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Snaigės krenta pamažu, 

Namų stogai baltuoja. 

Ir saulutė už langų 

Eit laukan mojuoja. 

Greitai bėgu pas draugus 

Eglynėlio takeliu.     

Lipdome smagiai Senius, 

Ir mažus, ir didelius. 

Sniegas džiugina visus! 

  Ugnius A., 5a   
 

Vėl šalta žiema atėjo, 

Apšerkšnijo visos pievos. 

Rytą darosi žvarbu,  

Vėjai pučia iš rytų. 

Eikime, vaikai, į lauką, 

Kiemo pusnį išvaikysim, 

Ledinius varverklius nudaužysim,  

Išdykausime visi. 

Sniegas mūsų džiugesys! 

  Vilius B., 5a   
 



Pučia vėjas žiemą šaltą, 

Ūžia, siaučia speigas baltas.  

Gamtoje taip neramu,  

Aidi tūkstančiai garsų. 

  Airidas D., 5a   
 

Žiemą lauke balta 

Ir jau kiškiai turi baltą paltą. 

Einu aš į lauką šaltą, 

Matau vien tik baltą spalvą. 

Ant kalniuko aš lipu, čiuošiu tuoj visu greičiu. 

    Justas B., 5a  
 



Prašvito snieguotas rytas -  

Ūkanotos dienos pabaiga. 

Gražu, kai lauke balta, 

Akimirksniu šypsena veide. 

  Greta Č., 5c  
 

Vakaras atėjo tyliai, 

Atlydys net nusivylė, 

Riečias nosis, šąla rankos, 

Veidas jau šerkšnu aptrauktas. 

Ei, vaikai, tik nesušalkit, 

Kol žiemužė dar pas mus. 

Lipsit, griūsit ir čiaužysit 

Ir į pusnį pasinirsit, 

Stebuklus visi patirsit. 

  Augustė Č., 5b  
 



Šąla, bąla mūs kiemai. 

Ar ir tu tai jau matai? 

Lai žiema dar nesibaigia, 

Tau ant veido krenta snaigės. 

Imsiu sniegą į rankas -  

Snaiges snaiges tas baltas. 

    Eglė L., 5c  
 

Žiema, žiema -  sninga pas mus! 

Ir smagu važinėti nuo kalno rogutėm! 

Eisime lipdyti sniego senį,  

Morką paimsim ir kibirą seną. 

Aš pasikviesiu daug draugų ir žaisime visi kartu! 

     Evelina P., 5c  
 



Šalna užklojo pievas... 

Ant namo stogo paukštis 

Lyg vėtrungė 

Tuoj skris, kur šilta. 

Ir liks šalta tyla, 

Sniego girgždesio lydima. 

 Elija, 6a 

Snaigės krenta pamažu, 

Nesimato net vaikų! 

Aš skrendu, skrendu, skrendu... 

Ir į pusnį parkrentu. 

Grožis baltas ant langų, 

Ėjo vaikai - pamažu. 

  Arnas V., 5c  
 



Sukasi snaigės ratu, 

Nueisim visi ant kalnų. 

Imsim gražias rogutes, 

Ei, kviesim drauge ir tetas. 

Gal, tėtis, mama ir sesuo 

Atbėgs pasidžiaugti šituo. 

Sniegas už lango žibės, bus džiaugsmo  mažiems, dideliems. 

      Kipras Ž., 5a   
 



Pūguota žiema atkeliavo 

Užpustė, užmigdė visus, 

Sniegu visą žemę apklojo 

Nieko neklausė, kas bus. 

Išskleidusi savo sparnus 

Suspaudė į šalčio nagus. 

   Naglis S., 6a 
 

Žiba žvaigždės aukštai danguje 

Ir mums mirkčioja savo akutėm. 

Eiti norisi sniego sūkuriais, 

Miegančiais medžiais norisi būti 

Arba laukti mažyčio stebuklo. 

   Ugnius D., 6a  
 



Leidžias snaigės palengva, 

Einant laimės takeliu. 

