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† Papildyk vasario gamtos stebėjimo kalendorių.

Gamtos stebėjimo kalendorius

Vasario ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Kitos pastabos

Kitos pastabos

Vasario ........... diena, ........... valanda

Kitos pastabos

Vasario ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC
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ˆ Pritaikyk ir parašyk pasakų veikėjams tinkamus požymius.

‡ Sujunk rodyklėmis pasakų pavadinimus su tinkamomis iliustracijomis.

† Išspręsk rebusą ir parašyk sprendimą.

r = p sa

„Ka ti nėlis ir gai de lis”

„Raudon ke pu rai tė”

„Dan gus griūva”

„Vil kas ir ožiu kai”

pa mo tė la pė

naš lai tė ka ra lai tė

vil kas nykš tu kas

kiškis žu ve lė

darbšti * pik ta * bai lus * pik tas * gud ri * gra ži * auk si nė * ma žas
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Œ Žvaigždutėse įrašyk u, ų arba ū.

œ Vilkas ir meška surengė koncertą.  
Pavaizduok, kaip jie dainavo.

Š Parašyk senelės pasakų veikėjus abėcėlės tvarka.

Po snieg  ... , po snieg ... 

Mie ga pa sa ka vaik ...  .

Iš p    g ... , 

Speig ... ,

Snieg ... –

Kel kis, pa sa ka vaik ... !

Jonas
Eglė

našlaitė 
ragana 

 nykštukas 
saulė

velnias 
žaltys

Ū         ū        ne        tu       riu       na      mų
uch      uch      uch
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ˆ Visiems žodžiams trūksta tos pačios raidės. Kokios? Atspėk ir parašyk galvosūkio 
žodžius.

‡ Sudaryk žodžių poras ir parašyk jas.

† Kokia pasaka miega po sniegu? Atspėk ir parašyk pasakos pavadinimą.  
Neužmiršk padėti kabučių.

vė  as 

Skai to me pa sa ką

vy res ni 

  didelis

jau niau sias 

akmeninės  

užkeik tą 

len tos

bro lis

skruz dėly nas 

bro liai

pilį

ko  a 

 ūra

 uostaradi  as

p  ovė 
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Š Kur veda gyvūnų pėdos? Iš pėdelių atpažink gyvūnus ir parašyk jų pavadinimus.

Vasario mėnesį dažnai  . Spaudžia  , pučia 

žvarbus  . Toliau globokime  ir  . 

Padėkime jiems  žiemą. Pavasarį jie mums  .

atsidėkos * šaltis * paukščius * žvėris * sninga * ištverti * vėjas

œ Papildyk sakinius tinkamais žodžiais.

šuo * voverė * zylė * stirna
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ˆ Nuspalvink raktą nuo karalaičių miegamojo. Ant to rakto parašyti tik žodžiai su 
minkštumo ženklu.

Visos trys seserys kaip vandens lašelis –

‡ Paaiškink posakį, nuspalvindamas tinkamą lapelį.

† Išbrauk lapus, ant kurių parašyti žodžiai, nesusiję su pasaka „Trys broliai”. 
Pasakos žodžius parašyk.

ie
šk

oj
o

išjojo
priėjo lijo tri

jų
dv

iej
ų

vaikščiojo jauniausias giedojomojo

joja
bijo
audžia
ūžia

plaukia
siuva
gražiais
ošia
aria

trečias
miškas
muilas
miega
siuva

panašios.

gražios.

mažos.
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Š Ant karalaičių suknelių pabrauk žodžius su dvibalsiais. Nurašyk juos į sąsiuvinį 
abėcėlės tvarka. 

1. Ant popieriaus lapo paliek kelis tušo ar dažų lašus.

2. Iš visų pusių pūsk dėmes arba vartyk lapą.

3. Įsižiūrėk į dėmes, gal atpažinsi kokį pasakų veikėją.

4. Nupiešk trūkstamus elementus.

Œ Atlik piešinį pagal nurodymus.

œ Perskaityk patarlę pagal pateiktus nurodymus. Dailiai ją parašyk.

Kas     skai     to

ir       ra     šo,

tas      duo   nos

ne    pra     šo.
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ˆ Parašyk pagal pavyzdį.

‡ Nuspalvink tuos skarelės langelius, ant kurių parašyti pasakos „Žvirblelis ant 
krantelio” žodžiai. 

† Padėk mergaitei grįžti namo ir sužinosi, kokias pasakas skaitysi. Parašyk.

     

Li po,  ir  . Pu vo,  ir  . 

Py lė,  ir  . Ėdė,  ir   .

Rū go, rū go ir iš rū go. 
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ˆ Nupiešk veidų bruožus taip, kad kiekvienas asmuo būtų kitokios nuotaikos.

‡ Parašyk atsakymą, surašydamas klasės draugų vardus. 
Nepamiršk žodžių atskirti kableliais.

† Iš raudonais taškeliais pažymėtų raidžių sudaryk žodį. Parašyk su juo sakinį.

......          .......       ......           .......        .....

linksmi vaikai

Kas ten juokiasi?
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ˆ Perskaityk ir dailiai parašyk.

‡ Papildyk patarlę tinkamais žodžiais.

† Nuspalvink piešinį. Parašyk jam pavadinimą.

Dū mas tė vy nės už    ug nį  .

švie ses nis * sve ti mą

M

 y

 l

 i
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š
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u

ė

v

y

n

e

i
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t

u

v
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e
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ę
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‡ Nurašyk dainos ištrauką. Paryškink priebalsę j ir dvibalsę po jos.

O taip sėjau linelius, taip ravėjau linelius.

† Perskaityk ir parašyk kiekvienam lietuviui brangiausius žodžius.  
Baik piešti piešinėlius.

V 
i 

l 
n 

i 
u 

s

t 
u ie 

v 

V y i s t 

a L 

T 
r 

i 
s 

p 
a l v ė
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‡ Sudėliok ir parašyk patarles.

† Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

1. Lie tu vos sos ti nė.
2. Ant ro ji Lie tu vos vė lia vos spal va.
3. Ji bran ges nė už vis ką.
4. Lie tu vos her be pa vaiz duo to  

žir go spal va.
5. Lie tu vos vė lia vos spal va,  

reiš kian ti už tė vy nę pra lie tą  
kraują.

6. Lie tu vos her bas.
7. Lie tu vos vė lia vos spal va,  

reiš kian ti sau lę, švie są, do rą  
ir tei sin gu mą.

16-oji – Lie tu vos Ne pri klau so my bės šven tė.

Visur 
gražu, 

tik svetur neramu.

Kiekviena 

pušis 

savo 

šilui 

ošia.

1

2

3

4

5

6

7
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Žmonės arklį prisij kino senovėje. Arklys yra geras žmogaus  

padėjėj s. Jis padeda suvežti j vus ar nupj tus medžius. 

Smagu juo ir paj dinėti.

ˆ Pasagose įrašyk praleistas raides.

Raitelis sėdi  , o kojas laiko  . Kalvis nukalė 

 . Jas prikalė žirgui prie  . Jonas 

šukavo arklio  .

‡ Papildyk sakinius pirmame pratime pateiktais žodžiais, įrašydamas tinkamą jų 
formą.

† Įsižiūrėk į paveikslėlį. Kurių parašytų žodžių nežinojai? Įsimink juos.



16

ˆ Kurie Lietuvos miestai pasislėpė kryžiažodyje? Rask juos Lietuvos žemėlapyje 
ir įrašyk praleistas raides. Parašyk šiuos vietovardžius abėcėlės tvarka.

U

V

P

K

A

A

A

A

† Apžvelk Lie tu vos že mė la pį. Į skri tu lius, kvad ra tus ir stačia kam pį įra šyk  
skai čius, ati tin kan čius vietovių, upių ir jūros pa va di ni mus. 

šiau rė

‡ Prie že mė la pio esančiose linijose parašyk pa sau lio krypčių pa va di ni mus.

1 – Vil nius

2 – Kau nas

3 – Pa lan ga

4 – Pun skas

5 – Ne ris

6 – Ne mu nas        

7 – Bal ti jos jū ra
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Š  Ant ąžuolo lapelių įrašyk u arba ū. Žodžius dailiai perrašyk. 
Perskaitykite pokalbį vaidmenimis.

œ Išbrauk skiemenį, kuris kartojasi. 
Sudaryk ir parašyk patarlę.

Įdom s po kal bis

– Svei ki, brang s bi čiu liai!
– Svei kas, brang s bi čiu li!
– Aš esu la bai smals s. Kur ke liau ja te?
– Ten, kur graž s Su val ki jos kraštas, plat s 
lau kai ir tams s miškai. Ir mes esame smals s.  
Iš kur pats at vy kai?
– Čia ma no na mai – įdom s Puns ko ir Sei nų 
kraštas.

Savarvam krašvarte ir var tvovarros žyvardi.

Lie tu va Ne mu nas
Vil nius Bal ti ja

Œ Perskaityk žodžius pagal nurodymus. Parašyk juos abėcėlės tvarka.
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‡ Perrašyk ožio erzinimą. Nuspalvink raides, žyminčias dvibalsius. Parašyk savąjį 
ožio erzinimą.

† Perskaitykite Užgavėnių žaidimo aprašymą. Pažaiskite šį linksmą žaidimą klasėje, 
tik vienas kito neužgaukite.

Ožio pe ši mas

Vie nas žai dė jas iš ren ka mas ožiu. Jis ei na re peč kom ir bliau na. Ki ti 
žai dė jai ei na ap link ir jį pe šio ja. Ožys bliau na ir spi ria. Tas, ku riam 
pa tai ko, tam pa ožiu.

ˆ  Pabaik piešinį. Parašyk jam pavadinimą.
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ˆ Pasidaryk Užgavėnių kaukę pagal pateiktus nurodymus.

1. Paimk gabalą kartono.

2. Iškirpk skyles akims, burnai ir nosiai.

3. Kartoną apklijuok popieriaus skiautėmis, skudurėliais, siūlais, kad 
išeitų koks didžianosis, kreivadantis baisūnas.

4. Pritvirtink gumą, kad kaukė laikytųsi prie veido.

‡ Kodėl mįslės pasikeitė įminimais? Nurašyk mįslę, kurioje dvibalsių yra  
daugiausia. Dvibalsius žyminčias raides pabrauk.

