
Gražina Karaneckienė

SaulutėS 
Takeliais

Pratybų sąsiuvinis 
III klasei

1 dalis

1 dalis

Wydanie pierwsze

Puńsk 2014
Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o.

www.punskas.pl



SAULUTĖS TAKELIAIS. Pratybų sąsiuvinis III klasei, 1 dalis
Zeszyt ćwiczeń do podręcznika Saulutės takeliais do edukacji wczesnoszkolnej w języku litew-
skim dla kl. III, część 1

Opracowanie
Grażyna Korzeniecka

Ilustracje i okładka 
Virginija Kalinauskaitė

Redaktor
Nijola Birgiel

Redaktor techniczny
Sygit Birgiel

Korekta
Biruta Ołów

Dauguma tekstų adaptuoti

Książka jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

ISBN 978-83-60625-91-0

© Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o.
     Puńsk 2014

Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
Arkuszy drukarskich 14,5
Wydanie I
Skład, łamanie, druk i oprawa: Wydawnictwo „Aušra” 
www.punskas.pl



3

S

Svei kas su grį žęs! Tik riau siai įspū džiai ne tel pa 
nei gal vo je, nei ki še nė se. Pa žerk juos draugams 
ir mo ky to jui. Pa pas akok, kur bu vai, ką ma tei, 

su kuo su si pa ži nai, ko iš mo kai...

† Padėk Sauliukui patekti į mokyklą. Sudaryk ir parašyk sakinius.

‡  Pakartok mandagumo žodžius – išspręsk kryžiažodį. Jeigu kurio žodžio nežino-
si, tau padės pateikti pavyzdžiai. Sudarytu žodžiu papildyk sakinį.

1. Man da gus kreipi mo si žo dis, pvz.: ... sės tis, ... pa dė ti. 2. Man da gu mo 
žo dis, ta ria mas reiš kiant pa dė ką, pvz., ... už pa gal bą. 3. Du žo džiai, 
sa ko mi svei ki nan tis 
įdie no jus. 4. Ki tas dė-
ko jant sa ko mas žo dis.  
5. Šiais žo džiais  
svei ki na mės ry tą.  
6. Du žo džiai, sa ko mi 
at si svei ki nant.  
7. Vie nu žo džiu iš reiš-
kia mas at si svei ki ni mas.  
8. Žo dis, sa ko mas ką už ga vus, 
įžei dus, pvz.,  
... už pa da ry tą ne ma lo nu mą.

pvz. = pa vyz džiui
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ˆ Perskaityk ir parašyk raizgynėlėse paslėptus kelių vadovėlio skyrių pavadini-
mus. Langeliuose nupiešk jiems iliustracijas. 

Š  Paaiškink eilėraštyje „Į mokyklą” pavartotus vaizdingus posakius. Sujunk tin-
kamus lapelius.

Mokysimės apie tolimas keliones.Skambutis į mokyklą šaukia.

Čia mes su Kolumbu 
po marias keliausim.

Afrikoj matysim,  
kaip gyvena strausai.

Mokysimės savo tėvynės istorijos.

Pažinsime kitų kraštų gyvūnus.

Laikas grįžti į mokyklą.

Su krivių krivaičiais 
čia pasikalbėsim.
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ˆ Ką manai apie vėlavimą į pamokas? Nuspalvink lapelius su atsakymais, kuriuo-
se išreikšta tavo nuomonė.

† Nubrauk nereikalingas raides ir perskaityk Almos Karosaitės eilėraštį.

Ei na Miykė ta ku čiu.
ABC jam ant pe čių.
ABC – tai ta kupriynė.
Oi kaip raidės nu si triynė.

Toj kupriynėj ir skiylė jau.
Kaip jiy atsiyrast ga lė jo?

O pro tą ne ma žą skiylę
Ir pieš tu kai pasiypy lė.

Pažiymių kniyge lė kiyšo.
Dveje tas per pus supliyšo.
Miykė jau da bar sakiys:
Koks aš ge ras mokiyniys!

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

klau sia ma sis sa ki nys

Šau kia ma sis sa ki nys

Tie sio gi nis sa ki nys

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.
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ˆ Perskaityk Eduardo Mieželaičio eilėraščio ištrauką ir įrašyk dvibalses. 

† Pabandyk perskaityti patarlę. Dailiai ją parašyk. 

a –

e –

u –

i –

r –

n –

s –

t –

v –

g –

ž –

b –
m –

‡ Kuris apibūdinimas kuriai langeliuose įrašytai raidei tinka? Nurodyk rodyklė-
mis. Parašyk, ką tau pasakė raidės. 

 Abė cė lė je esu po K 

Pra de du abė cė lę  

Abė cė lė je ma no

kai my nė s yra C ir D  

 Abė cė lė je esu prieš C

 Kar tais ga liu bū ti     
minkš tu mo  

žen klas

 Esu prieš V

Iš si ri kia vo vi sos r.....dės –

K.....p ant ša ke lės vo ver.....tės.

Ir tu pi žo dis ant ša kos –

Sald.....nį g.....s ir nu šok.....s.

Nė ra di des nio man ska nės to

Už kny gą – ją ry ju be sv.....sto.
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Š Ką gali pasakyti apie trečiame pratime aprašomą vaiką?  
Nuspalvink tinkamus lapelius žaliai. 

Œ Sąsiuvinyje sudaryk vaikų vardų sąrašą abėcėlės tvarka.

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

Vaikas mėgsta saldainius.

Vaikas mėgsta skaityti knygas. 

Vaikas valgo daug sviesto.

Vaikas pažįsta visas raides.

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
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† Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraščio ištrauką ir parink tinkamus atsaky-
mus pateiktiems klausimams.

r Kur vai kai pra lei do at os to gas?        
     a. mies te               b. kai me 
     c. kal nuo se           d. prie jū ros

r Ką vai kai vei kė ato sto gau da mi?       
     a. žve jo jo              b. mau dė si jū ro je           c. pa dė jo pjau ti šie ną                   
     d. ke lia vo              e. lan kė mu zie jus     f. bėgiojo

r Ko kius gy vū nus ma tė vai kai?           
     a. dramb lius         b. jau čius 
    c. ark lius     d. gand rus

‡ Sujunk sakinius su atitinkamais pojūčių pavadinimais. 

            Miš kas kve pia eg lių sa kais ir žy din čio mis gė lė mis.

     Ty liai ošia šim ta me čiai me džiai, sklin da paukš čių gies mės.

Ten žy di po lan gu rū ta,
O to po ly gand ras ka le na.

Ten kve pia kal ne liuos ru giai,
O slė niuos bal ti do bi liu kai.
Per va sa rą laks to sma giai
Žvaigž dė tom kak tom ku me liu kai.

Bė gio si me pie vom ir mes,
Pa dė ję šie ne lį nu pjau ti.

Ma ty sim, kaip aria že mes,
Gir dė sim bau bo jan tį jau tį.
 
O ry tą Spen glos du bu ry
Pa gau sim kirš liu ką ar kuo ją,
Par ne šim Ie vu tei, ku ri
Kaip mū sų te tu lė dzūkuo ja.

 uos lė re gė ji mas ly tė ji mas sko nis klau sa

             Gi ria ve ria akis tūks tan čiais spal vų.

                         Nie ka da ne už mir šiu že muo gių ir avie čių sal du mo.

   Miške atsisėdau ant minkštų samanų.                     
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ˆ Prie kiekvieno piešinio elemento nupiešk spalvotus taškus, atitinkančius pojū-
čius, kurie padės tau jį pažinti.

œ Ketvirto pratimo žodžius nurašyk abėcėlės tvarka.

Š Su kokiais pojūčiais yra susiję pateikti žodžiai? Kiekvieną iš jų pabrauk trečia-
me pratime nurodyta spalva. 

kve pian tis     ūže sys     gar sus     sal dus     švel nus 

auk si nis      kai ti na     ža lia      lo ja     skaid rus 

čirš kia      čiul ba      šil tas     ska nus     įvai ria spal vės

 re gė ji mas

 klau sa

 ly tė ji mas

 sko nis

 uos lė

Œ Sudaryk ir parašyk kelis sakinius apie trečio pratimo paveikslėlį.
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†  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.

ne bėk * ne sto vėk * ne ke ve rzok * ne skai tyk * ne lipk * ne žaisk
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†  Kaip turi elgtis vaikai, norėdami nusipirkti ledų? Nuspalvink žaliai pėdeles, ku-
riomis turi eiti vaikai, bei lapelį su tinkamu atsakymu. 

Š Trečio pratimo eilėraštuke tiesioginius sakinius pabrauk žaliai, šaukiamuosius – 
raudonai, o klausiamąjį – geltonai.

ˆ Papildyk praleistas raides Juozo Nekrošiaus eilėraštuke.

‡ Sudaryk ir parašyk sakinį. 

S v a s e t o e l

u š i i s a m k y !

a t t a i m a s j e

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!

Nueiti tiesiai.Nueiti iki pėsčiųjų perėjos, sustoti, 
apsidairyti ir eiti per gatvę,  
kai bus saugu.
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† Ką reiškia šie ženklai? Papildyk sakinius.

Įspėjamiejiženklai

Pa vo jin gas po sū kis

į
 

Ke lių 

Draudžiamiejiženklai

Drau džia ma  
bet ko kiu  
trans por tu.

Drau džia ma  
bet ko kiu  
trans por tu.

Drau džia ma suk ti į                  

 

Drau džia ma 
dvira čiu.

Nukreipiamiejiženklai

 

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

be už kar dų.

Pri va lo ma va žiuo ti  Eis mas Ke li as tik
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ˆ Kokią reikšmę turi spalva pateiktuose darbeliuose? Atlik darbelį, kuriame pa-
naudosi simbolinę spalvų reikšmę.

Œ Sujunk pateiktus ritmus su tinkamais transporto priemonių pavadinimais. Rit-
miškai perskaityk žodžius.

 Au to bu sas

 Tro lei bu sas

 Trauki nys 

 Ma ši na

 Dvira tis

   

   

  

œ Perskaityk dialogą. Sudėk skyrybos ženklus.

Su grį žo Sau liu kas. Jis vie šė jo pas se ne lius. Tė tis kaip ty čia  klau sia:
– Ar ge ras bu vai_
– Ge ras_
– Ar ne ba rė ta vęs se ne lis_
– Ne... Tik tai pa ju di no man au sį_
– O už ką pa ju di no_
– Dvira čiu į rū gu sio pie no puo dy nę įva žia vau_

Š Perskaityk pokalbį ir parašyk, kas su kuo galėjo kalbėtis. Paryškink skyrybos 
ženklus. Kurie skyrybos ženklai būdingi dialogui?

– Jūs ne ma tė te ženk lo?
– Ko kio ženk lo?
– Kad čia drau džia ma va žiuo ti.
– At leis ki te, aš pir mą kar tą šia me mies te...
– Da bar ne bau siu, ta čiau ki tą kar tą bū ki te ati des nis.
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ˆ Sauliukas, rašydamas eismo taisykles dviratininkams, suabejojo, kur rašyti e, ė, 
o kur ie. Padėk nykštukui taisyklingai parašyti žodžius.

Važiuodamasdviračiuprivalai:

r Bū ti d...m...sin gas ir su si kau pęs.
r Sau go tis pats.
r Ži no ti svar biau sius k...lio ž...nklus, eis mo tai sykl...s ir jų lai ky tis.
r Mok...ti sau giai už lip ti ant dvira čio ir prad...ti va žiuo ti.
r Mok...ti dvira tį sau giai su stab dy ti ir nuo jo nu lip ti.
r G...b...ti at si gręž ti at gal ir pa žiūr...ti, kas d...da si už nu ga ros.
r Mok...ti v.....na ran ka ro dy ti po sū kį, o ki ta vai ruo ti to liau; mok...ti     
  tą pa tį da ry ti ir ki ta ran ka.

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

‡ Išbrauk su kelių eismu susijusius žodžius. Perskaityk likusius skiemenis ir suži-
nosi, ko reikia išmokti įsigijus dviratį.

Gat vė sau pe rė ja giai ša li gat vis vaš vie so fo ras žiuo ke lio ženk lai ti

1. Švie so fo ro spal va, drau džian ti eis mą.
2. Daž nai san kry žo je jis re gu liuo ja eis mą.
3. Švie so fo ro spal va, ku ri lei džia eis mą.
4. Vieta, skir ta per ei ti per ke lią ar gat vę pės tiesiems.
5. Trans por to prie mo nių da lis, ku ri va žiuo jant su ka si.
6. Jo je su sto ja au to bu sas.
7. Gat vės da lis, skir ta pės čių jų eis mui.
8. Dvie jų gat vių ar ba ke lių su si kir ti mas.

e

ė
ie

1
2

3
4

5

6
7

8

.................................................................................................
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† Nuspalvink žaliai rodyklę, rodančią, kuris eismo dalyvis važiuoja pirmas, o rau-
donai – kuris važiuoja antras. Apibrauk tinkamą atsakymo numerį.

