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Sveikas sugrįžęs! Tikriausiai įspūdžiai netelpa
nei galvoje, nei kišenėse. Pažerk juos draugams
ir mokytojui. Papasakok, kur buvai, ką matei,
su kuo susipažinai, ko išmokai...
† Padėk Sauliukui patekti į mokyklą. Sudaryk ir parašyk sakinius.
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‡ Pakartok mandagumo žodžius – išspręsk kryžiažodį. Jeigu kurio žodžio nežino-

si, tau padės pateikti pavyzdžiai. Sudarytu žodžiu papildyk sakinį.

1. Mandagus kreipimosi žodis, pvz.: ... sėstis, ... padėti. 2. Mandagumo
žodis, tariamas reiškiant padėką, pvz., ... už pagalbą. 3. Du žodžiai,
sakomi sveikinantis
pvz. = pavyzdžiui
įdienojus. 4. Kitas dė
kojant sakomas žodis.
5. Šiais žodžiais
sveikinamės rytą.
6. Du žodžiai, sakomi
atsisveikinant.
7. Vienu žodžiu išreiš
kiamas atsisveikinimas.
8. Žodis, sakomas ką užgavus,
įžeidus, pvz.,
Esi
... už padarytą nemalonumą.
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ˆ Perskaityk ir parašyk raizgynėlėse paslėptus kelių vadovėlio skyrių pavadini-

mus. Langeliuose nupiešk jiems iliustracijas.
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Š Paaiškink eilėraštyje „Į mokyklą” pavartotus vaizdingus posakius. Sujunk tin-

kamus lapelius.

Skambutis į mokyklą šaukia.
Afrikoj matysim,
kaip gyvena strausai.
Čia mes su Kolumbu
po marias keliausim.
Su krivių krivaičiais
čia pasikalbėsim.
4

Mokysimės apie tolimas keliones.
Laikas grįžti į mokyklą.
Mokysimės savo tėvynės istorijos.
Pažinsime kitų kraštų gyvūnus.

† Nubrauk nereikalingas raides ir perskaityk Almos Karosaitės eilėraštį.

Eina Miykė takučiu.
ABC jam ant pečių.
ABC – tai ta kupriynė.
Oi kaip raidės nusitriynė.
Toj kupriynėj ir skiylė jau.
Kaip jiy atsiyrast galėjo?

O pro tą nemažą skiylę
Ir pieštukai pasiypylė.
Pažiymių kniygelė kiyšo.
Dvejetas perpus supliyšo.
Miykė jau dabar sakiys:
Koks aš geras mokiyniys!

‡ Rask eilėraštyje ir perrašyk klausiamąjį, šaukiamąjį ir tiesioginį sakinius.

Klausiamasis sakinys
Šaukiamasis sakinys
Tiesioginis sakinys

ˆ Ką manai apie vėlavimą į pamokas? Nuspalvink lapelius su atsakymais, kuriuo-

se išreikšta tavo nuomonė.

Vėluodami trukdome mokytojui ir draugams.
Kiekvienas turi teisę vėluoti.
Kai vėluojame, ko nors neišmokstame.
Vėlavimas – kiekvieno asmeninis dalykas.
Įprantame būti nepunktualūs.
Svarbu – gerai išsimiegoti, o vėlavimas – nieko blogo.
Pavėlavę sunkiau susikaupiame pamokai.
5

† Pabandyk perskaityti patarlę. Dailiai ją parašyk.
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‡ Kuris apibūdinimas kuriai langeliuose įrašytai raidei tinka? Nurodyk rodyklė-

mis. Parašyk, ką tau pasakė raidės.

Abėcėlėje esu po K
Pradedu abėcėlę

L
A
B
A

Abėcėlėje esu prieš C
Kartais galiu būti
minkštumo
ženklas

I
A
Abėcėlėje mano

Č
I

kaimynės yra C ir D

Ū

Esu prieš V

ˆ Perskaityk Eduardo Mieželaičio eilėraščio ištrauką ir įrašyk dvibalses.

6

Išsirikiavo visos r.....dės –

Sald.....nį g.....s ir nušok.....s.

K.....p ant šakelės vover.....tės.

Nėra didesnio man skanėsto

Ir tupi žodis ant šakos –

Už knygą – ją ryju be sv.....sto.

Š Ką gali pasakyti apie trečiame pratime aprašomą vaiką?

Nuspalvink tinkamus lapelius žaliai.

Vaikas mėgsta saldainius.
Vaikas mėgsta skaityti knygas.

Vaikas valgo daug sviesto.
Vaikas pažįsta visas raides.

œ Pabrauk vaikų varduose nurodytas raides ir skiemenis. Iš jų sudaryk ir parašyk

sakinį.

Jaunutis – pirmas skiemuo
Gabija – trečia raidė
Daiva – dvibalsis
Eglė – antra ir paskutinė raidės
Auksė – priešpaskutinė raidė
Rita – antra raidė
Antanas – centrinė raidė
Viktoras – antras skiemuo ir paskutinė raidė
Kristijonas – penkta ir aštunta raidės
Sigitas – trečia raidė
Tomas – antra ir paskutinė raidės

Œ Sąsiuvinyje sudaryk vaikų vardų sąrašą abėcėlės tvarka.

7

† Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraščio ištrauką ir parink tinkamus atsaky-

mus pateiktiems klausimams.

Ten žydi po langu rūta,
O topoly gandras kalena.
Ten kvepia kalneliuos rugiai,
O slėniuos balti dobiliukai.
Per vasarą laksto smagiai
Žvaigždėtom kaktom kumeliukai.
Bėgiosime pievom ir mes,
Padėję šienelį nupjauti.

Matysim, kaip aria žemes,
Girdėsim baubojantį jautį.
O rytą Spenglos dubury
Pagausim kiršliuką ar kuoją,
Parnešim Ievutei, kuri
Kaip mūsų tetulė dzūkuoja.

r Kur vaikai praleido atostogas?
a. mieste
b. kaime
c. kalnuose
d. prie jūros
r Ką vaikai veikė atostogaudami?
a. žvejojo
b. maudėsi jūroje
d. keliavo
e. lankė muziejus

c. padėjo pjauti šieną
f. bėgiojo

r Kokius gyvūnus matė vaikai?
a. dramblius
b. jaučius
c. arklius
d. gandrus
‡ Sujunk sakinius su atitinkamais pojūčių pavadinimais.

Miškas kvepia eglių sakais ir žydinčiomis gėlėmis.
Tyliai ošia šimtamečiai medžiai, sklinda paukščių giesmės.
uoslė

regėjimas

lytėjimas

skonis

klausa

Giria veria akis tūkstančiais spalvų.
Niekada neužmiršiu žemuogių ir aviečių saldumo.
Miške atsisėdau ant minkštų samanų.
8

ˆ Prie kiekvieno piešinio elemento nupiešk spalvotus taškus, atitinkančius pojū-

čius, kurie padės tau jį pažinti.

regėjimas
klausa
lytėjimas
skonis
uoslė
Š Su kokiais pojūčiais yra susiję pateikti žodžiai? Kiekvieną iš jų pabrauk trečia-

me pratime nurodyta spalva.

kvepiantis

ūžesys

garsus

saldus

švelnus

auksinis

kaitina

žalia

loja

skaidrus

čirškia

čiulba

šiltas

skanus

įvairiaspalvės

œ Ketvirto pratimo žodžius nurašyk abėcėlės tvarka.

Œ Sudaryk ir parašyk kelis sakinius apie trečio pratimo paveikslėlį.

9

† Žaliai nuspalvink stačiakampius prie tų žmonių, kurie laikosi kelių eismo taisyk-

lių. Raudonai nuspalvink stačiakampius prie tų žmonių, kurie elgiasi nesaugiai.

‡ Parašyk kelis draudimus paveikslėliuose pavaizduotiems žmonėms, kurie ne-

saugiai elgiasi gatvėje. Gali pavartoti pateiktus žodžius.

nebėk * nestovėk * nekeverzok * neskaityk * nelipk * nežaisk
10

† Kaip turi elgtis vaikai, norėdami nusipirkti ledų? Nuspalvink žaliai pėdeles, ku-

riomis turi eiti vaikai, bei lapelį su tinkamu atsakymu.

Nueiti iki pėsčiųjų perėjos, sustoti,
apsidairyti ir eiti per gatvę,
kai bus saugu.

Nueiti tiesiai.

‡ Sudaryk ir parašyk sakinį.
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ˆ Papildyk praleistas raides Juozo Nekrošiaus eilėraštuke.

L...nojo ir p...tė,
Ir kaukė šiaur...s.
Į gatv... laputė
Pastr...kt pro dur...s.

V...sai nes...dairo!
Kas ją pabaid...s?
O priešais už vairo
Važi....ja gaid...s!

Š Trečio pratimo eilėraštuke tiesioginius sakinius pabrauk žaliai, šaukiamuosius –

raudonai, o klausiamąjį – geltonai.
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† Ką reiškia šie ženklai? Papildyk sakinius.

Įspėjamieji ženklai

Draudžiamieji ženklai

Pavojingas posūkis

Draudžiama
bet kokiu
transportu.

į
Kelių

Draudžiama
bet kokiu
transportu.
Draudžiama sukti į

be užkardų.
Draudžiama
dviračiu.
Nukreipiamieji ženklai
Privaloma važiuoti

Eismas

Kelias tik

į

‡ Ką sako ženklų spalvos? Kas atsitiktų, jeigu pakeistume ženklo spalvą? Pamė-

gink pritaikyti spalvoms jų simbolinę reikšmę. Nubrėžk rodykles.

pavojus, meilė, kova
nekaltybė, amžinybė, švara
laisvė, taika, ramybė
saugumas, viltis, gyvybė
saulė, šviesa, paraginimas
12

ˆ Kokią reikšmę turi spalva pateiktuose darbeliuose? Atlik darbelį, kuriame pa-

naudosi simbolinę spalvų reikšmę.

Š Perskaityk pokalbį ir parašyk, kas su kuo galėjo kalbėtis. Paryškink skyrybos

ženklus. Kurie skyrybos ženklai būdingi dialogui?

– Jūs nematėte ženklo?
– Kokio ženklo?
– Kad čia draudžiama važiuoti.
– Atleiskite, aš pirmą kartą šiame mieste...
– Dabar nebausiu, tačiau kitą kartą būkite atidesnis.
œ Perskaityk dialogą. Sudėk skyrybos ženklus.

Sugrįžo Sauliukas. Jis viešėjo pas senelius. Tėtis kaip tyčia klausia:
– Ar geras buvai_
– Geras_
– Ar nebarė tavęs senelis_
– Ne... Tiktai pajudino man ausį_
– O už ką pajudino_
– Dviračiu į rūgusio pieno puodynę įvažiavau_
Œ Sujunk pateiktus ritmus su tinkamais transporto priemonių pavadinimais. Rit-

miškai perskaityk žodžius.

Autobusas
Troleibusas
Traukinys



 



Mašina
Dviratis
13

† Išspręsk kryžiažodį. Iš nurodytų raidžių sudaryk ir parašyk žodį.

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Šviesoforo spalva, draudžianti eismą.
2. Dažnai sankryžoje jis reguliuoja eismą.
3. Šviesoforo spalva, kuri leidžia eismą.
4. Vieta, skirta pereiti per kelią ar gatvę pėstiesiems.
5. Transporto priemonių dalis, kuri važiuojant sukasi.
6. Joje sustoja autobusas.
7. Gatvės dalis, skirta pėsčiųjų eismui.
.................................................................................................
8. Dviejų gatvių arba kelių susikirtimas.
‡ Išbrauk su kelių eismu susijusius žodžius. Perskaityk likusius skiemenis ir suži-

nosi, ko reikia išmokti įsigijus dviratį.

Gatv ės aup er ėj ag iaiš al ig atv isv ašv ies of or asž iuok el iož enkl ait i
ˆ Sauliukas, rašydamas eismo taisykles dviratininkams, suabejojo, kur rašyti e, ė,

o kur ie. Padėk nykštukui taisyklingai parašyti žodžius.

Važiuodamas dviračiu privalai:

e

ie

r Būti d...m...singas ir susikaupęs.
ė
r Saugotis pats.
r Žinoti svarbiausius k...lio ž...nklus, eismo taisykl...s ir jų laikytis.
r Mok...ti saugiai užlipti ant dviračio ir prad...ti važiuoti.
r Mok...ti dviratį saugiai sustabdyti ir nuo jo nulipti.
r G...b...ti atsigręžti atgal ir pažiūr...ti, kas d...dasi už nugaros.
r Mok...ti v.....na ranka rodyti posūkį, o kita vairuoti toliau; mok...ti
tą patį daryti ir kita ranka.
14

† Nuspalvink žaliai rodyklę, rodančią, kuris eismo dalyvis važiuoja pirmas, o rau-

donai – kuris važiuoja antras. Apibrauk tinkamą atsakymo numerį.

1. Pirmas važiuoja dviratininkas.

2. Pirmas važiuoja automobilis.

‡ Perskaityk pasakojimo pradžią. Pratęsk pasakojimą, surašydamas lapeliuose pa-

teiktus sakinius tinkama tvarka.

Į parduotuvę
Vėlyvą popietę Onutė skubėjo į parduotuvę. Norėjo nusipirkti sąsiuvinį ir pieštuką. Sustojo prie perėjos.

