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Mano mažasis draugas

Pp
Pp

Elena Tolvaišienė

Papūgėlė
Pap pap papūgėlė,
Ji dailiausia paukštužėlė,
Pap pap pap dailias
Ji kedena plunksneles.
Pap pap papūgėlė,
Ji gražiausia paukštužėlė.
Per dienelę ant šakos
Tauškia ji be paliovos.

p a p ū

a

Petras
1. Kokie gyvūnai gali gyventi mūsų namuose?
2. Papasakok apie gyvūnėlį, kurį tu globoji.
3. Pasidaryk lankstinuką – papūgėlę.
4. Pasakyk daugiau žodžių, kuriuose girdi garsą p.

3
64-65

4

Mano katytė

pilkos pelės
pamatė pašoko
tupi kampe
Pūkė

Katė Pūkė
Vir vir vir pilkos pelės.
Pelės nori ėsti.
Katė Pūkė pamatė peles.
Šast pašoko iš lovelės.
Pelės vir vir vir urvan.
Pūkė tupi kampe ir seka peles.

1. Papasakok, kaip Pūkė gaudė peles.
2. Ką įdomaus tau teko girdėti apie kates?

4-5
66-67

5

Šuo ir katė

Pūkė ir Aras
Tomo ir Astos katė – Pūkė, o šunelis – Aras.
Kur Pūkė, o kur Aras?

Katės – tai medžiotojos.
Jos gali būti grėsmingos kitiems
žvėreliams ir paukščiams.
Šunys yra ištikimi
žmogaus bičiuliai.
Šunys ir katės – tai žinduoliai.
Svetimų žvėrelių negalima liesti ir glostyti.
1. Koks šunų, o koks kačių gyvenimo būdas?
2. Kuo skiriasi šių gyvūnų pomėgiai?

6
68-69

6

Šuo – žmogaus pagalbininkas

Ą ą Ęę
Ąą Ęę

Ką myli? – mamą, senelę.
Ką ima? – batą, lėlę.

Vilkas – Vilką
tiltas – tiltą
lankas – lanką
ola – olą

Ką moka Vilkas?
Senelė Živilė nemato. Senelė turi
Vilką.
Vilkas senelę visur nuveda. Dabar Vilkas veda
senelę per tiltą. Ką nešasi senelė? Kodėl?
O ką moka Tomo Aras?
Aras šoka per lanką ir kasa olą.

Reksas
7
70-71

Rudis

Meškis

1. Kaip šunys padeda žmogui?
2. Ką moka Reksas, Rudis, Meškis ir Margis?
3. Ką įdomaus tau teko girdėti apie šunis?

Margis

7

Šuo – žmogaus bičiulis

kalę Mirtą kartą lapę krūmą olą barsuką

Rasa ir Mirta
Rasa turi kalę Mirtą. Mirta visur laksto su Rasa.
Kartą Rasa buvo miške. Mirta sėlino iš paskos. Kalė
pamatė lapę ir ėmė loti.
Lapė šoko per krūmą ir dūmė pas savo olą. Rasa
sako:
– Mirta, nelok. Pažadinsi barsuką.
Mirta nurimo.
Nelįsk
prie ėdančio
šuns.
Neliesk mažo
šuniuko, kai greta
yra jo mama.

Neerzink
ir neskriausk
šunų.
Nebandyk
atimti iš šunelio
skanėsto.

1. Kaip reikia elgtis su šuniuku, kad jis taptų tikru tavo draugu?
2. Ką pataria Mirta?
3. Papasakok savo nuotykius su šunimis.

8-9

–
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Vasario 16-oji

Vytė Nemunėlis

Mano Vytis ir Trispalvė
Tėvelis nupiešė man Vytį,
Aš vėliavėlę nudažiau,
Ji popierinė ir mažytė,
Bet nieko man nėra gražiau.
Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos,
Viena primins naminę duoną,
Kita kaip lygumos žaliuos.
O ta trečioji tartum kraujas
Už laisvę kritusiems plevens...
Žydės ir man, žydės ir tau jos,
Ir nepabūgs šalnų rudens.

10
72-73

1. Ką lietuviui reiškia Vasario 16-oji?
2. Išmok eilėraštį atmintinai.
3. Pasidarykite Trispalvių ir jomis papuoškite klasę.

9

Kaip švęsime Lietuvos gimtadienį?

Kaip
švęsime
Vasario 16-ąją?

Mokykloje
surengsime
šventinę
programą.

Aplankysime
Lietuvos
savanorių
kapus.
Dalyvausime
iškilmingame
koncerte.
Mokyklą
ir namus
papuošime
Lietuvos
vėliavomis.

1. Kaip vaikai ruošiasi švęsti Vasario 16-ąją?
2. Kaip bus minima Lietuvos Nepriklausomybės šventė tavo šeimoje, mokykloje?

11

–
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Užgavėnės

Kas tos Užgavėnės?
Užgavėnės – tai žiemos pabaigos šventė. Moterys kepa
blynus, verda kopūstus. Mat per Užgavėnes reikia valgyti net
devynis kartus. Jaunimas ir vaikai važinėja rogėmis, voliojasi
sniege. O kam? Kas žino? Tam, kad derlius būtų geresnis.
O koks įdomiausias Užgavėnių užsiėmimas? Žinoma, eiti
Užgavėnių persirengėliais. Vakare persirengėliai sudegina
Morę – didelę šiaudinę baidyklę. Taip išveja žiemą.

Užgavėnės
derlius
persirengėliai
Morė
12-13
74-75

1. Kaip seniau buvo švenčiamos Užgavėnės?
2. Pakalbėkite su seneliais apie Užgavėnių papročius. Išmokite iš
jų Užgavėnių žaidimų.

11

Ruošiame Užgavėnes mūsų mokykloje

Vaikų dainelė

Kepė boba bandeles
Kepė boba bandeles
Gale ežerėlio.
O kur tos bandelės?
Kiaulelė suėdė.
O kur ta kiaulelė?
Vilkelis pagavo.
O kur tas vilkelis?
Prūsokai sugraužė.
O kur tie prūsokai?
Į sniegą sušalo.
O kur tas sniegelis?
Saulutė įšildė.
O kur ta saulutė?
Dangun įriedėjo.
Dangun įriedėjo
Ir ramiai sėdėjo.

Žiema,
žiema,
bėk iš
kiemo!

Šalta žiema
šalin eina,
jau pavasaris
ateina!

prūsokai
įriedėjo

1. Išmokite Užgavėnių dainelę ir padainuokite ją vaidmenimis.
2. Kodėl per Užgavėnes reikia triukšmauti ir juokauti?
3. Išmokite Užgavėnių šūkavimų ir pabandykite išvaryti žiemą.

14

–
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Naminiai gyvuliai ir paukščiai

Įį Ųų
Ii Uu

Ką mato? – arklį, medų.
Ką myli? – tėtį, sūnų.
Ko nėra? – avižų, šunų.

Bėris – Bėrį
oželis – oželį
Mikis – Mikį
karvė – karvę
žolė – žolę
avižos – avižų

Bėris ir Mikis
Senelis Matas turi arklį Bėrį.
Bėris ėda žolę. Senelis atnešė ir avižų.
Senelė Stasė melžė karvę Margę.
Dabar senelė veda oželį Mikį.
Oželis nenori namo.
Mikis pamatė arklį ir...
Ką padarė Mikis?
Ką padarė Bėris?
15-16
76-77

1. Kokius gyvūnus augina ūkininkai?
2. Kurie iš šių gyvūnų paukščiai, o kurie žinduoliai?

13

Kam laikome naminius gyvulius ir paukščius?

Naminiai gyvuliai ir paukščiai
Naminiai gyvuliai yra naudingi. Padeda ūkio darbuose.
Duoda pieno, mėsos. Rengia ir apauna mus.
Kaip jie tai daro?
O ką duoda naminiai paukščiai?

Ėsk, karvyte, žalią šieną
Ir atnešk man balto pieno.
Ėsk, karvyte, po kluonelį,
Nešk pienelio po puodelį.
Ėsk, karvyte, po kelmynę,
Nešk pienelio po puodynę.