Laimei, krautuvė dar veikė. 

Pasiėmus pinigus, Onutė nubėgo į parduotuvę.

Mergaitė turėjo grįžti namo.

Staiga pastebėjo, kad užmiršo pinigų.

Laukė, kol užsidegs žalia šviesa.

‡ Perskaityk pasakojimo pradžią. Pratęsk pasakojimą, surašydamas lapeliuose pa-
teiktus sakinius tinkama tvarka. 

Įparduotuvę

Vėlyvą popietę Onutė skubėjo į parduotuvę. Norėjo nusipirkti sąsiuvi-
nį ir pieštuką. Sustojo prie perėjos.

1. Pirmas važiuoja dviratininkas.        2. Pirmas važiuoja automobilis.
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ˆ Iš kryžiažodyje įrašytų žodžių išrink ir parašyk tuos, kuriuose yra priebalsė j. 
Prisimink, kaip tariamas šia raide žymimas garsas.

‡ Išspręsk paveikslėlių kryžiažodį.  
Iš nurodytų raidžių sudaryk žodį. Parašyk su juo sakinį.

† Išsprendęs galvosūkį, sužinosi, apie ką mokysimės per artimiausias dienas.  
Papildyk sakinį sudarytų žodžių tinkama forma.

Ar va sa rą au ga lai žy di ir bran di na sėk las?

Ar va sa rą paukš čiai ir žvė re liai au gi na sa vo jau nik lius?

Ar ba lan dis yra va sa ros mė nuo?

Ar kiaul pie nė ir var pu tis yra pikt žo lės?

Ar va sa rą nak tys yra il ges nės ne gu die nos?

ne

ar

dar

mieji

tu

kai

Pa žin si me
 

, jų au ga lus ir gy vū nus.

1

2
3

4
5

6
7

8

9
10 1
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† Perskaityk Austės Bareikytės pasakojimą ir pabrauk tinkamus atsakymus  
į klausimus.

Javai

Ru gys, mie žis ir avi ža su si ta rė žie mo ti lau ke.  
Avi žai šal ta pa si da rė, ana ir sa ko:

– Leis kit ma ne na mo, aš pa si im siu sa vo duk ry tę.  
Mums dviem su si glau dus bus šil čiau.

Avi ža, kai nu ėjo, ir ne grį žo. Nuo to lai ko taip ir li ko – avi ža vi sa da su-
si ki bus su duk ry te.

O mie žis, kai tik pa si ro dė šal na, pa bū go ir, nie ko ru giui ne sa kęs,  
pa si lei do bėg ti na mo. Ru gys, pa ėmęs laz dą, kad me tė jam – laz da ir 
įstri go. Taip ir li ko mie žiui ta laz da – akuo tas.

Tik vie nas ru gys iš lai kė su tar tį ir per žiem iš bu vo lau ke.

r Ku rie ja vai su si ta rė žie mo ti lau ke? (avi ža * ru gys * kvie tys * mie žis)
r Ku ris iš ja vų nu ėjo na mo pa si im ti duk ry tės? (ru gys * mie žis * avi ža)
r Ku ris iš ja vų no rė jo pa bėg ti? (ru gys * mie žis * avi ža)
r Ku ris iš ja vų iš lai kė su tar tį? (ru gys * mie žis * avi ža)

ru gys – 

kvie tys – 

mie žis – 

ˆ Parašyk javų pavadinimų daugiskaitą. Paryškink minkštumo ženklus.

avi ža – 

ku ku rū zas – 

gri kis – 

r Žiem ken tė lis, trum pais akuo tė liais.

r Kiek vie nas grū de lis gel to nais lukš te liais.

r Su duk re le, ap si siau tus ska re le.

r Grū do vir šū nė lėj il gas akuo tė lis.

avi ža

kvie tys

ru gys

mie žis

‡ Sujunk javų varpų piešinius su tinkamais pavadinimais ir apibūdinimais.
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† Sujunk javų augalo dalis su jų pavadinimais. Padėk Sauliukui papildyti sakinius.

šak nys

šiau das

la pas

var pa

grū das

‡ Perskaityk patarles ir nuspręsk, kur tinka žodis šiaudas, o kur grūdas. Įrašyk 
šių žodžių tinkamas formas.

Šiau das – tai ja vų .
 

Ja vų
 

 
va di na mos grū dais. Ja vų 

žie dai yra su kaup ti
 

– var po se, šluo te lė se 

ar ba bur buolėse.

Iš 
 
ve ži mą pri skal do. 

Be
  

ne bus grū dų. 

Ant ki to ir 
 
pa ma to, 

o ant sa vęs nė kū lio. Skęs tan ty sis
 

ir už
  

grie bia si.

Dėk
  

 prie
 

  
– pri pil si aruodą.

Pa puo lė kaip ak lai viš tai 

 . Pe lų vis daugiau

 kaip  .

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

Ma no mai šas pa kul...n...s Mai šas ...ra, grū dai b...ra,

Tr...n...tiš kai aus tas.  Nė ra kam už siūt... .

žiedynuose * stiebas * sėklos
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juo da duona * ban de lės * dribs niai * ma ka ro nai * sau sai niai   
ma nų kruopos * kruopos

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

Mušamieji  Pučiamieji  Styginiai

š Surūšiuok šeštame pratime pateiktus instrumentus.

 sku du čiai 

 lamz de lis

 bir by nė 

 skraba lai

Œ Sujunk instrumentus su jų pavadinimais.

 belstukas

 kank lės

 mo li nu kai

 žvan gu liai

ru giai              kviečiaimiežiaiavižoskukurūzai

œ  Parašyk, kurį iš javų gaminamą produktą valgai dažniausiai.
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† Surikiuok darbų tvarką ir patark Sauliukui ir jo sesutei, kaip kepti pyragą.

ˆ Nuspalvink piešinio dalis su žodžiais, kuriuose dvibalsis au yra po minkštojo 
priebalsio. Įsidėmėk jų rašybą.

Elekt ri niai sir du ji niai sį ren gi niais ga li nau do tis tik su au gu sių jų aki vaiz do je.

Ne žaisk deg tu kais! Ar ži nai,kad karš ti rie ba lai ga liap de gin tio dą?

‡ Prieš kepdamas pyragą, perskaityk ir nurašyk Sauliuko patarimus. Tiesioginį 
sakinį pabrauk žaliai, klausiamąjį – geltonai, šaukiamąjį – mėlynai.
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Š Surašyk trečio pratimo žodžius su iau abėcėlės tvarka.

œ Parink paveikslėliams tinkančius sakinius ir nubrėžk rodykles.

Na tos for ma ro do gar so
  

Œ Sauliukas sumanė, kad sveikąją natą galima palyginti su duonos kepaliuku. Pra-
tęsk nykštuko samprotavimą ir pasakyk, su kuo galima palyginti pusinę, ketvir-
tinę ir aštuntinę natas. Papildyk sakinį.

Vis ko po tru pu tį – svei ka.

Vis ko per daug – ne svei ka.

Per daug sal du my nų – ne svei ka.
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‡ Atskirk kultūrinius augalus nuo piktžolių ir surašyk tinkamose grupėse.

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

Ką pa sė si, ...

a. tas ir iš augs.

b. tą ir pjau si.

c. tą ir ėsi.

Sa vo kie me ir gai dys ...

a. skraidys.

b. kaip viš ta.

c. drąsus.

Ne girk die nos ...

a. be va ka ro.

b. be sau lės.

c. be nak ties.

ru gys ba lan dak vie tys ru gia gė lė mie žis ku ku rū za sus nis a vi žapienė

Ei nant ar ti, reikia ...

a. ark lį ge rai pa šer ti.

b. at si ger ti.

c. pa si im ti plū gą.

Daug ran kų ...

a. iš raus miš ką tan kų.

b. daug ir ko jų.

c. di džią naš tą pa ke lia.

Juo da duona – ...

a. ne py ra gas.

b. ne val gis.

c. ne ba das.

Javai 

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

œ Sujunk ritmus su tinkamomis javų pavadinimų poromis.

saulėgrąža 

miežis 

Š Atpažink augalus. Į langelius po paveikslėliais įrašyk raides, esančias prie auga-
lų pavadinimų. Sudaryk ir nurašyk sakinį.

1. Ži ba kaip žal tys, ėda kaip ark lys.
2. Ries tas ku me liu kas vi są lau ką  

iš le kio ja.
3. Pil nas lau kas ada tų  

pri smaigs ty tas.
4. Kas nu mi ręs gie da?
5. Šim tas bro lių vie na  

juos ta ry ši.
6. Svy ru svy ru ir par grio vė šim tą vy rų.

Sun kus .................. gar džią duoną ke pa.

1

2
3

4
5

6

aviža 

kukurūzas 

               

               

           

avižos         kvietrugiai

grikiai          kukurūzai

miežiai           rugiai

u s

o k

o n

ud

rugys              ą      !

kvietys            T      a
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† Paieškok „Vaikų enciklopedijoje” ir kituose žinių šaltiniuose žinių apie bulves ir 
pabandyk išspręsti kryžiažodį.

pa ša ri niai run ke liai

cuk ri niai run ke liai

raudo nie ji bu ro kė liai

ˆ Sujunk augalų aprašymus su pavadinimais.

dygstaaugažydibręsta

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

1. Ke liau to jas, at ra dęs 
Ame ri kos že my ną.

Iš jų šak nų ga mi na mas cuk rus,  
o at lie kos yra gy vu lių mais tas.

Mie lai val go me jų šak nis bei jau nus la pus.

Jų šak ni mis ir la pais žem dir biai 
še ria gy vu lius.

2. Bulvių plokštainis.

3. Žmo nės, pra dė ję 
au gin ti bul ves.

4. Eu ro pos ša lis, į ku rią bul vės iš Ame ri kos 
že my no bu vo at ga ben tos pir miau sia.

5. Bul vės tė vy nė.

1
2

3

4

5

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

      pu si nė

na ta      pau zė

Œ Įrašyk tinkamus muzikinius ženklus.

1. Pil vas ne laik raš tis – ką įde di,  
ne ma ty ti.

2. Dėl kvai los gal vos ko joms bė da.
3. Tu ri me dvi au sis ir vie ną bur ną,  

kad daugiau klau sy tu me.
4. Kol šuo urz gia, ne įkąs.
5. Dil gė lė ne sė ta au ga,  

o kvie čiai pa sė ti ne au ga.

œ Kiekviename sakinyje yra tik po vieną žodį su mišriuoju dvigarsiu. Rask tuos 
žodžius ir įrašyk į kryžiažodį. Sudarytu žodžiu papildyk sakinį.

Burokėliųsalotos

Bu ro kė lius iš vir ti, nu lup ti, su tar kuo ti. 
Pu pe les iš vir ti pa sū dy ta me van de ny je. 
Su dėti alie ju je pa troš kin tus svo gū nus. 
Įber ti žiup sne lį drus kos, tru pu tį smul-
kiai su pjaus ty to čes na ko. Vis ką ge rai 
iš mai šy ti. Su dė ti į du be nė lį ir pa puoš ti 
pet ra žo lių la pe liais.

 mu zi ko je  ro do, kiek tu ri truk ti per trau ka 

tarp gar sų.

    aš tun ti nė

 na ta        pau zė

  ket vir ti nė

na ta        pau zė

1

2

3

4

5
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† Išbrauk aliejinių augalų pavadinimus. Iš likusių raidžių sudaryk ir parašyk sakinį.

‡ Kuriam žodžiui kuris mišrusis dvigarsis tinka? Sujunk rodyklėmis saulėgrąžas 
su tinkamais žiedlapiais. Papildytus žodžius parašyk.

r a p s a s v a l g y k a

į v l i n a s a i r i o g

s p ą m a i s t ą – s v u

o e m o l i ū g a s i k o

j a i m a i t i n k i s n

a ! s a u l ė g r ą ž a a

il

ir

ur

p.....kas .....gas

v.....na m.....tai

p.....mas
d.....ba

žv.....blis

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

p.....tyti
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† Ar prisimeni lino kelią nuo mažos sėklytės iki mėgstamiausio lininio drabužio? 
Po paveikslėliais parašyk darbų pavadinimus. Skirtingomis spalvomis paryš-
kink minkštumo ženklus ir priebalsę j.

