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DAINOS, ŽAIDIMAI 
kuriuose minimi arkliai (kumelės, kumeliukai) 

 

 

Dzig dzig... 
Kumelėlė sarta, 
Vuodega nušerta. 

 
Dzig dzig... 

Kumelėlė širma, 
Vuodega bėg pirma. 

 
 

 

Vienam vaikui užriša akis ir jis turi gaudyti kitus vaikus. Kai vieną pagauna, kiti klausia: „Kas čia?“ 
„Pušis“, - atsako gaudytojas ir sako, nesmarkiai jam duodamas į kuprą: 

Aš tą pušį kirsiu, 
Rytoj rytą vešiu 
Stikliniais ratais, 

Geležiniais batais, 
Širva kumelaite, 

Striuka uodegaite, 
Per du gniaužtu 

Kačių nugriaužta, 
Pelių nučiulpėta. 

Paskui užriša akis tam, kurį sugavo. Tada tas gaudo ir vėl taip dainuoja. 
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2. Kur juosi? Pri panuos. 
Kur stuosi? Pri tuoruos. 
Kaip nujuosi pri panuos, 
Nerišk žirga pri tuoruos. 

 
3. Rišk žirgeli pri agrasta, 
Imk mergeli sau neprasta –  

Kad būt verpiejie 
Ir širdelis gluobiejie. 

 
 

 
 

Ir pamatė voverutį, 
Šokinėjant per grabutį. 

 
Ir atbėga širvis: 

Uodega kaip kirvis, 
Akys plačias, ausys stačias, 

Dantys kaip vargonai. 
 
 



Parengė Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė, Klaipėdos lopšelis

 

 

Nuo adatos prie peiliuko, nuo peiliuko prie 

Nuo adatėlės ant kumelėlės. 

Nuo adatėlės prie ylelės, nuo ylelės prie avelės, nuo avelės jau prie 

Mama gali devynetą vaikų viena adata išpenėti, o tėvas ir šešiais 

Botagas arkliui sveikatos neprideda, o avižos

Arklio saugokis iš užpakalio, karvės iš priekio, o blogo žmogaus iš visų pusių

Arklys nešertas - gaspadorius nė velnio nevertas

Dovanotam arkliui į dantis nežiūri

Aušros lakštingala - šienautoja, vidurdienio 

Neik pro arklio uodegą ir nelįsk valdžiai į akis

Arklio galva didesnė - tegu jis galvoja

Kol jauna buvau, kavalieriai dabojo, o kai pasenau 

Jei į peklą jot, tai bent ant gero

Meilė – tai toks niežėjimas, kad nė su

Šioj gadynėj ir arklys arklio dykai nekaso

Dar arklio pakinkyti nemoka, o jau dairos, kur mergos

Davei arklį, duok ir balną 

Rambaus arklio ir rimbas nepataisys

Jei jau kristi nuo arklio, tai nors nuo

Be bėdos dar gali apsieiti, o be arklio
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ARKLIAI 

LIAUDIES IŠMINTIS 

prie peiliuko, nuo peiliuko prie arkliuko 

prie ylelės, nuo ylelės prie avelės, nuo avelės jau prie kumelės  

Mama gali devynetą vaikų viena adata išpenėti, o tėvas ir šešiais žirgais – nė vieno

sveikatos neprideda, o avižos 

užpakalio, karvės iš priekio, o blogo žmogaus iš visų pusių 

gaspadorius nė velnio nevertas 

nežiūri 

šienautoja, vidurdienio - uogautoja, vakaro - arklių ganytoja, nakties 

uodegą ir nelįsk valdžiai į akis 

tegu jis galvoja 

Kol jauna buvau, kavalieriai dabojo, o kai pasenau - arkliai baidės 

Jei į peklą jot, tai bent ant gero arklio 

tai toks niežėjimas, kad nė su arklio dantimis nepakasysi 

dykai nekaso  

pakinkyti nemoka, o jau dairos, kur mergos šoka 

nepataisys 

tai nors nuo gero 

arklio – ne 

ARKLIŲ SPALVA 
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nė vieno 

ganytoja, nakties - žuvautoja 
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Arkliai lietuvių mitologijoje, papročiuose ir tautosakoje 

