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† Dailiai nurašyk tekstą. Paryškink minkštumo ženklus. Gėlių vainiką nuspalvink

Lietuvos vėliavos spalvomis.

Tėviškėle, tu gražiausia,
Mano širdžiai tu mieliausia.
Čia saulutė švies skaisčiausiai,
Čia vaikučiai augs linksmiausi.

‡ Žiūrėdamas į Lietuvos žemėlapį, užpildyk lentelę ir papildyk sakinį.

Lietuvos
miestai

Lietuva yra prie

upės

ežerai

marios

jūros.
3

ˆ Įrašyk žemėlapyje pažymėtų vietovių pavadinimus. Rodyklėmis sujunk piešinė-

lius su miestų pavadinimais.

Š Parašyk trečio pratimo paveikslėliuose pavaizduotų įžymių vietų pavadinimus.

Paryškink didžiąsias raides.

4

† Pabandyk pavaizduoti, kaip atrodo Lietuva iš paukščio skrydžio. Skrituliais pa-

žymėtos kelios vietovės. Kokios? Nupiešk skrituliuose joms būdingus vaizdus.

‡ Parašyk po kelis apibūdinimus pateiktiems daiktavardžiams.

kalva

ąžuolas

ˆ Papildyk patarles pateiktais žodžiais.

Iš
gilės
mai, bet savi. Iš
žmogus pabėga. Po

ąžuolas užauga.
našalies ne tik kregždė išskrenda, bet ir
stogu nekrauk lizdo.

svetimu * svetimos * ankšti * mažos * didelis
5

† Perskaityk dialogą. Rask ir nurašyk dvi patarles. Pabrauk būdvardžius.

Didelis ir mažas
Kartą susitiko milžinas ir nykštukas. Milžinas ir sako:
– Pažiūrėkit, koks jis – glėbyje panešamas, į saują suspaudžiamas, iš
po kepurės nematyti.
– Taip, aš esu pupų pėdas, o kas tu? Vyras kaip balkis, nosis kaip dal
gis, galva kaip pančio mazgas, – dangų remi... Bet mažas kelmas didelį
vežimą verčia, – drąsiai drožė nykštukas.
– Gerai kalbi, mažyli: maža galva, bet išmintinga.

‡ Iš pirmo pratimo teksto išrašyk posakius apie aukštumą, didumą, mažumą ir

žemumą.

aukštas, didelis

žemas, mažas

ˆ Sudaryk ir parašyk žodžius pagal pavyzdį. Nuspalvink lapelį, kuriame parašyti

būdvardžiai.

aukštas
žemas
lygus
mažas
platus

6

aukštuma

aukštinti

† Susimaišė vadovėlyje pateiktų padavimų sakiniai. Atrink juos, nuspalvindamas

atskirų padavimų sakinius nurodytomis spalvomis.

„Medvėgalio kalnas”

„Šatrijos kalnas”

„Napoleono kepurė”

Dvi mergaitės eina apsižvalgyti.
Gyvena milžinas Alčis.
Valdovas įsako kariams atnešti po kepurę žemės.

Alčis supila mergelei didžiulį kapą.
Napoleonas apsistoja prie Aukštadvario.
Milžinas visus turtus atiduoda už Jauterytę.
Ant kalno Napoleonas valgo pietus.
Kareiviai supila kalną, panašų į kepurę.
Žmonės pasislepia kalno urvuose.
Mergaitės praneša gerą žinią.
Alčis nukauna slibiną.
Švedai užpuola Kaltinėnų valsčiaus gyventojus.
‡ Sutvarkyk vieno padavimo sakinius ir sąsiuvinyje parašyk jo planą.
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† Nuspalvink Lietuvos etnografines dalis nurodytomis spalvomis.

– Žemaitija
– Aukštaitija
– Suvalkija
– Dzūkija

‡ Žiūrėdamas į žemėlapį, surašyk į lentelę didžiausius kiekvienos Lietuvos dalies

miestus ir upes. Paryškink didžiąsias raides.

Žemaitija
miestai

upės

8

Lietuvos etnografinės dalys
Aukštaitija
Suvalkija
miestai
miestai

upės

upės

Dzūkija
miestai

upės

ˆ Atsakyk į klausimus – nuspalvink tinkamus lapelius.

q Kurios Lietuvos etnografinės dalys yra Lenkijos kaimynės?
Žemaitija ir Aukštaitija

Žemaitija ir Dzūkija

Dzūkija ir Suvalkija

q Kurioje Lietuvos etnografinėje dalyje įsikūręs Vilnius?
Žemaitijoje

Dzūkijoje

Aukštaitijoje

Suvalkijoje

q Kuris Lietuvos regionas yra prie Baltijos jūros?
Žemaitija

Dzūkija

Aukštaitija

Suvalkija

q Per kurią Lietuvos dalį neteka Nemunas?
per Žemaitiją

per Dzūkiją

per Aukštaitiją

per Suvalkiją

Š Iš pabirusių žodžių sudaryk ir sąsiuvinyje parašyk sakinius. Pabrauk būdvar-

džius.

mėgsta aukštaičiai ir spalvas šviesias dainas daugiabalses
žemaičių šventė linksmiausia Užgavėnės yra
miškais didingais garsėja Dzūkija ir upėmis šaltiniuotomis
žemės derlingiausios Suvalkijoje yra
œ Šalia būdvardžių parašyk tinkamus daiktavardžius.

derlinga

daugiaaukštis

mediniai

sraunūs

vėjinis

triukšminga

šakota

platūs
9

† Nuspalvink langelius su Lietuvos etnografinių dalių pavadinimais. Iš likusių rai-

džių sudaryk ir parašyk sakinį.
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‡ Rask straipsnelyje dzūkiškus žodžius ir sąsiuvinyje parašyk juos bendrine kalba.

