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 ,,GIMTINĖS SPALVOS VAIKO AKIMIS"

Trakų rajono Rūdiškių gimnazija

2021



Mano Lietuva

Lietuva mažytė 
Kaip rasos lašelis, 
Ji kasmet sužydi 
Obelų žiedais. 

Būna - visą žemę 
Žiedlapiais nukloja, 
Nuskuba per pievas 
Vasara šilta. 

Lietuva gimtoji, 
Stoviu ir galvoju: 
Netikiu, kad rojuj 
Būtų dar gražiau. 

Prie kiekvieno namo 
Sodai ir darželiai 
Su alyvų krūmais, 
Tulpėm, lubinais.

 Danutė Jovaišienė



CAPTIONS (clockwise) insert 
your text captions here



Miegantis malūnas

Šiaulių kraštas

Vieną gražų ir šaltą žiemos vakarą Danielė su šeima 
pamatė nuostabų malūną. 
Danielei pasirodė, kad jis miega žiemos miegu. 

                                                                         Danielė, 10 metų



Adrija, 9 metai

Marijampolės 
kraštas

Mieliausias miestas
Marijampolė,
kuriame aš gyvenu.
Mano mielą kiemą
apsupa didingi kirai.
Jų klykiantys balsai
vasarą mane prikelia
iš gražių sapnų.

Laisvės sparnai



Laimis, 11 metų

Panevėžio rajone, 
Nauradų kaime gyvena 
mano seneliai. Pas juos aš 
praleidžiu visas atostogas. 
Nufotografavau šį akmenį 
todėl, kad manau, jog toks 
akmuo su kopėčiomis yra 
tik vienas Lietuvoje. 
Vasarą mes su seneliu 
dažnai sėdime ant to 
akmens ir kalbamės apie 
įvairius dalykus. 

Panevėžio kraštas

Akmuo su kopėčiomis



Mickūnų kraštas

Albert, 13 metų

Nors šiemet sniego 
ir buvo daug, bet 
atėjus pavasariui,  
jis staiga pradingo.

Pavasario rytas



Aleksas, 11 metų

Su tokia kepure 
nebaisus joks speigas!

Medžio rūbai

Lentvario kraštas



Rūdiškių kraštas

Tie trys taškeliai
tolumoje - nauji
mano draugai,
kuriuos stebiu
savo sode ir
maitinu.

Kurapkos

Aleksas, 8 metai



Austėja, 15 metų

Angelas

Vabalninko aikštė 
su angelu. Saugu, 
jaudina, pakylėja.

Pasvalio kraštas



Otilija, 12 metų

Vilniaus kraštas

Tą dieną buvo labai 
šalta. Aš buvau parke, 
kad pamaitinčiau 
trupinėliais antis. Jų 
buvo labai daug ir jos 
buvo labai alkanos. 
Pritrūkau trupinių. 
Gerai, kad greit ateis 
pavasaris ir antytės ras 
maisto.

Antytės žiemą



Arnas, 11 metų

Molėtų kraštas

Aš pats 
sulipdžiau 
sniego senį 
darbštuolį.

Sniego senis darbininkas



Artūras, 11 metų

Lentvario kraštas

Drąsus upelis

Upelis 
neišsigando 
didelių 
šalčių, 
nepasidavė 
speigui, 
linksmai sau 
vingiuoja 
tarp pusnių.



Rokas, 15 metų

Atbrido kovas 
patvoriais, per 
plačią dirvą... 
(M. Vainilaitis).

Žvilgsnis skęsta 
pavasariškoje 
dangaus 
žydrynėje.

Šiaulių kraštas



Atplukdyk, debesie, pavasarį!

Goda, 10 metų

Šioje nuotraukoje 
įamžinti 
nuostabaus grožio 
debesys.
Nuotrauka 
patraukė mano 
dėmesį, kad 
pasiilgau šilumos 
ir
labai laukiu 
pavasario.

Mažeikių kraštas



Austėja, 10 metų

Gargždų kraštas

Šalia mano gimtojo
miesto yra karjeras.
Vasarą mes čia
maudomės. O žiemą
džiaugiamės ledu ir
sniegu. Gražūs mano
Gargždai ir jį supanti
gamta.