† Kokias Užgavėnių kaukes paruošė vaikai? Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

¨

ª¬

1

2

3

4

Ko jos ant au sų,

gal va ant no sies.
Die ną – po sta lu,
nak tį – po lo va.

Nuo pa kau šio tįst, 
ant len ty nos švyst.

Pen ki tvartai, 
vieni vartai.

Vie nas vil kas
pen kias avis neša.

Sau lė švie čia – mie ga,
lie tus ly ja – šo ka.

Iš ve ja mą žie mą sim bo li zuo ja   .
¦
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Pamėgink pasiekti 
Gedimino pilį.  

Gerai atlikęs užduotį, 
nuspalvink vieną 
laiptelį. Įvertink 
savo gebėjimus.

ˆ Nupiešk Lietuvos vėliavą ir papildyk sakinį.

Lietuvos vėliava yra  , 

 ,  .

‡ Rask ir nuspalvink Lietuvos herbą.

† Pažymėk gerus atsakymus.

r Lie tu vos sos ti nė yra

a. Kau nas        b. Vil nius         c. Pa lan ga

r Di džiau sia Lie tu vos upė yra

a. Ne ris        b. Vil nia         c. Ne mu nas

r Lie tu vos Ne pri klau so my bės šven tė yra šven čia ma

a. va sa rio 16-ąją          b. va sa rio 14-ąją          c. va sa rio 20-ąją

puikiai * labai gerai  
gerai * sugebu daugiau
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š Šeštame pratime pateiktų pasakų pavadinimus parašyk abėcėlės tvarka.

Œ Kuri ištrauka iš kurios pasakos? Nubrėžk rodykles.

Palikime skruzdes ramybėje. 
Bus geriau.

Tekit, šunys, bjaurybę uodegą!

Raudojo lietuvaitė, netekusi savo 
brolių, ir paliko tėvų namus.

œ Nubrauk nereikalingą raidę.

Mūsų tėvynė yra lLietuva. Jos sostinė yra vVilnius. Onutės brolis 
mokosi kKaune. Per kKauną teka nNemunas. Pavasarį oOnutė  
važiuos pas bBrolį. Aplankys zZoologijos sodą. Mergaitė nori  
pamatyti dDramblį ir žŽirafą.

Š  Nuspalvink skydą, ant kurio parašyti Lietuvos himno žodžiai.

Bėgome namolia 

Lenkdami net vėją,

Lietuvai tėvynei

Laisvės palinkėję.

Myliu aš tėvynę,

Lietuvos šalelę –

Jos daina man širdį

Lig saulutės kelia.

Lietuva, Tėvyne mūsų,

Tu didvyrių žeme,

Iš praeities Tavo sūnūs

Te stiprybę semia.

„Gegužė”

„Trys broliai”

„Laputės uodega”
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†  Iš skiemenų nuo puodynių perskaityk žodžius ir papildyk jais sakinį.

‡ Kokiais daiktais prekiaujama Kaziuko mugėje? Atrink ir parašyk paveikslėliams 
pavadinimus. 

Mar ty nas Vai ni lai tis

Mo li niai ąso čiai
Daž nai aš nu bė gu
Pas dėdę ūso čių.
Pil na jo dirb tu vė
Mo li nių ąso čių.

Ąso čiai su raštais –
Ąse lėm ries tom,
Ąso čiai be raš tų –
Krū ti nėm pūs tom.

Ąsočiai taš kuo ti
Smul kiau siais taš ku čiais,
Ąso čiai su paukščiais,
Ožky tėm, kiš ku čiais...

Ąso čiai gel to ni,
Raudo ni, ža li...
Mar gam ąso ty ne
Pa klys ti ga li.

būna įdo mių liau dies meist rų dar bų.

     verbos    margučiai    mezginiai

     žaislai     riestainiai    puodynės
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ˆ  Ką pirko Tomas Kaziuko mugėje? Papildyk sakinį. 

Š  Perskaityk Sauliuko plakatą. Pabandyk sukurti ir parašyti panašų skelbimą.

Tomas pirko verbą,
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‡  Sukurk ir parašyk pasakojimą pagal paveikslėlius ir klausimus.

†  Papasakok, kas nutiko Tomui Kaziuko mugėje. Sugalvok ir parašyk paveikslėlių 
serijai pavadinimą.

Tomas pirko riestainių. Jis pamatė

Ką pirko Tomas?

Ką jis pamatė?
Kodėl mergaitė verkė?
Kaip pasielgė Tomas?

vaikas

Tomas berniukas 

jis

.
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Š  Apžvelk nuotraukas ir papasakok, kokią mugę surengė Pristavonių mokyklos 
mokiniai. Kaip buvo prekiaujama?

turguje

Vakar buvau turguje. Kiek ten prekių! Mačiau daug kubilų, verbų, 

ˆ  Papildyk sakinį tinkama pateiktų žodžių forma. 

verboskubilai

gėlės

kibirai

grėbliai

šaukštaiagurkai

pintinės vežimai

statinės

Kaziuko mugė

 padeklamuoti eilėraštukągražiai padėkoti

padainuoti 1 dainelę3 šypsenos
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ˆ  Sujunk telefono numerius su tinkamais paveikslėliais.

†  Kas su kuo kalba telefonu? Parašyk. Paryškink didžiąsias raides vardų pradžioje.

‡  Išbrauk nemandagius pokalbio telefonu žodžius.

– Alio! At spėk, kas kal ba.
– Pa kviesk Da rių.
– At si pra šau, ar ga lė tum pa kvies ti Ra mu nę?
– Čia tu, Jo nai?
– La ba die na. No rė čiau kal bė ti su Pet ru.
– Alio! Čia kal ba Ži vi lė.
– Ne gir džiu. Pa kar tok!
– At si pra šau, ne iš gir dau.

Telefonu kalbasi:

997    

999    

112

998
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Š Įsivaizduok, kad turi iškviesti greitąją pagalbą. Parašyk, ką sakysi.

œ Sudaryk ir parašyk sakinį.

Kas skambina?

Kas atsitiko?  

Iš kur skambini?

Pažaiskite 

kla
sėj

e 

šį 

įdomų 

žaidimą.

Œ Papildyk sakinį tinkama žodžio telefonas forma.

Sauliukas su Mįsliuku kalba   .
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†  Parašyk laišką apie save vienmečiui, su kuriuo norėtum susipažinti.

čia kreipkis

prisistatyk

paklausk,  
kas tau 
įdomu

atsisveikink, 
parašyk savo 
vardą,  
pavardę ir  
adresą
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ˆ  Kurie žodžiai kam tinka? Parašyk sudarytas poras.  
Paryškink balsę a po priebalsės j.

‡  Pasimokyk adresuoti vokus. Parašyk savo adresą.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

gegutė

žuvis

paukštė

šernas

lapė

gyvatė
vėjas

kukuoja

švilpauja

plaukioja

knaisioja

skrajoja

medžioja

šliaužioja
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†  Sunumeruok paveikslėlius tokia tvarka, kokia berniukas kūrė knygą.

sukarpė * susiuvo * nupiešė * įrašė * paskaitė

ˆ  Įmink ir dailiai perrašyk mįslę.

Maža spintelė šimtą durų turi.

‡  Kiekvienam pirmo pratimo paveikslėliui parašyk po sakinį.  
Gali pavartoti pateiktus žodžius.
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Š  Perskaitykite tekstą vaidmenimis. Pabrauk vaikų vardus.

œ  Paaiškink posakį „knygų rijikas”.

Œ  Išspręsk kryžiažodį ir sužinosi, kas yra geriausias draugas.  
Atsakymą įrašyk į sakinį.

Eval du kas kie me pa ma tė ne pažįs ta mą ber niu ką.

– Kas jis? – pa klau sė Vi dą.

– Ma no pusb ro lis Sau lius. Jis vis ką ži no. Kny gų ri ji kas, su pran ti?

– O ką, ar tos kny gos jam ska nios?
                                                                      Vik to ras Mi liū nas

Knygų rijikas – tai žmogus, kuris

– geriausias draugas.

1. Kny gų par duo tu vė.

2. Pir mo ji mokinio kny ga.

3. Ant jos daž niau siai dedamos kny gos.

4. Maža kny ga.

5. Žmo gus, ku ris pa rašė kny gą.

1

2

3

4

5
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‡  Pirmame pratime pateiktuose sakiniuose pabrauk su knyga susijusių žmonių ir 
vietų pavadinimus.

†  Susimaišė filmo apie knygos atsiradimą kadrai. Sunumeruok juos plane nurodyta 
tvarka.

1. Autorius rašo knygą.

2. Dailininkas piešia  
iliustracijas.

3. Redaktorius maketuoja 

knygą.

4. Knyga spausdinama  
spaustuvėje.

5. Rišykloje knyga susiuvama 
arba susegama.

6. Knygas perkame knygyne.
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Š  Prie paveikslėlių, kur vaikai sveikai leidžia laisvalaikį, nupiešk linksmą saulutę, 
prie likusių – liūdną saulutę.

ˆ  Baik sakinį. Gali pavartoti pateiktus žodžius.

Žiūriu televizijos laidas apie

nes

vai kų nuo ty kius * ne pa pras tus įvy kius * to li mus kraš tus * au ga lus  
gy vū nus  * yra įdo mios * no rėčiau ke liau ti po pa sau lį * do miuo si gam ta
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‡  Perskaityk vaikams skirtų žurnalų pavadinimus. Parašyk juos abėcėlės tvarka. 
Neužmiršk kabučių ir kablelių.

†  Perskaityk nykštukų sukurtų rašinių pradžias. Kurios iš jų aiškios, o kurios – 
ne? Padėk nykštukams ištaisyti nevykusias rašinių pradžias.

Jis išėjo į me džio klę...

Kny go je skai tė me apie  
Bal ti jos jū rą...Aš ta da va ži nė jau si dvira čiu...

Onu tė ten pa ma tė žal tį...

Miš ke au go ąžuo las...

Kar tą ber niu kas žai dė kie me...

Ki tą kar tą gy ve no se ne lis 
ir se ne lė...
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ˆ  Išspręsk nykštukų laikraščio kryžiažodį.