Šaltinis: http://fauna.savel.org/topics.cgi?op=view_topic;cat=a;id=249  

Gyvūnai lietuvių mitologijoje, tautosakoje ir papročiuose užėmė ypatingą vietą. Deivės turėdavo zoomorfinių 
požymių, gyvuliai būdavo dievų palydovai. Daugiausia lietuviai garbino žaltį. Jis buvo laikomas namų globėju, 
jam moterys palikdavo prie durų pieno.  
Kitą vietą po žalčių užėmė naminiai gyvuliai, o tarp jų ne ką mažiau svarbią vietą — arkliai. Lietuvių dainose 
dažnai apdainuojamas žirgelis. Tad kokią vietą užimdavo mūsų mylimi žirgeliai lietuvių mitologijoje, 
papročiuose ir tautosakoje? 
 
Arklys lietuvių mitologijoje 
Seniausios dievybės buvo moteriškosios lyties deivės, atsiradusios ir susiformavusios ankstyvojo matriarchato 
laikotarpiu. Nėra abejonės, kad jos evoliucionavo iš totemistinių ir animistinių bei verslinių kulto vaizdinių. 
Plito tikėjimas, kad mirusios pramotės įsikūnija gyvūnuose, paprastai buvusiuose totemuose. Jos pereina 
gyventi į žalčius, gyvates, paukščius ir kt. Buvo tikima, kad pramotės gyvūnų pavidalu gyvena genties 
teritorijoje, sodyboje arba namuose. 
Tuo pat metu formavosi moteriškos antgamtinės būtybės, gyvenusios genties teritorijos miškuose ar 
vandenyje. Iš pradžių tos būtybės buvo vaizduojamos zoomorfinėmis būtybėmis ir vadinamos bobomis. 
Zoomorfinės deivės ilgainiui persiformavo į pusiau zoomorfines, pusiau antropomorfines. Jos taip pat buvo 
vadinamos bobomis. 
Laumės yra vienos seniausių lietuvių dangaus ir žemės deivių. Sakmėse laumės vaizduojamos laukinėmis 
ožkomis, lyg meškomis, lyg katėmis, lyg rudomis gauruotomis kalėmis arba kumelėmis. Vėliau laumės tapo 
pusiau ornitomorfinėmis arba zoomorfinėmis, pusiau antropomorfinėmis būtybėmis, pvz. pusiau kalės arba 
pusiau kumelės ir pusiau moters pavidalu. 
Su žemės bei derliaus dievybėmis sietinos javų dvasios, vaizduojamos moters pavidalu, vadinamos Rugių 
bobomis. Rugių boba apie Tilžę buvo vaizduojama griežta moterimi su geležinėmis kurpėmis ir geležinėmis 
deguto pripildytomis krūtimis, dešinėje rankoje laikanti rykštę. Kai kur Prūsų Lietuvoje ją vaizduodavo su 
paskui sekančiu šunimi arba jojančią ant arklio. 
Seniausių laikų žmogus savo vaizduotėje sukūrė teromorfines ugnies šeimininkes ar ugnies motinas, pradžioje 
turėjusias pačios ugnies pavidalą. Ilgainiui suasmenintos ugnys buvo vaizduojamos gyvūnais — paukštėmis arba 
katėmis.  
Saulė seniausioje tautosakoje identifikuojama su aukso obuoliu, degančia ugnimi, balta karve, balta avimi 
arba balta ožka.  
Lietuvių, kaip ir daugelių kitų tautų, mitai pasakoja apie Saulę, dieną važiuojančią per dangų ratais, o naktį 