Karjeras žiemą



Aušra, 8 metai

Mano kieme šiemet daug varveklių ir aš juos 
nuspalvinau, kad būtų dar gražiau.

Eitminiškių kraštas

Varvekliai mano kieme



Deimantė, 11 metų

Balta žiemužė
Vieną nuostabų žiemos 
rytą pro langą netikėtai 
pamačiau gražų 
vaizdą. Visa gamta 
buvo nusidažiusi baltai. 
Negalėjau atsistebėti 
medžių, takelių, namų 
stogų baltumu. Todėl 
man patinka žiema.

Vilniaus kraštas

Balta žiemužė



Kipras, 9 metai

Joniškių kraštas

Lipdžiau, stačiau, puošiau Senį 
Besmegenį. Akis įdėjau, nosį, 
kailiniams sagas „įsiuvau“, šluostą į 
rankas įstačiau. Stovėjo, žiūrėjo 
kaip mes žaidžiame. Linksma ir 
smagu buvo nuo mūsų klegesio. 
Vieną dieną skaisčiau pašvietė 
saulė. Besmegeniui iš akių ašaros 
ėmė riedėti, iš rankų šluota išslydo, 
puošnūs, balti kailiniai išsitepliojo. 

Besmegenio godos



Dominykas, 14 metų

Panevėžio kraštas

Pasirinkau šią fotogra�ją,
nes bėgdamas per
treniruotes visada stebiu
Nevėžį, jo šlaitus, augaliją.
Tą rytą mane energingai
treniruotei nuteikė jau
tyvuliuojantis Nevėžis bei
ryškiai šviečianti saulė.

Bundantis Nevėžis



Donatas, 20 metų

Kauno kraštas

Mes tokie 
gležni, kaip 
ir tie pirmi 
daigeliai.

Daigeliai



Deividas, 9 metai

Rūdiškių kraštas

Slėptuvė

Vėjas pripūtė tiek sniego, 
kad šuniuko būda 
pavirto slėptuve. Mūsų 
Pūkis per šalčius gyvena su 
mumis namuose, o jo 
slėptuvėje pasislepia nuo 
pūgos maži žvėreliai ir 
paukšteliai.



Edvinas, 15 metų

Pasvalio kraštas

Globoju gyvūnus žiemą. 
Šalta. Nešu grūdų 
kurapkoms, šieno ir 
burokų stirnoms ir 
kiškiams. Jie bijo. Ateina 
prie namų naktį. Dėkoja 
man. Aš džiaugiuosi.

Kelias pas stirnas 
ir kurapkas



Sudervės kraštas

Patricija, 9 metai

Mėgstu žalia spalva. 
Visada gamtoje ieškau 
eglučių, nes žinau, kad 
jos visada būna žalios. 
Šiais metais likau labai 
nustebinta, nes 
pamačiau, kad eglutė gali 
būti ir balta. Iki šiol 
tokios nemačiau.

Balta eglutė



Erik, 13 metų

Lentvario kraštas

Juodieji kariai

Mėgstu stebėti
pro langą savo
kiemo svečius.
Kartais
pavyksta net
nufotografuoti.



Eva, 14 metų

Pasivaikščiojimo
 takelis

Kasdien vaikštau 
šiuo taku ir 
džiaugiuosi, kad 
jis kas kartą vis 
kitoks - gražus, 
gaivus, 
spalvingas.

Gelgaudiškio kraštas



Gabrielė, 13 metų

Lentvario kraštas

Žiemos rytas

Ryte, einant į mokyklą, 
buvo visiška tyla. Viskas 
sustingo aplinkui.



Gabrielė, 11 metų

Molėtų kraštas

Sporto aikštelė 
ir krentantis 
,,sniego 
debesis“.

Sniego debesys



Gustė, 6 metai

Kauno kraštas

Prie mūsų mokyklos yra Aleksoto kalnas. Nuo jo matau visą Kauno senamiestį. Labai 
gražūs raudoni stogai, šypsosi saulės laikrodis. Matau upę Nemuną. Kai gerai įsižiūriu, 
galiu suskaičiuoti tris tiltus! Labai gražus mano miestas Kaunas.

Nuo Aleksoto kalno



Kajus, 7 metai

Anykščių kraštas

Aš gyvenu ant Anykštos 
upelio kranto. 
Nufotografavau Anykštos 
užtvanką ir patvinusią 
upę.

