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3Pasakų karalystėje

apšerkšniję  mažiemus  nepalikdamaSalomėja Nėris            

Senelės pasaka              

apšerkšniję mūsų žiemos, –
Balta balta – kur dairais. –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj* vakarais.

apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas. –
apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas*. –

apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių, –
apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.

apie trečią brolį Joną –
Koks jis raitelis puikus,
apie Eglę – žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.

Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal...
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal. –

Pusnynuos nykštukai miega. –
aukso žuvys po ledu. –
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo. –
O jos pamotė pikta...
Bet... senelė užusnūdo. –
Ir jos pasaka baigta.

1  Kodėl pasibaigė senelės pasaka? Perskaityk tinkamą ištrauką.
2  apie ką senelė sekė pasakas? Papildyk sakinį. Paryškink nosines raides.

Senelė sekė pasaką apie vilką, ...
3  Iš eilėraščio išrašyk žodžius su priebalse j ir ją paryškink.

Priebalsį j prieš visus balsius tariame minkštai.  
Po priebalsės j minkštumo ženklas nerašomas.
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Seku pasaką

Lietuvių pasaka

Trys broliai
I dalis

Einam 
laimės 
ieškoti.

Suardykime 
skruzdėlyną.

Palikime  
skruzdes 
ramybėje. 

Bus geriau.

Nušaukime 
kelias antis.

Palikime antis 
ramybėje. 

Bus geriau.
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1  Pasiklausyk pasakos įrašo ir pasek ją pagal paveikslėlius.
2  ant kokių raidžių nukrito karalaičių perlai?  

Nurašyk tekstą, įrašydamas praleistas raides.

Trys broliai išė o laimės ieškoti. Miške  ie priė o skruzdėlyną. 

Vyresni broliai norė o suardyti skruzdėlyną. auniausias brolis 

patarė palikti skruzdes ramybė e. Kvailelis dar padė o antims 

ir bitėms.

Palikime 
bites ramybėje. 

Bus geriau.
Išvykime 
bites ir 

išimkime 
medų.

Surinkti tūkstantį  
perlų*, išbarstytų         
po samanas. 
Surasti ežere raktą.
Iš trijų miegančių 
karalaičių atpažinti 
jauniausią seserį.

Seku pasaką
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Lietuvių pasaka

Trys broliai

II dalis

Vyriausias brolis  
pirmas nuėjo perlų 
rinkti. Visą dieną 
ieškojo ir surado  
tiktai šimtą perlų.  
Grįžęs į pilį, tuojau  
pavirto akmeniu.

Kitą dieną perlų ieškoti išėjo 
antrasis brolis. Ir jis perlų nesurinko. 
Grįžęs taip pat pavirto akmeniu.

tre čią die ną per lų ieš ko ti iš ėjo kvai le lis. Jis vaikš čio jo po rais tą,  
pa var go ir at si sė do ant kups to pa il sė ti. Žiū ri – at ei na prie jo di de lė 
skruz dė lė, o pas kui ją dar pen ki tūks tan čiai. Pri ėjo skruz dė lė ir sa ko:

– aš esu skruz dė lių ka ra lie nė. ar at si me ni, kai an dai* ne da vei  
ar dy ti mū sų skruz dė ly no? tai da bar aš at ėjau tau at si ly gin ti.

Skruz dė lės pa si py lė po sa ma nas ir su rin ko  
vi sus per lus.

Ki tą die ną jau niau sias bro lis nu ėjo į eže rą  
rak to ieš ko ti.

tą va lan dą pri plau kė prie kran to gra ži an tis su 
šim tais raibų draugių. an tis ir sa ko:

– an dai tu iš gel bė jai gy vy bę dviem mū sų  
se se rims. tai da bar mes at si ly gin sim tau – su ra si me rak tą nuo  
ka ra lai čių mie ga mo jo.

Vi si šim tai an čių pa si nė rė į van de nį, ir vie na iš ne šė rak tą iš eže ro 
dug no.

Pa ga liau kvai le lis tu rė jo pa ro dy ti jau niau sią ją se se rį iš vi sų tri jų  
mie gan čių ka ra lai čių. Prieš už mie gant vy riau sio ji ka ra lai tė bu vo  
val giu si cuk raus, ant ro ji gė ru si mi daus, o jau niau sio ji – val giu si  
me daus. Kvai le lis at si sto jo ir žiū ri į mie gan čias ka ra lai tes gal vo da mas, 

Ko mus moko pasakos?

tūkstančiai  jauniausiąją
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kaip pa žin ti jau niau sią ją se se rį, jei gu vi sos trys kaip van dens la še lis. 
tą va lan dą at zvim bė bi tė iš ano spie čiaus*.

Bi tė ap uos tė ka ra lai čių bur nas, su uo dė me dų ir nu tū pė į jau niau sios 
ka ra lai tės plau kus. taip bu vo pa žin ta jau niau sia se suo.

Pi lis bu vo iš gel bė ta. Ir su ak me nė ję kvai le lio bro liai vėl at vir to  
žmo nė mis. Kiek vie nas bro lis ga vo po ka ra lai tę ir sau laimingai  
gyveno.

Ko mus moko pasakos?

1  Kuri mintis svarbiausia šioje pasakoje?

  Padėk į bėdą patekusiam artimui.
  Neskriausk kito, net mažų gyvūnėlių.
  Kitiems nepadėsi, nepadės niekas ir tau.

2  Papildyk sakinius tinkamais žodžiais. Priebalsę j paryškink.

..... brolis ..... perlų rinkti. Kvaileliui į pagalbą ..... skruzdžių 
karalienė. Skruzdės ..... perlus. Broliui raktą rasti ..... raibos antys. 
Bitė parodė ..... karalaitę.
jauniausias * atskubėjo * išėjo * surankiojo * jauniausią   
padėjo
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Pasakos be galo

1  Kuri pasaka tau įdomesnė? Išmok ją sekti.
2  Kodėl sekamos pasakos be galo?
3  Pamėgink sukurti pasakėlę be galo.
4  Nurašyk pasakėles be galo, įrašydamas  

praleistas raides. Balsę a po priebalsės j pabrauk.

Per kaimą senelė važiuoj ,
Dainelę linksmą dainuoj .
Dainelė sena, ne nauj .
Dainuokim kartu mes su j :
Per kaimą senelė važiuoj ...

Senelių dukrelė
Miš ke stovėjo ma ža  

tro be lė. to je tro be lė je  
gy ve no se ne lis ir se ne lė. 
Juo du tu rė jo duk re lę. ta  

Žvirb le lis ant kran te lio
tupi žvirb le lis ant   

kran te lio su bal ta  
ske pe tė le ant kak le lio.  
Žiū ri į van de nė lį. tik 

duk re lė iš ėjo pa si vaikš čio ti  
ir pa kly do. Be ei da ma miš ku,  
pa ma tė ma žą tro be lę. to je  
tro be lė je gy ve no se ne lis  
ir se ne lė...

pliumpt ir įpuo lė. Mir ko 
mir ko, rū go rū go. Iš mir ko. 
Iš rū go. Iš li po, iš džiū vo.

Ir vėl tupi žvirb le lis ant 
kran te lio...

 Nurimo vėj s,
  Košę virė virėj s.
 Vėj s pakilo,
 Košė prisvilo.
 tačiau nurimo vėj s,
 Košę virė virėj s...

Po priebalsio j balsį a tariame ir girdime kaip e, bet rašome a.
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Sekame pasakas

Lie tu vių liau dies pa sa ka                                                       bemedžiojant
La pu tės uo de ga

la pei sy kį be me džio jant ne lai mė at si ti ko – ją šu nys už puo lė. Kiek 
įka bin da ma lei do si bėg ti ir vos vos su spė jo į sa vo olą įsmuk ti.

Olo je la pu tė ėmė pa ti su sa vim kal bė tis, ste bė tis,  
kaip jai taip ste buk lin gai pa vy ko iš si gel bė ti.

– Ką jūs vei kėt, ma no ake lės? – klau sia la pė.
– Mes tik dairė mės, ar dar to li ola!
– Ge rai da rėt. O jūs, ma no au se lės, ką vei kėt?
– Sta čios klau sė mės, ar dar to li ska li kų* lo ji mas!
– O tu, no se le?
– aš vis uos ti nė jau, kad tik kas iš šo no ne už klup tų.
– O jūs, ko je lės?
– Sku bė jo me vie na už ki tą greičiau!
– Ge rai da rėt. O tu, uo de gė le, ką tu  

vei kei pas kui be si vilk da ma?
– aš tik vis ma niau, kad ne ma ne,  

o ta ve pir ma pa čiup tų.
– Ši taip, tai tu to kia ne do rė lė*? 

 – įšir do* la pė ir, iš ki šu si uo de gą, su šu ko:
– te kit, šu nys, bjau ry bę uo de gą!
Bet šu nys, už uo de gos nu si tvė rę,  

ir pa čią la pę iš olos iš trau kė.

1  Perskaitykite pasaką vaidmenimis.
2  Kas lapei padėjo pabėgti nuo šunų? Ką ji kalbėjo pati su savimi?
3  Kokia šios pasakos lapė? Išrink ir parašyk tinkamus žodžius.

 
4  Kaip reikia sekti ir skaityti pasakas, kad kiti norėtų mūsų klausytis?
5  Parašyk pagal pavyzdį žodžius, kuriais nusakomi darbų atlikėjai. 
 Balsę a po priebalsės j pabrauk.

audžia – audėja    šoka –   kepa –
siuva –    virė –    kirpo – 
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Lietuva – šalelė mylima

nepriklausomybėsVytė Nemunėlis                                           

My liu aš tė vy nę

My liu aš tė vy nę,
lie tu vos ša le lę –
Jos daina man šir dį
lig sau lu tės ke lia.

My liu mū sų kraš to,
Mūs tau tos vei kė jus,
Ne pri klau so my bės
Pra na šus* – skel bė jus.

Bran gūs man tė vy nės
Gi rios ir kal ne liai,
Pie vų žo ly nė liai
Ir ma ži paukš te liai.

Bran gūs mū sų mies tai
Ir so džiaus gry čiu tė*,
Pa sa kas kur se kė
Man se na mo čiu tė.

1  Kokius jausmus sukelia eilėraštis?
2  Kuriais žodžiais poetas išreiškia meilę tėvynei? Perskaityk.
3  Kurie tėvynės vaizdai poetui brangiausi?
4  Iš eilėraščio vienoje eilutėje išrašyk žodžius su priebalse j, kitoje – su minkštumo 

ženklu. 
5  Kuriuos tėvynės vaizdus matai vaikų darbeliuose? Ir tu atlik panašų darbelį.
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Kas mums brangiausia?

Dvibalsį au po priebalsio j tariame  
ir girdime kaip eu, bet rašome au.

1  Kaip atrodo lietuvos vėliava?
2  Kur visada yra iškelta lietuvos vėliava?
3  Koks yra lietuvos herbas? Kur matei lietuvos herbą?
4  Pasidaryk trispalvių antspaudų.

LietuvosvėLiava
Per šven tes, žmo nių su si bū ri mus su ple vė suo ja         
tri spal vės vė lia vos.

Herbas
Her bas – vals ty bės žen klas. lie tu vos her bas – Vy tis. tai 
ant bal to žir go šuo liuo jan tis raite lis, gy nęs tė vy nės lais vę.
My lė ki me ir gerb ki me sa vo vė lia vą ir her bą.

5  Nurašyk dainos žodžius. Priebalsę j paryškink, o dvibalsę po jos pabrauk. Kaip 
tariame ir girdime dvibalsį au po priebalsio j?

Oi jojau, jojau, dūmojau*, 
Oi jojau, jojau, dūmojau, 
Prijojau dvarelį, prijojau dvarelį, 
Prijojau dvarelį, sustojau.

Tri spal vė – vals ty bi nė lie tu vos vėlia va. Ji iš tri jų 
vie no do plo čio juos tų – gel to nos, ža lios ir raudo nos.

Gel to na spal va reiš kia sau lę ir švie są, do rą ir tei sin gu mą.
Žalia– gam tos gro žį, gy vy bę ir vil tį.
Raudo na – už tė vy nę pra lie tą kraują, drąsą ir iš ti ki my bę.

susibūrimus  suplevėsuoja  šuoliuojantis 
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Kodėl švenčiame Vasario 16-ąją?

Jonas Minelga

Va sa rio 16

Nie kad ne ma ty si
tu gra žes nio ry to;
Nuo obels kaip pū kas
Bal tas šerkš nas kri to.

1  apie ką šis eilėraštis?
2  Kokia kūrinio nuotaika?
3  Koks buvo Vasario 16-osios rytas? Perskaityk.
4  Ko vaikai palinkėjo tėvynei?
5  Kokios raidės pasislėpė po trispalvėmis?  

Nurašyk sakinius, papildydamas praleistas raides.

Mano tėvynė yra lietuva. Čia žaliuoj  miškai ir mėlynuoj
ežerai. Vasarą vilioj  Baltijos jūra. Rudenį soduose raudonuoj  
obuoliai. Žiemą saulėje baltuoj  pusnynai.
Mūsų tėvynė gyvuoj  jau tūkstantį metų. Ji kiekvieną dieną vis 
gražėj  .

Vasario 16-oji – lietuvos Nepriklausomybės diena – 
didžiausia lietuvių šventė.

Mes vi si jau kla sėj –
Žvel gia me į Vy tį.
O tri spal vė plaz da...
O sau le lė švy ti...

ėjo me ir ėjom,
Sklai dėm snie gą pu rų...
Su po si tri spal vė
Prie mo kyk los du rų.

Bė go me na mo lia*
lenk da mi net vė ją,
lie tu vai tė vy nei
lais vės pa lin kė ję.
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Kaip lietuviai kovojo už laisvę?

Lie tu vių liau dies pa sa ka

Ge gu žė

Ki tą kar tą gy ve no lie tu vo je ba jo ras*.  
Jis tu rė jo duk te rį ir tris sū nus.

Vie ną gra žų pa va sa rį kry žiuo čiai  
už puo lė mū sų kraš tą. Su gau dė tri mi tai*,  
su žai ba vo kar dai. Vi so kraš to vy rai iš ėjo  
kau tis su kry žiuo čiais*.

tri mi tų gar są iš gir do ir trys bro liai.  
Pa si bal no jo žir ge lius ir iš jo jo į ka rą.

Pa si bai gė ka ras... Kry žiuo čius lie tu viai su mu šė.  
Dauge lis kar žy gių* grį žo na mo. O se se lė lau kia sa vo bro lių.  
Iš ei na į dar že lį ir vis žiū ri į tą ke lią, kur bro le liai nu jo jo.

Bet vel tui jų lau kia se se lė. Vi si trys bro lu žiai ka ro lau ke gal ve les 
pa gul dė. tik jų žir gai par bė go par dun dė jo į tėvų kie me lį.

Raudo jo* lie tu vai tė, ne te ku si sa vo bro lių, ir pa li ko tė vų na mus.
Iš ėjo į gi rią ir il gai ten bro le lių verkė, vi są gi re lę aša rė lė mis lais tė.
Gai la pa si da rė jos Per kū nui, ir jis pa ver tė ją ge gu že. Ir da bar       

pa va sa rį ji skun džia si vi siems, ku kuo da ma ver kia sa vo bro le lių.

1  Suskirstyk pasaką dalimis. Iš pateiktų sakinių parink  
kiekvienai daliai pavadinimą. Sunumeravęs sakinius,  
gausi pasakos planą.

  Broliai išjoja į karą.
  Gyvena bajoras su savo vaikais. 
  lietuviai nugali kryžiuočius.
  Broleliai žūsta kare.
  Kryžiuočiai užpuola lietuvą.
  Perkūnas paverčia mergelę geguže.
  Seselė verkia savo brolių.

Planas padeda sklandžiai ir nuosekliai pasakoti.
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Pažinkime Lietuvos žemėlapį

1  Ką poetas apdainuoja eilėraštyje?
2  Kurios lietuvos vietos brangiausios poetui? Parodyk jas žemėlapyje.
3  Išrašyk miestų, upių ir valstybės pavadinimus. Paryškink didžiąsias raides.
4  Nurašyk tekstą, papildydamas praleistas raides. Kur reikia, įrašyk minkštumo 

ženklą.