Laimei, krautuvė dar veikė.
Pasiėmus pinigus, Onutė nubėgo į parduotuvę.
Mergaitė turėjo grįžti namo.
Staiga pastebėjo, kad užmiršo pinigų.
Laukė, kol užsidegs žalia šviesa.
15

† Išsprendęs galvosūkį, sužinosi, apie ką mokysimės per artimiausias dienas.

Papildyk sakinį sudarytų žodžių tinkama forma.

ne

taip
dir

Ar vasarą augalai žydi ir brandina sėklas?

ba

Ar vasarą paukščiai ir žvėreliai augina savo jauniklius? dar

ry

Ar balandis yra vasaros mėnuo?

mieji

lau

Ar kiaulpienė ir varputis yra piktžolės?

tu

nai

Ar vasarą naktys yra ilgesnės negu dienos?

kai

Pažinsime

ar

, jų augalus ir gyvūnus.

‡ Išspręsk paveikslėlių kryžiažodį.

Iš nurodytų raidžių sudaryk žodį. Parašyk su juo sakinį.

2

1
2
6

4

3
4

9

5
8
10

3

6
7

8

7

9
10

5

1

ˆ Iš kryžiažodyje įrašytų žodžių išrink ir parašyk tuos, kuriuose yra priebalsė j.

Prisimink, kaip tariamas šia raide žymimas garsas.
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† Perskaityk Austės Bareikytės pasakojimą ir pabrauk tinkamus atsakymus

į klausimus.

Javai
Rugys, miežis ir aviža susitarė žiemoti lauke.
Avižai šalta pasidarė, ana ir sako:
– Leiskit mane namo, aš pasiimsiu savo dukrytę.
Mums dviem susiglaudus bus šilčiau.
Aviža, kai nuėjo, ir negrįžo. Nuo to laiko taip ir liko – aviža visada su
sikibus su dukryte.
O miežis, kai tik pasirodė šalna, pabūgo ir, nieko rugiui nesakęs,
pasileido bėgti namo. Rugys, paėmęs lazdą, kad metė jam – lazda ir
įstrigo. Taip ir liko miežiui ta lazda – akuotas.
Tik vienas rugys išlaikė sutartį ir peržiem išbuvo lauke.
r Kurie javai susitarė žiemoti lauke? (aviža * rugys * kvietys * miežis)
r Kuris iš javų nuėjo namo pasiimti dukrytės? (rugys * miežis * aviža)
r Kuris iš javų norėjo pabėgti? (rugys * miežis * aviža)
r Kuris iš javų išlaikė sutartį? (rugys * miežis * aviža)
‡ Sujunk javų varpų piešinius su tinkamais pavadinimais ir apibūdinimais.

aviža

r Žiemkentėlis, trumpais akuotėliais.

kvietys

r Kiekvienas grūdelis geltonais lukšteliais.

rugys

r Su dukrele, apsisiautus skarele.

miežis

r Grūdo viršūnėlėj ilgas akuotėlis.

ˆ Parašyk javų pavadinimų daugiskaitą. Paryškink minkštumo ženklus.

rugys –

aviža –

kvietys –

kukurūzas –

miežis –

grikis –
17

† Sujunk javų augalo dalis su jų pavadinimais. Padėk Sauliukui papildyti sakinius.

šaknys
šiaudas
lapas
varpa
grūdas

Šiaudas – tai javų

. Javų

vadinamos grūdais. Javų
žiedai yra sukaupti
– varpose, šluotelėse
arba burbuolėse.

žiedynuose * stiebas * sėklos
‡ Perskaityk patarles ir nuspręsk, kur tinka žodis šiaudas, o kur grūdas. Įrašyk

šių žodžių tinkamas formas.

Iš
Be

vežimą priskaldo.

Dėk

nebus grūdų.

Ant kito ir

pamato,

– pripilsi aruodą.
Papuolė kaip aklai vištai
. Pelų vis daugiau

o ant savęs nė kūlio. Skęstantysis
ir už

griebiasi.

prie

kaip

.

ˆ Sauliukas užsirašė vieno lietuvių ratelio žodžius, bet praleido raides i ir y. Įrašyk jas.

18

Mano maišas pakul...n...s

Maišas ...ra, grūdai b...ra,

Tr...n...tiškai austas.		

Nėra kam užsiūt... .

Š Surašyk į lentelę, iš kokių javų gaminami šie produktai.

juoda duona * bandelės * dribsniai * makaronai * sausainiai
manų kruopos * kruopos
rugiai

kviečiai               miežiai            avižos            kukurūzai

œ Parašyk, kurį iš javų gaminamą produktą valgai dažniausiai.

Œ Sujunk instrumentus su jų pavadinimais.

skudučiai

belstukas

lamzdelis

kanklės

birbynė

molinukai

skrabalai

žvanguliai

š Surūšiuok šeštame pratime pateiktus instrumentus.

         Mušamieji 			

Pučiamieji 		 Styginiai

19

† Surikiuok darbų tvarką ir patark Sauliukui ir jo sesutei, kaip kepti pyragą.

‡ Prieš kepdamas pyragą, perskaityk ir nurašyk Sauliuko patarimus. Tiesioginį

sakinį pabrauk žaliai, klausiamąjį – geltonai, šaukiamąjį – mėlynai.

Elektriniaisirdujiniaisįrenginiaisgalinaudotistiksuaugusiųjųakivaizdoje.
Nežaiskdegtukais! Aržinai,kadkarštiriebalaigaliapdegintiodą?

ˆ Nuspalvink piešinio dalis su žodžiais, kuriuose dvibalsis au yra po minkštojo

priebalsio. Įsidėmėk jų rašybą.

20

Š Surašyk trečio pratimo žodžius su iau abėcėlės tvarka.

œ Parink paveikslėliams tinkančius sakinius ir nubrėžk rodykles.

Visko po truputį – sveika.
Visko per daug – nesveika.
Per daug saldumynų – nesveika.
Œ Sauliukas sumanė, kad sveikąją natą galima palyginti su duonos kepaliuku. Pra-

tęsk nykštuko samprotavimą ir pasakyk, su kuo galima palyginti pusinę, ketvirtinę ir aštuntinę natas. Papildyk sakinį.

Natos forma rodo garso
21

† Surask ir pabrauk tinkamas pateiktų patarlių pabaigas. Dvi labiausiai patikusias

patarles nurašyk.

Ką pasėsi, ...

Einant arti, reikia ...

a. tas ir išaugs.

a. arklį gerai pašerti.

b. tą ir pjausi.

b. atsigerti.

c. tą ir ėsi.

c. pasiimti plūgą.

Savo kieme ir gaidys ...

Daug rankų ...

a. skraidys.

a. išraus mišką tankų.

b. kaip višta.

b. daug ir kojų.

c. drąsus.

c. didžią naštą pakelia.

Negirk dienos ...

Juoda duona – ...

a. be vakaro.

a. ne pyragas.

b. be saulės.

b. ne valgis.

c. be nakties.

c. ne badas.

‡ Atskirk kultūrinius augalus nuo piktžolių ir surašyk tinkamose grupėse.

rugysbalandakvietysrugiagėlėmiežiskukurūzasusnisavižapienė
Javai
Piktžolės
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ˆ Įmink mįsles ir išspręsk kryžiažodį. Papildyk patarlę sudarytu žodžiu.

1. Žiba kaip žaltys, ėda kaip arklys.
2. Riestas kumeliukas visą lauką
išlekioja.
2
3. Pilnas laukas adatų
prismaigstytas.
4. Kas numiręs gieda? 4
5
5. Šimtas brolių viena
6
juosta ryši.
6. Svyru svyru ir pargriovė šimtą vyrų.

1
3

Sunkus .................. gardžią duoną kepa.
Š Atpažink augalus. Į langelius po paveikslėliais įrašyk raides, esančias prie auga-

lų pavadinimų. Sudaryk ir nurašyk sakinį.

saulėgrąža u

s

aviža

o

n

rugys

ą

!

miežis

k

kukurūzas

d

u

kvietys

T

a

o

œ Sujunk ritmus su tinkamomis javų pavadinimų poromis.

 

 
 



 
 

avižos

kvietrugiai

grikiai

kukurūzai

miežiai

rugiai
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† Paieškok „Vaikų enciklopedijoje” ir kituose žinių šaltiniuose žinių apie bulves ir

pabandyk išspręsti kryžiažodį.

1. Keliautojas, atradęs
Amerikos žemyną.

5. Bulvės tėvynė.
5

1
2

2. Bulvių plokštainis.
sileguk

3

4

4. Europos šalis, į kurią bulvės iš Amerikos
žemyno buvo atgabentos pirmiausia.

3. Žmonės, pradėję
auginti bulves.

‡ Nupiešk iš eilės, kaip dygsta, žydi ir brandina gumbus bulvės.

dygsta                  auga                     žydi                     bręsta
ˆ Sujunk augalų aprašymus su pavadinimais.
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pašariniai runkeliai

Iš jų šaknų gaminamas cukrus,
o atliekos yra gyvulių maistas.

cukriniai runkeliai

Mielai valgome jų šaknis bei jaunus lapus.

raudonieji burokėliai

Jų šaknimis ir lapais žemdirbiai
šeria gyvulius.

Š Perskaityk salotų receptą. Žodžius suskiemenuok ir pabrauk mišriuosius dvi-

garsius.

Burokėlių salotos
Burokėlius išvirti, nulupti, sutarkuoti.
Pupeles išvirti pasūdytame vandenyje.
Sudėti aliejuje patroškintus svogūnus.
Įberti žiupsnelį druskos, truputį smul
kiai supjaustyto česnako. Viską gerai
išmaišyti. Sudėti į dubenėlį ir papuošti
petražolių lapeliais.
œ Kiekviename sakinyje yra tik po vieną žodį su mišriuoju dvigarsiu. Rask tuos

žodžius ir įrašyk į kryžiažodį. Sudarytu žodžiu papildyk sakinį.

1. Pilvas ne laikraštis – ką įdedi,
nematyti.
2. Dėl kvailos galvos kojoms bėda.
3. Turime dvi ausis ir vieną burną,
kad daugiau klausytume.
4. Kol šuo urzgia, neįkąs.
4
5. Dilgėlė nesėta auga,
5
o kviečiai pasėti neauga.

1
2
3

muzikoje rodo, kiek turi trukti pertrauka
tarp garsų.
Œ Įrašyk tinkamus muzikinius ženklus.

pusinė

nata

pauzė

ketvirtinė

nata

pauzė

aštuntinė

nata

pauzė
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† Išbrauk aliejinių augalų pavadinimus. Iš likusių raidžių sudaryk ir parašyk sakinį.
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‡ Kuriam žodžiui kuris mišrusis dvigarsis tinka? Sujunk rodyklėmis saulėgrąžas

su tinkamais žiedlapiais. Papildytus žodžius parašyk.

il

ur

p.....kas

.....gas
m.....tai

v.....na
d.....ba
p.....mas

ir
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žv.....blis

k.....mis
k.....ti

p.....tyti

† Ar prisimeni lino kelią nuo mažos sėklytės iki mėgstamiausio lininio drabužio?

Po paveikslėliais parašyk darbų pavadinimus. Skirtingomis spalvomis paryškink minkštumo ženklus ir priebalsę j.

verpia * bruka * sėja * šukuoja * kloja * rauna * audžia * augina
‡ Nuspalvink rankšluostinę ir rankšluostį, ant kurių parašyti iš linų ir kanapių

gaunamų produktų pavadinimai.

miltai, makaronai,
dribsniai, kruopos,
duona, sausainiai

krakmolas,
cukrus, traškučiai,
saldainiai,
ledinukai

aliejus, siūlai,
virvė, audeklas,
staltiesės,
rankšluosčiai

ˆ Įrašyk praleistas raides i arba y.

Sudorojo kaip š...ltą v...lną. Reikalingas kaip t...lte sk...lė. G...rėsi gai
dys, kad vanagą pabaid...s. Žodis žv...rbliu išlekia, o jaučiu sugrįžta.
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† Pavadink žemdirbių pagalbininkus – išspręsk kryžiažodį.

1
3

2
4

5
6

1. Juo ariama dirva.
2. Jomis akėjama.

3. Dirvos purenimo padargas.
4. Ši mašina kerta ir kulia javus.
5. Ja sėjami javai.
6. Bulvių kasimo mašina.

‡ Kiekvienoje patarlėje yra priešingos reikšmės žodžių. Pabrauk juos.

Ankstyvasis dantis krapšto,

o vėlyvasis – akis.

Didelė išmintis

mažoj galvoj sutelpa.

Darbas žmogų gražina,

tinginystė juodina.

Ko naujas puodas prisigeria,

tuo ir senas atsiduoda.

Senam dera patarti,

jaunam – paklausti.

Kas daug šneka,
Bailus lapo išsigąsta,

mažai daro.
drąsus ir vilko nebijo.

ˆ Surask antrą patarlės dalį. Tau padės priešingos reikšmės žodžiai.
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Rudenį švaistos,

tą žiemą į burną paimi.

Ką vasarą koja paspiri,

nelaimė važiuota išvažiuoja.

Laimė pėsčia ateina,

pavasarį graibstos.

Geram visi geri,

toks ir atsakymas.

Koks klausimas,

blogam visi blogi.

† Kurie laukų gyvūnai pasislėpė sakiniuose? Pažymėk ir parašyk jų pavadinimus.