Su do ro jo kaip š...ltą v...lną. Reikalingas kaip t...lte sk...lė. G...rė si gai-
dys, kad va na gą pa baid...s. Žo dis žv...rbliu iš le kia, o jau čiu su grįž ta. 

ˆ Įrašyk praleistas raides i arba y.

‡ Nuspalvink rankšluostinę ir rankšluostį, ant kurių parašyti iš linų ir kanapių 
gaunamų produktų pavadinimai.

ver pia * bru ka * sė ja * šu kuo ja * klo ja * rauna * au džia * au gi na  

miltai, makaronai, 
dribsniai, kruopos, 
duona, sausainiai

krakmolas,  
cukrus, traškučiai, 
saldainiai, 
ledinukai

aliejus, siūlai, 
virvė, audeklas, 
staltiesės,  
rankšluosčiai
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‡ Kiekvienoje patarlėje yra priešingos reikšmės žodžių. Pabrauk juos.

† Pavadink žemdirbių pagalbininkus – išspręsk kryžiažodį.

Anks ty va sis dan tis krapš to,

Di de lė iš min tis 

Darbas žmogų gražina, 

Ko nau jas puo das pri si ge ria, 

Se nam de ra pa tar ti,

Kas daug šne ka, 

Bai lus la po iš si gąs ta,

Ru de nį švais tos,

Ką va sa rą ko ja pa spi ri,

Lai mė pės čia at ei na,

Ge ram vi si ge ri,

Koks klau si mas,

tą žie mą į bur ną pa imi.

nelaimė va žiuo ta iš va žiuo ja.

pa va sa rį graibs tos.

toks ir at sa ky mas. 

blo gam vi si blo gi.

ˆ Surask antrą patarlės dalį. Tau padės priešingos reikšmės žodžiai. 

o vė ly va sis – akis.

ma žoj gal voj su tel pa.

   tinginystė juodina.

  tuo ir se nas at si duo da.

 jau nam – pa klaus ti.

        ma žai da ro.

 drąsus ir vil ko ne bi jo.

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.

1
2

3
4

5
6
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†  Kurie laukų gyvūnai pasislėpė sakiniuose? Pažymėk ir parašyk jų pavadinimus.

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

šo ko la do ga ba las

š       K       k       l     l        r    g    v

rūtužė

ū       u       t       p       u       ū

‡ Sauliukas pakeitė paryškintas raides ir iš pateiktų raidžių sudarė du laukų gyvū-
nų pavadinimus. Išspręsk nykštuko galvosūkius.

Ne ži nau, kurapkasiau skry ne lę. Kar tais nas rai gė dą pa da ro. Nie kur 
mis ti ne ga liu ra miai. Kir-var-var na ras nė rė eže ran. Kam pe lė lės kė lė 
puo tą.

Visas jos kūnas – minkštas padas, ant 
kurio yra galva su nedideliais rageliais. 
Ant nugaros – namelis.

Nedidelis kenksmingas graužikas, gyve-
nantis namuose, laukuose ir miškuose.

Panaši į varlę, bet gyvena sausumoje.

Dryžuotas gelsvomis ir juodomis  
juostelėmis vabalas. Bulvių kenkėjas.

Laukinis paukštis, panašus į vištą. Jo 
plunksnų raibumas susilieja su pilka 
laukų spalva. Lesa vabzdžius, sėklas.
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† 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 per-
pūstų. Vieną pėdą išverčia ir kaip kepurę nuo lietaus dvylikai brolių 
ant viršaus uždeda.

‡ Pa ra šyk au ga lų, iš ku rių ga mi na mi šie pro duk tai, pa va di ni mus.

Cuk rus –
    

Kvie ti niai  mil tai – 

 
Sau lė grą žų alie jus – 

  
Krak mo las –  

ˆ Nu spal vink bul vės po že mi nes da lis ir pa ra šyk jų pa va di ni mus.

Nuo sta biai dir bai.

Daug ži nai ir mo ki.

Su ge bi daugiau.

Pa kar tok ir  
pa ban dyk dar kar tą.

Pa si tik rink, kiek jau iš mo kai. At li kęs 
kiek vie ną už duo tį nu spal vink var po-
je du grū dus (pra dėk spal vin ti nuo 

apa čios). Bai gęs dar bą įver tink sa vo 
ži nias ir ge bė ji mus.
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Ja vo stie bas – tai , o sėk los – tai .  

Š Pa pil dyk.

Œ  Ko kie dar bai at lie ka mi šiais že mės ūkio pa dar gais?

Ja vų kom bai nas –   ir   

Sė ja mo ji –      Plū gas – 

Akė čios –      Ka sa mo ji – 

œ Kiekvienoje grupėje išbrauk vieno prie kitų netinkančio augalo vardą. Parašyk 
bendrą kiekvienos augalų grupės pavadinimą. 

bul vės, cuk ri niai run ke liai,  
avi žos, pa ša ri niai run ke liai

li nai, ka na pės,  
ku ku rū zai

aguo nos, sau lė grą žos, 
rap sai, bul vės, so ja

ru giai, kvie čiai,  
sau lė grą žos, avi žos

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

... Bul vių kau pi mas, pikt žo lių ir ken kė jų nai ki ni mas.

... Bul vių sėk los pa ruo ši mas.

... Bul vių so di ni mas.

... Bul via ka sis.
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†  Nurodyk rodyklėmis, kuris vaikas ką sako. Vaikų pasakytuose sakiniuose pa-
ryškink skyrybos ženklus. Raiškiai perskaityk sakinius.

Š Tą paveikslėlį, kurio nuotaika linksma, nuspalvink šiltomis spalvomis, o tą, ku-
rio liūdna – šaltomis. 

ˆ Iš antrame pratime pateiktų patarlių išrašyk žodžius su minkštumo ženklu. 

‡ Perskaityk patarles. Pabrauk žodžius, kurie įvardija jausmus.

Nu liū do kaip žir gą par da vęs. Kas pyks ta, tam ra gai dygs ta. Džiau gia si 
lyg ge le žė lę ra dęs. Kas ty li, tą vi si my li.

  Ką man pa sa kys ma ma?
    Su dau žiau ąso tė lį!

 Ne nu si mink...  
   Tu greit pa sveik si...

  Ne truk dyk!  
    Aš ne tu riu lai ko.

 Va lio! 
   At va žiuo ja se ne lis!



33

† Įsivaizduok, kad esi rudeninis lapelis. Užbaik sakinius.

ˆ Kurie gyvūnų pavadinimai yra giminiški žodžiai? Nuspalvink lapus su tais pa-
vadinimais vienodomis spalvomis. 

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

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

Dabar skrendu

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

Vakar skrajojau

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

Rytoj šoksiu

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

vištakumeliukas
veršiukas

arklys katė

žąsiukas
viščiukas

kačiukas

žąsis

kumelė

katinas

gaidys

žąsinas

karvė
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r Koks tai paukš tis?
r Ku ris jo po žy mis la biau siai krin ta į akis?
r Ko kios paukš čio plunks nos?
r Ko kia jo gal va ir sna pas?
r Ko kie spar nai ir uo de ga?
r Kuo įdo mus šis paukš tis?

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

l = k

ės = as

ˆ Išspręsk rebusą ir sužinosi paveikslėlyje pavaizduoto paukščio pavadinimą. 
Paieškok apie jį žinių „Vaikų enciklopedijoje”.

Poe tas ei lė raš ty je iš reiš kia
 

‡ Kokius jausmus poetas išreiškia eilėraštyje? Papildyk sakinį.

† Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraštį ir įrašyk praleistas raides.

Su grį šiu iš mok...klos,

Pr...glu siu prie kaš to no, –

Sud...siu dainuž...lę

Iš ...lg...sio g...lto no.

Geltonamuzikėlė

Į tol...mą ke lio nę

Paukšt...liai pa sik...l... .

Suv...rpo m...džių la pai –

G...lto na muz...kė lė.

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

paukštis     gyvulys      paukštelis      

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

gul bi nas * šar kiu kas * Gul bi niš kės * gand re lis * gand ri nė ti  
Šar kū nai

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

gul bė * šar ka * gand ras * kregž dė

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

ˆ Parašyk giminiškų žodžių.

darže   laukuose   miške

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

kas auga

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
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† Rask lentelėje ir nuspalvink giminiškus žodžius. Iš likusių raidžių sudaryk ir 
parašyk sakinį.

ˆ Giminiškus žodžius nuspalvink viena spalva, negiminiškus – kita.

‡ Perskaityk Sauliuko užrašus, skirstydamas tekstą sakiniais. Ištaisyk pirmąją  
kiekvieno sakinio raidę ir sudėk reikalingus skyrybos ženklus.

Rugsėjis

sau le lė vis že miau te pa ky la  il gė ja nak tys  vės ta oras  gels ta kle vai  vir-
pa oran ži niai drebu lės la pai  beb rai už tvan kas re mon tuo ja  o ką vei kia 
šer nai  jie ka sa bul ves  vo ve rės džio vi na gry bus  oi, koks įdo mus ru duo

li nai li ne liai la pė la pi nas ke lias ke le lis

ly nas la pas kel mas

li ni nis li nu kai la pu tė la pu tai tė ke lei vis pa ke lė

r a š i n y s K e l i a u j u r

r a š y b a s p a l v o t a i s a

r u d e n ė l i o r a š t a s š

r a š i n ė l i s t a k a i s o
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† Rask ir nuspalvink mokytojams skirtas gėles. Iš likusių žodžių sudaryk ir para-
šyk sakinį. Paryškink priebalses.

Gra ži natos gė lės ne ma tė.

Uo dai na gų ne tu ri.

‡ Surask ir pažymėk su muzika susijusius žodžius. Parašyk juos prie paveikslėlių. 
Parink ir parašyk jiems po du giminiškus žodžius.

Ar sau giam ke lių eis mui kas tru kdo?

Ten neg ro jau ne be bu vo.
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tėvas draugas

† Po žiedlapiais parašyk giminiškus žodžius. Pirmos gėlės žiedlapius nuspalvink 
šiltomis spalvomis, o antros – šaltomis.

Me di nis ar ba me ta li nis lan kas, ap temp tas oda –
 

Lan ke lis su įtvir tin tais me ta li niais žvan gu čiais –
 

Du va ri niai lėkš tės pa vi da lo skri tu liai – 

Plie ni nis tri kam piu su lenk tas stry pas, ku rio kraš ti nės vie na me kam pe

ne si lie čia – 

Me di nis ru tu liu kas su įtvir tin ta ran ke nė le ir smul kiais žir ne liais vi du je –

Dvi me di nės kriauk lės, pri tvir tin tos prie ko te lio – 

‡ Atpažink instrumentus pagal aprašymus ir parašyk jų pavadinimus.
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† Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraštuką. Vietoj brūkšnelių sudėk tinkamus 
skyrybos ženklus. Nupiešk mokyklą, kurią tu pastatytum.

ˆ Papildyk sakinį antrame pratime pateiktais žodžiais.

Esu  

‡ 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)

Mokyklėlė

– Kur va žiuo ji _
– Į Aly tų _
– Ką ten pirk si _
– Šim tą ply tų _
– Ką sta ty si _
– Mo kyk lė lę _
Mo kyk lė lėn
Ve siu lė lę _
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Š Parašyk pateiktų žodžių daugiskaitą. Skirtingomis spalvomis paryškink u ir ū.

Œ Koks turėtų būti geras draugas? Nurodyk rodyklėmis tinkamus žodžius.

œ Nuspalvink langelius su nuorodomis, kurios padės tau rasti tikrą draugą. Iš liku-
sių raidžių sudaryk ir parašyk patarlę.

N B Ū K E N U O Š I R D U S L A I M
V I S A D A Ė S A K Y K J T I E S Ą
A T I D Ž I A I E I Š K L A U S Y K
P A T R A S K A L A I K O Ž I N S I
D R P A G U O S K A U G Ą !

darbš tus          –  
 

gob šus –   

go dus –    

sal dus –   

ty lus –    

dailus –   

kant rus   –  

jautrus –   

nuoširdus

kantrus paslaugus

išdidus

veidmainis

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

Ru duo il gai dar ba vo si. Ryš kia spal viais la pais gra žiai pa puo šė vi sus 
me de lius. Kvie čia me į miš ką. Iš plės to mis ake lė mis žiū rė ki te į miš ko 
gro žy bes. Pa gal vo ki te, kas tik tų įvai riems ran kų dar be liams. Kan ko-
rė žiai, gi lės, la pai, me die nos ga ba liu kai... Kiek vie na me miš ke ly je jų 
ne trūks ta. Žirk lu tes, kli jų, po pie riaus ir darbš čias ran kas – tu ri te. Pa-
si ga min ki te įdo mių žais liu kų.

