
 
 
 
Tai gražiai mane augino 
 
muz.G.Savinienės 
ž.Just.Marcinkevičiaus 
 

Tai gražiai gražiai mane augino 
laukas, pieva, kelias, upė, 
tai gražiai gražiai už rankos vedė 
vasaros diena ilga. 
 
Tai gražiai gražiai lingavo girios, 
uogų ir gegučių pilnos, 
tai gražiai gražiai saulutė leidos, 
atilsėlį nešdama. 
 
Tai gražiai gražiai skambėjo žodžiai: 
laukas, pieva, kelias, upė. 
Tai gražiai gražiai iš jų išaugo 
vienas žodis: L i e t u v a.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Mano pasaulio spalvos  

Muz. ir ž. B.Petrėnienės 
 

1.Nupiešiu baltą namą, 
Šunelį baltą patvory 

Ir katinėlį baltą 
Ir baltą gulbę tvenkiny. 

 
Pried. 

Čia mano pasaulis, mana Lietuva, 
Čia mano gimtinė visų mylima. 

 
 

2.Ir melsvą upės vingį, 
Paklydusį melsvam rūke, 

Ir mėlyną svajonę 
Vaikystės mėlynam sapne. 

 
Pried. 

 
3.Nupiešiu gelsvą saulę, 

Žaliai nuspalvinsiu lankas, 
Raudoną aguonėlę 

Aš įsipinsiu į kasas. 
 

Pried. 
 

 

Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vaikų 
šventė 

 
 

 

„LIETUVA MUS 
AUGINO“ 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDA, 2011-03-01 



TURINYS: 

 

1.Muz. G.Savinienės, ž. Just. Marcinkevičiaus 
daina „Tai gražiai mane augino“ 

2.Lietuvių liaudies lopšinė „Liūliau liūliau 
liūliaukų“ 

3.Lietuvių liaudies lopšinė „Pele pele, nešk 
miegelį“ 

4.Lietuvių liaudies žaidinimas „Virė virė 
košę“ 

5.Muz.R.Bočkienės, ž.nežinomo autoriaus 
daina „Kiemelyje“ 

6.Muz. ir ž. L.Aukštuolienės daina 
„Akmenėlis“ 

7.Muz. ir ž. O.Pučinskienės daina „Dainuoja 
pajūrio vaikai“ 

8.Lietuvių liaudies šokis „Jonikėlis“ 

9.Muz. lietuvių liaudies, ž. N.Pranevičienės 
ratelis „Gera augti mums mažiems“ 

10.Muz. A.Žilinsko „Vaikų polka“ 

11.Muz. ir ž. B.Petrėnienės daina „Mano 
pasaulio spalvos“ 

DALYVIAI: 

 

Klaipėdos lopšelio darželio „Vyturėlis“ vaikų 
ansamblis, meninio ugdymo mokytoja Nijolė 
Pranevičienė, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė Eglė Avilovienė, priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė Ilona Želnienė 

 

Klaipėdos lopšelio darželio „Volungėlė“ vaikų 
ansamblis, meninio ugdymo mokytoja Rūta 
Budinavičienė, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė Ilona Gaidienė 

 

Klaipėdos lopšelio darželio „Dobiliukas“ vaikų 
ansamblis, meninio ugdymo mokytoja Rima 
Butienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
Birutė Vitkauskienė 

 

Klaipėdos lopšelio darželio „Rūta“ vaikų 
ansamblis, meninio ugdymo mokytoja Julija 
Pareigienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
Irena Budrikienė 

 

Klaipėdos lopšelio darželio „Linelis“ vaikų 
ansamblis, meninio ugdymo mokytoja Galina 
Novickaja, auklėtoja Irena Blažaitienė 

 

Klaipėdos lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ vaikų 
ansamblis, meninio ugdymo mokytoja Giedrė 
Dobravolskienė, auklėtoja Rūta 
Monstavičienė 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORIAI: 

Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros 
centras 

Lopšelis darželis „Vyturėlis 

Klaipėdos lopšelio darželio „Vyturėlis“ 
meninio ugdymo mokytoja Nijolė 
Pranevičienė 

Klaipėdos lopšelio darželio „Volungėlė“ 
meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė 