Nežinau, kur apkasiau skrynelę. Kartais nasrai gėdą padaro. Niekur
misti negaliu ramiai. Kir-var-var naras nėrė ežeran. Kampe lėlės kėlė
puotą.

‡ Sauliukas pakeitė paryškintas raides ir iš pateiktų raidžių sudarė du laukų gyvū-

nų pavadinimus. Išspręsk nykštuko galvosūkius.

šokolado gabalas
š

K

k

l

t

p

l

r

g

v

rūtužė
ū

u

u

ū

ˆ Atpažink mūsų laukų gyvūnus pagal pateiktus aprašymus ir parašyk pavadi-

nimus.

Laukinis paukštis, panašus į vištą. Jo
plunksnų raibumas susilieja su pilka
laukų spalva. Lesa vabzdžius, sėklas.
Dryžuotas gelsvomis ir juodomis
juostelėmis vabalas. Bulvių kenkėjas.
Panaši į varlę, bet gyvena sausumoje.
Nedidelis kenksmingas graužikas, gyvenantis namuose, laukuose ir miškuose.
Visas jos kūnas – minkštas padas, ant
kurio yra galva su nedideliais rageliais.
Ant nugaros – namelis.
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Pasitikrink, kiek jau išmokai. Atlikęs
kiekvieną užduotį nuspalvink varpo
je du grūdus (pradėk spalvinti nuo
apačios). Baigęs darbą įvertink savo
žinias ir gebėjimus.

Nuostabiai dirbai.
Daug žinai ir moki.
Sugebi daugiau.
Pakartok ir
pabandyk dar kartą.

† Perskaityk Vytauto Petkevičiaus kūrinio ištrauką ir parašyk jai pavadinimą.

Po dalgio ašmenimis krinta paskutinis šiaudas, surišamas paskutinis
pėdas. Visi čiumpa rugių pėdus ir neša į vieną vietą, ir stato gubas –
duonos namelius, kad grūdai geriau išdžiūtų, kad vėjas šiaudus perpūstų. Vieną pėdą išverčia ir kaip kepurę nuo lietaus dvylikai brolių
ant viršaus uždeda.
‡ Parašyk augalų, iš kurių gaminami šie produktai, pavadinimus.

Cukrus –

Saulėgrąžų aliejus –

Kvietiniai miltai –

Krakmolas –

ˆ Nuspalvink bulvės požemines dalis ir parašyk jų pavadinimus.
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Š Papildyk.

Javo stiebas – tai

, o sėklos – tai

.

œ Kiekvienoje grupėje išbrauk vieno prie kitų netinkančio augalo vardą. Parašyk

bendrą kiekvienos augalų grupės pavadinimą.

rugiai, kviečiai,
saulėgrąžos, avižos

bulvės, cukriniai runkeliai,
avižos, pašariniai runkeliai

linai, kanapės,
kukurūzai

aguonos, saulėgrąžos,
rapsai, bulvės, soja

Œ Kokie darbai atliekami šiais žemės ūkio padargais?

Javų kombainas –

ir

Sėjamoji –

Plūgas –

Akėčios –

Kasamoji –

š Iš pateiktų sakinių sudaryk bulvių auginimo darbų planą. Pabrauk darbą, kuris

atliekamas rudenį.

... Bulvių kaupimas, piktžolių ir kenkėjų naikinimas.
... Bulvių sėklos paruošimas.
... Bulvių sodinimas.
... Bulviakasis.
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† Nurodyk rodyklėmis, kuris vaikas ką sako. Vaikų pasakytuose sakiniuose pa-

ryškink skyrybos ženklus. Raiškiai perskaityk sakinius.

Ką man pasakys mama?
Sudaužiau ąsotėlį!
Nenusimink...
Tu greit pasveiksi...

Netrukdyk!
Aš neturiu laiko.

Valio!
Atvažiuoja senelis!

‡ Perskaityk patarles. Pabrauk žodžius, kurie įvardija jausmus.

Nuliūdo kaip žirgą pardavęs. Kas pyksta, tam ragai dygsta. Džiaugiasi
lyg geležėlę radęs. Kas tyli, tą visi myli.
ˆ Iš antrame pratime pateiktų patarlių išrašyk žodžius su minkštumo ženklu.

Š Tą paveikslėlį, kurio nuotaika linksma, nuspalvink šiltomis spalvomis, o tą, ku-

rio liūdna – šaltomis.
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† Įsivaizduok, kad esi rudeninis lapelis. Užbaik sakinius.

Vakar skrajojau

Esu ..........................

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

Dabar skrendu

Rytoj šoksiu

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

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

‡ Rask „Pradinukų žodyne” žodžių grupę „Šeima”. Perskaityk, kaip vadinami šei-

mos nariai. Išspręsk kryžiažodį.

ˆ Kurie gyvūnų pavadinimai yra giminiški žodžiai? Nuspalvink lapus su tais pa-

vadinimais vienodomis spalvomis.

višta

kumeliukas

ark

lys

žąsiukas

kum

elė

as

iuk
š
r
e
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s
iuka

katė

višč

žąsinas

žą

sis

gaidys

kar

vė

kačiukas
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† Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraštį ir įrašyk praleistas raides.

Geltona muzikėlė
Į tol...mą kelionę

Sugrįšiu iš mok...klos,

Paukšt...liai pasik...l... .

Pr...glusiu prie kaštono, –

Suv...rpo m...džių lapai –

Sud...siu dainuž...lę

G...ltona muz...kėlė.

Iš ...lg...sio g...ltono.

‡ Kokius jausmus poetas išreiškia eilėraštyje? Papildyk sakinį.

Poetas eilėraštyje išreiškia
ˆ Išspręsk rebusą ir sužinosi paveikslėlyje pavaizduoto paukščio pavadinimą.

Paieškok apie jį žinių „Vaikų enciklopedijoje”.

l=k
ės = as

Š Kuriais iš pateiktų žodžių galima pakeisti žodį kėkštas? Nuspalvink juos.

paukštis

gyvulys

paukštelis

sparnuotis

plunksnuotis

žvėrelis

œ Sąsiuvinyje aprašyk kėkštą pagal trečio pratimo paveikslėlį ir pateiktą planą.

r Koks tai paukštis?
r Kuris jo požymis labiausiai krinta į akis?
r Kokios paukščio plunksnos?
r Kokia jo galva ir snapas?
r Kokie sparnai ir uodega?
r Kuo įdomus šis paukštis?
34

Œ Ar pažįsti šiuos lizdus? „Patupdyk” į lizdus jų šeimininkus.

gulbė * šarka * gandras * kregždė
š Papildyk sakinį šeštame pratime išvardintų paukščių pavadinimais, pakeisda-

mas žodžių formą taip, kad reikštų kelis paukščius.

Rudenį į šiltuosius kraštus išskrenda gulbės,
ir

, o pas mus pasilieka žiemoti

.

Ÿ Pateiktus žodžius surašyk į tinkamus žodžių lizdus. Pabrauk žodžių šaknis.

gulbinas * šarkiukas * Gulbiniškės * gandrelis * gandrinėti
Šarkūnai
35

† Išspręsk kryžiažodį. Nuspalvink eilėraštyje „Rudens berniukai” minimų augalų

pavadinimus.
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‡ Surenkite klasėje lenktynes, kas iš jūsų greičiausiai ir teisingiausiai užpildys šią

lentelę.

Kas auga
       darže 			    laukuose 			

ˆ Parašyk giminiškų žodžių.
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miške

† Rask lentelėje ir nuspalvink giminiškus žodžius. Iš likusių raidžių sudaryk ir

parašyk sakinį.
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‡ Perskaityk Sauliuko užrašus, skirstydamas tekstą sakiniais. Ištaisyk pirmąją

kiekvieno sakinio raidę ir sudėk reikalingus skyrybos ženklus.

Rugsėjis
saulelė vis žemiau tepakyla ilgėja naktys vėsta oras gelsta klevai vir
pa oranžiniai drebulės lapai bebrai užtvankas remontuoja o ką veikia
šernai jie kasa bulves voverės džiovina grybus oi, koks įdomus ruduo
ˆ Giminiškus žodžius nuspalvink viena spalva, negiminiškus – kita.

linai

lineliai
lynas

lininis

linukai

lapė

lapinas

lapas
laputė

laputaitė

kelias

kelelis

kelmas
keleivis

pakelė
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† Rask ir nuspalvink mokytojams skirtas gėles. Iš likusių žodžių sudaryk ir para-

šyk sakinį. Paryškink priebalses.

‡ Surask ir pažymėk su muzika susijusius žodžius. Parašyk juos prie paveikslėlių.

Parink ir parašyk jiems po du giminiškus žodžius.

38

Gražina tos gėlės nematė.

Ar saugiam kelių eismui kas trukdo?

Uodai nagų neturi.

Ten negro jau nebebuvo.

† Po žiedlapiais parašyk giminiškus žodžius. Pirmos gėlės žiedlapius nuspalvink

šiltomis spalvomis, o antros – šaltomis.

tėvas

draugas

‡ Atpažink instrumentus pagal aprašymus ir parašyk jų pavadinimus.

Medinis arba metalinis lankas, aptemptas oda –
Lankelis su įtvirtintais metaliniais žvangučiais –
Du variniai lėkštės pavidalo skrituliai –
Plieninis trikampiu sulenktas strypas, kurio kraštinės viename kampe
nesiliečia –
Medinis rutuliukas su įtvirtinta rankenėle ir smulkiais žirneliais viduje –

Dvi medinės kriauklės, pritvirtintos prie kotelio –

39

† Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraštuką. Vietoj brūkšnelių sudėk tinkamus

skyrybos ženklus. Nupiešk mokyklą, kurią tu pastatytum.

Mokyklėlė
– Kur važiuoji _
– Į Alytų _
– Ką ten pirksi _
– Šimtą plytų _
– Ką statysi _
– Mokyklėlę _
Mokyklėlėn
Vesiu lėlę _
‡ Surašyk pateiktus žodžius tinkamose lentelės vietose. Parink tinkamą žodžių

formą.

Esu .....,

nes ........ .

paslaugus (i)

noriai visiems padedu.
sąžiningai atlieku savo pareigas mokykloje ir
namuose.
niekada ir niekur nevėluoju.
išgalvoju įdomius žaidimus, randu išeitį iš keblių
padėčių.
visada ir visur gražiai elgiuosi.
niekada nemeluoju.
be baimės atlieku įvairias užduotis.

drąsus(i) * teisus(i) * mandagus(i) * sumanus(i) * punktualus(i)
pareigingas(a)
ˆ Papildyk sakinį antrame pratime pateiktais žodžiais.

Esu
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Š Parašyk pateiktų žodžių daugiskaitą. Skirtingomis spalvomis paryškink u ir ū.

darbštus –

tylus –

gobšus –

dailus –

godus –

kantrus –

saldus –

jautrus –

œ Nuspalvink langelius su nuorodomis, kurios padės tau rasti tikrą draugą. Iš liku-

sių raidžių sudaryk ir parašyk patarlę.
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Œ Koks turėtų būti geras draugas? Nurodyk rodyklėmis tinkamus žodžius.

paslaugus

kantrus
nuoširdus
nesąžiningas

veidmainis
išdidus
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† Tu tikriausiai sąžiningai žvalgeisi po mišką. Dabar užpildyk tyrimo lapą.

Tyrimo lapas
Tyrėjas .....................................................................................................
Koks miškas (spygliuočių, lapuočių, mišrusis) ......................................
Kokie auga medžiai .................................................................................
		

krūmai ..........................................................................................

		

žoliniai augalai .............................................................................

Kokie pastebėti paukščiai .......................................................................
		

vabzdžiai ......................................................................................

		

kiti gyvūnai ..................................................................................

Ar miškas švarus? ...................................................................................
Ar gera jame gyventi augalams ir gyvūnams? Kodėl? .........................
..................................................................................................................
IŠVADOS: ................................................................................................
..................................................................................................................
‡ Perskaityk tekstą. Rask ir pabrauk giminiškus žodžius. Nuspalvink jų šaknis.

Ruduo ilgai darbavosi. Ryškiaspalviais lapais gražiai papuošė visus
medelius. Kviečiame į mišką. Išplėstomis akelėmis žiūrėkite į miško
grožybes. Pagalvokite, kas tiktų įvairiems rankų darbeliams. Kanko
rėžiai, gilės, lapai, medienos gabaliukai... Kiekviename miškelyje jų
netrūksta. Žirklutes, klijų, popieriaus ir darbščias rankas – turite. Pa
sigaminkite įdomių žaisliukų.
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ˆ Kuri galūnė kuriam žodžiui tinka? Parašyk.

__
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__

__

__
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__
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__
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Š Po paveikslėliais parašyk instrumentų pavadinimus.

varpeliai * dūda * fleita * būgnas * trikampis * gitara * lėkštės * smuikas
kontrabosas
œ Suskirstyk ketvirto pratimo muzikinius instrumentus pagal rūšis.

Mušamieji

Styginiai

Pučiamieji
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† Palygink sąlygas gyvybei miške ir laukuose. Papildyk sakinius.

Laukai 				

Miškas

Vasarą šilčiau, žiemą
šalčiau nei miške.
Silpna saulėkaita.
Mažiau drėgmės.
Stiprus vėjas.
‡ Sudaryk ir parašyk giminiškų žodžių. Šaknis pažymėk ženklu

vėj

as
elis
uotas
inis
ukas

stirn

.

a
elė
inas
iukas

ˆ Įrašyk trūkstamas balses žodžių šaknyse. Žodžius nurašyk į sąsiuvinį.
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† Kokie miškai auga pas mus? Papildyk lentelę.

