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ĮŽANGINIS ŽODIS 

 

 Ši knyga – tai Vilkaviškio rajono Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ organizuoto 

respublikinio projekto „Trioletas ąžuolui“ rezultatas. Projekto idėja kilo siekiant plėtoti 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšius su šalies švietimo įstaigomis, kurias jungia pavadinimas 

„Ąžuoliukas“, „Ąžuolėlis“, „Ąžuolas“, vykdančiomis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas 

bei Vilkaviškio rajono įstaigomis, vykdančiomis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. 

Projektas buvo skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Jo tikslas – ugdyti vaikų 

pilietiškumą, kūrybiškumą, domėjimąsi literatūra, puoselėti meninio žodžio svarbą. 

Džiaugiamės, kad projekto idėją palaikė ir prie jo prisijungė 19 įstaigų. Projekto dalyviai – 

priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai – kūrė trioletus apie ąžuolą. Sulaukėme 

keleto ir jaunesnių kūrėjų. Iš viso gavome 154 trioletus, kuriuose minimas ąžuolas.  

Kodėl vaikų kūrybos tema pasirinkome ąžuolą? Visų pirma todėl, kad įstaigos pavadinimas – 

„Ąžuoliukas“. Antra – ąžuolas lietuviams nuo seno yra labai svarbus medis tiek gamtiniu, tiek 

psichoginiu požiūriu, laikomas tvirtybės ir amžinybės simboliu.  

 

Projekto organizatoriai 
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Dėkojame pedagogams, prisidėjusiems prie projekto, paskatinusiems vaikus kurti trioletus ir 

pasidalijusiais jų kūryba: 
 

Editai Andriulionienei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“), 

Vilei Ašutaitienei (Vilkaviškio pradinė mokykla), 

Mildai Augustaitienei (Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius), 

Danutei Bačkiūtei (Vilkaviškio pradinė mokykla), 

Ritai Bartuškienei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“), 

Onai Baurienei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“), 

Linai Benekoraitienei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“), 

Vilijai Bruževičienei (Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla), 

Daivai Čiegienei (Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija), 

Lijanai Dumčiuvienei (Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis 

centras), 

Daivai Festerienei (Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė), 

Birutei Kaminickienei (Vilkaviškio pradinė mokykla), 

Loretai Kelnerienei (Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras), 

Zitai Kučiauskienei (Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla), 

Snieguolei Kidulaitytei (Vilkaviškio pradinė mokykla), 

Zitai Kumpienei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“), 

Rasai Kurienei ( Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazija), 

Alvyrai Lasevičienei (Vilkaviškio r. Virbalio vidurinė mokykla), 

Kristinai Leskauskienei (Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų 

skyrius), 

Aušrai Linkevičiūtei (Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla), 

Ramutei Liudvikauskienei (Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos Paežerių skyrius), 

Rimutei Masteikienei (Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius), 

Raimondai Merkevičienei (Vilkaviškio pradinė mokykla), 

Irmai Mikulėnienei (Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“), 

Daivai Murauskienei (Vilkaviškio r. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“), 

Rūtai Povilaitienei (Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų 

skyrius), 

Miglei Praniulienei (Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“), 

Jolantai Puskunigienei (Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla – daugiafunkcis centras), 

Neringai Radzevičienei (Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija), 

Marijai Rožaitienei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“), 

Linai Skaisgirienei (Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla), 

Jolantai Marijai Skrodenienei (Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“), 

Daliai Skučienei (Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras), 

Ingai Sorakienei (Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

„Ąžuoliukas“), 

Linai Stemplienei (Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“), 

Laimai Ščepanskienei (Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“), 

Ritai Verbylienei (Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija), 

Teresei Vilbikaitienei (Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla), 

Marijai Žemaitienei (Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija). 
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TRIOLETAS ĄŽUOLUI 

 

Ąžuolėli, žalias medeli, būk stiprus, 

Giliukus augink, 

Paukštelius nuo priešo apgink. 

Ąžuolėli, žalias medeli, būk stiprus. 

Mes visi „Ąžuoliuko“ vaikai 

Suksim ratą aplink tave, tikrai, 

Ąžuolėli, žalias medeli, būk stiprus, 

Giliukus augink... 
 

Eligijus Vaišnys (6 metai) 

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

 

 
TRIOLETAS ĄŽUOLUI 

 

Oi tu ąžuol ąžuolėli, žaliasai medeli, 

Tu vis oški ir žaliuoki 

Lietuvos šalelėj. 

Oi tu ąžuol ąžuolėli, žaliasai medeli, 

Tave lietutis laistė, saulelė augino 

Vos tik rudeniui atėjus, daug giliukų pribrandino. 

Oi tu ąžuol ąžuolėli, žaliasai medeli, 

Tu vis oški ir žaliuoki... 
 

Smiltė Dubro (7 metai) 

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

 
 

TRIOLETAS ĄŽUOLUI 

 

Aš, ąžuolas, šimtus metų augau, 

Visų stiprybę saugau. 

Stoviu senas išminčius, galingas – 

Aš, ąžuolas, šimtus metų augau. 

Mano šakose saulė slepiasi 

Ir lakštingala lizdą sukasi. 

Aš, ąžuolas, šimtus metų augau, 

Visų stiprybę saugau. 
Audrius Merkelis (6 metai) 

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 
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TRIOLETAS ĄŽUOLUI 

 

Ąžuole, ąžuolėli, 

Tų visų šauniausias, 

Suteik mums tvirtybės. 

Ąžuole, ąžuolėli, 

Saugok mus daržely, 

Globok paukštelius. 

Ąžuole, ąžuolėli, 

Tu visų šauniausias. 
 

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Priešmokyklinės „Giliukų“ grupės ugdytiniai (6–7 metai) 
 

 

 
TRIOLETAS ĄŽUOLUI 

 

Ąžuolas – didingas medis, 

Auga jis darželio kieme, 

Niekas jo palaužt negali. 

Ąžuolas – didingas medis, 

Mūs darželio puošmena, 

Jis suteiks mus didžią galią. 

Ąžuolas – didingas medis, 

Auga jis darželio kieme. 
 

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Priešmokyklinės „Giliukų“ grupės ugdytiniai (6–7 metai) 

 
 

TRIOLETAS ĄŽUOLUI 

 

Žalioj giružėj ąžuolai užaugo, 

Gražūs, stiprūs ir tvirti. 

Mes juos pamatėm ir pamilom. 

Žalioj giružėj ąžuolai užaugo. 

Savo darželį „Ąžuoliuku“ pavadinom. 

Kad būtume tokie, kaip girioj ąžuolai. 

Žalioj giružėj ąžuolai užaugo, 

Gražūs, stiprūs ir tvirti. 
 

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 
Priešmokyklinės „Giliukų“ grupės ugdytiniai (6–7 metai) 
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ĄŽUOLAS PRIE NEMUNO 
(broliui Nemunui Milčiui) 

 

Ąžuolas gyvena prie Nemuno. 

Saulė jo galvą  glosto, 

Vėjas plaukus kedena. 

Ąžuolas gyvena prie Nemuno, 

Ir Liepa drauge šalia šlama, 

Jie kartu drauge gyvena. 

Ąžuolas gyvena prie Nemuno 

Saulė jo galvą  glosto. 
Liepa Milčiūtė (6 metai) 

Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ 
 

 
ĄŽUOLAS 

 

Užaugo medis ąžuolas 

Prie Nemuno, ant kalno. 

Giliai įaugo šaknys. 

Užaugo medis ąžuolas. 

Jis – medis šimtametis. 

Daug matė ir kentėjo. 

Užaugo medis ąžuolas 

Prie Nemuno, ant kalno. 
Medeina Norvaišaitė (6 metai) 

Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ 
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ĄŽUOLĖLIS 

 

Ąžuolėlis mums brangus, 

Šakeles į dangų tiesia.  

Giliukus nokina 

Ąžuolėlis mums brangus. 

Ąžuolėlio mes draugai. 

Laiką leidžiam čia linksmai. 

Ąžuolėlis mums brangus,  

Šakeles į dangų tiesia. 
 

Danielė Petrauskaitė (6 metai) 

Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ 

 
 

ĄŽUOLAS 

 

Ąžuolas – didingas medis. 

Ąžuolas – girių karalius. 

Protėviai jį gerbė ir mylėjo. 

Ąžuolas – didingas medis. 

Čia priesaikas sakė galiūnai. 

Čia degė ugnelė šventa. 

Ąžuolas – didingas medis. 

Ąžuolas – girių karalius. 
 

Matas Mocevičius (6 metai) 
Kauno r. Noreikiškių vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Pučia vėjas atšiaurus –  

Stovi ąžuolas stiprus! 

Niaukiasi tamsus dangus, 

Pučia vėjas atšiaurus. 

Linksta šakos – 

Oi, kas bus?.. 

Pučia vėjas atšiaurus –  

Stovi ąžuolas stiprus! 
 

Vytautė Sereikaitė (7 metai) 

Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla 
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PAVASARIS 

 

Jau pavasaris atėjo! 

Ąžuoliukas augt pradėjo. 

Stiprios šakos sušlamėjo – 

Jau pavasaris atėjo! 

Kai saulytė suspindėjo, 

Tuoj lapeliai sumirgėjo. 

Jau pavasaris atėjo! 

Ąžuoliukas augt pradėjo. 
  

Meda Žemaitytė (7 metai) 
Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla 

 

 
 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Už devynių upių, ten – labai toli, 

Augo senas ąžuolas miško 

pakrašty.  

Ąžuolas galiūnas – Lietuvos širdy. 

Už devynių upių, ten – labai toli, 

Paukštis lizdą suko ir vaikus 

perėjo, 

Visas miškas nuo giesmių aidėjo. 

Už devynių upių, ten – labai toli,  

Augo senas ąžuolas miško pakrašty. 
 