Šiandien daug sužinoj... apie mūsų tėvynę. Pasiėm... lietuvos 
žemėlapį. Jame ieškoj... sostinės – Viln...s. Vėl... suradau didelį 
lietuvos miestą – Kauną. Per Kauną vingiuoj... Nemunas. tai 
didž...sia lietuvos upė. Paskui plaukioj... Baltijos jūroje. Ranka 
pamoj... baltoms žuvėdroms. Gerai, kad sugalvoj... tokį įdomų 
žaidimą.

Kos tas Kor sa kas

Lie tu vos že mė la pis

Čia Kau nas upių skar džiais* re mias,
O ten kal nais iš to lo Vil nius ap si su pęs
Ir smė lio jū ro je pa sken dus Pa lan ga.
Ne ris, Du by sa – dvi sraunios ta vo upės.
Ir Ne mu nas, vis plau kian tis se na va ga.

lietuvos sostinė yra Vilnius.  
Didžiausia lietuvos upė yra Nemunas.
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Užgavėnės

Kokios šventės laukia vaikai?
Nykštukų laikraščio žurnalistas 

susitiko su Navinykų mokyklos 
antrokais ir pateikė jiems keletą 
klausimų.

Žurnalistas: Vaikai, artėja smagi 
užgavėnių šventė. Kaip jūs jai 
rengsitės?

Dalytė: atsinešime į klasę visas, 
kiek rasime, knygas apie užgavėnių 
papročius.

Virgis: Išmoksime įdomių burtų, 
linksmų žaidimų ir nuotaikingų dainų.

Žurnalistas: O kokias kaukes 
pasidarysite? tu, Gintai, kuo būsi?

Gintas: Paslaptis!
Žurnalistas: Dalyte, man sakei, kad pernai  

pusę dienos kepei skanius blynus. O šiemet kepsi?
Dalytė: Ir šiemet iškepsiu didelį kalną blynų.  

Vaišinsiu visus, visus. Ir Jus. Prašom ateiti.
Žurnalistas: ačiū, vaikai, būtinai ateisiu. tik ar pažinsiu jus?

1  Kaip vaikai ruošėsi užgavėnėms?
2  Kokius dar žinai užgavėnių papročius?
3  atrink ir nurašyk teisingus sakinius apie užgavėnių papročius.

užgavėnės – tai žiemos pradžios šventė.
užgavėnės – tai žiemos pabaigos šventė.
Per užgavėnes reikia daug valgyti.
Per užgavėnes reikia pasninkauti.
Per užgavėnes deginame Morę.
Per užgavėnes marginame margučius.
Per užgavėnes vaikščioja persirengėliai.
Per užgavėnes vaikščioja lalauninkai.
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Užgavėnių persirengėliai

1  apie kokius užgavėnių persirengėlius kalbama tekste?
2  Rask tekste ir nurašyk giltinės aprašymą. Paryškink minkštumo ženklus.
3  aiškiai perskaityk giltinės dainelę. Sukurk dainelei melodiją ir padainuok.
4  Kuo persirengė mediniai šaukštai? Ir tu atlik panašų darbelį.

Motiejus Valančius                                        

Užgavėnių svečiai

atvyko ožys su dideliais ragais. Drauge su ožiu įslinko giltinė,          
apsivilkusi išverstais kailiniais. Plaukai jos iš linų* buvo padirbti.    
Burna uždengta kailio gabalu, tik skylės akims buvo paliktos. Barzda 
baisi iš arklio uodegos, ūsai iš paršo šerių*, o ilga uodega iš virvės. 

Netrukus į trobą savo ilgą snapą įkišo gervė ir pradėjo cypti.  
Vaikai grobstė gervei už snapo ir juokėsi. tuoj gervė pradėjo šokti. 
Ožys ėmė šokinėti, o giltinė dainavo: „Ei opso, opso, opso – visi  
nešokantys žiopso, oi ypso, ypso, ypso – visi nešokantys vypso”.

 nešokantys
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Sudie, vasari!

prisidengęs  susirangęs  apgaulingą

1  Kodėl poetas vasarį vadina apgaviku?
2  Perskaityk eilėraščio eilutes, kuriose kalbama apie orus vasario mėnesį.
3  Kartu su Sauliuku pakartokite vasario mėnesį įgytas žinias.

Vin cas My ko lai tis-Pu ti nas                          

Va sa ris

ap ga vi kas!
Va sa ros var du žie duo tu
Pri si den gęs.
Šal tas, pli kas
Snie go pus ny
Su si ran gęs*!

Kaip be ap mau do* mi nė ti
ta vo var dą ap gau lin gą?

Spau džia spei gas, siau čia pū gos,
Die ną nak tį snin ga snin ga...

•  Kokias žinai pasakas?  
Pasek vieną iš jų.

•  Kaip atrodo Lietuvos herbas?
•  Kokia yra Lietuvos vėliava?
•  Kada yra švenčiama Lietuvos 

Nepriklausomybės šventė?
•  Kuris miestas yra  

Lietuvos sostinė?

•  Kokia yra didžiausia
Lietuvos upė?

•  Kokius žinai 
Užgavėnių papročius?

•  Kuris priebalsis yra 
visada minkštas?
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Vykstame į Kaziuko turgų

Martynas Vainilaitis                                                             

Į Kaziuko turgų

Pasakyta – padaryta.
Sėsk ir – gurgu gurgu –
Išvažiuojam ankstų rytą
Į Kaziuko turgų.

Velka šyviai įsiręžę
Briką* per giraitę.
Pirks močiutė verbą gražią,
O mamytė – kraitę*.

Pirks tėvelis margą rėtį*
Ir paėmęs grąžą:
– Ką gi tau, sūnau, derėti?
– Man?..
Šuniuką mažą!

Pasakyta – padaryta.
Sėsk ir – gurgu gurgu –
Išvažiuojam ankstų rytą
Į Kaziuko turgų.

ar prisimeni? Ką? – verbą, kraitę, rėtį, sūnų.

1  Kur nuvyko berniukas su šeima?
2  Ką pirko vaikas?
3  Rask ir perskaityk su draugu vaidmenimis tėvo ir sūnaus pokalbį.
4  Ką turguje pirko močiutė, mama ir tėvelis? Nurašyk eilėraščio ištrauką  

ir paryškink nosines raides.

išvažiuojam
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Kaziuko turguje

Kaziuko mugėje                                            

Kiekvienas kraštas turi savų švenčių, savų linksmybių. Pirmą kovo 
savaitgalį Vilniuje vyksta Kaziuko mugė. Čia susirenka meistrai iš 
visos lietuvos. Prekystaliai linksta nuo verbų, margučių, audinių, 
drožinių ir molio dirbinių.

Kiekvienas meistras giria savo prekę:
– Prašom, prašom gardžių riestainėlių, su pienu maišytų, cukreliu 

pasaldintų!
– Ko šiandien nepirksit, kitą turgų prašysit – nebegausit!

ar prisimeni? Ko daug? – verbų, margučių, riestainių.

1  Ką sužinojai apie Kaziuko mugę?
2  Kaip seniau girdavo prekes? Perskaityk.
3  Kaip dabar giria prekes turguje, per televiziją?
4  Ko galima nusipirkti Kaziuko mugėje? Rask ir nurašyk tinkamą sakinį. 

Paryškink ų.

 savaitgalį  prekystaliai  
riestainėlių
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Skambiname telefonu

Mar ty nas Vai ni lai tis

Te le fo nas ir Si fo nas
Su skam bo ma no te le fo nas.
– alio! Kas kal ba?
– aššš, Si fo nas*!
– Klau sau, Si fo ne.
– tai klau sy ki...
Prie ma no no sies vie ną sy kį
Ba lys pri spau dė bal tą nykš tį.
Ir ką gi –
aššš
Pra dė jau šnypš ti.

ta da Ba lys at lei do nykš tį.
Ir ką gi –
aššš
Nu sto jau šnypš ti.
– Ir vis kas?
– Ką tu!.. Pa klau sy ki...
Prie ma no no sies ki tą sy kį
Da lia pri spau dė bal tą nykš tį...
– Ga na, Si fo ne, baig sim
šnypš ti!
Su te mo va ka ras – vė lu,
O tams ta pil nas bur bu lų.

Būtina atmintinai žinoti šiuos telefono numerius:
997 – policijos  999 – greitosios pagalbos
998 – ugniagesių  112 – bendrasis pagalbos telefono numeris

1  Kas ir su kuo kalba eilėraštyje?
2  apie ką pasakojo Sifonas? Perskaityk jo žodžius.
3  Kodėl telefonas nutraukė Sifono pasakojimą?
4  Pamokyk Sauliuką skambinti telefonu. Surikiuok sakinius tinkama tvarka.

  Prašau pakviesti žmogų, su kuriuo noriu kalbėti.
  Pasisveikinu.
  Surenku telefono numerį.
  Prisistatau, kas esu.
  Jei to žmogaus nėra, atsiprašau, atsisveikinu ir padedu ragelį.

5  Pasiskirstę vaidmenimis, „pabendraukite telefonu” su močiute, sergančiu draugu, 
autobusų stoties informacijos darbuotoju.

6  Perskaityk anūko ir senelio pokalbį.  
Nurašyk jį, pažymėdamas nosines raides.
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Rašome laišką

1  atlik antrokų siūlomą užduotį.
2  Kokių taisyklių reikia laikytis, rašant laiškus?
3  Kodėl kartais norisi ne skambinti telefonu, o rašyti laišką?  

Perskaityk Sauliuko atsakymus ir pridėk savų.

• Laišką galima rašyti neskubant, apgalvojant.
• Laišką galima taisyti, perrašyti iš naujo.
• Laišką galima papuošti.
• Laiškas – tai dovana, prisiminimas.

Balsius a ir e po priebalsio j tariame ir girdime vienodai. 
Norint juos taisyklingai rašyti, reikia kelti klausimus:

Kas? – mokytoja, fotografija, gydytoja.
Kur? – lentoje, muziejuje, ligoninėje.

4  ant kurių raidžių nukrito laiškai? Nurašyk sakinius, įrašydamas e arba a.

Mokytoj  rašo lentoj  . Muziejuj  yra įdomi fotografij  . 
aurelij  buvo Vilniuj  . Gydytoj  dirba ligoninėj  .
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Knygų pasaulyje

Biblioteka skolina knygas. Praėjus nurodytam laikui, jas reikia 
grąžinti – jų laukia kiti skaitytojai.  

Bibliotekos knygas ypač reikia tausoti.

Vytautas Bubnys                         

Kny ga

Jos nie kam šian dien ne ga liu pa ro dy ti, kaip ir me di nio ve ži mė lio, 
mo li nio švil pu ko, tarš ky nės*.

Jos šian dien nė ra.
ta čiau ko dėl aš ją nuo lat pri si me nu? Pri si me nu va ka rus, kai bro lis 

sė dė da vo prie sta lo ir skai ty da vo apie naš lai tę Ele ny tę, apie gud rų jį 
kal vį ir suk tą jį po ną. Skai ty da vo nau ją ir nau ją pa sa ką vis iš tos pa čios 
kny gos, nes ją vie ną te tu rė jo.

Gu lė da vau pa tam sy je at ver to mis aki mis, nie kaip ne ga lė jau už mig ti. 
Vis gal vo jau ir gal vo jau. Bet kaip at si ran da kny ga, ku rio je su dė ta tiek 
daug įdo mių pa sa kų, ne galėjau su gal vo ti.

Ne ži nau, iš kur ki lo man to ji min tis.
Kar tą iš ar džiau po pie ri nį mai še lį nuo cuk raus, su kir pau ma žom 

skiau tėm, per len kiau jas per pus ir su siu vau. Į vie nus la pe lius įra šiau 
po raidę, ku rią jau pa ži no jau, ki tuo se nu pie šiau na mą, šu niu ką. Vėl 
raidė, vėl na mas.

– Ma no kny ga, ma ma...
– O kas čia pa ra šy ta?
aš už si kniau biau* jai ant ke lių ir skai čiau. apie pi lį,  

ku rio je gy ve na de vyn gal vis sli bi nas ir sau go lo bius,  
apie pa mo tę, pa ru gėj* pa li ku sią ra ga noms vai ką,  
apie Ele ny tę ir jos bro lį, pa vir tu sį avi nė liu...  
aš skai čiau ir skai čiau, o ma ma klau sė. Jos vei das  
bu vo gied ras, gra žus, o akys žiū rė jo kaž kur to li to li...

– Ge ra ta vo kny ga, – pa sa kė ji.

1  Smulkiai papasakok, kaip berniukas pasidarė knygą ir kaip ji atrodė.
2  apie ką vaikas skaitė iš savo knygos mamai? Perskaityk.
3  Pažiūrėk filmą „Iš kur atsiranda knyga?” ir papasakok jos kelią.
4  aplankyk mokyklos biblioteką. ten tavęs laukia knygos ir bibliotekininkė.

   išardžiau  užsikniaubiau   
devyngalvis
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televizoriaus

Televizorius – langas į pasaulį

Sigitas Geda                              
Va ka ras prie te le vi zo riaus

la bai ge ras daik tas
Yra te le vi zo rius,
Vos tik tai nu bu dęs,
aš ga liu iš vys ti jus,
Pa sau lio vai kai!

anas no sį krapš to,
Ne si mo ko raš to,
Ki tas – at si kė lęs
Vaikš to su si vė lęs.

la bai ge ras daik tas
Yra toks žiū rė ji mas,
Gė lių ir mė nu lio,
Ir snie go re gė ji mas.

Vis ką vis ką, ro dos,
aš da bar ma tau,
Pa sau lio kny gą
Sė džiu ir skai tau.

Bet ne reik už mirš ti,
Kad tik ra gė le lė
Vi sai ki taip au ga,
Ki taip žie dą ke lia.

Daugiau ne žiū rė siu,
Pa sau lį ste bė siu!
Ne bent va ka re,
Ne bent va ka re,

Kai gė le lės mie ga,
Kai ap švie čia snie gą
Žvaigž de lė žyd ra!

1  Kodėl televizorius yra „labai geras daiktas”?
2  Ką galima stebėti per televiziją? atsakyk eilėraščio žodžiais.
3  Kaip išmokti protingai žiūrėti televizorių?
4  Padėk Sauliukui papildyti televizoriaus žiūrėjimo taisykles. Nurašyk papildytus 

sakinius.

q ...... tik vai kams skir tas lai das.
q ...... il gai prie te le vi zo riaus.
q ...... tri jų met rų nuo to liu nuo te le vi zo riaus.
q ...... švie są, jei gu žiū ri te le vi zi ją va ka re.
q ...... te le vi zi jos laidų vė lai va ka re.

   ne sė dėk * žiū rėk *  sėdėk * už dek * ne žiū rėk

televizorius – labai naudingas daiktas, tačiau ilgas jo 
žiūrėjimas neigiamai veikia mūsų sveikatą ir gyvenimą.
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„Aušrelės” žur na lo rek la ma                                                  

Vi si vai kai
„aušrelę” skai to,
Sa vo drauge
„aušrelę” lai ko.

Kuriame laikraštį

 sumaketavome 

1  Kokius žinai lietuviškų laikraščių ir žurnalų pavadinimus?
2  Kuriuos žurnalus skaitai tu, o kuriuos tavo tėveliai?
3  Pažiūrėk ir paskaityk, kaip nykštukai ir vaikai kūrė savo žurnalą.            

Panašiai sukurkite savo klasės žurnaliuką.

Sku bėk ir tu
tėvelį pa pra šy ti,
Kad reikia tau
„aušrelę” už sa ky ti.

KaIP KūRėME lEIDINuKĄ

Sugalvojome
temas ir 
pavadinimą.

Kūrėme tekstus, 
nupiešėme 
iliustracijas. 

Rankraščius
ištaisėme ir
perrašėme.

Sumaketavome* 
žurnaliuko 
puslapius.

leisime savo
žurnalą! Jis skirtas mums     

ir mūsų draugams.

Bus linksmas
ir spalvingas.
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Apie orus

Kaip atsiranda vėjas?
Saulės spinduliai įkaitina 

orą. Šiltas oras visada kyla 
aukštyn. Gamta neleidžia, 
kad ore atsirastų skylių, todėl 
į pakilusio oro vietą priplūsta 
vėsesnio. Šį oro tekėjimą mes 
suvokiame kaip vėją.

                                  Žinynas

       Lietuvių sakmė

Sau lė, lie tus ir vė jas      
Gy ve no du se niai. Juo du 

tu rė jo daug že mės. Kar tą  
su si py ko se niai dėl ežios*, 
ski rian čios jų dar žus. Ir ėmė 
jie bar tis. Vie nas se nis  

Be ran kų, be ko jų, o laks to ir daužo si.
Il gas ir plo nas žo lė je pa si sle pia.