1. Kokią naudą teikia naminiai gyvuliai ir paukščiai?
2. Kaip reikia juos prižiūrėti?

17
78-79

14

Būsiu ūkininkas

dėdę Kęstą įdomu vartų žąsų vištų ožkų
baltų margų žalų pulką

Kur buvo Tomas?
Tomas buvo pas dėdę Kęstą. Ten buvo įdomu.
Ką Tomas ten matė?
Netoli vartų lesė pulkas žąsų. Karkė šešetas vištų.
Mekeno keletas ožkų.
Tvarte mūkė karvės. Buvo ten ir baltų, ir margų,
ir žalų. Visos karvės ėdė pašarus.
Tomas bus ūkininkas. Turės pulką žąsų arba ožkų.
1. Kokie darbai ir darbeliai laukia Tomo, kai jis taps ūkininku?
2. Sukurk paveikslą arba plakatą „Mano ūkis”.

18
80-81
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Mokomės dainelių apie gyvulius ir paukščius

Vaikų dainelė

Du gaideliai
Du gaideliai, du gaideliai
Baltus žirnius kūlė,
Dvi vištelės, dvi vištelės
Į malūną vežė.
Ožys malė, ožys malė,
Ožka pikliavojo,
O ši trečia ožkytėlė
Miltus nusijojo.
Musė maišė, musė maišė,
Uodas vandens nešė.
Saulė virė, saulė virė,
Mėnesėlis kepė.

1. Kurie naminiai gyvuliai ir paukščiai minimi tekste? Ką jie veikė?
2. Kokias dar žinai daineles apie naminius gyvulius ir paukščius?
3. Pažiūrėk į nuotrauką ir pabandyk padaryti panašų naminio
gyvūno atvaizdą.

19

–
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Jau moku...

Yy
Yy

y

l

Ylą rado Motiejukas,
Ylos kotas buvo striukas.
Ylą rado, siūs batelį,
Yla dūrė į pirštelį.

a

Tomas
moka

yla

20
82-83

1. Kodėl Motiejukas susižeidė?
2. Ką moka Tomas? Kuriuose žodžiuose girdi garsą y?
3. Ką tu jau moki?

17

Noriu išmokti

Vytas yra skylė suplyšo išmokyk mokykis
Yla
Tomo batas suplyšo.
Tomas lėkė pas Vytą.
Vytas yra Tomo pusbrolis.
Vytas ėmė ylą.
Ką darė Vytas?
Kur dingo skylė?
Ir Tomas ėmė ylą.
Tomas prašo Vytą:
– Išmokyk mane.
– Sėsk ir mokykis.
Išmoksi – mokėsi ir man padėsi.
Ko dar nori išmokti Tomas?

1. Ko tu nori išmokti?
2. Kodėl reikia mokytis?

21
84-85
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Keliaudami mokomės

Jj
Jj

Jūra sujudus,
Jūra tamsėja.
Gintaro grūdus
Jūra pasėja.
j

ū

r

a

jūra

Jonas
1. Papasakok apie savo keliones.
2. Ko išmokai keliaudamas?

22
86-87

Bėga pakrante
Julius ir Auksė,
Juodkrantėj renka
Gintaro auksą.

19

Moku paklausti

joja Julė moja jam Joniškės

Tomas joja
Senelis Matas joja. Ir Tomas joja.
Teta Julė jam moja. Tomas sako:
– Seneli, ten jūra?
– Ne, ten ne jūra. Ten Joniškės ežeras, – atsako senelis.
Senelis moko:
ti
Jo
Tie
Drą
Grei
Lė

-

ti

ta

ti

nai,
siai
siai
tai
tai

jok,
jok,
jok,
jok,
jok,

ne
ne
ne
ne
ne

1. Kodėl reikia klausti?
2. Kaip mandagiai paklausti?

ti
-

bi
bi
bi
bi
bi

ta
-

jok.
jok,
jok,
jok,
jok.
23-24
88-89

20

Mokausi dirbti

joti Vėjas jis artojas jo javus Justas žvejys žvejos
jūroje Janutė bijūnus mokytoja

Dirbame
Tomas moka joti. Jo arklys – Vėjas.
Jonas bus artojas. Jis sės javus.
Justas bus žvejys. Jis žvejos jūroje.
Janutė sodins bijūnus ir tulpes.
Asta bus mokytoja.
25-26

–

artojas aria
žvejys žvejoja
mokytoja moko

1. Atpažink paveikslėlyje Tomą, Joną, Justą, Janutę ir Astą.
2. Kuo norėtum būti užaugęs?
3. Kodėl reikia dirbti?

21

Jau pavasarėja

ia io
ia io
valo – valio
Valio!
Pavasaris!
Kur Tomas?

žala – žalia

varo – vario

Ten
žalia žolė!

Tomas
valo
langą.

Stiebiasi žalia žolytė,
Tuoj ją ės žala karvytė.

Bet žala
karvė dar
tvarte.

Jau pavasaris rakteliais vario
Šaltą žiemą šalin varo.

Tris kartus „valio!” sušukęs,
Valo kiemą mūs Tomukas.
1. Kokius pavasario požymius teko tau pastebėti?
2. Rask žaliuose lapeliuose žodžius, kurie skiriasi tik viena
raide. Pabandyk juos parašyti.

27
4-5

22

Ką kalba varveklis?

švilpia
nešvilpia

duria
neduria

Dalia lekia verkia kokios gražios
dumia varveklio šlapios

Ko varveklis verkia?
Atšilo. Nešvilpia šaltas vėjas. Šaltis neduria nosin.
Dalia ir Tomas lekia iš mokyklos.
– Dalia, ten ant stogo varveklis!
– Oi, varveklis verkia. Kokios gražios ašaros!
– O kodėl varveklis verkia? – domisi Tomas.
– Šaltis dumia už kalnų. Rytoj varveklio nebus...
– Dalia, mūsų pirštinės šlapios!
Dalia ir Tomas bėga namo.
28
6-7

1. Kokį pavasario ženklą pastebėjo vaikai?
2. Perskaitykite vaikų pokalbį vaidmenimis.
3. Nupiešk verkiantį varveklį.

23

Kaip rengtis pagal orą

iu iū
žuvis – žiurkėnas

sūris – siūlas

Juliukas siuvėja siuva drabužius pasiuvo striukę
žiūri šlapia niūru medeliams pasiūs žalius

Kas pasiūs?
Juliuko mama siuvėja. Ji siuva drabužius.
Rudenį pasiuvo šiltą paltuką.
Dabar mama siuva ploną striukę.
Juliukas žiūri pro langą. Dar visur šlapia, niūru.
– O kas medeliams pasiūs žalius drabužius? – domisi
Juliukas.
1. Pabandyk atsakyti į Juliuko klausimą.
2. Padėk pavasariui aprengti medelius – iš medžiagos skiaučių
sukurk pavasariškai pasipuošusius medžius.

29
8

24

Daigeliai ant palangės

Vytautė Žilinskaitė

Svogūnėlis
Saulė vis skaistesnį pluoštą spindulių pažeria.
– Gal pamerkti? – abejoja mama, vartydama rankoje
svogūno galvą su vos prasišovusiu blyškiu daigeliu.
– Ir kas tada bus? – smalsauja Vaidotas.
– Išsikals daug žalių laiškų.
– Ir jie išaugs aukšti aukšti? – klausia berniukas.
– Žiūrint, kaip auginsi, kaip mylėsi, – šypteli mama.
– Tai leisk, – prašo berniukas, – leisk man vienam jį
auginti. Noriu pažiūrėti, ar aukštai žali laiškai iškils.
Jis pamerkia svogūno galvą į molinę vazelę – daigeliu
į viršų. Padeda ant palangės.

30-31
9

1. Papasakok, kaip berniukas augino svogūno laiškelius.
2. Kam reikalingas toks pavasarinis darželis ant palangės?
3. Įrenkite klasėje tokį pavasarinį darželį.

25

Paukščių pasaulyje

Gg
Gg

Tai raibumai genelio,
Tai gražumai genelio.
Raibumai jo,
Gražumai jo.

Gegutėlė tupi tupi,
Vanagėliui rūpi rūpi.
Leiski leiski, motinėle,
Pasigauti gegutėlę.
g

e

n

y

genys

Genutė

s

Tu, gaideli kaikary,
Gražų balsą tu turi.
Ko ko ko, kakariekū,
Ko ko ko, kakariekū!
genys
gegutė
gandras
garnys

vanagas
gervė
gaidys
volungė

1. Kurie paukščiai minimi dainelėse? Kurie iš jų laukiniai, o kuris
– naminis?
2. Kuris paveikslėlis kuriai dainelei tinka?
3. Kurių paukščių pavadinimuose girdi garsą g?