Justas Žukauskas (8 metai) 

Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazija 

 
 

ĄŽUOLĖLI 

 

Ąžuol ąžuolėli – girių tu karaliau, 

Ar žinai, kur slepia kiškiai vaikučius? 

Ar žinai, kur žydi mėlyna žibutė? 

Ąžuol ąžuolėli – girių tu karaliau, 

Ar žinai, ko verkia klevas ir berželis? 

Ar žinai, kur teka mažas upeliukas? 

Ąžuol ąžuolėli – girių tu karaliau,  

Ar žinai, kur slepia kiškiai vaikučius?. 
 

Marius Misiūnas (8 metai) 
Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazija 
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ĄŽUOLAS 

 

Ąžuole didysis, ąžuole žaliasis, 

Augi tu kaimely mano mylimiausiam. 

Ten visi laimingi esam iki šiol... 

Ąžuole didysis, ąžuole žaliasis, 

Mes tave aplankom, daineles dainuojam, 

Tu esi gražiausias, mūsų nuostabiausias.  

Ąžuole didysis, ąžuole žaliasis, 

Augi tu kaimely mano mylimiausiam. 
 

Lėja Mykolaitytė (8 metai) 

Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazija 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Pas mano močiutę ąžuolas auga. 

Jis senas, sudžiūvęs, bet stovi, negriūva. 

Jo šakos ilgiausios, kamienas storiausias. 

Pas mano močiutę ąžuolas auga. 

Diedukas įkėlė inkilą naują – 

Paukšteliai atskrido ir čiulba, triukšmauja. 

Pas mano močiutę ąžuolas auga. 

Jis senas, sudžiūvęs, bet stovi, negriūva. 
 

Miglė Sutkutė (8 metai) 

Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazija 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Visai arti, prie mano namo, išdygo ąžuolas prie kelio. 

Jisai gražiai, žaliai žaliavo. 

Štai koks tas ąžuolas prie kelio. 

Visai arti, prie mano namo, išdygo ąžuolas prie kelio. 

Ruduo, žiemužė jau praėjo, 

Pavasaris gi jau atėjo! 

Visai arti, prie mano namo, išdygo ąžuolas prie kelio. 

Jisai gražiai, žaliai žaliavo. 
 

Patricija Kriaučiūnaitė (8 metai) 

Šakių r, Lukšių Vinco Grybo gimnazija 

 

 

 

 

 

 



 1166  

KAIP ĄŽUOLAS LAPUS SKLEIDĖ 
 

Kodėl stovi ąžuolas plačiašakis? 

Stovi ir niekur nejuda. 

Turbūt lapus apšalęs... 

Kodėl stovi ąžuolas plačiašakis? 

Tikriausiai pavasaris... 

Lapus ąžuolas išskleidęs... 

Kodėl stovi ąžuolas plačiašakis? 

Stovi ir niekur nejuda. 
 

Emilis Naujokas (7 metai) 

Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Ąžuoliukas“ 

 

 

LIŪDNAS MEDIS 

 

Kas tam gūdžiam miške ošia? 

Tai didis medis Ąžuolas. 

Galbūt jis senas ir liūdnas... 

Kas tam gūdžiam miške ošia? 

Bet tikriausiai jį kas graužia... 

Todėl jis gailiai šniokščia... 

Kas tam gūdžiam miške ošia? 

Tai didis medis Ąžuolas. 
 

Dominykas Pušinaitis (6 metai) 
Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Ąžuoliukas“ 

 

 
SENAS ĄŽUOLAS 

 

Kodėl ąžuolas toks senas medis, 

Kuris ošia čia pat miške? 

Turbūt jis daug ką matęs... 

Kodėl ąžuolas toks senas medis? 

Bet, pagaliau, tai tik senas medis, 

Kurį kažkas pasodino kadaise. 

Kodėl ąžuolas toks senas medis, 

Kuris ošia čia pat miške? 
 

Gabrielius Sasnauskas (6 metai) 

Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius "Ąžuoliukas" 
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STOVI MAŽAS NAMELIUKAS 

 

Koks ten stovi nameliukas, 

Pavadinimu „Ąžuoliukas“? 

Turbūt vaikų darželiukas... 

Koks ten stovi nameliukas? 

Tai tik mažas nameliukas, 

Kurį visi vadina „Ąžuoliukas“. 

Koks ten stovi nameliukas, 

Pavadinimu „Ąžuoliukas“? 
 

Emilis Jurkšaitis (6 metai) 

Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Ąžuoliukas“ 

 

 
 

ĄŽUOLĖLIS ŽALIASIS 

 

Ąžuole, ąžuolėli žaliasis, 

Tu pats geriausias medis, 

Už visus medžius stipresnis. 

Ąžuole, ąžuolėli žaliasis, 

Kas rytą man moji šaka 

Gal nori papasakot ką? 

Ąžuole, ąžuolėli žaliasis, 

Tu pats geriausias medis. 
 

Steponas Šabunka (7 metai) 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija 

 

 
MOKYKLA ,,ĄŽUOLAS“ 

 

Mokykloje esu pirmokas, 

Man mokslai sekasi gerai. 

Gal padeda man ąžuolai? 

Mokykloje esu pirmokas, 

Kuriai galiūno vardas duotas –  

,,Ąžuolas“, bet nešakotas. 

Mokykloje esu pirmokas, 

Man mokslai sekasi gerai. 
 

Steponas Šabunka (7 metai) 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija 
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PLAČIALAPIS ĄŽUOLĖLIS 

 

Plačialapis ąžuolėlis  

Tvirtomis šakelėmis. 

Vėjo siūbuojamas  

Plačialapis ąžuolėlis. 

Lietaus išpraustas, 

Saulės išmyluotas. 

Plačialapis ąžuolėlis 

Tvirtomis šakelėmis. 
 

Gabrielė Damidavičiūtė (8 metai) 

Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazija 

 
SENOLIS 

 

Ąžuolas senolis... 

Mačiau jį Paežerių dvare, 

Kur labai graži vieta. 

Ąžuolas senolis... 

Buvęs ponas, o dabar jau ne,  

Matė visko nuostabiam dvare. 

Ąžuolas senolis... 

Mačiau jį Paežerių dvare. 
 

Aušrinė Zmitrevičiūtė (10 metų) 
Vilkaviškio pradinė mokykla 
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GRAŽIAUSIAS LIETUVOJE 

 

Didelis ir tankus ąžuolas kieme, 

Jo šakos išsikeroję kaip saulės spinduliai. 

Jis auga ir stiprėja – kas dieną matau, 

Didelis ir tankus ąžuolas kieme. 

Tai gražiausias medis Lietuvoje, 

Myliu kas dieną jį vis labiau. 

Didelis ir tankus ąžuolas kieme, 

Jo šakos išsikeroję kaip saulės spinduliai. 
 

Saulė Utaraitė (11 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
KARALIUS 

 

Ąžuolas augina gilę. 

Ąžuolas stiprus, galingas, tvirtas, 

Paukščiai saugo ąžuolą, didį karalių. 

Ąžuolas augina gilę. 

Aš apkabinsiu ąžuolo kamieną, 

Ąžuolo didžiojo, medžių karaliaus! 

Ąžuolas augina gilę. 

Ąžuolas stiprus, galingas, tvirtas. 
 

Vilius Stepšys (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Stovi didelis ąžuolas mūsų sode, 

Kamienas jo storas, raukšlėtas, 

Jo gilės didžiulės ir gražios. 

Stovi didelis ąžuolas mūsų sode, 

Šakelės šnara nuo vėjo, 

Skrenda paukščiai giesmes giedodami. 

Stovi didelis ąžuolas mūsų sode, 

Kamienas jo storas, raukšlėtas. 
 

Kostas Taraškevičius (10 metų)  

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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MIŠKELIO ĄŽUOLAS 

 

Tvirtas ąžuolas miškelyje užaugo, 

Voverytės atkakliai jį saugo, 

Ir paukšteliai gauna darbo! 

Tvirtas ąžuolas miškelyje užaugo, 

Jis giles augina ir dar voveres maitina, 

Savo vaisiais jas vaišina. 

Tvirtas ąžuolas miškelyje užaugo, 

Voverytės atkakliai jį saugo. 
 

Liepa Mozūraitytė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
 

 

 

GIRIOJE 

 

Stovi girioj ąžuolėlis, 

Puošia ąžuolą tik gilės, 

Ant lapelių – boružėlės. 

Stovi girioj ąžuolėlis, 

Šakotas jo liemenėlis, 

Drevėje jo – voverėlės. 

Stovi girioj ąžuolėlis, 

Puošia ąžuolą tik gilės. 
 

 
Gabija Jasevičiūtė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

NEDIDUKAS  

 

Kai pasėsiu ąžuoliuką, 

Mažą mažą, nediduką, 

Aš apglėbsiu jo kamieną. 

Kai pasėsiu ąžuoliuką, 

Jis drevėj augins paukščiuką. 

Gal užaugs labai stiprus? 

Kai pasėsiu ąžuoliuką, 

Mažą mažą, nediduką. 
 

Glorija Astrauskaitė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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ĄŽUOLĖLIS 

 

Pasodinau aš ąžuolėlį, 

Kasdien jį laisčiau vis labiau. 

Jis augo augo ir užaugo. 

Pasodinau aš ąžuolėlį, 

Greta pasistačiau namelį, 

Kasdien jame žaidžiau. 

Pasodinau aš ąžuolėlį, 

Kasdien jį laisčiau vis labiau. 
 

Michaelis Špringelis (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 

ĄŽUOLAS 

 

Auga ąžuolas prie girios, 

Mėto giles ant žolės. 

Gilės rudos ir mažytės. 

Auga ąžuolas prie girios, 

Neša vėjas giles vis toliau, 

O senoliai jas renka nuo žemės. 

Auga ąžuolas prie girios, 

Mėto giles ant žolės. 
 