Už lan go skied ros by ra.

bar da ma sis pū tė vė ją, o ant ras 
šnypš tė van de nį. Su pyko sau lė 
ant šių se nių už to kį jų bar nį ir 
nu sto jo švies ti.

Ir nuo to lai ko vi sa da, ka da tik 
šie se niai pra de da bar tis, sau lė  
pa si sle pia už de be sų, o ta da  
pu čia vė jas ir ly ja lie tus. 

1  Kaip aiškina sakmė, o kaip žinynas gamtos reiškinių – vėjo ir lietaus – 
atsiradimą?

2  Perskaityk ir įmink mįsles apie gamtos reiškinius.

Priebalsiai ch, dz,dž tariami kaip vienas garsas.  
Keliant žodį, šios priebalsės neskaidomos.

Kodėl krinta lietus?
Saulės įkaitintų jūrų ir vande-

nynų vandens garai kyla aukštyn 
ir sudaro debesis. Ore visur yra 
mažyčių dulkių dalelyčių, prie 
kurių prisitvirtina smulkios van-
dens garų dalelės. taip iš mažų 
garų lašelių susidaro lietaus lašai, 
kurie krinta žemėn.

                                             Žinynas

3  Kuriuose tekstuose pateiktos tikros žinios, o kuriuose pramanytos?
4  Nurašyk nuo debesėlių žodžius skiemenimis. Priebalses ch, dz, dž pabrauk.

šachmatai  didžiulis  saldžios  jachta  graudžios  spaudžia  dzūkas
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Rytoj lietuvoje bus debesuota, trumpalaikiai lietūs.  
Vėjas vakarų krypties 2–8 m per sekundę. Oro temperatūra 
dieną 4–5 laipsniai šilumos. Vakare pragiedruliai, krituliai  
nenumatomi. Orai atšals. temperatūra – 2–3 laipsniai šalčio.

Stebime orus

Orų stebėtojai – meteorologai – stebi, matuoja ir žymi 
įvairius reiškinius. Pagal juos spėja orus  

ir praneša orų prognozes.

1  Palygink orų spėjimus.
2  Kas tiksliausiai numato rytojaus orą?
3  Kokia informacija pateikiama orų prognozėse?
4  Nurašyk tekstą, vietoj kregždučių įrašydamas ž arba dž.

Kreg dės gaudo ore skraidančius vabz ius. Jei lietingas oras – 
juos surenka nuo olių ar me ių lapų. Kreg dės mėgsta tupėti 
ant gau iančių elektros laidų. Vaikai pamėg ioja kregž ių 
balsus: „Vyt, vyt, vyt”.

Kregž dės pa že me skraido, 
o ant aukš to la ši niai ra so ja 
– bus lie taus.

– Dievo karvyte, ar bus ryt lietaus? 
Jeigu boružė nuskrenda – lis, 

jeigu lieka tupėti – nelis.

       Si nop ti kai* pra ne ša 

    Se no liai spė ja

    Vaikai spėlioja
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Vėjo kryptys

Mar ty nas Vai ni lai tis

Ąžuo las

Pu čia vė jas iš ry tų,
Pu čia vė jas iš pie tų,
Pu čia, stau gia šiau rės vė jas.
O aš sto viu kaip sto vė jęs!
Pūs kit, vė jai, – ne bai su! –
aš gi ąžuo las esu!

1  Ką poe tas no rė jo pa sa ky ti šiuo ei lė raš čiu?

Vė jas ga li pūs ti iš ke tu rių pa sau lio kryp čių.
Bū ki me stip rūs kaip ąžuo lai.
Stip rūs vė jai lau žo me džius.

2 Rask ei lė raš ty je ir per ra šyk vė jo kryp čių pa va di ni mus. 
 Kuri kryp tis ne pa mi nė ta?
3 Pa ra šyk, ką veik ia vė jas.

Vė jas švil pia, ... 

4  Perskaityk, kaip orai priklauso nuo vėjo krypties.  
Nurašyk dūmelio tekstą, paryškink dvibalses.

5 Rask teks te ir pa ra šyk vė jų pa va di ni mus.

Šiau rys – tai šiau rės vė jas.        ..... – tai va ka rų vė jas.
.....         – tai pie tų vė jas.   ..... – tai ry tų vė jas. 

Vė jas pu čia iš įvai rių pu sių: ry tų, va ka rų, šiau rės ir pie tų.  
Vė jo kryptį ir stip ru mą ro do prie tai sas,  

va di na mas vė jarodžiu, ar ba vėt run ge. 

Orai pri klau so nuo vė jo kryp ties.  
Iš ark ties le dy nų at lė kęs šiau rys at ne ša  

šal tą orą. Pie tys pra na šau ja ši lu mą.  
O va ka ris at pluk do nuo jū ros  
de be sis ir lie tų. Ry tys daž nai 

ne ša saus rą.

2014
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Stebime debesis

1  Su kuo poetas kalba eilėraštyje?
2  Ko poetas klausia debesėlių? Perskaityk jo klausimus.
3  Iš spalvoto popieriaus išplėšyk ir išlipdyk plaukiančių debesų šeimą.
4  Pritaikyk sakiniams tinkamas pabaigas ir nurašyk sudarytas patarles.  

Pabrauk dž bei minkštumo ženklus po jų.

Edu ar das Se le lio nis

De be sė liai

Kur jūs plau kiat, de be sė liai,
Per pa dan gės upę?
Jau paukš te liai daino rė liai
ant ša kų su tū pę.

Jau še šė liais už si klo jo
Miš kas, pie va, ke lias.
Į na mus iš si la kio jo*
Darbš čio sios bi te lės.

Jau žie dų tau re lės mer kias,
Šal tos ra sos rie da.
už mels vų kal vų pa var gus
Sau lu žė lė sė da.

De be sė liai, de be sė liai...
Kas ir kur jus traukia?
tai va ka riai spin du lė liai
De be sė lių lau kia.

De be sė liai, de be sė liai –
Sau lės pa gal vė liai...

Debesys – tai ore kabantys vandens lašeliai.  
Debesys gali būti tiršti ir dengti visą dangų.  

tuomet yra visiškas debesuotumas.  
Kai debesų mažiau, būna dalinis debesuotumas.

bus ir pabaiga.Blogos ausys

Žodis skriaudžia,

Yra pradžia – žodis glaudžia.

gero žodžio neklauso.

dainorėliai
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Atmosferiniai krituliai

K. Ma ru kas

Kur tas ki bi ras?

Vie ną po pie tę ma žo ji Si gu tė su vai kais žai dė kie me, prie smė lio  
dė žės. Bet štai užs lin ko di džiu lis, juo das de be sys. Pra din go sau lė.  
Stai ga vie nas lie taus la šas kap te lė jo į ki bi riu ką, kitas – Si gu tei ant  
no sies. Vai kai su kly kė. Pa me tę kie me sa vo žais lus ir ran ko mis  
už si den gę gal vas, šo ko bėg ti nuo lie taus.

lie tus Si gu tę vi jo si iki pat prie an gio* du rų. ta čiau mer gai tė spė jo 
įsmuk ti į tro bą, o lie tus įpy kęs tik su šniokš tė ir smar kiai su bar be no  
į skar di nį sto gą.

– ly ja kaip iš ki bi ro, – ta rė ma ma, žiū rė da ma pro lan gą.
– Iš ki bi ro? – nu ste bo Si gu tė.
– tai gi. Kaip iš ki bi ro, – pa sa kė tą pa tį ir se ne lė.

Greitai nu sto jo ly ti. Skais čiai su spin do  
skar di nis sto gas ir na mų lan gai.  
Si gu tė, iš bė gu si į kie mą, pa žvel gė į dan gų.

– O kur tas ki bi ras?
Ma ma nu si juo kė.
Si gu tė dar la biau už ver tė gal vą. Dairo si. O 

mė ly na me dan gu je links mai nar do kregž dės, 
plau kia bal ti de be sė liai. Jo kio ki bi ro ne ma ty ti. 
Si gu tė su si mąs tė: „Kur tas ki bi ras pa si dė jo?”

Priklausomai nuo oro temperatūros vandens lašeliai  
debesyse gali virsti rūku, lietumi, sniegu arba kruša.

1  Kas nutiko Sigutei?
2  Kokį vaizdingą posakį apie lietų pasakė mama? Paaiškink jį.
3  Kokius žinai atmosferinius kritulius?
4  Perrašyk sakinius, skirstydamas žodžius skiemenimis.

Bandžiau pagauti balandžiuką. Višta Rudžiukė skriaudžia 
gaidžiuką. Verutė – tikra dzūkaitė. Gražūs miškai Dzūkijoje. 
Iškilus audrai, jachtos grįžo į krantą.
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Ar jau pavasaris?

Vy gandas Rač kai tis

Ką šne ka la šai?

Vis kait res ni, vis skvar bes ni spin du liai tirp do snie gą. Krin ta, kap si 
snieg tir pio* la šai. Vis gar siau ir gar siau su skam ba. lyg dainuo ja, lyg 
skam bin a auk si nė mis pa va sa rio kank lė mis*.

–  aš pa ža din siu daigą.
–  aš pa gir dy siu vie ver sį.
–  aš nu prau siu ži buok lę.
–  aš čiur len siu upokš ny.
–  aš mig lo siu* mig loj.
–  aš su žib siu ra sa. 

Kovo 21-ąją prasideda kalendorinis pavasaris.

1  Ką veikia lašai? Kokius garsus jie skleidžia?
2  Kokius gerus darbus žada nuveikti lašai? Kodėl?
3  Ką kalbėjo lašai? Nurašyk jų žodžius ir paryškink minkštumo 

ženklus.
4  Kokius kitus garsus galima išgirsti pavasarį? Pabandyk juos 

pamėgdžioti.
5  Kokius tu pastebėjai pavasario pranašus?
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Šilta ar šalta?

1  Kaip vaikas pagelbėjo Šaltukui?
2  Įsivaizduok, kad pas tave atėjo Šaltukas. Sukurk apie tai pasakojimą pagal 

pateiktą veiksmų grandinę, eilėraštuką ir paveikslėlį.

Mar ty nas Vai ni lai tis

Šal tu kas

Iš bė go Šal tis ir Žie ma –
Šal tu ko tė tis ir ma ma.

O jų sū ne lis vi en tu rys* –
Dun dun – man bel džias į du ris.

Dun dun, – Šal tu kas, –
Dun dun dun...
– Draugu ži mie las,
leisk vi dun!

Pa kly dau, varg šas!..
Kur ei nu –
Pie tu kas li pa ant kul nų!

Pa slėpk ma ne vė siam bu te,
Bi jau pa virs ti ba lu te!

Įlei dau sve tį.
– Eikš, – ta riau
Ir šal dy tu van už da riau.

– Sė dėk, jei ven gi ši lu mos,
Sė dėk ir lauk ma mos Žie mos.

Pie ne lio šal to at si gerk
Ir vy ras būk – ne zirsk, ne verk!

Oro temperatūrą matuojame termometru.

3  Kodėl Šaltukas galėjo pavirsti balute? Kokia temperatūra būna žiemą, o kokia 
vasarą? Perskaityk paaiškinimus.

iš bė go    pa bel dė   pa pra šė     vi jo si     įlei dau              už da riau   pa vai ši nau

Žie mą tem pe ra tū ros  
že mos. Gyv si dab rio* 
stul pe lis nu krin ta  
že miau nu lio. ta da  
tem pe ra tū ros bū na  
nei gia mos. lai ko si šal tis.

Va sa rą tem pe ra tū ros 
aukš tos. Gyv si dab rio  
stul pe lis pa ky la virš  
nu lio. ta da tem pe ra tū ros 
bū na tei gia mos.  
Bū na karš ta.
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Pavasario potvyniai

Kaip kiškelis išsigelbėjo?

1  Kas nutiko kiškeliui?
2  Kokius pavojus gali sukelti  

pavasario potvyniai?
3  Parašyk pasakojimą apie kiškelio nuotykį  

pagal šiuos klausimus:

• Koks buvo metų laikas?
• Kas plaukė upe?
• Kur tupėjo kiškelis ir ką jis veikė?
• Ką pamatė pabudęs kiškelis?
• Ką jis tada darė?
• Kas išgelbėjo kiškelį?

4  Kartu su kiškiu perskaityk skaičiuotę.

 ry
Ku kū ku
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Paukščių sugrįžimas

Kazys Boruta

Kielė ir zylė

Su grį žo kie lė* anks ti pa va sa rį, o ap lin kui dar snie gas ir le das.  
Su ti ko pa krū mė je zy lę se se rį, ap si džiau gė ir šne kas.

– Ko taip anks ti at skri dai? – nu si mi nu si zy lė sa ko. – Juk ma tai, dar 
tuš ti lau kai. Ką veik si? tik ras ba das...

– Koks čia tau ba das? – pa si pik ti no kie lė. – ar ne ma tai, koks  
di de lis ma no sna pas? aš tą snie gą tuo jau su le siu, ko jo mis  
iš spar dy siu le dą ir že mė je vis ką nors su ra siu.

taip kie lė be ma tant ir pa da rė: į pa ša lius* nu spar dė le dą, su zy le  
šo ko les ti snie gą ir at ra do su ša lu sį slie ką. 

1  Kada sugrįžo kielė? Ką ji sutiko? Perskaitykite pokalbį vaidmenimis.
2  Ką veikė grįžusi kielė?
3  Kurie paukščiai parskrenda pavasarį iš šiltųjų kraštų? Ritmiškai perskaityk kelis 

jų pavadinimus.

      

var        nė       nas
kie      lė

vy         tu         rys
gan     dras
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Ja ni na De gu ty tė

Sau lės pė dom

Ko vas, ko vas – van dens gies mė,
Po tvy nių ka ra lys tė.
Ko vo mė ne sį pats ma žiau sias
ak me nė lis gei džia* pra žys ti.

tar tum žvaigž dės – kren ta la šai
Nuo sto gų ir nuo me džių.
Iš van dens gies mės ir iš sau lės
Ima pa va sa ris pra džią.

Sudie, kove!

•  Kada vyksta Kaziuko mugė? 
Kuo ji įdomi?

•  Kokių taisyklių reikia laikytis, 
rašant laišką?

•  Kokius telefonų numerius 
būtina žinoti?

•  Kuo naudingas, o kuo žalingas 
televizorius?

1  Kokiais vardais poetė vadina kovą? Kaip tu jį pavadintum?
2  Koks metų laikas prasideda kovo mėnesį? Kaip apie tai pasakyta eilėraštyje?
3  Kartu su Sauliuku pakartokite kovo mėnesį įgytas žinias ir gebėjimus.

•  Kokia informacija pateikiama 
orų prognozėje?

•  Kokiu prietaisu matuojama 
temperatūra?

•  Kada prasideda kalendorinis 
pavasaris?

•  Kaip tariami priebalsiai ch, 
dz, dž?
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Melagėlio pasakėlė

ėjau per lauką, radau skrynelę.  
toje skrynelėje buvo juosta. Iš jos  
pasidarė kelias. tuo keliu  
aš nuėjau į dangų.

Žiūriu – debesyse ąžuolas auga.  
ant jo šakų tupi auksinės žąsys.  
Viena iš jų klausia:

– Kas iš adatos vežimą priskaldo?
– Melagis! – atsakiau jai.
už gerą mįslės įminimą žąsis man  

davė ąsotį giros. aš tą girą gėriau,  
per barzdą varvėjo, nieko burnoj 
neturėjau.

Melų diena

1  Pasek Melagėlio pasaką. 
2  Kurie pasakos įvykiai yra pramanyti?
3 Kodėl Melagėlio prasimanymai nėra žalingi? Sugalvok dar didesnių 

prasimanymų.
4  Nupiešk iliustraciją savo sugalvotai melų pasakai.
5  Iš pasakos išrašyk tuos žodžius, kuriuose nosinės raidės yra pradžioje arba 

viduryje.
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Lietuvių pasaka   

Melagių tiltas         

Vienų tėvų sūnelis buvo didelis melagis.
Kartą jis išėjo su tėvu pasivaikščioti.  

abudu pamatė didelį šunį. tėvas tarė:
– Žiūrėk, vaikeli, koks didelis šuo.
Sūnus pasigyrė:
– Vakar aš mačiau daug didesnį. Didumo  

sulig* karve.
Po valandėlės tėvas tarė:
– Dabar mes eisime per melagių tiltą.
– Melagių? – nustebęs paklausė berniukas.  