1
2
1

2

3

3

‡ Išspręsk kryžiažodį. Kryžiažodžio langelius su lapuočių medžių ir krūmų pava-

dinimais nuspalvink geltonai, o su spygliuočių – žaliai.

1. Žiemą vasarą žaliuoja.
2. Medis ir mėnuo vienu vardu.
3. Medis su baltu kamienu.
4. Jo sėklos turi sparnelius.
5. Ėglis.
6. Drebantis medis.
7. Medžių karalius.
8. Medis, kuris rudenį numeta
spyglius.
9. Medis su raudonomis uogomis.

1 e

2 l

3 b
4 k

5 k
6 d
7 ą

8 m

9 š

ˆ Parašyk medžių vaikų vardus. Pabrauk žodžių šaknis.

kriaušė

kriaušytė

drebulė

beržas

pušis

ąžuolas

uosis

liepa
eglė

klevas
obelis
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† Parašyk miško ardų pavadinimus.

‡ Kurie augalai arba jų dalys sudaro atskirus miško ardus? Papildyk lentelę.

Medžių viršūnės

Pomiškis

Miško trakas

Paklotė

ˆ Įrašyk praleistas žodžių galūnes.

Šaltas ir tirštas rūkas laiko užgožęs belapius medžius, up...., laiko visą
mišk...., visą žem.... ir dang.... . Neūžauja ir vėjas, neblaško medži....
šak...., nevaiko į pašales debes.... . Miške skalija šuo. Jo balsas pramu
ša tirštą rūk.... . Jau girdžiu ir krūmokšnių šnares...., dusloką žemės
dundes.... . Matau – skuodžia stirna, paskui šoka į šaltą vanden.... ir
skubiai perplaukia į kitą upės pus.... .
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† Papildyk lentelę miško gyvūnų pavadinimais.

Gyvūno
pavadinimas

Būdingi bruožai
Margas paukštis su raudona kepurėle. Po medžių žieve
ieško kirminų, todėl vadinamas medžių gydytoju.
Plėšrus nakties paukštis. Gaudo peles, varles,
vabzdžius.
Mažas, vikrus gyvūnėlis su pūkuota uodega. Labai
mėgsta riešutus.
Naminės kiaulės protėvis. Knisa žemę ir ieško
šaknelių, kirminų, gilių.

pelėda * šernas * voverė * genys
‡ Įsižiūrėk, į kelias dalis skirstomas briedžio aprašymas.

Girios galiūnas
Briedis – stambus mūsų krašto miškų
žvėris.

Bendras įspūdis

Jo liemuo neilgas, bet aukštas. Krūtinė
plati. Kojos ilgos ir labai stiprios. Ant gal
vos – graži ragų karūna.

Kūno dalių
apibūdinimas

Šis žvėris – tikras Lietuvos girių galiūnas!
Pagal J. Soką

Įvertinimas

ˆ Perskaityk genio aprašymą. Kurių dalių trūksta? Papildyk.

Genys

Ant paukštelio pakaušio šviečia raudona kepurėlė. Visas juodai ir bal
tai margas, tik pauodegys rausvas. Snapas tiesus kaip kaltas.
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† Suskirstyk gyvūnus pagal maitinimosi būdą.

Gyvūnai
mėsaėdžiai

žoliaėdžiai

visaėdžiai

kiškis * lapė * kiaunė * vilkas * pelė * stirna * elnias * briedis
voverė * pelėda * šernas * genys
‡ Šis grybas ir žvėrelis vienodai vadinasi. Parašyk jų vardą.

ˆ Kuo voveraitės minta? Išspręsk kryžiažodį.

7
1

2

9
6

1
2

9

3

8
4

8

7

5
3

6

Š Ko voveraitė turi saugotis? Parašyk.
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5

4

œ Įrašyk gyvūnų pavadinimus taip, kad susidarytų mitybos grandinės.

kinivarpa
kiaunė
pelė
riešutai * ąžuolas * genys * voverė * vanagas * grūdai * lapė
Œ Sugalvok mitybos grandinės pavyzdį – nupiešk ir parašyk, kas kuo minta.

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

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

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

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

š Įrašyk tinkamus žodžius.

Kaip nuėjo, taip ir parėjo
tol, kol dingo iš akių žvėrys.

Katinas medyje
nuo medžio ir namo
bobutei, kas

.

ir kad miško trobelėje pinigų krūva ant stalo

liko. Bobutė nuėjo su katinėliu į mišką,

pinigus į mai

šą ir nešėsi namo. Bet maišas benešant

, ir visi pinigai

. Tai bobutė su tuščiu maišu kaip

, taip ir

.
nuėjo * susipylė * išbyrėjo * prakiuro * parėjo
apsakė * nutiko * tupėjo * parbėgo * nučiuožė
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† Įsižiūrėk į paveikslėlius ir parašyk, kuo svarbūs ir reikšmingi miškai. Piešinėlius

nuspalvink.

Teikia prieglobstį paukščiams, žvėreliams, vabzdžiams.
Mažina oro taršą.
Sugeria ir sulaiko vandenį, apsaugo nuo potvynių.
Slopina triukšmą.
Saugo dirvožemį, kad jo neišpustytų vėjai.
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‡ Padėkok miškui už jo dovanas.

Dėkoju Tau, Miške, už

ˆ Sudaryk žodžius ir parašyk juos. Paaiškink, kaip pakinta žodžio reikšmė, pridė-

jus kitokią pradžią.

Š Parašyk kuo daugiau žodžių su priešdėliais į- ir są-.

į-

są-
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† Pažymėk raides prie tinkamų atsakymų. Pažymėtas raides įrašyk į langelius

pratimo pabaigoje.

r Kuris paukštis gyvena miške?
k. gandras

l. žvirblis

m. genys

r Kuris gyvūnas nėra aptinkamas miške?
i. varlė

j. briedis

k. voverė

r Kuris medis yra spygliuotis?
s. beržas

š. pušis

t. ąžuolas

r Miške negalima triukšmauti, nes
i. tai kenkia mūsų ausims,
j. išgąsdinsim grybautojus,
k. išgąsdinsim miško žvėrelius.
r Jeigu miške pamatysi mažą pelėdžiuką, kuris dar nemoka skraidyti,
tai
m. nuneši jį miškininkui,
n. nusineši jį namo ir globosi, kol išmoks skraidyti,
o. stebėsi jį iš tolo.
r Pastebėtą miške skruzdėlyną
b. sunaikinsi, kad būtų mažiau skruzdžių,
c. išžarstysi, kad geriau būtų stebėti skruzdžių gyvenimą,
d. paliksi nepaliestą.
r Jeigu pastebėsi miške paukščio lizdą, tai
r. neliesi lizdo nei kiaušinėlių,
s. paimsi kiaušinėlius, apžiūrėsi juos ir padėsi į vietą,
t. paimsi kiaušinėlius namo.
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r Išgėręs gėrimą, buteliuką
a. parsineši namo ir išmesi į stiklo atliekų konteinerį,
b. užkasi žemėje,
c. paslėpsi po samanomis.
r Miške rastą sumuštą butelį
t. atsargiai užpilsi žeme,
u. pasiimsi namo ir išmesi į šiukšlyną,
v. paliksi, nes stiklo šuke galima susižeisti.
r Jeigu pamiškėje pastebėsi lapę, kuri nuo tavęs nebėga, tai
ė. eisi jos paglostyti,
f. bandysi žvėrelį nuvyti,
g. laikysies nuošaliai ir apie gyvūną praneši suaugusiems.
r Nuodingus grybus reikia
a. palikti augti b. išspardyti

c. surinkti ir išmesti į šiukšlyną

r Didžiausias miško priešas yra
p. vilkas

r. vanduo

s. gaisras

Esi
‡ Patarlėse įrašyk tinkamus priešdėlius. Prisimink, kad sakinius pradedame rašyti

didžiąja raide.

iš-

per-

į-

su-

už-

.....lindo lyg yla iš maišo. Už gerą darbą gerai ir .....mokėk. ......šokai
per šunį, šoksi ir per uodegą. .....tinka kaip ugnis su vandeniu. Į ką
jaunas .....prasi, tą senas teberasi.
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† Pabrauk žodžius, kurie atsako į klausimą ko daug? Nuspalvink jų galūnes.

Vaido galvosūkis
Nelengvi, vai nelengvi Vaido galvosūkiai... Kuo gi jam būti? Gal tapti
miško sargu? Kiek jis medžių tada turėtų! Kiek paukščių! Kiek grybų
ir kiek paparčių!.. O miške, manai, nėra paslapčių? Cho! Visas eglynas
dvelkia paslaptimi... O eglių giriose nė galo nėra. Eini eini – vis egly
nas. Būdamas miško sargu, jis turėtų daug žvėrių...
Rimantas Budrys
‡ Parašyk vietų, kuriose auga išvardyti augalai, pavadinimus.

pušis
eglė
ąžuolas
papartis
beržas
grybas

-ynas

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

ˆ Įrašyk tinkamus žodžius. Nuspalvink priesagas, kad geriau įsimintum jų rašybą.

Ar žinai?
Mišką lietuviai vadina ne vienu žodžiu. Kur auga daug beržų –
. Kur ošia ąžuolai –
daugiausia

. Suvalkijoje žemose vietose auga

alksniai. Tokios giraitės –
vadina

. Grybingas vietas žmonės
. O baravykų vietai turi dar geresnį žodį –

. Paparčiai auga
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. Dzūkijoje

.

† Į langelius įrašyk, kokie augalai arba jų dalys sudarė Drevinuką ir jo aprangą?

Iš nurodytų raidžių sudaryk ir parašyk paskatinimą.
6

širdis –

7
18

akys –
4

ausys –

3

13

12
2

skruostai –

4

5

1

6

7

8

9

20

19

8

skrybėlaitė –
3

15

11

10

juosta –

2

14

17

nosis –

1

5

16

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

‡ Ko žmogaus gali prašyti medis? Įrašyk jo prašymus.
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Laipioti po medžius yra nesaugu.
Be to, tokiu būdu juos naikiname.
Tu pabandyk „įlipti” į šį žinių me
dį. Gerai atlikęs kiekvieną užduotį,
nuspalvink vieną šaką. Įvertink savo
žinias ir gebėjimus.
† Perskaityk Prano Mašioto tekstą ir parašyk jam pavadinimą.

Už seno sodo svyravo baltavo beržynėlis, švarus, grynas. Lygūs berželių kamienai viliote viliojo vaikus pamėginti įkopti į kurį. Menkesnieji pasirinkdavo medį, kurio kamienas šiurkštesnis, vikresnieji
įsižiūrėdavo lieknesnį, lygiu, slidžiu kamienu. Buvo keletas medžių,
kurių šakose paukščiai drąsiai kraudavo lizdus, nes žinodavo, kad ir
vikriausias berniukas jų neprilips.
‡ Kaip perskaitytame tekste žaidė vaikai? Pabrauk atsakymą.

a. kūreno laužą

b. laipiojo po medžius

c. rinko lapus

b. alksnyne

c. beržyne

ˆ Vaikai žaidė

a. eglyne

		

		

Š Beržynas – tai

a. spygliuočių miškas b. lapuočių miškas

c. mišrusis miškas

œ Kiekvienoje grupėje pasislėpė vienas negiminiškas žodis. Išbrauk jį.

verkia
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verksmas

raudoja

Verkiai

sako

kalba

pasako

pasaka

šaukia

šaukštukas

sušaukė

šaukimas

Œ Kokie medžiai auga šiuose miškuose? Papildyk.

Beržynuose auga

, ąžuolynuose –
, o eglynuose –

pušynuose –

,
.

š Kurie medžiai ir krūmai auga spygliuočių miškuose? Apibrauk tinkamą atsaky-

mą.

a. beržai, ąžuolai, alksniai
b. eglės, pušys, kadagiai
c. eglės, lazdynai, maumedžiai
Ÿ Kokius miško ardus sudaro pateikti augalai?

ąžuolai, pušys, beržai

paklotė

putinai, lazdynai, kadagiai

pomiškis

samanos, paparčiai, grybai

medžių viršūnės

nukritę spygliai, lapai, šakelės

miško trakas

Sudaryk dvi mitybos grandines, įrašydamas trūkstamus organizmų pavadinimus.

a. žiedas à
b.

à varlė à
à vabalas à

drugys * bulvių lapai * gandras * varna
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† Nuspalvink langelius su medžių vardais. Perskaityk du švenčių pavadinimus.

Parašyk atsakymą į klausimą.
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Kokios šventės artėja?

‡ Sujunk vaizdingus posakius su jų paaiškinimais.

atminty laikykime
šventovėj – širdyje
minty aplanko vėlės
numirusių žmonių
šviesa žvakučių sklinda,
alsuoja ramuma
ˆ Parašyk sakinį su pasirinktu vaizdingu posakiu.
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prisimename
mirusius
dega žvakutės,
yra ramu
nuoširdžiai atminkime

† Sujunk rodyklėmis švenčių pavadinimus su tinkamais kalendoriaus lapeliais.

Vėlinės

Visų šventųjų šventė

XI 1

XI 2

‡ Nuspalvink lapelius su švenčių pavadinimais.