Dailūs medžiai mums mojuoja, 

Apsnigti keleliai juokias 

Saulės šviesoje. 

    Viltė P., 6a 
 

Snieguotas baltas vakaras 

Nakties tamsumoje. 

Ir mes prie lango 

Esame delnais susikabinę 

Glaudžiai.  

Ar tu matai? 

Svajones neša speigas... 

  Viktorija S., 6a 



Žemę apgaubia pūga 

Ir viskas užšąla staiga. 

Eina sniegu vaikai, 

Miega barsukai šiltai. 

Atėjo žiema nelauktai. 

 Lukas M., 6b  
 

Snaigės krenta pamažu, 

Namai klojasi sniegu. 

Ir kalnai balti balti, 

Einam čiuožti mes visi! 

Giriose meškučiai miega, 

Aš brendu per baltą sniegą -  

Slysta kojos... Mėgstu žiemą! 

  Emilija U., 6c   
 



Pažvelk pro langą - kaip gražu: 

Ūžia vėjas, krenta sniegas pamažu. 

Greitai snaigės sukasi ratu. 

Ar tu tai matai, džiaugies kartu? 

                                   Dagnė G., 6d 
 

Skrajoja purios baltos snaigės.  

Namų stogai balti balti...  

Ir jau Naujieji metai baigės.  

Ech... Mokytis ir vėl turi!  

Geriau, pačiupęs rogutes,  

Atėjus rytmečiui saulėtam,  

Smagiai nuo kalno čiuožčiau! 

                            Eimantas B., 6d 
 



Spalvotos mintys užvaldys kiekvieno širdį –  

Nebus nei pykčio, nei kančių. 

Išskris iš delno snaigės sidabrinės,  

Eglučių šakos pasidengs šerkšnu. 

Galėsim juoktis, būsime laimingi,  

Atneš žiemužė džiaugsmą mums visiems –  

Sužibs, spindės ir viltimi mirgės. 

                                       Taurijus T., 6d 
 

Pučia vėjas, šiaurys žvarbus. 

Ūbauja pelėda baugindama mus. 

Gaudžia apsnigę tankūs miškai. 

Atskrieja baltasparnių snaigių būriai. 

                                   Ieva G., 6d 
 



Žvaigždės dega lyg ugny 

Ir taip ryškiai šioj nakty. 

Ei, saulele, kur dingai? 

Miega žvėrys taip giliai, 

Upę kausto dar ledai. 

Žydi snaigės iš aukštai, 

Ėda skruostus jos šaltai. 

                    Emilija Č., 6d 
 

Spaudžiant šalčiui anksti ryte 

Neregėtas grožis mūsų kieme. 

Ilgesingai pro langą stebiu –  

Eisiu, o gal bėgsiu aš sniegu,  

Girgždančiu, baltu, puriu... 

Apsirengusi paltu šiltu 

Slidinėsiu ant apsnigtų kalnų. 

                   Luka D., 6d 
 

  

 



Buvo kartą senis, toks baisus tylenis.      

Eidinėjo jis ratu, nes neturėjo daug draugų.  

Sniego senis juk gi jis!  

Mėgo linksmintis, dainuoti ir pats sau eiles deklamuoti.   

Eketėj žvejojo, varnas gaudė ir linksmai sau sapnus audė.  

Graužėsi jis, nes vasarą pažint norėjo vis.  

Ežerėly pasimaudyt, pasikaitinti saulutėj,      

Nardyt jūroj vis svajojo, kol saulutė jam nusišypsojo... 

Iš sniegelio besmegenis... Tuoj ištirps, netrukus dings.                      

Seneliukas nieko iš savų svajų neprisimins... 

     Airida Saunoriūtė, 6e 
 



Linksmai čiuožiu. 

Erelis ledo aš esu! 

Duobę priekyje matau, 

Apvažiuoti ją bandau... 

Suklupau ir nuvirtau! 

----------------------------- 

Rogės neša vis greičiau, 

Ošia medžiai vis garsiau. 