‡ Perskaityk tekstą. Rask ir pabrauk giminiškus žodžius. Nuspalvink jų šaknis.

tyrimolapas

Ty rė jas .....................................................................................................

Koks miš kas (spyg liuo čių, la puo čių, miš rusis) ......................................

Ko kie au ga me džiai .................................................................................

  krū mai ..........................................................................................

  žo li niai au ga lai .............................................................................

Ko kie pa ste bė ti paukš čiai .......................................................................

  vabz džiai ......................................................................................

  ki ti gy vū nai ..................................................................................

Ar miš kas šva rus? ...................................................................................

Ar ge ra ja me gy ven ti au ga lams ir gy vū nams? Ko dėl? .........................

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

IŠVADOS: ................................................................................................

..................................................................................................................
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ˆ Kuri galūnė kuriam žodžiui tinka? Parašyk.

œ Suskirstyk ketvirto pratimo muzikinius instrumentus pagal rūšis.

Mušamieji Styginiai Pučiamieji

var pe liai   * dū da * flei ta * būg nas * tri kam pis * gi ta ra * lėkš tės * smui kas  
kont ra bo sas

Š Po paveikslėliais parašyk instrumentų pavadinimus.

-e
-yje
-oje

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__
__

__

__

-e
-yje
-oje
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† Palygink sąlygas gyvybei miške ir laukuose. Papildyk sakinius.

ˆ Įrašyk trūkstamas balses žodžių šaknyse. Žodžius nurašyk į sąsiuvinį.

‡ Sudaryk ir parašyk giminiškų žodžių. Šaknis pažymėk ženklu      .

Stip rus vė jas.

lau kai        Miš kas

Va sa rą šil čiau, žie mą 
šal čiau nei miš ke.

Silpna saulėkaita.

Ma žiau drėg mės.

                as  
                  elis  
vėj             uotas 
                  inis
                  ukas 

                     a
                     elė
stirn              inas
                     iukas
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† Kokie miškai auga pas mus? Papildyk lentelę.

ˆ Parašyk medžių vaikų vardus. Pabrauk žodžių šaknis.

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.

‡ Išspręsk kryžiažodį. Kryžiažodžio langelius su lapuočių medžių ir krūmų pava-
dinimais nuspalvink geltonai, o su spygliuočių – žaliai.

kriau šė kriau šy tė

ber žas

ąžuo las

lie pa

eg lė

drebu lė

pu šis

uo sis

kle vas

obe lis

1 2 3

1

2

3

1
2

3
4

5
6
7

8
9

e
l

b

k
d
ą

m
š

k
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† Parašyk miško ardų pavadinimus.

Šal tas ir tirš tas rū kas lai ko už go žęs be la pius me džius, up...., lai ko vi są 
mišk...., vi są žem.... ir dang.... . Ne ūžau ja ir vė jas, ne blaš ko me dži.... 
šak...., ne vai ko į pa ša les de bes.... . Miš ke ska li ja šuo. Jo bal sas pra mu-
ša tirš tą rūk.... . Jau gir džiu ir krū mokš nių šna res...., dus lo ką že mės 
dun des.... . Ma tau – skuo džia stir na, pas kui šo ka į šal tą van den.... ir 
sku biai per plau kia į ki tą upės pus.... .

ˆ Įrašyk praleistas žodžių galūnes.

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

Medžiųviršūnės Pomiškis   Miškotrakas Paklotė
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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 

Ant paukš te lio pa kau šio švie čia raudo na ke pu rė lė. Vi sas juo dai ir bal-
tai mar gas, tik pa uo de gys raus vas. Sna pas tie sus kaip kal tas.

ˆ Perskaityk genio aprašymą. Kurių dalių trūksta? Papildyk.

‡ Įsižiūrėk, į kelias dalis skirstomas briedžio aprašymas. 

Genys

Giriosgaliūnas

Brie dis – stam bus mū sų kraš to miš kų 
žvė ris.     

Jo lie muo ne il gas, bet aukš tas. Krū ti nė 
pla ti. Ko jos il gos ir la bai stip rios. Ant gal-
vos – gra ži ra gų ka rū na.

Šis žvė ris – tik ras Lie tu vos gi rių ga liū nas!
Pa gal J. So ką

Bend ras įspū dis

Kū no da lių  
api bū di ni mas

  Įvertinimas
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† Suskirstyk gyvūnus pagal maitinimosi būdą.

Gyvūnai
žoliaėdžiai mėsaėdžiai visaėdžiai

kiš kis * la pė * kiau nė * vil kas * pe lė * stir na * el nias * brie dis  
vo ve rė * pelėda * šernas * genys

Š Ko voveraitė turi saugotis? Parašyk.

ˆ Kuo voveraitės minta? Išspręsk kryžiažodį.

‡ Šis grybas ir žvėrelis vienodai vadinasi. Parašyk jų vardą.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

3

1

8

2

7

9

6 5

4
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œ Įrašyk gyvūnų pavadinimus taip, kad susidarytų mitybos grandinės.

Kaipnuėjo,taipirparėjo

Ka ti nas me dy je
  

tol, kol din go iš akių žvė rys.  

 
nuo me džio ir na mo . 

bo bu tei, kas
  

ir kad miš ko tro be lė je pi ni gų krū va ant sta lo 

li ko. Bo bu tė nuėjo su ka ti nė liu į miš ką,
  

pi ni gus į mai-

šą ir ne šė si na mo. Bet mai šas be ne šant
 

, ir vi si pi ni gai 

. Tai bo bu tė su tuš čiu mai šu kaip
 

, taip ir 

.

š Įrašyk tinkamus žodžius.

Œ Sugalvok mitybos grandinės pavyzdį – nupiešk ir parašyk, kas kuo minta.

rie šu tai * ąžuo las * ge nys * vo ve rė * va na gas * grū dai * la pė

ki ni var pa

kiau nė

pe lė

nu ėjo * su si py lė * iš by rė jo * pra kiu ro * par ėjo  
ap sa kė * nu ti ko *  tu pė jo * par bė go * nu čiuo žė

...................................................................................................................... ........................................................... ...........................................................
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† Įsižiūrėk į paveikslėlius ir parašyk, kuo svarbūs ir reikšmingi miškai. Piešinėlius 
nuspalvink.

Tei kia prie globs tį paukš čiams, žvė re liams, vabz džiams.
Ma ži na oro tar šą.
Su ge ria ir su lai ko van de nį, ap sau go nuo po tvy nių.
Slo pi na triukš mą.
Sau go dir vo že mį, kad jo ne iš pus ty tų vė jai.
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‡ Padėkok miškui už jo dovanas.

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

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

Dėkoju Tau, Miške, už

į-

są-
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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.

† Pažymėk raides prie tinkamų atsakymų. Pažymėtas raides įrašyk į langelius 
pratimo pabaigoje.
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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.  

.....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.

iš- už-su-į-per-
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aržinai?

† Pabrauk žodžius, kurie atsako į klausimą ko daug? Nuspalvink jų galūnes.

Vaidogalvosūkis

Ne leng vi, vai ne leng vi Vai do gal vo sū kiai... Kuo gi jam bū ti? Gal tap ti 
miš ko sar gu? Kiek jis me džių ta da tu rė tų! Kiek paukš čių! Kiek gry bų 
ir kiek pa par čių!.. O miš ke, ma nai, nė ra pa slap čių? Cho! Vi sas eg ly nas 
dvel kia pa slap ti mi... O eg lių gi rio se nė ga lo nė ra. Ei ni ei ni – vis eg ly-
nas. Bū da mas miš ko sar gu, jis tu rė tų daug žvė rių...

Ri man tas Bud rys

‡ Parašyk vietų, kuriose auga išvardyti augalai, pavadinimus.

pu šis
eg lė
ąžuo las      -ynas
pa par tis
ber žas
gry bas

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

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

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

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

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

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

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

Miš ką lie tu viai va di na ne vie nu žo džiu. Kur au ga daug ber žų – 

. Kur ošia ąžuo lai – . Dzūki jo je 

daugiau sia . Su val ki jo je že mo se vie to se au ga 

alk sniai. To kios gi rai tės – . Gry bin gas vie tas žmo nės 

va di na
 

. O ba ra vy kų vie tai tu ri dar ge res nį žo dį – 

. Pa par čiai au ga
 

.
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širdis – 

akys –

ausys – 

nosis – 

skruostai –

juosta –  

skrybėlaitė – 

† Į langelius įrašyk, kokie augalai arba jų dalys sudarė Drevinuką ir jo aprangą? 
Iš nurodytų raidžių sudaryk ir parašyk paskatinimą.

6 7 5

18 3 13 14

17

12 15 9 20

2 11

10 1 19

8 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

‡ Ko žmogaus gali prašyti medis? Įrašyk jo prašymus.

4
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† Perskaityk Prano Mašioto tekstą ir parašyk jam pavadinimą.

œ Kiekvienoje grupėje pasislėpė vienas negiminiškas žodis. Išbrauk jį.

Š Beržynas – tai

a. spygliuočių miškas    b. lapuočių miškas              c. mišrusis miškas

ˆ Vaikai žaidė

a. eglyne                b. alksnyne                 c. beržyne

‡ Kaip perskaitytame tekste žaidė vaikai? Pabrauk atsakymą.

a. kūreno laužą              b. laipiojo po medžius      c. rinko lapus

Už seno sodo svyravo baltavo beržynėlis, švarus, grynas. Lygūs ber-
želių kamienai viliote viliojo vaikus pamėginti įkopti į kurį. Men-
kesnieji 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.

Lai pio ti po me džius yra ne sau gu. 
Be to, to kiu bū du juos nai ki na me. 
Tu pa ban dyk „įlip ti” į šį ži nių me-
dį. Ge rai at li kęs kiek vie ną už duo tį, 
nu spal vink vie ną ša ką. Įvertink savo 
žinias ir gebėjimus.

verkia verksmas raudoja Verkiai

sako kalba pasako pasaka

šaukia šaukštukas sušaukė šaukimas



57

 Sudaryk dvi mitybos grandines, įrašydamas trūkstamus organizmų pavadinimus.

Ÿ Kokius miško ardus sudaro pateikti augalai? 

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

a. beržai, ąžuolai, alksniai 

b. eglės, pušys, kadagiai 

c. eglės, lazdynai, maumedžiai 

Œ Kokie medžiai auga šiuose miškuose? Papildyk.

Beržynuose auga
  

, ąžuolynuose – 
  

, 

pušynuose –
  

, o eglynuose – 
  

.

paklotė

pomiškis

medžių viršūnės

miško trakas

a. žiedas à 
 

 à varlė à  
 

b.  
 

 à vabalas à  
 

drugys * bulvių lapai * gandras * varna

ąžuolai, pušys, beržai

putinai, lazdynai, kadagiai

samanos, paparčiai, grybai

nukritę spygliai, lapai, šakelės
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† Nuspalvink langelius su medžių vardais. Perskaityk du švenčių pavadinimus.  
Parašyk atsakymą į klausimą.

V i m a u m e d i s s ų

 š v     e n     k     a š t o   n    a s

 l i e p     a t ų p u š i s

 j ų k l e v a s š v e n

 d r e b u l ė t ė 

 V ė u o s i s l i 

 b e r ž a s n ė s

  ą ž u o l a s 

‡ Sujunk vaizdingus posakius su jų paaiškinimais.

Kokios šventės artėja?

ˆ  Parašyk sakinį su pasirinktu vaizdingu posakiu.

šviesa žvakučių sklinda,
alsuoja ramuma

minty aplanko vėlės
numirusių žmonių

atminty laikykime
šventovėj – širdyje

nuoširdžiai atminkime

prisimename 
mirusius

dega žvakutės,
yra ramu
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ˆ Papildyk sakinius švenčių pavadinimais.

Lapkričio mėnesį švenčiame 
  

ir
 

. Prieš 
 
puošiame eglutę, 

o prieš 
 
marginame margučius. Vasarą būna

 

 
ir

 
.

† Sujunk rodyklėmis švenčių pavadinimus su tinkamais kalendoriaus lapeliais.

Visų šventųjų šventė

‡ Nuspalvink lapelius su švenčių pavadinimais.

Vėlinės

vėlus

Velykos

VelykėKalėdos

kalėdotiVisų šventųjų šventė

Mindauginės

Mindaugas

Žolinė

žolė

Vėlinės

XI 2 XI 1
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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.