1. Be ark lių, o prieš kal ną li pa.
2. Spar nai yra, o ne laks to, ko jų nė ra, bet ne pa vy si.
3. Vienas bėga, vienas veja.
4. Se nas se ne lis kup ro tas, kiek jis pa neša – nei šim tas ark lių  

ne pa ve ža.

Š Sudaryk ir parašyk instrumentų pavadinimus. Instrumentų pavadinimuose  
nuspalvink skrituliuką su stipriau ištariamu skiemeniu.

i

i

i

i

i

i

œ Kaip bendrai vadinami ketvirtame pratime pateikti instrumentai? Nuspalvink 
tinkamą lapelį.

1

2

3

4

mušamieji  
instrumentai      

styginiai  
instrumentai

pučiamieji 
instrumentai

tri kam pis
būg nas

tam bu
nas

lėkš tėsri
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† Pasižiūrėk į paveikslėlius ir parašyk, koks kurią dieną buvo oras. Gali pavartoti 
pateiktus žodžius.   

‡  Pasimokyk aprašyti orus. Užpildyk lentelę.

pirmadienis    antradienis    trečiadienis    ketvirtadienis penktadienis

          Tem pe ra tū ra   Kri tu liai           Vėjai

vė su snie gas vėt ra aud ra karš ta lie tus

pū ga šlap dri ba šal ta kru ša uraganas

.....................................................................................              ............................................................................................             ......................................................................................

.....................................................................................              ............................................................................................             ......................................................................................

.....................................................................................              ............................................................................................             ......................................................................................

.....................................................................................              ............................................................................................             ......................................................................................

šil ta              

lijo * snigo * buvo audra * žaibavo * pūtė smarkus vėjas  
buvo giedra * švietė saulė
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ˆ  Ant ledų įrašyk i, y arba ė.

Žodis Kiek raidžių? Kiek garsų?
žiemužės
Sauliukas
neleidžia
Dzūkijoje
karščiuos
šachmatai

œ Padėk Sauliukui suskaičiuoti žodžių garsus ir raides. Užpildyk lentelę.

Nykštukas buvo  
netinkamai apsirengęs.

Š   Kodėl Sauliukas susirgo? Nuspalvink tinkamus lapelius.

Nors žiemužės vi dur  s,

Bet gi porc  jas bent tr  s

Jau Sau liukas nu sip  rko!

Valg   gatv  j, kol aps  rgo.

Oi, nuo  por c  jos  trečios

Jis dar tr  s  pa ras karščiuos.

Ar atsimeni? Raides rašome ir matome, 
garsus tariame ir girdime.

Sauliukas suvalgė labai  
daug ledų.

Sauliukas valgė ledus,  
kai buvo karšta. 

Nykštukas valgė ledus  
žiemą gatvėje. 
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†  Kurių profesijų žmonėms orų prognozė labai svarbi? Nuspalvink atitinkamas 
juosteles. 

Š Nuspalvink vaivorykštę taip, kaip pradėta. Pavadink vaivorykštės spalvas.

ˆ Dailiai nurašyk sakinius. Paryškink garsus dz, dž žyminčias raides.

‡  Perskaityk orų prognozę ir padėk Sauliukui tinkamai apsirengti.  
Nuspalvink reikalingus aprangos elementus.

jū rei vis la kū nas žem dir bys mo ky to jas

gy dy to jas vai ruo to jas par da vė jas kirpėjas

Ry toj pas mus ap si niauks. Orai at šils. Tem pe ra tū ra  
3-5 laips niai ši lu mos. Vie to mis trum pai pa lis.  
Pūs va ka rų vė jas, ku ris at neš aud ras.

Dzig dzig dzig, dzag dzag dzags
Dzukas dalgi išsiplaks.

Ei d� ium, d� iumbalai, aud� ia tinkla vabalai.
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œ Pritaikyk ir parašyk paveikslėliams pavadinimus. Juoda spalva apibrėžk tuos 
piešinius, kuriuose pavaizduoti pavojų sukeliantys reiškiniai.

Œ Pabaik sakinius.

Dieną šviečia saulė, o naktį  . Žiemą sninga, o 

vasarą  . Iš pradžių tvyksteli žaibas, o paskui trenkia 

   . Po lietaus kartais danguje nušvinta ryškiaspalvė 

  . Rytą saulė teka, o vakare  .

lyja * vėjas * saulėlydis * sninga * audra * uraganas  * potvynis  
vaivorykštė
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† Iš pabirusių skiemenų sudaryk ir parašyk sakinį. 

‡ Prie paveikslėlių, vaizduojančių gerus vėjo darbus, nupiešk linksmą saulutę, o 
prie tų, kuriuose pavaizduoti blogi vėjo darbai – liūdną.
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ˆ Įsižiūrėk, kaip žymima vėjo linkmė. Papildyk sakinius.

œ Parašyk patarles, vietoj paveikslėlių įrašydamas žodžius.

Š Koks čia vėjas? Iš kurios pusės pučia?

 Vėjas pu čia iš šiau rės.

Tai    vėjas.

Vėjas pu čia iš va ka rų.

Tai  vė jas.

Vė jas pu čia iš ry tų.

Tai    vėjas.

Vė jas pu čia iš pie tų.

Tai    vėjas.

Tai    vė jas.

Tai    vė jas.

Tai    vė jas.

Tai    vė jas.

Kur   pu čia, ten  links ta. Prieš 
 

ne pa pū si. Gau do  lau kuo se.
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†  Apibūdink paveikslėliuose pavaizduotą debesuotumą. 

ˆ  Kurie žodžiai panašiai skamba? Parašyk sudarytas poras.

‡ Kokias raides pridengė debesėliai? Įrašyk jas.

giedra * dalinis debesuotumas * visiškas debesuotumas

Debesys plauk , slenk ,  deng   saulę. Saulė švieč , šild  ,  

džiovin . Vėjas puč , švilp , ūž . Lietus šniokšč , laist  .  

Medžiai oš , siūbuoj , linguoj  . O žemė tyl   ir visus myl  .

   medžiu choras     gaudžia storas

  dzūkas audžia    pūkas   gaidžiu
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Š  Pabandyk pasidaryti vėjo malūnėlį pagal pateiktus nurodymus. 

mušamieji  
instrumentai      

Œ Sudaryk ir parašyk instrumentų pavadinimus. Kuriai grupei priklauso šie 
instrumentai? Nuspalvink tinkamą lapelį.

œ  Papildyk sakinius.

Jei gu lai ko me ra miai, vė jo ma lūnė lis  .

Kai vėjo ma lūnėlį pu čia me, jis   .

Kuo smar kiau pu čia me, tuo  .

styginiai  
instrumentai

pučiamieji 
instrumentai

sku du čiai bir by nė tri mi tas flei ta
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†  Papasakok apie paveikslėliuose pavaizduotus orus. Papildyk užrašus.

‡ Lašeliuose įrašyk praleistas galūnes.

Lašai, kurie  
sudaro de be sis,  
į že mę  
krenta lie tu mi.

Aukš tai yra  
šal ta, van dens la šai 
virs ta le du.  
Krin ta kru ša.

Nak tį, orui at vėsus, 
van dens ga rai krin ta  
ant že mės.  
Su si da ro ra sa.

Žie mą sus tin gę 
vandens garai  
su da ro snaiges. 
Snin ga.

Žie mą ra sa su šą la  
ir virs ta šerkš nu,  
o rū kas virs ta  
šar ma.

Lyj  lie tus. Tam siai mėly nas juod va ba lis ūž  ap link lan gą.  

At si dauž   jis į stik lą. Ir nu krint   ant že mės. Pa si kel  ir vėl lek  

prie lan go. Tai jis ge rą ži nią žmo nėms neš . Ar tėj   gied ra.

Orui atvėsus, garai 
susitelkia į mažus 
van dens la šelius.   
Su si da ro rū kas.
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ˆ Kas džiaugiasi, kai lyja? Pažymėk tuos paveikslėlius ženklu +.

Š  Perskaityk ir įmink mįsles. Nurašyk trumpiausią mįslę, žodžius suskiemenuok.
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† Sujunk kaladėles, ant kurių nupiešti tokie patys paveikslėliai.  
Perskaityk žodžius ir papildyk sakinį. Sakinį pradėk rašyti didžiąja raide.

ˆ  Nuspalvink juosteles, kuriose ritmiškai kartojasi daiktų seka.

‡  Kuriuose lapeliuose parašyti teisingi sakiniai? Nuspalvink juos pavasariškomis 
spalvomis.

jau pavasaris ateina.

      Pa va sa rį gam ta bun da iš žie mos mie go.

Pa va sa rį au ga lai ir gy vū nai už mie ga žie mos mie gu.

  Pa va sa rį die nos trum pė ja, o nak tys il gė ja.

Pa va sa rį die nos il gė ja, o nak tys trum pė ja.

Pa va sa rį ga li ma važi nė ti dvira čiu ir ri edučiais.

Pa va sa rį va ži nė ja me ro gu tė mis ir sli dė mis.

,
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Š  Kurie metų laikai pavaizduoti paveikslėliuose? Parašyk žodžius, kurie  
kiekvienam iš jų tinka.

sveikina pavasarį * pažadina saulutė * dvylika valandų * kovo 21-ąją

œ Pabandyk raštu atsakyti į klausimus.

Ka da pra si de da ka len do ri nis pa va sa ris?

Kiek valandų tada trun ka die na ir nak tis?

Iš kur gam ta ži no, kad reikia  bus ti iš žie mos mie go?

Ko dėl pa va sa rį paukščiai gražiai čiul ba?

linksmas * šalta * giedras * žiauri * liūdna * šiltas * malonus * pikta 
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†  Pritaikyk paveikslėliams žodžius ir parašyk juos.

ˆ  Iš pateiktų žodžių sudaryk sakinius, kurie tiktų antro pratimo paveikslėliui.

‡ Rask ir nuspalvink pavasario pranašus.

karšta 

šalta

šilta

iš skri do

iš tir po

pražy do

pa bu do

pra gy do

iš spro go

snie gas

druge lis

kur mis

paukščiai

pum pu rai

ži bu tės
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œ Nupiešk drabužius, kuriais vaikas turėtų rengtis, esant nurodytai temperatūrai.