– Kodėl jis taip vadinamas?
– Matai, kai per tiltą eina melagis, tiltas įlūžta ir melagis įkrinta  

į upę.
Berniukas išsigando ir pasakė:
– tėveli, tas šuo nebuvo toks didelis kaip karvė, tik kaip veršis.
tėvas nusišypsojo ir tarė:
– Melagių tiltas nebetoli.
Berniukas sumurmėjo:
– tėveli, tai buvo paprastas šuo. Dar mažesnis, nekaip tas, kurį  

dabar matėme.

Ar sakyti man teisybę?

pasivaikščioti

1 Kelis kartus sūnus melavo tėvui?
2 Kaip keitėsi šuo, kuriuo gyrėsi berniukas?
3 Perskaityk patarlę pasirinktu ritmu. Nurašyk tekstą, paryškindamas minkštumo 

ženklus.

Melagis melavo,
Per tiltą važiavo,
Rateliai užkliuvo –
Melagis išgriuvo.

     Melo trumpos kojos. 
     Kas meluoja, toli nevažiuoja.
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Verbos                                                                                          
                                                                                                       

Velykų laukimas prasideda nuo Verbų sekmadienio. Verba 
– puokštelė, suskinta iš gluosnio ir kadagio šakelių. Į verbą dedamos 
anksti pavasarį prabundančių medžių ar krūmų ir amžinai  
žaliuojančių augalų šakelės. 

Verbų sekmadienį verbos šventinamos bažnyčiose. Sakoma, kad 
jos saugo žmones nuo ligų, perkūnijos ir kitų nelaimių. tikėta, kad 
verba paliesti gyvuliai bus sveiki, o žmonės – laimingi ir gražūs.

Senu papročiu anksti atsikėlusieji plakdavo verba miegalius,  
sakydami: „Verba plakė, linksmai sakė, sekmadienį – Velykos”. 
arba: „Ne aš plaku, verba plaka, ar žadi margutį?”

Verbų sekmadienis

žaliuojančių  atsikėlusieji

1  Iš ko rišamos verbos?
2  Kokius žinai Verbų sekmadienio papročius?
3  Nurašyk žodžius, kurie sakomi, plakant verba. Skirtingomis spalvomis paryškink 

e ir ė.
4  Pažiūrėkite filmą „Verbų sekmadienis” ir pabandykite patys surišti verbą.
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Velykos – pavasario šventė

Švenčių pavadinimus rašome didžiąja raide.

Vytė Nemunėlis

Pavasario šventė

Velykos! Velykos! Pavasario šventė,
Ir bundančioj žemėj taip miela, šviesu –
Žibutės dabina* upelio pakrantę,
Žibutės dabina mūs širdis visų.

Velykos! – čirena linksmai vyturėlis,
Velykos! – jam taria laukai ir šilai.
tuoj skleisis, tuoj skleisis čia baltosios gėlės,
Ir liepose švilpaus visi inkilai.

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią
Kaip pasakoj paukštė giedodama skris,
Ir visa, ir visa, kas rudenį mirė,
Vėl augt, vėl žydėt ir vėl džiaugtis atgis.

1  Kam skiriamas šis eilėraštis?
2  Perskaityk pirmą posmelį. Kaip poetas išreiškia visų džiaugsmą?
3  Kaip Velykas švenčia gamta? Perskaityk.
4  Papasakok, kaip tu ruošiesi Velykoms.
5  Paruoškite sienlaikraštį „Mūsų Velykos”.
6  Pasižiūrėk į kalendoriaus lapelį, papildyk ir nurašyk sakinius.

..... ....., savaitę prieš Velykas, šventiname verbas. Prieš ..... 
marginame margučius. ..... ..... nešame į bažnyčią pašventinti 
maistą. Pirmąją ..... dieną mušame margučius ir linkime linksmų 
švenčių. Per ..... einame lalauti.

Verbų sekmadienis

Pirmadienis

antradienis

trečiadienis

Didysis ketvirtadienis

Didysis penktadienis

Didysis šeštadienis

Velykos

antroji Velykų diena

S

P

a
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P

bundančioj  ošiančią  džiaugtis
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Velykų papročiai

Lietuvių sakmė

Kodėl dažo kiaušinius?     

Buvo vienas labai geras karalius. Visi žmonės jį labai mylėjo. Ir ne 
tik žmonės! labai mylėjo jį ir gyvuliai, ir paukščiai. tik karalius buvo 
nelaimingas – neturėjo vaikų. Ir žmonės buvo nelaimingi – kas valdys 
kraštą, kai karalius numirs?

Kartą karaliui gimė sūnus. Visi labai apsidžiaugė. Džiaugėsi ir 
žmonės, ir paukšteliai, ir gyvuliai. Iš to džiaugsmo višta padėjo  
raudoną kiaušinį.

Nuo to laiko žmonės ėmė dažyti kiaušinius. Mat nemokėjo kitaip 
savo džiaugsmo parodyt.

1 Kalėdas simbolizuoja eglutė. O kas Velykas?
2 Papasakok, kaip sakmėje aiškinama, kodėl dažomi kiaušiniai.
3 Paklausk senelių, kaip seniau puošdavo namus prieš Velykas.
4 Kokios raidės turi išsikalti iš kiaušinių? Nurašydamas sakinius, įrašyk praleistas 

raides.

Vėžys surado ežero pakrantėje graž  didel  kiaušinį. 

Pirmą kartą aptiko tokį įdom  daiktą. apuostė, apčiupinėjo  

ilg  ūsais. Bet nežinojo, kur dėti tokį keist  radinį. Gal  

maž  vėžiukams parnešti?
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Šatrijos Ragana

***
Didįjį šeštadienį vaikai nuo pat ryto ėmė klausinėti motinos, kada 

kiaušinius pradės dažyti.
Galų gale atėjo ta laimingoji valanda. Po pietų Stonienė užkaitė 

vandenį, išvirė kiaušinius. Pripylė dažų į šukes* ir, padėjus ant  
suolelio, vadino vaikus prie darbo. Vaikai atbėgo tekini*.

Motinai padalijus kiaušinius, prasidėjo dažymas.
Vincukas ėmė atsidėjęs rašyti karštu vašku raides ant kiaušinio. 

Parašęs dėjo jį paskui į verdančius svogūnų lukštus.
Vaikai ėmė prašyti, kad ir jiems parašytų jų raides. Vincukas  

parašė visiems, pridėjęs dar visokių gėlių ir kitų papuošalų.
Vaikai taip gerai dažė, kad netrukus jų rankos paliko  

gražiau nudažytos už pačius kiaušinius.

Marginame margučius

1  Ko vaikai nekantriai laukė? Perskaityk.
2  Kaip Vincukas ir kiti vaikai margino kiaušinius?
3  Pasakyk kūrinio temą. Sugalvok ir parašyk jam pavadinimą.
4  Išmokite gražiai dažyti kiaušinius ir surenkite klasėje margučių parodėlę.
5  Paskaityk, kaip senelė margino margučius. Perrašyk tekstą ir papildyk trūkstamas 

galūnes. Paaiškink jų rašybą.

Senelė ištraukia stalči..., suranda smeigtuk... ir sėda netoli ugnies. 
Padažo smeigtuko galvut... į ištirpusį vašk... ir braukia per kiaušin... . 
Vėl padažo, ir vėl braukia. aplink visą kiaušin... – eglės šakelės, o 
ant šakeli... gal... – paukščiukai.
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Šatrijos Ragana

***                                
Kas apsakys visas Velykų linksmybes! Balti pyragai, margučių 

ritinėjimas, linksmi dainavimai...
Vincukas dainavo, kiek tik mokėjo ir galėjo. Mergaitės ir vaikinai 

gražiai pritarė. Ir dainos, graudžios ir galingos, skambėjo po kaimą ligi 
vėlyvo vakaro.

Velykų linksmybės

1  Kokias linksmybes vaikams atnešė Velykos?
2  Rask ir perrašyk teksto dalį, kurią atitinka paveikslėlis. Pabrauk dvibalses.
3  Kaip tu praleidi Velykas?
4  Nurašyk labiau patikusią lalauninkų oraciją ir išmok ją atmintinai.

linksmybes  graudžios
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Velykų sveikinimai

1  Perskaityk laišką ir padėk Sauliukui parašyti atsakymą. 
2  Perskaityk Sauliuko eilėraštuką ir atspėk žodį, kuriame  

turi būti tiek raidžių, kiek nykštukas pririnko margučių. 

Sontok montok, šakar makar!
Praeity paliko vakar.
Bet pridėjau kuklų as,
Jis ir šiandien atsiras!
Kas?

3  Padaryk velykinį atviruką pagal  
pateiktus pavyzdžius arba savus sumanymus.
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Dalia Urnevičiūtė

Jau pavasaris

Vieną rytą Jūratė paklausė mamytę:

Jūratė:  Mamyte, kada bus pavasaris?

Mamytė: Jau pavasaris.

Jūratė:  O iš kur tu žinai?

Mamytė:  Man sakė serbentų krūmelis, kuris auga prie šulinio.

 Jūratė greitai išbėgo pažiūrėti serbentų krūmelio. O jis visas  
 apsipylęs žaliais lapeliais.

Jūratė:  Krūmeli, iš kur tu žinai, kad jau pavasaris?

Krūmelis:  Man pasakė pienė, kuri pražydo atokaitoje*.

 Ir iš tikrųjų Jūratė pamatė mažą auksinę gėlytę,  
 prisimerkusią nuo saulės.

Jūratė:  Gėlyte, gėlyte, iš kur tu žinai, kad jau pavasaris?

Pienė:  Man bitelė pasakė.

 Netrukus atskrido bitelė. Jai apie pavasarį  
 buvo pasakiusi saulutė.

Jūratė:  Saulute, saulute, iš kur tu žinai, kad jau pavasaris?

Saulutė:  Kai aš labai pasiilgstu žemės, o žemė manęs,  
 tai žinau, kad jau pavasaris.

Visur pavasaris

1  Kas pasakė Jūratei, kad jau atėjo pavasaris?
2  Perskaitykite kūrinį vaidmenimis.
3  Nurašyk, ką pasakė Jūratei saulutė. Paryškink dvibalses.

prisimerkusią   
pasiilgstu
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Edvardas Drėgva

Pavasario spalvos

Piešiame pavasarį

1  Kokius vaizdus piešia poetas? Kokiomis spalvomis tu juos nupieštum?
2  Ko mokoma eilėraštyje?
3  Vienoje popieriaus lapo pusėje nupiešk pavasario trispalvę, kitoje – lietuviškąją. 

Parašyk piešiniui pavadinimą.
4  Įsižiūrėk į paveikslėlį ir atsakyk į klausimus. Ką reiškia kiekvienas atsakymo 

žodis?

Kas tai?
Kokia ji?
Ką veikia?

5  Perskaityk tekstą. Kiekvieną žodį parašyk prie tinkamo klausimo.

Pavasarį
Šviečia skaisti saulutė. Pučia šiltas vėjelis. teka sraunus upelis. 
Pražydo geltona puriena. Dūzgia darbšti bitelė.
Kas tai? – saulutė, ...
Koks? kokia? – skaisti, ...
Ką veikia? – šviečia, ...

Žibutės, plukės ir purienos
Pavasario trispalvė,
Kurią norėdamas kiekvienas
Galės nupiešt, nuspalvint.

Pavasario upeliai, gėlės
Matys padangę vaiskią*,
O tu, jo vėliavą iškėlęs,
Keliauk, dainuoki, žaiski!

Bet neužmirški ir savosios –
lietuviškos Trispalvės,
Ir Vilniaus bokštų, ir senosios 
Pilies, ir Trakų gatvės!..
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Lietuvių pasaka

Uosis 
Ištrauka

atėjo pavasaris, medžiai ir krūmai pasipuošė žaliais lapais, šviesiais 
žiedais. tiktai uosis tebestovėjo plikas kaip šaltą žiemą.

Kai beržas seniai savo širdutėm apsitaisė, o ir ąžuolas rantytais* 
lapais pasidabino, juodu paklausė uosio, kodėl tasai šventinio apdaro 
nesirūpina. uosis nustebo:

– Negi jau pavasaris atėjo?
– Seniai, – atsakė jam kiti medžiai.
uosis galvotrūkčiais* šoko šventinį apdarą siūti, tačiau per tokią 

skubą* lapai išėjo nedailūs: negražūs, kampuoti, giliai iškarpyti.

Medžiai pavasarį

1  Ką žmonės aiškina šioje pasakoje?
2  Pasiklausyk kūrinio įrašo ir pasek pasaką.
3  Kaip pasipuošė beržas ir ąžuolas, o kaip uosis? Iš popieriaus iškirpk aprašytų 

medžių kamienus. Papuošk juos atitinkamų formų lapais.
4  Kokiais žodžiais pasipuošė uosio lapas? Parašyk juos tinkamuose stulpeliuose.

Kastai?  Koks?Kokie?Kąveikė?
uosis                   plikas                           stovėjo

uo
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medžiai  žaliais  šviesiais  
seniai  tačiau  tokią
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46

T u r i n y s

Pranas Mašiotas 

Nameliai

Senelis iš lentų sukalė dėžutę. Viename šone  
išpjovė langelį. Po langeliu įkalė pagalėlį.

– Ką čia padarei, seneli? – paklausė Petriukas.
– Namelį, – atsakė senelis.
– Kam?
– Paskui pamatysi.
Dėžutę senelis įkėlė į medį ir pririšo. Petriukas kasdien bėginėjo 

pažiūrėti namelio.
Vieną kartą girdi – kažkas sode švilpauja. Bėga jis į sodą. Žiūri 

– ant šakutės tupi varnėnas ir švilpauja. Petriukas tuojau nubėgo  
seneliui pasakyti. Senelis tarė:

– Dabar jau žinai, kam namelį padariau?

Paukšteliai pavasarį

Žodžiai, kurie atsako į klausimą kas tai?,  
reiškia daiktų pavadinimus.

1  Kokį namelį sukalė senelis?
2  Kas jame apsigyveno?
3  Sugalvok ir parašyk paveikslėliams pavadinimus.
4  Nurašyk tekstą. Pabrauk žodžius, kurie atsako į klausimą kas tai?

Saulutė stipriai pašildė. Nutirpo sniegas. Pražydo mėlyna žibutė. 
Švilpauja varnėnas. Čirena vyturėlis.
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Paukštelių draugai

Mes – paukštelių bičiuliai

1  Kaip vaikai globoja paukštelius?
2  Kodėl reikia juos globoti?
3  Parašyk pasakojimą pagal paveikslėlius ir šiuos klausimus:

4  Nurašyk varnėno pamėgdžiojimą. Minkštumo ženklus pabrauk mėlynai, 
dvibalses – žaliai.

Varnėnas pavasarį:
– Grįžau, grįžau, grįžau,
Buvau, buvau, buvau.
teisybė – čia, čia, čia                        
Ieškosiu pačios.
Eik, eik, eik!
Važiuok, važiuok paskui!
tai bus riesta! tai, tai!
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Martynas Vainilaitis

Pavasario sėja

Kvepia namie pyragai!
Kvapas po orą plauko.
Žvanga lauke noragai* –
Skamba dangus virš lauko!

Rytas švelnus kaip šilkas.
Grūdas į dirvą byra.
Kelias paukštelis pilkas –
Virpina aukso lyrą*.

1  Kas vyksta namie ir kas lauke pavasario sėjos metu? Perskaityk.
2  Kuo maloni pavasario gamta? Kokiomis spalvomis poetas ją piešia?
3  Kokias patarles pasėjo Sauliukas? Parašyk jas, užbaigdamas kiekvieną iš jų 

tinkamu žodžiu.
4 Nupiešk eilėraščiui savo iliustraciją.

Pavasario darbai laukuose

Šypso iš melsvo sosto
Saulė – diena šviesėja,
Juodą arimą glosto –
laimina šventą sėją.

padarys * pjauna
 turėsi * pašerti
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Pranas Mašiotas

1  Ką įdomaus tau teko pastebėti šį pavasarį?
2  Parašyk rašinėlį apie pavasarį, atsakydamas į šiuos klausimus:

-  Ką pavasarį veikia saulutė?

-  Koks pučia vėjelis?

