
Onutė Pučinskienė 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja 

ekspertė 

Idėjos vaikų muzikiniams renginiams. ŽEMĖS PRAŠYMAS. 

Trumpa anotacija. Kūrinėlyje puoselėjamos ekologinio ugdymo idėjos bei diegiami šiukšlių 

rūšiavimo pradmenys. 

Tai eiliuotas kūrinėlis vaikams, kuriame įvairūs gyvūnėliai patiria skriaudų dėl užterštos gamtos, o 

supratingi mokiniai tas šiukšles surenka ir surūšiuoja. „Žemės prašymas“ pateikiamas kaip 

scenarijus ir skirtas vaidinti vaikams ir pedagogams. Muzikos kūrinėlius pedagogas pasirinks ir  

pritaikys pats. Eiliuotas kūrinys vaikams lengvai suvokiamas, personažai ir įvairios situacijos 

skatina vaikų vaizduotę, norą aktyviai dalyvauti, ugdo meilę gamtai, aplinkai, grožiui. 

 

Veikėjai: autorius, žemelė, varlytės, mokiniai, mokytoja, kiškiai, vabalėliai, apuokas, ugnelės, lietus-

debesėliai, 

Priemonės: širma, upeliukas su ledais  ir sniegu, molio švilpynės, įvairios šiukšlės, spalvoti šiukšlių 

rūšiavimo maišeliai,  

Kita: muzikos kūrinėlius varlytėms, kiškiams,  vabaliukams, ugnelei, lietui  pedagogas pasirenka 

pats. 

autorius 
Tirpsta balto sniego pusnys, 

Šypsosi saulelė, 

Iš po ledo gurga alma  

Linksmučiai upeliai 

Bunda, dairosi žemelė- 

Jau pavasarėlis 

Čiulba girioj paukštužėlis, 

Skleidžias pirmos gėlės. 

(švilpauja molinukai) 

 

žemelė 
Ei, sveiki gyvi, sulaukę  

Šilto gero vėjo, 

Buskit medžiai, buskit gėlės 

Laikas jau atėjo. 

 

varlytės 
Oi, žemele, motinėle, 

Liūdna mums, varlytėms, 

Ten, pievelėj, prie upelio 

Nebeaugs žolytė. 

Ten šiukšlynas, 

Ten plastmasė, 

Buteliai upely, 

Mes varlytės, mes kvaksytės 

Ten gyvent negalim. 

 

žemelė 
Oi tikrai, kokia nelaimė 

Reikia jums padėti- 

Užteršta visa pievelė, 

Nėr kur šokinėti. 

Aš žinau, varlytės žalios, 

Kas padėti gali, 

Kas tausoja, myli, saugo 

Upę, gamtą, šalį. 

Jie - darbštuoliai mokiniai, 

Mokyklėlėj mokos, 

Prašymą išgirs tikrai- 

Jį nuneš apuokas. 
(įlekia apuokas, paima prašymą ir išskrenda) 

Ir po pamokų vaikai 

Mums padės tikrai tikrai. 

 

mokytoja 
Išrūšiuot šiukšles mes galim: 

-Imkit, vaikai, po maišelį. 

Štai geltoni-tik plastmasei, 

Štai žali - stiklams. 

Į maišelius mėlynus- 

Dėsim tiktai popierius. 

 

varlytės 
Ačiū ačiū kva kva kva kva- 

Čia dabar švari gamta. 

 

vabaliukai 
Gelbėk, žeme, motinėle, 

Dega mūsų pieva, 

Kažkas uždegė čia žolę, 

Sudegsim lig vieno. 

Boružėlės ir žiogeliai. 

Bitės ir drugeliai, 

Kirmėlytė žaliaakė 

Ir pempės vaikeliai. 
(ugnelių šokis) 

 



 

žemelė 
Oi nelaimė, oi nelaimė, 

Kaip gi jums padėti, 

-Debesėli, debesėli, 

Siųsk greičiau mums lietų. 

(lietaus šokis) 

 
(rauda kiškis) 

žemelė 
Oi, kiškeli ilgaausi, 

Ko taip gailiai raudi, 

Kokios bėdos ar nelaimės  

Tau širdelę spaudžia? 

 

kiškiai 
Žeme, mūsų motinėle, 

Sužeidžiau kojelę, 

Stiklo šukių pribarstyta 

Šioj žalioj girelėj. 

Koks žmogus taip gali elgtis 

Ir stiklus daužyti- 

Susipjaustys letenėles 

Kiškiai, voverytės. 

 

žemelė 
Teks išrinkti, išvalyti 

Tą girelę žalią. 

Kad galėti šokti, džiaugtis 

Čia visi žvėreliai. 

Ei, apuoke, paskubėk, 

Čia pagalbos reikia, 

Lėk, darbštuoliams mokiniams  

Prašymą įteiki. 

(apuokas paima ir išneša prašymą) 

 

mokiniai 
Stiklo šukes-į geltoną 

Dėkime maišelį 

Ir vaikai juk ir žvėreliai 

Susižeisti gali. 

  

kiškiai 
Ačiū ačiū, mokiniai, 

Kaip jums padėkoti? 

Gal tiktai visi kartu 

Galim padainuoti. 

 

 žemelė 
Pašymą turiu, mielieji, 

Gelia man širdelę. 

Nenumeskit stiklo šukės, 

Butelio, maišelio. 

 Nenulaužkit, nenuminkit 

To, kas sužaliavo, 

Neišmeskit į upelį 

Šiukšlių šiukšlių savo. 

Mano prašymą išgirskit 

Mamos vaikai, tėčiai 

Ir su šypsena, su meile 

Padirbėti kviečiam. 

 

kažkas iš veikėjų 
Švarus miškas, švari pieva, 

Ir sraunus upelis. 

Oš medeliai, linguos gėlės, 

Čiulbaus ten paukšteliai. 

Žmonės, gerbkit ir mylėkit 

Žemę motinėlę, 

Ji mus guodžia, ji ramina, 

Ji – maitintojėlė. 

 

mokiniai 
Šiukšlės lai atranda vietą  

Spalvotuos maišeliuos. 

Ei vaikučiai, ir suaugę- 

Tik turėkim valios, 

Štai žaliems-tiktai stiklai. 

Geltoniems-plastmasė, 

O į mėlyną įdėki 

Popierių, kai rasi. 

Švarūs bus laukai, miškeliai, 

Ežerai ir upės. 

 

visi veikėjai 
Džiaugsis mažas, 

 Džiaugsis senas- 

Kaip čia gera būti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