...........
šilumos  

...........
šalčio  

...........
šilumos  

...........
šilumos  

...........
laipsniai  

...........
laipsniai

Š  Kieno temperatūra matuojama paveikslėliuose parodytais termometrais? 
Parašyk, kokią temperatūrą rodo termometrai.
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† Lašeliuose įrašyk praleistas dvibalses. Nupiešk Martyno Vainilaičio eilėraštukui 
iliustraciją, pavaizduodamas kovo mėnesio orus.

ˆ Pasidaryk kačiukų puokštę.

‡  Ritmiškai perskaityk sakinį. Paskambink melodiją varpeliais ir padainuok.

K stas kovas –

Pokštų pokšt  –

Vakar snigo, šiand n lis.

Ledo rūm , sn go bokšt

Išsiskl dė į šalis.

Reikės: ke lių ša ke lių, va tos, ru do po pie riaus, kli jų, žirk lių.

Dar bo ei ga:

1. Iš va tos pa da ryk į gluos nio ka čiu kus  
pa na šius ru tu liu kus.

2. Pri kli juok juos prie ša ke lių.

3. Pri kli ja vi mo vie tas pri denk ru do po pie riaus  
ga ba liu kais ir juos pri kli juok.

4. Ša ke les su dėk į va ze lę.

U  -  pe  -  liuk,        ne  - iš  -   sek,           ne  -  iš  - džiūk!
mi

sol

ai
ei

ie
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† Papildyk kovo gamtos stebėjimo kalendorių.

Gamtos stebėjimo kalendorius

Kovo ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Kitos pastabos

Kitos pastabos

Kovo ........... diena, ........... valanda

Kitos pastabos

Kovo ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC
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† Išspręsk kryžiažodį ir atsakymu papildyk sakinį. 

ˆ  Perskaityk žinutes. Parašyk grįžtančių pas mus paukščių pavadinimus.

‡ Kiekvieno paukščio pavadinimą apibrėžk kita spalva. Nuspalvink tas kilpas,  
kuriose parašyti iš šiltųjų kraštų parskrendančių paukščių pavadinimai.

, ateik greičiau ir žemę atrakinki jau!

1

2
3

4
5

6
7

8

žvirb lis kie lė var na gand ra svy tu ry szy lė var nė nask regž dė ger vė

Štai links ma ži nia:

Greitai būsiu jūs kie me!

Mūs ant kluo no liz das lau kia

Ir gim to ji že mė šau kia.

Jau skren du! Tik tai ar vė liai

Ra siu sa vo in ki lė lį?
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Š Nuspalvink viršelius tų knygų, kuriose rasi žinių apie paukščius.

š  Dailiai nurašyk vyturėlio pamėgdžiojimą.

Œ Padainuok vyturėlio pamėgdžiojimą pagal nurodymus.  
Paskambink jį varpeliais.

œ  Įrašyk kiekvienam sparnuočiui tinkančius pamėgdžiojimus.

       Čy  -  ru         vy   -  ru,        duok   pi   -  pi   -   rų.

sol

mi

kra kra * kle kle * kukū * čyru vyru * tuk tuk tuk
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ˆ Parašyk kovo „kaimynų” pavadinimus.

‡  Iš pirmame pratime pateiktų sakinių išrašyk žodžius su minkštumo ženklu.

† Pabiro pasakojimo sakiniai. Sutvarkyk juos. Pabrauk sakinį, kuris pavaizduotas 
paveikslėlyje.

Se ni žmo nės sa ko, kad pa va sa ri nis lie tus au gi na ne 
tik žo lę, bet ir vai kus. At li kęs ge rai kiek vie ną už duo tį, 

nu spal vink vie ną la še lį. Bai gęs dar bą, nu spręsk, 
ar daug pa ūgė jai šį pa va sa rį...

  Jis pa sly do ir įkri to į vandenį.

  Drauge lis pa ma tė Mi ku tį ir iš gel bė jo.

  Mi ku tis su Drauge liu at ėjo prie tven ki nio.

  Vai kas mė tė į van de nį ak me nė lius.

  Ber niu kas pri ėjo prie kraš to.

, kovas,
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Ÿ Kurios raidės kur tinka? Nupiešk rodykles.

š Sudaryk ir parašyk sakinį.

chalatas    –  ........ raidės,   ........ garsai

dzūkučiai –  ........ raidės,   ........ garsai

džiaugiasi – ........ raidžių,  ........ garsai

 
Œ Suskaičiuok žodžių raides ir garsus.

œ Koks oras buvo kalendoriaus lapelyje pavaizduotą dieną? 
 Papildyk sakinį.

Š  Kada prasideda kalendorinis pavasaris? Nuspalvink tinkamą lapelį.

vasario 21 dieną      kovo 21 dieną  

rugsėjo 21 dieną  kovo 12 dieną   

Vė jas pū tė iš   , de be suo tu mas bu vo 

 , oro tem pe ra tū ra sie kė  .

Pavasarįgamta bundaiš miego. žiemos

šauk- verk-

šok-
trauk-

švieč-

lyj-

galvoj-vej-

lauk- peik-
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† Nuspalvink tinkamus skiemenis ir sudarytais žodžiais papildyk sakinį.

‡ Nuspalvink paveikslėlį. Sąsiuvinyje parašyk kelis sakinius apie pavaizduotus  
nebūtus dalykus.

ˆ  Perskaityk. Ties kiekviena eilute parašyk taip arba ne.

– Melų diena.

Du kart du bus trys, ar ne?

Var lės kur kia ka mi ne.

Tven ki ny ku rap kos nar do.

Žu vys ga no si už var tų.

ne   taip

Ba  Gaidys deda kiaušinius.  va

sa  Katės gaudo peles. lan

džio Karvės moka skraidyti. rio

5-oji Vištos peri viščiukus. 1-oji
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‡  Į skrybėlę įdėk žodžius vienos, o ištrauk priešingos reikšmės. Sudarytas poras 
parašyk.

†  Padėk žodžiams patekti į jų vietas. Iš nurodytų raidžių sudaryk žodį ir papildyk 
juo sakinį.

dide lis  re tas
stip rus  bjau rus
gra žus  silp nas
tan kus  tin gus
darbš tus  mažas
tam sus  švie sus

ą

ą

ą

ą

į

ąsa

ąsotis

ąžuolas

žąselėmįslė

– siūlo galas.
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† Išbrauk metų laikų pavadinimus ir sužinosi, kokia šventė artėja. Parašyk.

Vervasarabųpavasarissekruduomažiemadiepavasarisnis

‡ Nurašyk Verbų sekmadienio linkėjimus ir paryškink dvibalses.

ˆ Kurie verbos elementai ritmiškai pasikartoja? Kiekvieną elementų grupę 
nuspalvink kita spalva.

.
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Verbų sekmadienis švenčiamas

a) mėnesį prieš Velykas

b) savaitę prieš Velykas

c) savaitę po Velykų

Verbos rišamos iš

a) eglės šakelių

b) gluosnio ir kadagio šakelių

c) ąžuolo šakelių

Žodyje verba yra

a) 2 skiemenys, 5 raidės ir 5 garsai

b) 3 skiemenys, 5 raidės ir 5 garsai

c) 2 skiemenys, 5 raidės ir 4 garsai

Š Pabrauk teisingus atsakymus. Nuspalvink verbas ir ąsotį.

œ Kuriai verbai kuri gėlė tinka? Baik rišti verbas, nubrėždamas  
atitinkamas rodykles. Parašyk sudarytus žodžius.

p...lis

S...nai

sl...kas sv...kas

g...dys

v...kas

...das

...na

...tis

p...nas

r...dė

 p...va

ei ie ai
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† Išbrauk su pavasariu susijusių gyvūnų ir augalų pavadinimus. Iš likusių žodžių 
sudaryk ir parašyk sakinį.

‡ Nuspalvink tas piešinio dalis, ant kurių parašyti neteisingi sakiniai.

Ž a l i a i s ž i b u t ė
v i e š k e l ė l i a i s

g e g u t ė V e l y k o s

a t ė j o v y t u r y s .

.
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† Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

‡ Nuspalvink margutyje pasikartojančius elementus vienodomis spalvomis. Kitą 
margutį papuošk, kaip tau gražiau.

ˆ Nuspalvink tas juostelių dalis, ant kurių parašyti žodžiai su minkštumo ženklu. 
Iš likusių žodžių sudaryk ir parašyk sakinį.

1

2

3

4
5

6

7

karalius Sveiki gyvuliai paukščiai sulaukę

džiaugsmasšventų kiaušinis Velykų! apsidžiaugė

– tai gamtos atbudimo šventė.
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‡ Numargink kiaušinius ir nuspalvink kitas piešinio dalis.

  Vincukas vašku piešė ant kiaušinių raštelius.

  Numargintus kiaušinius dažė svogūnų lukštuose.

  Mama išvirė kiaušinius.

  Vincukas padėjo marginti kitiems vaikams.

† Kaip vaikai margino margučius? Sunumeruok ir nurašyk sakinius.
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ˆ Kuris margutis kuriam dubenėliui tinka? Įrašyk praleistas raides.

‡ Sukurk ir parašyk pasakojimą pagal paveikslėlius ir veiksmų grandinę.

† Kas nutiko Sauliukui? Parašyk pasakojimui pavadinimą.

perėjo paėmė nudažė suskilo išsirito
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† Įsižiūrėk, kaip rašomi velykiniai sveikinimai. Paryškink didžiąsias raides.  
Nuspalvink sveikinimų lapelius.

‡ Parašyk velykinį sveikinimą seneliams arba giminaičiams. Nuspalvink atviruką.
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Artėja  . Visus pripildė  džiaugsmas. 

Gal aplankys mus  ? Visi marginame margučius. 

Margutis kitaip vadinamas  .

ˆ Parašyk adresą ant voko, į kurį įdėsi šventinį atviruką.

Š Perskaityk ir perrašyk Sauliuko sveikinimus.

œ Kokius žodžius mušdami margučius pasakė vaikai? Pabrauk tuos, kurie rašomi 
didžiąja raide. Papildyk sakinius.

Onai Pykytei
Gėlių g-vė 7 
16-515 Punskas

Linui Aleksai
Klevų k. 69
16-500 Seinai

Velykė, velykinis Velykos, velykaitis
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ˆ Ritmiškai perskaityk skaičiuotę. Paskambink melodiją varpeliais.

‡ Pažiūrėk į paveikslėlius ir pasakyk, kur atkeliavo pavasaris. Papildyk sakinius.