-  Kas atsitiko su sniegu?

-  Kas grįžta iš šiltųjų kraštų?

-  Kas puošia laukus ir miškus?

-  Ką daro medžiai?

-  Kokia žmonių nuotaika pavasarį?

Stebime pavasarį

– Džiaukis, Onyte, pavasaris atėjo! 
Vieversėlis lavina savo sparnelius, 
prisimena daineles. Varnėnas kartoja 
naujai išmoktus žodžius. lakštingala 
savo balsą bando. Visi linksmina 
lietuvos žmones, kaip mokėdami... Štai 
aplinkui žolelės, gėlelės rengiasi laukus 
papuošti. Medžiai krauna pumpurus, 
žalią apdarą rengia. Džiaukis, Onyte!

Pavasaris atėjo!

– Kaip lauke smagu, 
kaip gera!

– Gražus, dukrele, 
mūsų pasaulis. 
Mokykis juo 
džiaugtis ir kitiems 
padėk džiaugtis.
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Justinas Marcinkevičius

Mašinų paradas
Pilnas kiemas įvairių
traktorių, mašinų.
Mano brolis kai kurių
Nė vardų nežino.

Žemė džiūsta – laikas art.
Ir mašinų būrį
Žmonės paskutinįkart
Patepa, apžiūri.

Šiąnakt jos miegos ilgai,
Švies mėnulio ragas...
Ir sapnuosis joms laukai,
Ilgos, tiesios vagos.

Kas palengvina žemdirbių darbą? 

Gramatikoje daiktų pavadinimai yra ne tik knyga, kepurė, 
lėkštė, bet ir žmonių vardai, augalų ir gyvūnų pavadinimai bei 

tokie žodžiai kaip ugnis, kalba, džiaugsmas ir daug kitų.

1  apie ką poetas kalba eilėraštyje?
2  Kokius darbus žmonės atlieka pavasarį laukuose?
3  Kaip vadinasi žemdirbių pagalbininkai?  

Kokie darbai jais atliekami? 
4 Išvardyk, kas pavaizduota iliustracijose.  

Pritaikyk kiekvienam paveikslėliui pavadinimą.

daiktai  * žmonės  * augalai  * gyvūnai

paskutinįkart
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Violeta Palčinskaitė

Balandis
O mieste šiandieną žalia,
Nes visur žolė jau želia.
Ir langai žaliai pražydo
Nuo žolės žalumo šito.

tai gatve Balandis irias –
Kaip dažytojas patyręs,
Nuo tvorų – lig lapo mažo
Jis žalia spalva nudažo.

Sudie, balandi!

1  Su kuo poetė lygina Balandį?
2  Kokios spalvos dažus naudoja Balandis? Kodėl?
3  Įsivaizduok, kad esi Balandis ir dažai pavasarėjantį miestą. Nupiešk jį.
4  Pabandyk atsakyti į klausimus – pakartok balandžio mėnesį įgytas žinias.

•  Kuri diena yra vadinama  
Melų diena?

•  Iš ko rišama verba?
•  Kokius žinai Velykų 

papročius?
•  Kurios gėlės pražysta 

ankstyvą pavasarį?
•  Kurie paukščiai  

parskrenda  
pavasarį?

•  Kaip globojame 
paukštelius pavasarį?

•  Kuriuose žodžiuose 
rašome nosines 
raides pradžioje arba 
viduryje?
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Janina Degutytė

Motulei

Motule, motule,
tu kaip saulė
Mane rytais pažadini
Dainuodama.

Motule, motule,
tu vasaros diena esi,
Po tėviškės dangum, po tavo meile
Man auga sparnai.

Žmonių vardai ir pavardės rašomi didžiąja raide.

1  Kaip motulė pažadina rytais? Perskaityk apie tai eilėraštyje.
2  Kaip motulė kas vakarą atsisveikina?
3  Papasakok apie savo mamytę.
4  Nurašyk sakinius, širdelių vietoje įrašydamas savus vardų ir pavardžių 

pavyzdžius. Paryškink pirmąsias vardų ir pavardžių raides.

Mano vardas – , pavardė – . Mamytės vardas – , pavardė 

–  . tėvelio vardas – , pavardė – .

Ruošiamės Motinos dienai

Motule, motule,
tu pabučiavimą kaip žvaigždę
Man ant kaktos kasvakar palieki
Žydriem sapnam.
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Kaip atsidėkoti mamytei?

lietuvoje Motinos dieną švenčiame pirmą gegužės 
sekmadienį, lenkijoje – gegužės 26 dieną.

1  Kokias dovanėles paruošė vaikai savo mamytėms?
2  Kaip tu pasveikinsi mamytę Motinos dienos proga?
3  Nurašyk sakinius ir pabrauk vaikų vardus.

Vaikai ruošėsi sveikinti mamytę. tomas priskynė gėlių. Rasa 
iškepė tortą. Romas parašė eilėraštį. Sigutė išmoko dainelę.  
O mažasis Vidukas mamytę pabučiuos.
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1  Kuriais žodžiais eilėraštyje išsakoma meilė motinai?
2  Išmok eilėraštį atmintinai ir padeklamuok savo mamytei.
3  Nurašyk labiausiai patikusį eilėraščio posmą.
4  Surenkite mokykloje mamytėms šventę. Padarykite proginį kvietimą.

Ruošiame mamytėms šventę

tau, mamyte, 
Pievų gėlę
Vėjas glosto sparneliu.
Čiulba rytą
Vyturėliai
Virš miškų, laukų žalių.

Jonas Lapašinskas

Tau, mamyte

tau, mamyte,
Ryto saulė
uždega šviesas anksti.
Vos prašvitus,
laša saujon
Saulės spinduliai karšti. 

tau, mamyte,
Skamba gojai*,
Mirga pievų žaluma.
tau kas rytą
aš dainuoju:
– Būk laiminga, būk linksma.
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Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

Kaip tėvai vaikus myli?

Perkūnas uždegė vieno ūkininko kluoną, ant kurio gandras buvo 
sukrovęs lizdą ir augino savo mažyčius vaikelius.

Jauni gandreliai lakioti dar nemokėjo, todėl tupėdami lizde laukė 
savo liūdno galo.

Žmonėms gaila buvo nelaimingų paukščių, ir vienas jaunas 
berniukas buvo bešokąs jų gelbėti, bet liepsna ant sausų 
šiaudų taip smarkiai platinosi, kad kopti 
ant jų niekas nedrįso.

Senieji gandrai, pamatę 
nelaimę, puolė gelbėti 
savo mažyčių ir  
nutvėrę juos bandė 
pernešti į kitą 
vietą, bet  
negalėjo jų  
pakelti, nes 
paukšteliai buvo 
per sunkūs.

Bet štai ir lizdas 
ėmė liepsnoti... tada gandrienė atsitūpė 
ant lizdo ir, sparnais pridengusi savo 
vaikučius, drauge su jais žuvo liepsnoje.

1  Rask ir perskaityk kiekvienam klausimui tinkančią kūrinio dalį.

q Kokia nelaimė ištiko gandrus?
q Ką darė gandriukai?
q Kaip elgėsi žmonės?
q Kaip senieji gandrai bandė gelbėti mažylius?
q Kaip pasielgė gandrienė?

2  Papasakok liūdną gandrų istoriją.
3  Kokia yra pagrindinė teksto mintis?

Tėvų meilė neišsenka
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Pranas Mašiotas

Sodas žydi

Žydi sodo medžiai, pavasario šventę švenčia. 
Oras smagiai kvepia, skaistūs žiedai akį veria.

Bitelės, pavasario saulės pažadintos, po orą 
šaudo, zimzi. Nuo žiedelio į žiedelį nutūpusios,  
rūpestingai medutį renka.

Džiaugiasi vyšnios, obelys, slyvos, kad jas bitelės lanko.
– Prašom, prašom, – į svečius kviečiasi. – Saldžių sulčių jums  

žiedeliuose patiekėme. Gerkit sveikos, kiek širdelė geidžia.
Ir paukšteliai laksto, šakose nardo.
– lankykitės, paukšteliai, – šnabžda jiems medžiai, šakelėmis  

linguodami. – Kuriam patinka, mūsų šakelėse lizdelius kraukitės,  
vaikelius perėkitės*, savo dainelėmis juos ir mus linksminkite.

Ir čiulba, ulba, zimzi, kvepia sodas per linksmą medžių pavasario 
šventę.

Žydinčiam sode

1  Pabūk sodo žydėjimo šventėje ir pasidžiauk ja.
2  Nurašyk sakinius, užbaigdamas juos reikalingais  

skyrybos ženklais.

Žydi sodo medžiai   Kriaušės ir obelys švenčia 

pavasario šventę   O ką sode veikia bitelės     

Oi, kaip gražu sode pavasarį
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Ginčas

Kodėl augalai žydi?

Žiedas – tai augalo dalis, skirta dauginimuisi.  
Iš apdulkinto žiedo susidaro vaisius su sėklomis.

1  Kaip manai, kuri augalo dalis svarbiausia?
2  Pažiūrėk filmą „Žiedo sandara” ir paaiškink, kodėl augalai žydi.
3  Kuris lapelis kuriam paveikslėliui tinka?  

Nurašyk žodžius, kurie reiškia kelis daiktus.

Vieną kartą susiginčijo šaknys, stiebas, lapai, žiedai ir 
sėklos.

– Mes visų svarbiausios, nes jus visus maitiname ir 
girdome.

– O kaip tas maistas pasiektų lapus ir žiedus, jei manęs 
nebūtų?

– O kas tą maistą parengtų jums maitinti, jei nebūtų mūsų? 
Kas jums oro teiktų? uždustute be lapų.

– Jūs, lapai, rudenį vis tiek žūsite. Mes subrandinsime 
sėklas. Jos liks po mūsų.

– O iš mūsų išaugs naujas augalas. Vadinasi, mes augalui 
reikalingiausios.

uždustute  subrandinsime  reikalingiausios

žiedas, bitė, nykštukasžiedai, bitės, nykštukai
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Kazys Binkis

Obelų žiedai

Žiūrim – krinta patylomis
Obelų žiedai.
Plaštakėlėmis* baltomis,
Žiūrim – krinta patylomis.

Rodos, sniego atkarpomis
Snigo tik andai, –
Žiūrim – krinta patylomis
Obelų žiedai.

Kas sudaro žiedą?

Žodžiai, kurie atsako į klausimą kas tai?,  
gali reikšti vieną arba kelis daiktus.

1  Su kuo poetas lygina obelų žiedus? Kodėl?
2  Stebėk obels žiedus ir parodyk paveikslėlyje pavaizduotas dalis.
3  Kelis daiktus reiškia paryškinti žodžiai? Parašyk juos tinkamuose  

stulpeliuose.

Štai prasiskleidė obels žiedas. tuoj prasiskleis ir kiti žiedai. ant 
kotelio baltuoja žiedlapiai. už jų slepiasi gelsvi kuokeliai. Žiedo 
vainiką laiko žalia taurelė. Iš jos išaugs naujas vaisius. aplink 
žiedą zuja darbšti bitelė. Ką bitės veikia sode?
vienas, viena      keli, kelios
...        ...
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Martynas Vainilaitis

Saldiniai obuoliukai

Pražydo obelėlė –
Žiūriu į kvapų sniegą –
Saldiniai obuoliukai
Baltuos lopšeliuos miega.

Baltuos lopšeliuos supas
Žali obels mažyliai.
Mažyliams geros bitės
lopšinę dūzgia tyliai.

O rytą skuba lietūs
Gležnų* veidukų prausti.
Nušvinta obuoliukai – 
Žandukai ima rausti.

Ir vėjas, ir saulutė
Mažylių neužmiršta.
Pamato saulė šalną,
Parodo aukso pirštą.

Ir bėga kaip ožkelė
Šalna į tamsų klonį.
Ir auga obuoliukai
Sveiki, tvirti, raudoni.

Nuo žiedo iki vaisiaus

1  Kodėl kūrinyje sakoma, kad „obuoliukai baltuos lopšeliuos miega”?
2  Perskaityk, ką veikia bitės. Kaip kitaip pasakytum poeto žodžius?
3  Papasakok, kaip iš žiedo susidaro vaisius.
4  Sukurkite kolektyvinį darbelį „Žydinčiam sode”.
5  Nurašyk sakinius. Paryškink dvibalses.

Baltuose lopšeliuose supasi maži obuoliukai. Bitės obuoliukams 
dūzgia lopšinę. Saulutė ir lietus augina obelaitės vaisius.
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Sodininkai

– Na vakar tai tikrai linksma buvo, – prabilo iš miego atbudus senė 
obelis. – tokį varnėnų būrį seniai bemačiau.

– Jie mūsų šakas nuvalė, – atsiliepė kitos obelys. – Visus kirminus 
šluote nušlavė. Kad dažniau lankytųsi, daug lengviau mums būtų  
gyventi.

– Mane ir kitas svečias aplankė, – gyrėsi kriaušė. – Kad dirbo, tai 
dirbo po mano šaknimis kurmis, kirminų lizdus išnaikino.

– Ša, – nuramino vaismedžius jaunas serbentų krūmelis. – Pas mane 
svečiuojasi raudonskarių boružėlių būrys. Jos išnaikins amarą, kuris 
aplipino mano šakeles.

– O ar matėte, kad į mūsų sodą dažnai atvyksta rupūžė ir  
dygliuotas ežys? – paklausė kamputyje iškerojusios* braškės. – Jie 
medžioja mums kenksmingus vabzdžius ir kirminus, bet labiausiai 
mėgsta sraiges...

– Malonu, kai turi tiek gerų draugų, – atsiduso visi sodo augalai.

1  Kokius gyvūnus galima aptikti sode? Kurie iš jų naudingi, o kurie kenkėjai?
2  Perskaitykite skaitinėlį vaidmenimis.
3  Kokie gyvūnai pasislėpė tarp sodo augalų? Parašyk jų pavadinimus.
 drugysslyvarupūžėagrastasvarnėnastrešnėkamanėkriaušėežys
4  Nurašyk sakinius, paryškintus žodžius pakeisdamas taip, kad reikštų kelis 

daiktus.

varnėnas renka vabzdžius ir perus. bitė ir kamanėperneša 
žiedadulkes. ežys minta sraigėmis. boružė ėda amarą.      
Kurmis ir rupūžė medžioja sodo kenkėjus.

Gyvūnai sode

raudonskarių  iškerojusios
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Pavasaris darže

Kazys Jakubėnas

Pupa

Žalią pupą sodinau,
Ją daržely auginau,
Op, op, opapa,
tai pupelė, tai pupa.

Kas dienelę laisčiau ją,
Kad ji augtų vis žalia.
Op, op, opapa,
tai pupelė, tai pupa.

lapai augo vis didyn,
Stiebas kilo vis aukštyn.
Op, op, opapa,
tai pupelė, tai pupa.

Kas užlips lig pat dangaus,
tas ir pupą valgyt gaus.
Op, op, opapa,
tai pupelė, tai pupa.

Žodžiai, kurie atsako į klausimus ką veikia?, ką veikė?,  
reiškia daikto veiksmą.

1  Ką vaikas pasodino darže? Kaip globojo pasodintą daržovę?
2   Kokios daržovės sodinamos pas mus? Kaip reikia jas prižiūrėti?
3  Išrink iš teksto žodžius, reiškiančius veiksmą, ir parašyk juos  

atitinkamuose stulpeliuose.

Sauliukas pasodino pupą. Nykštukas ją kasdien laistė. Pupos lapai 
augo vis didyn. Stiebas kilo vis aukštyn. Pupa užaugo lig pat 
dangaus. Dabar Sauliukas skina pupų ankštis. Jas deda į pintinę ir 
neša namo. Mama verda pupų sriubą. 