Prie Anykštos



Karolis, 16 metų

Gelgaudiškio kraštas

Mėgstu stebėti dangų. 
Jis kas kartą kitoks. 
Ypač gražus vakare 
arba anksti rytą.

Vakarėja



Kristupas, 6 metai

Kauno kraštas

Smagus 
eksperimentas 
paskatino čiupti 
fotoaparatą ir 
įamžinti puikią 
akimirką: sniegu 
pavirstantį 
verdantį vandenį 
šaltyje.

Sniego purslai



Kristupas, 15 metų

Tauragės kraštas

Prie Skaudvilės miestelio 
visus pasitinka ąžuolų 
giraitė. Tvirti ąžuolai 
saugo miestelio ramybę.

Ąžuolų giraitė



Kulautuvos miškas

Ana, 6 metai

Kulautuvos kraštas

Kulautuvos kurortinę
teritoriją supa miškas.
Miško apsupta ir
mokykla. Miškas
džiugina ir žiemą, ir
pavasarį, ir vasarą, ir
rudenį.



Laurynas, 8 metai

Kernavės kraštas

Rudenį su šeima važiavome į Kernavę. Ten kopėme į piliakalnius ir aplankėme
senovinį kaimą. Man labai patiko pamatyti, kaip anksčiau gyveno lietuviai, kokios
buvo jų trobos, kokius ginklus jie turėjo, kokie buvo įrankiai, kaip gaminosi valgį. Man
leido palaikyti kalaviją. Aš dabar noriu daugiau sužinoti apie Lietuvos senovę ir
istoriją. Man labai patiko. Kai jau bus galima visur važiuoti ir baigsis karantinas, su
šeima aplankysime dar daugiau piliakalnių. Aš labai pasiilgau kelionių po Lietuvą!

Kernavės piliakalniai



Liveta, 7 metai

Šiaulių kraštas

Po pamokų daug laiko praleidžiu 
kieme. Stebiu savo katę Murkę, 
darau visokius darbelius, žaidžiu su 
sese. Mano katė labai graži. Aš ją 
myliu. 
Man patinka gyventi Lietuvoje.

Mano katė Murkė



Lukaš, 10 metų

Mokiniui labai 
patinka fotografuoti 
gamtą. Visada 
įamžina ryto vaizdus, 
kurie kaip ir rytinė 
arbata – sušildo širdį.

Raudonas rytas

Šalčininkų kraštas



Kulautuvos kraštas

Maitiname stirnas

Eva, 6 metai

Šią žiemą prie mūsų mokyklos kasdien apsilanko stirnos. Mes jas 
maitiname. Šį kartą vaišiname stirnas obuoliais.



Tauragės kraštas

Titas, 12 metų

Mano Bembiai

Kuomet sniegas žemę
užkloja storu sniego
patalu, stirnos ieško
maisto arčiau žmonių
sodybų. Ateina net į
kiemus. Labai gražu jas
stebėti.



Rūdiškių kraštas

Milžino pėdos

Mantas, 8 metai

Koks čia milžinas 
pėdina mūsų takeliu?



Evelina, 13 metų

Meilė žiemai

Vilniaus kraštas

Žengdama snieguotu 
keliu ir matydama visą 
baltą gėrį ir grožį, 
supratau, kad žiema 
man labai 
patinka. Kilo mintis 
nusipiešti širdelę, kurią 
jums siunčiu.



Marijus, 9 metai

Pasakų miškas

Rūdiškių kraštas

Šiame miške gyvena 
žiemos pasakos. 



Kauno kraštas

Medžiai
Paulius, 20 metų



Mėnulio ir Saulės susitikimas

Patricija, 8 metai

Šiaulių kraštas

Man patinka žiema. Visur balta 
balta. Lauke šaltas oras, apsnigę 
medžiai, daug blizgančio 
sniego. Anksti leidžiasi saulė. 
Aukštai danguje susitinka ir vienas 
kitą pasveikina – Saulė ir Mėnulis



Adomas, 12 metų

Marijampolės kraštas

Kai prisnigo ir 
gerai lipo 
sniegas, tris 
dienas stačiau 
tvirtovę. 
Kartais 
padėdavo brolis 
arba draugas. 
Kai tvirtovė 
buvo baigta, 
Micė iš karto 
užlipo ant 
sienos ir 
pradėjo ją 
saugoti, todėl 
pavadinome 
sniego sieną 
„Micės tvirtove“

Micės tvirtovė



Mykolas, 8 metai

Gargždų kraštas

Pavasaris. Štai gražioji mūsų upė 
Minija. Šalia upės, ant kalno stovi 
Gargždų bažnyčia.