32
10-11

26

Genys – medžių gydytojas

gražu giria galima išgirsti gegutės volungės margas
genelis vanagas gurgutis gilė išsigando

Genys
Gražu miške. Giria atbunda. Ką dabar galima išgirsti?
Negirdėti gegutės ir volungės. Bet margas genelis
kala.
Atlėkė vanagas. Šast žemėn
gurgutis ar gilė. Vanagas išsigando.
O genys kala.
Kodėl genys kala?
1. Kodėl genį vadiname medžių gydytoju?
2. Iš spalvoto kartono pasidaryk dirbantį genelį.

33
12

27

Ką žinome apie zyles?

Zz
Zz

z

y

l

Kas?
Savo mažu
Snapeliu
Daug nuveikti
Galiu:
Didelį sodą
Apginti –
Vikšrelius
Sunaikinti.

ė

zylė

Zigmas
1. Įmink mįslę. Tark paukščio pavadinimą, įsiklausydamas į
garsus.
2. Papasakok, ką žinai apie zyles.
3. Kaip reikia jomis pasirūpinti žiemą?

vikšrelis

34
13

28

Mes – paukštelių bičiuliai

Zigmas Kazys Zosytė zylės zujo lizdo

Rudenį Tomas ir Zigmas padarė lesyklą. Ją pastatė
mokyklos sode.
Buvo šalta, snigo. Kazys ir Zosytė lesino zyles. Zylės
zujo aplink lesyklą.
Dabar atšilo. Zylės zuja tarp šakų. Jos ieško kirminų.
Zigmas vėl dirba. Jis kala inkilą varnėnams.
Ir Kazys žino, kad varnėnas
nemoka sukti lizdo.
Kazys skuba kalti inkilą.
Zosytė sako:
– Tėveli, vėjas nuvertė
gandro lizdą. Gandras
neras savo namų!
Ką padarė tėvelis?
35-36
14-15

1. Kaip vaikai globojo paukštelius žiemą, o kaip pavasarį?
2. Kaip paukšteliai atsidėkoja savo draugams?
3. Sugalvok tekstui pavadinimą.

29

Cirkas, cirkas atvažiavo!

Cc
Cc

c

i

r k a s

cirkas

Cirke rodė juodą katę,
Cypė pelės ją pamatę.
Cypkit, pelės, džiaugsmui savo,
Cirkas, cirkas atvažiavo!

Ciliutė
1. Ką įdomaus galima pamatyti cirke?
2. Pasakykite kuo daugiau žodžių su garsu c.

klounas
akrobatas
dresuoti gyvūnai
37
16

30

Einame į teatrą

cirke cukrinė scenoje Cibutė cukrų citrinas
cinamono dekoracijos apsilankė

Teatre
Tomas ir Vincelis buvo cirke. O Asta ir Ciliutė
apsilankė teatre. Jos matė spektaklį „Cukrinė avelė”.
Jį pastatė grupė „Cik cak cak”.
Scenoje lakstė avelė Cibutė. Ji ėdė cukrų. Todėl
avelės vilnos pavirto cukrine vata. Cibutė išsigando. Ji
pradėjo ėsti žolę, citrinas ir cinamono šaknis. Cibutė
vėl turėjo paprastas vilneles.
scena
– Man patiko ta avelė, – sako Asta.
– O man – dekoracijos, – sako Ciliutė. aktorius
dekoracijos
spektaklis

1. Papasakok cukrinės avelės nuotykį.
2. Kokį spektaklį tu matei? Kas vaidino?

38
17

31

Žiūrime televizijos laidas

Čč
Cc

Čia česnakas ir čiobrelis,
Čia čiuožykloje paršelis.
Čia ir sporto čempionas –
Žiūri tėtis, žiūri Jonas.
č e s n a k a s

česnakas

Česius
1. Kokias televizijos laidas žiūri Jono šeima?
2. Kurias televizijos laidas tu mėgsti žiūrėti?
3. Kokių taisyklių reikia laikytis, žiūrint televizorių?

39
18-19

32

O gal tapti čempionu?

Česius dviračiu čempionas čia čiūžt čiulpia čiobrelių

Čempionas
Petras, Ciliutė ir Vincukas ėjo iš mokyklos.
Česius važiavo dviračiu. Jis rėkė:
– Šalin! Lekia čempionas!
Čia buvo upelio krantas. Česius čiūžt ir paslydo.
Jis įkrito į vandenį.
Dabar Česius guli lovoje. Jis čiulpia česnaką su
medumi. Geria čiobrelių arbatą.
Kodėl Česius nenori būti čempionas?
40

–

1. Ką reikia daryti, norint tapti čempionu?
2. Kokius tu žinai čempionus? Kuo jie pasižymėjo?
3. Kokioje srityje tu galėtum būti čempionas?

33

Melų diena

Martynas Vainilaitis

Pupa
Opa pa, opa pa...
Augo lysvėje pupa.
Dėdė pupą pasodino,
Melagėlis užaugino.

po
m
tru

Me l o

s

Opa pa, opa pa...
Dangų parėmė pupa!
„Viso gero” dėdei taręs,
Melagėlis pupon karias.
Opa pa, opa pa...
Triokšt ištįsėlė pupa!
Melagėlis tekšt į balą
Ir iš gėdos rausta, bąla!..

k

o

j

os

Opa pa, opa pa...
Džiūsta saulėje pupa.
Dėdė pupų ankštis gliaudo,
Melagėlį varlės maudo!

ištįsėlė
gliaudo

1. Papasakok melagėlio nuotykį.
2. Ar galima meluoti? Kodėl?
3. Kokia patarlė pasislėpė tarp pupos lapų? Perskaityk ir
nurašyk ją.

41

–

34

Verbų sekmadienis

Verbos
Štai ir ateina Verbų sekmadienis.
Bėkit į miškelį verbų rykščių
parsinešti – kadagio ar katinuotų
gluosnio šakelių.
Rytą skubėkit nubusti, nes
pamigusius gali pažadinti rykštė.
Sako, kad verba plaka lovoje
gulinčius. Kam bus suduota verba,
tas bus sveikas. Tikima, kad verba
saugo namus nuo žaibo.
Verbų sekmadienis
kadagys
gluosnis
plaka

Verba muša,
ne aš mušu.

Tol muš,
kol suluš.

Būk stiprus
visus metus!

42
20-21

1. Ką sužinojai apie Verbų sekmadienio papročius?
2. Perskaityk Verbų linkėjimą. Kokį linkėjimą tu norėtum išgirsti?
3. Pabandyk surišti verbą.

35

Velykos – pavasario šventė

Vytė Nemunėlis

Velykos
„Velykos” – šaukia pempė,
„Velykos” – vyturėlis,
Velykom puošias žemė
Žiedais ir pumpurėliais.
Tolyn, tolyn žiemužę
Vėjelis šiltas pučia,
Keliu Velykė veža
Ratus margų margučių.
Ten, už ežios, kiškienė
Vaikams pyragą kepa
Ir devynių saldumų
Medum plutelę tepa.
Kaip mėlynos žvaigždelės
Žibutės skleidžia žiedą,
„Valio, valio Velykos!”
Kieme vaikučiai gieda.

ežia
Velykė
1. Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis?
2. Kokius žinai Velykų papročius?
3. Sužinokite, kaip marginami margučiai. Pabandykite patys
juos marginti.

43
22

36

Ruošiamės Velykoms

Sumanus kiškutis
Sudėk margučius
į krepšelius.

O man?

Kas
Tinginys

44
23

nedirba,
du

tas

nevalgo.

kartus

1. Kodėl kiškis Gudruolis negavo margučio?
2. Ar teisingai pasielgė Velykė?
3. Dailiai nurašyk patarles.

dirba.

37

Velykų papročiai

Laimės tas,
kurio stipresnis.

Aš mažas vaikelis,
kaip pupų pėdelis.
Kepurę laikau,
kiaušinių prašau!

Jeigu pataikysi
į kitą margutį –
pasiimk abu.
Jeigu ne, palik ir savo.

1. Kokie Velykų papročiai pavaizduoti paveikslėliuose?
2. Apie kokias velykines tradicijas dar girdėjai?
3. Kaip tu ruošiesi švęsti Velykas?