plaukiančią valtele. Saulė vaizduojama važiuojanti arba žibančiame, auksiniame, arba variniame, 
geležiniame, arba moliniame vežimuose. 
Lietuvių liaudies dainose po žiemos solsticijos sugrįžtanti Saulė atvažiuoja iš tolimos šalies per aukštus kalnus, 
per žemus klonius, su šyvais žirgais, nauju važeliu, auksiniais, geležiniais arba moliniais ratais, diržų ar šilko 
botagais. Vasaros solsticijos metu Saulė ryte išvažiuoja vežimu, pakinkytu pora baltų arklių. 
Saulės važiavimas per dangų žinomas ir kitoms tautoms. Latvių Saulė važinėja dviem auksiniais žirgais. Rusų 
Saulė per Kalėdas važiuoja margu vežimu, pakinkytu juodais arkliais. Slovakų mitai vaizduoja Saulę, 
važiuojančią vežimu, pakinkytu trimis arkliais: sidabriniu, auksiniu ir deimantiniu. Indų dievas Savitaras 
važiuojąs aukštu, margu, išpuoštu žemčiūgais ir auksu vežimu, traukiamu šviesių arklių. 
Lietuvių liaudies dailėje iš seno buvo vaizduojami Saulės ašvieniai, vėliau žirgai. Ašvienis, kaip saulės gyvulys, 
buvo vaizduojamas dangaus fone. Antai Prūsijos lietuviai ant dedamų į mirusiojo kapą puodų ar urnų vaizdavo 
žirgus dangaus fone kartu su Saulės ir žvaigždžių simboliais. Ir vėlesnių laikų liaudies mene žirgas su raiteliu 
buvo vaizduojamas tarp Saulės ir žalčių ar gyvačių simbolių.  
Rašytiniuose šaltiniuose ir lietuvių mitinėje tautosakoje kalabama apie šventus baltus žirgus, priklausiusius 
deivei Saulei. Kai  kurie iš pagarbos savo dievams nedrįsdavo jodinėti tam tikro plauko žirgais — vieni baltais, 
kiti juodais ar dar kitokiais. Tokie žirgai laikyti dangaus dievų žirgais. Saulės žirgai buvo gimę su ypatingais 
ženklais, juos augindavę žyniai. 
Mitinėje tautosakoje balta kumelė ar žirgas yra stebuklingi. Jie esą apdovanoti nepaprastu protu, numatą 
ateitį, darą stebuklus, didvyriams padedą atlikti neįveikiamus žygius, moką kalbėti. Kaip Saulė, taip ir balti 
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jos žirgai gyveną danguje ar vandenyje, paprastai esančiame vakarų pusėje.  
Matydami, kad Saulė nusileidžia į vandenį, žmonės kūrė mitus apie vanedyse gyvenančias mergeles bei vyrus, 
kurių plaukai iš aukso, o jų žirgai pakaustyti auksinėmis pasagomis.  
Matydami Saulę, Vakarinę nusileidžiančias į mišką, žmonės sukūrė mitus apie moterį ar merginą, nakvojančią 
miško trobelėje, kur šventuose medžiuose gyvena sidabrinės, auksinės, deimantinės ar baltos spalvos jų žirgai 
ir stovi tokios pat spalvos karietos. Herojus, vykstantis atlikti nepaprastų žygių, gauna Saulės, Mėnulio, 
Aušrinės žvaigždės žirgus, karietas ir drabužius. 
 