Gabija Smelstoriūtė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 
 

GRAŽUOLIS ĄŽUOLAS 

 

Už namo auga ąžuolėlis, 

Ir man patinka jis labai, 

Nes auginu aš jį mielai. 

Už namo auga ąžuolėlis, 

Ir laistau jį kasdien, 

Atsivedu mamytę pažiūrėti. 

Už namo auga ąžuolėlis  

Ir man patinka jis labai. 
 

Matas Šneideris (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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PRIE KELIO ĄŽUOLAS 

 

Prie kelio ąžuolas – 

Toks aukštas ir gražus. 

Nuo jo giliukai krenta. 

Prie kelio ąžuolas 

Linguoja sau ramiai. 

Storulis ir šakotas jis. 

Prie kelio ąžuolas – 

Toks aukštas ir gražus. 
 

Enrika Povilaitytė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 

 
 

 

 
 

MANO ĄŽUOLAS 

 

Matau pro langą ąžuolą, 

Po ąžuolu – giles. 

Tos gilės tokios gražios. 

Matau pro langą ąžuolą, 

Atsigrožėti negaliu, 

Renku giles aš saujom. 

Matau pro langą ąžuolą 

Po ąžuolu – giles. 
 

Agnė Iškauskaitė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 
 

MIŠKO ĄŽUOLAS 

 

Viena ėjau per žalią girią, 

Buvo taip miela ir smagu. 

Ir suradau  gražuolį ąžuolą. 

Viena ėjau per žalią girią, 

Bet vilko ten aš nemačiau. 

Tik ąžuolą pasvirusį radau. 

Viena ėjau per žalią girią, 

Buvo taip miela ir smagu. 
 

Ugnė Iškauskaitė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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PUČIA VĖJAS 

 

Pučia vėjas prie trobos, kur auga ąžuolėlis. 

Jis pasipurto ir numeta žiupsnelį gilių. 

Jos  nukrenta po kojom man. 

Pučia vėjas prie trobos, kur auga ąžuolėlis. 

Mėgsta ąžuolėlis vėją tą labai. 

O man patinka gilės, tos gražuolės. 

Pučia vėjas prie trobos, kur auga ąžuolėlis. 

Jis  pasipurto ir numeta žiupsnelį gilių. 
 

Kotryna Botyriūtė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
MŪSŲ KAIMO ĄŽUOLAS 

 

Palaukėj stūkso ąžuoliukas. 

Be galo man jisai brangus. 

Kasryt atbėgu juo pasigėrėti. 

Palaukėj stūkso ąžuoliukas. 

Tai mūsų kaimo medis jis. 

Prisirenku ten gilių tų rudųjų. 

Palaukėj stūkso ąžuolėlis. 

Be galo man jisai brangus. 
 

Augustas Rimavičius (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 
 
PASLAPTINGAS ĄŽUOLAS 

 

Gražuolis auga ąžuolas. 

Labai jis man puikus,  ir mamai jis patinka. 

Aš klausinėjau apie jį visų... 

Gražuolis auga ąžuolas. 

Ir senelės apie jį paklausiau. 

,,Koks paslaptingas jis“ –  aš išgirdau. 

Gražuolis auga ąžuolas. 

Labai jis man puikus,  ir mamai jis patinka. 
 

Vilis Antanavičius (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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MANO ĄŽUOLĖLIS 

 

Pasodinau aš ąžuolėlį, 

Ir aš jį auginu. 

Jis auga didelis, gražus. 

Pasodinau aš ąžuolėlį, 

Jisai patinka man labai 

Aš užmiegu  po šituo meduku. 

Pasodinau aš ąžuolėlį, 

Ir aš jį auginu. 
 

Deimantas Plikynas (10 metų) 
Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
ĄŽUOLĖLI ŽALIAS 

 

Ąžuolėli žalias,  

Tu, medeli, 

Pasodintas sodo vidury. 

Ąžuolėli  žalias, 

Mano mielas. 

Būki tu čia amžiais ir kvepėk kasryt. 

Ąžuolėli  žalias, 

Tu, medeli. 
 

Mantas Čekys (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
AUGANTIS MEDELIS 

 

Sodinom ąžuolėlį mažą – 

Šakelės tviska, saulutė šildo, 

Mažutis medis auga vis aukštyn. 

Sodinom ąžuolėlį mažą. 

Jis toks gražutis ir meilutis, 

Atsigėrėti juo aš negaliu. 

Sodinom ąžuolėlį mažą – 

Šakelės tviska, saulutė šildo. 
 

Rusnė Lipskaitė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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ĄŽUOLAS 

 

Už mano lango ąžuolėlis auga, 

Kiekvieną dieną stiebias  vis aukštyn. 

Aš vasarom prisirenku ten gilių. 

Už mano lango ąžuolėlis auga, 

Jisai užaugs tuojau lig pat dangaus. 

Juk tiktai meilė jį čia taip augina. 

Už mano lango ąžuolėlis auga,  

Kiekvieną dieną stiebias vis aukštyn. 
 

Miglena Petraitytė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
PRIE VARTŲ ĄŽUOLAS 

 

Prie vartų ąžuolas užaugo 

Iš sėklos, vėjo atpūstos. 

Jisai yra gražus be galo. 

Prie vartų ąžuolas užaugo, 

Einu pas jįjį nuolatos, 

Kai iš mokyklos pareinu. 

Prie vartų ąžuolas užaugo 

Iš sėklos, vėjo atpūstos. 
 

Agnius Vasiliauskas (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 
 
MIŠKO AUGALAI 

 

Per mišką eidama aš kartą, 

Du baravykus pamačiau. 

Jie augo žvalūs ąžuolyne. 

Per mišką eidama aš kartą, 

Ir ąžuoliuką pamačiau. 

Jis buvo toks stiprus ir storas. 

Per mišką eidama aš kartą, 

Du baravykus pamačiau. 
 

Evelina Tamošaitytė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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ĄŽUOLAS 

 

Ąžuolas didingas aš esu, 

Visų girių aš karalius , 

Savo jėgą dalinu žmonėms. 

Ąžuolas didingas aš esu. 

Prie medžio šio 

Senoliai aukurus kūreno. 

Ąžuolas didingas aš esu, 

Visų girių karalius. 
 

Armandas Ražaitis (6 metai) 

Vilkaviškio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Čia – senas miškas, 

Čia – senas ąžuolas,   

Ir tokios mėlynos žibutės... 

Čia – senas ąžuolas.  

Paukščiai čiulba ulba, 

Klausosi ežiai... 

Čia – senas miškas, 

Čia – senas ąžuolas. 
 

Mintautė Mažeikaitė (6 metai) 

Vilkaviškio pradinės mokyklos 

priešmokyklinio ugdymo grupė 
 

 

 

 

 

 

ĄŽUOLĖLIS 

 

Ant ąžuolėlio mažo, 

Lietuviško medelio, 

Atskrido paukštelis mažas. 

Ant ąžuolėlio mažo 

Sučiulbo paukštelis, 

Pragydo mažasis. 

Ant ąžuolėlio mažo, 

Lietuviško medelio. 
 

Mantas Mileris (6 metai) 
Vilkaviškio pradinės mokyklos 

priešmokyklinio ugdymo grupė 

 



 2277  

ĄŽUOLAS 

 

Medis storas ir gražus, 

Ąžuolas vardu jis, 

Giliukus augina. 

Medis storas ir gražus 

Džiugina visus, 

Tas  lietuviškas medelis. 

Medis storas ir gražus, 

Ąžuolas vardu jis.  
 

Nojus Galinskas (7 metai) 

Vilkaviškio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė 
 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Aš tokio ąžuolo kaip gyvas nemačiau, 

Jo šakos veržiasi kaip paukščiai – vis aukščiau. 

Ir spinduliai jame triukšmauja ir nerimsta. 

Aš tokio ąžuolo kaip gyvas nemačiau. 

Ir plaukia jis erdvėj, didingas ir platus, 

Kaip senas burlaivis į tolimus kraštus. 

Aš tokio ąžuolo kaip gyvas nemačiau. 

Jo šakos veržiasi kaip paukščiai – vis aukščiau. 
 

Dovydas Brazys (6 metai) 

Vilkaviškio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė 
 

 

 
 

SODINU ĄŽUOLIUKĄ 

 

Šiandien aš mamytei 

Dovaną turiu – 

Mažą ąžuoliuką sodinu. 

Šiandien aš mamytei 

Daineles dainuosiu, 

Ir augs ąžuoliukas po langais. 

Šiandien aš mamytei 

Dovaną turiu. 
 

Ugnė Buragaitė (6 metai) 
Vilkaviškio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė 
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ĄŽUOLAS 

 

Ąžuole, miškų karaliau, 

Kodėl nežaliuoji šaltą žiemužėlę? 

Ar žiemoji gūdžioj girioj vienas? 

Ąžuole, girių karaliau? 

Aplankysiu tave 

Žalią vasarėlę. 

Ąžuole, girių karaliau, 

Kodėl nežaliuoji, šaltą žiemužėlę? 
 

Ugnius Puida (6 metai) 

Vilkaviškio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė 

 

 
ĄŽUOLĖLIS 

 

Mano kieme ąžuolėlis 

Auga didelis, gražus, 

O aš – mažas sūnaitėlis. 

Mano kieme ąžuolėlis. 

Ąžuolas – stiprybė mūsų, 

Tėviškės brangios. 

Mano kieme ąžuolėlis 

Auga didelis, gražus. 
 

Emilis Andriuškevičius (7 metai) 

Vilkaviškio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė 

 
 
ĄŽUOLAS 

 

Žalias, aukštas, išdidus, 

Stovi ąžuolas puikus, 

Puošia Lietuvos laukus, 

Žalias, aukštas, išdidus. 

O linksmoji voverytė 

Randa ten šiltus namus. 

Žalias, aukštas, išdidus, 

Stovi ąžuolas puikus. 
 