Griovį priekyje matau ir labai 

gerai žinau: 

Ėjimas su lazdom – saugiau! 

Stambų zuikį pagavau. 

 Vesta ir Vesna Ž., 6e  Laksto baltos snaigės, 

Elnias bėga tarp pušų. 

Danguje labai tamsu. 

Atidunda per laukus pūga –  

Staiga atėjo balta žiema. 

  Deimantas Š., 6e 
 



Šalta žiema atėjo. 

Eikite, vaikai, laukan, 

Roges traukite sniegan, 

Kopkite į kalną ir leiskitės žemyn.  

Šaltą žiemos dieną 

Nebus nuobodu tikrai: 

Apsnigti laukai , miškai, 

Stovi sniego seniai - džiaugsmo kupini veidai.  

                             Gabija K., 7a 
  

 

Saulė šviečia vis rečiau,  

Naktį daros vis šalčiau. 

Ak, kaip noris žalumos 

Ir saulutės šilumos! 

Girgžda sniegas po padu,  

Ėmė snigti pamažu... 

                            Lukas J., 7a 

 



Žiema tokia jauki 

Ir paslaptinga... 

Eidama kiemais, laukais palieka 

Margus ir spalvotus pėdsakus... 

Ar matėt juos kas nors?.. 

                               Otilija U., 7a 
 

Šaltis išpuošė mūsų langus. 

Apšalę jie ir žėri sidabru –  

Lėtai kuria pasaką tylią. 

Tegu būna laimingi visi! 

Užeina šaltukas kas rytą, 

Kas dieną barbena šalčiu,  

Ateina pro atvirą langą.  

Sušuko visi – kaip smagu! 

                        Gustas E., 7a 



Skrajoja baltos snaigės. 

Namai apsnigti baltu sniegeliu. 

Atėjo taip laukta žiema! 

Ir snaigės šoka jau ore! 

Greičiau, vikriau visi laukan! 

Eikite į kiemą, žiūrėkite, kiek sniego! 

                                 Kamilė L., 7c 
 

Žiema žiemužė atskubėjo 

Ir sniego ji tikrai nepagailėjo. 

Eglutės žaliaskarės, šakos baltos,  

Mirgėdamos vis leidžias snaigės šaltos. 

Atėjo nuostabi balta žiema! 

                              Rusnė B., 7c 



Sniege šąla mano ašaros... 

Niekad nesijaučiau laiminga... 

Išvydusi žiemą be sniegynų, 

Eidama su savo mintimis,  

Galingai pūgai užklupus,  

Aš sėdėjau ant suolelio 

Su ramia nakties tyla... 

                      Patricija J., 7c 
 

Snaigės sukasi ratu. 

Nesupratom, kurgi tu? 

Ir svajodami galvojom 

Eit, žiūrėt, kas čia po kojom. 

Gi neklaužada žiemužė 

Uoliai šaldo šakeles,  

O gražus purus sniegelis 

Limpa, tirpsta per šakas. 

Ė, žiemuže, lėk greičiau,  

Savo šaltį nešk toliau! 

                    Nojus N., 7c 
 



Šalta, už lango žiema. 

Aš stebiu, kaip siaučia pūga. 

Laikas slenka lėtai, 

Tylūs mūsų vakarai. 

Išvažiuoti niekur negali, 

Sėdi namuose ir liūdi. 

 Viktorija E., 7d   

Žiūrėk, kaip balta ir gražu! 

Ir snaigės sukasi ratu. 

Eime, pašokime kartu. 

Manau, bus linksma ir smagu -  

Ateit pašokt su snaigėmis kartu! 

   Airidas V., 7d   



Be sniego aš žiemos neįsivaizduoju, 

Eiti per pusnis net vasarą svajoju. 

Sniegas, toksai baltas ir purus, 

Mus kviečia aplankyt miškus! 

Einam, nulipdysim Sniego Senį, 

Gulėsim ir voliosimės sniege, 

Einam, dalyvaukim sniego mūšy, 

Nes nesinori, kad žiema baigtųsi. 