Balti žirgai Japonijoje buvo laikomi prie šventyklų ir dalyvaudavo religinėse šventėse. Senovės germanai 
baltus šventuosius žirgus laikė ne šventyklose, bet arklidėse. Jie tikėjo, jog šie šventieji gali išvaikyti 
piktąsias dvasias. O kad neužrūstintų dievų, globojusių žirgus, drausdavo jais jodinėti. 
Lietuvių, kaip ir latvių, mitinėje tautosakoje kalbama tiesiog apie Saulės, Mėnulio ir žvaigždžių žirgus. 
Vienoje iš daugelio pasakų trys broliai — du protingi ir trečias kvailelis eina naktimis saugoti iš vakaro 
nušienauto šieno, kuris naktį dingsta. Trečiasis brolis prieš dieną sugauna Saulės žirgą ir parsiveda namo. 
Antrą naktį sugauna Mėnulio, o trečią — Žvaigždės žirgus. 
 
Arklys lietuvių papročiuose 
Lietuvoje visais metų laikais arklys atlikdavo įvairius ūkio darbus: arė žemę, valė derlių, kūlė, žiemą vežė 
rąstus statyboms, malkas... Darbiniam arkliui, atliekančiam sunkius darbus, lietuvis jautė didelę pagarbą ir 
artimumą. Žmonės su derama pagarba arklį laikydavo tikruoju duonpelniu. 
Pradėdami kokius nors ūkio darbus ar baigę juos, žmonės stengdavosi savo geradariui atsidėkoti, pagerbti jį. 
Prof. P.Dundulienė savo mokslinėje studijoje rašo, jog apie Joniškį pirmąjį arimą pradėdavo kumele. Tuomet 
esą žemė būsianti derlingesnė. Arklį pavaišindavę rugine pirmojo derliaus duona. Vežant pirmąjį rugių 
vežimą, duodavę arkliui pauostyti pabaigtuvių vainiką. Šeimininkas sakydavęs: norint, kad rugiai būtų tokie 
gražūs kaip arklys, kuris juos uostė, baigus vežti mėšlą arklį reikia apkaišyti šakelėmis ir žolynais. Panevėžio 
apylinkėse arkliui duodavo pauostyti kūdikį, pirmą kartą išneštą iš gryčios laukan, tikėdamiesi tuo jį apsaugoti 
nuo peršalimo. Valstiečiai labai brangino savo arklius, visaip stengėsi jiems pagelbėti. Kopiant į kalną su 
sunkiu vežimu, valstietis išlipdavo ir padėdavo arkliui pastumdamas vežimą. Nepabaigiami darbai ir vargai 
griūte užgriūdavo ir šeimininką, ir jo padėjėją — arklį. Tad stengėsi šeimininkai arklį sočiai pašerti, švariai 
užlaikyti, gerai pakaustyti. 
Biržuose, be pirklių, amatininkų, valdininkų ir kt., gyveno ir ūkininkai, kurių žemės rėžiai nusitęsdavo aplink 
miestą. Per ūkininkų žemes tekėjo upeliai Apaščia ir Agluona. Su šiais upeliais ir susijusi sena biržiečių 
tradicija — pavasarį, per Jurgines, maudyti Apaščioje ir Agluonoje arklius. Visų pirma tą dieną niekas su 
arkliais nedirbdavo, juos geriau pašerdavo, o svarbiausia, surengdavo arkliams tikrą pirtį. Pirmiausia gražiai 
iššukuodavo, nuvalydavo iš po žiemos ir tada vesdavo maudyti į Apaščios ir Agluonos upeles. Čia gilesnėse 
vietose plukdydavo iki pasinėrimo. Išplaukusį arklį vėl peršukuodavo, pervalydavo. Tos šventės būdavo 
rengiamos ne vien iš meilės arkliams. Kiekvienas norėdavo parodyti savo ir kitų gražesnius arklius, 
pasididžiuoti jais. Susirinkę ūkininkai pasikalbėdavo,  pasitardavo, pasišnekučiuodavo. Tos sueigos būdavo 
linksmos. Prisirinkdavo daug smalsuolių pasižiūrėti, kaip maudomi arkliai. Grįžę į namus savo įspūdžius, 
išgirstas naujienas papasakodavo namiškiams. Išmaudyti, švarūs, pažvalėję arkliai ūkininkų žemėse pradėdavo 
pavasario laukų darbus. 
 
Jota su arkliais ir į naktigones. Ganydavo vasarą ir rudenį, saugodavo arklius naktimis. Į naktigones 
dažniausiai jodavo jaunesnieji šeimos nariai, samdiniai, kartais ir merginos. Būdavo, kad naktigonėn išjodavo 
ne vienai nakčiai, o savaitei ar net mėnesiui. Jaunuoliai grįždavo namo ant sočių, gražių arklių su gera 
nuotaikia, žvalia daina... Anksti rytą, jodami namo, vaikinai tyčia garsiai dainuodavo arba pūsdavo ragus, kad 
pažadintų miegančiuosius. 
Lietuvių poeto A. Baranausko palikime rastas užrašytas pasakojimas apie kumeliuko krikštynas: mergos šutina 
žirnius, sugrūda juos su medumi ir tada pasikviečia bernus. Paskui per naktį ir kitą dieną švenčia kumeliuko 
 krikštynas. 
Dažnai tolimesniuose kermošiuose apie vaikinus spręsdavo pagal jų žirgus: ar iš gerų namų, ar patys geri 
šeiminkai. O kaip gi šauniau pasirodysi, jei ne lenktyniaudamas, viesulu pro visus — pėsčius ar važiuotus — 
prapleškėdamas. Kas jau kas, o aukštaičiai labai mėgo taip pasipuikuoti. Todėl čia nuo neatmenamų laikų ir 
išliko ant Sartų ežero smagios lenktynės.  
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Iš pradžių važiuodavo ne vienu metu. Kada kas suvažiuoja iš kaimų ir susitaria tarpusavyje, kokie trys ar 
keturi pravažiuoja. Paskui kiti... 
Lenktyniaudavo tik eržilais, kumelėmis nebūdavo mados lenktyniaut. Kieno žirgas būdavo greičiausias, pas tą 
žmonės ir vesdavo savo kumeles, kad greiti kumeliukai būtų. 
 
