimtas  
Vyturėlių 
Į padanges pasikėlė. 
 
Kad giedojo, 
Tai giedojo, 
Net saulutė  
Išsižiojo! 
 
Šaltis sprogo 
Iš pavydo, 
Ir purienos 
Greit pražydo... 
 



Parskrenda paukšteliai: 

Pempė 
Gyvis gyvis, 

Kas iš manęs 
pasidyvys. 

Kiaušinėlius 
dėsiu, 

Vaikelius perėsiu. 

 

 



Varnėnas 

Šiu-gint, 

 šiu-gint, 

 šiu-gint! 



Vieversys 

Čyru vyru, 
pavasaris, 

Palikau vaikelius 
nelesintus. 

Parlėksiu – 
palesinsiu, 

Prakirsiu ledelį 
– pagirdysiu. 

 



Kielė 

Paspirsiu 
ledą, 
Paspirsiu ledą 
Kaip niekį, 
Kaip niekį. 



Gandras 

Klė, klė, klė, 
Man varlė! 



Lakštingala 

Jurgiuk, Jurgiuk, 
Jurgiuk, 
Kinkyk, kinkyk, 
kinkyk, 
Važiuok, važiuok, 
važiuok, 
Sustok, sustok, 
sustok, 
Trrrr! 



Gegutė 
Jokūb, kur tu? 
Jokūb, Jokūb, 
kur tu? 
Jokūb, kur tu? 
Ku ku ku ku, 
Ku ku ku ku, 
Ku ku ku ku. 



Su pavasariu !!! 