45
24-25

38

Vietovė, kurioje gyvenu

ai
ai

Skyrium a, skyrium i,
Raidės nieko sau abi,
Kai sustoja šalimai,
Tuoj ir šaukia – ai ai ai.

skaito Jogailos namai kaimai Burokai Šaltėnai
Vaiponia

Punskas
Tomas skaito:
Aš gyvenu Punske, Jogailos gatvėje. Punskas
yra ant Punios ežero kranto. Čia stovi sena bažnyčia
ir kultūros namai. Netoli Punsko yra įdomūs kaimai:
Burokai, Šaltėnai, Vaiponia ir kiti.
1. Papasakok apie vietovę, kurioje tu gyveni.
2. Kodėl reikia žinoti savo adresą?

46
26-27

39

Keliaujame

au
au

A nuo u kol toli,
Raidės nieko sau abi,
Kai sustoja tik arčiau,
Tuoj ir loja – au au au.

keliautojas keliauti traukiniu Kauną autobusu
plaukti užaugs

Keliautojas
Tomas mėgsta keliauti. Iš Trakiškių stoties
traukiniu nuvyko į Kauną. Autobusu važiavo į
Suvalkus. Dažnai darda mašina į Agurkius pas
senelius. Tomas nori plaukti laivu ir skristi lėktuvu.
Kai užaugs, bus lakūnas.
1. Papasakok, kaip tau teko keliauti.
2. Nupiešk transporto priemonę, kuria mėgsti keliauti.

47-48
28-29

40

Vykstame į muziejų

ie
ie
ietis

iešmas

muziejuje apie piemenys pievose staltiesės riestą
žiedas

Muziejuje
Tomas su draugais buvo muziejuje. Muziejaus
vedėjas pasakojo apie senus laikus.
Seniau moterys verpė linus ir audė drobes.
Piemenys ganė pievose gyvulius.
O ką vaikai matė muziejuje?
Mergaitėms patiko staltiesės ir vienas auksinis
žiedas. Berniukai matė ietį ir riestą iešmą.
Ir jūs aplankykite šį muziejų.
49
30-31

1. Ką galima pamatyti muziejuje?
2. Kaip seniau žmonės dirbo ir poilsiavo?
3. Pažiūrėk filmą apie Punsko etnografinį muziejų.

Ekskursija po mūsų kraštą

uo
uo

41

uoga			 uodas
puodų dubuo uogų Guodą juostas sesuo Danguolė
duoną Kampuočiuose akmuo

Ekskursija
Mūsų klasė surengė ekskursiją.
Aplankėme puodų meistrę Juzę. Ji žiedžia ir lipdo
puodus. Ant stalo stovėjo dubuo. Jis buvo pilnas uogų.
Paskui nuvykome pas audėją Guodą. Ji audė
juostas. Guodos sesuo Danguolė kepė duoną.
O ką vaikai matė Kampuočiuose? Kam skirtas tas
paminklinis akmuo?
1. Kur vaikai buvo ekskursijos metu?
2. Kur tu buvai ekskursijoje? Nupiešk, ką matei.

50-51
32-33

42

Kaip saugoti sveikatą?

ei

eina 		
sveikatą sveikam reikia eik veidą

peilis

Saugok sveikatą
Norint būti sveikam, reikia laikytis šių taisyklių:
• Labai sveika žaisti gryname ore.
• Dažnai eik pasivaikščioti, tik tinkamai apsirenk.
• Valgyk daug vaisių ir daržovių.
• Pavalgęs išsivalyk dantis.
• Dažnai plauk rankas, prausk veidą ir visą kūną.
Tada tau sakys: „Esi sveikas kaip ridikas”.
52-53
34-35

1. Kaip reikia saugoti sveikatą?
2. Sukurkite plakatą, skatinantį sveikai gyventi.

43

Švara – sveikata

ui
ui
muilas Tomui

Tarė u ir tarė i:
Būsim mes kartu abi,
Bet ką veiksi tu paskui,
Kai išeis tau – ui ui ui?

muilino paskui Matui

Muilas
Mama padavė Tomui muilą. Tomas muilino rankas,
muilino ir veidą.
Paskui atėjo Matas. Jis prausėsi be muilo. Tomas
sako Matui:
– Muilink rankas, veidą ir ausis. Būsi švarus.
Kyla muilo burbulai. Vaikai trina delnus, kol
rankos apauga putomis.
Tomas ir Matas šaukia:
– Ui ui ui! Puikios muilo pirštinės!
1. Kaip tu rūpiniesi švara?
2. Pasidaryk „muilo pirštines”.
3. Ar teko tau pūsti muilo burbulus? Nupiešk juos.

54
36-37

44

Dantukai sveiki – vaikučiai linksmi

Meilutei suskaudo nevalai baisu užtaisė nebeskaudės

Meilutė gydo dantis
Meilutei suskaudo dantuką. Mama nuvedė pas
gydytoją. Gydytoja sako:
– Nevalai, mergyte, dantukų. Todėl ėmė gesti tavo
dantys. Dabar reikės gydyti.
Meilutei baisu.
Gydytoja išvalė ir užtaisė dantuką. Nebeskaudės.
Dabar Meilutė visada valys savo dantukus.
55-56
38-39

1. Kaip reikia rūpintis dantukais?
2. Kodėl nereikia bijoti dantų gydytojo?
3. Nupiešk daiktus, kurie tau padeda rūpintis dantukais.
4. Pažiūrėk filmą ir įsitikink, kad dantų gydytojo nereikia bijoti.

45

Ne tik balandis – švaros mėnuo

praustis laižosi uodegėlę raito klausia valgei
prausiesi nusiprausiu paskui vyrai prausiuosi

Pranas Mašiotas

Vincukas ir katinėlis
Vincukas atsikėlęs nubėgo praustis. Atėjo katinėlis.
Laižosi, uodegėlę raito ir klausia:
– Ką valgei taip anksti, kad prausiesi?
– Aš dar nevalgęs. Pirma nusiprausiu, paskui
valgysiu. Visi vyrai taip daro.
– O aš prausiuosi pavalgęs. Visos katės taip
daro.
1. Kada prausiasi Vincukas, o kada katinėlis? Kodėl?
2. Perskaitykite vaidmenimis Vincuko ir katinėlio pokalbį.
3. Pabandyk pasidaryti iš muilo skulptūrėlę – gyvūnėlį, augalą
arba žmogiuką.

57
40-41
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Batų ir drabužių švara

pasakyti pasakysiu šiandien nusivalysiu
Kostas Kubilinskas

Pats valysiu batukus
Kas man valo batukus?
Gėda pasakyti.
Kas rytelį batukus
Valo man mamytė!
Aš vyrukas jau smarkus,
Mamai pasakysiu,
Kad nuo šiandien batukus
Pats nusivalysiu.

58

–

1. Kas valo tavo batukus?
2. Perskaityk ir įmink mįsles. Rask jose žodžius su dvibalsiais.

47

Mes esame dzūkai

Dz dz
Dz d z
dzūkai

dzinkt!

Dzidorius Dzūkijos dzūkiškų

Dzūkai
Senelis Dzidorius
aiškina Tomui:
– Mūsų kraštas –
Dzūkijos dalis. Mes
esame dzūkai.
Tomas išmoko
dzūkiškai pasakyti
dzidelis, dziena,
medzinis, Dzievas...
– Dzag dzag dzag! – Tomas bėga pas senelę.
Senelė moka daug dzūkiškų dainų.
Kartu su senele Tomas dainuoja:
„Vai kur buvai,
Dzieduk mano?..”
1. Ką dar žinai apie dzūkus?
2. Išmok dainuoti dzūkišką dainą.

59
42-43

48

Kuo garsi Dzūkija?

Dž dž
Dz d z
audžia
Didžiuliuose žaidžia leidžia saldžią

džiaugiasi

Audėja
Senelis Dzidorius
gyvena Didžiuliuose.
Dabar senelis leidžia saldžią
beržų sulą. Jo anūkė Daiva
audžia juostas. Audžia ir
lovatieses.
Asta dar maža. Ji
žaidžia ir žaidžia.
Astai patinka juostos.
Ji bus audėja.

