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Mano mažoj širdelej,tai tėtis ir mama... 
Lietuva,tai mano šalis. Mylim 

Lietuvą,nes čia gyvename ir mokomės. 
Čia gyvena mūsų draugai.Čia ramu ir 
gera. Lankom labai gerą mokyklą, joje 

labai gražu ir įdomu.Todėl Lietuva 
mums labai brangi.

Šiaulių "Saulės" pradinė mokykla

Indrė Markauskienė



Šiaulių "Saulės" pradinė mokykla

Indrė Markauskienė



„Myliu Lietuvą, 
nes čia gimiau ir 

čia mano
namai“.

Vilniaus Maironio progimnazija

Karolina Alfavickaitė



„Užaugęs būsiu 
kareiviu ir ginsiu 

Lietuvą,
nes ją labai myliu“.

Vilniaus Maironio progimnazija

Karolina Alfavickaitė



„Su tėveliais 
mėgstame keliauti. 

Labai graži
Lietuvos gamta“.

Vilniaus Maironio progimnazija

Karolina Alfavickaitė



Vilniaus Maironio progimnazija

Karolina Alfavickaitė



Šiaulių L/D ,,Ąžuoliukas“

Justina Jankauskienė

Išreiškėme meilę 
Lietuvai meniniais 

darbeliai bei 
eilėmis.



Kauno mokykla-darželis „Šviesa“

Virginija Paužienė, Lina Plaušinienė

ĄŽUOLAS „Šviesuliukų“ sodyba: aš gyvenu ir gimiau Lietuvoje ją labai myliu. Mėgstu 
piešti, konstruoti lietuviškus dalykus. Lietuva – tai Žalgiris.
DŽIUGAS „Šviesuliukų“ sodyba: Lietuva- laisvė, draugai, šeima.
EGLĖ L. „Šviesuliukų“ sodyba: Vėliava, laukas, medžiai, gėlės.
ELVINAS „Šviesuliukų“ sodyba : tai yra mano gimtoji vieta. Tai gražiausia šalis ir vėliava.



Kauno mokykla-darželis „Šviesa“

Virginija Paužienė, Lina Plaušinienė

JULIUS „Šviesuliukų“ sodyba: Lietuva tai geras atsiminimas apie laisvę ir gerumą.
DOMINYKAS „Šviesuliukų“ sodyba: labai maloni ir graži, dėl to, kad labai gražūs daiktai, 
darbeliai, gamta svajoniška. Dar labai gražu kad gražios gėlės auga Lietuvos žemėj.
ANA „Šviesuliukų“ sodyba: kad galime viską ką norim daryti Lietuvoje. Graži, kad labai 
geras oras, kad auga gėlės, kad medžiai ąžuolas auga. Dar patinka man, kad žolė 
auga, patinka kai sninga.
AISTIS „Šviesuliukų“ sodyba: labai gera Lietuva, todėl labai visada būna geras oras. Geri 
žmonės, bet vienas negeras.
BARBORA B. „Šviesuliukų“ sodyba: Lietuva man yra manogimtinė. Graži vėliava, gamta. 
Gera man čia gyventi, nes Lietuva labai gera draugais, žodžiais.
BARBORA S. „Šviesuliukų“ sodyba: Lietuva yra tai giminė, visa šeima, dar yra gimtinė, 
kurią saugo žmonės. Graži, nes yra Lietuvos spalvos labai gražios, nes yra tokios spalvos, 
kurios priklauso gimtinei.



Kauno mokykla-darželis „Šviesa“

Virginija Paužienė, Lina Plaušinienė

ĄEGLĖ S. „Šviesuliukų“ sodyba : gyvūnai, laisvė.
SOFIJA „Šviesuliukų“ sodyba: laisvė, gyvūnai, augalai. Lietuva pati gražiausia visoje 
planetoje.
KOTRYNA „Šviesuliukų“ sodyba: man Lietuva yra labai brangi. Ji yra labai graži.
MARTYNAS „Šviesuliukų“ sodyba: Lietuva man yra visas gyvenimas , Televizijos bokštas.



Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“

Rimanta Daiginienė

„Zuikučių“ grupės vaikai 
savo eksperimentuose, 

tyrinėjimuose,
konstravimuose parodė, 
kokia brangi jiems ši šalis.



Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“

Rimanta Daiginienė



Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

Rūta Mencevičienė, Lina Macevičienė

Mažose širdelėse auginame pagarbos ir meilės
daigelius savo Tėvynei.  Vaikų mintys: „Mes mergaitės ir 

berniukai esam Lietuva“, „Lietuvoj
gyventi gera, nes čia yra viskas: ežeras, namai,

paukščiai, medžiai“.



Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

Rūta Mencevičienė, Lina Macevičienė



VILNIAUS. R. DŪKŠTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

EDITA STANIULIONIENĖ

Vilniaus r. Dūkštų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės 
nuolat švenčiavalstybines švente. Vaikai yra ugdomi dviem kalbom. Muzikos valandėlės 

metu ugdome vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą
pasitelkiant meninę raišką. Siekėme, kad vaikai domėtųsi savo gimtine, stebėtų 

supančią aplinką, puoselėtų meilę savo gimtajam kraštui.  Meninio(muzikos) ugdymo 
metu tai galimybė supažindinti vaikus su liaudies šokiais, dainomis, muzikos instrumentais 

bei tautiniais rūbais. Mūsų mažiesiems ugdytiniams Tėvynė – tai visa, kas juos supa: 
artimieji, kaimynai, savas kaimas.



VILNIAUS. R. DŪKŠTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

EDITA STANIULIONIENĖ



VILNIAUS. R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

EDITA STANIULIONIENĖ

Džiugiai nusiteikę, pasipuošę minime Lietuvos valstybės šventes. Muzikos užsiėmimo metu 
vaikai įtvirtina žinias apie tautinius simbolius. Dainuojame dainas, šokame šokius, liaudies 

ratelius, skaitome eilėraščius. Ypač svarbus mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, 
vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokias svarbias mūsų šalies datas, akcijas, 

renginius. Palinkėjimas visiem akcijos dalyviams L. Milčiaus žodžiais:
„Mylėkim Lietuvą, kurią širdy nešiojam,

Kiekvienas savo, ją savaip pažintą,
Kaip dainą motinos, kurią dainuojam,

Kaip šviesią meilę, laiko neištrintą.“



VILNIAUS. R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

EDITA STANIULIONIENĖ



Jonavos vaikų l/d “Saulutė”

Edita Rokienė

„Mes - Lietuvos dabartis ir 
ateitis“



Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“

Ingrida Matusevičienė, Erika Barauskaitė

„Visa savo širdele mylim Lietuvą, savo
Tėvynę, todėl deklamuojam jai eilėraštuką,

darome didžiulę širdį iš sniego ir ją
išmarginame , kuriame linksmus veidukus, kad

Lietuva visada šypsotųsi ir būtų laiminga“



ŠIAULIŲ MIESTO LOPŠELIS -DARŽELIS „ŽILVITIS“

JOLITA JANKUVIENĖ

Darbo autorius Tajus 5metai. 
Darbas atliktas pastele ir 
guašu. Darbo autorius 
spalvindamas trispalvę 

niūniavo Lietuvos himną, kas 
džiugino mus abu.



ŠIAULIŲ MIESTO LOPŠELIS -DARŽELIS „ŽILVITIS“

JOLITA JANKUVIENĖ

Druskos kristalai- meninė išraiška kitaip-
besižavėdami šalčio ir šerkšno išdaigomis,
sukūrėme savo trispalvę iš druskos kristalų.

Veikloje dalyvavo ikimokyklinės grupės 
„Berželis“ 4-5 metų ugdytiniai.



ŠIAULIŲ MIESTO LOPŠELIS -DARŽELIS „ŽILVITIS“

GRAŽINA MUSTEIKIENĖ

Jonas nupiešė savo grupės draugus, sakė 
jie visi kartu smagiai švenčia Lietuvos 

gimtadienį. Visi linksmi, nes saulutė sušildė 
visų vaikučių širdeles.