Ugnė Augulytė (6 metai) 

Vilkaviškio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė 
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ĄŽUOLĖLIS 

 

Ąžuolėlis žalialapis – 

Auga jis šalia manęs. 

Tiesia šakeles  į saulę. 

Ąžuolėlis žalialapis. 

Paukščiai čiulba ulba 

Ant šakų sutūpę. 

Ąžuolėlis žalialapis – 

Auga jis šalia manęs.  
 

Claudija Manchon Jaukštaitė (6 metai) 

Vilkaviškio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Ąžuolas gražus medelis, 

Jo žali lapeliai. 

Po lapeliais ten gilelės. 

Ąžuolas gražus medelis. 

Jo lapeliai šlama, 

Net gražu žiūrėti. 

Ąžuolas gražus medelis, 

Jo žali lapeliai. 
 

Gabrielė Sankauskaitė (11 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 
 
ĄŽUOLĖLI, TU LABAI GRAŽUS 

 

Ąžuolėli, tu labai gražus. 

Tu visad toks stiprus! 

Tavo lapai krenta dideli. 

Ąžuolėli, tu labai gražus. 

Ant šakų paukšteliai gieda 

Tau skirtas dainas. 

Ąžuolėli, tu labai gražus. 

Tu visad toks stiprus! 
 

Domas Alaunė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
 

 

 

 

 



 3300  

MANO ĄŽUOLAS 

 

Kaip gražiai ošia ąžuolas, 

Vėjas pučia lėtai. 

Gilės krenta taip greit, 

Kaip gražiai ošia ąžuolas. 

Jis toks tvirtas ir aukštas, 

Iš toli jį matau. 

Kaip gražiai ošia ąžuolas. 

Gilės krenta taip greit.  
 

Tadas Šukaitis (11 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
ĄŽUOLAS ŽALIUOJA 

 

Gilės vis auga ir didėja, 

Ąžuolas žaliuoja. 

Vėjas pučia, sau šėlioja. 

Gilės vis auga ir didėja. 

Vėjas pučia taip švelniai, 

Jo kamieną glosto. 

Gilės vis auga ir didėja, 

Ąžuolas žaliuoja.  
 

Arnas Murauskas (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
 
 

 

 

 

 

ĄŽUOLAS ŠILE 

 

Suspindo saulė danguje, 

Žaliuoja ąžuolas šile. 

Lapeliai mirga šviesoje, 

Suspindo saulė danguje. 

Paukšteliai tupi ąžuole, 

Čirena giesmę gražią. 

Suspindo saulė danguje, 

Žaliuoja ąžuolas šile.  
 

Gustė Jacinkevičiūtė (11metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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ĄŽUOLĖLIS 

 

Ąžuolėlis opa pa, 

Tai didybė, tai jėga. 

Jis didžiausias iš visų, aš dainelę jam kuriu. 

Ąžuolėlis opa pa, 

Žalias, tvirtas kaip uola. 

Aš einu žaliu taku,  saulė šviečia , kaip gražu, 

Ąžuolėlis opa pa, 

Tai didybė, tai jėga. 
 

Patricija Janavičiūtė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
ĄŽUOLAS ŽALIUOJA 

 

Ąžuolas žaliuoja, 

Gilėmis mojuoja. 

Ošia ir dainuoja, 

Ąžuolas žaliuoja. 

Išdidžiai linguoja 

Ir šakom siūbuoja. 

Ąžuolas žaliuoja, 

Gilėmis mojuoja. 
 

Gustė Nikliauzaitė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 
 
ĄŽUOLAS 

 

Ąžuolas didingas, galingas ir stiprus. 

Kaip gamtos paminklas stovi išdidus. 

Garbino lietuviai, tikėjo jo galia. 

Ąžuolas didingas, galingas ir stiprus. 

Gydo jis širdelę ir kitas ligas. 

Suteikia jis jaunystę, grąžina jėgas. 

Ąžuolas didingas, galingas ir stiprus. 

Kaip gamtos paminklas stovi išdidus. 
 

Ugnė Čepkauskaitė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 
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ĄŽUOLAI STIPRUOLIAI 

 

Ąžuolai – stipruoliai mūsų, 

Jie galingiausi iš visų. 

Ąžuolai – tvirtybė Lietuvos, 

Ąžuolai – stipruoliai mūsų, 

Galingesnio medžio nieks neras, 

Nes tokių daugiau nebus. 

Ąžuolai – stipruoliai mūsų,   

Jie galingiausi iš visų. 
 

Rokas Buckiūnas (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 
GIRIOS ĄŽUOLĖLIS 

 

Augo girioj ąžuolėlis,  

Žalias, tvirtas, jaunutėlis. 

Daug jis metų ten stovėjo, 

Augo girioj ąžuolėlis. 

Džiugino jis mus savo tvirtybe, 

Savo lapų žaluma. 

Augo girioj ąžuolėlis, 

Žalias, tvirtas, jaunutėlis. 
 

Paulina Venskūnaitė (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ĄŽUOLO GARSAI 

 

Skamba ąžuolo garsai, sprogsta medžių pumpurai.  

Jau prasprogo pumpurai, renka žiedlapius vaikai. 

Ąžuolai tokie gražuoliai, auga dideli stipruoliai. 

Skamba ąžuolo garsai, sprogsta medžių pumpurai.  

Kaip gyvena ąžuoliukas, klausia medžio pumpuriukas. 

Ar girdi tu, ar matai, groja ąžuolas gražiai? 

Skamba ąžuolo garsai, sprogsta medžių pumpurai.  

Jau prasprogo pumpurai, renka žiedlapius vaikai. 
 

Simonas Dumčius (10 metų) 
Vilkaviškio pradinė mokykla 
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GALINGAS ĄŽUOLAS 

 

Pabiro lapai iš dangaus, 

O ten juk buvo ąžuolas. 

Jis labai tvirtas ir stiprus. 

Pabiro lapai iš dangaus. 

Jis toks gražus ir mielas. 

Jis aukštas ir galingas. 

Pabiro lapai iš dangaus, 

O ten juk buvo ąžuolas.  
 

Lukas Perliuba (10 metų) 

Vilkaviškio pradinė mokykla 

 

 

ĄŽUOLO GILĖ 

 

Kodėl siūbuoja gilė, 

Ant ąžuolo kabanti. 

Gal didelė užaugo. 

Kodėl siūbuoja gilė, 

Kai vėjas pučia 

Ir judina šakas. 

Kodėl siūbuoja gilė, 

Ant ąžuolo kabanti. 
 

Gabrielė Ulevičiūtė (6 metai) 
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 

 
ĄŽUOLAS OŠIA 

 

Kodėl ąžuolas ošia, 

Ir kalbina paukščius? 

Kad draugas nuostabus. 

Kodėl ąžuolas ošia 

Ir saugoja paukščius, 

Didelius ir mažus? 

Kodėl ąžuolas ošia, 

Ir kalbina paukščius? 
 

Gytenė Keršytė (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 
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JIS DIDELIS GALIŪNAS 

 

Stovi ąžuolas galiūnas, 

Medis didelis didžiūnas. 

Jo šakose galia. 

Stovi ąžuolas galiūnas, 

Tupi vilkas plėšrūnas 

Ir mėgaujasi ąžuolo galia. 

Stovi ąžuolas galiūnas, 

Medis didelis didžiūnas.  
 

Aronas Miesčionaitis (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

ĄŽUOLO JAUSMAS 

 

Linksmas ir laimingas  

Auga ąžuolas galingas, 

Kad saulutė šviečia. 

Linksmas ir laimingas, 

Keroja ąžuolas didingas 

Ir seka pasakas vaikams. 

Linksmas ir laimingas, 

Auga ąžuolas galingas. 
 

Urtė Baniulytė (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

ĄŽUOLO LAPAI 

 

Ąžuolo lapai žali, 

Ant žalios žolės numesti. 

Pikto kirmino pagraužti. 

Ąžuolo lapai žali, 

Mano suknelėj nupiešti, 

Ir gražiai papuošti. 

Ąžuolo lapai žali, 

Ant žalios žolės numesti. 
 

Deimantė Žilinskaitė (6 metai)  

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 
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ĄŽUOLO ŠAKNYS 

 

Ąžuolas stovi, 

Šaknimis į žemę įsikibęs. 

Turbūt vaikščiot nemoka. 

Ąžuolas stovi 

Ir dairos  iš aukščio plačiai, 

Nes saugoja  protėvių  žodį. 

Ąžuolas stovi, 

Šaknimis į žemę įsikibęs. 
 

Karolina Bulvičiūtė (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 

 
ĄŽUOLO STIPRYBĖ 

 

Kur ąžuolo stiprybė, 

Gal jis tvirtai laikosi? 

Jo šaknys gilybėj. 

Kur ąžuolo stipybė? 

Gal tai tautos bendrybė 

Kuri kasdieną taikosi? 

Kur ąžuolo stiprybė, 

Gal jis tvirtai laikosi? 
 

Dovydas Rakauskas (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 

 
ĄŽUOLĖLIS 

 

Mažas, žalias ąžuolėlis  

Prie namelio auga, 

Kaip mamytės sūnaitėlis - 

Mažas, žalias ąžuolėlis... 

Bėgu, bėgu atsikėlęs,  

Aš iškėlęs galvą, 

Mažas, žalias ąžuolėlis 

Prie namelio auga... 
 

Aura Kanapskytė (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 
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SODELIS 

 

Pasodinsiu sode ąžuoliuką, 

Lai papuošia jis mano sodelį. 

Gal čiulbės čia atskridę paukščiukai? 

Pasodinsiu sode ąžuoliuką... 

Čia atbėgę kartu su berniukais 

Padainuosim jam gražią dainelę. 

Pasodinsiu sode ąžuoliuką, 

Lai papuošia jis mano sodelį... 
 