1. Pažiūrėk filmą „Pas audėją”. Kuo įdomus jos darbas?
2. Išmok „austi” popierinę juostą.

60
44-45

49

Mūsų tėvynė – Lietuva

Hh
Hh

h e r b a s

herbas

Henrikas

Lietuvos himnas
Lietuva, tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

1. Kur matei Lietuvos herbą?
2. Kur girdėjai Lietuvos himną?
3. Kartu su mokytoja išsiaiškinkite Lietuvos himno žodžių
prasmę. Nenusimink, jei ne viską iš karto suprasi.

61
46-47

50

Lietuvos valstybiniai simboliai

vėliavą himną

Kas brangiausia?
Lietuva – mūsų žemė. Lietuva – mūsų Tėvynė.
Ji viena, kaip ir Motina.
Lietuva turi savo vėliavą ir herbą. Valstybinius
simbolius reikia gerbti ir branginti.
Iškilmingomis progomis giedamas Lietuvos
himnas.
Išmok jį. Atsistok, kai gieda himną.
62-63
48-49

1. Kodėl mums brangi Lietuva?
2. Surenkite piešinių apie Lietuvą konkursą.

51

Lietuva – dainų šalis

Ch ch
Ch ch

Choras „Dzūkija”

ch o

r

a

s

choras

Choras „Pašešupiai”

chorvedys

Choras traukia dainužėlę,
Chorvedys rankas iškėlė.
Choras gieda mums, sesyt!
Choro miela paklausyt.

1. Kokių chorų atliekamas dainas girdėjai?
2. Pasiklausykite lietuvių liaudies dainų.
Apibūdinkite jų turinį ir nuotaiką.

64

–

52

Mokomės dainų apie Lietuvą

Mokyklos choras
Mokyklos choras gražiai dainuoja.
Šiandien mokėsi giedoti Lietuvos himną.
– Asta, aš dainuosiu chore, – pasigyrė Tomas.
– Išmoksiu daug dainų. Mūsų choras dalyvaus Chorų
šventėje.
Tomas dainuoja:
„Už žalių miškelių,
Kur aukšta kalva,
Ten mano Tėvynė,
Brangi Lietuva”.
1. Ir tu išmok dainą apie tėvynę.
2. Kokių taisyklių reikia laikytis dainuojant?

65
50-51

53

Kuo garsi Lietuva?

F f
F f

folkloru fermos filmai

f a b r i k a s

fabrikas

Kuo garsi Lietuva?

Feliksas

Mūsų tėvynė garsi folkloru, bet
Lietuva ne tik dainų šalis. Pasaulyje
žinomi Lietuvos fabrikai ir fermos.
Garsūs mūsų krepšininkai. Įdomūs
lietuviški filmai.
– O kuo dar garsi Lietuva? –
galvoja Tomas.

1. Padėk Tomui atsakyti į jo klausimą.
2. Kodėl reikia didžiuotis savo tėvyne?

66
52-53

54

Kuo aš išgarsinsiu savo Tėvynę?

fermeris fazanų žirafą

Fermeris
Feliksas vartė knygą apie kitų šalių žmones. Jis sako
tėveliui:
– Aš būsiu fermeris. Turėsiu didelę fermą. Kieme
bus daug povų ir fazanų. Dar ir žirafą norėčiau turėti.
– Gal geriau būk ūkininkas. Augink daug žąselių.
– Ne, tėveli. Juk toks gražus užrašas:

67-68
54-55

1. Ką tu pasakytum Feliksui?
2. Perskaitykite tėvelio ir Felikso pokalbį vaidmenimis.

55

Didžiausia dovana

žvangučiai brangiausią nepaliauk

Anzelmas Matutis

Skambioji kalba
Tau, vaikuti, dovanoju
Skambią skambią kalbą:
Lyg varpeliai,
Lyg žvangučiai
Jos žodeliai skamba.
Tau, vaikuti, dovanoju
Ir brangiausią žodį:
Lietuva! –
Širdim ir lūpom
Nepaliauk kartoti.

1. Kuri kalba tau gražiausia ir skambiausia? Kodėl?
2. Kurie lietuviški žodžiai tau gražiausi?
3. Išmok eilėraštį atmintinai.

69
56-57

56

Mes gyvename Lenkijoje

Varšuva Vyslos senamiestį zoologijos

Suvalkai

Vysla

Varšuva

Lenkija
Mes gyvename Lenkijoje. Lenkijos sostinė –
Varšuva. Varšuva yra prie Vyslos upės. Varšuvoje
verta aplankyti senamiestį, Karalių rūmus, zoologijos
sodą. Varšuva vis gražėja.
O štai Lenkijos herbas ir vėliava.

70-71
58-59

1. Ką sužinojai apie Lenkiją ir Varšuvą?
2. Kaip atrodo Lenkijos herbas ir vėliava?
3. Paieškok atvirukų ir nuotraukų su Varšuvos vaizdais.
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Mes – Europos Sąjungoje

Estija
Latvija
Anglija

Lietuva
Lenkija

ja
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Rumunija

Lietuva ir Lenkija priklauso Europos Sąjungai.
Štai Europos Sąjungos vėliava.

1. Kokios šalys priklauso Europos Sąjungai?
2. Pasiklausykite Europos Sąjungos himno.

72
60-61

58

Mūsų planeta Žemė

Lietuvių sakmė

Saulė, Mėnulis ir Žemė
Gyveno danguje Saulė ir Mėnulis. Jie turėjo
dukrelę Žemę, kurią labai mylėjo.
Kartą jie susipyko. Tada Saulė nutarė, kad ji viena
saugos Žemę. Bet Mėnulis nesutiko ir padavė ją
į teismą.
Teisėjas Perkūnas bylą išsprendė šitaip: Saulė,
kaip motina, Žemelę saugos dieną, o Mėnulis tėvelis
– naktį. Jam dar padės jo seselės žvaigždės.

73
62-63

1. Palygink sakmės turinį ir tekstus iš žinyno. Kur pateikti tikri, o
kur pramanyti dalykai?
2. Iš sakmės nurašyk Perkūno sprendimą. Paryškink nosines raides.
3. Nupiešk sakmei iliustraciją.

Mano pėdsakas Žemėje

59

Saugokime Žemę!
– Kodėl reikia tausoti gamtą?
– Žmonės, gyvūnai ir augalai gyvena
Žemėje. Jei žmonės teršia gamtą, vėliau
gali būti nemalonių padarinių. Dabar jau yra
tokių vietų, kur trūksta švaraus vandens.
– Kodėl manoma, kad mūsų planetoje darosi
vis šilčiau?
– Pastaraisiais metais orai ėmė šiltėti.
Tai vyksta dėl gamyklų ir automobilių
teršalų. Dėl klimato atšilimo kyla audros ir
potvyniai.
– Kaip susidaro potvyniai?
– Kai be paliovos pliaupia lietus, vandens
lygis upėse pakyla. Jos išeina iš savo vagų
ir išsilieja. Tada vanduo nušluoja viską nuo
krantų.
1. Pratęskite vaikų ir Ekoliuko pakalbį.
2. Sužinok, kaip reikia elgtis audros ir potvynio metu.

74-75
64-65

60

Keliaujame į kosmosą

Mėnulyje limonado šokolado pažadino

Justinas Marcinkevičius

Sapnas
Sapnavau, sapnavau,
Kad Mėnulyje buvau.
Ką gi tu matei Mėnuly?
Ten saldainių krūvos guli,
Plaukia upės limonado,
Stovi kalnas šokolado,
O ledų, o ledų –
Vos gali paeit – slidu!
Puoliau valgyt ir laižyti,
Net širdis apsalo...
Bet pažadino mamytė:
Pusryčiai ant stalo...

76
66-67

apsalo

1. Kaip atrodė berniuko sapnuotas Mėnulis?
2. Nurašyk eilėraščio ištrauką, kuri vaizduojama iliustracijoje.
3. Iš įvairių atliekų pabandyk pasidaryti raketą.
Gal ji nuskris net iki Mėnulio?

61

Mano knygelės

atkeliavęs prijaukinti suskambės krintant

Juozas Erlickas

Juodosios avelės
Baltos lankos – juodos avys –
Kas išmano, tas jas gano...
Aš, lankon ton atkeliavęs,
– Šen – šaukiu – avelės mano!..
Bet avelės ima bliauti,
Laksto, sukasi ratu.
Negaliu aš jų pagauti –
Pabandyk gal tu.
Būrį tų juodų avelių
Jei mokėsi prijaukinti,
Suskambės miela dainelė –
Šilta bus net sniegui krintant.