ŠIAULIŲ MIESTO LOPŠELIS -DARŽELIS „ŽILVITIS“

RASA PUPININKIENĖ

Deimantė sakė, kad jos visa šeima myli 
Lietuvą. Lietuva yra labia graži. Ji nupiešė 

savo šeimą: mamą, tėtį, save ir savo mylimą 
lėlytę. Šalia nupiešė savo namus su 

trispalve vėliava.



ŠIAULIŲ MIESTO LOPŠELIS -DARŽELIS „ŽILVITIS“

Vilma Gabalienė

Lietuva mano namai.



ŠIAULIŲ MIESTO LOPŠELIS -DARŽELIS „ŽILVITIS“

Janina Grigalaitienė

Iš įvairių kaladėlių ,antrinių žaliavų statėme
įvairias pilis. Piešėme Lietuvos vėliavą, Domu 

kilo mintis iš mozaikos elementų sukurti
Lietuvos pilį ir jos viršuje iškelti Lietuvos

vėliavą. Savo sumanymą jis įgyvendino. Labai 
džiaugėsi savo darbu.



Ugnė Dryžienė, Rita Toleikienė, Edita Baranauskienė

Šiaulių Medelyno progimnazija

Priešmokyklinukų sniego akcija – Gedimino 
pilis, skirta Lietuvai.
Priešmokyklinukų rytmetys “Aš labai myliu 
Lietuvą!”.
Priešmokyklinukų širdelė, skirta Lietuvai”



Danutė Dambrauskienė

Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“

Plakatas „Gedimimo pilis – Geležinio vilko pilis“. 
Tai svarbiausia ir garsiausia Lietuvos pilis. Lietuva 
– tai mūsų pasaulis! Mes mylim Lietuvą, nes joje 
gyvename. Labiausiai myliu tada, kai gerbiu.
Kolektyvinis priešmokyklinės „Boružiukų“ grupės
vaikų darbas.



Edita Lasienė

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“

Vaikų mintys: „Mano gatvė, mano namas 
yra Lietuva...“, 

„Ir mano močiutė gyvena
Lietuvoje...“, 

„Kai užaugsiu, saugosiu Lietuvą...“,
„Man patinka maudytis Lietuvos jūroje...“



Audronė Šimelienė

Kauno lopšelis-darželis "Klausutis“

Lietuva labai graži. Mylim Lietuvą. Ačiū 
Lietuvai už lietuvių kalbą. Aš gyvenu 
Lietuvoje. Lietuva-gimtinė mylima. Man 
patinka mano kaimas ir Kaunas Lietuvoje.



Lina Butkienė

Kauno lopšelis-darželis "Klausutis“

Aš gyvenu Lietuvoj. Čia gyvena mano 
mama ir tėtis. Mano seneliai gyvena irgi 
Lietuvoje. Aš juos labai myliu. Myliu savo 
miestą Kauną ir savo visą Lietuvą myliu. 

Aš ją apkabinu abiem rankutėmis.    



Linutė Griškelienė

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Vaivorykštė“

Gedimino pilis



Linutė Griškelienė

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Vaivorykštė“

Gėlės mano Lietuvai



Linutė Griškelienė

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Vaivorykštė“

Myliu tave Lietuva



Viena emocija keitė kitą emociją: smalsu- įdomu, nežinom-nemokam... Pirmas žingsnis buvo 
sunkus, bet smalsumas nugalėjo. Diskutavom, kaip visą tai pavaizduoti, kaip suprantame žodžius 
„Mažoje širdelėje visa Lietuva“ , po ilgų debatų vaikai sutarė, kad reikia padaryti širdį ir su savo 

delniukais nuštampuoti raudonai, smalsumą keičia įdomumas-smagumas. Visa Lietuva-čia 
vaikai prisiminė, kad Lietuva, tai miestai ir miesteliai, upės ir ežerai, pievos ir miškai čia išryškėjo 

pasididžiavimo savimi emocija. Su teigiamom emocijom vaikai greitai ir savarankiškai pasirinko 
priemones ir kūrė objektus, o sukurtus dėjo ant jau padarytos širdelės. Taip gavosi mūsų darbelis 

„Mažoje širdelėje visa Lietuva‘‘. Paskutinė šio darbelio emocija smagu-džiugu mes tai 
padarėme. Mes šaunuoliai.