Mano miestas 
Gargždai



Mykolas, 16 metų

Medžių šakos sugavo 
saulutę ir nupiešė 
gražius šešėlius ant 
sniego. Šis gamtos 
kampelis mano kaime

Pasvalio kraštas

Saulė medžiuose



Mindaugas, 15 metų

Tauragės kraštas

Leidžiantis saulei
Skaudvilės
miestelio dangus
nusidažė ryškiai
geltona spalva

Saulėlydis



Airidas, 16 metų

Pasvalio kraštas

Nors senas, bet vis 
tiek teikia 
džiaugsmą.

Mūsų kaimo dvaras



Nedas, 20 metų

Kauno kraštas
Debesys

Tik šviesūs debesys mus lanko, gimtine...



Gintarė, 10 metų

Vilniaus kraštas

Savaitgalį keliaujant su tėveliais
pas senelius pamačiau nekviestus
svečius. Prie eglučių stovėjo du
stirniukai. Pirmą kartą teko taip iš
arti juos pamatyti. Tik gaila, kad ta
akimirka buvo trumpa, nes
stirniukai greitai pabėgo...

Nekviesti svečiai



Haroldas, 20 metų

Nelauktas sniegas
Kauno kraštas



Nojus, 8 metai

Joniškio kraštas

Gili ir šalta buvo šių metų
žiema. Pastačiau  savo kieme
lesyklėlę, kiekvieną dieną
papildavau trupinėlių, grūdelių.
Džiaugiausi ir buvau laimingas
kai į lesyklėlę palesti atskrisdavo
paukšteliai, galvojau, kad nėra
badaujančių. Vieną dieną,
nuošalioje vietoje, sniege
pamačiau žvirbliukų būrelį. Jie
mažomis kojytėmis ir snapeliu
krapštinėjo storo sniego sluoksnį.
Supratau – alkani, maisto ieško.
Suspaudė liūdesys širdelę. O kiek
dar alkstančių paukštelių buvo
šią žiemą? 

Žvirbliukai ieško maisto



Emilis, 8 metai

Miestelis, kuriame yra mūsų
mokykla, apsuptas labai
gražios gamtos.
Pasivaikščiojimų metu
aplankome kalveles, upelį,
užtvanką. Ši žiema
apdovanojo sniego pusnimis,
todėl smagu pačiuožinėti nuo
kalno.

Nuo kalniuko

Tauragės kraštas



Sudervės kraštas

Oskaras, 9 metai

Mokykloje lankau
informacinių
technologijų
būrelį. Rudenį
už�ksavau
naudojant
skaitmenines
priemones rudens
požymius.
Nekantrauju
pasidalinti savo
gražiausia
nuotrauka, kurioje
atskleidžiamas
rudens grožis. 
Vieta: mokyklos
kiemas.

Rudens požymiai



Svajūnė, 11metų

Panevėžio kraštas

Kieme pamačiau kaip 
skverbiasi saulutė pro 
medžių šakas.

Saulėta žiema



Pavasaris ant 
paukščių sparnų

Vilius, 13 metų

Šiaulių kraštas

Namelis paukšteliui - 
paruoštas, laukiame 
gyventojų.



Žiemos išdaigos

Pasvalio kraštas

Ugnė, 11 metų

Atsikėlus šaltą žiemos rytą, 
grožis prieš akis.



Gabrielius, 9 metai

Plaukai
Šiaulių kraštas

Apžėlę 
medžiai.



Mickūnų kraštas

Povilas, 12 metų

Šiais metais
buvo labai daug
sniego ir jis
gulėjo visur kaip
patalas.
Krūmai šalia
mokyklos turėjo
šiltas kepures.