Kąveikė? Kąveikia?
  skinapasodino
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Dirbame darže

Vytautas Račickas

Alyvos ir... agurkai

Išaušo graži pavasario diena. Pievoje geltonus žiedus  
pakėlė pienės. Į giedrą dangų vienas po kito kyla vyturiai.

teta Janė ima adomuką už rankos ir sako:
– Eime pasivaikščioti! Pažiūrėsim, ar jau pražydo alyvos.
– Pražydo! – šaukia adomukas. – argi nematot? Iš tolo mėlynuoja!
– Kad mėlynuoja, dar ne viskas. aš noriu žinoti,  

ar jau visai žydi, ar tik pradeda žydėti.
 Paplentėje alyvų – krūmas prie krūmo. Kai arti  

prieini, jos taip stipriai kvepia, net galva svaigsta. 
teta Janė palenkia šaką, švelniai liečia alyvų žiedus.
– taip, alyvos jau žydi! Jau galima sodinti agurkus.
– O jeigu nežydėtų? – klausia adomukas.
– tuomet su agurkų sodinimu reikėtų dar lukterėti.
– Kodėl?
– todėl, kad visai pražydus alyvoms, nebūna šalnų,  

kurių agurkų sėklelės labai bijo, – aiškina teta Janė. 
– Prisiskinkim alyvų ir parsineškim į namus, – sako adomukas. 
teta Janė visai nepritaria adomuko sumanymui.
– laužyti alyvų arba ievų šakutes – blogas įprotis. Kas taip daro, 

žaloja medžius, skurdina gamtą. Be to, stiprus alyvų kvapas kenkia 
sveikatai.

– Nejaugi?
– tikrai. Mat kartu su alyvų kvapu išsiskiria nematomos  

nuodingos medžiagos, kurios naikina įvairius mikrobus*, bakterijas*. 
Šitokiu būdu alyvos apsisaugo nuo ligų.

– Ką gi...  tuomet eime sodinti agurkų!
– Eime!

1  Kuo svarbios alyvos sodinant agurkus?
2  Kodėl negalima skinti alyvų žiedų?
3  Perskaitykite tekstą vaidmenimis.
4  Perrašyk pirmą skaitinio pastraipą. Pabrauk žodžius, kurie pavadina veiksmus.

pasivaikščioti
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Kai žodis atsako į klausimą ką veikia?,  
jo gale rašome -a, -ia, -i, -o.

1  Kaip piktžolės kenkia augalams?
2  Kaip kovojame su piktžolėmis?
3  Kokios piktžolės dažniausiai auga jūsų darže?
4  Sudarykite piktžolių rinkinėlį.
5  Nurašyk sakinius, papildydamas praleistas raides.

Kaskąveikia?

Saulė švieč , šild , džiovin . Vėjas puč , švilp ,  

ūž . lietus lyj , laist . Medžiai oš , linguoj , 

siūbuoj .

Piktžolės

Pavasarį Sauliukas darže sukasė lysves ir pasodino įvairių daržovių. 
Po kiek laiko jos išdygo, bet ne vienos. Kartu su daržovėmis išdygo ir 
piktžolės.

– O kas atsitiktų, jei, pasodinę daržoves, darže daugiau  
nedirbtume? – paklausė Sauliukas viską išmanantį Mįsliuką.

– Piktžolės ištrauktų iš dirvožemio drėgmę, maistą, skriaustų  
daržoves. Didelės piktžolės užstotų daržovėms saulę ir jas nustelbtų*. 
Be priežiūros paliktų daržovių derlius būtų labai menkas, – aiškino 
nykštukų „išminčius”.

– Dažniausiai daržuose auga balandos, dilgėlės, žliūgės, varputis, 
asiūkliai ir garstyčios, – tęsė Mįsliukas.

Augalų kenkėjai

nedirbtume  kruopščiai

Nykštukai kruopščiai išravėjo daržovių 
lysves. Sunku buvo išrauti varputį,  
pienes, dilgėles. Šių piktžolių  
šaknys yra labai giliai  
žemėje, todėl išrautos jos ir vėl  
greitai atželia. Piktžoles reikia  
išrauti su šaknimis.
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Sauliukas ir rupūžė

Rupūžės yra labai naudingos, nes naikina augalų kenkėjus. 
Rupūžės – saugomi gyvūnai.

1  atsakydamas į klausimus, papasakok Sauliuko nuotykį.

q Kur tupėjo rupūžė?
q Kas pastebėjo gyvūnėlį?
q Ką pagalvojo nykštukas?
q Kaip Sauliukas gelbėjo rupūžę?
q Kur dingo rupūžė?
q Ko nežinojo nykštukas?

2 Sudaryk ir parašyk žodžius. Kurie iš jų tinka rupūžei? Parašyk su jais po sakinį.

rė                                               ropo
plau             kia                         dainuo                ja
sie                                              medžio

Mūsų pagalbininkai

Oi! Rupūžė 
nuskęs! Gal 

išlips į krantą 
pagaliuku?

Kas čia?  
Bėgsiu!

Kodėl  
gąsdini  
rupūžę?
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Martynas Vainilaitis

Gegutės šaltinis

Šaltinis pilnas akmenukų –
Plokščių, šakotų, apvaliukų...
Prie to šaltinio –
Kukū, kukū –
Gegutė pribėrė gėlių.

Gegutė žada gerą dieną, –
atbėga pamiške vaikai.
Ir tau atrodo – ne purieną –
Saulutę rankose laikai.

•  Kada švenčiama Motinos 
diena lietuvoje, o kada 
– lenkijoje?

•  Kodėl augalai žydi?
•  Kuo naudingos bitės?

Sudie, geguže!

1 Papasakok, kaip atrodė poeto apdainuotas šaltinis.
2 Kokių žinių pasisėmei iš gegutės šaltinio gegužės mėnesį? Pasitikrink, ar moki 

atsakyti į pateiktus klausimus.

•  Kurie gyvūnai padeda 
naikinti sodų kenkėjus?

•  Kaip kovojame su 
piktžolėmis?

•  Kaip rašome žmonių 
vardus ir pavardes?
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Eduardas Selelionis

Mano dienos

Mano mažutės dienos –
Saulės anksti myluotos,
tarsi laukų purienos –
Ryto rasa apklotos.

Dar vaikiškai neilgas
Mano pačios takelis.
aš – kaip lakštutė – pilkas
Mažas mamos paukštelis.

lai debesėliai renkas,
lai nepiktai grūmoja –
Švelnios mamytės rankos
Mano dienas globoja.

Vaikystės šalyje

Birželio 1-ąją švenčiame tarptautinę vaikų gynimo dieną.

1  Iš ko matyti, kad eilėraštyje kalba maža mergaitė?
2  Kodėl vaikučiui pasaulyje gera ir jauku?
3  Sukurk eilėraščiui melodiją ir padainuok.
4  Pažiūrėk į paveikslėlius ir pasakyk, ką veikia mergaitė.  

Nurašyk sakinius, įrašydamas veiksmą reiškiančius žodžius.

Mergaitė ..... mamai ant kelių. Mažylė ..... drugelį.  
Mergytė ..... knygą.

5  Nurašyk tekstą, sudėdamas pažymėtose vietose reikiamus skyrybos ženklus.

Pasibaigė pamokos 
– Kodėl, Rimute, neskubi namo 
– Mergaitės, sutvarkykime klasę  – sako ji. 
Visos kimba į darbą    
Smagu drauge dirbti  
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Jonas Avyžius

Troškimai išsipildo

i

Vieną dieną tėvas nusivedė mane į paukščių turgų ir pasakė:
– Išsirink, kokį nori narvelį. tai bus tau dovana.
aš netekau žado iš džiaugsmo.
Pardavėja kreipėsi į mane:
– Ko tu, vaike, norėtum? Juk turi kokį slaptą troškimą?! 
aš tylėjau.
– Na, gerai, – tęsė ji. – tegu tai būna tavo paslaptis. Bet šie 

paukšteliai turi tą paslaptį žinoti. Nes ir jie turi savo didžiausią  
troškimą. Jeigu tu jį įspėsi, tai ir tavasis išsipildys.

ii

Nubudau. Čia pat stovėjo narvelis. Paukšteliai  
gailiai cyptelėjo. Virpančia širdim pravėriau narvelio dureles...

Mačiau, kaip jie linksmai nardė ore, o paskui dingo iš akių.
Man pasidarė šilta ir gera. tada pasistiebiau ant pirštų galų ir 

paėmiau iš lentynėlės knygutę.
– Žinote ką, mama ir tėti, – pasakiau. – Man nebereikia kėdutės 

pasistot, aš jau didelis.
– tai todėl, vaikeli, kad įspėjai, ko paukšteliai troško, – atsakė mano 

gerieji tėveliai.

Mūsų svajonės

1   Kodėl vaikas išleido paukščiukus?
2  Ko troško berniukas, o ko paukšteliai?
3  Sugalvok iliustracijoms pavadinimus ir parašyk juos sąsiuvinyje.
4  Nurašyk sakinius, papildydamas praleistus žodžius.

..... žodžiai gerus darbus gimdo. ..... varpos tiesiai stovi.  

..... varpos žemai linksta. ..... puodai garsiai skamba.  
Iš ..... grūdelio ..... medis užauga. 

 geri * tušti * didelis * tuščios * pilnos * mažo
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Pasijuokime

Iš „Eglutės” juokų maišelio

Mama priekaištauja Jonukui:
– Kaip tu gali tokiomis nešvariomis rankomis eiti į kiemą?
Jonelis nustebęs atsako:
– Betgi, mama, aš eisiu kojomis.

***
– Paskolink man savo katiną, nes mūsų namuose priviso pelių, 

– sako Marytė.
– Ne, geriau tu atnešk čia savo peles, – atsako Valytė.

– tėtė atsiuntė mane nupirkti virvės, – sako berniukas.
– Kiek jis jos nori? – klausia pardavėjas.
– O tiek, kad užtektų nuo tvoros iki ožkos.

– O tiek, kad užtektų 
nuo tvoros iki ožkos.

– Petriuk, tu atlikai  
ne visus namų darbus!
– Nepykite, mokytoja, 
pertrauka buvo labai trumpa.
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pilkas * balta * kietas * švelni * trapi * šaltas * didelis * maža  
įdomus * graži

1  Perskaityk pokalbius vaidmenimis.
2  Papasakok nuotaikingą istoriją iš savo gyvenimo.
3  Parink tinkamus apibūdinimus ir parašyk atsakymus į klausimus.

Žodžiai, kurie atsako į klausimus koks?, kokia?,  
reiškia daiktų požymius.

Koks yra akmuo? Kokia yra ramunė?

Po matematikos kontrolinio darbo kalbasi du draugai:
– Kiek užduočių išsprendei?
– Nei vienos. O tu?
– Irgi.
– Mokytoja vėl apkaltins, kad vienas nuo kito nusirašinėjome.

– Mokytoja vėl apkaltins, 
kad vienas nuo kito 
nusirašinėjome.
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1  Kurios vaikų pareigos minimos eilėraštyje?
2  Kaip tu vykdai šias pareigas?
3  Nurašyk Sauliuko patarimus, papildydamas juos tinkamais eilėraščio žodžiais.

Sauliuko patarimai
.....  skriaudžiamiems žvėreliams. ..... augalus. ..... verkiančius 
mažylius. ..... tėvynę.

4  Parink tinkamus žodžius ir parašyk, kokie nori būti vaikai.

Jonas nori būti ....., ....., ....., ..... .  Rasa nori būti ....., ....., ....., .....  .

paklusnus * paklusni * tvarkingas * tvarkinga                 
mandagi * mandagus * kukli  * kuklus

Mūsų pažadai

Ramutė Skučaitė

Pareiga

Jei voveriuką be mamos
Pikta ranka pagaus, kamuos*,
O voveriukas klaus:
už ką?

Padėk.
tai tavo pareiga.

Matai – medelis be vandens
Jau nė dienos neišgyvens –
Nusviro vystanti šaka...

Paliek.
tai tavo pareiga.

Išvardindami žodžius atskiriame kableliais.

Žiūrėk! – mažesnis už tave
atbėga verkdamas gatve –
Mažylis pametė kažką!

Paguosk.
tai tavo pareiga.

O jei sunki, o jei juoda
Išmuštų karo valanda,
tėvynė šauktųsi staiga, –

apgink!
tai tavo pareiga.
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Konstantinas Ušinskis

Mokykis palaukti
 

Kartą gyveno neklaužada gaidžiukas.  
Pamatė jis sode serbentus ir ėmė lesti.

– Broleli gaideli, palauk, kol serbentai  
prisirps! – šaukia sesytė vištytė.

Bet gaidžiukas nepaklausė ir susirgo. Gydė vištytė brolelį, kol jis 
pasveiko. Išėjo gaidžiukas į laukus. Bėginėjo, šokinėjo, sušilo ir nubėgo 
į upelį atsigerti. Vištytė prašo:

– Negerk, broleli gaideli, palauk, kol atvėsi.
Nepaklausė gaidžiukas ir ilgai sirgo.
atėjo žiema. Išėjo gaidžiukas pasivaikščioti. Mato – upė ledu 

apsiklojo, ir nubėgo pačiuožinėti. Vištytė prašo:
– Vai broleli gaideli, palauk!  

ledas dar visai plonas, paskęsi.
Nepaklausė gaidžiukas ir nučiuožė per ledą.  

ledas tik triokšt, gaidžiukas – kliunkt į vandenį!  
tiek vištytė jį ir tematė.

1  Kas atsitiko, kai gaidžiukas nepaklausė sesytės?
2  Kaip tu pasielgtum gaidžiuko vietoje?
3  Perrašyk sakinius, įrašydamas pateiktus žodžius.

tomas dar , bet greit bus  .
tavo sesutė  ar  ?
Mes dar , bet greit būsime  .
Neseniai gėlės buvo , o dabar jau  .

maža * mažas * maži * mažos * didelė * didelis * dideli * didelės

Būsiu paklusnus
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L. Gintas 

Aš pati

Kriaušių kraitę nešdama,
Grįžo iš turgaus mama.
Ir nustebo – kas čia daros?
Grindys švarios, lubos švarios,
ant kėdžių ir ant spintelės
Kur pažiūri – nė dulkelės.
O batukai,
O batukai –
tviska tartum veidrodukai.
O prieš veidrodį gražiausią
Katinukas veidą prausia...
„Kas čia tvarkė, kas čia valė,
Gal teta, o gal senelė?” –
„aš pati tvarkiau, mamyte!”

Spalva, dydis, forma yra daikto požymiai.

1  Kodėl nustebo mama? Ko ji paklausė?
2  Kaip atrodė mergaitės sutvarkytas kambarys? Perskaityk. Palygink teksto turinį 

su iliustracija.
3  Sauliukas nori papasakoti, kaip sutvarkys paveikslėlyje pavaizduotą kambarį. 

Padėk jam sukurti ir parašyti pasakojimą pagal paveikslėlį ir pateiktus žodžius.

sutvarkysiu    sukabinsiu    išvalysiu  surinksiu
uždarysiu   sudėsiu   paliesiu   išmesiu

4  Nurašyk sakinius, įrašydamas antro daikto požymį.

Narcizas yra geltonas, o ramunė ..... . Gandras didelis, o varlytė ..... . 
Kamuolys odinis, o lazda ..... . Obuolys yra apvalus, o morka ..... . 

Būsiu tvarkingas
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Kazys Saja

Pasaka apie du karalius
I dalis

Kitą kartą vienoj karalystėj buvo piktas karalius. Išsiruošė kartą 
jis į svečius. Keliai dulkėjo, karalius murmėjo, nes nuo dulkių pabalo 
karūna, barzda ir dar šis tas. Staiga arklys pasibaidė, vežimas užkliuvo 
už stulpo ir apsivertė. Valdovas keberiokšt į griovį, net karūna nusirito.

– ak tu šioks, toks ir anoks! – suriko karalius, atėmęs iš vežėjo 
botagą*. – Žirgo suvaldyti nemoki!

– Kad pasibaidė, valdove... Kažkokia musė jam ausin įsivėlė... 
Bet karalius nesiklausydamas čiaukšt čiaukšt botagu vežėjui per 

šonus. liepė iškinkyti arklį ir pačiam parvežti valdovą namo. Ir kol 
vežėjas vežė, tol karalius šaukė „nio!” ir pliaukšėjo botagu.

Visada būsiu mandagus

1  Koks buvo karalius? Kas jam nutiko?
2  Kaip karalius elgėsi, apvirtus vežimui?
3  Perskaityk visą Kazio Sajos kūrinį ir papasakok, kaip  

elgėsi kitas karalius, ištikus tokiai pačiai nelaimei.
4  Nupiešk piktą ir gerą karalių.
5  Perrašyk skaitytos pasakos ištrauką, įrašydamas tinkamus  

daiktų požymius.

Karalius buvo labai : rūstavo, kad sostas girgžda, širdo, kad 
jo karūna per , kad arklys toks , o jis toks .

mažas * didelis * sunki * piktas

keberiokšt  
nesiklausydamas
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K. Marukas

Kuris geriausias?