Nojus Tumas (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 

 
KIŠKELIS 

 

Rado kiškis ąžuoliuką,  

Paragavo jo lapelių 

Ir nubėgo sau šuoliukais... 

Rado kiškis ąžuoliuką, 

Prisirinko jo giliukų 

Ir pasėjo juos miškely... 

Rado kiškis ąžuoliuką, 

Paragavo jo lapelių... 
 

Emilija Venclovė (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 
 

 

 
 
GALIŪNAS 

 

Auga ąžuolas galingas, 

Šakom siekia saulę,  

Tačiau labai paslaptingas... 

Auga ąžuolas galingas. 

Medis šis man reikalingas – 

Tai mano pasaulis... 

Auga ąžuolas galingas,  

Šakom siekia saulę... 
 

Akvilė Aleksaitė (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ 
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GILIUKAI 

 

Ąžuolas išbarstė savo giliukus, 

Jų rinkti aš išeisiu, 

Nors miškas paslaptingas ir baugus... 

Ąžuolas išbarstė savo giliukus, 

O aš pasikviesiu ir savus draugus, 

Ir su giliukais linksmai žaisim. 

Ąžuolas išbarstė savo giliukus, 

Jų rinkti aš išeisiu... 
 

Kristupas Dobrovolskis (6 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“  

 
 

KODĖL ĄŽUOLIUKAS – TVIRTAS MEDUKAS? 

 

Kodėl ąžuoliukas – tvirtas medukas, 

Tvirčiausias iš medžių visų? 

Turbūt, kad jo tėtis – tvirtas, stiprus. 

Kodėl ąžuoliukas – tvirtas medukas? 

Jis mažas, dar ne ąžuolas – tėtė, 

Bet juo jau didžiuojas visi. 

Kodėl ąžuoliukas – tvirtas medukas, 

Tvirčiausias iš medžių visų?... 
 

Vilija Valatkaitė (7 metai) 
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“  

 

 
KODĖL IŠDYGO ĄŽUOLIUKAS? 

 

Kodėl išdygo ąžuoliukas, 

Juk pasodintas tai giliukas? 

Turbūt ne šitas čia medukas? 

Kodėl išdygo ąžuoliukas!? 

Gal todėl, kad giliukas – 

Tai mažas ąžuolo vaikiukas? 

Kodėl išdygo ąžuoliukas, 

Juk pasodintas tai giliukas?... 
 

Augustas Batulevičius (7 metai) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“  
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NESPROK, ĄŽUOLĖLI 

 

Nesprok, žalias ąžuolėli, 

Šiąnakt bus šalnelė, 

Pakąs žalius tavo lapelius. 

Nesprok, žalias ąžuolėli, 

Aš šalnelės nebijosiu, 

Aš vėliau išsprogsiu. 

Nesprok, žalias ąžuolėli, 

Šiąnakt bus šalnelė.  
Ugnė Šukytė (6 metai) 

Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 

 
ĄŽUOLAS RAMUS 

 

Miško pakrašty ramus, 

Stovi ąžuolas puikus. 

Vėjas plėšo jo lapus, 

Miško pakrašty ramus. 

Ąžuolas ramus raukšlėtas, 

Toks ,kaip mano tėčio tėtis 

Miško pakrašty ramus, 

Stovi ąžuolas puikus.  
 

Nojus Reliūga (7 metai) 

Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 

 

ĄŽUOLYNE ĄŽUOLIUKAS  

 

Ąžuolyne ąžuoliukas – 

Seno ąžuolo anūkas. 

Linksmas, žalias, nedidukas – 

Ąžuolyne ąžuoliukas. 

Su varnėnais linksmai žaidė, 

Sulės zuikučius vis baidė. 

Ąžuolyne ąžuoliukas –  

Seno ąžuolo anūkas.  
 

Augustas Andriulionis (5,5 metų) 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ 
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ĄŽUOLAS NOKINA GILĘ 

 

Ąžuolas nokina gilę, 

Lapais puošia mūs tėvynę. 

Kuriam dainą sutartinę, 

Ąžuolas nokina gilę. 

Skamba eilės sutartinės  

Iš mažų vaikų krūtinės. 

Ąžuolas nokina gilę, 

Lapais puošia mūs tėvynę.  
 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ 

„Pagrandukų“ grupės ugdytiniai (6–7metų) 

 

 
ĄŽUOLO STIPRYBĖ 

 

Ąžuolo stiprybė -  

Jo širdy medinėj. 

Tai manoj krūtinėj – 

Ąžuolo stiprybė. 

Saugo mus ir gina, 

Didvyrius globoja. 

Ąžuolo stiprybė –  

Jo širdy medinėj. 
 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ 

„Pagrandukų“ grupės ugdytiniai (6–7metų) 

 

 

 

 

 

ĄŽUOLAS 

 

Stūkso ąžuolas narsus, 

Išskleidęs jis plačius lapus. 

Turi daug draugų: uosį, klevą ir beržų. 

Stūkso ąžuolas narsus. 

Lyja čia dabar lietus. 

Augs ąžuolas kelis metrus. 

Stūkso ąžuolas narsus, 

Išskleidęs jis plačius lapus. 
 

Vakaris Verbyla (9 metai) 
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos Paežerių skyrius 

 

 

 



 4400  

GELBĖKIT ĄŽUOLĄ 
 

Mano kamiene kirminai. 

Atskrisk, geny, atskrisk! 

Aš, ąžuolas didysis, prašau! 

Mano kamiene kirminai. 

Aš paukščių lizdus laikau, 

Kur auga maži vaikai. 

Mano kamiene kirminai. 

Atskrisk, geny, atskrisk! 
 

Paulina Uldinskaitė (9 metai) 
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos Paežerių skyrius 

PUIKUS ĄŽUOLAS 

 

Stovi ąžuolas puikus, 

Jis augina giliukus. 

Kai skaisti saulutė šviečia, 

Stovi ąžuolas puikus, 

Pasivaikščiot kviečia mus. 

Jo lapeliai švyti. 

Stovi ąžuolas puikus. 

Jis augina giliukus. 
 

Gustė Damidavičiūtė (10 metų) 

Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos paežerių skyrius 

 

 

 

 

 

ĄŽUOLO KAMIENAS 

 

Priglusk prie ąžuolo kamieno, 

Įkvėpk ramybės ir stiprybės, 

Pajusi širdyje plazdenantį drugelį. 

Priglusk prie ąžuolo kamieno, 

Akis pakelki į plačias šakas – 

Žaliojoj karalystėj paukščiai gieda. 

Priglusk prie ąžuolo kamieno, 

Įkvėpk ramybės ir stiprybės. 
 

Renalda Grigonytė (8 metai) 
Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 
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ĄŽUOLO OŠIMAS 

 

Įsiklausyk į ąžuolo ošimą – 

Ir skausmas viduje išdils, 

Širdy apglėbs jauki palaima. 

Įsiklausyk į ąžuolo ošimą, 

Jis lyg išminčius seka legendas 

Apie tėvynės laisvę, protėvių kovas. 

Įsiklausyk į ąžuolo ošimą – 

Ir skausmas viduje išdils. 
 

Renalda Grigonytė (8 metai) 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 

 

 
ĄŽUOLIUKAS AUGA 

 

Prie gryčios auga ąžuoliukas, 

Devyni metai stiebiasi į saulę – 

Senelis pasodino jį man gimus. 

Prie gryčios auga ąžuoliukas, 

Vienmečiai mes, bet deja,  

Medelis jau mane praaugo. 

Prie gryčios auga ąžuoliukas, 

Devyni metai stiebiasi į saulę. 
 

Renalda Grigonytė (8 metai) 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 

 
 
ĄŽUOLE, PRAKALBĖK 

 

Apie ką mąstai, ąžuole didis? 

Netylėk, prakalbėk nors minutei, 

Išliek sielvartą, savo kančias. 

Apie ką mąstai, ąžuole, didis? 

Kai vėjas skraido, dangus pravirksta, 

Kai pūgos siaučia žiemos speiguos. 

Apie ką mąstai, ąžuole didis? 

Netylėk, prakalbėk nors minutei. 
 

Irmantas Grigonis (9 metai) 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 
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SARGAS 

 

Ąžuolas – gimtinės mano sargas – 

Žaliuoja, ošia ant mažos kalvos, 

Tarsi senolis sektų stebuklingą pasaką. 

Ąžuolas – gimtinės mano sargas, 

Mano džiaugsmų ir liūdesio klausytojas 

Kaskart paguodžia ilgesy mane. 

Ąžuolas – gimtinės mano sargas – 

Žaliuoja, ošia ant mažos kalvos. 
 

Irmantas Grigonis (9 metai) 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 

 
TU ĄŽUOLAS 

 

Tu ąžuolas, tu tartum brolis – 

Pavėsyje paguodą, džiaugsmą surandu, 

Stiprybe savo tu mane pagirdai. 

Tu ąžuolas, tu tartum brolis –  

Užuovėja nuo vėjų ir audrų, 

Nuramini triukšme, užgrūdini skausme. 

Tu ąžuolas, tu tartum brolis – 

Pavėsyje paguodą, džiaugsmą surandu. 
 

Irmantas Grigonis (9 metai) 
Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 
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BASANAVIČIAUS GIMTINĖS ĄŽUOLAI 

 

Basanavičiaus gimtinėj pilna ąžuolų, 

Jie stiebiasi, lapoja, auga. 

Pavasariui atėjus, keliam šimtą inkilų. 

Basanavičiaus gimtinėj pilna ąžuolų, 

Džiaugiasi paukšteliai, dairosi aplink – 

Nuostabią giesmelę gieda vis linksmiau. 

Basanavičiaus gimtinėj pilna ąžuolų, 

Jie stiebiasi, lapoja, auga. 