Sniegas kaip kepurė



Rugilė, 8 metai

Anykščių kraštas

Gražu Anykščiuose ir vasarą,
ir žiemą. Per Anykščius
vingiuoja upė Šventoji. Mes
su šeima mėgstame
pasivaikščioti taku palei upę.
Šventosios dalis prie tilto
dažnai neužšąla, todėl čia
visada daug ančių. Gražuolių
gulbių šeimyna visai nebijo
žmonių, laukia skanėstų. 
Aš labai myliu savo miestą.

Prie Šventosios



Donata, 12 metų

Šiaulių kraštas

Ankstyvas 
paskutiniojo žiemos 
mėnesio rytas.

Prieš saulėtekį



Evelina, 12 metų

Radviliškio kraštas

Radviliškis nuo seno yra žinomas
kaip geležinkeliečių miestas, dar
vadinamas  Lietuvoje geležinkelio
sostine. Geležinkelio mazgas po
Vilniaus yra didžiausias Lietuvoje.
Džiaugiuosi gyvendama traukinių
mieste.

Radviliškis - geležinkelio 
stotis



Radviliškio kraštas

Goda, 12 metų

Nuotraukoje nusifotografavau prie
savo miesto pavadinimo. Miesto
pavadinimas kilęs nuo kadaise
vietovę valdžiusių Radvilų
pavardės. Šalia taip pat galite
matyti Radviliškio miesto herbą,
kuriame pavaizduotas žirgas.

Radviliškis - 
mano miestas



Lukas, 15 metų

Radviliškio kraštas

Mano gimtajame mieste,
Radviliškyje, miesto centre
yra  didinga ir graži Švč.
Mergelės Marijos gimimo
bažnyčia. Šalia jos - medinė
bažnyčios varpinė. Smagu
išgirsti gražiai skambančius
varpus, kurie kviečia į
bažnyčią.

Radviliškio bažnyčia 
ir varpinė



Raudoni 
šermukšniai

Dina, 8 metai

Joniškio kraštas

Kur pažvelgsi, visur balta“, -
taip skaičiau eilėraštyje apie
žiemą. Pasirodo – netiesa.
Žiemos metu pamatyti raudoną
spalvą tikras stebuklas, bet man
pavyko. Vaikštant po parką
pamačiau raudonomis
šermukšnių uogomis
pasipuošusį medį. Šilti ir
malonūs jausmai apėmė mane.
Šaltą žiemos dieną trumpam
nusikėliau į margaspalvę
vasarą. 



Gabrielius, 13 metų

Raudoni vakarai
Šiaulių kraštas

Palydžiu 
saulę 
miegoti ir 
pats tuoj 
eisiu...



Rokas, 13 metų

Tauragės kraštas Viešnios iš miško



Rolandas, 11 metų

Su tėčiu vakare nuėjome į
parduotuvę, o išėjus iš jos,
pamačiau raudonai nusidažiusį
dangų. 
Buvo labai gražus vaizdas. 

Lentvario kraštas

Žara virš miesto



Sabina, 10 metų

Kybartų kraštas

Kybartų Eucharistinio
Išganytojo bažnyčia,
pastatyta 1928 m.
klebono S. Čepulio
rūpesčiu pagal architekto
Vytauto Landsbergio-
Žemkalnio projektą.
Mūsų miestelio
puošmena.

Kybartų Eucharistinio 
Išganytojo bažnyčia



Samanta, 6 metai

Šiaulių kraštas

Kartą važiavome į gamtą. Pasivaikščiojome po parką. Ten 
pamatėme apleistą dvarelį. Jis mus sudomino ir mes jį apžiūrėjome.



Ernestas, 8 metai

Labai mėgsta gamtą, o ypač kartu su šeimą. Yra labai laimingas, kada visi 
kartu leidžia laiką. Šiais metais pavyko, nes žiema buvo graži.

Sudervės kraštas Pasivaikščiojimas



Saulės zuikučiai 
miške

Vilniaus kraštas

Gyvenu šalia miško.
Dažnai einame su mama
pasivaikščioti miško
takais. Tą dieną buvo
daug saulės zuikučių.
Vieną zuikį su telefono
kamera pagavau ir aš,
Arnas Pabalys. Miškas
skambėjo nuo mūsų
juoko - saulės zuikučiai
pažadėjo sugrįžti kitą
dieną... 
Jau
pavasarėja...