Kartą pas vaikus atėjo dėdė. Išsitraukęs iš kišenės 
šokolado plytelę, pasakė:

– Duosiu tam, kuris iš jūsų pats 
geriausias.

– aš! aš! aš! – vieni už kitus garsiau šaukė  
berniukai ir mergaitės.

– O kodėl tu tyli? – paklausė dėdė nedidukės mergaitės.
– Geriausias yra Giedrius, – atsakė mergaitė ir parodė į stovintį 

prie vežimėlio berniuką. – Jis padeda savo mamai: sesutę prižiūri ir iš 
krautuvės atneša, ko reikia... 

– tavo tiesa, – pridūrė dėdė. – Kuris iš tikrųjų yra geras, niekad 
nesigiria, – ir atidavė šokoladą Giedriui.

Šis gražiai padėkojo, čia pat su visais po lygiai  
pasidalijo. Nepamiršo ir vežimėlyje sėdinčios sesutės.

Nebūsiu pagyrūnas

1 Ko mus moko kūrinys?
2 Parašyk pagal klausimus kūrinio atpasakojimą.

q Kas atėjo pas žaidžiančius vaikus?
q Kam jis pažadėjo šokolado plytelę?
q Kaip elgėsi vaikai?
q Ką pasakė viena mergaitė?
q Kam dėdė atidavė šokoladą?
q Kaip pasielgė Giedrius?

Nebūsiu 
pagyrūnas.

Būk giriamas,  
bet nesigirk.
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Vygandas Račkaitis

Op, op, vasarėle!..

tėtušis padarė sūpuokles. Man labai gera suptis. tik pati nelabai 
moku. tai vis prašau tėtušį, kad pasuptų. Kai jis mane įsiūbuoja, supasi 
ir medžiai, ir gėlės, ir namų stogai. tėtušis ilgiau mane supa, kai aš 
dainuoju savo pačios sugalvotas daineles. labiausiai jam patinka šita 
dainelė:

Atkeliavo vasarėlė

Birželio 22-ąją prasideda kalendorinė vasara. tada būna 
ilgiausia diena ir trumpiausia naktis metuose.  

Vasara – tai šilčiausias metų laikas.

1  apie kokią vasaros pramogą kalbama tekste?
2  Ką tu mėgsti veikti vasarą?
3  Perrašyk mergaitės dainelę. Minkštumo ženklus pabrauk mėlynai, dvibalses – 

žaliai. 
4  Ir tu pabandyk sukurti dainelę apie vasarą.

Kokios gražios čionai
Pievos ir miškai!
Oho! Oho!

Paukšteliai čiulba,
Drugeliai gražūs,
Op, op, vasarėle!..
aukštyn! Žemyn!
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Anzelmas Matutis

Vyturys Suvalkų padangėj
Žydi padangė žiedeliais linų,
Žydi prie pilkojo Punsko, Seinų.
Nuo augustavo ligi Suvalkų
Vėjas paklydėlį debesį velka.
Plauk, vai nuplauk, debesėli, pavėjui
Ir neužtemdyk kelių vyturėliui.
Skrisk, vyturėli, aukštai virš kalvos,
lėk nuo Suvalkų lig lietuvos.
aš per Suvalkų pašlaites* einu.
Dainą dainužę nešu dovanų.
Galvą pakėlęs, padangėn žvalgaus:
tu man pritark, paukšteli dangaus.
ten, kur Šešupė, kur ančia vingri*,
Visad dainuok tu dainas, vytury!

Kelionė į vasarą

Valstybių, miestų ir kaimų pavadinimai  
rašomi didžiąja raide.

1  Kokios vietovės minimos eilėraštyje? Rask ir parodyk jas žemėlapyje.
2  Per atostogas aplankyk kuo daugiau įdomių mūsų krašto vietų.
3  Susipažink su didžiausiais lietuvos miestais. Iš teksto išrašyk miestų pavadinimus 

ir paryškink pirmąsias raides.

Lietuvos miestai
lietuvos sostinė – Vilnius. Didelis ir gražus miestas yra Kaunas. 
Pajūryje įsikūrė gražus kurortas – Palanga ir uostamiestis – 
Klaipėda. Išaugo ir išgražėjo alytus, Marijampolė, Šiauliai.
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Vasara

Vasarą dienos ilgos, naktys trumpos ir šviesios. Saulė skaisčiai 
šviečia, maloniai šildo. Žaliuoja laukai ir miškai. Pievose žydi gėlės, 
skraido drugeliai, bitės, žiogai. Miške prisirpo saldžios žemuogės, 
avietės, mėlynės. Sode sirpsta serbentai, vyšnios, noksta alyviniai 
obuoliai. Šiltas lietutis palaisto daržus, ir jie gerai auga. Vaikai 
maudosi ežere, iškylauja*. Ypač smagu vasarą atostogauti prie jūros. 
Kaimo žmonėms vasara – darbymetis. Birželio mėnesį žemdirbiai 
laukia giedros – pjauna šieną. Kai pagelsta ir subręsta javai, prasideda 
rugiapjūtė. Darbas veja darbą, ir vasara atrodo labai trumpa.

tau prieš akis – ilga vasara. Į mokyklą eiti nereikės.       
turėsi daug laisvo laiko. Išnaudok jį geriems darbams.

1  Kuo įdomi vasara?
2  Kokius darbus žmonės atlieka vasarą?
3  Rask tekste ir nurašyk sakinius, kurie tinka pateiktiems paveikslėliams. 

Minkštumo ženklus paryškink mėlynai, priebalsę j – žaliai.

Mūsų vasara

žemdirbiai  rugiapjūtė

1

2

3

4 5
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Sigita Samulionienė

Atostogos

Birželio pabaigoje būrelis kieme susitikusių mergaičių pasakojo 
viena kitai, kur praleis vasaros atostogas. Žaneta sakė vyks į 
Paryžių, Violeta pasigyrė, kad rytoj visa jų šeima išskrenda į angliją, 
Kristina džiaugėsi, kad pamatys Italiją. Kitos mergaitės sakė, jog 
atostogas praleis Palangoje, o toma važiuos į Nidą, Sigita atostogaus 
Druskininkuose, Rita – Trakuose. tikrai šaunios atostogos vaikams, 
bet jos nepigiai ir kainuos. tų mergaičių būryje buvo lina ir Janina. 
Jos tylėjo, nepasakojo, kaip atostogaus.

– linute, kur tu praleisi atostogas?– pasidomėjau aš.
– Pas senelius kaime, – atsakė mergaitė. – Jiems reikia padėti, 

močiutė sunkiai vaikšto, ir senelio nekokia sveikata. 
– O tu, Janyte, kur atostogausi?
– Pas močiutę. Senelis neseniai mirė.  

Močiutei vienai liūdna ir sunku.
Kitos mergaitės ėmė juoktis.

Atostogų planai

susitikusių                  
paauglių
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– Vasarą atostogauti pas senelius ir dirbti! – pašaipiai kalbėjo 
Violeta. – Vasarą reikia ilsėtis. 

Panašiai galvojo ir kitos mergaitės.
– Oi kokios liūdnos bus jūsų atostogos, jei visą vasarą turėsit dirbti, 

– nuoširdžiai užjautė toma.
– O mums nebus liūdna... aš laukiu ir nesulaukiu tos dienos, kada 

išvažiuosiu į kaimą. Kaip aš pasiilgau senelių, miško, pievų, – už abi 
atsakė lina. – Mūsų šeima pinigų kelionėms neturi, bet jei ir turėtų, 
mes negalėtume palikti vasarą senelių vienų, – dar pridūrė.

Man atrodo, kad šitų dviejų mergaičių atostogos  
bus pačios prasmingiausios. Jos galvoja ne tik                                
 apie save, bet rūpinasi savo artimaisiais.

1  Kur mergaitės ketino praleisti atostogas?  
Nurašyk tinkamą ištrauką ir paryškink didžiąsias raides.

2  Kur atostogaus linutė ir Janytė? Kodėl jų atostogos bus prasmingos?
3  Išrink iš teksto ir parašyk gyvulių vardus. Pabrauk pirmąsias raides.

Passenelįkaime
Mano senelis gyvena kaime. Jis turi karvutę Margę.                      
Ji duoda skanaus pienelio. arkliukas Sartis traukia vežimą. Iš 
avytės Buriutės vilnų močiutė mezga pirštines ir kojines. Šunelis 
Kudlius saugo namus, o katinas Murkius snaudžia pavėsyje. 
Senelis gyvulius rūpestingai prižiūri.

Gyvulių vardai rašomi didžiąja raide.

Atostogų planai
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Rimantas Budrys

Paskui žiogelį

Dalia brenda per smilgas. Spragsi*  
rudi žiogeliai. Kur jie keliauja?

Reikia pasekti žiogą.
Čiupt... Pagaliau!.. Po delnais spurda*...  

mažytis žiogelis. Dalia klūpo, kužda:
– Žioge, žiogeli... žiogelyti, nuvesk mane,  

kur žiogai groja... Kur groja ir medų geria.
Dalia atkelia delniukus, žiogelis spragt!
Dalia eina paskui žiogelį. Per smilgas,  

per dobilus. Žiogelis vis šoka ir šoka.
Va kur! Žiogai čirena žalioje pievoje.
Va kur jie pusryčius geria. Žiogelis  

atvedė Dalią į nepaprastą pievutę prie miško.
Dalia niekur neis iš tos pievutės.  

Žaidžiame pievoje

1  Kur nubrido Dalia? Ką ji ten sugavo?
2  Kaip mergaitė kalbino žiogą?
3  Pabraidyk po žydinčią pievą. Pabandyk ją nupiešti.
4  Pasiklausyk žiogų koncerto. Kokį instrumentą primena žiogų čirškimas?
5  Nurašyk sakinius, paveikslėlių vietoje įrašydamas pievos augalų ir gyvūnų 

pavadinimus.

Pievoje žydėjo geltonos  ir baltos . lyg iš dangaus 

nukrito žalias . Jis suposi ant . Į pievą atskrido raudona 

. atzyzė mažyčiai . Suskambo švelni muzika.



81

T u r i n y s

Pieva – daugelio gyvūnėlių namai. Pievoje ganosi gyvuliai.

Pievos augalai ir gyvūnai

1  Kuriuos pievų augalus ir gyvūnus vaikai pavaizdavo savo darbeliuose? Parašyk 
jų pavadinimus abėcėlės tvarka.

2  Perrašyk vieno gyvūno pamėgdžiojimą ir paryškink priebalses.
3  Nurašyk sakinius, paryškintus žodžius pakeisdamas vienu arba dviem žodžiais.

Pievoje pražydo ramunės,pienėsirmotiejukai. Virš žiedų 
skraido bitės,drugeliaiiržiogai. Pievoje ganosi karvės, 
arkliai,avysirožkos. Rasa,Dalytėirbirutė pina vainikus. 
Virgis ir Gintas stebi žiogus.

Kva kva kva!
Aš gyva!

Čar, čar!
Skėsk, plėšk!
Krėsk, krėsk!
Čar, čar! 

Klė klė klė!
Man varlė!
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Anzelmas Matutis

Į turgų

Esu Žemuogiukas,
Nokintojas uogų:
Nurausvint uogelę
Pašlaitėje moku.

Mediniais ratukais
Gur gurgu! Gur gurgu!..
Vežu uogeles  
Į Vidugirio turgų.

O turguj –
Kermošiuj*
Smagu ir pigu:
Jums uogas
Parduosiu 
aš be pinigų!

Kas raitas,
Kas greitas,
Šilan teatlėks –
Pripilsiu uogelių
Visiems – be eilės!

Einame uogauti

1  Į kokį nepaprastą turgų kviečia Žemuogiukas?
2  Iš eilėraščio išrašyk žodžius su dvibalsiais. Dvibalsius žyminčias raides 

paryškink.
3  Dailiai nurašyk mįsles ir pabrauk minkštumo ženklus.

Saldžios raudonos pėdelės visus kreipia iš kelio.
Raudoni karoliukai pabiro prie keliuko.



83

T u r i n y s

Kaip gražu miške!

Miške gali pamatyti daug įdomių augalų ir gyvūnų.  
Mokykis atidžiai stebėti gamtą.

1  Papasakok berniukų nuotykį.
2  Parašyk kelis šaukiamuosius sakinius, kuriais pamokysi savo draugus, kaip elgtis 

miške.
3  Suskirstyk tekstą sakiniais. Nurašyk jį, kiekvieną sakinį pradėdamas didžiąja 

raide ir užbaigdamas tinkamu skyrybos ženklu.

aplinkui tik čirena, tik skamba, tik žaliuoja gyvuliai jau išginti į 
pievas miške sirpsta žemuogės ežere įkaito vanduo kaip smagu 
kas mus vilioja iš namų

O, skruzdės! 

Prižiūrėsim, 
kad niekas 
skruzdžių 

neskriaustų.

Oi,  
kaip 

gelia!

Jos yra  
saugomos.

ai!



84

T u r i n y s

Janina Degutytė

Birželis

Pūpso šieno kaugės*
Šiltą ramią dieną,
aš ir mano draugės
Grėbiam pievoj šieną.

Gaus karvutė šieno,
Bus karvutė soti,
Duos karvutė pieno
Sklidiną* ąsotį.

Sudie, birželi!

•  Kokia švente 
prasidėjo birželis?

•  Koks metų laikas 
prasideda birželio 
mėnesį?

•  Kaip privalome elgtis 
miške?

•  Kokius gyvūnus 
galime aptikti vasarą 
pievoje?

•  Kaip rašome miestų, 
kaimų ir valstybių 
pavadinimus?

•  Ką žinai apie gyvūnų 
vardų rašybą?

1  Kokius birželio vaizdus piešia poetė?
2  ant šieno kupetų pabiro patarlės žodžiai. Sudaryk ir parašyk ją.
3  O štai dar viena patarlė apie darbą. Kurias raides pridengė debesėliai?  

Nurašyk papildytą sakinį.

Dau  rank  didž  našt  pakel .

4  Kartu su Sauliuku pakartokite birželio mėnesį įgytas žinias.
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Vytė Nemunėlis

Sudie mokyklai

Sudie, mokyklos suole,
Sudie ir tau, skambuti,
Ne visada norėjai
tu tikras draugas būti.

Po pertraukos į klasę
Šaukei visus, skubėjai,
O pamokos nemokant,
Ilgai nesuskambėjai.

Sudie, mokyklos kieme,
Kur žaidėme ir šokom –
Mes niekad neužmiršim,
Ką per metus išmokom.

Jau atostogos

Visiems linkiu saulėtų ir linksmų atostogų. 
 Žavėkitės ir stebėkite gamtą.
 Iki pasimatymo III klasėje!

likite sveiki!
Geros vasaros!

1  Su kuo atsisveikina mokiniai, sulaukę vasaros?
2  Dėl ko vaikai priekaištauja skambučiui? Perskaityk.
3  Parašyk kelis atsisveikinimo žodžius savo mokyklai.



86

T u r i n y s

Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

Lapė ir ožys

lapė nenoromis įkrito į šulinį. Vandens ten būta negilu. lapė  
neprigėrė, bet ir iššokti negalėjo. tupi ten lapaitė ir galvoja, kaip čia 
jai iš šulinio iššokus. taku pro šalį ėjo gauruotas*, barzdotas,  
raguotas ožys. Buvo karšta; ožys ištroško gerti. Priėjęs šulinį, jis 
dirstelėjo žemyn ir pamatė ten lapę. 

– Ką tu ten darai, lapaite? – klausė ožys.
– Nieko, – atsakė lapė, – ilsiuosi sau ir gana! Kad tu žinotum, kaip 

čia vėsu, kaip gera!.. O koks gardus šaltas vandenėlis!.. O tau, oželi, 
turbūt ten labai karšta!.. Šok ir tu į šulinį: čia mudviem vietos užteks!.. 
atsilsėsi ir atsigersi, kiek tik norėsi!..

Ožys drykt ir įšoko į šulinį, o gudrioji laputė tuojau šoko jam ant 
nugaros, paskui ant ragų ir padrykt iš šulinio! Kvailas ožys ilgai  
sėdėjo šuliny ir bliovė. Šeimininkas, radęs jį, už ragų ištraukė.

Pasiskaityk pats

1  Kas nutiko lapei?
2  Kas ėjo pro šalį?
3  Kaip rudoji gudruolė išsigelbėjo?
4  Kas ištraukė ožį iš šulinio?

apgavęs draugą, nemanyk, kad tik pajuokavai. 