† Kas pranešė Jūratei apie pavasarį? Surašyk pavasario pranašus tokia tvarka 
kaip tekste „Jau pavasaris”. Paveikslėlį nuspalvink pavasariškomis spalvomis.

      Bi  -  tė        ri   -  tė                    be     na   -  gų.

                Kin - kis      bin - kis                   be     au   -  sų.

sol

mi

serbentų krūmelis pienėbitelėsaulutė

Pavasaris atėjo į 
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† Atpažink paveikslėliuose pavasario gėles ir parašyk jų pavadinimus.

‡ Aprašyk žibutę arba purieną.

Kur auga ši gėlė?

Koks jos žiedas?

Kokie lapai ir stiebas?

prie vandens * miške * mėlynas  
skaisčiai geltonas * vidurys 
gelsvas * tamsiai žali * žvilgantys  
storas * sultingas * pūkuotas

plukė * puriena * žibutė * šilagėlė * pakalnutė * šalpusnis
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ˆ Nupiešk plakatą, kuriame panaudosi antrame pratime sudarytą šūkį.

† Ką vaikai matė miške? Į atitinkamus langelius įrašyk augalų ir gyvūnų  
pavadinimus.

‡ Iš skaitmenimis pažymėtų raidžių sudėliok saulutės prašymą. Nurašyk jį.

Medžiai:

Krūmai:

Gėlės:

Gyvūnai:

a

b

p

s

g

l

ž

g

2 1 4 5

11

12

3 6 10

8 9 7

1    2     3     4    5     6         7    8     9   10   11   12
S
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Œ Ritmiškai perskaityk skaičiuotę. Paskambink melodiją varpeliais.

œ Parašyk kelis sakinius apie pirmame pratime esantį paveikslėlį. Neužmiršk 
parašyti rašinėlio pavadinimo.

Š Vidurinėje lentelės skiltyje surašyk pirmame pratime atspėtus žodžius. Kitose 
skiltyse įrašyk jiems tinkamus žodžius pagal pateiktus klausimus.

svyra * žydi * žėri * kvepia * kala * šokuoja * keroja * baltos 
mėlynos * violetinė * katinuotas * margas * vikri * žirginiuotas

   Koks? Kokia?    Kas tai?    Ką veikia?
   baltas    beržas    ošia

  Striu - kum   bu - kum  kiš - kis   per  lau - kus,  per  lau - kus.

   Bė  -  ga        bė -  ga     kiš - kis    į     miš - kus,    į    miš - kus.

sol

mi
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‡ Ar pažįsti šiuos paukščius? Sujunk paveikslėlius su atitinkamais aprašymais.

† Kurie paukščiai parskrido iš šiltųjų kraštų? Nuspalvink paveikslėlio dalis su jų 
pavadinimais. Parašyk, kas išėjo.

Nedideli paukšteliai su „įkirptomis” 
uodegomis. Savo lizdus lipdo iš  
molio, purvo ir seilių.

Dideli juodai balti paukščiai. 
Savo lizdus suka ant kluono stogo 
ar aukštuose medžiuose.

Parskrenda ankstyvą pavasarį. 
Savo lizdus kuria inkiluose. 
Soduose ieško kirminų.

varnos gandrai

kregždės

zylėski
el

ės
pe

m
pė

s

varnėnai

lakštingalos sniegenos

geniai

šarkos
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œ Kokius paukščius vaikai pavaizdavo savo darbeliuose?  
Pamėgink padaryti panašius atvaizdus.

Š Apibūdink pasirinktą paukštį.

ˆ Kuo minta šie paukščiai? Papildyk sakinius. Pabrauk daiktų pavadinimus.

Gandrai gaudo  ir  . Kregždės minta 

 . Varnėnai ieško      ir 

 .

varles * vabzdžių perų * peles * vabzdžiais * vaisių

Paukščio pa va di ni mas:

Dy dis:

Plunks nų spal va:

Kuo min ta?

Kur su ka liz dą?

Kur pra lei džia žie mą?
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‡  Pagrok varpeliais garsaeilius.

† Įrašyk eilėraštyje praleistus žodžius.

gaidys * žąsis * varna * vieversys * varnėnas * choras

Ra mu tė Sku čai tė

Paukš čių daine lė
Koks gra žus šian die ną oras!

Su si rin ko paukš čių   .

Na, o kas bus chor ve dys?

Paukš čiai nu ta rė:  .

Kas čia ar do cho ro dar ną? –

Ėmė karkt juo do ji  .

Aš ga liu gie dot ir vie nas. –

Oriai iš ta rė  .

Na o ką ki ti da rys? –

Ne su pra to  .

Draugo gies mę iš klau sys! –

Su šnypš tė pil ka  .

la
sol
mi

la
sol
mi
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ˆ Atpažink paukščius ir išspręsk kryžiažodį. Apibrėžk naminius paukščius.

Š Perskaityk, pagrok ir padainuok paukščių pamėgdžiojimus. Atspėk paukščių 
pavadinimus.

1
2
3

4
5

6
7

81

3

4

5

6

7
8

2

Ček ček    ček ček   stab - dyk   stab - dyk trrr...

Vi - rė     ke  -  pė,    man  ga  -   le - lį      kyyšt! 

Ku - kū     ku - kū     duok tau - kų!    Ku - kūūū! 
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Pavasarį orai atšyla. Nutirpsta sniegas, 
nulyja pirmas šiltas lietus. 

† Sujunk vaizdingus posakius su jų paaiškinimais.

‡ Nuspalvink lapelį, kuriame kalbama apie pavasario darbus laukuose. Nurašyk 
nuo jo sakinius ir pabrauk priebalses.

Žvanga lauke noragai.

Grūdas į dirvą byra.

Paukštelis virpina aukso lyrą.

Šypso iš melsvo sosto saulė.

Žemdirbiai sėja javus.

Čiulba paukšteliai.

Danguje šviečia saulė.

Miške žydi žibuoklės ir plukės. 
Upelių pakrantes puošia purienos.

Pavasaris – daugelio lauko darbų metas. Žmonės  
purena laukus, sėja vasarojų, sodina bulves ir daržoves.

Padangėje čirena vieversėliai, 
inkiluose švilpauja varnėnai.

Ūkininkai aria laukus. 
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‡ Išbrauk pavasarį žydinčių gėlių pavadinimus ir pavadinsi  
dar vieną gėlę. Rodyklėmis nurodyk šio augalo dalis.

žibutėsauplukėlupurienatėpakalnutė

ˆ Nurašyk sakinius. Vietoj taškų įrašyk ai arba au.

† Nuspalvink gėles, kurios žydi pavasarį darželyje.  
Į langelius įrašyk jų pavadinimus.

jurginai * astrai * tulpės * narcizai * rožės * našlaitės

D.....guma jų –
s.....gomi .....gal..... .

žiedas

stiebas

lapai

Nen.....kink
miško gėlių.
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† Nuspalvink žemdirbių pagalbininkus. Nurašyk jų pavadinimus.

‡ Surikiuok žemės ūkio mašinas ir padargus abėcėlės tvarka.

ˆ Ritmiškai perskaityk, paskambink varpeliais ir padainuok dainelę.

Š Nuspalvink žiedlapius, ant kurių parašyti daiktų pavadinimai.

šviečia

skaisti

sa
ul

ut
ė lyja

šiltaslie
tu

tis

vyturys

čiulba
pilkas

plukė

baltažydi

Pa -  sė - jau        li - ne - lius,     gel - to - nus        grū - de - lius.   

plūgas 

kultivatorius

traktorius

sėjamoji akėčios

œ Iš ketvirtame pratime pateiktų žodžių sudaryk ir parašyk sakinius.
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† Papildyk balandžio gamtos stebėjimo kalendorių.

Gamtos stebėjimo kalendorius

Balandžio ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Kitos pastabos

Kitos pastabos

Balandžio ........... diena, ........... valanda

Kitos pastabos

Balandžio ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC
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Saulė vis labiau šildo žemę ir orą. 

† Nuspalvink lapelius, ant kurių parašyti sakiniai apie pavasarį.

‡ Parašyk šių pavasario gėlių pavadinimus.

ˆ Pabrauk paukščių, kurie parskrenda iš šiltųjų kraštų, pavadinimus.

varnėnas       šarka             vyturys             varna    

žvirblis         gegutė           gandras             višta  

Kviečiu tave pasivaikščioti po pievą. Už kiekvieną 
gerai atliktą užduotį nuspalvink vieną gėlytę.

Paukščiai skrenda į šiltuosius kraštus.

Iš šiltųjų kraštų grįžta gandrai, varnėnai, vyturiai.

Žydi žibutės, plukės ir purienos.

Iš žiemos miego bunda žvėreliai.

Medžiai numeta lapus.

Sprogsta medžių pumpurai.
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Didelis paukštis su raudonu snapu ir kojomis.     

Mėlyna pavasarį miške žydinti gėlė.   

Ūkininkų pagalbininkas, kuriuo ariama.   

Pavasario šventė.   

Dažniausi pavasario krituliai.   

Š Atpažink daiktus pagal aprašymus ir parašyk jų pavadinimus.

œ Nuspalvink lapelį, ant kurio parašyti daiktų pavadinimai.

Œ Iš penktame pratime pateiktų žodžių sudaryk ir parašyk 4 sakinius.

Artėjo Vvelykos. Iš šiltųjų kraštų sugrįyžo žaąsys ir gervės. Aš  
surišau verbaą. Ją įdėjau į molinį aąsotį. Per Vvelykas po senu aąžuolu 
ridenome margučius. Paskui supomės sūpuoklėse ir minėme miįsles.

š Nubrauk nereikalingą raidę.

teka 
žydi 

čirena 
šokuoja

geltona 
pilkas 
žalia 

sraunus

varlytė 
puriena 

vyturėlis 
upelis
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† Perskaityk žodžius, kuriais pavadinsi mamytę. Surašyk juos į širdelę.  

                ma                                                    tina

                 mytė                                                 tinytė

                 mužė                                                 tušė

ma            mužėlė                       mo                 tušėlė

                 mytėlė                                              tulė

                 mytužė                                             tulytė

                 mutė

‡ Kuriuos žodžius sakai mamytei? Parašyk juos.

ačiū * dėkui * myliu * atsiprašau
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† Papasakok, kokią staigmeną surengė Rasa savo mamytei.