Ir pakritęs po „kovos“ matai: 

Saulė šypsos, krykštauja vaikai... 

   Ugnė V., 8 b 

  
 



Snaigės šoka valsą danguje, 

Eibes krėsti pradeda žiema.  

Niekas net nenutuokia - kas bus.  

Iš sniego stato ji gigantiškus namus.  

Sidabro gijom puošia klonius ir laukus,  

  

Šerkšnu išpiešia langus ji kiekvieno,  

Apkloja žemę antklode balta. 

Lai miega žemė, miega ir sapnuoja  

Tuos magiškus, gražius sapnus.  

Ilgiuos, žiemuže, tu baltoji,  

Svajingos vasaros ilgiuos! 

    Ugnė L., 8 b  
 



Per visą naktį snaigės krito, 

Užklojo žemę patalu baltu  

Sulaukėme žiemos smagumo, 

Nors kartais šalta ir slidu... 

Išėjau aš tik iki vartelių: 

Susmigo kojos iki kelių! 

  Augustas N., 8 b  
 

Pūga už lango siaučia siaučia, 

Užsnigo jau takai visi... 

Sniegas niekur nesitraukia,  

Nori būt kartu su tavimi. 

Ir siautėja pūga toliau,  

Sniego ryte bus dar daugiau... 

  Lėja P., 8 b  
 



Žiema tokia linksma 

Ir pilna nuotykių. 

Eikit ir mėgaukitės jais! 

Mane labai džiugina jūsų 

Amžinai laimingi veidai! 

                         Arvilė Š., 8c 
 

Pučia vėjas, neša sniegą - 

Už lango karaliauja žiema. 

Snaigių sūkurys didžiausias, 

Neša linksmą nuotaiką pūga. 

Ir  kasdien smagiai mes statom 

Sniego senį po egle. 

                              Ugnė I., 8c 
 

  

 



  

 

Šiandien vėl lėtai sninga... 

Aukštas, šaltas dangus. 

Laukai pabalę dreba,  

Tyliai migdo visus. 

Išdidūs medžiai snaudžia,  

Sapnuoja saulės spindulius šiltus. 

                              Tonis L., 8c 
 

Žiema atėjusi naktį kviečia mane 

Ir kartu aš pasiimsiu tave.  

Eidami žėrinčiu mišku, 

Mėgausimės medžių ošimu.   

Aš ir tu, abu kartu, bėgsime žėrinčio sniego taku. 

                                             Rusnė K., 8c 
 



Snaigės iš lėto sukas ore,  

Nešdamos laimę mano delne. 

Ištirpo nerimas mano širdy,  

Eina, ateina džiaugsmas many. 

Girdisi pūga toli laukuose. 

Eglėse spindi žvakučių šviesa. 

Neša jos viltį artyn į namus,  

Ateina su šypsena šventės pas mus.  

                              Gabrielė S., 8c 
 

Snieguoti medžiai kantriai stovi, 

Nerimsta vėjas visą dieną... 

Išvargusią žemę sniegas užkloja - 

Eiti į lauką beprotiškai noris. 

Girgžda sniegas po kojom - 

Alsuoja į veidą žiema, 

Snaigių taką man tiesdama..  

   Nedas V., 8d 
 



Girdžiu, kaip sninga už šio lango, 

Ruduo jau baigėsi seniai, 

Užšalo ežeras prie kelio, 

O tarp debesų balti žiemos pūkai. 

Diena trumpėja, bet naktys ilgos 

Ir snaigės sukasi ratu -  

Smagu matyti tokį vaizdą prie namų... 

   Kamilė, 8d 
 Ši žiema jau kiek baltesnė, 

Eglės papuoštos sniegu, 

Rogėse vaikai susėdę 

Krykštauja nesavu balsu. 

Šaltis siaučia už langų, 

Namuose ramu, 

Arbata rankose karšta, 

Sausis jau mūsų širdyse. 

  Roberta, 8d 