1. Kas tos juodosios avelės? Ar tu jau gali jas ganyti?
2. Rask eilėraštyje mįslę ir dailiai ją nurašyk.

77

–
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Abėcėlė

Aa
Adas

Ąą

Ęę

Ėė

Ff
Feliksas

Įį

Yy

Jj
Jonas

Ee
Elė

Ii
Irutė

Nn
Nerutė

Mm
Matas

Tt
Tomas

Šš
Šarūnas

Ūū

Cc
Ciliutė

Bb
Birutė

Vv
Vida

78-79
68-69

Čč
Česius

Dd
Danutė

Gg
Genutė

Hh
Henrikas

Kk
Kostas

Oo
Onutė

Pp
Petras

Uu
Ugnė

Ųų

Zz
Zigmas

Rr
Rasa

Ll
Lukas

Ss
Stasys

Žž
Živilė

1. Pasklaidykite žodynėlį. Kokia tvarka surašyti jame žodžiai?
2. Sudarykite savo klasės abėcėlinį vardų sąrašą.
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Tausokime knygas

Pagal K. Maruką

Kaip varnas skaitė
Vieną rytą vaikai pametė knygutę. Tuoj ant kelio
suskrido žvirbliai ir ėmė ginčytis.
– Knygutę pametė berniukas su kiškine kepure.
– Visai ne tas. Pametė berniukas, kuris valgė sklindį.
Nusileido senas varnas ir skaito:
Tas berniukas
tikrai valgė
sklindį.

Jis ir rankas
tingi
nusiplauti.

O, jis didelis peštukas.
Su draugais dėl
knygutės pešasi.

O tuo tarpu tik švyst akmuo į paukščių būrį.
Iš krūmų iššoko berniūkštis. Nešvariais pirštais jis
pačiupo knygutę, atsikando sklindžio ir nudūmė keliu.
Taigi senas varnas, nors ir nemokytas, paskaitė
iš knygutės.
1. Papasakok, kaip varnas skaitė.
2. Kaip tu tausoji knygas?

80-81

–
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Visur pavasaris

parvažiavo nušalnojo nulynojo atsidarė raktužėliais

Martynas Vainilaitis

Parvažiavo Saulė
Nušalnojo šalnos.
Nulynojo lietūs.
Atsidarė Vaivos Vartai –
Parvažiavo Saulė.
Parvažiavo Saulė –
Saulė Karalienė –
Aukso raktais raktužėliais
Atrakino Žemę.
Atrakino Žemę
Ir išleido Žolę.
– Bėk, Žolyte, į pievelę,
Auki ir žydėki!
Vaivos Vartai

82
70-71

1. Kaip pasikeitė gamta pavasarį?
2. Nupiešk Saulę Karalienę.
3. Visi drauge sukurkite pasaką apie saulę.

65

Pavasaris miške

pavasarį voveraitė bėginėja

Miškas pavasarį
Pavasarį saulutė pažadino mišką.
Pražydo žibutės, šilagėlės ir plukės.
Sujudo miške ir šernas, ir lapė, ir pilkas vilkas.
Sename medyje yra drevė. Ten – voverės lizdas.
Pavasarį voveraitė bėginėja su mažais vaikais.
Linksma miške.
žibutė
plukė
puriena
šilagėlė
snieguolė
šalpusnis
1. Ką dar įdomaus galima pastebėti miške pavasarį?
2. Surenkite išvyką į mišką.
3. Kokios gėlės pražysta miške pavasarį? Parodyk jas paveikslėlyje.
4. Pasidaryk popierinių gėlių puokštę.

83

–
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Ką žinome apie bites?

vargšėms anksti paprašykite atskridote prasiskleis

Pagal Vaižgantą

Bitelės ir žiedai
Bitelės keliasi iš miego, viena kitą žadina.
Visos skrenda prie obels, nuo jos prie vyšnios,
tulpės, žibuoklės...
Bitelės: Obelyte, obelyte, ar neturi ko vargšėms
bitelėms? Mes visą žiemą alkome.
Obelėlė: Ne, jūs per anksti atskridote. Paprašykite
vyšnią.
Bitelės: Miela vyšnele! Ar neturi žiedelių
vargšėms bitelėms?
Vyšnia: Šiandien dar neturiu nė vieno žiedelio.
Rytoj prasiskleis.
Bitelės: Tulpe, tulpe...
Tulpė: ...
1. Suvaidinkite vaizdelį apie biteles. Sugalvokite jo tęsinį.
2. Papasakok, ką žinai apie bites.

84
72-73
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Pavasario darbai

Iš

guolio

nekepsi
raguolio.

Albinas Žukauskas

Debesų piemenė
Susirinko berniukai, suėjo mergaitės.
Pavasaris. Nėra kada žaisti. Reikia dirbti.
– Aš sukasiu lysves, – pasisiūlė Zigmukas.
– Aš ne! – atrėžė Rūtelė. – Į batelius žemių pribirs.
– Aš sodinsiu gėles! – pasišovė Magdutė.
– Dar ko! – supurkštė Rūtelė.
– Aš sėsiu morkas, – pažadėjo Onutė.
– Aš ne! – pasišiaušė Rūtelė.
Viską pasiskirstė. Visi dirba, pluša, o Rūtelė stovi,
akimis varnas šaudo.
– O ką tu? – klausia vaikai.
– Aš nieko. Man nėra darbo.
– Tai bent debesis paganyk.
– Debesis ganyti galiu, – sutiko Rūtelė.
1. Kokius darbus dirbo vaikai darže?
2. Kodėl Rūtelė turėjo ganyti debesis?
3. Perrašyk nuo debesėlių patarlę. Paaiškink ją.

85

–
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Parduotuvėje

pardavėja akmenukų

Mažoji pardavėja
Vidutė – pardavėja.
Ant plytos deda lentutę, o ant jos galų – dėžutes.
Į vieną dėžutę pila smėlio. Tai – cukrus. Į kitą deda
akmenukų. Sveria ir sako:
– Prašom mokėti tris zlotus.
Rasa paduoda tris liepos lapus, ima cukrų, dėkoja.

SA MĖ

SLAI ŽAI

86-87
74

VYS ŽU

VĖS ŽO DAR

NAS GY KNY

1. Kaip reikia elgtis parduotuvėje?
2. Išsirinkite pardavėją ir pažaiskite žaidimą „Parduotuvė”.
3. Kokių būna parduotuvių? Pabandyk sutvarkyti skiemenis
parduotuvių pavadinimuose.
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Pašte

Labas, Algi!
Punske.
u
n
e
v
y
G
s.
a
m
o
T
Aš
Lankau I klasę.
Turiu sesę Astą.
Mano šuo – Aras.
r lanką.
e
p
ti
k
o
š
a
k
o
m
is
J
ame
Dažnai su Aru ein
į mišką. Aš mėgstu
fotografuoti.
gyveni.
Parašyk, kaip tu
Iki.
Tomas

Algiui Balytai
Liepų g. 10-4
2037 Vilnius
Lietuva

adresas
siuntėjas
adresatas

Tomas ant voko užrašė Algio adresą ir nuėjo į paštą.
Nusipirko pašto ženklą ir užklijavo ant voko.
Vaikas laišką įmetė į pašto dėžutę.

1. Pagal paveikslėlius ir filmą papasakok, kaip keliavo Tomo
laiškas.
2. Išmok rašyti savo adresą.
Kodėl ant voko reikia užrašyti tikslų adresą?

88-89
75
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Skambinu telefonu

mandagesnis skambinti pakvieskite

Kuris mandagesnis?
– Alio!
– Laba diena. Aš Algis, Tomo draugas. Prašau
pakviesti Tomą.
– Tomo nėra namie. Prašom skambinti vakare.
– Ačiū. Sudie.