‡ Parašyk pasakojimą pagal pateiktus paveikslėlius ir žodžius.  
Neužmiršk parašyti pavadinimo.

atsikėlė * paklojo * sutvarkė * papuošė * pasveikino * šiandien  
anksti * lovą * kambarį * dovaną * mamytę * su Motinos diena
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Miela Mamyte! * Brangi Motule! * Sveikinu * su Mamyčių švente  
Motinos dienos proga * linkiu * saulėtų dienų * laimės * sveikatos  
daug džiaugsmo * neblėstančios šypsenos * sėkmės darbe

‡ Papildyk sakinius apie savo mamytę. Pasistenk rašyti kuo dailiau.

medailodaididaija                 daižodaidžiai                      dairitdaimas

† Parašyk sveikinimus savo mamytei. Papuošk lapelį gėlėmis.

ˆ Išbrauk skiemenį, kuris pasikartoja, ir parašyk, kokie elementai sudaro dainą.

Ma no ma my tę la biau siai puo šia  . Ma my tu žės akys  

 . Man pa tin ka, kai ma ma vil ki  . 

Daž nai su mo tu le  . Ma ne ste bi na ma mos  .      

Ma no ma my tė yra  pa sau ly je.

  daina



83

                as

                elis

 tėv          iškė

                ynė

                iškas

† Perskaityk ir parašyk žodžius. Su dviem žodžiais sudaryk ir parašyk po sakinį.

‡ Papildyk sakinius apie savo tėvelį.

Mano tėvelis yra  ir  . Jo plaukai  , 

o akys –  . Mėgstu su tėveliu  .

ˆ Nuspalvink tau malonesnius žodžius.

rytas rytelis

va
ka

rė
lis

tėvas

tė
ve

lis

saulė

sa
ul

už
ė

laukas laukelis

žirgas

žir
ge

lis

giria

giružė

vakaras

Š Nupiešk arba kitu būdu atlik savo tėvelio portretą.
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‡ Kokias raides pridengė žiedai? Įrašyk jas.

Sode auga obel , kriauš , vyšn  ir slyv  . Nuo vėjo 

linguoja puš  ir egl  . Jau žaliuoja piev  ir lauk  . 

Vaik  dirba sode ir darže.

† Sauliukas sumanė įveisti sodą. Įsižiūrėk į planą ir padėk nykštukui surašyti 
svajones. Nuspalvink piešinį.

Sau liu ko so dy ba

Kai at eis pa va sa ris, Sau liu kas įveis so dą. Ja me   

ke tu rios ei lės obe lai čių. Vi du ry je  še šios kriau šės. 

Tarp ei lių  ag ra stų, ser ben tų krū mai. Vie na me so do 

kraš te  kūd rą,  ka ro sų. Iš šiau rės pu sės 

nuo vė jų so dą  eg lai tės, iš ry tų – laz dy nai. Vi są so dą 

 tvo ra.

augs * bus
žaliuos 
įrengs 
prileis 
sups 
aptvers 
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Žy  -  di      kriau - šė                   ir     kriau - še  -  lė,
Žy  -  di      vyš  -  nia                  ir     vyš  -   ne  -  lė,
Čiul - ba    paukš - tis                  ir    paukš - te   -   lis,
Skam-ba,   ai    -    di                 mūs   so    -   de  - lis.

ˆ Nuspalvink lapelius su sakiniais, kurie tinka pavasariškam sodui aprašyti.

Nuo medžių krinta spalvoti lapai. 

œ Po natomis parašyk jų pavadinimus. Pagrok ir padainuok dainelę. 

Š Kaip saulutė išdėstė ant lentynų natas? Paskambink varpeliais garsaeilius.

Žydi obelys, vyšnios ir kriaušės. 

Bitelės ruošiasi žiemos miegui. 

Tarp žiedų dūzgia bitės. 

Skraido drugeliai ir boružėlės. 

Paukščiai linksmai čiulba. 

Sode tylu, nėra paukščių giesmininkų. 

Gražu sode pavasarį.

mire sol la sol mila re

.............      .............         .............         ............. .............      .............      .............         .............
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† Baik spalvinti pražydusių vaismedžių šakeles. Papildyk sakinius.

ˆ Rašinyje įkyriai kartojasi tie patys žodžiai. Kur galima, pakeisk juos.

‡ Kuriuos žodžius pakeičia jis, ji, jie, jos? Nuspalvink.

Pavasarį pražysta  
 
ir  . 

Jų žie dai yra  arba  . Me džiai at ro do la bai 

gra žiai it  . Juo se knibž da ga ly bė  .

vabz džių * vaismedžiai * vaiskrūmiai * bal ti * raus vi * puokš tės

Ma no bro lis – tik ras so di nin kas. Bro lis mo ka pri žiū rė ti vais me džius. 
Se ne lis brolį iš mo kė skie py ti obe lai tes. Se ne lis džiau gia si vai kai čio 
dar bu.
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‡ Perskaityk tekstą ir įrašyk praleistas raides.

ˆ Išeik pasivaikščioti ir pabandyk nupiešti piešinį gamtoje surastais „dažais”.

Š Įrašyk uo arba o, e arba ie.

† Papildyk obels žiedo aprašymą pateiktais žodžiais. Nuspalvink piešinius pagal 
sukurtą aprašymą.

Obels žie das pri me na  ro žy tę. Jo žied la piai  . 

 
kuo ke liai su pa  pies te lę. Ant kuo ke lių yra 

 žie da dul kės. Obels žie dai ant ša ke lių su da ro  

puokš tes.

ne di de les * ma žą * ro ži niai * gels vi * žals vą * smul kios

Žie da dul kės

Mu zie juj... bu vo su ren...ta daili nin ko pa veiksl... pa ro da. Žmo nės  
ap sto jo ta py toj... . Se nu kas pa sa ko jo apie sa vo sun ki... vai kyst... . 
– Ne tu rė jau daž... . Iš bu ro kėli... ga mi nau si rausv... spalv..., o iš  
žie da dul ki... – gel ton... .

....das

ag....na

...da

...
.g

a

d....n
a

d...vana ....va

...žys

ž....das ž.
..m

ė

p....n
as

p...lė
uo – o e – ie
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† Kaip laukinės rožės žiedas tampa vaisiumi? Įrašyk numerius.

‡ Iš pirmo pratimo sakinių išrašyk žodžius su dvibalsiais. Dvibalses paryškink.

ˆ Perskaitykite Sauliuko ir bitutės pokalbį vaidmenimis. Išmokite dainelę 
padainuoti. Dainelės tekste paryškinkite minkštumo ženklus.

pienas 

Š Įmink mįslę ir nuspalvink lapelį su jos įminimu.

Bi tė ren ka nek ta rą.

Ji per ne ša žie da dul kes ant žie do pies te lės (ap dul ki na).

Nu kren ta žied la piai ir nu džiūs ta kuo ke liai.

Pies te lė stam bė ja.

Su si da ro vai sius.

Bi tu te, pil ko ji, 
Iš kur me dų ne šio ji?

Iš ža lių jų rū ty tė lių,
Iš gvaz di kų, ra ze tė lių.

Ne žmo gaus tai sy tas, o ska nu mas ne ap sa ky tas.

medus vanduo cukrus

1

2

3

4

5
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† Nuspalvink naudingus vabzdžius. Parašyk visų gyvūnų pavadinimus.

‡ Išbrauk kas antrą raidę ir sužinosi vieno iš sodo kenkėjų pavadinimą.

ˆ Kokias raides suėdė kirmėlaitės? Įrašyk jas.

Š Iš pabirusių raidžių sudaryk paukščių pavadinimus ir sujunk juos su tinkamais 
paveikslėliais. Parašyk pavadinimus abėcėlės tvarka.

asm datr ga jsž

Obels ka mie nu šliauž   kir mė lai tės. Jos grauž   obels la pe lius. 

Dū sauj  obe lė lė ir šauk   paukš te lius. At lek   paukš te liai. Jie 

skraid   tarp ša kų ir nai kin   kenks min gus vabz džius.
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†  Kokias daržoves pasodino vaikai? Parašyk jų pavadinimus, žodžius 
suskiemenuok ir pažymėk dvibalsį ai.

‡   Surašyk pirmame pratime pateiktų daržovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

ˆ   Perskaityk sakinius. Pabrauk veiksmus žyminčius žodžius.

Vaikai dirba darže. Jonukas kasa lysves. Onutė sėja morkas. Algiukas 
sodina pomidorus. Ramūnas nešioja vandenį. O Rūtelė debesis gano.

Š Į kokį klausimą atsako trečiame pratime pabraukti žodžiai? Nuspalvink lapelį.

Kas?   Ką veikia?

 Koks? Kokia? 

Kaip?

agurkaisvogūnaižirneliairidikaikopūstaisalotospomidoraimorkos
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†  Ar pažįsti, kokias daržoves pasodino vaikai? Išspręsk kryžiažodį.

‡  Kokia tvarka atliksi nurodytus darbus darže? Sunumeruok sakinius. 

ˆ  Nurašyk antro pratimo sakinius ir pabrauk veiksmą žyminčius žodžius. Į kokį 
klausimą jie atsako? Nuspalvink tinkamą lapelį.

Ką veikia?   

Ką veikė? 

Ką veiks?  

Ką veiksiu?

   Pa lie siu au ga lus.

   Pa žy mėsiu grio ve lius.

   Su dėsiu įran kius.

  Su ka siu lys ves.

  Iš ly gin siu že mę.

  Pa sė siu sėk las.
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†  Kas pasislėpė darže? Sudaryk žodį ir parašyk su juo sakinį.

‡  Tarp daržovių rask piktžoles ir parašyk jų pavadinimus po tinkamais paveikslėliais. 

morkausnisžirnisdilgėlėporasvarputisropėbalandaagurkasasiūklispupa

ˆ  Parašyk piktžolių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Š  Sudaryk ir parašyk patarlę.

Bloga 

p    o    l

i     ž    ė

k    t     s

žolė išdygsta ir nesėjama. 
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œ  Nuspalvink juosteles su teisingais sakiniais.

Piktžolės kenkia daržovėms.

Œ  Kaip saulutė keliavo per dangų? Paskambink jos dainelės melodiją varpeliais. 