 
 

Aiva Babinskaitė (11metų) 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 

 

 
ĄŽUOLAS IR ZYLUTĖ 

 

Ąžuole zylutė tupi, 

Čiulba giesmę gražią: 

„Jau pavasaris atėjo!“ 

Ąžuole zylutė tupi, 

Glosto ausį mūsų 

Jos giesmė skambi skambi. 

Ąžuole zylutė tupi, 

Čiulba giesmę gražią. 

 
Gustė Grinevičiūtė (11metų) 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 

 

 
ĄŽUOLAS ŽALIUOJA  

 

Gražiai žaliuoja ąžuolas – 

Spindi jo lapukai žali. 

Jau atėjo pavasaris, 

Gražiai žaliuoja ąžuolas – 

Visiems džiugina akį, 

Ir šypsomės visi. 

Gražiai žaliuoja ąžuolas – 

Spindi jo lapukai žali 
 

Skaistė Puidaitė (11 metų) 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 
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ĄŽUOLYNAI OŠIA 

 

Ąžuolynai ošia tyliai, 

Upeliukas teka šalimais, 

Vėjas žaidžia medžių šakose. 

Ąžuolynai ošia tyliai, 

Dygsta grybai, uogos palengva, 

Akys raibsta – atgaiva. 

Ąžuolynai ošia tyliai, 

Upeliukas teka šalimais. 
 

Odeta Bliūdžiūtė (11metų) 

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras 
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ĄŽUOLIUKAS – GRAŽUOLIUKAS 

 

Auga kieme ąžuoliukas, 

Žalias, žalias gražuoliukas. 

Aš jį girdau, maitinu, 

Auga kieme ąžuoliukas. 

Užauginsime didžiulį, 

Kad pasiektų jis mėnulį. 

Auga kieme ąžuoliukas, 

Žalias, žalias gražuoliukas. 
 

Marijus Anzelis (4 metai) 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė 

 
 

ĄŽUOLO TVIRTYBĖ 

 

Miške, prie upės, ąžuolas išaugo, 

Nuo šiol jis lyg valdovas girią saugo. 

Gimtojoj žemėj tvirtas jis stovėjo, 

Miške, prie upės, ąžuolas išaugo. 

Pamilo miškas mūs stipruolį, 

Po juo žvėreliai randa savo guolį. 

Miške, prie upės, ąžuolas išaugo, 

Nuo šiol jis lyg valdovas girią saugo. 
 

Justas Zaikauskas (7 metai) 
Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė 

 

 
ĄŽUOLO IR BERŽO DRAUGYSTĖ 

 

Tarp beržų ir tarp gėlių, 

Pasodinom ąžuoliuką. 

Tokį mažą mažučiuką, 

Tarp beržų ir tarp gėlių. 

Jis suaugo, subujojo, 

Priglaudė paukščiuką. 

Tarp beržų ir tarp gėlių. 

Pasodinom ąžuoliuką. 
 

Emilis Štramaitis (7 metai) 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė 
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MEDIS – GLOBĖJAS 

 

Ąžuolas – stipriausias medis, 

Auga girioje žalioj. 

Glaudžias kiškis, stirna, briedis, 

Ąžuolas – stipriausias medis. 

Pamaitina žvėrelius, 

Vaikučius pradžiugina. 

Ąžuolas – stipriausias medis 

Auga girioje žalioj. 
 

Meda Kojutytė (6 metai) 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

 

MANO AUGINTINIS 

 

Pasodinau aš ąžuoliuką, 

Mažytį, mažuliuką. 

Paukšteliai lanko gražuoliuką, 

Pasodinau aš ąžuoliuką. 

Paukšteliai tūpė ant šakelių, 

Čiulbėjo kas diena. 

Pasodinau aš ąžuoliuką, 

Mažytį, mažuliuką. 
 

Augustė Kiverytė (4 metai) 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

 

 

 

 

 

ŠIMTAMETIS 

 

Pušų parkely Tu stovėjai,  

Toks tvirtas, amžinas ir rimtas. 

Atlaikęs vėjus ir audras,  

Pušų parkely Tu stovėjai. 

Tik Tu, o Ąžuole, 

Galiūne šimtameti! 

Pušų parkely Tu stovėjai, 

Toks tvirtas, amžinas ir rimtas. 
 

Emilija Judickaitė (7 metai) 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė 
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DĖDĖS JURGIO ĄŽUOLAI 

 

Ošia ąžuolai mūs parke, 

Dėdės Jurgio pasodinti. 

Ten paukšteliai giesmes verpia, 

Ošia ąžuolai mūs parke. 

Kažkada giles surinkę, 

Žemėn bėrė – sudaiginti. 

Ošia ąžuolai mūs parke, 

Dėdės Jurgio pasodinti. 

 

 
Saulė Mineikaitė (4 metai) 

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla – daugiafunkcis centras 

 

 

RUDENINIS ĄŽUOLAS 

 

Rudeniniai ąžuolų lapai 

Miškuose, laukuose ir po kojom 

Šnabžda, šnara ir skraido. 

Rudeniniai ąžuolų lapai 

Parkuose, miškuose, soduose, laukuose, 

Visur visur skrajoja. 

Rudeniniai ąžuolų lapai  

Miškuose, laukuose ir po kojom... 
 

Simona Laucytė (7 metai), Mindaugas Rudaitis (7 metai), Ugnė Stankevičiūtė (7 metai) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ 
 

 

 

 

MŪSŲ DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS 

 

Auga mūs daržely ąžuoliukas, 

Nors nedidelis, bet tvirtas. 

Rudenį jis džiugina vaikus, berdamas vaisius. 

Auga mūs daržely ąžuoliukas, 

Pavasarį jis stebina vaikus, 

Nes delsia išskleist lapus. 

Auga mūs daržely ąžuoliukas, 

Nors nedidelis, bet tvirtas. 
 

Simona Laucytė (7 metai), Mindaugas Rudaitis (7 metai), Ugnė Stankevičiūtė (7 metai) 
Vilkaviškio r. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ 
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GRAŽUSIS ĄŽUOLAS 

 

Supa ąžuolėlį vėjas, 

Glosto jo lapus švelniai, 

Lyg saulutės spinduliai. 

Supa ąžuolėlį vėjas, 

Krenta gilė pamažu – 

Man labai labai gražu. 

Supa ąžuolėlį vėjas, 

Glosto jo lapus švelniai.  
 

Gabrielė Trepkutė (8 metai) 
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 

 

 

 

ŽALIAS ĄŽUOLAS 

 

Ąžuolėlis žalias 

Prie kelelio stovi, 

Šlama tvirtos šakos. 

Ąžuolėlis žalias 

Lenkiasi praeiviui 

Ir mažam paukšteliui. 

Ąžuolėlis žąlias 

Prie kelelio stovi. 
 

Ričardas Jasaitis (7 metai) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 

 

 
ĄŽUOLAS RUDENĮ 

 

Rudenėlio popietę tylią 

Mums numeta ąžuolas gilę, 

Gražią išnokusią gilę. 

Rudenėlio popietę tylią 

Krinta nuspalvintas lapas 

Ir vėjo pajudintos šakos. 

Rudenėlio popietę tylią 

Mums numeta ąžuolas gilę. 
 

Estera Kuliavaitė (9 metai) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 
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RUDUO 

 

Gelsta ąžuolas šakotas, 

Paukščiai skristi ruošiasi. 

Beržas auksu puošiasi. 

Gelsta ąžuolas šakotas, 

Svyra astrų žiedai 

Ir jurginai raudoni. 

Gelsta ąžuolas šakotas, 

Paukščiai skristi ruošiasi. 
 

Donatas Rinkevičius (9 metai) 
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 

 

 
TRIOLETAS ĄŽUOLUI 

 

Pažadink, ąžuole, tu mūsų širdis, 

Žiemos išvargintas ir surambėjusias. 

Paskleiski šventėms žalio šilko rūbą, 

Pažadink, ąžuole, tu mūsų širdis. 

Nuplauki nuovargį, suteik stiprybės 

Ir gėriu apdalink visus. 

Pažadink, ąžuole, tu mūsų širdis, 

Žiemos išvargintas ir surambėjusias. 
 

Juozapas Kuliavas (8 metai) 
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 

 

 
TRIOLETAS ŽMOGUI 

 

Kaip senas ąžuolas prie kelio, 

Skaičiuoja savo rieveles. 

Kaip ir žmogus lig dienų galo, 

Kaip senas ąžuolas prie kelio, 

Dulkėja ir trūnija. 

Kaip ir žmogus – galiausiai virsta dulke. 

Kaip senas ąžuolas prie kelio, 

Skaičiuoja savo rieveles. 
 

Gintarė Maknavičiūtė (10 metų) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 
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ĄŽUOLE, ĄŽUOLĖLI 

 

Ąžuole, ąžuolėli! 

Tau sukursiu trioletą. 

Kai žaliuosi vasarėlę, 

Ąžuole, ąžuolėli! 

Tu žaliuoki ir keroki 

Mūs žemelėj Lietuvos. 

Ąžuole, ąžuolėli, 

Tau sukursiu trioletą. 
 

Vesta Rickevičiūtė (8 metai) 
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 

 

 
TRIOLETAS STELMUŽĖS ĄŽUOLUI 

 

Ąžuole, tu pats seniausias, 

Išdidžiausiai mūs šalelėj gyveni. 

Ir turistų mylimiausias. 

Ąžuole, tu pats seniausias, 

Paukštelių čiulbesį kasdien girdi. 

Visus linksmai tu sutinki ir palydi. 

Ąžuole, tu pats seniausias –  

Išdidžiausiai mūs šalelėj gyveni.   
 

Arnas Miliūnas (10 metų) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 
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TRIOLETAS OŽKABALIŲ ĄŽUOLYNUI 

 

O kadais čia patriarchą 

Supo vygėje mama. 

Dabar ąžuolynas ošia ir alsuoja žaluma. 

O kadais čia patriarchą 

Žadino rytmečio tyla. 