Vėlinės

Mindaugas

vėlus

Visų šventųjų šventė

Kalėdos

Žolinė

Velykos

žolė
kalėdoti

Velykė

Mindauginės

ˆ Papildyk sakinius švenčių pavadinimais.

Lapkričio mėnesį švenčiame
ir

. Prieš

o prieš

puošiame eglutę,
marginame margučius. Vasarą būna

ir

.
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† Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk sakinius.

Prieš * kapus * gėlėmis * artimųjų * Vėlines * tvarkome * ir * juos
papuošiame

Per * degame * kapų * ant * žvakutes * Vėlines

elgiamės * Kapinėse * ir tyliai * ramiai
‡ Du pirmo pratimo sakinius pakeisk taip, kad juose būtų kalbama apie tave.

Prieš Vėlines tvarkysiu
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† Perskaityk tekstą. Įrašyk trūkstamas raides. Pabrauk sakinius, kuriais pasako-

ma, kaip atsiranda voratinkliai.

Vorų tinklai
Ruden... atsiranda daug voratinkli... . Jie skraido
tarp medži... ir krūm... . Voratinkli...s audžia vorai. Jie išleidžia ploną siūlel... . Paskui pritvirtina
prie šak... ir žoli... . Žvilga prieš saul... vor... tinklai. Vėjas juos plėšo, kedena. Eini lauku, o prie
tavo veido, aki..., plauk... limpa balti siūlai.
‡ Papildyk mįsles apie vorą pateiktais žodžiais.

Verpia be

, audžia be

.

vabzdžius gaudo.

Aštuonkojis ponas
tinklu * staklelių * ratelio

ˆ Sujunk batus, sudarydamas sudurtinius žodžius. Parašyk juos po tinkamais pa-

veikslėliais.

gandra

grąža

saulė

pilia

kalnis

lizdis
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† Kam reikalingas kompasas? Perskaityk Sauliuko užrašus ir įrašyk praleistas

raides.

Kompasas visai nereikalingas gerai pažįstamoj... vietoj..., bet tampa
dideliu pagalbininku, kai reikia rasti keli... klaidžiuos... miškuos..., kal
nuos... ar neaprėpiamos... jūros... . Kadangi tamsioji kompaso rodyklė
visuomet rodo šiaur..., pagal ją galima nustatyti kelionės krypt... .
‡ Į langelius įrašyk pasaulio kryptis atitinkančias raides.

šiaurė – Š
pietūs – P
rytai – R
vakarai – V

ˆ Pritaikyk pateiktiems medžiams tinkamus žodžius ir parašyk.

eglė

beržas

ąžuolas

žaliaskarė * plačiašakis * baltaliemenis * šimtametis * tankiašakė
auksalapis
Š Sudėliok ir parašyk sudurtinius žodžius.
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laik

darbis

rank

lydis

rank

rodis

saulė

šluostis

† Nubraižyk kelią į Sauliuko namelį. Kiekvieną kelio dalį pažymėk ta spalva, kuria

parašytas sakinys apie tą kelionės atkarpą.

Atvyk pas mane į svečius. Laikykis
plano ir mano nurodymų.
Eiki tiesiai, o
perėjęs tiltą pasuk
mokyklos link. Už
mokyklos pasuk
į dešinę, praeik
stadioną ir miesto sodą. Prieik
bažnyčią. Eik
toliau iki kapinių.
Priešais kapines
dar kartą pasuk
dešinėn ir eik iki
tilto. Jį praėjęs,
pasuk kairėn, kur
palei upę auga
senas gluosnis. Po
tuo gluosniu yra
mano namelis.

sodas
gatvė kapinės upė

bažnyčia

stadionas

tiltas

mokykla

‡ Į langelius pirmo pratimo plane įrašyk pasaulio kryptis atitinkančias raides.

Papildyk sakinius pasaulio krypčių pavadinimų tinkama forma.

Nykštuko namelis yra į
nuo mokyklos ir į 			
čia yra į

nuo kapinių ir į

nuo upės. Stadionas yra į
nuo bažnyčios. Bažnynuo mokyklos.
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† Paveikslėlyje matai nykštukų miestelį. Pabaik Sauliuko pradėtą braižyti planą.

‡ Mažieji muzikantai lygino savo instrumentus. Atspėk ir parašyk, kas kuo groja.

Kai groju, negaliu dainuo
ti, tačiau galiu išvedžioti
gražias melodijas.

Sauliukas groja ........................ .
Mano instrumentas savo
forma ir vardu primena
geometrinę figūrą. Juo
išgaunamas aukštas
ir skvarbus garsas.

Mikas skambina ........................ .

Galiu groti melodijas ir
kartu dainuoti, tačiau mano
instrumento garsai nėra
tęstini.

Mįsliukas skambina ......................... .
Mano instrumentu galima
groti kratant arba trankant.
Jo metalinis garsas
yra įdomaus tembro.

Šnekutis barškina ......................... .

tambūrinas * fleita * varpeliai * trikampis
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† Perskaityk Henriko Gudavičiaus tekstą ir papildyk praleistas raides. Pabrauk

sakinius, kuriais aprašomas erelis.

Er...lio žuvininko nesupainiosi su jokiu kitu Lietuvos miškų paukščiu.
Sausoj... pušies viršūnėj... – lizdas tarsi karališkas sostas. Jame ramiai
stovi paukštis. Krūtinė rusva, sparnai tamsūs. Plač...petis, apačioj...
gražiai smailas. Toks ramus didingam... pušies sost... .
‡ Nuspalvink ir aprašyk Lenkijos herbą.

Lenkijos herbas yra baltas
Erelio

raudoname

.

plačiai išskleisti. Ant jo nedidelės
. Paukštis turi didelį auksinį

švyti auksinė
ir lenktus

. Kiekvienam lenkui baltas erelis yra
ir

simbolis.

laisvės * narsumo * snapą * nagus * sparnai
galvos * erelis * fone * karūna
ˆ Nuspalvink lapelį su tinkama sakinio pabaiga.

Antrame pratime įrašytieji žodžiai yra ...
giminiški žodžiai

daiktavardžiai

miestų pavadinimai

Š Nuspalvink lapelius, ant kurių parašyti giminiški žodžiai.

lenkas

lenkė

Lenkija

lenktas

lenkiškas

lenta

lenkiškumas

lenkėti

erelis
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† Įtvirtink žinias apie Varšuvą – išspręsk kryžiažodį.

1
2
33
4
5
6
7

1. Ji yra Varšuvos herbe.
2. Žygimanto ... Varšuvos senamiestyje.
3. Upė, kuri teka per Varšuvą.
4. Vienas iš valdžios organų.
5. Prezidento būstinė.
6. Senoji miesto dalis.
7. Vysla, Oderis arba Bugas.
Varšuva yra Lenkijos
‡ Užpildyk lentelę kitais tinkamais daiktavardžiais.

					

Kas

vaikšto žeme?                skraido?           plaukioja vandenyje?
žmogus
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† Nuspalvink langelius, ant kurių parašyti su legenda „Kaip Krokus nugalėjo sli-

biną” susiję žodžiai. Iš likusių raidžių sudaryk ir parašyk sakinio pabaigą.
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Krokuva –
‡ Surašyk žodžius į tinkamus namelius.

Augalų pavadinimai

Žmonių vardai

Daiktų pavadinimai

Gyvūnų pavadinimai

Krokus * kalavijas * pilis * jautis * gluosnis * karalius * avis * ramunė
ˆ Kurie piešinėliai kuriems žodžiams tinka? Nubrėžk rodykles.

praeitis

dabartis

ateitis
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† Perskaityk nykštukų pasakojimus. Sakinius, kurių gale yra taškas, pabrauk ža-

liai, kurių gale klaustukas – mėlynai, kurių šauktukas – raudonai, daugtaškis
– geltonai. Kurio nykštuko sakinių intonacija įvairesnė? Kurio pasakojimo klausytis įdomiau?

Muziejuje
Įėjome į muziejaus salę. Pradėjome apžiūrinėti eksponatus. Vie
noje vitrinoje sudėlioti senoviniai ginklai. Kitoje sidabriniai indai,
iš kurių valgydavo karaliai. Trečioje, mažiausioje, padėta karūna,
papuošta brangakmeniais.
Kokia ji graži!

Muziejuje
Pagaliau mes jau salėje! O eksponatų daugybė! Iš kur jų tiek daug?
Apspitome vitriną su senoviniais ginklais. Gal tai karaliaus Jogai
los kardas? Kiek priešų jis pakirto? Šiandien jau niekas neatsa
kys...
Akį traukia sidabriniai indai. Juk iš jų valgė ir gėrė karaliai! Kaip
tokias dideles midaus taures pakeldavo? Stiprūs buvo vyrai!
Mažutėje vitrinoje ant tamsiai raudono aksomo ilsisi karūna...
Kiek joje brangakmenių! Žėri, tviska, lyg tik vakar nuo valdovo
galvos nuimta...

‡ Lapelius su Lenkijos miestų pavadinimais nuspalvink raudonai, o su upių pava-

dinimais – mėlynai.

Vysla

Varšuva

Gdanskas

Oderis

Seinai

Seina

Krokuva

Suvalkai

Varta

Bugas

ˆ Parašyk upių pavadinimus abėcėlės tvarka.
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Š Perskaityk atvirlaiškį (laišką, siunčiamą be voko) ir sudėk reikiamus skyrybos

ženklus. Ištaisyk ir patį laišką – išbrauk, kas nebūtina atvirlaiškyje (juk tokį laišką gali skaityti ir svetimi žmonės).

Krokuva 2014 11 12
Seneli
Noriu kuo greičiau grįžti į namus Jau pra
važiavome pusę Lenkijos Dabar esame
Krokuvoje Čia labai gražu O koks pa
slaptingas Vavelio kalnas Tik Mįsliukas
pasidarė toks niurzglys kad gadina visų
nuotaiką

Nykštukui Tukui
Saulutės g. 135-1
2000 Nykštukėnai

Namo grįšime sekmadienį
Jūsų pasiilgęs Sauliukas

œ Parašyk, kaip vadiname šiuos žmones.

siuva batus –
dirba žemę –
krečia kaminus –
nešioja laiškus –
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Pamėgink įsigyti turistų vadovo po Lenkiją
ženklą. Gerai atlikęs kiekvieną užduotį,
nuspalvink vieną ženklelio dalį.
† Perskaityk tekstą ir rodyklėmis pažymėk žemėlapyje vaikų kelionės maršrutą.

Šiemet Vidugirių mo
kyklos mokiniai vyks
į ekskursiją po Len
kiją. Pirmą kelionės
dieną lankys Varšu
vą. Kitą dieną išvyks
į Krokuvą. Paskutinę
kelionės dieną aplan
kys Gniezną.

‡ Prie žemėlapio esančiuose langeliuose

pažymėk raidėmis pasaulio kryptis.
Pabrauk tinkamą pateikto sakinio pabaigą.

Krokuva yra įsikūrusi:
a. nuo Gniezno į šiaurę
b. nuo Varšuvos į pietus
c. nuo Varšuvos į vakarus
ˆ Mokiniai į ekskursiją išvyko lapkričio 20 dieną. Koks tada buvo metų laikas?

a. ruduo

b. vasara

c. pavasaris

d. žiema

Š Kur įsikūrę mokinių lankyti miestai? Pabrauk teisingą sakinį.

a. Varšuva įsikūrusi žemumose, o Gnieznas ir Krokuva – aukštumose
b. Varšuva ir Gnieznas įsikūrę aukštumose, o Krokuva – žemumose
c. Varšuva ir Gnieznas įsikūrę žemumose, o Krokuva – aukštumose
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œ Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

1
2
3
4
5
6

1. Ruso ir Čecho brolis.
7
2. Paukštis Lenkijos herbe.
3. Jį nugalėjo kunigaikštis Krokus.
4. Ruda spalva žemėlapyje žymimas kraštovaizdis.
5. Saugomas kalnų gyvūnas.
6. Baltija.
7. Lenkijos sostinė.
– tai valstybė, kurioje gyvenu.
Œ Sujunk žodžius su jų paaiškinimais.

Lenkijos herbas

Jūra, prie kurios įsikūrusi Lenkija.

Lenkijos vėliava

Aukščiausi Lenkijos kalnai.

Krokuva

Ilgiausia Lenkijos upė.

Vysla

Prieš 500 metų šis miestas
buvo Lenkijos sostinė.

Varšuva

Baltas erelis raudoname fone.

Karpatai
Baltija

Didžiausias Lenkijos miestas.
Baltos ir raudonos spalvos juosta,
valstybės simbolis.
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† Sujunk paveikslėlius rodyklėmis tokia eile, kaip keliavo broliai, ieškodami ge-

riausios vietos pasaulyje.

‡ Perskaityk sakinius ir ištaisyk klaidas. Kur reikia, parašyk kabutes.

šiandien tomas daug keliavo. jis buvo agurkiuose pas senelį matą.
senelio sodyba yra ant kampuočio ežero kranto. netoli yra kovo
11-osios paminklas. prieš kelerius metus čia lankėsi žymus lietu
vos veikėjas vytautas landsbergis. apie šį paminklą tomas skaitė
aušroje ir aušrelėje. rytoj tomas važiuos į seinus.
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ˆ Pažvelk į Lenkijos administracinį žemėlapį ir nuspalvink vaivadiją, kurioje gy-

veni. Kita spalva pažymėk gretimas vaivadijas. Su kokiomis valstybėmis siekiasi vaivadija, kurioje gyveni?