– Pakvieskite Tomą!
– Jo dabar nėra.
90

–

1. Kuris pokalbis tau labiau patiko? Kodėl?
2. Rask tekste mandagumo žodžius.
3. Pažaiskite žaidimą „Skambinu telefonu”.

71

Ugniagesiai

Antaniukas degtukai linksmai mūsiškis

Kazys Binkis

Antaniukas ir degtukai
O tarp lauko ant pievelės
Auga sau gražus medelis.
Turi žalią jis kepurę
Ir linksmai į vaiką žiūri.
O mūsiškis Antaniukas
Turi dėžę su degtukais.
„Ugnį aš dabar galiu
Susikurt po medeliu...”
Ir...

ugniagesys
gaisrininkas
1. Papasakok apie Antaniuko poelgį.
2. Nuvykite į gaisrinę arba surenkite susitikimą su ugniagesiu
mokykloje.
3. Nupiešk, kas sukelia gaisrus.

91
76-77
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Jeigu ištiktų nelaimė

Kada galima skambinti?
998

997

Bendrasis pagalbos telefono numeris

999

112

POLICIJA

92-93
78-79

1. Kaip reikia elgtis, kilus gaisrui arba kitokiai nelaimei?
2. Kada galima skambinti nurodytais telefonais? Kodėl?
3. Suvaidinkite pokalbį telefonu su gaisrine ir greitąja pagalba.
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Motinos diena

pasagėlė pasakėlė raudoniausia

Ramutė Skučaitė

Motinos diena
Mamyte mylima,
Tu laimės pasagėlė.
Mamyte, tu – daina,
Tu – mano pasakėlė.
Mamyte, tu šilta
Saulytė dieną blausią,
Tu – pievoj atrasta
Gėlytė raudoniausia.
Galėčiau daug vardų
Tau šiandien sumanyti.
Gražesnio nerandu
Už mieląjį – Mamytė.

blausią
1. Kokiais vardais vaikas vadina mamą? Kuris vardas tau
gražiausias?
2. Nupiešk gėlių vainiką. Jo viduje įrašyk žodžius, kuriais tu
galėtum pavadinti mamytę.

94
80
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Aš sveikinu mamytę

mamulyte padovanosiu neužgesk nebeturėsiu

Pagal Paulių Širvį

Neužgesk, saulele
Su saulele ėjo ir atėjo diena. Pabeldė į gimtąjį langą
pirmas šviesos spindulėlis.
Mano plaukus paglostė švelni, labai švelni ranka.
Nėra ir nebus kitos tokios visame pasaulyje. Tai
mamytės ranka.
– Miegok dar, vaikeli, – išgirdau širdį šildantį jos
balsą.
Oi, koks gražus ir malonus tas balsas! Gražesnis
už visas sektas jos pasakas. Tas balsas išmokė mane
gražiausios pasauly kalbos ir dainų.
***
Mamulyte, aš tau padovanosiu saulę. Gražiausią
saulę, kokią tik mokėjau nupiešti.
Mamyte, tu – mano saulė. Neužgesk, saulele...
Nebeturėsiu kitos.
95-96
81

1. Apie kokią šventę kalbama kūrinyje?
Kada ji švenčiama Lietuvoje, o kada Lenkijoje?
2. Kokią dovanėlę vaikas paruošė mamytei? Kodėl? Nupiešk ją.
3. Išmok svarbiausią kūrinio ištrauką atmintinai.

75

Mūsų šventė

šiandien nekartotų patingėjai
Martynas Vainilaitis

Miško laikrodis
Vakar miglą vėjas pūtė,
Šiandien kalbina gėles.
Miško laikrodis – gegutė
Skaito valandas žalias.
Bėga laikas, bėga laikas,
Bėga, ragina visus,
Kad medelis – medžio vaikas –
Būtų aukštas ir tiesus.
Kad nei kėkštas, nei pelėda
Nekartotų atžariai:
„Patingėjai augti – gėdą
Savo miškui padarei!”
Na tai stiepkis po truputį,
Kelk į dangų šakeles! –
Miško laikrodis – gegutė
Skaito valandas žalias.
1. Koks turėtų augti medelis?
2. Koks tu norėtum būti užaugęs?
3. Koks raginimas yra paskutiniame posme? Kaip tu jį supranti?

atžariai

97
82
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Kaip praleidžiu dieną?

Juozas Nekrošius

Pamokos
Pamokos mano –
Žodį – ištarti,
Raidę – rašyti,
Saulę – nupiešti,
Dainą – dainuoti.
Pamokos mano –
Darbą – nudirbti,
Mamą – mylėti,
Žemę – mylėti,
Gerbti – tėvynę.

98
83-84

1. Apie kokias tavo pareigas kalba poetas eilėraštyje?
2. Kas yra dienotvarkė? Kodėl reikia jos laikytis?
3. Paveikslėlių serijoje pavaizduok, kaip tu praleidi dieną.
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Atėjo vasarėlė

Violeta Palčinskaitė

Vasaros vardai
Vienas du, vienas du,
Kuo tu, vasara, vardu?
Kas tu?
Liepa ar tu žalias
Pienių sklidinas birželis?
O galbūt gali tu būti
Riešutų ramus rugpjūtis?
Vienas du, vienas du,
Kuo tu, vasara, vardu?

Taip, tiesa, esu aš žalias
Pienių sklidinas birželis.
Kai birželis jus palieka –
Aš – medum pakvipus liepa.
O paskui – turėčiau būti
Riešutų ramus rugpjūtis.
Vienas du, vienas du,
Va, kiek daug turiu vardų.

1. Kodėl vasara turi daug vardų?
2. Perskaitykite kūrinėlį vaidmenimis.
3. Sugalvok vasarai daugiau vardų.

99
85
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Vasarą prie vandens

žvirblelis Čiauškytė atsigerti pasikapstyti plaukiosime
Pagal Praną Mašiotą

Žvirblelis ir žuvytė
Žvirblelis Šnekutis palesęs bėgo į upelį
atsigerti. Žuvytė Čiauškytė plaukiojo
aplinkui ir žvirblelį kalbino:
– Kas girdėti ore, žvirbleli?
– Šilta, saulelė šviečia, smagu smiltyse
pasikapstyti. Eikš pas mane ant kranto.
– Vandenyje geriau, čia vėsu, malonu
plaukioti. Nerkis į vandenį, plaukiosime
kartu.
– Nenoriu!
– Ir aš nenoriu!
100101

86

1. Kodėl žvirbliukas ir žuvytė nesusidraugavo?
2. Pasidarykite žuvytę ir paukštelį ir suvaidinkite apsakymėlį.
3. Kokių taisyklių reikia laikytis, poilsiaujant prie vandens?
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Vasara pievoje

peteliškė nesakyki
Pagal Aleksandrą Radžių

Pievoje
Bitė, uodas, peteliškė
skraidė po žolynų mišką.
Ko gi skraidė, ko plasnojo –
gal nei patys nežinojo.
Ei, klausyk, taip nesakyki:
bitės žino, ką daryti!
Ieško jos gėlių nektaro,
mums medaus iš jo padaro.
O gražuolei peteliškei
ant sparnelių tiek spalvų!
Žemė spindi, saulė tviska,
kai ji skraido tarp gėlių.
Tik tas uodas koks kenkėjas
skaudžiai kanda vakarais.
Jis draugauja tik su vėjais
ir su pelkių vabalais.
1. Kaip atrodo pieva vasarą?
2. Ką veikia pievos gyventojai? Apie kuriuos iš jų skaitei
eilėraštyje?
3. Iš eilėraščio išrašyk žodžius su dvibalsiais.
Žodžius suskiemenuok, dvibalses pabrauk.

102
87-88
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Vasaros darbai

grėbėjėlės
Petras Vaičiūnas

Šienapjūtė
Aukso miglos supa tylą –
Užu šilo saulė kyla.
Žengia vyras paskui vyrą –
Ryto perlai žemėn byra...
Žolę žalią, žolę jauną
Žvangios dalgės žvangiai pjauna...
Lenkit galvas, pievų gėlės, –
Eina jaunos grėbėjėlės.

ryto perlai
žvangios
žvangiai

103

–

1. Kaip atrodė šienapjūtė seniau, o kaip dabar?
2. Rask eilėraščio posmą, kuris primena dalgių žvangėjimą.
Nurašyk jį, paryškindamas raidę, kuri dažniausiai kartojasi.
3. Nupiešk paveikslėlį pirmam eilėraščio posmui.
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Laukiu atostogų

atsikvėpė nesipešė suėjime palinkėjo atostogų

Martynas Vainilaitis

Lokiukai
Lokiai ir mamos lokės
Atsikvėpė ramiai:
Gerai lokiukai mokės,
Geri jų pažymiai.
Nedarė klasei gėdos,
Nesipešė kieme.
Pagyrė juos pelėdos
Viešam suėjime.
Labai gražiai šnekėjo
Lokys iš Palokių, –
Lokiukams palinkėjo
Atostogų puikių.