Dabar posėdžiauja dėdės su savo didele svita. 

O kadais čia patriarchą 

Supo vygėje mama... 
Ignas Kurakas (10 metų) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 

SAULUTĖS PASITIKTI 

 

Saulė virš ąžuolyno kyla, 

Ant šakų jo pasisups. 

Pievoj sklaidos žilas rūkas, 

Saulė virš ąžuolyno kyla. 

Širvintoj vanduo vis šyla, 

Bėgam maudytis prie upės. 

Saulė virš ąžuolyno kyla, 

Ant šakų jo pasisups. 
Greta Masteikaitė (9 metai) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 
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MANO TĖVIŠKĖ 

 

Prie Šešupės krantų 

Ąžuolai žaliuoja. 

Geltonkasės lietuvaitės čia dainas dainuoja. 

Prie Šešupės krantų 

Aš maža bėgiojau. 

Čia taip gera ir smagu, 

Prie Šešupės krantų 

Ąžuolai žaliuoja.  
Greta Masteikaitė (9 metai) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius  

 

 
SENELIS ĄŽUOLAS 

 

Tam žaliajam slėny ąžuolas keroja, 

Sužeistu kamienu, mums iš tolo moja. 

Šaknis giliai įleidęs, sau gyvybę semia – 

Tam žaliajam slėny ąžuolas keroja. 

Senolių atminimą jis visiems mums saugo, 

Daug vaikų, vaikaičių jo šioj žemėj užaugo. 

Tam žaliajam slėny ąžuolas keroja, 

Sužeistu kamienu, mums iš tolo moja. 
 

Evelina Miliūnaitė (9 metai) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius  
 

 
ĄŽUOLUI 

 

Šis ąžuolas – tai medis, 

Lietuvos galiūnas. 

Šakose jo čiulba paukštelis skraidūnas. 

Šis ąžuolas – tai medis, 

Medis šimtametis. 

Saugo paslaptis seniausias, 

Šis ąžuolas – tai medis, 

Lietuvos galiūnas.  
 

Ignas Sakalauskas (8 metai) 

Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 
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ĄŽUOLAI 

 

Jau susprogo ąžuolai, 

Dangų žydrą saulė šildo. 

Vėjas pučia sau lengvai, 

Jau susprogo ąžuolai. 

Pievas papuošė žiedai, 

Gero oro jie pripildo. 

Jau susprogo ąžuolai, 

Dangų žydrą saulė šildo. 
 

Gintarė Maknavičiūtė (10 metų) 
Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Gudkaimio skyrius 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

STIPRUOLIS ĄŽUOLAS  

 

Auga ąžuolas  stiprus – 

Jis stipriausias iš visų. 

Jis augina giliukus,  

Auga ąžuolas stiprus.  

Ošia šakos jo galingos,  

Medžio amžius jau garbingas, 

Auga ąžuolas stiprus – 

Jis stipriausias iš visų.  
 

Rimantė Brundzaitė (9 metai) 

Vilkaviškio r. Paežerių  pagrindinė mokykla  

 
ĄŽUOLAS  

 

Išdygo ąžuolas rytą, 

Džiaugsmingą balandžio rytą,  

Su noru tokiu nematytu 

Išdygo ąžuolas rytą. 

Užaugs jis tvirtas ir aukštas 

Žvirblelis lizdą  sukraus taip  lauktą, 

Išdygo ąžuolas rytą, 

Džiaugsmingą balandžio  rytą.  
 

Aušrinė Juozelytė (10 metų) 

Vilkaviškio r. Paežerių  pagrindinė mokykla  
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ĄŽUOLAS GALIŪNAS  

 

Auga ąžuolas galiūnas, 

Šakos tvirtos tartum mūras. 

Šaknys žemėje giliai –  

Auga  ąžuolas galiūnas.  

Bręsta gilės ten aukštai –  

Bus jos ąžuolo vaikai. 

Auga ąžuolas galiūnas,  

Šakos tvirtos tartum mūras.  
 

Paulina Kononenkaitė (9 metai) 

Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla  

 

 
ĄŽUOLIUKAS  

 

Mūsų kieme išdygo ąžuoliukas,  

Toks mažas, mažas, nedidukas.  

Į saulę žiūri jo veidukas, 

Mūsų kieme išdygo ąžuoliukas.  

Pumpurėliai skleidžias ant šakelių,  

Vėliau jie virsta žaliais lapeliais.  

Mūsų kieme išdygo ąžuoliukas,  

Toks mažas, mažas, nedidukas.  
 

Tautvydas Žilinskas (11 metų) 

Vilkaviškio r. Paežerių  pagrindinė mokykla  

 

 
TRIOLETAS ĄŽUOLUI 

 

Didžiąjam kalnely – ąžuolėlis stovi.   

Jo skelta viršūnė – skėlė ją perkūnas. 

Gilioj žemėj šaknys – gyvastis jam teka. 

Didžiąjam kalnely – ąžuolėlis stovi. 

Saugo mūsų žodį, sėklą žemėj sėja, 

Aukštas ir šakotas, šiaurės vėjų plaktas... 

Didžiąjam kalnely – ąžuolėlis stovi, 

Jo skelta viršūnė – skėlė ją perkūnas. 
 

Gabrielė Bendžiūnaitė (10 metų) 

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla 
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ĄŽUOLAS 

 

Štai ten, kur lygumos boluoja, 

Prie kelio ąžuolas žaliuoja, 

Paukšteliai čiulba it dainuoja. 

Tai ten, kur lygumos boluoja, 

Šakom lyg rankom jis mosuoja, 

Visiems sugrįžtantiems mojuoja. 

Štai ten, kur lygumos boluoja. 

Prie kelio ąžuolas žaliuoja. 
 

Mantas Slavinskas (10 metų) 

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla 

 

 
ĄŽUOLĖLI, ĄŽUOLĖLI 

 

Ąžuolėli, ąžuolėli, 

Judink savo šakeles. 

Tavo pumpurėliai tegul sprogsta. 

Ąžuolėli, ąžuolėli,  

Mėtyk savo lapelius, 

Aš juos sugrėbsiu. 

Ąžuolėli, ąžuolėli, 

Judink savo šakeles. 
 

Gerda Olekaitė (6 metai), Vakarė Litvinaitė (7 metai), Tautvydas Šeporaitis (6 metai) 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė 

 

 
ĄŽUOLAS 

 

Ąžuolas – labai gražus. 

Aš su draugėm prie jo vaikščiosiu. 

Ir būsiu kiekvieną naktį prie ąžuolo. 

Ąžuolas labai gražus. 

Paukščiai čiulba tarp šakų. 

Saulės spinduliukai šoka rateliu. 

Ąžuolas labai gražus. 

Aš su draugėm prie jo vaikščiosiu. 
 

Miglė Juodišiūtė (6 metai), Saulė Barišauskaitė (6 metai) 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė 
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MIŠKO VALDOVAS 

 

Ąžuole, ąžuolėli, miško valdove, 

Didingas medi, plačiai keroji, 

Šakas išskleidęs paukščius sūpuoji. 

Ąžuole, ąžuolėli, miško valdove, 

Palinkę šakos mena senovę, 

Stiprybę ainių, bet ne vergovę. 

Ąžuole, ąžuolėli, miško valdove, 

Didingas medi, plačiai keroji. 
 

Gustė Bendoraitytė (8 metai)  

Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 
MŪSŲ ĄŽUOLAS 

 

Augi tvirtas ir stiprus, mūsų ąžuolėli, 

Tavo galybę ir stiprybę mato visi vėjai. 

Tu sava ramybe spinduliuoji. 

Augi tvirtas ir stiprus, mūsų ąžuolėli, 

Tavo šaknys storos, gilios. 

Tu alsuoji protėvių galia. 

Augi tvirtas ir stiprus, mūsų ąžuolėli, 

Tavo galybę ir stiprybę mato visi vėjai. 
Mindaugas Murauskas (8 metai) 

Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 
 
GIRIŲ KARALIUS 

 

Ąžuole, girių karaliau, 

Koks tu didingas esi, 

Žaliuojantis girių gražuoli. 

Ąžuole, girių karaliau, 

Didžiuojas tavim visi. 

Mylimas mūsų visų. 

Ąžuole, girių karaliau, 

Koks tu didingas esi. 
 

Neda Čapskytė (8 metai) 
Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 

 

 

 



 5577  

ĄŽUOLAS 

 

Ąžuole, medeli, koks tu stiprus, 

Supasi paukšteliai ant tavo šakų. 

Auki ir gyvuoki ne vienus metus. 

Ąžuole, medeli, koks tu stiprus, 

Nebijai tu vėjų, nei piktų audrų. 

Ąžuole, medeli, gerbiamas esi. 

Ąžuole, medeli, koks tu stiprus. 

Supasi paukšteliai ant tavo šakų. 
 

Tomas Čapskis (9 metai) 

Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 

 
 

 

 

ĄŽUOLE, ĄŽUOLĖLI 

 

Ąžuole, ąžuolėli, 

Kam giles tu išbarstei? 

Nė vienos nepalikai. 

Ąžuole, ąžuolėli, 

Jau ruduo, ar matai? 

Tik lapus pasilikai... 

Ąžuole, ąžuolėli, 

Kam giles tu išbarstei? 

 
Gabija Jurkšaitė (6 metai) 

Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 
 

ĄŽUOLĖLIS 

 

Pasodinom ąžuolėlį ant kalnelio aukšto. 

Jisai auga, auga ir žaliuoja. 

Aukštą ąžuolėlį vėjas pasūpuoja. 

Pasodinom ąžuolėlį ant kalnelio aukšto... 

Jo viršūnėj paukščiai lizdus suka. 

Vakaro vėjelis juos lengvai sūpuoja. 

Pasodinom ąžuolėlį ant kalnelio aukšto 

Jisai auga, auga ir žaliuoja. 
 