Liub
vaiv ušo
.

VOKIETIJA

Didžiosios
Lenkijos
vaiv.

KI

JA

Š Papildyk sakinius.

Kujavijos
Pamario
vaiv.

Varmijos
Mozūrų
vaiv.

Mazovijos
vaiv.

Lodzės
vaiv.

TU

VA

Suvalkai
Palenkės
vaiv.
Balstogė

Liublino
vaiv.

Švento
Opolės
Kryžiaus
vaiv. Silezijos
vaiv.
vaiv.
Pakarpatės
Mažosios
Lenkijos
vaiv.
vaiv.

UKRAINA

Žemutinės
Silezijos
vaiv.

ČE

Pamario
vaiv.

LIE

BALTARUSIJA

Vakarų
Pamario
vaiv.

RUSIJA

SLOVAKIJA

Mano gyvenamoji vietovė ............................... yra ................................
vietovės pavadinimas
vaivadijoje.
Šios vaivadijos sostinė yra ............................... . Gretimos vaivadijos
yra: ..........................................................................................................
............................................... . Vaivadija, kurioje gyvenu, siekiasi su
šiomis valstybėmis: .................................................................................
...................................................................................................................
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† Išspręsk kryžiažodį. Iš pažymėtų raidžių sudaryk žodį ir parašyk su juo sakinį.

1
2
3
4
5
6
7

1. Ežeras, prie kurio vyksta lietuviškų ansamblių sąskrydžiai.
2. Kaimas, kuriame yra paminklas knygnešiui Povilui Matulevičiui.
3. Senovinis apavas.
4. „Anykščių šilelio” autoriaus vardas.
5. Kaimas, kuriame gimė rašytojas Albinas Žukauskas.
6. Ežeras, ant kurio kranto įsikūręs Punsko miestelis.
7. Viena, o atrodo šešios upės.

‡ Nuspalvink klumpes, ant kurių parašyti giminiški žodžiai.

gimė

tėvynė

motina

gimtinė

kaimas

užgimė

gimtasis

gimdytoja

gimimas

ˆ Kurie antro pratimo žodžiai yra daiktavardžiai? Nurašyk juos.
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Š Paieškok žinių apie savo tėviškę ir pabandyk jas užsirašyti.

Atsakyk į klausimus apie savo tėviškę.
Įsitikink, ar ją gerai pažįsti.

1. Nupiešk artimiausio miesto ar miestelio herbą.
2. Kaip vadinasi tavo gyvenamoji vietovė?
.................................................................................................................................................

3. Tai kaimas – miestas (pabrauk).
4. Kokiam valsčiui ir kokiai apskričiai priklauso tavo gyvenamoji vietovė?
......................................................................................................................................................................................................................................

5. Kurioje vaivadijoje gyveni? Kaip vadinasi vaivadijos sostinė?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

6. Kokios įžymybės yra tavo vietovėje (arba apylinkėje)?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

7. Kokios yra tautai įsimintinos vietos?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

8. Kokie muziejai žinomi tavo vietovėje (arba apylinkėje)?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

9. Išvardyk žymesnes įmones tavo vietovėje (apskrityje, vaivadijoje).
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

10. Kaip saugoma aplinka tavo vietovėje?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
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† Perskaityk dainos žodžius ir pasakyk, su kuo lyginama mergelė, šaudyklėlė,

bernelis ir jauteliai. Palyginimus pabrauk.

Staklelės naujos,
Drobelės plonos,
O mergužėlė –
Kaip lelijėlė.

Žagrelė nauja,
Jauteliai palši,
O bernužėlis –
Kaip dobilėlis.

Šilkų nytelės,
Nendrių skietelis,
O šaudyklėlė –
Kaip lydekėlė.

Uosio medelis,
Plieno žagrelė,
O jaučiukėliai –
Kaip naružėliai.

‡ Iš palyginimų išrink daiktavardžius ir parašyk juos virš tinkamų lentynų.

ˆ Įsižiūrėk į paveikslėlius ir parašyk sakinių su palyginimais.
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† Piešinio dalis, ant kurių parašyti tikroviški padavimo apie Eglę įvykiai, nuspal-

vink geltonai, tas, ant kurių parašyti fantastiški – žaliai.

Eglė

apla

nko

tėvi

škę.

Eglė susilaukia vaikų.
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Dievaitis Žaltys veda Eglę.
Eglė gyvena rūmuose ežero dugne.
Perkūnas paverčia Eglę ir jos vaikus medžiais.
‡ Kodėl drebulė virpa? Rask Gedimino Isoko tekste atsakymą ir pabrauk jį.

Tylu. Visi medžiai nurimo. Tik drebulė virpa ir virpa. Ji dreba ne dėl
to, kad ją Eglė žalčių karalienė prakeikė. Drebulė virpa todėl, kad jos
lapkočiai įstriži ir labai ilgi.
ˆ Iš antrame pratime pateikto teksto išrašyk daiktavardžius, skirstydamas juos gi-

minėmis.

Vyr. g.
Mot. g.
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Kviečiu tave pasimokyti liaudies meistrų amatų.
† Įsižiūrėk, kaip buvo puošiamos kraičio skrynios. Pabandyk ir tu sukurti panašų

ornamentą.

‡ Baik „austi” juostas.

ˆ O štai čia kryžių saulutės. Sukurk dvi savo saulutes.
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Š Pasistenk kuo gražiau papuošti puodynes.

œ Įsižiūrėk į senelio Juozo papuoštas klumpes ir pabandyk pats pagražinti senovi

nį apavą.

Œ Kokie liaudies meistrai atliko paveikslėliuose pavaizduotus daiktus? Pagalvok ir

išspręsk kryžiažodį.
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Pabandyk, pasitelkdamas savo žinias ir gebėjimus,
„išausti” kuo ilgiausią juostą. Atlikęs gerai užduotį,
nuspalvink vieną juostos tulpę.
† Perskaityk Kazio Borutos apsakymėlį. Rask ir pabrauk sakinį, kuris išreiškia

pagrindinę mintį.

Lizdelis po tiltu
Susisuko kregždė lizdą po tiltu ir išperėjo vaikelius. Tie paaugo ir mo
tinai sako:
– Kam tu susisukai lizdą po tiltu? Ar negalėjai geresnės vietos rasti?
Čia visą laiką važiuoja, dunda, trinksi, gali į vandenį nukristi. Geriau
skriskime į šiltuosius kraštus.
Motina paklausė ir rudenį išskrido su vaikais į šiltuosius kraštus. Pa
buvo per žiemą, o pavasarį tarė:
– Nors čia šilta ir gera, bet nėra nieko mielesnio už gimtinį lizdelį.
Skrisiu atgal po tiltu, nors ten nuolat važiuoja, dunda, trinksi ir visą
laiką reikia baimę kęsti. Bet kur rasi mielesnį kampelį?
Kregždė išskrido, o paskui ją ir vaikai. Motina sugrįžo į seną lizdelį, o
kregždžiukai naujus lizdus po tiltu susisuko.
‡ Parink teisingus atsakymus.

r Kur kregždė susisuko lizdą?
a. aukštai medyje

b. po tiltu

c. pastogėje

r Kodėl kregždžiukams nepatiko jų lizdelio vieta?
a. nes kaitino saulė

b. nes buvo sunku rasti maisto

c. nes buvo triukšminga
r Kodėl sugrįžusios kregždės vėl lipdė lizdus po tiltu?
a. nes ten buvo šilta ir gera
b. nes nieko nėra mielesnio už gimtą lizdą
c. niekur kitur vietos nerado
80

ˆ Kokiais kitais žodžiais pakeistum žodį gimtinė? Parašyk.

Š Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk patarlę.

šviesiau

saulė

ir

Savam

šviečia

krašte

œ Nuspalvink gėlę, ant kurios žiedlapių parašyti tiktai daiktavardžiai.
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Œ Parašyk daiktavardžius ant atitinkamų suolų.

miškas * upė * medis * ežys * bitė * gulbė

š Nubrauk nereikalingą raidę.

Kkęstutis gyvena Vvilniuje, prie Nneries. Jis dažnai aplanko Ssenelį,
kuris gyvena Kkaune. Šiemet berniukas su Ttėveliu atvyks į Sseinus.
Čia gyvena Kkęstučio pusbrolis Ttomas Ddegutis.
81

† Patikrink, ar daug žinai apie vandenį ir ugnį – išspręsk kryžiažodžius.

4
6

2
1

3

5

1. Lauke kūrenama ugnis.
2. Gali kilti neatsargiai
elgiantis su ugnimi. 3
3. Lieka laužui sudegus.
4. Ugniagesys.
5. Prietaisas ugniai
gesinti.

1. Didesnis už jūrą.
2. Sauso, karšto oro metas,
drėgmės stoka.
3. Žmogus, atliekantis
povandeninius darbus.
4. Užšalęs vanduo.
5. Ji dažnai gesinama vandeniu.
6. Upės išsiliejimo pasekmė.

1
2
4
5

‡ Papildyk sakinį pirmame pratime sudarytų žodžių tinkama forma.

Ir

, ir

Nepiktnaudžiaukime nei
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žmogui labai reikalingi.
, nei

.

† Kurie vandens pavidalai pavaizduoti paveikslėliuose? Parašyk.

‡ Kur gamtoje kuris vandens pavidalas aptinkamas? Papildyk.

Skysto pavidalo –
Kieto pavidalo –
Garų pavidalo –
ˆ Rask sakiniuose ir pabrauk daiktavardžius.

Panašūs kaip du vandens lašai. Vienas juodas kaip varna, kita balta
kaip gulbė. Šokinėja kaip avis uodegon įkirpta. Ašaros lyg pupos krinta. Prie akių meilus, o už akių piktas kaip širšinas. Lėkė kaip sakalas,
nutūpė kaip vabalas. Verkia, raudoja, kaip gegutė kukuoja. Šieno kūgiai lyg grybai po lietaus dygsta.
Š Iš trečio pratimo išrašyk pavyzdžių pateiktiems daiktavardžių skaičiams.

83

† Parašyk, kam vartojamas vanduo.

Vanduo vartojamas

‡ Sukurk paliepimus pagal pavyzdį.

Nepiktnaudžiauju vandeniu.

Nepiktnaudžiauk vandeniu!

Užsuku čiaupą.
Taupau vandenį.
Neteršiu upių.
ˆ Ko reikėjo dėdės padarytai mašinytei? Išbrauk žodžius. Iš likusių skiemenų su-

daryk ir parašyk žodį. Nuspalvink juostelę su jo paaiškinimu.

aklabaivašvarausriuvandensmas
Muzikinis instrumentas.
Stiklinis indas su vandeniu,
kuriame gyvena žuvytės.

Darželis, kuriame
žydi kalnų gėlės.

Š Pabandyk padaryti akvariumą pagal pateiktus pavyzdžius.
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† Užpildyk lentelę, įrašydamas tinkamus žodžius.

Kas darosi su vandeniu?               Kuo virsta vanduo?
garuoja								
kondensuojasi (kaupiasi)				
lyja									
sunkiasi į žemę 						
ištrykšta versmėmis 					

balos * garai * debesys * upeliai, upės, jūros * požeminiai šaltiniai
‡ Įsivaizduok, kad esi vandens lašelis. Pasikalbėk su nykštukų

laikraščio redaktoriumi. Atsakyk į jo klausimus.

– Lašeli, ką veiki, kai vasarą stipriai šildo saulė?

– O ką veiki žiemą?

– Kuris metų laikas tau labiausiai patinka?

– Ko labiausiai nemėgsti?

– Ką norėtum pasakyti žmonėms?
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† Įsižiūrėk į schemą ir rodyklėmis pažymėk vandens kelią į mūsų namus. Papildyk

sakinius tinkamais žodžiais.

Vanduo iš .................... vandens telkinio siurbiamas į vandens
..................... . Iš jo nutiestais vandentiekio ........................... vanduo
teka į namus. Prireikus vandens, mums pakanka atsukti vandentiekio
........................... .
vamzdžiais * požeminio * bokštą * čiaupą
‡ Kurios medžiagos teršia vandenį? Prie jų esantį stačiakampį nuspalvink raudonai.

ˆ Juoda žvaigždute pažymėk vandens teršėjus.
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† Kodėl šaltinio vanduo yra švarus ir tyras? Nuspalvink lapelį su tinkamu atsaky-

mu.

Šaltinio vandenį išvalo augalai.

Prie šaltinių statomos valyklos.

Tekėdamas per smėlį, smulkius akmenukus, vanduo išsivalo
ir būna labai švarus.

‡ Parašyk įsipareigojimą, kaip tu saugosi vandenį – visos gyvybės šaltinį.

ˆ Kuris žodis kuriam klausimui tinka?

šaltinio

jūrai

kas?
šaltinis

upėje

ko?

ežerai
šaltinių

kam?
ežerui

upę

ką?

upėms

kuo?
ežero

kur? kame?

ežerus
jūromis
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† Kaip žmonės skriaudžia upes? Perskaityk Rimanto Budrio tekstą ir pabrauk tin-

kamą sakinį.