Įdomių skaitinių  
ir pasakų rasi  

šiose knygelėse:
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Lietuvių liaudies pasaka

Našlaitė Kastutė

Bu vo pik ta pa mo tė, ji tu rė jo vie ną sa vo vai ką ir naš lai tę po duk rą, 
var du Kas tu tė. tos po duk ros ji la bai ne ap ken tė. Vi sus sun kius dar bus 
jai liep da vo dirb ti, o pa ti nie ko ne vei kė, tik sė dė jo su sa vo vai ku.

Vie ną die ną siun čia pa mo tė naš lai tę ra vė ti:
– Eik, Kas tu te, iš ra vėk vi sas us nis iš lau kų.
Kas tu tė nu ėjo, ro vė vi są die ną, pa var go. Pri ro vus di de lę krū vą 

us nių, at si sė do pa il sė ti. O pa mo tė, li kus na mie, iš ka sė po slenks čiu 
duobę, pri py lė ža ri jų: kai par eis naš lai tė na mo, tai įgrius duobėn ir 
su degs.

Va ka re iš ėjo pa mo tė lau kan ir šau kia:

at eik, Kas tu te,
at eik, duk re le,
Va ka rie nė jau iš vir ta,
Pa ta lė lis jau pa klo tas.

O gai dys me dy je tu pė jo ir už gie do jo:

Ka ka rie kū, tu Kas tu te,
Ka ka rie kū, naš lai te,
Ka ka rie kū, nei ki na mo.
Ka ka rie kū, pa mo tė duobę iš ka sė,
Ka ka rie kū, ir ža ri jų pri py lė.
Ka ka rie kū, no ri ta ve įstumt.

Pa mo tė iš gir do, kad gai dys taip gie da, pa si ga vo jį ir nu su ko gal vą. 
Bet Kas tu tė pa klau sė gai džio ir nė jo na mo. 

1  Kaip pamotė skriaudė Kastutę?
2  Kokią klastą sumanė pamotė?
3  Kuriais žodžiais pamotė šaukė podukrą?
4  Kas perspėjo našlaitę, kad neitų namo?

Nekask kitam duobės, pats į ją įkrisi.

Šią ir daug kitų  
istorijų rasi knygoje  

„Kas miške, kas šile”.

Pasiskaityk pats
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Lietuvių liaudies pasaka

Kiškio lūpos

Vieną kartą kiškis ėjo girdytis ir sutiko genį.  
Genys klausia:

– Kodėl tu, kūmai, toks nuliūdęs? Kur eini?
Kiškis sako:
– Kur aš nebūsiu nuliūdęs: manęs niekas  

nebijo, o aš turiu visų bijoti. Einu ir prisigirdysiu.
Genys sako:
– Nebūk kvailas!.. Jei taip nori, kad tavęs bijotų, nueik krūman ir, 

kai pamatysi atvarant aveles, šok iš krūmo: avelės tavęs ir išsigąs.
Kiškis paklausė genio. Nuėjo krūman ir atsitūpė. Pamatęs aveles, 

kaip šoko iš krūmo, avelės išsigando ir nubėgo tolyn. apsidžiaugė 
kiškelis ir pradėjo juoktis. Juokėsi, juokėsi, net jam lūpelės perplyšo. 

1  Kodėl kiškis ėjo skandintis?
2  Ką zuikiui patarė genys?
3  Kodėl kiškio lūpos yra plyšusios?
4  Pasidarykite pasakos veikėjus  

ir suvaidinkite pasaką su  
draugais arba šeimos  
nariais.

Pasiskaityk pats

Daug pasakų 
perskaitysi knygelėje
 „trumpos linksmos 
lietuvių pasakos”.

Kai tik lapai sušlamėjo, tuoj į girią nudulkėjo.
Kas margas nerašytas?
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Joana Danutė Žilaitytė

Vyturėlis

Saulė tarė vyturėliui:
– Vyturėli, atskrisk į svečius!
Vyturėlis pasipuošė, užsidėjo kepurę 

su kuoduku ir pakilo aukštyn.
Pro šalį lėkė vėjas:
– Kur skrendi toks išsipustęs*?
– Saulė kvietė...
– tai gal tu jai ir giedi?
– Jai...
– O man ar negali pagiedoti?
– Ne. tu šaltas ir negeras.
Supyko vėjas ir numetė vyturėliui kepurę.  

Vyturėlis puolė jos ieškoti.
Praėjo daug pavasarių,  

o vyturėlis vis dar nenuskrenda  
pas saulę į svečius...

Pasiskaityk pats

1  Kas pakvietė vyturėlį į svečius?
2  Ką sutiko paukštelis?
3  Ko prašė vėjas vyturėlį?
4  Kodėl vyturėlis negali nuskristi 

pas saulę į svečius?

Čyrukas vyrukas ore pasikabinęs verkia. 
Kas lekia be sparnų?
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Selemonas Paltanavičius

Pirmas drugelis

Berniukai brenda mišku – kels inkilėlį. Staiga arvydukas šūkteli:
– Žiūrėk!
tarp rudų lapų vienas geltonas kaip citrina.
– tai ne lapas. Drugelis! – sako arvydukas.
– tikrai drugelis... Vargšelis... Sušals.
– Neškime į saulutę!
arūnas atsargiai ima drugelį ir neša ten,  

kur plieskia saulė. Padeda ant samanų.  
Drugelis pakelia sparnus ir...

arūnas šypsosi:
– Matai, mes išgelbėjome.  

Jam tik saulės reikėjo.  
Jos šilumos.

Pasiskaityk pats

1  Ką pamatė vaikai miške?
2  Ko reikėjo drugeliui?
3  Pabandyk nupiešti pirmą pavasarį 

pamatytą drugelį arba pasidaryk 
jo atvaizdą.

Mažas kamuoliukas visą pasaulį sušildo.
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Pasiskaityk pats

       aklas darbininkas pilis stato.

1  Kurie gyvūnai minimi eilėraštyje?
2  Kodėl kurmis gavo barti?
3  Kaip jis teisinosi?

Martynas Vainilaitis

Sodo kurmis

tupi šarka rėkslyva*,
Mato kurmį po slyva.
Juodas kurmis žemę rausia,
O plėšrūnė snapą prausia.

– Šarka, liaukis, negražu!
Ir su metelės* ražu*
Išvadinom ją už vartų,
Na, o kurmiui – žodį kartų:

– Kurmi, – baram jį visi, – 
Kam tu juodžemį kasi?! 
Čia juk sodas, ne arimas,
Čia ir pienės, ir veja*...
tu gi – keistas sutvėrimas –
ateini, ir žolėje
Kauburiai po medžiais lieka!

– Nesibarkite, vaikai!
aš elgiuosi ne paikai*.
aš medžioju rudą slieką.
Sodo žemę purenu
Ir šeimyną maitinu.

 



92

T u r i n y s

Kazys Saja

Pasaka apie du karalius
II dalis

Buvo ir kitas karalius. Ir jis važiavo į svečius. Obuolmušis* žirgas 
pasibaidė ir, trankydamas karietą, pasileido vieškeliu per devynis 
kalnus ir pakalnes, kol užkliuvo ratas, apvirto vežimas. Karieta pokšt, 
karalius keberiokšt, o auksinė karūna rid rid rid ir nuriedėjo griovin. 
Karalius truputį stenėdamas, truputį girgždėdamas atsistojo ir tarė:

– Kaip laimingai apvirtom! Karieta sveika, rankos, kojos sveikos, 
tiktai kur tą mano karūną velnias nunešė?

– Štai ji, – tarė nusigandęs vežėjas, sermėga* šluostydamas  
apdulkėjusį papuošalą. – Dovanok, valdove...

– Būta čia ko... – atsakė karalius, ir abu susėdę keliavo toliau.

Pasiskaityk pats

1  Kas vienodai nepasisekė abiem karaliams?
2  Kaip su vežėju pasielgė pirmas karalius, o kaip antras?
3  Kuris iš karalių geresnis? Kodėl?
4  Kuo skiriasi valdovų kalba?

Kas pyksta, tam ragai dygsta.

Perskaityk visą  
Kazio Sajos knygelę  

„Pasaka apie du karalius”.
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Lietuvių pasaka

Žiogas ir skruzdėlė

Visą vasarą žiogas grojo savo smuikeliu pievoje nuo ryto iki vakaro. 
apie jį susirinkęs didelis būrys vabalėlių linksmai šoko ir dainavo. taip 
diena iš dienos jie linksminosi, apie nieką daugiau negalvodami.

Vieną dieną žiogas pamatė pro šalį einančią skruzdėlę. Ji tempė ant 
pečių sunkią naštą ir šluostė gausiai tekantį prakaitą. Žiogas nustojo 
smuikavęs ir sušuko skruzdėlei:

– Ei gražuole, mesk tą naštą ir ateiki pas mus pašokti. Juk matai, 
kokia graži diena, kam čia taip vargti. Juk šokti smagiau nei dirbti.

Bet skruzdė rūsčiai pažiūrėjo į besilinksminančius  
vabalėlius ir sumurmėjo:

– Dykaduoniai*! Galvokit geriau apie rytojų.

Pasiskaityk pats

1  Ką veikė žiogas vasarą?
2  Kodėl skruzdėlė nėjo linksmintis su vabalėliais?
3  Ką veikė žiemą skruzdė, o ką žiogas?
4  Kokį pamokymą pasakė žiogui skruzdėlė?

 Netrukus prabėgo vasara ir šiaurus vėjas ėmė draskyti medžių 
lapus. Greitai jis nušaldė žalius žolės stiebus ir baltos snaigės ėmė 
suptis pievoje, kur neseniai siūbavo gėlių žiedai.  
Sušalęs ir permirkęs žiogas numetė smuikelę ir šlubuodamas  
nuėjo į skruzdėlyną, prašydamas prieglobsčio* ir šilumos.

– Kas ten? – sušuko skruzdėlė, išgirdusi žiogo beldimą.
– Sesele, tai aš – žiogas. Įleisk, nes jau baigiu užšalti.  

Neturiu nei kąsnelio duonos.
– O ką veikei vasarą, kad nepasirūpinai duona?
– Vasarą? taigi aš grojau, negi tu nežinai?
– Žinau, – atšovė skruzdėlė. – Bet jei vasarą,  

kai visi dirbo, tu grojai, tai dabar šok!
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ŽODYNėlIS

a
andai – anądien, anąsyk 
apmaudas – piktumas
atokaita – vieta prieš saulę, priesaulis

B
bajoras – įtakingas, aukštos kilmės žmogus
bakterija – paprasčiausias organizmas, galintis sukelti ligas
botagas – įnagis arkliui paspartinti
brikas – geresnis vežimas, vežimėlis
 
D
dabinti – puošti
dausos – padangė
dykaduonis – kas nedirba ir valgo duoną veltui
dūmoti– galvoti

E
ežia– lauko riba

G
galvotrūkčiais – labai greitai
gauruotas – apžėlęs stambiais plaukais
geisti – labai norėti, trokšti, siekti, reikalauti
gyvsidabris – blizgus, skystas, panašus į sidabrą metalas, 
naudojamas medicininiuose termometruose
gležnas – minkštas, silpnas
gojus – giraitė, miškelis
gryčiutė,gryčia – gyvenamasis namas, pirkia, troba

i,Į
įširsti– labai supykti
iškeroti– plačiai išaugti, išsišakoti
iškylauti– vykti į išvykas, ekskursijas
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išsilakioti– nuskristi
išsipustęs– išsipuošęs

K
kamuoti – varginti, kankinti
kanklės– lietuvių liaudies styginis muzikos instrumentas
karžygys – narsus, garsiais žygiais pasižymėjęs karys
kaugė – didelė javų, šiaudų ar šieno krūva, nedidelis kūgis
kermošius (netinka vartoti) – turgus
kielė – nedidelis paukštelis ilga uodega ir balta papilve
kraitė– pintinė
kryžiuočiai– vokiečių vienuoliai kariai, su kuriais daugelį metų 
kovojo lietuviai

L
linas – augalas, iš kurio galima pagaminti siūlą, audeklą ir aliejų 
lyra – styginis muzikos instrumentas

M
metėlė– kartusis kietis, pelynas
migloti – smulkiai lynoti
mikrobas – mažytis kenksmingas organizmas

N
namolia – namo
nedorėlė– nedora, pikta, blogo būdo
noragas – plūgo dalis
nustelbti – neleisti augti, užgožti

O
obuolmušis– apskritais rutuliukais dėmėtas arklys

P
paikai – kvailai
parugė– vieta palei rugių lauką
pašalys – pakraštys, nuošali vieta



96

T u r i n y s

pašlaitė – pakalnė, vieta palei šlaitą
perėti– tupint šildyti kiaušinius, kol iš jų išsiris paukščiukai
perlas – brangus rutuliukas, vartojamas papuošalams (karoliams, 
sagėms) gaminti
pirkia – gyvenamasis namas
plaštakė,plaštakėlė – drugelis, peteliškė
pranašas – tas, kuris nusako ateitį, ateities skelbėjas
prieangis – priemenė, prieškambaris
prieglobstis – vieta, kur galima prisiglausti, rasti globą

R
rantytas – išpjaustytas, iškarpytas
raudoti – verkti
ražas – nudilusi, be lapų, vienų virbų šluota
rėkslyva – triukšmaujanti, rėkaujanti 
rėtis– įrankis miltams sijoti

S
sermėga– toks vyriškas paltas, milinė, rudinė
sifonas – gazuoto vandens indas su lenktu vamzdeliu
sinoptikas – žmogus, sudarantis orų prognozes
skalikas – medžioklinis šuo
skardis – status krantas, šlaitas
sklidinas – pilnas iki kraštų, pilnut pilnutėlis skysčio
skuba – skubėjimas
sniegtirpis – sniego tirpimo metas
spiečius – atsiskyrusi bičių šeima
spragsėti – išduoti garsą „spragt”
spurdėti – daužytis sugautam, blaškytis, stengiantis ištrūkti
sulig – didumo kaip
sumaketuoti – padaryti parengiamąjį knygos ar žurnalo pavyzdį
susirangęs – susigūžęs, susirietęs

Š
šerys– kiaulės arba šerno plaukas
šukė – sudaužyto indo, stiklo gabalas
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T
tarškynė – tarškantis daiktas, tarškutis, barškutis
tekinas – labai greitai, bėgte bėgantis
trimitas – pučiamasis muzikos instrumentas

U
užsikniaubti – nuleisti galvą, pridengus veidą rankomis

V
vaiskus – giedras
veja – jauna žolė, pievelė
vienturys – vienas vaikas šeimoje, vienturtis
vingri – vingiuota
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 Senelės pasaka Salomėja Nėris  ................................................  3
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 Myliu aš tėvynę Vytė Nemunėlis  ..............................................   10
Kas mums brangiausia?
 lietuvos vėliava. Herbas  ...........................................................   11
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 Va sa rio 16 Jo nas Mi nel ga  .........................................................   12
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 Ge gu žė Lie tu vių liau dies pa sa ka  .............................................   13
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 lie tu vos že mė la pis Kos tas Kor sa kas  .......................................   14

išlydimežiemą
užgavėnės
 Kokios šventės laukia vaikai?  ...................................................  15
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 užgavėnių svečiai Motiejus Valančius  .....................................  16



99

T u r i n y s
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 Va sa ris Vin cas My ko lai tis-Pu ti nas  ..........................................   17

Mugė!Mugė!Mugė!
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 Į Kaziuko turgų Martynas Vainilaitis  ......................................   18
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 Kaziuko mugėje  .........................................................................   19
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 telefonas ir Sifonas Martynas Vainilaitis  ................................   20
Ra šome laiš ką  .................................................................................   21
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 Kny ga Vy tau tas Bub nys ............................................................   22
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 Va ka ras prie te le vi zo riaus Si gi tas Ge da  ..................................   23
Ku ria me laik raš tį
 „aušrelės” žurnalo reklama ......................................................   24

Mokomėsstebėtiorus
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 Sau lė, lie tus ir vė jas Lie tu vių sak mė  ........................................   25
 Kaip atsiranda vėjas?  ................................................................   25
 Kodėl krinta lietus?  ...................................................................   25 
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 Sinoptikai praneša  .....................................................................   26
 Senoliai spėja  .............................................................................   26
 Vaikai spėlioja  ............................................................................   26
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100

T u r i n y s
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