Taisa Domeikienė

Šiaulių „Rasos“ progimnazija



Renata Koncevičienė

Kauno lopšelis-darželis ,,Žvangutis“

Vaikų mintys apie Lietuvą-
Lietuva yra mano šeima. Šeima yra šiluma.
Linkiu, kad Lietuva liktų amžinai ir visi būtų 

sveiki.
Aš labai myliu Lietuvą, nes čia mano 

namai ir aš čia gimiau.



Gitana Janina Kordušienė

Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“

Vaikų mintys:
-,,Koks nuostabus šis kraštas - Lietuva".

-,,Labai norėčiau ir aš turėti tokius 
drabužius, kuriuos nešiojo mano senelis."
- ,,Mano mama irgi šoko, o dabar šoksiu 

aš, kaip tikras lietuvis!"



Asta Ambrazevičienė, Dovilė Sirvydienė

Kauno lopšelis-darželis “Čiauškutis“

Vaikų daina, meniniai darbai ir lauko trijų 
spalvų dūmų akcija Lietuvai, bei mintys 

apie meilę savo gimtajai šaliai..



Asta Ambrazevičienė, Dovilė Sirvydienė

Kauno lopšelis-darželis “Čiauškutis“



Rasa Mokolaitė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė”

Kūrybinis darbelis
„Mažoje širdelėje visa Lietuva”



Vilma Šlekaitienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė”

Kūrybinis darbelis
„Myliu Lietuvą”



Zita Dzetaveckienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė”

Kūrybinė veikla „Mano 
delnuose - širdelės

Lietuvai“, „Mes mylim Lietuvą“



Asta Blaškevičienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė”

Kūrybinė veikla „Širdelės 
Lietuvai“



Vida Buzienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė”

,, Širdelė Lietuvai ‘‘



 Ernesta Mikšienė, Simona Karlienė

 Panevėžio lopšelis – darželis ,,Jūratė‘‘

Vaikai labai noriai ir atkakliai dirbo ir 
repetavo šokį skirtą Lietuvai. Labai laukė, 

kuomet bus filmuojamas jų pasirodymas, o 
paklausti kaip jie suprantą meilę Lietuvai 

atsakymai buvo tokie: ,, aš padedu 
mamytei ir tėveliui‘‘, 

,, daug keliaujame‘‘, ,, padedu prižiūrėti 
broliuką‘‘, ,, iškeliu su tėveliu vėliavą‘‘.



 Vakarė Navardauskaitė, Justina Bučytė

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis

Mergaitės labai myli Lietuvą. Todėl kilo 
mintis auginti

širdelėje Lietuvą. Iš vatos tamponėlių 
sudėliojo žemėlapio

trafaretą. Pasėjo pipirmėtę. Stebėjo ir 
rūpinosi kasdien.

Laistė ir džiaugėsi gautu rezultatu.



Biržų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“

Vaikai savo emocijas ir jausmus Lietuvai
išreiškė per šokį. Šokdami pagal skambančią 

dainą vaikai atliko judesius, kuriuos rodė 
mokytoja, patys improvizavo šokio judesius 

pasitelkę į pagalbą šilkines trispalves juosteles. 
Vaikų mintys apie Lietuvą: Augustė „Aš esu 

Lietuvė, aš myliu Lietuvą ir
man patinka čia gyventi“.

Monika Drevinskienė, Ilona Paulavičienė



 Jurgita Kolčina

Kauno lopšelis - darželis “Vilnelė”



 Jurgita Kolčina

Kauno lopšelis - darželis “Vilnelė”



 Jurgita Kolčina

Kauno lopšelis - darželis “Vilnelė”



AČIŪ VISIEMS  
UŽ DALYVAVIMĄ, 

NUOSTABIUS KŪRYBINIUS DARBUS, 
 EMOCINES IŠRAIŠKAS.

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VILNELĖ“
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