Upė negali apsiginti
Upės sargas užžiebia upės šviesas ir saugo ją. Saugo, kad niekas ne
skriaustų upės, negrobtų jos paslapčių, negaudytų jos brangiausių žu
vų... Vaidas girdėjo tėtį kalbant, kad daug upių žmonės nuskriaudė:
suleido į jas negerą vandenį, suardė, išniokojo jų krantus... Gaila upių.
Upė negali apsiginti nei pasiskųsti. Tiktai bėga, teka tylėdama. Ir net
pabėgti, kitur išeiti negali...
‡ Rask pirmo pratimo tekste daiktavardžius, atsakančius į klausimą ką?, ir para-

šyk ant tinkamų lašelių.

vns.

vns.

dgs.

dgs.

ˆ Perskaityk patarles ir priežodžius. Pabrauk daiktavardžius, atsakančius į klausi-

mą kas? Šalia parašyk tų daiktavardžių daugiskaitą.

Ir vanduo tekėdamas akmenį pramuša.
Saulė pilnus pamatus vaikų priperi.
Darbas darbą lenkia.
Geriau vienas kelias, negu šimtai takų.
Geras kalvis ir varlę pakausto.
Gyrėsi gaidys, kad vanagą pabaidys.
Dejuoja lyg giria kertama.
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vandenys

† Sudaryk kelių mūsų krašto ežerų pavadinimus. Apačioje parašyk juos abėcėlės

tvarka.
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‡ Perskaityk Juozo Nekrošiaus eilėraštį „Malūne” ir sujunk paryškintus daikta-

vardžius su tinkamais klausimais.

Į svečius malūnas kvietė
Geltonšonį aukso kvietį.
Kvietė rudą
Rugio grūdą,
Atvažiavo ža ža ža
Į svečius ir aviža.
Kas?

Ko?

Vanduo suka džiaugsmo ratą.
Bus meduolių, bus pyrago!
Kviečio grūdą,
Rugį rudą
Girnos sumalė ža ža –
Pasiliko aviža.
Kieno?

Ką?
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† Nuspalvink bangas, ant kurių parašyti teisingi ir tikrus įvykius nusakantys saki-

niai.

Jūroje vanduo yra sūrus.
Jūros vanduo netinkamas gerti.
Lenkija ir Lietuva yra įsikūrusios prie Baltijos jūros.
Mėnulis samčiu nusemia iš jūros vandenį, kad neišsilietų.
Po audros Baltijos pakrantėse galima rasti gintaro.
Gintarai – tai deivės Jūratės ašaros.

‡ Jūros „giminaičius” nuspalvink mėlynai, o bangos – pilkai.

banguoja

bangelė

jūrinis

jūrininkas

banguota

banginis

bangavimas

jūrininkystė

jūreivis

jūrininkauti

ˆ Pamėgink padaryti banginį, žuvytę arba jūrų arkliuką.
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Š Pasitikrink, ar daug žinai apie vandenį.

O dabar pabandyk įvertinti savo žinias. Jeigu parinksi tinka
mus atsakymus į klausimus, iš paryškintų raidžių galėsi su
daryti du žodžius. Parašyk juos. Teisingai atlikęs paskutinę
užduotį, parašyk sau pagyrimą.

r Kaip vadinasi dujinis vandens pavidalas?
k. ledas

l. vandens garai

m. vanduo

r Kokioje temperatūroje vanduo verda?
o

o

a. 100 C

b. 0 C

o

c. 50 C

r Kokioje temperatūroje tirpsta ledas?
o

o

a. 100 C

b. 0 C

o

c. 50 C

r Kaip vadinama upės pradžia?
a. ištaka

b. žiotys

c. žemupys

r Kaip vadinasi vieta, kur upė įteka į jūrą, ežerą ar kitą upę?
g. ištaka

i. žiotys

į. žemupys

r Kaip vadinasi vieta, kur požeminis vanduo prasiveržia į paviršių?
g. šaltinis

h. intakas

i. vandenynas

r Kaip vadinasi įrengimas, kuris valo vandenį?
c. plovykla

d. nuotekos

e. nuotekų valykla

r Kaip vadinasi įrengimas, kuriuo atiteka vanduo į mūsų butus?
r. vandentiekis

s. nuotekų valykla

š. šaltinis

r Kada vyksta vandens apytaka gamtoje?
a. visą laiką

b. tik vasarą

c. tada, kai yra šilta

r Kurie krituliai dažniausi žiemą?
h. lietus

i. sniegas

į. kruša
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† Pavadink paveikslėliuose pavaizduotus gamtos reiškinius. Termometruose pa-

žymėk, ar esant tiems reiškiniams temperatūra buvo virš nulio (šiluma), ar žemiau nulio (šaltis).

lietus * šarma * rasa * kruša * šerkšnas * sniegas
‡ Papildyk sakinius kritulių pavadinimais.

Kai temperatūra yra virš nulio, krenta
arba

. Kai temperatūra yra žemiau nulio, krenta
, susidaro
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,

ir

.

ˆ Kuriuo metų laiku vanduo greičiausiai garuoja nuo vandens telkinių paviršiaus?

Kodėl?

Š Papildyk užrašus šešioliktinėmis natomis.

tai
tai
tai
tai
œ Papildyk ritmą, vietoj taškų įrašydamas šešioliktines arba aštuntines natas.

4
4

.

.



.

.

.

.



.

.

Œ Pavadink pauzes. Apibrėžk kilpa aštuntines pauzes.









.
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† Ar paveikslėlyje pavaizduoti vaikai yra tinkamai apsirengę? Nupiešk trūksta-

mas aprangos dalis.

‡ Parink paveikslėliuose pavaizduotiems vaikams vardus ir parašyk jiems pamo-

kymus. Pavartok pateiktus žodžius.

užsimauk * užsirišk * užsidėk * apsivilk * apsiauk
ˆ Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraščio ištrauką. Įrašyk praleistas raides.

Čia nieko tau, ses..., nestinga –
Nei led..., nei šerkšn... gėl...... .
Nebūk atšiauri ir klastinga, –
Vaikai kaip senel... mylės!
94

Pakilo Žiemuž... į sost...,
Sužvilgo snieguol...... šalia.
Ir niekam kol kas nepabosta
Baltosios valdov...... gal...... .

Š Papildyk sakinius tinkamais žodžiais, pakeisdamas jų formą pagal pateiktus

klausimus.

Žiemą reikia (ko?)

Žiemą nėra (ko?)

pirštinės
uodai

gandrai
varlės

rogutės
pačiūžos

slidės
varnėnai

kailiniai
sraigės

œ Įsižiūrėk į paveikslėlį ir parašyk atsakymą į klausimą.

Ką šaldo piktoji žiema?

Œ Užbaik sakinį, įrašydamas žodžius, atsakančius į klausimą ko daug?

Žiema nesušaldys
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† Nuspalvink langelius, ant kurių parašyti su Kūčiomis ir Kalėdomis susijusių

daiktų pavadinimai. Iš likusių raidžių sudaryk ir parašyk sakinį.
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‡ Papildyk sakinius.

Ant Kūčių stalo dedame

patiekalų, tiek, kiek yra

. Aš labiausiai mėgstu

.

ˆ Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk sakinį.

pagalbos

žmonių
vienišų
Per

neužmiršk
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šventes

reikalaujančių

Š Įkopk į „muzikinių instrumentų kalną” – išspręsk kryžiažodį. Papildyk sakinius

tinkama sudaryto žodžio forma.

1
2
3
4

1. Styginis instrumentas, kuriuo dažnai grojama prie laužo.
2. Skamba bažnyčiose.
3. Lankas su metaliniais žvangučiais.
4. Instrumentas arba geometrinė figūra.
tai eilė aštuonių garsų, kurie eina vienas paskui
kitą nustatyta tvarka. Muzikoje yra daug
kuriuos pažinai, gali padainuoti ir pagroti

. Iš garsų,
C-dur.

œ Pažymėk penklinėje aštuntinėmis natomis visus gamos C-dur garsus. Apačioje

parašyk jų solmizacinius ir raidinius pavadinimus. Paskambink šią gamą varpeliais.

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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† Didelėmis raidėmis parašyk, ko linkime žmogui sakydami:

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

‡ Pasimokyk parašyti gražų sveikinimą.

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

r Ką sveikinsi?
r Kaip kreipsiesi?
r Kokia proga sveikinsi?

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

r Ko linkėsi?

ˆ Nuspalvink grandinės dalis, ant kurių parašyti giminiški žodžiai.

Kalėdos

sveikas

sveikata

pasveiko

sveiki

sveikatėlė

šventės

sveikinti

liga

sveikuolis

sveikatingas

sveikinimas

atsisveikinti

pasveikinti sveikintojas

džiaugsmas

linksmas

šeima
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vaistai
veikia

† Papildyk aprašymą tinkamais daiktavardžių apibūdinimais.

Miško gražuolė
Akį patraukia nelabai
ir

, bet
eglaitė. Sakytum šokėja būtų pritūpusi su

,

sijonėliu.

miško gražuolė! Viršūnė šauna į dangų it

strėlė, o

šakos taip dailiai susiklosčiusios, lyg kas tyčia būtų pasistengęs.
žalia * tikra * ilgu * plačiu * tanki * plati * aukšta
‡ Aprašyk eglutės žaisliuką – stiklo burbulą. Pavartok pateiktus žodžius.

mažas * didelis
apvalus * blizgantis
spalvotas * papuoštas
lengvutis * švelnus

kabo * puošia
spindi * veria akį
stebina * mirguliuoja
net akys raibsta
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Atlikęs gerai kiekvieną užduotį, nuspalvink vieną
žvaigždutę. Baigęs darbą, įvertink savo gebėjimus.

† Perskaityk tekstą. Kaip atrodė žvaigždė, kurią nešiojo kalėdojantys vaikai?

Pabrauk tinkamus sakinius.

Vaikai kalėdoja
Durys atsidaro, ir... stebuklinga spindinti žvaigždė peržengia mūsų
slenkstį. Sustoja prie durų ir sukasi. Ji iš vidaus spindi, nes ten vidury
dega žvakė, o sukasi todėl, kad užmauta ant ašies ir ją suka berniukas.
Bet berniukas ne vienas – jų penki ar keturi. Jie sustoja prie durų ir už
traukia giesmę. Kažko gerklę suspaudžia, ir ašara nusirita. Kastukas
atsisėda prie fortepijono ir padeda berniukams. O žvaigždė visą laiką
sukasi. Kai baigia giesmę, vienas iš berniukų išdrožia pasveikinimą.
Kastukas duoda kiekvienam po pinigėlį, o mama išneša obuolių.
‡ Kaip atrodė kalėdojimas? Sunumeruok sakinius tinkama pirmo pratimo įvykių

tvarka.

... Vaikai palaukė, kol šeimininkai juos pavaišins ar duos pinigėlį.
... Žvaigžde nešini berniukai įėjo į trobą.
... Vienas iš berniukų išdrožė pasveikinimą.
... Kalėdotojai užtraukė giesmę.
... Vaikai padėkojo ir išėjo lankyti kitų kaimynų.
ˆ Iš pirmo pratimo teksto išrašyk daiktavardžių pateiktiems klausimams.

kas?
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ko?

ką?

Š Parašyk giminiškų žodžių daiktavardžiui Kalėdos.

œ Nurašyk sakinius, paryškintų žodžių vienaskaitą pakeisdamas daugiskaita.

Ant eglutės žėrėjo grandinė, bumbulas ir sidabro varpelis. Danguje sužibo žvaigždė. Gaudė varpas. Skambėjo Kalėdų giesmė. Širdis
plakė begaline laime.

Œ Paryškintus penkto pratimo žodžius nurašyk, skirstydamas giminėmis.

Vyr. g.
Mot. g.

š Papildyk trūkstamas raides.

Prie Kalėd... eglut...

Prie Kalėd... lopšel…

Din dilin, din dilin

Din dilin, din dilin

Dega dega žvakut...,

Skamba skamba varpel...,

Plakas liepsn… širdin.

Plaukia aidas širdin.
Vytė Nemunėlis
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† Į kryžiažodį įrašyk mėnesių pavadinimus pagal pateiktus nurodymus. Sudarytu

žodžiu papildyk sakinį.

1. Šį mėnesį švenčiamos Vėlinės. 1
2. Trumpiausias metų mėnuo.
3. Pirmas atostogų mėnuo.
4. Mėnuo, skirtas motinai.
5. Pirmas metų mėnuo,
kuris turi 30 dienų.
5
6. Paskutinis metų mėnuo.
6
7. Šį mėnesį prasideda
kalendorinis pavasaris.
8. Pirmas mokslo metų mėnuo.
9. Šį mėnesį prasideda
kalendorinė vasara.
10. Antras atostogų mėnuo.
11. Pradeda metus.

2
3
4

XI 1
7
8
9
10
11

– tai visų metų dienų sąrašas.
‡ Išbrauk nereikalingus žodžius taip, kad tekstas atitiktų skaitinio „Naujos jėgos”

turinį.

Buvo žiemos pradžia / vidurys. Oras buvo nekoks / gražus. Žvirblių
šeimyna įsikūrė sename inkile / avilyje. Žvirbliukas Švelnis / Švystis
klausinėjo tėvų apie Naujuosius ir senuosius metus. Senieji metai atliko daug gerų / blogų darbų. Senieji metai iškeliavo, nes pavargo / supyko. Jie iškeliavo gydytis / ilsėtis. Senuosius metus pakeitė Naujieji,
pilni tuščių / gerų norų ir naujų / senų jėgų.
ˆ Papildyk sakinius tinkama pateiktų žodžių forma.