Ruden... atsiranda daug voratinkli... . Jie skraido 
tarp medži... ir krūm... . Voratinkli...s audžia vo-
rai. Jie išleidžia ploną siūlel... . Paskui pritvirtina 
prie šak... ir žoli... . Žvilga prieš saul... vor... tin-
klai. 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 .

Aštuonkojis ponas
  

vabzdžius gaudo.

tinklu * staklelių * ratelio

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

Vorųtinklai

lizdissaulė

grąža

kalnis

gandra pilia
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†  Kam reikalingas kompasas? Perskaityk Sauliuko užrašus ir įrašyk praleistas 
raides.

Kom pa sas vi sai ne rei ka lin gas ge rai pa žįs ta moj... vie toj..., bet tam pa 
di de liu pa gal bi nin ku, kai reikia ras ti ke li... klai džiuos... miš kuos..., kal-
nuos... ar ne ap rė pia mos... jū ros... . Ka dan gi tam sio ji kom pa so ro dyk lė 
vi suo met ro do šiaur..., pa gal ją ga li ma nu sta ty ti ke lio nės krypt... .

Š Sudėliok ir parašyk sudurtinius žodžius.

ˆ Pritaikyk pateiktiems medžiams tinkamus žodžius ir parašyk.

‡ Į langelius įrašyk pasaulio kryptis atitinkančias raides.

ža lia ska rė * pla čia ša kis * bal ta lie me nis * šim ta me tis * tan kia ša kė 
auksalapis

                eglė                          beržas                   ąžuolas

laik                 darbis

rank                ro dis

rank                lydis

saulė             šluos tis

šiaurė – Š

pietūs – P

rytai – R

vakarai – V
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‡ Į langelius pirmo pratimo plane įrašyk pasaulio kryptis atitinkančias raides.  
Papildyk sakinius pasaulio krypčių pavadinimų tinkama forma.

Eiki tiesiai, o 
perėjęs tiltą pasuk 
mokyklos link. Už 
mokyklos pasuk 
į dešinę, praeik 
stadioną ir mies-
to 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.

Atvyk pas mane į svečius. Laikykis 
plano ir mano nurodymų.

† Nubraižyk kelią į Sauliuko namelį. Kiekvieną kelio dalį pažymėk ta spalva, kuria 
parašytas sakinys apie tą kelionės atkarpą.

Nykštuko namelis yra į 
 

 nuo upės. Stadionas yra į 
 

  nuo mokyklos ir į     nuo bažnyčios. Bažny-

čia yra į 
 

  nuo kapinių ir į 
 

  nuo mokyklos.

gatvė mokykla

sodas bažnyčia

tiltas

stadionas

kapinės upė
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† Paveikslėlyje matai nykštukų miestelį. Pabaik Sauliuko pradėtą braižyti planą.

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

tam bū ri nas * flei ta * var pe liai * tri kam pis

Kai gro ju, ne ga liu dainuo-
ti, ta čiau ga liu iš ve džio ti 

gra žias me lo di jas.

Ga liu gro ti me lo di jas ir 
kar tu dainuo ti, ta čiau ma no 

inst ru men to gar sai nė ra 
tęs ti ni.

Mano inst ru men tu ga lima  
gro ti kra tant ar ba tran kant.  

Jo me ta li nis gar sas  
yra įdo maus temb ro.

Mi kas skam bi na ........................ .       Šne ku tis barš ki na ......................... .

Sau liu kas gro ja ........................ .     Mįs liu kas skam bi na ......................... .

Ma no inst ru men tas sa vo 
for ma ir var du pri me na 
geo met ri nę fi gū rą. Juo  

iš gau na mas aukš tas 
ir skvar bus gar sas. 
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† Perskaityk Henriko Gudavičiaus tekstą ir papildyk praleistas raides. Pabrauk 
sakinius, kuriais aprašomas erelis.

Er...lio žu vi nin ko ne su pai nio si su jo kiu ki tu Lie tu vos miš kų paukš čiu. 
Sau soj... pu šies vir šū nėj... – liz das tar si ka ra liš kas sos tas. Ja me ra miai 
sto vi paukš tis. Krū ti nė rus va, spar nai tam sūs. Plač...pe tis, apa čioj... 
gra žiai smai las. Toks ra mus di din gam... pu šies sost... .

Š Nuspalvink lapelius, ant kurių parašyti giminiški žodžiai.

ˆ Nuspalvink lapelį su tinkama sakinio pabaiga.

Antrame pratime įrašytieji žodžiai yra ...

‡ Nuspalvink ir aprašyk Lenkijos herbą.

Lenkijos herbas yra baltas
 

 raudoname 
 

 . 

Erelio 
 

  plačiai išskleisti. Ant jo nedidelės 
 

  

švyti auksinė 
 

.  Paukštis  turi  didelį  auksinį 
 

  

ir lenktus 
 

. Kiekvienam lenkui baltas erelis yra 
 

 
 ir 

 
  simbolis.

laisvės * narsumo * snapą * nagus * sparnai  
galvos * erelis * fone * karūna

giminiški žodžiai miestų pavadinimai daiktavardžiai

lenkas

Lenkija

lenkė

lenktas

lenkiškas lenta

lenkiškumas erelis

lenkėti
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†  Įtvirtink žinias apie Varšuvą – išspręsk kryžiažodį.

‡ Užpildyk lentelę kitais tinkamais daiktavardžiais.

Varšuva yra Lenkijos 
  

          kas

vaikštožeme?skraido?plaukiojavandenyje?

2

1

3

6

7

žmogus

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.

4

5

1

2

3

6

7



67

† Nuspalvink langelius, ant kurių parašyti su legenda „Kaip Krokus nugalėjo sli-
biną” susiję žodžiai. Iš likusių raidžių sudaryk ir parašyk sakinio pabaigą.

ˆ Kurie piešinėliai kuriems žodžiams tinka? Nubrėžk rodykles.

‡ Surašyk žodžius į tinkamus namelius.

Krokuva – 
  

praeitis                               dabartis                                   ateitis

K r o k u s t a i V y s l a
s e s l i b i n a s n o j i
k u n i g a i k š t i s L e
n k a l a v i j a s k i j o
s s i e r a s k a i l i a i
o s p i l k a p i s t i n ė

Žmonių vardai Augalų pavadinimai

Gyvūnų pavadinimai Daiktų pavadinimai

Krokus * kalavijas * pilis * jautis * gluosnis * karalius * avis * ramunė
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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 klau-
sytis įdomiau?

                                       Mu zie ju je

Įėjo me į mu zie jaus sa lę. Pra dė jo me ap žiū ri nė ti eks po na tus. Vie-
no je vit ri no je su dė lio ti se no vi niai gink lai. Ki to je si da bri niai in dai, 
iš ku rių val gy da vo ka ra liai. Tre čio je, ma žiau sio je, pa dė ta ka rū na, 
pa puoš ta bran gak me niais.
Ko kia ji gra ži!

                                       Mu zie ju je
Pa ga liau mes jau sa lė je! O eks po na tų daugy bė! Iš kur jų tiek daug? 
Ap spi to me vit ri ną su se no vi niais gink lais. Gal tai ka ra liaus Jo gai-
los kar das? Kiek prie šų jis pa kir to? Šian dien jau nie kas ne at sa-
kys...
Akį traukia si da bri niai in dai. Juk iš jų val gė ir gė rė ka ra liai! Kaip 
to kias di de les mi daus tau res pa kel da vo? Stip rūs bu vo vy rai!
Ma žu tė je vit ri no je ant tam siai raudo no ak so mo il si si ka rū na... 
Kiek jo je bran gak me nių! Žė ri, tvi ska, lyg tik va kar nuo val do vo 
gal vos nu im ta...

‡ Lapelius su Lenkijos miestų pavadinimais nuspalvink raudonai, o su upių pava-
dinimais – mėlynai.

VaršuvaVysla

Varta

Oderis

Krokuva

Gdanskas

Bugas

Seinai

SuvalkaiSeina

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 laiš-
ką gali skaityti ir svetimi žmonės).

 Se ne li

No riu kuo greičiau grįž ti į na mus  Jau pra-
va žia vo me pu sę Len ki jos  Da bar esa me 
Kro ku vo je  Čia la bai gra žu  O koks pa-
slap tin gas Va ve lio kal nas  Tik Mįs liu kas 
pa si da rė toks niurzg lys kad ga di na vi sų 
nuo tai ką

Na mo grį ši me sek ma die nį

                           Jū sų pa si il gęs Sau liu kas        

Nykštukui Tukui

Saulutės g. 135-1

2000 Nykštukėnai

œ Parašyk, kaip vadiname šiuos žmones.

 
 

     
 

 

      
 

      

Kro ku va 2014 11 12

dir ba že mę –

kre čia ka mi nus –

ne šio ja laiš kus –

siu va ba tus –
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Pa mė gink įsi gy ti tu ris tų va do vo po Len ki ją  
ženk lą. Ge rai at li kęs kiek vie ną už duo tį,  
nu spal vink vie ną žen kle lio da lį.

Š Kur įsi kū rę mo ki nių lan ky ti mies tai? Pa brauk tei sin gą sa ki nį.

a. Var šu va įsi kū ru si že mu mo se, o Gniez nas ir Kro ku va – aukš tu mo se

b. Var šu va ir Gniez nas įsi kū rę aukš tu mo se, o Kro ku va – že mu mo se

c. Var šu va ir Gniez nas įsi kū rę že mu mo se, o Kro ku va – aukš tu mo se

ˆ Mo ki niai į eks kur si ją iš vy ko lap kri čio 20 die ną. Koks ta da bu vo me tų lai kas?

a. ru duo         b. va sa ra         c. pa va sa ris        d. žie ma

‡ Prie že mė la pio esan čiuo se lan ge liuo se  
pa žy mėk raidė mis pa sau lio kryp tis.  
Pa brauk tin ka mą pa teik to sa ki nio pa bai gą.

Kro ku va yra įsi kū ru si:

a. nuo Gniez no į šiau rę

b. nuo Var šu vos į pie tus

c. nuo Var šu vos į va ka rus

† Per skai tyk teks tą ir rodyklėmis pa žy mėk že mė la py je vai kų ke lio nės marš ru tą.

Šie met Vidugirių mo-
kyk los mo ki niai vyks 
į eks kur si ją po Len-
ki ją. Pir mą ke lio nės 
die ną lan kys Var šu-
vą. Ki tą die ną iš vyks 
į Kro ku vą. Pas ku ti nę 
ke lio nės die ną ap lan-
kys Gniez ną.
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Œ Sujunk žodžius su jų paaiškinimais.

 
 

 – tai valstybė, kurioje gyvenu.

œ Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

1. Ruso ir Čecho brolis.
2. Paukštis Lenkijos herbe.
3. Jį nugalėjo kunigaikštis Krokus.
4. Ruda spalva žemėlapyje žymimas kraštovaizdis.
5. Saugomas kalnų gyvūnas.
6. Baltija.
7. Lenkijos sostinė.

Lenkijos herbas

Lenkijos vėliava

Krokuva

Vysla

Varšuva

Karpatai 

Baltija
Baltos ir raudonos spalvos juosta, 
valstybės simbolis.

Jūra, prie kurios įsikūrusi Lenkija.

Aukščiausi Lenkijos kalnai.

Ilgiausia Lenkijos upė.

Prieš 500 metų šis miestas  
buvo Lenkijos sostinė.

Baltas erelis raudoname fone.

Didžiausias Lenkijos miestas.

1
2

3

5

4

6

7
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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.

šian dien  to mas  daug  ke lia vo.  jis  bu vo  agur kiuo se  pas  se ne lį  ma tą.  
se ne lio so dy ba  yra  ant  kam puo čio  eže ro  kran to.  ne to li  yra  ko vo 
11-osios  pa mink las.  prieš  ke le rius  me tus  čia  lan kė si  žy mus  lie tu-
vos  vei kė jas  vy tau tas  lands ber gis.  apie  šį  pa mink lą  to mas  skai tė  
auš ro je  ir  auš re lė je.  ry toj  to mas va žiuos  į  sei nus.
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Didžiosios 
Lenkijos 
vaiv.

Š Papildyk sakinius.

Ma no gy ve na mo ji vie to vė ............................... yra ................................ 
vai va di jo je.                                    vie to vės pa va di ni mas

Šios vai va di jos sos ti nė yra ............................... . Gretimos vai va di jos 
yra: ..........................................................................................................
............................................... . Vai va di ja, ku rio je gy ve nu, sie kia si su 
šio mis vals ty bė mis: .................................................................................