Kitus gyvulius — kaip išgalėdami, bet žirgus žmonės prižiūrėdavo geriau už save. Štai Šutas iš Kalbutiškių 
kaimo pasakoja: “Aš jam duodavau avižų ir net ant nugaros užpildavau, kad tik greičiau bėgtų...” Prieš 
lenktynes duodavo cukraus, kiaušinių, netgi specialiai kepdavo duoną. Jau nuo gruodžio laisvesnėmis dienomis 
pradėdavo žirgus pravažinėti. Dažniausiai tą darydavo mėnesėtais vakarais. 
Lenktynių dieną arklius puošdavo, kaip išgalėdavo. Karčius ir lankus — kaspinais, kutais, blizgučiais. Kai kurie 
uodegą ir karčius pindavo, garbanodavo.... Bet svarbiausia — žvanguliai. Jų daugybė. Įvairiausios tonacijos. 
Vadelės ornamentuotos, namie austos... 
Keršų arklių yra labai mažai. Gal todėl praeityje lietuviai juos vertino nepalankiai, su tam tikra pašaipa. 
Šeimininkas su margu arkliu nevažiuodavo į svečius. Žmonės sakydavo: mergina neištekės, jeigu margas arklys 
pereis jai kelią. Kai norima apibūdinti ką nors netvirta, sakoma: kaip ant margo arklio joti. O Latvijoje į keršą 
arklį buvo žiūrima kitaip, teigiamai. Žinomas toks latvių posakis: jei sutiksi keršą arklį, išsipildys troškimai. 
 
Arklys lietuvių tautosakoje 
Tauraus, doro, rūpestingo elgesio su žirgu iš jauno žmogaus reikalavo ir tėvai, ir broliai, ir sesrys, ir 
būsimosios nuotakos. Surinktose tokio pobūdžio dainose — ne vien džiugios nuotaikos. Dainoje “Atjot 
bernelis” mergelė jautriai išgyvena, kad bernelis netinkamai elgiasi su arkliu: 

 
— Mergele mano, 
Jaunoji mano, 
Ko mane brakavoji, 
Ko mane brakavoji? 
— Vai kai tu jojai 
Viešu keleliu, 
Sėdėjau po langeliu, 
Žiūrėjau per langelį. 
Mušei žirgelį 
Vis per galvelę — 
Spaudė man širdelę, 
Spaudė man širdelę. 

 
Žirgo kare tema liaudis yra sukūrusi daug ir įvairių dainų. Visos jos ryškiausiai rodo didelę pagarbą ištikimajam 
kovos bendražygiui. 
Lietuvių pasakose apie gyvulius arklys ne toks jau dažnas personažas. Čia vyrauja vilkai, lapės, meškos, 
kiškiai. 
 
Arklys kitų tautų mitologijoje 
Pirmykščių tautų mitologijoje arklys suvokiamas kaip chitoninė būtybė, siejama su ugnimi ir vandeniu, kaip 
gyvastį teikiančiam ir kartu pavojingom jėgom. 
Arklio, kaip simbolio, reikšmė krikščionybėje yra prieštaringa ir dviprasmiška. Biblijoje minimas baltasis 
“Kristaus triumfatoriaus” žirgas yra gėrio simbolis. Blogio simbolis pagal Joną Krikštytoją – “apokalipsės 
raitelių” žirgai. Viena vertus, bažnyčios tėvai arkliui priskiria išpuikimą ir gašlumą. Sakoma, kad arklys, 
pamatęs moterį, geidulingai sužvengia. Antra vertus, žirgas minimas kaip pergalės simbolis, kai raitas šv. 
Jurgis – gėris nugali drakoną – blogį. 
Senovės graikų istorikas Ktesijus (apie 400 m. pr. Kr.) savo raštuose aprašo mitinį laukinį gyvūną su vieninteliu 
ragu ant kaktos ir mini to rago gydomąsias savybes. Vienaragis (lot. Unicornus) – tai į žirgą panašus mitinis 
gyvūnas, turintis baltą kailį, skeltas kanopas ir spirale susisukusį tiesų smailų ragą, išaugusį iš kaktos vidurio. 
 