Naujieji metai atėjo iš

, o senieji nukeliavo į

. Privalome didžiuotis savo tėvynės
ir dirbti jos
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.

praeitis

ateitis

† Kaip tau atrodo, kada vaikai yra gražiausi? Pabrauk sakinius, kurie išreiškia

tavo nuomonę.

Vaikai yra gražiausi, kai mandagiai elgiasi ir noriai padeda.
Vaikai yra gražiausi, kai vilki brangiais drabužiais.
Vaikai yra gražiausi, kai netingi dirbti.
Vaikai yra gražiausi, kai turi madingas šukuosenas.
Vaikai yra gražiausi, kai atlieka gerus darbus.
‡ Iš spalvotų pirmo pratimo raidžių sudaryk sakinį. Paaiškink jį, dailiai nurašyk ir

įsimink.

ˆ Perskaityk ir nurašyk sakinį. Pabrauk daiktavardžius.
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Š Atsakyk į klausimą.

Kodėl tau patinka, kai dienos yra ilgesnės?
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† Papildyk skelbimą – parašyk planetos, kosminio laivo ir daiktų, kuriuos bus ga-

lima įsigyti kelionėje, pavadinimus bei piloto vardą.

Dėmesio, dėmesio!
Šių metų vasarą organizuojama išvyka į ..................................!
Kosminis laivas „.....................................” paruoštas skrydžiui.
Kviečiame visus, kurie nebijo pavojų, netikėtumų, kurie nori
įsigyti gyvybiškai svarbių dalykų – ........................................... .
						

Laivo pilotas .................................

‡ Užpildyk kelionės dalyvio anketą.

						
						

.................................
(data)

.......................................................................................
(vardas ir pavardė)
........................................................................................
(gyvenamoji vieta)
........................................................................................
(mokykla, klasė)
........................................................................................
(tikiesi pamatyti kosmose)
........................................................................................
(nori sutikti)
........................................................................................
(pageidauji įsigyti toje keistoje planetoje)
........................................................................................
(galimi kelionėje pavojai, netikėtumai)
						
.................................
										
(parašas)
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† Parašyk, kada ir kam vaikai pasakoja savo įspūdžius.

Netveriu pasidalyti įspūdžiais, kai
Įspūdžius pasakoju mamai,
‡ Kuri tavo kelionė buvo įspūdingiausia? Papildyk tos kelionės planą – surašyk

svarbiausias vietas, kuriose buvai.

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

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

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

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

ˆ Atsakydamas į klausimus, parašyk sąsiuvinyje rašinėlį apie kelionę, kurioje tau

teko dalyvauti.

r Kas sumanė išvyką?
r Kokį tikslą jūs turėjote?
r Kada ir kur išvykote?
r Kaip sekėsi kelionė?
r Ką veikėte nuvykę?

r Ką įdomaus pamatėte?
r Kas netikėta atsitiko?
r Kada sugrįžote namo?
r Kaip tu vertini šią išvyką?

Š Pasakojime apie kelionę gali prireikti žodžių, kurie atsako į klausimą kur?

(kame?). Prirašyk šiems daiktavardžiams paskutinę raidę.

vandenyje
baloj...

laiptinėj...

upelyj... marios...

upėj...

miest... gatvėj... basein...
jūroj...

virtuvėj...

but...

tvenkinyj... kambaryj...

planetoj...
mišk... žemėj...
kosmos...
kiem...
žvaigždėj...
saulėj...
debesyj...
danguj... mėnulyj... or...
kaim... pievoj...
lauk... dirvoj... sodyboj...
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† Nuspalvink pažymėtas automobilio dalis vis kitokia spalva ir įrašyk prie jų tin-

kamus skaitmenis. Kuri dalis liko nepažymėta?

1. kėbulas
2. ratai
3. žibintas
4. vairas
5. langai
6. durys
7. priekis
8. bagažinė
‡ Aprašyk automobilį, kokį tu norėtum ateityje turėti.

Mano svajonių automobilis
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† Perskaityk Ramutės Skučaitės eilėraštį. Įrašyk i arba y.

Trauk...n...s
Tuku-tuku
Trauk...n...s.
Traukia trauk...nį
Gen...s.
O tenai – trauk...n...
Sėd... kurmiai sept...n... .

Bet...
Nuskr...do sau gen...s.
Stabt! – ...r stov...
Trauk...n...s.
O tie kurmiai
Sept...n...
Taip ...r sėd... trauk...n... .

‡ Pirmo pratimo tekste pabrauk daiktavardžius ir parašyk juos ant tinkamų vago-

nų. Žodžius, kurie pasikartoja, parašyk tik vieną kartą.

ˆ Sukurk paveikslėliui muzikinę iliustraciją. Perskaityk ant vagonų parašytus žo-

džius ir papildyk jais sakinius.

Traukinys tolsta, jo garsai tyla. Muzikoje garsų stiprumą vadiname
. Traukinys įgauna greičio, taigi didina
. Muzikoje žodis

žymi kūrinio

atlikimo greitį.
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† Pakeliauk kartu su Sauliuku ir Mįsliuku. Nykštukų vardu parašyk, ką jie veikė,

kol pateko į Paryžių. Nesuprantamus žodžius išsiaiškink „Pradinukų žodyne”
(63 tema „Skridimas”).
Punskas

skambinu

Antradienis

Kaunas
žius

Pary

telefonu į
aerouosto bilietų kasą ir užsisakau bilietus į
.

Kaunas

Kitą dieną susikrauname lagaminus ir
o
bagaži j a
r
i
ų
t
e
i
Bil
ac
istr
reg

.
Aerouoste prieiname prie
.

Lauki

amoji

salė

Lėktuvas išskris po valandos. Einame į
.
Dispečeris praneša, kad pradedama leisti į lėktuvą, kuris skrenda į

. Mes išeina-

me iš salės ir

.

Prašom užsisegti
saugos diržus.

Lėktuve susirandame savo vietas ir
.
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.

Lėktuvas rieda pakilimo taku ir
Skrendame. Stiuardesė
. Mes esame
Skridimo aukštis 5000 m
o
Oro temperatūra -20 C

.
Žiūrime

Lėktuvas leidžiasi: Prašom
užsisegti saugos diržus.

. Lėktuvas pra. Mes

deda

.
Lėktuvas
Pa ry ž
iu

. Mes

s

.
‡ Sujunk žodžius su klausimais, į kuriuos jie atsako.

traukiniu
laivų
autobusu

vežimų
ko daug?

bilietų

bilietu

autobusų

kuo?

laivu
traukinių

vagonu

vagonų

vežimu

ˆ Išbrauk transporto priemonių pavadinimus. Iš likusių skiemenų sudaryk ir

parašyk sakinį.

Keautobusasliautraukinystibaidarėylėktuvasravaltis
mamotociklasloraketanumašinairdviratisnaubalionasdinlaivasga.
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† Papasakok, kaip žmonės keliavo seniau, o kaip keliauja dabar. Po paveikslėliais

parašyk tinkamus žodžius.

Seniau žmonės keliavo

Dabar keliaujame

pėsčiomis * diližanais * automobiliais * vežimais
mikroautobusais * autobusais
‡ Kuriuo būdu keliaudami greičiausiai pasieksime kelionės tikslą, o kuriuo lėčiau-

siai? Papildyk sakinį.

Greičiausiai nukeliausime

, o lėčiausiai –
. dviračiu * lėktuvu * laivu * traukiniu

ˆ Pakeisk žodžių formą pagal klausimus. Pabrauk galūnes.

kas?                      ką?                       kuo?
mašina
kelionė
baidarė
išvyka		
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mašiną

mašina

† Parašyk penkis klausimus pateiktam sakiniui. Pavartok nykštukų nurodytus

klausiamuosius žodelius.

Didžiulis laivas greitai plaukė į uostą.

Kas?
Koks?

Ką veikė?
Kaip?
Į kur?

‡ Iš nurodytų raidžių sudaryk du žodžius ir įrašyk juos į sakinį.

1
A K
B s
C d
D t

2
u
l
m
y

3
p
š
R
o

4
i
ė
a
j

A1 B2 C4 A4 A3 B4 C1 C4
A2 D3 B1 D1 C4 B1

yra Lietuvos
ˆ Atlikite kolektyvinį darbelį „Jūroje”.
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† Lapelius su tinkamais žodžiais nuspalvink, o su netinkančiais – išbrauk.

Vandens transportas yra
priemonė.

pigiausia

medžio

Seniau laivai buvo dirbami iš
Dabar laivai statomi iš
irklais

varikliais

brangiausia

metalo

medžio

metalo

transporto

.
. Jie varomi

.

Lietuva ir Lenkija įsikūrusios prie

Baltijos

Baltosios

jūros.
Baltija – tai

nesvarbus

Upės, ežerai ir kanalai – tai
to keliai.

svarbus
viduržemio

jūros transporto kelias.
jūros

transpor-

‡ Išbrauk vandens transporto priemonių pavadinimus. Iš likusių skiemenų suda-

ryk instrumento pavadinimą ir nuspalvink aplink jį rėmelius.

baržavarvaltispegarlaivisliai

ˆ Aprašyk varpelius. Pavartok pateiktus žodžius, atitinkamai pakeisdamas jų gra-

matinę formą.

....................... – tai mušamasis instrumentas. Juos sudaro dvi ei
lės metalinių plokštelių, pritvirtintų ........................ . Stačiakam
pės plokštelės išdėstytos nuo ilgiausios iki trumpiausios, kitaip
tariant nuo ......................... iki .......................... garso. Ant kiekvie
nos ........................... parašytas garso vardas. Varpeliais skambina
ma mediniais ............................, suduodant greitai ir stangriai. Gali
ma jais skambinti įvairius ............................ . Varpeliais atliekamos
.............................. skamba aiškiai ir lengvai.
varpeliai * rėmelis * žemiausias * aukščiausias * plokštelė * plaktu
kėlis * kūrinys * melodijos
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† Parašyk savo šeimos narių ir savo vardą.

mama
ir tėtė

broliukai
ir sesutės

mamos
tėvai

tėtės
tėvai

Aš

‡ Papildyk sakinį tinkamu žodžiu.

Savo seneliams aš esu

.

sūnus * dukra * anūkas * anūkė * sesuo * brolis
ˆ Padėk seneliams sutvarkyti rąstus – sudėliok patarles. Pabrauk jose daiktavar-

džius.

Mažas kupstas
Tušti puodai
Su melu

košės nevirsi.
mažoj galvoj sutelpa.
dūmų nebijo.

Geros akys
Didi išmintis
Iš miego
Piktas šuo

gerai namus saugo.
didelį vežimą verčia.
garsiai skamba.
netoli nuvažiuosi.
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Gerai atlikęs kiekvieną užduo
tį, paryškink vieną plakato raidę. Plakatą gražiai papuošk.

† Perskaityk Romualdo Lankausko tekstą ir parašyk jam pavadinimą.

Valdas kartu su motina išsiruošė į Klaipėdą. Garlaivio deniu vaikščiojo
keleiviai. Iš laivo kamino vertėsi dūmai. Garlaivis sušvilpė, sušniokš
tavo. Pagaliau jūreiviai atkabino virves ir nuėmė lieptelį. Staiga gar
laivis sudrebėjo. Vanduo sujudo. Valdas pakėlė galvą. Garlaivis plaukė
į vandens platybes. Kopų viršūnės švytėjo ankstyvuose spinduliuose.
Motina timptelėjo Valdą už rankovės. Jie nusileido žemyn į kajutę,
atsisėdo. Keleiviai snūduriavo. Mašinos vienodai ūžė, gaudė. Valdas
ilgai žiūrėjo pro mažytį langelį. Pamažu jį veikė miegas. Tuomet ber
niukas padėjo galvą ant motinos kelių ir užmigo. Jis kažką sapnavo.
‡ Kuo Valdas keliavo į Klaipėdą?

a. lėktuvu			

b. traukiniu			

c. garlaiviu

ˆ Kuriai transporto rūšiai priklauso garlaiviai?

a. sausumos

b. vandens

c. oro transportui

Š Kaip vadinasi vieta jūros ar upės pakraštyje, skirta stovėti laivams?

a. uostas			

b. aerouostas			

c. jachta

œ Iš pirmo pratimo teksto išrašyk penkis žodžius, susijusius su vandens transportu.

Œ Pabrauk aplinkai draugiškų transporto priemonių pavadinimus.

automobilis * elektrinis traukinys * burlaivis * lėktuvas * dviratis
motociklas * sunkvežimis * tanklaivis * raketa * garlaivis
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š Parašyk po du pavyzdžius pateiktų transporto rūšių.

Sausumos transportas

Oro transportas Vandens transportas

Ÿ Sunumeruok išvardytas transporto priemones nuo lėčiausios iki greičiausios.

.... lengvoji mašina
.... supergreitasis traukinys

.... dviratis

.... motociklas

.... reaktyvinis lėktuvas

Parašyk pateiktų žodžių daugiskaitą.

vns.               dgs.

vns.  

laivas –

raketa –

keleivis –

valtis –

dgs.

¢ Papildyk sakinį.

Mėgstu keliauti

, nes

£ Parašyk klausimą pateiktam sakiniui.

Vaidas plaukė garlaiviu į Klaipėdą.

Įrašyk praleistas raides.

Vaidas turi senų mašinėli... rinkin... . Šeštadien... padarys joms garaž... .
Vaikas mokykloj... surengs rinkin... parod... .
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