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

Kujavijos 
Pamario 
vaiv.

Liublino 
vaiv.

Li
ub

uš
o 

va
iv.

Lodzės 
vaiv.

Mazovijos 
vaiv.

Mažosios 
Lenkijos 
vaiv.

Opolės 
vaiv.

Pakarpatės 
vaiv.

Palenkės 
vaiv.

Pamario 
vaiv.

Silezijos 
vaiv.

Švento 
Kryžiaus 
vaiv.

Vakarų 
Pamario 
vaiv.

Varmijos 
Mozūrų 
vaiv.

Žemutinės 
Silezijos 
vaiv.   

Suvalkai

Balstogė

ˆ Pažvelk į Lenkijos administracinį žemėlapį ir nuspalvink vaivadiją, kurioje gy-
veni. Kita spalva pažymėk gretimas vaivadijas. Su kokiomis valstybėmis siekia-
si vaivadija, kurioje gyveni?

RUsiJa lieTUVa

B
a

lTa
R

U
siJa

U
k

R
a

iN
a

V
O

k
ie

T
iJ

a

ČEKIJa

slOVakiJa
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† Išspręsk kryžiažodį. Iš pažymėtų raidžių sudaryk žodį ir parašyk su juo sakinį.

ˆ Kurie antro pratimo žodžiai yra daiktavardžiai? Nurašyk juos.

‡ Nuspalvink klumpes, ant kurių parašyti giminiški žodžiai.

1

2

3

5

4

6

7

1. Eže ras, prie ku rio vyks ta lie tu viš kų an samb lių są skry džiai.
2. Kai mas, ku ria me yra pa mink las knyg ne šiui Po vi lui Ma tu le vi čiui.
3. Se no vi nis ap avas.
4. „Anykš čių ši le lio” au to riaus var das. 
5. Kaimas, kuriame gimė rašytojas Albinas Žukauskas.
6. Eže ras, ant ku rio kran to įsi kū ręs Puns ko mies te lis.
7. Vie na, o at ro do še šios upės.

gimė

gimtinė

gimtasis

tėvynė

kaimas

gimdytoja

motina

užgimė

gimimas
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1.  Nu piešk ar ti miau sio mies to ar mies te lio her bą.

2.  Kaip va di na si ta vo gy ve na mo ji vie to vė?

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

3.  Tai kai mas – mies tas (pa brauk).

4.  Ko kiam vals čiui ir ko kiai ap skri čiai pri klau so ta vo gy ve na mo ji vie to vė?

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

5.  Kurioje vai va di jo je gy ve ni? Kaip va di na si vai va di jos sos ti nė?

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

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

6.  Ko kios įžy my bės yra ta vo vie to vė je (ar ba apy lin kė je)?

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

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

7.  Ko kios yra tau tai įsi min ti nos vie tos?

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

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

8.  Ko kie mu zie jai ži no mi ta vo vie to vė je (ar ba apy lin kė je)?

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

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

9.  Iš var dyk žy mes nes įmo nes ta vo vie to vė je (ap skri ty je, vai va di jo je).

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

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

10.  Kaip sau go ma ap lin ka ta vo vie to vė je?

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

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

At sa kyk į klau si mus apie sa vo tė viš kę.  
Įsi ti kink, ar ją gerai pa žįs ti.

Š Paieškok žinių apie savo tėviškę ir pabandyk jas užsirašyti.
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ˆ Įsižiūrėk į paveikslėlius ir parašyk sakinių su palyginimais.

Stak le lės nau jos,
Drobe lės plo nos,
O mer gu žė lė –
Kaip le li jė lė.

Šil kų ny te lės,
Nen drių skie te lis,
O šau dyk lė lė –
Kaip ly de kė lė.

† Perskaityk dainos žodžius ir pasakyk, su kuo lyginama mergelė, šaudyklėlė, 
bernelis ir jauteliai. Palyginimus pabrauk.

Žag re lė nau ja,
Jau te liai pal ši,
O ber nu žė lis –
Kaip do bi lė lis.

Uo sio me de lis,
Plie no žag re lė,
O jau čiu kė liai –
Kaip na ru žė liai.

‡ Iš palyginimų išrink daiktavardžius ir parašyk juos virš tinkamų lentynų.
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Gyvena žvejys su
 dukra.

ˆ Iš antrame pratime pateikto teksto išrašyk daiktavardžius, skirstydamas juos gi-
minėmis.

Vyr. g. 

Mot.g. 

‡ 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.

† Piešinio dalis, ant kurių parašyti tikroviški padavimo apie Eglę įvykiai, nuspal-
vink geltonai, tas, ant kurių parašyti fantastiški – žaliai.

Dievaitis Žaltys veda Eglę.

Eglė gyvena rūmuose ežero dugne.

Perkūnas paverčia Eglę ir jos vaikus medžiais.

Eglė susilaukia vaikų.

Eglė aplanko tėviškę.

Eglė 
rau

da s
av

o vyro.
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ˆ O štai čia kry žių sau lu tės. Su kurk dvi sa vo sau lu tes.

‡ Baik „aus ti” juos tas.

Kvie čiu ta ve pa si mo ky ti liau dies meist rų ama tų.

†  Įsi žiū rėk, kaip bu vo puo šia mos kraičio skry nios. Pa ban dyk ir tu su kur ti pa na šų 
or na men tą.
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Œ Kokie liaudies meistrai atliko paveikslėliuose pavaizduotus daiktus? Pagalvok ir 
išspręsk kryžiažodį.

œ Įsi žiū rėk į se ne lio Juo zo pa puoš tas klum pes ir pa ban dyk pats pagražinti se no vi-
nį ap avą.

Š Pa si stenk kuo gra žiau pa puoš ti puo dy nes.

1

2
3

5
4

6
7

8

12

3

4

5

6

7

8

9

9
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Pa ban dyk, pa si telk da mas sa vo ži nias ir ge bė ji mus,  
„iš aus ti” kuo il giau sią juos tą. At li kęs ge rai už duo tį, 

nu spal vink vie ną juos tos tulpę.

r Kur kregž dė su si su ko liz dą?

a. aukš tai me dy je           b. po til tu           c. pa sto gė je

r Ko dėl kregž džiu kams ne pa ti ko jų liz de lio vie ta?

a. nes kai ti no sau lė         b. nes bu vo sun ku ras ti mais to

c. nes bu vo triuk šmin ga

r Ko dėl su grį žusios kregž dės vėl lip dė liz dus po til tu?

a. nes ten bu vo šil ta ir ge ra

b. nes nie ko nė ra mie les nio už gim tą liz dą

c. nie kur ki tur vie tos ne ra do

‡ Parink teisingus atsakymus.

† Per skai tyk Kazio Borutos apsakymėlį. Rask ir pa brauk sa ki nį, ku ris iš reiš kia 
pag rin di nę min tį.

lizdelispotiltu
Su si su ko kregž dė liz dą po til tu ir iš pe rė jo vai ke lius. Tie pa au go ir mo-
ti nai sa ko:
– Kam tu su si su kai liz dą po til tu? Ar ne ga lė jai ge res nės vie tos ras ti? 
Čia vi są lai ką va žiuo ja, dun da, trink si, ga li į van de nį nu kri sti. Ge riau 
skri ski me į šil tuo sius kraš tus.
Mo ti na pa klau sė ir ru de nį iš skri do su vai kais į šil tuo sius kraš tus. Pa-
bu vo per žie mą, o pa va sa rį ta rė:
– Nors čia šil ta ir ge ra, bet nė ra nie ko mie les nio už gim ti nį liz de lį. 
Skri siu at gal po til tu, nors ten nuo lat va žiuo ja, dun da, trink si ir vi są 
lai ką reikia bai mę kęs ti. Bet kur ra si mie les nį kam pe lį?
Kregž dė iš skri do, o pas kui ją ir vai kai. Mo ti na su grį žo į se ną liz de lį, o 
kregž džiu kai nau jus liz dus po til tu su si su ko.
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ˆ Kokiais kitais žodžiais pakeistum žodį gimtinė? Parašyk.

œ Nuspalvink gėlę, ant kurios žiedlapių parašyti tiktai daiktavardžiai.

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.

Š Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk patarlę.

ožys 
gėlė

upėežys

neša
gaidys

gi
ed

araš
o

pelė

lėkštė
sesuo
piešia

la
pa

s

ru
da

s

kalnas

katėmedis
tė

va
s

kė
dė

lapė

Savam krašte 
ir 

saulė 

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

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.

Ir  
 

, ir  
 

 žmogui labai reikalingi.  

Nepiktnaudžiaukime nei  
 

, nei . 

1
2

3

4

5

6

1
2

3
4
5

‡ Papildyk sakinį pirmame pratime sudarytų žodžių tinkama forma.

1. Lauke kūrenama ugnis.
2. Gali kilti neatsargiai  
    elgiantis su ugnimi.
3. Lieka laužui sudegus.
4. Ugniagesys.
5. Prietaisas ugniai  
    gesinti.
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† Kurie vandens pavidalai pavaizduoti paveikslėliuose? Parašyk.

Š  Iš trečio pratimo išrašyk pavyzdžių pateiktiems daiktavardžių skaičiams.

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 krin-
ta. Prie akių meilus, o už akių piktas kaip širšinas. Lėkė kaip sakalas, 
nutūpė kaip vabalas. Verkia, raudoja, kaip gegutė kukuoja. Šieno kū-
giai lyg grybai po lietaus dygsta.

‡ Kur gamtoje kuris vandens pavidalas aptinkamas? Papildyk.

Skysto pavidalo –  

Kieto pavidalo –  
 

 

Garų  pavidalo –   
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† Parašyk, kam vartojamas vanduo.

Vanduo vartojamas 

Š Pabandyk padaryti akvariumą pagal pateiktus pavyzdžius. 

Stiklinis indas su vandeniu,  
kuriame gyvena žuvytės. 

Darželis, kuriame  
žydi kalnų gėlės.

ˆ Ko reikėjo dėdės padarytai mašinytei? Išbrauk žodžius. Iš likusių skiemenų su-
daryk ir parašyk žodį. Nuspalvink juostelę su jo paaiškinimu. 

aklabaivašvarausriuvandensmas

‡ Sukurk paliepimus pagal pavyzdį.

Nepiktnaudžiauju vandeniu.          Nepiktnaudžiauk vandeniu!

Užsuku čiaupą.   

Taupau vandenį.  
  

                           

Neteršiu upių.                                   

Muzikinis instrumentas.



85

† Užpildyk lentelę, įrašydamas tinkamus žodžius.

‡ Įsivaizduok, kad esi vandens lašelis. Pasikalbėk su nykštukų  
laikraščio redaktoriumi. Atsakyk į jo klausimus.

 – La še li, ką vei ki, kai va sa rą stip riai šil do sau lė?

 – O ką vei ki žie mą?

 – Ku ris me tų lai kas tau la biau siai pa tin ka?

 – Ko la biau siai ne mėgs ti?

 – Ką no rė tum pa sa ky ti žmo nėms?

Kasdarosisuvandeniu?Kuovirstavanduo?

ga ruo ja        

kon den suo ja si (kau pia si)    

ly ja         

sun kia si į že mę       

iš trykš ta vers mė mis      

ba los * ga rai * de be sys * upe liai, upės, jū ros * po že mi niai šal ti niai
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† Įsižiūrėk į schemą ir rodyklėmis pažymėk vandens kelią į mūsų namus. Papildyk 
sakinius tinkamais žodžiais.

ˆ Juoda žvaigždute pažymėk vandens teršėjus.

‡ Kurios medžiagos teršia vandenį? Prie jų esantį stačiakampį nuspalvink raudonai.

Van duo iš .................... van dens tel ki nio siur bia mas į van dens 
..................... . Iš jo nu ties tais van den tie kio ........................... van duo 
te ka į na mus. Pri rei kus van dens, mums pa kan ka at suk ti van den tie kio 
........................... .
vamzdžiais * požeminio * bokštą * čiaupą
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†  Kodėl šaltinio vanduo yra švarus ir tyras? Nuspalvink lapelį su tinkamu atsaky-
mu.

ˆ Kuris žodis kuriam klausimui tinka?

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

Prie šaltinių statomos valyklos. Šaltinio vandenį išvalo augalai.

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

kas?

ko?

kam?

ką?

kuo?

kur?kame?