Ÿ  Po natomis parašyk jų pavadinimus. Paskambink melodiją varpeliais.

Piktžolės padeda daržovėms augti.

Usnis, balanda ir dilgėlė yra piktžolės.

Morka, ridikas ir svogūnas yra piktžolės.

Varputį, pienę ir dilgėles yra sunku išrauti.

Piktžoles reikia išrauti su šaknimis.

sol
mi

  
 la

re
do

..........    ..........     ..........    ..........              ..........    ..........            ..........    ..........                    ..........    ..........          ..........    ..........  

š  Žaliai apibrėžk natas do, o mėlynai natas mi.
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†  Į langelius įrašyk raides taip, kaip rodo rodyklės. Paveikslėlius sujunk su gyvūnų 
pavadinimais. Papildyk sakinį.

 ,  ,  ir 

yra saugomi gyvūnai. Jie naikina sodų ir daržų kenkėjus.

‡  Kokias raides sunaikino kenkėjai? Įrašyk jas.
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ˆ Papildyk gegužės gamtos stebėjimo kalendorių.

Gamtos stebėjimo kalendorius

Gegužės ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Kitos pastabos

Kitos pastabos

Gegužės ........... diena, ........... valanda

Kitos pastabos

Gegužės ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC
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Išsprendęs gerai užduotį, nuspalvink žaliai 
vieną obuoliuką. Atlikęs visas užduotis, įvertink 

savo žinias ir gebėjimus.

†   Kuriame paveikslėlyje vaizduojama pasakojimo pradžia, vidurys, pabaiga?  
Sunumeruok juos eilės tvarka.

‡  Parašyk pasakojimą pagal pirmame pratime pateiktus paveikslėlius.

ˆ  Nuspalvink lapelius su teisingomis sakinio pabaigomis.

naikina sodo kenkėjus.

Bitės yra naudingi vabzdžiai, nes

  neša medų. apvaisina augalų žiedus.
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Š  Nuspalvink žiedo dalį, iš kurios susidaro vaisius. Parašyk jos pavadinimą.

Œ  Išrink ir parašyk vaismedžių ir vaiskrūmių pavadinimus.

š  Atsakyk į klausimus ir nuspalvink tinkamas raides. Parašyk sudarytą žodį.

Ÿ  Nuspalvink lapelį su sudaryto žodžio paaiškinimu.

Klausimas taip ne

Ar bitės apdulkina žiedus? g k

Ar gali susidaryti vaisius iš neapdulkinto žiedo? a e

Ar amaras – tai augalų kenkėjas? g r

Ar paukščiai padeda kovoti su augalų kenkėjais? u g

Ar pavasarį žmonės soduose skina vaisius? e ž

Ar rupūžė tai saugomas gyvūnas? ė y

metų laiko pavadinimas

mėnesio pavadinimas

savaitės dienos  pavadinimas

Vaismedžiai: 

Vaiskrūmiai:  

obe lis * vyšnia * sly va * ag ra stas * ser ben tas * kriau šė * avietė

œ Įrašyk praleistas raides.

Pavasarį žmonės sėj... javus ir sodin... daržoves. Laukuose ūž.....  
traktoriai. Žyd..., kvep..... sodo medžiai. Žieduose zvimb..... bitelės.
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† Išbrauk pavasario mėnesių pavadinimus ir sužinosi, kokią šventę tau atnešė 
birželis.

ˆ Kokios raidės pasislėpė po saldainiais? Įrašyk jas.

‡ Tinkamai surikiuok paveikslėlius. Nupiešk, kaip tu augai.

Tarptautinėkovasvaikųbalandisgynimogegužėdiena

Birželio 1-oji – 

Pro tas ko jas va duoj . Ge ra au dė ja ir tvo ro je išaudž . Blo gas 

paukš tis, ku ris sa vo liz dą terš . Li ga raita jo j , svei ka ta pės čia 

vaikščioj . Ge ra pre kė pa ti sa ve gir .
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† Padėk vaikams pasiekti tai, ko jie trokšta. Parink vaikams vardus ir parašyk 
kelis sakinius apie jų svajones.

‡ Iš pabirusių žodžių sudaryk dvi mįsles. Vieną jų parašyk.

svajoja * nori turėti * trokšta gauti
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† Tai, ko jokiu būdu nedarytum, pažymėk šauktuku, o ką darytum +.

neraižyk * nemėtyk  * nelaužyk * nežaisk * nerink * nelaipiok  
skaityk * sodink * saugok * stebėk

ˆ Pagal pirmo ir antro pratimų paveikslėlius parašyk vaikams kelis pamokymus. 
Gali vartoti pateiktus žodžius.

‡ Nupiešk liūdną saulutę prie tų piešinių, kurie vaizduoja, kaip negalima elgtis. 
Linksma saulute pažymėk tuos paveikslėlius, kur vaikai elgiasi tinkamai. 
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† Pažymėk ženklu + paveikslėlius, kur vaikai laikosi taisyklių. Ten, kur jų nepaiso, 
nupiešk ženklą -. Nuspalvink piešinius, kurie tau labiau patinka.

ˆ Padėk gaidžiukui surinkti grūdelius. Nurašyk patarlę ir pažymėk nosines raides.

‡ Grūdus, ant kurių parašyti gaidžiukui tinkantys žodžiai, nuspalvink žaliai. Tuos, 
kurie tinka vištytei – nuspalvink geltonai.

ne
pa

klu
sn

us

paklusni

nekantrus

kan
tri grei

tas

greita

nerūpestingas

rūpestinga

protin
ga

kvailas

vištytė

ga
idž

iuk
as
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† Į skiltį su linksma saulute surašyk darbus, kuriuos mėgsti. Į skiltį su liūdna  
saulute darbus, kurių nemėgsti. Kaip galima nemielus darbus padaryti mielus?

ˆ Nurodyk rodyklėmis, kurie požymiai kam būdingi. Parašyk sąsiuvinyje sudarytus 
žodžių junginius. 

‡ Sudaryk patarles ir vieną nurašyk. 

plau ti in dus * skalb ti * skai ty ti * ra šy ti * pieš ti * gro ti * skai čiuo ti  
ve džio ti šu nį * va ly ti dul kes * va ly ti ba tus * lais ty ti gė les * ra vė ti

 

Kas nedirba,

Atnešė grūdą,

Aukštai šoksi –

išnešė pūdą.

žemai krisi.

tas nevalgo.

Koks? Ko kia?

gud ri

di de lė

ža lias

mažas

leng vas

Koks? Ko kia?

pil ka

ap skri tas

graži

aukš tas

ru da

mėgstu nemėgstu
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Š Pasitikrink, ar moki rūpintis tvarka savo aplinkoje. Papildyk sakinius tinkamais 
žodžiais.

Œ Išbrauk kas antrą raidę ir sužinosi, kokį muzikinį ženklą mokysies rašyti.  
Parašyk jo pavadinimą.

œ Surūšiuok šiukšles ir „išmesk jas” į joms skirtus konteinerius.

miškuose.

valyklas.

gyvūnų ir augalų.

šiukšles.

sameuritkdou riamkntvacsb

rūšiuokite * statykite * nenaikinkite * nešiukšlinkite 

Smuiko raktas
nurodo natos sol
vietą penklinėje.
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Bu vo, iš si ren gė,  
dul kė jo, pa si bai dė,  
už kliu vo, ap si ver tė,  
nu si ri to, su ri ko, šau kė,  
pliauš kė jo.

† Perskaityk „Pasakos apie du karalius” pirmos dalies veiksmų grandinę. Sudaryk 
panašią grandinę antrai pasakos daliai.

ˆ Parašyk natų pavadinimus.



......................................................................................................................................................................................................................................

‡ Parink ir įrašyk tinkamus žodžius.

Viso gero! * Labanakt! * Ačiū. * Prašom. * Atsiprašau. * Laba diena!

I dalis
II dalis
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† Kodėl Giedrius buvo geras berniukas?  
Nuspalvink lapelius su tinkamais atsakymais.

ˆ Įrašyk praleistas raides. Su dviem žodžiais parašyk po sakinį.

Berniukas padėjo mamai.

slė... da vo – slė pė

ke...da vo – kepė

ki...da vo – kišo

li...da vo – liko

ri...da vo – rišo lė...da vo – lėkė

Vaikas buvo kuklus.

Giedrius garsiai rėkė.

Vaikas daug gyrėsi.

Jis parnešdavo iš parduotuvės, 
ko reikėdavo.

Giedrius saugojo 
jaunesnę sesutę.

Giedrius niekada nesigyrė.

Vaikas mėgo saldumynus.

Berniukas pasidalindavo 
saldumynais su draugais.

‡ Nurašyk posakį. Pažymėk žodį, kuriame yra mažiau garsų negu raidžių.

Pagyrų barščiai be druskos.
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† Išspręsk kryžiažodį. Parašyk sakinį su sudarytu žodžiu.

1    sausis 4    balandis 7    liepa 10    spalis

2    vasaris 5    gegužė 8    rupjūtis 11    lapkritis

3    kovas 6    birželis 9    rugsėjis 12    gruodis

‡ Nuspalvink vasaros mėnesių pavadinimus.

1. Žalias šokuojantis gyvūnas.
2. Saldžios raudonos uogos.
3. Šviečia danguje.
4. Metų laikas prieš vasarą.

5. Rytą būna ant žolės ir lapų.
6. Žydi darželyje.
7. Vasaros mėnuo.
8. Vasarą dažnai pučia iš pietų.

1

2

4

5

6
7

8

3
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ˆ Papildyk sakinius mėnesių pavadinimais.

œ Parašyk natų pavadinimus. 

 Nata fa rašoma tarp antros ir trečios linijos.

 Nata fa rašoma tarp pirmos ir antros linijos.

Š Penklinėje parašyk natas fa. Ženklu X pažymėk tinkamą atsakymą.

Pirmas metų mėnuo yra 
 
, o paskutinis 

 
. 

Šeštas metų mėnuo yra  . Atostogos 

prasideda  mėnesio pabaigoje. 

 ir  – tai atostogų mėnesiai.  

Į mokyklą vaikai sugrįš  mėnesį.



fa fa fa fa fa fa



.............................................................................................................................................................................................................................
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† Nuspalvink žvaigždes su vietovardžiais, kurie paminėti eilėraštyje „Vyturys 
Suvalkų padangėje”. Nurašyk juos abėcėlės tvarka.

