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Žaliuojanti, žydinti, šlamanti, 
linguojanti, dainuojanti bei 
kvepianti atkeliavo gražuolė 

vasarėlė.
Ji visus pakvietė pasidžiaugti 
šiltomis, saulėtomis dienomis, 

pabraidžioti po žydinčias pievas, 
žaliuojančius miškus, paskanauti 
prisirpusių raudonų žemuogių bei 

prisirinkti vaistažolių!



Mažieji „Pelėdžiukai“ čiupo 
vartyti bei skaityti knygeles 
apie vaistažoles. 
Jie domėjosi: 
● Koks vaistažolės 
pavadinimas?
● Kaip ji atrodo?
● Kokia jos spalva?
● Koks jos dydis?
● Ką ji gydo?
● Ar ji kvepia?
● Ar ji skani? 
● Ir t.t.



Vaikai, besigrožėdami 
vaistinės ramunėlės 

žiedeliais, net uždainavo:

„Balto šilko sijonėliai –

Lylia lylia.

Sukas baltos ramunėlės –

Lylia lylia“.

(R. Skučaitė eil. „Gėlių ratelis“)



Taigi, visi (dideli ir maži) susipažinę su įvairiomis 
vaistažolėmis, išskubėjo jų ieškoti bei rinkti į pievas ir 

miškus!



Suaugusių ir vaikų rankelės prakvipo: ramunėlių, mėtų, 
čiobrelių, rugiagėlių, medetkų, liepžiedžių ir kitų 

vaistažolių kvapais!



Kaip tikri žolininkai, „Pelėdžiukai“ vaistažolių 
prisirinko pilnas pintines!



Iš kvepiančių žolynų vaikai pynė vainikus, 
komponavo puokštes, kūrė puošmenas, 

skaičiavo žiedlapius, būrė...



Iš ramunėlių, mėtų ir medetkų virė nuovirus ir darė 
gydomąsias vaistažolių voneles. Jose mažieji atgaivino, 

nuramino savo rankeles bei puoselėjo odos švelnumą.



Paragavo bei susipažino su kvapniosiomis vaistažolių arbatėlėmis, jų 
skoniais, aromatais, spalva bei nauda žmogaus sveikatai. Sužinojo, kad 

mėtos - ramina, atgaivina, malšina įvairius skausmus; čiobreliai –
puikiai padeda peršalus (ypač kosint); ramunėlės – nuo skausmo, 

pykinimo ir t.t.; medetkos – gerina kraujotaką, puoselėja jautrią odą ir 
t.t.



Daugelis vaikų prisiminė liepžiedžių arbatą, kurią 
geria, kai serga, pagardintą medučiu.



Vaikai, išsiaiškinę apie vaistažolėse slypinčią 
magišką, gydomąją jėgą,  padainavo įvairių dainelių 
bei pašoko ratelius apie įvairias vaistažoles: mėtas, 

ramunėlės, čiobrelius ir t.t.



Bežaisdami, mažieji žolynėlių simbolių 
ieškojo ir juos atrado grupės aplinkoje



O daugelis savo įspūdžius išreiškė 
meninėje veikloje piešdami vaistažoles



Mažieji „Pelėdžiukai“ 
keliavo vaistažolių takeliais į 
sveikatos kelią, sužinojo kiek 

daug paslapčių slypi 
vaistažolių kraitelėje.
Pasak  habil. dr. E. 

Šimkūnaitės: „Sveikatą 
turime visam gyvenimui tik 
vieną, tad stenkimės, kad 

sąmoningai ar nesąmoningai 
neatsistotume ligos pusėje“. 