Ernesta Vilkauskaitė (6 metai) 

Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 
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ĄŽUOLAS 

 

Ąžuolas ąžuolėlis, 

Lietuvos didis medis. 

Auga ir svyruoja 

Ąžuolas ąžuolėlis. 

Lietuva brangioji – 

Ąžuolų Tėvynė. 

Ąžuolas ąžuolėlis, 

Lietuvos didis medis. 
 

Justas Muraška (7 metai) 

Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 
ĄŽUOLĖLIS 

 

Auga girioj ąžuolėlis, 

Nenugrauš jo kirminėlis. 

Jis gražus, stiprus medelis. 

Auga girioj ąžuolėlis, 

Nepalenks jo stiprus vėjas, 

Nenulauš plačių šakų. 

Auga girioj ąžuolėlis, 

Nenugrauš jo kirminėlis. 
 

Lina Mackevičiūtė (7 metai) 
Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 

 
STIPRUOLIS ĄŽUOLAS 

 

Miško tėvas – ąžuolėlis, 

Jis stipriausias iš visų. 

Gaubia  savo stiprumu... 

Miško tėvas ąžuolėlis – 

Gina nuo visų,  

Nieks jam nebaisu. 

Miško tėvas – ąžuolėlis, 

Jis stipriausias iš visų. 
 

Ema Mureikaitė (6 metai) 
Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 
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ĄŽUOLAS MARTYNAS 

 

Iš ąžuolo šakos tvirtos, 

Kurią puošė giliukų šeimyna,  

Drožinėjau žaisliuką – Martyną, 

Iš ąžuolo šakos tvirtos. 

Ne bet kokį – stebuklingą ir protingą, 

Dirbinėjau visą dieną. 

Iš ąžuolo šakos tvirtos, 

Kurią puošė giliukų šeimyna. 
 

Emilija Šimkutė (6 metai) 
Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 
 
ĄŽUOLAS STIPRUOLIS 

 

Ąžuolėlį pasodinom, 

Gražiu vardu jį pavadinom. 

Ąžuolas šaknis įleis, 

Ąžuolėlį pasodinom. 

Skaldys jį žaibai pikti, 

Bet stovės jisai vis tiek. 

Ąžuolėlį pasodinom, 

Gražiu vardu pavadinom. 
 

Agnė Arbašauskaitė (6 metai) 
Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 

 

 
 

 

KRINTA LAPAI 

 

Krinta lapai 

Kaip paukšteliai. 

Sklęsdami lėtai lėtai, 

Krinta lapai.   

Verkia ąžuolas gailiai 

Argi nematai? 

Krinta lapai 

Kaip paukšteliai. 
Kostas Sakalauskas (6 metai) 

Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 
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ĄŽUOLIUKAS 

 

Kol dar mažas būsiu, 

Ąžuolą sodinsiu. 

Užaugs mano medis, 

Kol dar mažas būsiu. 

O kai jau užaugsiu, 

Medį apkabinsiu. 

Kol dar mažas būsiu, 

Ąžuolą sodinsiu. 
 

Nojus Girskis (6 metai) 

Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla 

 

 
MANO GRAŽUOLIS 

 

Ąžuole, tu mano gražuoli! 

Tu saugai mane 

Nuo saulės kaitriausios. 

Ąžuole, tu mano gražuoli! 

Tavo šakos- skėtis didžiulis 

Mums visiems. 

Ąžuole, tu mano gražuoli! 

Tu saugai mane. 
 

Gileta Augustaitytė (7 metai) 

Vilkaviškio r. Virbalio vidurinė mokykla 

 

 
PAVASARIS  

 

Pavasaris atėjo- 

Gėlės sužydėjo. 

Paukšteliai jau sugrįžo - 

Pavasaris atėjo. 

Mažas ąžuoliukas 

Prasikalė iš žemės. 

Pavasaris atėjo 

Gėlės sužydėjo. 
 

Tomas Daniškevičius (7 metai) 

Vilkaviškio r. Virbalio vidurinė mokykla 
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ĄŽUOLAS PRAŽYDO 

 

Vasarėlė jau atėjo, 

Pažiūrėjau – ąžuolas pražydo. 

Lapai jo žali, žali. 

Vasarėlė jau atėjo. 

Tuoj ir gilėm pasipuoš 

Ąžuolas gražuolis. 

Vasarėlė jau atėjo, 

Pažiūrėjau – ąžuolas pražydo. 
 

Ugnė Norkaitytė (7 metai) 

Vilkaviškio r. Virbalio vidurinė 
mokykla 

 

 
ĄŽUOLIUKAS 

 

Pavasaris atėjo, 

Ąžuoliukas sušlamėjo. 

Džiaugiasi visi vaikai 

Pavasaris atėjo... 

Jau sprogsta pumpurai 

Ir paukščiai skraido. 

Pavasaris atėjo, 

Ąžuoliukas sušlamėjo. 
 

Ida Munikaitė (7 metai) 

Vilkaviškio r. Virbalio vidurinė 
mokykla 

 

 
PASODINSIU 

ĄŽUOLIUKĄ 

 

Pasodinsiu ąžuoliuką, 

Gražų, tvirtą, nediduką. 

Augs jis didelis, galingas. 

Pasodinsiu ąžuoliuką, 

Bus jis kiemo 

šeimininkas, 

Mums, vaikams, pavėsis. 

Pasodinsiu ąžuoliuką, 

Gražų, tvirtą, nediduką. 
 
 

Gustis Demeškevičius (7 metai) 

Vilkaviškio r. Virbalio vidurinė mokykla 
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ĄŽUOLAS STIPRUOLIS 

 

Stipruolis ąžuolas išsprogo, 

Paukštelius pas save vilioja. 

Drugelius jis kviečia šokti. 

Stipruolis ąžuolas išsprogo. 

Pažiūrėkite, vaikai –  

Gilės medyje aukštai. 

Stipruolis ąžuolas išsprogo, 

Paukštelius pas save vilioja. 
 

Deimantė Papartytė (7 metai) 

Vilkaviškio r. Virbalio vidurinė mokykla 

 
 

ĄŽUOLAS IR AŠ 

 

Apsisukom rateliu  

Ir kalbėjomės abu.  

Lapai man linksmai mojavo 

Apsisukom rateliu.  

Gilė krito man į delną. 

Aš ją greitai sugavau.  

Apsisukom rateliu 

Ir kalbėjomės abu.   
 

Rugilė Klimavičiūtė (8 metai) 
Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų skyrius  

 
 

ĄŽUOLĖLI  

 

Ąžuolėli, ąžuolėli,  

Ar girdi? 

Paukščiai čiulba  

Ąžuolėli, ąžuolėli,  

Saulė teka.  

Upė šneka. 

Ąžuolėli, ąžuolėli,  

Ar girdi? 
 

Erika Dėdinaitė (10 metų) 
Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų skyrius  
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GIRIOS KARALIUS  

 

Jaunuolis ąžuolėlis stovi.  

Karalius – girios Jis! 

Lapai tiesiog dainuoja,  

Jaunuolis ąžuolėlis stovi.  

Paukšteliai čiulba jam gražiai, 

Ir briedis šoka sau smagiai,  

Jaunuolis ąžuolėlis stovi. 

Karalius – girios Jis!  
 

Redas Cikana (10 metų) 

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų skyrius 

 

 

ĄŽUOLO ĮŽEIDIMAS 
 

1 TRIOLETAS 
 

Iš ąžuolo stiprybės 

Juokias jo gilės.  

Nukrito jos iš ryto 

Iš ąžuolo stiprybės.  

Iš liūdesio liko.  

Ir šakos nulinko.  

Iš ąžuolo stiprybės 

Juokias jo gilės.  

 

2 TRIOLETAS 
 

Iš ąžuolo stiprybės 

Skundžias jo gilės.  

Parskrido paukštelis  

Iš ąžuolo stiprybės.  

Susuko lizdelį  

Ant ąžuolo Vyro! 

Iš ąžuolo stiprybės 

Skundžias jo gilės.   
 

Neringa Dėdinaitė (9 metai) 

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų skyrius 
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Knyga iliustruota Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinių ir mokinių piešiniais. 
 

Ugnė Stankevičiūtė (6 metai) – 10 p., 

Greta Masteikaitė (9 metai) – 12 p., 

Gabrielius Menčinskas (4 metai) – 14 p., 

Rokas Žiburis (7 metai) – 16 p.,  

Ausma Anzelytė (7 metai) – 18 p., 

Deimantė Bendžiūtė (3 metai) – 20 p.,  

Lukas Povilaitis (5 metai) – 22 p.,  

Gabija Burauskaitė (6 metai) – 24 p., 

Gabija Burauskaitė (6 metai) – 26 p., 

Mantas Viliušas (5 metai) – 28 p., 

Mindaugas Mackevičius (4 metai) – 30 p., 

Gabrielė Trepkutė (8 metai) – 32 p., 

Markas Sakalauskas (3 metai) – 34 p., 

Justina Kušlevičiūtė (6 metai) – 36 p., 

Eligija Štaraitė (7 metai) – 38 p.,  

Simona Laucytė (7 metai) – 40 p.,  

Andrėja Šimanauskaitė (7 metai)  – 42 p.,  

Kamilė Kėžinaitytė (5 metai) – 44 p.,  

Leonardas Markauskas (3 metai) – 46 p., 

Ieva Arlavičiūtė (5 metai) – 48 p., 

Evelina Miliūnaitė (9 metai) – 50 p., 

Ignas Sakalauskas (10 metų) – 51 p., 

Viktorija Gorbačiovaitė (5 metai) – 53 p., 

Gustė Sakalauskaitė (6 metai) – 55 p.,  

Domas Liorentas (5 metai) – 57 p., 

Liveta Lukoševičiūtė (7 metai) – 59 p., 

Markas Menčinskas (5 metai) – 61 p. 
 