Arnas, 9 metai



Saulius, 9 metai

Mano 
kieme yra 
supynės, bet 
žiemą ant jų 
supasi sniegas, 
o ne aš.

Eitminiškių kraštas

Supynės žiemą mano kieme



Sniego kopos

Kornelija, 12 metų

Smėlis. Kopos. Kas vasarą
nėra braidęs po smėlio
kopas pajūryje. Nuostabus
jausmas. Vieną žiemos
dieną, po vėjo siautėjimo,
pamačiau panašias kopas,
tik ne smėlio, o sniego. Taip
norėjosi į jas įbristi, bet
neišdrįsau. Pagalvojau, kad
jos bus daug gilesnės negu
mano ūgis. O kaip iš tų
kopų aš išbrisiu, jei šalia
nieko nėra...  

Joniškio kraštas



Kajus, 11 metų

Suskaičiuok varnas

Tauragės kraštas

Saulėtą dieną 
ėjome 
pasivaikščioti. 
Medyje tupėjo
būrys varnų. 
Stebėjome jas, 
skaičiavome ir, kol
nufotografavome, 
liko tik tiek...



Snieguolės

Vitalija, 11 metų

Šiaulių kraštas

Ir už tvoros – 
grožis.



Tajus, 8 metai

Šiaulių kraštas

Mes labai mėgstame keliauti. Esam daug kur buvę. Labai mylim Lietuvą ir jos 
gamtą. Su sese vasario 16-ąją ant kalno iškėlėme vėliavą.



Tautvydas, 8 metai

Gargždų kraštas

Žiema. Buvo šalta diena.
Močiutės juodas katinas
aplankė prūdą,
patikrino, ar storas ledas.
Apsuko ratą ir
parskubėjo į šiltus
namus. Gera turėti
katiną ir namus.

Žiemos laiškas



Kajus, 11 metų

Tauragės kraštas

Kur pažvelgsi, visur
balta. Iš sniego
pastatyta tvirtovė,
kuri dar stovės, kai
aplinkui jau matysis
juodos žemės ploteliai.

Tvirtovė



Urtė, 8 metai

Šiaulių kraštas

Ši žiema Lietuvoje labai graži. Visur balta, daug sniego, apšalę, 
apšerkšniję. Man labai patinka tokia žiema. Visa gamta tokia graži!



David, 9 metai

Labai mėgsta žiūrėti pro 
langą, o ypač, kada jau 
tamsu. Gali žiūrėti ilgai 
ir savo kalba bendrauti 
su gamta. Šiais metais 
tikrai buvo smagu 
pažiūrėti pro langą, kur 
buvo balta ir gražu, nes 
tokios žiemos buvo dar 
nemačius.

Sudervės kraštas

Vakarinis peizažas pro langą



Vakarė, 6 metai

Medžiai siekia 
dangų

Vakarė mėgsta stebėti ir
fotografuoti gamtos
vaizdus ir juos su mama aptarti,
kadangi mokosi
nuotoliniu būdu.
- Medžiai labai aukšti, o krūmai
žemi, - sako Vakarė.
- Brinksta pumpurai, tuoj tekės iš
beržų gardi sula,
prasiskleis žalsvi lapeliai. Ateis
pavasaris.

Šiaulių kraštas



Vakarė, 11 metų

Kauno kraštas

Net kai už lango baltavo žiema, gimtinėje pilna spalvų, o ryškesnes spalvas 
kartu su tėveliais padariau balionų ir vandens pagalba.

Gimtinė 
pilna spalvų



Vakaris, 10 metų

Gargždų kraštas

Tai mylimiausia mano
auginamų vištų veislė ,,Bramų
bantamai“. Jie greitai auga.
Deda vidutinio dydžio,
kreminės spalvos kiaušinukus.
Vištos man labai patinka, nes
jas lengva prisijaukinti. Jos
jaučia šeimininką. Ateityje
svajoju apie didelį vištų ūkį,
kur žmonės galės ne tik
apžiūrėti išskirtines vištų
veisles, bet ir įsigyti kiaušinių
ar lesalo vištoms.