Panaudota medžiaga: 
Lietuvos istorija, Red. A. Šapoka 
E. Danilevičius “Oi, žirge žirge” 
P. Dundulienė “Pagonybė Lietuvoje” 
Kiti smulkesni šaltiniai  
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ARKLYS 

Miega stovėdamas. 
Dažniausiai atsiveda vieną palikuonį. 
Padėdavo žmogui nudirbti daug darbų. 
Senovėje buvo dažnai naudojamas per karą. 
Galima sutikti ant šachmatų lentos. 
Lietuvoje yra šiam gyvūnui skirtas muziejus Anykščių raj. 
Klausa ir uoslė daug geresni nei žmogaus.  
Paprastai gyvena 30-35 metus. 
Negeria nešvaraus, turinčio blogą kvapą vandens. 
Labai išrankus maistui – niekada neėda sugedusio. 
 

Būtiniausios priemonės jojamam arkliui suvaldyti 
 

Šaltinis: http://petesha.lt/lt/jodinejimo-centras/viskas-apie-arklius  

Arklių valdymui naudojami pakinktai. 

  
 
Kamanos su žąslais – tai pats paprasčiausias inventorius arkliui suvaldyti. Kamanos dažniausiai 
būna odinės, sudarytos iš įvairių dirželių, sujungtų sagtimis. Kantarai gali būti odiniai, 
medžiaginiai, supinti iš virvių, jie skirti vesti arkliui. 

             
Žąslai yra skirti tam, kad minimalia jėga veikdami arklio snukio jautriausią vietą – bedantį kraštą, 
lengviau pakreiptume arklį norima kryptimi.  
 
Važnyčiojimui naudojamas inventorius taip pat dažniausiai gaminamas iš įvairių spalvų ir tipų 
natūralios odos. Kinkomiems arkliams naudojami balneliai. Balneliai su pakeltine laiko ienų, 
pavalkų ir lanko masę ir yra naudojami arkliui kinkyti į karietą, sportinį vežimėlį ar kitokius žemės 
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ūkyje naudojamus padargus. Balneliai būna plokšti ir aukšti. Plokščias balnelis naudojamas gero 
įmitimo, žemą gogą (keterą) turintiems arkliams, o aukštas balnelis naudojamas liesesniems bei 
aukštą gogą turintiems arkliams kinkyti. 
Balną sudaro plieninis (kartais plastikinis) ar medinis karkasas, aptrauktas oda, su minkštomis pagal-
vėlėmis amortizavimui ir elastingumui palaikyti. Gerai pritaikytas balnas turi remtis visu pagalvėlių 
plotu į arklio nugarą, bet neliesti jo gogo. Tarp gogo keterinės ataugos ir balno turi būti apie 3 cm 
tarpas. Įvairioms sporto šakoms naudojami skirtingų konstrukcijų balnai, tačiau visų jų pagrindinė 
funkcija – apsaugoti arklį ir raiteliui suteikti kuo daugiau patogumo. 

   
 
Balnų ir balnelių pobalniai naudojami prakaitui sugerti ir spaudimui tarp balno ir nugaros sumažinti. 
Jie gaminami iš įvairios medžiagos, būna įvairių formų, minkšti, švelnūs.  
Kilpdiržiai ir balnakilpės – atrama raitelio kojoms jojant. Kilpdiržiai dažniausiai pagaminti iš natū-
ralios odos, tvirtinami prie balno, su stipriomis sagtimis, lengvai reguliuojamas jų ilgis. Balnakil-
pės gaminamos iš tvirto nerūdijančio metalo, būna įvairiausių formų, su įdedamais guminiais popa-
džiais, kurie neleidžia kojoms slidinėti. Balnakilpės turi būti parenkamos tokios, kad įstačius koją su 
batu, iš abiejų balnakilpės kraštų liktų po 1,5 cm. Jei jos per siauros – didėja rizika, kad raiteliui 
krentant nuo arklio, balnakilpėje gali įstrigti pėda. 

     
 
Renata Baltaduonytė  
Žurnalas Vetinfo, informacija iš www.vetinfo.lt   



Parengė Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“   

 

9 

 

BĖRAS 

 



Parengė Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“   

 

10 

 

JUODAS 
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JUODBĖRIS 
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SARTAS 

 



Parengė Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“   

 

13 

 

ŠIRMAS 
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OBUOLMUŠAS 
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RAUDAS 

 



Parengė Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“   

 

16 

 

KERŠAS 

 