šaltinis

šaltinio

upėje

ežerui

upę

ežero

jūrai

ežerai

šaltinių

upėms

ežerus

jūromis
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† Kaip žmonės skriaudžia upes? Perskaityk Rimanto Budrio tekstą ir pabrauk tin-
kamą sakinį.

upėnegaliapsiginti

Upės sar gas už žie bia upės švie sas ir sau go ją. Sau go, kad nie kas ne-
skriaus tų upės, ne grob tų jos pa slap čių, ne gau dy tų jos bran giau sių žu-
vų... Vai das gir dė jo tė tį kal bant, kad daug upių žmo nės nu skriau dė: 
su lei do į jas ne ge rą van de nį, su ar dė, iš nio ko jo jų kran tus... Gai la upių. 
Upė ne ga li ap si gin ti nei pa sis kųs ti. Tik tai bė ga, te ka ty lė da ma. Ir net 
pa bėg ti, ki tur iš ei ti ne ga li...

‡ Rask pirmo pratimo tekste daiktavardžius, atsakančius į klausimą ką?, ir para-
šyk ant tinkamų lašelių.

Ir van duo te kė da mas ak menį pra mu ša.    vandenys                   

Sau lė pil nus pa ma tus vai kų pri pe ri.         

Dar bas dar bą len kia.                                 

Ge riau vie nas ke lias, ne gu šim tai ta kų.    

Ge ras kal vis ir var lę pa kaus to.                 

Gy rė si gai dys, kad va na gą pa bai dys.       

De juo ja lyg gi ria ker ta ma.                       

ˆ Perskaityk patarles ir priežodžius. Pabrauk daiktavardžius, atsakančius į klausi-
mą kas? Šalia parašyk tų daiktavardžių daugiskaitą.

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

‡ Perskaityk Juo zo Ne kro šiaus eilėraštį „Ma lū ne” ir sujunk paryškintus daikta-
vardžius su tinkamais klausimais.

Į sve čius malūnaskvie tė
Gel ton šo nį auk so kvietį.
Kvie tė ru dą
Rugiogrūdą,
At va žia vo ža ža ža
Į sve čius ir aviža.

G

l
d

a u i

l e
v

a
s

K

a

s

Van duo su ka džiaugs mo ratą.
Bus meduolių, bus pyrago!
Kvie čio grū dą,
Ru gį ru dą
Gir nos su ma lė ža ža –
Pa si li ko aviža.

Kas? Kieno?Ko? Ką?

u n
i

a
P

s

S

i
v

i se
a

K
p

u

o

t
s

m

i
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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.

ˆ Pamėgink padaryti banginį, žuvytę arba jūrų arkliuką.

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

banguoja

jūrinis

banguota

bangavimas

jūreivis

bangelė

jūrininkas

banginis 

jūrininkystė

jūrininkauti
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r   Kaip va di na si du ji nis van dens pa vi da las?

k. le das  l. van dens ga rai       m. van duo

r  Ko kio je tem pe ra tū ro je van duo ver da?

a. 100 oC  b. 0 oC c. 50 oC

r  Ko kio je tem pe ra tū ro je tirps ta le das?

a. 100 oC  b. 0 oC c. 50 oC

r  Kaip va di na ma upės pra džia?

a. iš ta ka b. žio tys  c. že mu pys

r  Kaip va di na si vie ta, kur upė įte ka į jū rą, eže rą ar ki tą upę?

g. iš ta ka i. žio tys  į. že mu pys

r  Kaip va di na si vie ta, kur po že mi nis van duo pra si ver žia į pa vir šių?

g. šal ti nis h. in ta kas    i. van de ny nas

r  Kaip va di na si įren gi mas, ku ris va lo van de nį?

c. plo vyk la  d. nuotekos e. nuotekų va lyk la

r  Kaip va di na si įren gi mas, ku riuo ati te ka van duo į mū sų bu tus?

r. van den tie kis      s. nuotekų va lyk la š. šal ti nis

r  Ka da vyks ta van dens apy ta ka gam to je?

a. vi są lai ką     b. tik va sa rą    c. ta da, kai yra šil ta

r   Ku rie kri tu liai daž niau si žie mą?

h. lie tus     i. snie gas į. kru ša

Š Pasitikrink, ar daug žinai apie vandenį.

O da bar pa ban dyk įver tin ti sa vo ži nias. Jei gu pa rink si tin ka-
mus at sa ky mus į klau si mus, iš pa ryš kin tų rai džių ga lė si su-
da ry ti du žo džius. Pa ra šyk juos. Tei sin gai at li kęs pas ku ti nę 
už duo tį, pa ra šyk sau pa gy ri mą.
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† Pavadink paveikslėliuose pavaizduotus gamtos reiškinius. Termometruose pa-
žymėk, ar esant tiems reiškiniams temperatūra buvo virš nulio (šiluma), ar že-
miau nulio (šaltis).

‡ Papildyk sakinius kritulių pavadinimais.

Kai temperatūra yra virš nulio, krenta  ,   
 

arba  . Kai temperatūra yra žemiau nulio, krenta  

, susidaro    ir .

lietus * šarma * rasa * kruša * šerkšnas * sniegas



93

Š Papildyk užrašus šešioliktinėmis natomis.

tai

tai

tai

tai

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

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

4          .  .  .         .  .  .  .   .  .    
4

Œ Pa va dink pau zes. Api brėžk kil pa aštun ti nes pau zes.











 



94

‡ Parink paveikslėliuose pavaizduotiems vaikams vardus ir parašyk jiems pamo-
kymus. Pavartok pateiktus žodžius.

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

užsimauk * užsirišk * užsidėk * apsivilk * apsiauk

ˆ Per skai tyk Mar ty no Vai ni lai čio ei lėraščio iš trau ką. Įrašyk pra leis tas raides.

Čia nie ko tau, ses..., nes tin ga –
Nei led..., nei šerkšn... gėl...... .
Ne būk at šiau ri ir klas tin ga, –
Vai kai kaip se nel... my lės!

Pa ki lo Žie muž... į sost...,
Su žvil go snie guol...... ša lia.
Ir nie kam kol kas ne pa bos ta
Bal to sios val dov...... gal...... .
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Š Papildyk sakinius tinkamais žodžiais, pakeisdamas jų formą pagal pateiktus 
klausimus.

œ Įsižiūrėk į paveikslėlį ir parašyk atsakymą į klausimą.

pirštinės  gandrai  rogutės  slidės  kailiniai

  uodai  varlės  pačiūžos  varnėnai  sraigės 

Ką šaldo piktoji žiema?

Œ Užbaik sakinį, įrašydamas žodžius, atsakančius į klausimą kodaug?

Žiema nesušaldys

Žiemą reikia (ko?) 

Žiemą nėra (ko?)    
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† Nuspalvink langelius, ant kurių parašyti su Kūčiomis ir Kalėdomis susijusių 
daiktų pavadinimai. Iš likusių raidžių sudaryk ir parašyk sakinį.

ˆ Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk sakinį.

‡ Papildyk sakinius.

Ant Kūčių stalo dedame     patiekalų, tiek, kiek yra   

 . Aš labiausiai mėgstu    .

Per 

šventes 

pagalbos 

reikalaujančių neužmiršk 

vienišų 
žmonių

K ū ž v a i g ž d ė č i o s ž

i r k a l ė d a i t i s K a u

l ė p r a k a r t ė l ė d o v

s k ū č i u k a i – t a i ž y

i e š i e n e l i s m o s š s

v e n e g l u t ė t ė s .
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Š Įkopk į „muzikinių instrumentų kalną” – išspręsk kryžiažodį. Papildyk sakinius 
tinkama sudaryto žodžio forma.

œ Pažymėk penklinėje aštuntinėmis natomis visus gamos C-dur garsus. Apačioje 
parašyk jų solmizacinius ir raidinius pavadinimus. Paskambink šią gamą varpe-
liais.

   tai ei lė aš tuo nių gar sų, ku rie ei na vie nas pas kui  

ki tą nu sta ty ta tvar ka. Mu zi ko je yra daug    .  Iš gar sų,  

ku riuos pa ži nai, ga li pa dai nuo ti ir pa gro ti     C-dur.

1. Styginis instrumentas, kuriuo dažnai grojama prie laužo.
2. Skamba bažnyčiose.
3. Lankas su metaliniais žvangučiais.
4. Instrumentas arba geometrinė figūra.

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

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

1

2

3

4
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† Didelėmis raidėmis parašyk, ko linkime žmogui sakydami:

ˆ Nuspalvink grandinės dalis, ant kurių parašyti giminiški žodžiai. 

‡ Pasimokyk parašyti gražų sveikinimą.

r Ką svei kin si?
r Kaip kreip sie si?
r Ko kia pro ga svei kin si?
r Ko lin kė si?

svei kasKalėdos 

šventės 

liga 

džiaugsmas

svei ka ta pa svei ko

svei ki ni massvei kuo lis svei ka tin gas

svei kin tisvei ki

svei kin to jaspa svei kin ti

at si svei kin ti

svei ka tė lė

vaistai

veikia

linksmasšeima

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

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

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

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

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

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

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

..................................................
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† Papildyk aprašymą tinkamais daiktavardžių apibūdinimais.

Miškogražuolė

‡ Aprašyk eglutės žaisliuką – stiklo burbulą. Pavartok pateiktus žodžius.

Akį pa trau kia ne la bai , bet  

ir    eg lai tė. Sa ky tum šo kė ja bū tų pri tū pu si su   

,    si jo nė liu.   

miš ko gra žuo lė! Vir šū nė šau na į dan gų it     strė lė, o 

ša kos taip dailiai su si klos čiu sios, lyg kas ty čia bū tų pa si sten gęs.

ža lia * tik ra * il gu * pla čiu * tan ki * pla ti * aukš ta

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

kabo * puošia  
spindi * veria akį  
stebina * mirguliuoja 
net akys raibsta
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ˆ Iš pirmo pratimo teksto išrašyk daiktavardžių pateiktiems klausimams.

kas? ko? ką?

‡ Kaip atrodė kalėdojimas? Sunumeruok sakinius tinkama pirmo pratimo įvykių 
tvarka. 

... Vai kai pa lau kė, kol šei mi nin kai juos pa vai šins ar duos pi ni gė lį.

... Žvaigž de ne ši ni ber niu kai įėjo į tro bą.

... Vie nas iš ber niu kų iš dro žė pa svei ki ni mą.

... Ka lė do to jai už trau kė gies mę.

... Vai kai pa dė ko jo ir iš ėjo lan ky ti ki tų kai my nų.

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

Vaikaikalėdoja

Du rys at si da ro, ir... ste buk lin ga spin din ti žvaigž dė per žen gia mū sų 
slenks tį. Su sto ja prie du rų ir su ka si. Ji iš vi daus spin di, nes ten vi du ry 
de ga žva kė, o su ka si to dėl, kad už mau ta ant ašies ir ją su ka ber niu kas. 
Bet ber niu kas ne vie nas – jų pen ki ar ke tu ri. Jie su sto ja prie du rų ir už-
trau kia gies mę. Kaž ko gerk lę su spau džia, ir aša ra nu si ri ta. Kas tu kas 
at si sė da prie for te pi jo no ir pa de da ber niu kams. O žvaigž dė vi są lai ką 
su ka si. Kai bai gia gies mę, vie nas iš ber niu kų iš dro žia pa svei ki ni mą. 
Kas tu kas duoda kiek vie nam po pinigėlį, o ma ma iš ne ša obuo lių.

Atlikęs gerai kiekvieną užduotį, nuspalvink vieną 
žvaigždutę. Baigęs darbą, įvertink savo gebėjimus. 
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š Papildyk trūkstamas raides.

Prie Ka lėd... eg lut...

Din di lin, din di lin

De ga de ga žva kut...,

Pla kas liepsn… šir din.

Prie Ka lėd... lop šel…

Din di lin, din di lin

Skam ba skam ba var pel...,

Plau kia ai das ši rdin.
Vy tė Ne mu nė lis

Œ Paryškintus penkto pratimo žodžius nurašyk, skirstydamas giminėmis.

Vyr. g.    

Mot.g.   

Š Parašyk giminiškų žodžių daiktavardžiui Kalėdos.

œ Nurašyk sakinius, paryškintų žodžių vienaskaitą pakeisdamas daugiskaita.

Ant eglutės žėrėjo grandinė, bumbulasir sidabro varpelis. Dangu-
je sužibo žvaigždė. Gaudė varpas. Skambėjo Kalėdų giesmė. Širdis 
plakė begaline laime.
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‡ 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 atli-
ko daug gerų / blogų darbų. Senieji metai iškeliavo, nes pavargo / su-
pyko. Jie iškeliavo gydytis / ilsėtis. Senuosius metus pakeitė Naujieji, 
pilni tuščių / gerų norų ir naujų / senų jėgų.

