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Darbo tikslai

1.  Ištirti augalų motyvus lietuvių tautosakoje;

2. Išsiaiškinti, tautosakoje minimų augalų reikšmę mūsų 
dienomis;

3. Išsiaiškinti, kiek augalų rūšių, minimų tautosakoje,  žino 
mokiniai ir pagilinti bendraamžių žinias šioje srityje. 



Darbo metodas

1. Anketinės apklausos ir jų analizė;

2. Lietuvių tautosakos tyrimas (augalų motyvų įvairovės paieškos).



Darbo uždaviniai 

1. Išrinkti populiariausius augalus, minimus tautosakoje;

2. Atlikti 100 moksleivių apklausą, kurios tikslas - išsiaiškinti, ką 
jie žino apie augalų motyvus tautosakoje;

3. Atlikti 100 moksleivių apklausą, išsiaiškinti, kokius iš minėtų 12 
augalų, augina namuose, ir jų auginimo tikslus;

4. Atlikti 100 mokinių apklausą, kurios tikslas - išsiaiškinti, kaip 
pagerėjo mokinių žinios.



Populiariausi augalai, minimi lietuvių 
tautosakoje



Obelis

Mįslės: 

• Kojomis minta, 
rankomis kitiems 
atiduoda;

• Apskritas kaip 
kubiliukas, uodegoj 
šakaliukas;

• ...



Ąžuolas

Patarlės ir priežodžiai: 

• Didelis ąžuolas iš 
mažos gilės išauga;

• Alksniu gimęs, ąžuolu 
neaugsi;

• Jei ąžuolas pirm 
uosio pradeda 
pumpuruoti, tai tą 
metą reiks daug 
vandeny braidžioti;

• ...



Beržas
Dainos:

• Ko liūdi, berželi, ko 
liūdi?/ Ko verki 
nuleidęs šakas?

• ...

Palyginimai:

• Kalbi kaip iš beržo 
iškritęs;

• Audžia drobeles kaip 
beržo tošeles.

• ...



Rūta
Dainos:

• Tu jaunas dienas 
praleidai vėjais / Kaip 
rūta dygus buvai žalia; 

• Apsiverkė mergelė,/ 
Kad nuvyto žalia 
rūtelė;

• ...

Palyginimai: 

• Žalia kaip rūta

• ...



Liepa

Palyginimai:

• Aukšta kaip liepa;

• Auga kaip žalia liepa 
vejelėj;

• Stovi kaip lauko gale 
žalios liepos;

• Palūžo kaip liepa;

• ... 



Lazdynas

Palyginimai:

• Karstosi kaip ožys po 
lazdynus;

• Pabūgo kaip riešutas 
žaibo;

• Geltonas kaip 
riešutas;

• Kietas kaip riešutas;

• ...



Avietė

Mįslės:

• Balta avytė, raudona 
galvytė;

• Raudonas puodelis, 
baltas kamštelis;

• Kūnas raudonas, 
širdis balta;

• ... 



Drebulė

Dainos:

• O kad aš jojau per 
žalią girelę, / Dreba 
mano žirgelis kaip 
drebulėlė;

• Gale giraitės augo 
drebulaitė,/ Tenai 
vaikščiojo močiutės 
dukraitė;

• ...



Erškėtis
Dainos:

• Žydi dar erškėtis šilkais 
apvyniotas;

• Pašukavo man galvelę 
kietu eršketėliu;

• Ką atvesi man, sūneli,-
/ Martelę ar erškėčių 
šakelę...;

• .... 



Aguona
Mįslės:

• Vieną paslėpiau, 
tūkstantį radau?;

• Jauna pana viena 
koja šimtą vyrų 
pakiloja?;

• Kai jauna buvau –
rože žydėjau, kai 
pasenau – akis įgijau, 
pro tas akis pati 
išlindau?;

• ...



Lelija

Dainos:

• Ten vaikščiojo 
mergužėlė,/  Balta 
graži lelijėlė...; 
Atadulksta
atadulksta,/ Svetima 
šalelė, lelijėlė;

• Mergele mano 
jauna,/ Mergele 
lelijėle...;

• ... 



Klevas

Dainos:

• Augo sode klevelis, / 
Augo sode zaliasai...;

• Kleviniai irkleliai
miške ant kelmelio...;

• Suvalgėm klevo lapą/ 
Ir išgėrėm gaidžio 
ašarą;

• ... 



Augalų reikšmė šiandien

• 1. Obelis (99/100), tikslas: dekoratyviam apželdinimui (25%), 
maistinei žaliavai (56%),  liaudies medicinai (19%).

• 2. Avietės (57/100), tikslas: maistinei žaliavai (56%), 
konservavimui (44%).

• 3. Erškėčiai (13/100), tikslas: vitaminų šaltinis(36%), liaudies 
medicinai (64%). 

• 4. Klevas (25/100), tikslas: dekoratyviam apželdinimui (46%), 
medienai (54%).

• 5. Drebulė (3/100), tikslas: dekoratyviam apželdinimui (32%), 
medienai (68%).

• 6. Lazdynas (21/100), tikslas: maistinei žaliavai (50% ), 
dekoratyviam apželdinimui (50%).



Augalų reikšmė šiandien

• 7. Rūtos (21/100), tikslas: liaudies medicinai (20%), 
dekoratyviam apželdinimui (80%).

• 8. Beržas (4/100), tikslas: dekoratyviam apželdinimui (35%), 
medienai (65%).

• 9. Ąžuolas (2/100), tikslas: dekoratyviam apželdinimui (50%), 
medienai (50%).

• 10. Liepa (16/100), tikslas: liaudies medicinai (84%), medienai 
(16%).

• 11. Aguonos (69/100), tikslas: maistinei žaliavai (50% 
),dekoratyviam apželdinimui (50%).

• 12. Lelija (3/100) tikslas: liaudies medicinai (33%), 
dekoratyviam apželdinimui(67%).





Darbo išvados

• Lietuvių tautosakoje minimi šie augalai: obelis, ąžuolas, beržas, 
rūta, liepa, lazdynas, avietė, drebulė, erškėtis, aguona, klevas, 
lelija.

• Šiandien tautosakoje minimi augalai labiausiai auginami 
dekoratyviniais tikslais, kai kurie naudojami maistui.