Mano augintinės



Valentina, 15 metų

Lentvario kraštas

Pažvelgiau pro langą ir pamačiau
gražų vaizdą, kurį norėjau
nufotografuoti. Atrodė, kad
leidžianti saulė dar nori pažvelgti į
mūsų miestą pro savo didelę akį. 

Saulės akys stebi miestą



Oresta, 11 metų

Vienišius

Laukiu, kol atskris
paukštelis ir nutūps
ant sužaliavusių
šakų.

Šiaulių kraštas



Aleksas, 10 metų

Rūdiškių kraštas

Zylutė
Šį gražuolė zylutė yra mano draugė. Ji dažnai atskrenda į mano kiemą. Aš ją 
pavaišinu lašinukais, pakabinu gabalėlius ant medžio šakos arba lesyklėlėje.



Pijus, 10 metų

Žiemos gražumas

Žiemužėlė ši gražuolė ir šaltukas
nebaisus. Mums
smagu pasidžiaugti šiuo grožiu.
Labai džiaugiamės, kad tokia
žiema atėjo.

Pasvalio kraštas



Lentvario kraštas

Ineta, 11 metų

Saulės spindulėliai

Žiemą saulės 
spindulėliai 
labai 
džiugina.



Jokubas, 12 metų

Žiemos mokslai

Marijampolės kraštas

Šią žiemą stipriai
prisnigo ir tėtė nutarė
mane pamokyti slidinėti
lygumų slidėmis. Buvo
nelengva, bet aš
išmokau! Tai
smagiausias dalykas,
kurio išmokau šią
žiemą.



Nekviesti svečiai

Gintarė , 10 metų

Vilniaus kraštas

Savaitgalį keliaujant su tėveliais 
pas senelius pamačiau nekviestus 
svečius. Prie eglučių stovėjo du 
stirniukai. Pirmą kartą teko taip iš 
arti juos pamatyti. Tik gaila, kad ta 
akimirka buvo trumpa, nes 
stirniukai greitai pabėgo...



Linas, 14 metų

Mano gimtasis kaimas
Pasvalio kraštas

Kiekvieną kartą grįždamas į namus, važiuoju šiuo keliu, apsuptu medžiais, o 
priekyje manęs laukia plačiašakės eglės.



Šilutės kraštas

Kartu mes stiprios

Nojus, 11 metų

Nuotraukoje matosi mano
mokyklos keliukas,
kuris apsodintas pušimis.
Jos tokios nuostabiai
gražios ir stiprios,
nubučiuotos
besileidžiančios
saulės spindulių. 



Airidas, 12 metų

Voro spąstai žiemą

Šilutės kraštas

Nuotraukoje matosi prie 
medžio susidaręs
šerkšno raštas, bet man 
jis priminė rudeninio
voratinklio plevenimą .



Parodos tikslas – panaudojant fotogra�ją, kaip pasakojimo vaizdais metodą, ugdyti
patriotizmą, pasididžiavimo savo gimtine jausmą, sužadinti vaikų norą domėtis, tyrinėti ir
fotografuoti savo krašto ypatybes, skatinti sėkmingesnį komunikavimo procesą pasidalijant
su kitais savo patirimais, atradimais, atskleidžiant savo troškimus, jausmus bei emocijas.

Parodos organizatorius – Trakų r. Rūdiškių gimnazija. 
Parodos partneris – Trakų r. savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, Trakų 
Švietimo centras. 
Parodos koordinatorės: Irena Eikšto, logopedė, specialioji pedagogė ir Virginija 
Lukošiūnaitė, psichologė.

Parodos organizatorės nuoširdžiai dėkoja vaikams už puikias kūrybines 
nuotraukas, atvirus ir šiltus pasakojimus, meilę savo gimtajam kraštui. 

Dėkojame mokytojoms, pagalbos mokiniui specialistėms už 
nepavargstančias rankas, mylinčias širdis, pozityvų požiūrį į gyvenimą 

ir šiltą bendradarbiavimą. 
Linkime Jums stiprybės, kantrybės, profesinio pasididžiavimo ir gražių 

siekių, kad visi jūsų svarbūs sumanymai būtų sėkmingi. Ir toliau 
skleiskite šilumą, gėrį, pasididžiavimą savo gimtine, neškite išminties 

žiburį savo kelyje, šypsokitės ir svajokite.
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