† Į kryžiažodį įrašyk mėnesių pavadinimus pagal pateiktus nurodymus. Sudarytu 
žodžiu papildyk sakinį.

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

  – tai visų metų dienų sąrašas.

ˆ Papildyk sakinius tinkama pateiktų žodžių forma.

Naujieji metai atėjo iš  , o senieji nukeliavo į  

 .  Privalome didžiuotis savo tėvynės    

ir dirbti jos   . praeitis ateitis

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

XI 1
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† 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.

N t a ė j d i a i
a e i t o, r e r l !
u m k a t i n p g o
j i a i a i o s ė j

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 me tų va sa rą or ga ni zuo ja ma iš vy ka į ..................................!

Kos mi nis lai vas „.....................................” pa ruoš tas skry džiui.

Kvie čia me vi sus, ku rie ne bi jo pa vo jų, ne ti kė tu mų, ku rie no ri  
įsi gy ti gy vy biš kai svar bių da ly kų – ........................................... .

      Lai vo pi lo tas .................................

‡ Užpildyk kelionės dalyvio anketą.

      .................................
      (da ta)

.......................................................................................                                                                                          
(var das ir pa var dė)

........................................................................................                                                                                                            
(gy ve na mo ji vie ta)

........................................................................................                                                                                                                  
(mo kyk la, kla sė)

........................................................................................                                                                                                                                                                   
(ti kie si pa ma ty ti kos mo se)

........................................................................................                                                
(no ri su tik ti)

........................................................................................                                                                                                                                                                
(pa gei dau ji įsi gy ti to je keis to je pla ne to je)

........................................................................................                                                                                                                                                                  
(ga li mi ke lio nė je pa vo jai, ne ti kė tu mai)

      .................................                                                                                                       
          (pa ra šas)
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† Parašyk, kada ir kam vaikai pasakoja savo įspūdžius.

Ne tve riu pa si da ly ti įspū džiais, kai
 

Įspū džius pa sa ko ju ma mai,
 

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

‡ Kuri tavo kelionė buvo įspūdingiausia? Papildyk tos kelionės planą – surašyk 
svarbiausias vietas, kuriose buvai.

Š Pasakojime apie kelionę gali prireikti žodžių, kurie atsako į klausimą kur?
(kame?). Prirašyk šiems daiktavardžiams paskutinę raidę.

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

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

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

r Kas su ma nė iš vy ką? 
r Ko kį tiks lą jūs tu rė jo te? 
r Ka da ir kur iš vy ko te? 
r Kaip se kė si ke lio nė? 
r Ką vei kė te nu vy kę? 

r Ką įdo maus pa ma tė te? 
r Kas ne ti kė ta at si ti ko? 
r Ka da su grį žo te na mo? 
r Kaip tu ver ti ni šią iš vy ką?

van de ny je

ba loj...

ma rios...upe lyj... upėj...

jū roj...

tven ki nyj...

ba sein... dan guj...

že mėj...

or...

kos mo s...

sau lėj...
de be syj...

mė nu lyj...

žvaigž dėj...

pla ne toj...

kai m...
lauk...

pie voj...

dir voj... so dy boj...

mišk...
kiem...

but...

gat vėj...mies t...

kam ba ryj...

vir tu vėj...

la ip ti nėj...
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† Nuspalvink pažymėtas automobilio dalis vis kitokia spalva ir įrašyk prie jų tin-
kamus skaitmenis. Kuri dalis liko nepažymėta? 

‡ Aprašyk automobilį, kokį tu norėtum ateityje turėti.

Manosvajoniųautomobilis

1. kė bu las
2. ra tai
3. ži bin tas
4. vai ras
5. lan gai
6. du rys
7. prie kis
8. ba ga ži nė
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† Perskaityk Ramutės Skučaitės eilėraštį. Įrašyk i arba y.

Trauki nys tols ta, jo gar sai ty la. Mu zi ko je gar sų stip ru mą va di na me

. Trauki nys įgau na greičio, tai gi di di na 

. Mu zi ko je žo dis 
 
žy mi kū ri nio 

at li ki mo greitį.

ˆ Sukurk paveikslėliui muzikinę iliustraciją. Perskaityk ant vagonų parašytus žo-
džius ir papildyk jais sakinius.

‡ Pirmo pratimo tekste pabrauk daiktavardžius ir parašyk juos ant tinkamų vago-
nų. Žodžius, kurie pasikartoja, parašyk tik vieną kartą.

Trauk...n...s
Tu ku-tu ku
Trauk...n...s.
Traukia trauk...nį
Gen...s.
O te nai – trauk...n...
Sėd... kur miai sept...n... .

Bet...
Nu skr...do sau gen...s.
Stabt! – ...r stov...
Trauk...n...s.
O tie kur miai
Sept...n...
Taip ...r sėd... trauk...n... .
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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

Bilietų ir bagažo

registracija

Laukiamoji salė

Antradienis

Paryžius

Prašom užsisegti 
saugos diržus.

  
skambinu

 

telefonu į 
  

aerouosto bilietų kasą ir užsisakau bilietus į

Aerouoste prieiname prie
 

Lėktuvas išskris po valandos. Einame į 

Dispečeris praneša, kad pradedama leisti į lėk-

tuvą, kuris skrenda į
  

. Mes išeina-

me iš salės ir 
 
.

Kaunas

Kaunas

Lėktuve susirandame savo vietas ir 

.

.

.

.

.

Kitą dieną susikrauname lagaminus ir
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‡ Sujunk žodžius su klausimais, į kuriuos jie atsako.

kuo? kodaug? laivulaivų

vežimų

vežimutraukinių

traukiniu

autobusu

autobusųbilietu

bilietų vagonų

vagonu

Lėktuvas rieda pakilimo taku ir
 

 .

Skrendame. Stiuardesė
   

 

 
. Mes  esame  

 

 
.

Skridimo aukštis 5000 m
Oro temperatūra -20 oc

Lėktuvas leidžiasi: Prašom 
užsisegti saugos diržus.

PAryžiuS

Žiūrime 
 
. Lėktuvas pra-

deda 
 
. Mes  

Lėktuvas  
 
. Mes  

 

.

.

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.

Seniaužmonėskeliavo

ˆ Pakeisk žodžių formą pagal klausimus. Pabrauk galūnes.

kas?ką?kuo?

mašina                 mašiną                  mašina

‡ Kuriuo būdu keliaudami greičiausiai pasieksime kelionės tikslą, o kuriuo lėčiau-
siai? Papildyk sakinį.

Greičiausiai nukeliausime 
 
, o lėčiausiai – 

 .

pės čio mis * di li žanais * automobiliais * ve ži mais  
mik roauto bu sais * au to bu sais 

kelionė                   
 

baidarė 
 

         
 

              

išvyka  
 

         
 

Dabarkeliaujame

dviračiu * lėktuvu *  laivu * traukiniu
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† Parašyk penkis klausimus pateiktam sakiniui. Pavartok nykštukų nurodytus 
klausiamuosius žodelius.

ˆ Atlikite kolektyvinį darbelį „Jūroje”.

  yra Lietuvos 

    A1  B2   C4  A4  A3  B4   C1  C4

 A2  D3   B1  D1  C4  B1

1 2 3 4
A K u p i
B s l š ė
C d m R a
D t y o j

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

 Didžiulis laivas greitai plaukė į uostą.Kas? 
Koks? 

Ką veikė? 
Kaip?  
Į kur?
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Vandens transportas yra    transporto 
priemonė.

Seniau laivai buvo dirbami iš  .

Dabar laivai statomi iš  . Jie varomi 

 .

Lietuva ir Lenkija įsikūrusios prie    
jūros.

Baltija – tai   jūros transporto kelias.

Upės, ežerai ir kanalai – tai   transpor-
to keliai.

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

....................... – tai mu ša ma sis inst ru men tas. Juos su da ro dvi ei-
lės me ta li nių plokš te lių, pri tvir tin tų ........................ . Sta čia kam-
pės plokš te lės iš dės ty tos nuo il giau sios iki trum piau sios, ki taip 
ta ri ant nuo ......................... iki .......................... gar so. Ant kiek vie-
nos ........................... pa ra šy tas gar so var das. Var pe liais skam bi na-
ma me di niais ............................, su duo dant greitai ir stang riai. Ga li-
ma jais skam bin ti įvai rius ............................ . Varpeliais at lie ka mos 
.............................. skam ba aiš kiai ir leng vai.

var pe liai * rė me lis * že miau sias * aukš čiau sias * plokš te lė * plak tu
kė lis * kū ri nys * me lo di jos

‡  Išbrauk vandens transporto priemonių pavadinimus. Iš likusių skiemenų suda-
ryk instrumento pavadinimą ir nuspalvink aplink jį rėmelius.

baržavarvaltispegarlaivisliai

medžio  metalo

pigiausia

metalomedžio  

varikliaisirklais

Baltijos Baltosios

nesvarbus svarbus

jūros

† Lapelius su tinkamais žodžiais nuspalvink, o su netinkančiais – išbrauk.

viduržemio

brangiausia
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† Parašyk savo šeimos narių ir savo vardą.

mama
irtėtė

broliukai
irsesutės

mamos
tėvai

tėtės
tėvai

sūnus * dukra * anūkas * anūkė * sesuo * brolis

Savo seneliams aš esu
 

.

‡ Papildyk sakinį tinkamu žodžiu.

Ma žas kup stas

Tuš ti puo dai

Su me lu

Ge ros akys

Di di iš min tis

Iš mie go

Pik tas šuo

ko šės ne vir si.

ma žoj gal voj su tel pa.

dū mų ne bi jo.

ge rai na mus sau go.

di de lį ve ži mą ver čia.

gar siai skam ba.

ne to li nu va žiuo si.

Aš 

ˆ Padėk seneliams sutvarkyti rąstus – sudėliok patarles. Pabrauk jose daiktavar-
džius.
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Ge rai at li kęs kiek vie ną už duo-
tį, pa ryš kink vie ną pla ka to rai-
dę. Pla ka tą gra žiai pa puošk.

† Per skai tyk Ro mu al do Lan kau sko teks tą ir pa ra šyk jam pa va di ni mą.

Val das kar tu su mo ti na iš si ruo šė į Klai pė dą. Gar lai vio de niu vaikš čio jo 
ke lei viai. Iš lai vo ka mi no ver tė si dū mai. Gar lai vis su švil pė, su šniokš-
ta vo. Pa ga liau jū rei viai at ka bi no vir ves ir nu ėmė liep te lį. Stai ga gar-
lai vis su dre bė jo. Van duo su ju do. Val das pa kė lė gal vą. Gar lai vis plau kė 
į van dens pla ty bes. ko pų vir šū nės švy tė jo anks ty vuo se spin du liuo se.

Mo ti na timp te lė jo Val dą už ran ko vės. Jie nu si lei do že myn į kaju tę, 
at si sė do. Ke lei viai snū du ria vo. Ma ši nos vie no dai ūžė, gau dė. Val das 
il gai žiū rė jo pro ma žy tį lan ge lį. Pa ma žu jį vei kė mie gas. Tuo met ber-
niu kas pa dė jo gal vą ant mo ti nos ke lių ir už mi go. Jis kaž ką sap na vo.

‡ Kuo Val das ke lia vo į Klai pė dą?

a. lėk tu vu   b. trauki niu   c. gar lai viu
ˆ Ku riai trans por to rū šiai pri klau so gar lai viai?

a. sau su mos                   b. van dens                            c. oro trans por tui
Š Kaip va di na si vie ta jū ros ar upės pa kraš ty je, skir ta sto vė ti lai vams?

a. uos tas   b. ae ro uos tas   c. jach ta
œ Iš pirmo pratimo teksto išrašyk penkis žodžius, susijusius su vandens transportu.

Œ Pabrauk aplinkai draugiškų transporto priemonių pavadinimus.

au to mo bi lis * elekt ri nis trauki nys * bur lai vis * lėk tu vas * dvira tis  
mo to cik las * sunk ve ži mis * tank lai vis * ra ke ta * gar lai vis
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š Parašyk po du pavyzdžius pateiktų transporto rūšių.

Sausumostransportas Orotransportas Vandenstransportas

Ÿ Sunumeruok išvardytas transporto priemones nuo lėčiausios iki greičiausios.

....   leng vo ji ma ši na

....   su per grei tasis trauki nys

....   mo to cik las

.... dviratis

.... reaktyvinis lėktuvas

 Parašyk pateiktų žodžių daugiskaitą.

vns.dgs.

laivas –
 

keleivis    – 
    

     

vns.                      dgs.

raketa –
  

valtis –
   

¢ 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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