
Sakmė 
Apie liūtą, kodėl jo galva tokia plaukuota

 
Liūtas savo guolyje ilgai miegojo. Zebras ir žirafa,
atėjo jo pažadinti. Jis užuodė šalia esančių gyvūnų
kvapą. Jis pasijautė labai alkanas ir užsimanė juos
sumedžioti. Bėgo, bėgo, ir įkrito į krūmus.
Krūmų šakos taip jį išpešiojo, kad jis pasidarė
gauruotas.

Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“
Priešmokyklinė „Žirniukų“ grupė.

Mokytojos
Birutė Polonskaitė ir Zita Paliulytė

Benas Valalis , 6 metai.

Sakmė 
Drambliuko straubliukas

 
Eidamas mišku dramblys sugalvojo pasisupti ant šakos,
ir pradėjo suptis. Supos, supos, kol pradėjo siekti
žemę, ir taip ištyso drambliuko nosis, ir taip atsirado
ilgas straubliukas.

 Akvilė Semaškevičiūtė, 6 metai

Ieva Čeikauskaitė , 6 metai.

Sakmė 
Kam briedžiui ragai?

 
Briedis yra karalius. Karaliai turi karūnas.

Briedžio ragai yra jo karūna !



Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“
Priešmokyklinė „Žirniukų“ grupė.

Dominykas Kalytis , 6 metai.

Sakmė 
Krokodilas plaukė per upę

     Šuniukas buvo prie kranto. Šuniukas sugalvojo
pastatyti pilį. Krokodilui buvo įdomu pažiūrėti,
ką veikia šuniukas, ir jis nuplaukė prie jo.
Klausia:
- Pažaidžiam kartu?
- Gerai, - sako šuniukas.
Jie žaidė, žaidė kol sutemo. Tuomet draugai
atsisveikino.

Urtė Umbrasaitė , 6 metai.
 

Sakmė 
Ežiuko spygliai

 
   Vieną kartą gyveno ežiukų šeimynėlė. Visi ežiukai
neturėjo spyglių. Vieną dieną jie išėjo ieškoti
obuolių ir pasiklydo tarp eglės šakų. Išlindo aplipę
spygliais. Ir nuo to laiko ežiukai visada buvo su
spygliais.

Martynas Pakutka , 6 metai.
 

Sakmė 
Ežiukas ir senelė

 
        Vieną kartą gyveno ežiukas. Jis turėjo
švelnų ir ploną kailiuką. Senelė ežiukui siuvo
šiltus rūbus žiemai. Pametė adatą ir ežiukas
užlipo ant jos. Ir tik surėkė „Ai, ai, ai....“. Vietoj
kailiuko pradėjo augti smailūs spygliai.
 Pabaiga.



Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“
Priešmokyklinė „Žirniukų“ grupė.

Emilija Gabriūnaitė , 6 metai.

Sakmė
Kodėl žirafos ilgas kaklas?

 
     Žirafa norėjo valgyti, bet negalėjo pasiekti
nusiskinti lapelių nuo aukšto medžio.
Kiekvieną dieną ištempusi kaklą, siekė maisto,
kol kaklas išsitempė.

Amelija Rybkovska , 6 metai.
 

Sakmė 
Apie monstrą

 
    Gyveno kartą monstras. Jis
valgė obuolį.

Domantas Lapėnas , 6 metai.
 

Sakmė 
Kodėl arklys nenorėjo būti kiaule?

 
        Kartą arklys norėjo pasiskolinti kiaulės šnipą, o
kiaulė – arklio snukį. Jie apsikeitė ir nuėjo ėsti žolės.
Kiti arkliai pradėjo iš jo juoktis. Arklys ir kiaulė
susitiko ir atgal apsikeitė, nes jam jo snukis
gražiausias.



Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“
Priešmokyklinė „Žirniukų“ grupė.

Patricija Stalnionytė , 6 metai.

Sakmė 
Kodėl Džinas gyvena lempoje?

 
        Džinas gali išpildyti žmonių norus. Ir
pildo tik doriems žmonėms. Gyvena
lempoje, kad pikti žmonės jo lengvai
nerastų. Gali rasti tik geri, ir Džinas už jų
dorumą išpildo norą.

Sakmė 
Kodėl ežiukas yra spygliuotas?

 
     Anksčiau ežiukas buvo be spyglių. Vieną
kartą jis palindo po egle, papūtė vėjas, ir ant jo
užkrito spygliai. Nuo to laiko ežiukas tapo
spygliuotas.

Orestas Blinovas , 6 metai.

Sakmė 
Apie asilą ir briedį

         Gyveno kartais miške asilas ir briedis,
kuris visada eidavo, eidavo pirmas,
atitraukdamas medžio šakas savo dideliais
ragais. Pasiūlė asilas briedžiui susikeisti: asilui –
ragus, o briedžiui – ausis. Eina asilas su ragais
iškabindamas šakas, ir įstrigo tarp medžių. Vos
išsigelbėjo. Nuo to laiko asilas nebenorėjo
skolintis svetimo.

Damir Staselovič , 6 metai.



 Agnė Kalesnykaitė, 7 metai.
 

Sakmė 
Katinas ir pelė“

 
     Gyveno katinas ir laukė pelės, kada ateis prie
sūrio. Kai pelė atėjo, katinas ją pagavo.

Pabaiga.

 
 

Sakmė
Iš kur atsirado vaivorykštė? 

 
        Vieną kartą danguje gyveno saulė ir mėnulis. Jie buvo labai geri
draugai, ir mėgo žaisti kartu. Vieną dieną sugalvojo nupiešti paveikslą.
Susirado įvairių spalvų dažų. Kai susiruošė piešti – pradėjo lyti lietus.
Mėnulis pasislėpė už debesėlio. Saulė, bėgdama slėptis, išvertė dažus.
Visi dažai išsiliejo, sušlapo, ir danguje atsirado didelis spalvotas piešinys.
Saulė ir mėnulis pavadino jį vaivorykšte.

Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“
Priešmokyklinė „Žirniukų“ grupė.

Gabrielė Jasiulionytė , 6 metai.