1. Kaip mokėsi ir elgėsi lokiukai?
2. Ko jiems palinkėjo lokys?
3. Kaip tu vertini savo darbą ir elgesį šiais mokslo metais?

104
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Atostogų planai

Justinas Marcinkevičius

Tai gražiai mane augino
Tai gražiai mane augino
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis: Lietuva.

105

1. Kur norėtum, kad tave nuvestų vasaros diena ilga?
2. Pavaizduok piešinyje savo atostogų planus.

–
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Rasos šventė

piemenukas šeimininkai pasitaikė
sužinojo praganyta žinodavo

vyželė
švento Jono naktis

Lietuvių sakmė

Paparčio žiedas
Piemenukas ganė karves ir vieną praganė. Tą
piemenuką šeimininkai išvarė naktį ieškoti karvės.
Buvo švento Jono naktis. Piemenukui pasitaikė eiti
per paparčius. Ir įkrito į vyželę paparčio žiedas – jis
tuoj sužinojo, kur yra praganyta karvė.
Nuo to laiko piemenukas viską žinodavo.

Rasos šventės vietą papuošime
Iš šakų sukrausime
iškelsime seną

ir

.

. Ant karties
. Jis atstos

.

1. Kas nutiko piemenukui?
2. Sužinok daugiau apie Rasos šventės (Joninių) papročius.
3. Perrašydamas sakinius, vietoj paveikslėlių įrašyk žodžius.
4. Pabandyk dailės darbelyje pavaizduoti paparčio žiedą.

106
90
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Vasaros linkėjimai

ų!
Saulėtų dien
gų!
Gerų drau

Smagių nu
otykių!

inų!

Skambių da

Įdomių kel

ionių! Linksmų žaidimų!

Mielas Drauge!
Linkiu Tau linksmų atostogų.
Iki pasimatymo antroje klasėje.
Atsimink, kad knyga ir augina,
ir padeda keliauti. Štai tau knygų
kraitelė atostogoms.

107108

1. Kurie linkėjimai tau gražiausi? Dailiai juos nurašyk.
2. Ko palinkėsi savo draugams ir mokytojams?

91

Pasiskaityk pats

85

Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

Akiniai
Petrelis matė, kaip tėtė su akiniais knygas skaitė.
Kartą Petrelis užsidėjo akinius ir bandė skaityti, bet
negalėjo.
Tėtė jam tarė:
– Kai išmoksi skaityti, tada ir akinių nereikės. Žinok,
jog nemokytam akiniai nepadės.
Kitą rytą tėvas nuvedė vaikutį mokyklon.

Lietuvių sakmė

Žvirblis
Kitą kartą žvirblis ėjo pas vieversį mokytis giedoti.
Vieversys pradėjo žvirblį mokyti. Vos tik ištarė „čivir”,
žvirblis tuoj pradėjo giedoti: „čir-čir... Aš jau moku
giedoti!” Ir nuskrido.
Dėl to ir liko žvirblis nebaigtas mokyti: dabar jis tik
čirškia, o ne gieda.
1. Kodėl Petrelis negalėjo perskaityti?
2. Ką tėvelis pasakė sūnui? Kurie jo
žodžiai svarbiausi? Kodėl?

1. Ko ėjo žvirblis pas vieversį?
2. Kodėl žvirblis ne gieda, o čirškia?

86

Pasiskaityk pats

Pranas Mašiotas

Katinėlis Pilkutis
Ant stalo stovėjo pieno puodynėlė.
Į pirkią pro atdarą langą įlipo katinėlis Pilkutis.
Pakvipo jam pienutis. Nuo suolo užlipo ant stalo,
pasistiebė, atsirėmė kojelėmis į puodynės kraštą ir
ėmė pieną lakti. Laka ir sako:
– Liks, liks, liks.
Ir tikrai nenorėjo viso pieno išlakti, žadėjo ir
kitiems palikti. Tik puodynės dugnas buvo siaurutis.
Kai smarkiau atsirėmė, puodynė keberiokšt parvirto,
pienas pasiliejo.
Katinėlis pats dar būtų lakęs, tik kai pienas
pasiliejo, tai šmurkštelėjo pro langą ir dingo.
Kelias dienas nesirodė pirkioje: turbūt gėdijosi,
kad žadėjo pieno palikti, o nepaliko. Gal ir rykštės
bijojo. Kas gali žinoti.
Daugiau įdomių
istorijų apie naminius
ir laukinius gyvūnus
rasi šioje knygelėje.
Pasiskaityk.

1. Kas stovėjo ant stalo?
2. Kas įlindo į pirkią?
3. Ką sakė katinėlis?
4. Kas atsitiko?
5. Kodėl katinėlis ilgai nėjo į pirkią?

Pasiskaityk pats
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Kazys Binkis

Dominykas darbininkas
Dominykas – darbininkas,
Tai visi jau žino.
Niekuomet nesėdi dykas,
Vis ką nors gamina;
Dirba lovą, dirba kėdę,
Kartais dirba stalą...
Niekuomet tuščiom nesėdi, –
Pjauna, skuta, kala...
Jei su pjūklu kiek sugaišo,
Griebiasi pieštuko.
Kas išeina, tą ir paišo:
Šunį ar veršiuką.
To nebaigęs, griebia kitą,
Vis pūškuodams kala...
Daug jau medžio sudarkyta,
Bet čia dar ne galas.
Reikia ratų, reikia ienų
Ir malūno reikia.
Dirba jis per kiaurą dieną,
Dirba, bet... nebaigia.

1. Už ką Dominyką galima pagirti? Už ką papeikti?
2. Kada reikia visus darbus baigti?

Apie Dominyko
nuotykius
perskaitysi
šioje knygelėje.

88

Pasiskaityk pats

Martynas Vainilaitis

Ežiukai ir pelytė
Pasiliko du Spygliukai, –
Du mažyliai eiguliukai.
Vienas pieno paragavo,
Kitas pelę pasigavo.
Pasigavęs –
Rita tita –
Ją šokdina visą rytą.
Cypt pelytė vargana:
– Pailsėkime! Gana! –
Ir į savo urvą gilų –
Šmurkšt įnėrė ir nutilo.
Du ežiukai – pus pus pus –
Šniukštinėja po kampus,
Uostinėja tamsią landą,
Į pelytės urvą lenda.
– Į pelės urvelį gilų
Mes prikaišiosim skiedrų,
Beržo lapų, stagarų
Ir užkursime ugnelę.
Šoks pelytė iš kertės
Nuo ugnies kaip nuo katės!
1. Papasakok, kaip žaidė ežiukai.
2. Kokių žaidimo taisyklių jie nesilaikė?
3. Pamokyk ežiukus saugiai žaisti.

Ar išvijo ežiukai pelę,
sužinosi perskaitęs
pasaką
„Ežio namas”.
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KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ (vadovėlio priedas)
Edukaciniai filmai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Užgavėnės
Pas audėją
Pas kalvį
Kaip saugoti sveikatą
Būkime saugūs žaisdami ir pramogaudami
Jeigu ištiktų nelaimė
Laiško kelionė
Muziejuje
Pas dantų gydytoją

3:39
7:21
6:35
5:58
4:50
4:46
6:32
7:04
4:08

Pasakos ir literatūriniai kūriniai
10. Kazys Binkis Atsiskyrėlis Antanėlis.
I. Kai ateina šiltos dienos
11. Kazys Binkis Atsiskyrėlis Antanėlis.
II. Antaniukas ir degtukai
12. Kazys Binkis Atsiskyrėlis Antanėlis.
III. Varnos gūžta
13. Lietuvių pasaka Lapė, strazdas ir varna
14. K. Kubilinskas Oželis kvaišelis
15. V. Žilinskaitė Svogūnėlis

1:17
2:07
2:07
4:07
6:53
2:00

167
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VADOVĖLIO KORTELĖ

Mokinio vardas ir pavardė

Mokslo
metai

Vadovėlio išvaizda

(labai gera, gera, patenkinama)

mokslo metų mokslo metų
pabaigoje
pradžioje
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...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