ˆ Atsakyk į klausimus ir rodyklėmis nurodyk, kuo keliaujame.  
Atsakymus parašyk sąsiuvinyje.

ro gu tėmis

lėk tu vu

ma lūn spar niu

automobiliu

Kuo važiuo ja me?

Kuo skren da me?

Kuo plau kia me?

lai vu

au to bu su

trauki niu jach ta

tro lei bu su

1. Pavargęs vil kas ...
2. Vo ve ry tė ...
3. Ge gu tė ...
4. Žą sys pau py ...
5. Ge nys ...
6. Vė jas ...
7. Miš kas ...

Punskas

Vilnius

Seinai

Kaunas

 Suvalkai

Ančia

 Augustavas

 Nemunas Šešupė

‡ Įkopk į kalną – į kryžiažodį įrašyk žodžius, kurie pasakys, kas ką veikia.



109

ˆ Sudaryk ir parašyk sakinį.

‡ Atspėk praleistus žodžius ir įrašyk juos į kryžiažodį.

koks? kas?
ką veikė?

† Perskaityk Eduardo Mieželaičio eilėraščio posmą ir rask žodžius, atsakančius į 
pateiktus klausimus. Parašyk juos.

1. Lu bo mis vaikš to ...

2. At plau kė pie no ...

3. Už lan go ošia ...

4. Girgž da se nos ...

5. Pie vo je li ko šie no ...

6. Pra kiu ro val ties ...

7. Po eg le raudo nuo ja ...

8. Su trū ko kiau ši nio ...

padeda  Paukščiai 

Juodas varnas dūdą pūtė,
Smuiką čirpino lakštutė,
Pilkas vilkas būgną mušė,
Net giružė ošė, ūžė...

1

2

3

4

5

6

7

8

U

U

U

U

A

U

U

U

T

I S

Y

U

I

T

G

naikina kenkėjus. 
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† Parink vardus vaikams bei gyvūnams ir parašyk kelis sakinius apie pateiktą 
paveikslėlį.

‡ Perskaityk patarles ir nuspalvink minkštumo ženklą prieš au. Nurašyk patarlę 
apie darbą.



V IV III IV V III VI III II I V

Ilgiau galvosi  
– rečiau apsiriksi.

Ilgiau dirbsi  
– smagiau miegosi.

Dažniau klausi  
– rečiau klysi.

ˆ Parašyk garsų pavadinimus ant laiptelių ir natas penklinėje.

doI
II

III
IV

V
VI
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† Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį. 

ˆ Papildyk saulutės ir pienės žiedų aprašymus.

pienė * dobilas * smilga * saulutė

‡ Nuspalvink pievos augalus ir parašyk jų pavadinimus. Žodžius suskiemenuok.

¯¨

ª
¦

1

2

3

4

5

– tai vie ta, kur au ga žo lės, vais ta žo lės ir ki ti 
au ga lai. Čia ga li ma pamatyti daug gy vū nų.

Sau lu tės žie das yra  . Jo vi du rys  .  

Ap link iš si dės tę    žied la piai. Jie ga li bū ti  

ar ba  . Sau lu tė ne sklei džia  kva po, 

bet yra la bai  . Pie nės žie das yra 
 
, 

pa na šus į sau lę. Tu ri daug  
 
žied la pių.

gels vas * ne di de lis * smul kūs * smul kių * raus vi * bal ti * stip raus  
gra ži * gel to nas

¬
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† Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraštį ir pabrauk pievos augalų bei gyvūnų 
pavadinimus. 

ˆ Parodyk rodyklėmis, kas baltas, o kas balta.

Kiškis pučia.

 kiškis pučia  .
           koks?                                                             ką?

Žydi pienės.

 žydi  pienės.
                kur?                                       kokios?

‡  Išplėsk sakinius pagal klausimus ir pirmame pratime pateiktą eilėraštį bei 
iliustraciją.

Kiš kio dū de lė

Pu čia dū dą žil vi ti nę
Kiš kis ant ve lė nos.
Šo ka pie vo je suk ti nį
Pie nės ir pu rie nos.

Gro ja kiš kis puiko rė lis,
Šo ka vi sos gė lės.
– Tai sma gus pa va sa rė lis! –
Plo ja plašta kė lės.

bal ta bal tas

sū ris
žie ma
ave lė
gė lė
snie gas
kreida
lai vas
ožka
pie nas
žą sis
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†  Iš pabirusių žodžių sudaryk Sauliuko patarimus.

ˆ Miško žinduolių pavadinimus nuspalvink raudonai, o paukščių – geltonai. Kaip 
vadinami gyvūnai, kurių pavadinimų nenuspalvinai?

‡  Perskaityk apie Sauliuko išradimą. Parašyk raides, kurios pasislėpė po 
žemuogėmis.

Visada 
pr

an
eš

k 

globėjams, 

kur 
no

ri eiti.

Miške 

ni
ek

ad
a 

neskink 

augalų, 

kurių nepažįsti.

Grįž da mi nuo eže ro už ti ko me daug že muo gi . Sau liu kui greit nu si-

bo do rink ti po vie ną uo gel . Jis ėmė sam pro tau ti, kad že muo gi

rin ki mui ga li ma pri tai ky ti dul ki  siurbl  . Pri sir pu sios že muo gės 

silp nai lai ko si ant stie be li , jas leng vai su si siurbs į krep šel  .
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† Parašyk, kokius žinai miško medžius, krūmus ir žolinius augalus.

ˆ Pabiro patarlių žodžiai. Surikiuok juos ir parašyk sudarytus sakinius sąsiuvinyje.

‡ Išspręsk kryžiažodį – sužinosi, kurių paukščių vardai pasislėpė.  
Kurių iš jų balsus galima išgirsti miške?

Medžiai:

Krūmai:

Žoliniai augalai:
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† Papildyk birželio gamtos stebėjimo kalendorių.

Gamtos stebėjimo kalendorius

Birželio ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Kitos pastabos

Kitos pastabos

Birželio ........... diena, ........... valanda

Kitos pastabos

Birželio ........... diena, ........... valanda

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC

Oro temperatūra     Debesuotumas     Krituliai     Kaip atrodo augalai

..... oC
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, vasara, 

 
, 

ˆ Papildyk metų laikų pavadinimus.

Atėjo šilta vasara. 

Upėje plaukioja antys. 

Pievoje ganosi arklys. 

Dūzgia darbščios bitės.

Skraido margi drugeliai.

Virš pievos plasnoja  
balandis. 

Drevėje ūkia pelėda. 

Ant šakos tupi trys geniai.

Po mišką vaikščioja briedis.

Po krūmu slepiasi kiškis. 

† Išbrauk sakinius, kurie nėra pavaizduoti paveikslėlyje. 

Kvie čiu ta ve ke liau ti jau į trečią ją kla sę.
Pa ban dyk at lik ti už duo tis. Nu spal vink sto te les  

prie tų už duo čių, ku rias su ge bė jai įveik ti.

‡ Iš teksto išrašyk gyvūnų pavadinimus.
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Š Suskirstyk gyvūnų pavadinimus į paukščius ir žinduolius. 
 Nubrėžk tinkamas rodykles.

Œ Įrašyk u, ū arba ų.

œ Sujunk sakinių pradžias su tinkamomis pabaigomis ir nurašyk.

paukščiai žinduoliai

kiškis

genys

arklys

karvė

višta

gegutė

lapė 

Onu tė nu eis į bib lio te ką ir ...

Jo nu kas ap lan kys se ne lę ir ...

Ma ry tė nu si pirks ban de lę ir ...

už kurs kros nį.

pa si rinks kny gą.

su val gys.

Aš la bai no ri.... vai si ni.... led.... . Nu bėg si.... ir nu si pirk si.... .  
Par da vė jai pa sa kysi.... ači.... . Led.... parneši.... ir broli....kui.
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ˆ Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk dvi patarles.

‡ Parašyk daiktų apibrėžimus, pakeisdamas jų formą.

† Sujunk mįsles su paveikslėliais, vaizduojančiais įminimus.  

Jeigu turėsi laisvo laiko, 
pabandyk atlikti šias užduotis.

bal tas žir gas – .................. an tis

pil kas kiš kis – ..................  žąsis

ru das la pas – ....................  la pė

kiau ras skėtis – ................. val tis

  įdo mi kny ga – ................. pokalbis

  aukš ta pušis – .................... ber žas

  graži gė lė – ......................  mies tas

  ža lia pie va – ......................  miš kas

Ma žas vy ru kas,
Jo ašt rus kir vu kas.

Skren da juo das – ne var nas.
Su ra gais – ne jau tis.

Ma ža ma ža kar ve lė,
Gar dus sal dus pie ne lis.

Aš tuon ko jis po nas
tink lais paukščius gau do.

Ža lia žo le lė,
Ža lias jau te lis
Ant ža lio sta lo
Ža lius pie tus val go.
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Œ Pažymėk piešinyje pramanytus dalykus. Nuspalvink piešinį taip, kad jis būtų 
dar juokingesnis.

œ Papildyk sakinius.

Š Papildyk sakinius priešingos reikšmės žodžiais.

Ang lis yra juo da, o snie gas yra   .

Me dis yra aukštas, o krū mas –   .

Dramb lys yra di de lis, o skruz dė –   .

Ak muo yra sun kus, o pū kas –        .

Žie ma šal ta, o va sa ra –     .

Jei gu juo das, tai ne bal tas.

Jei gu aukš tas, tai ne   .

Jei gu ge ras, tai ne   .

Jei gu il gas, tai ne   .

Jei gu plo nas, tai ne  .

Jei gu se nas, tai ne   .
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š Pažiūrėk į paveikslėlį ir sujunk žodžius, kurie vienas kitam tinka. 

9  Parašyk paveikslėliui pavadinimą. Nuspalvink naminius paukščius.

Ÿ Sudaryk ir parašyk sakinius.

Aš

Tu

Jis

Ji

prisimeni 
dainą

žinau kelią 

audžia drobę

džiovina linus

Mes
Jūs

Jie

Jos

pažįstate 
volungę

šnekamės

aria dirvą

verpia

kežys pilkas

ilgakiškis

piškis

snapė

kiškis

lapė

vilkas

ežys