Sauliukas viešėjo Dzūkijoje pas senelius. Jis išmoko dzūkiškai pasa
kyti dzirgėlė, dzviracis, dzidelis, medzinis cyltas, dziena, Dzievas,
dziemedzis, cikras, cik... Kartu su senele dainuodavo „Vai kur buvai,
dzieduk mano...” Sauliukui labai patiko skambi dzūkų šnekta.
ˆ Pamėgink perskaityti dainelę dzūkiškai. Nuspalvink kūrinio dalį (žodžius ir pen-

klinę), kurią reikia pakartoti.

Zuikis lėkė per dirvoną,
Gaidys mušė baraboną.
Jūs, vaikučiai, netingėkit,
Baraboną paturėkit.
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2

Esu kartojimo ženklas
ir rodau, kad melodiją
reikia atlikti dar kartą.

Š Kas būdinga Dzūkijai? Nuspalvink lapelius su tinkamais atsakymais.

skambi kalba
		

didingi miškai ir ežerai

derlingos žemės
				

dideli fabrikai

reto grožio gamta
					

dainingi gyventojai

nederlingiausias Lietuvos kraštas
					

kūrybingos audėjos ir puikios mezgėjos

grybai, uogos, medus
dideli žemės
ūkiai ir fermos
œ Parašyk, kuo garsi Dzūkija. Pavartok skaitytų kūrinių vaizdingus posakius.
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† Surask sakiniuose būdvardžius, surašyk juos į kryžiažodį ir sužinosi, kokia iš-

skirtinė diena artėja.
1
2
3
4

5

1. Sauliukas surado šiandien uždarą dubenį.
2. Dubenyje puikavosi gardūs blynai.
3. Vakar vėlų vakarą jis svajojo apie kalną blynų.
4. Ir štai išsipildė nedidelė vaiko svajonė.
5. Sauliuko ėslus šunelis irgi gavo blyną.
‡ Nurašyk kryžiažodžio būdvardžius abėcėlės tvarka.

ˆ Kurį blyną į kurią lėkštę dėsi? Rodyklėmis sujunk posakius su paaiškinimais.

Prisivalgė
kaip per
Užgavėnes.

Eina kaip per
Užgavėnes
prisivalgęs.

Namai ne blynais
dengti – varnos
nesules.

Neskubėk namo.

Eina lėtai, nerangiai.

Prisivalgė sočiai.

Š Perskaityk nykštukų sukurtus Užgavėnių šūkavimus. Žodžius suskiemenuok ir

padainuok juos pagal penkto pratimo melodiją.

Žiema, žiema, bėk
greičiau, nes pavasarį
mačiau!
12

Žiemužėle, tu graži,
bet išeiti jau turi!

œ Perskaityk, kaip žymimas garsas fis. Paryškink penklinėje natas, kurios žymi

G

A

H

cis

fis
F

dis

E

gis

D

C

D

E

2




C

dis

Esu fis. Gyvenu
drauge su diezu
tarp pirmosios ir
antrosios linijų.

cis

šį garsą. Paskambink melodiją varpeliais. Padainuok pagal ją nykštukų šūkavimus.

Œ Nurašyk ketvirto pratimo nykštukų šūkavimus. Paryškink minkštumo ženklus.

š Gali užrašyti ir draugų sukurtus šūkavimus.
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† Ką mums reiškia Vasario 16-oji? Baik spalvinti trispalvę, po kuria parašytas

teisingas atsakymas.

Laisvės gynėjų
diena

Lietuvos valstybės
atkūrimo diena

Gedulo ir vilties
diena

‡ Paaiškink Jono Minelgos eilėraštyje „Už laisvę” pavartotus vaizdingus posa-

kius. Sujunk rodyklėmis tinkamus lapelius ir nuspalvink juos tokia pačia spalva.

Gojai šerkšną sėjo.

Daug karių žuvo.

Sunkų ginklą spaudė
artojėlio rankos.

Siautė pūga.

Nei šiaurys nemigo –
sklaidė sniegą purų.

Artojai nešėsi sunkius
ginklus.

Klaikią, juodą naktį ten
mirtis viešėjo.

Nuo medžių krito
šerkšnas.

ˆ Rask eilėraštyje „Už laisvę” apibūdinimus pateiktiems daiktavardžiams. Kurie

iš jų nėra būdvardžiai?

14

žingsniai

ženklas

sniegas

ginklas

žemė

vyrai

rankos

rytas

naktis

Š Atgavus nepriklausomybę, buvo priimti Lietuvos valstybės simboliai. Kokie jie?

Atsakymus parašyk langeliuose.

V

H
H
œ Aprašyk Lietuvos valstybės simbolius.
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† Kas yra Lietuvos himno „Tautiška giesmė” autorius? Išspręsk rebusą ir papil-

dyk sakinį.

Lietuvos himno „Tautiška giesmė” žodžius ir muziką sukūrė

‡ Prisimink Lietuvos himno žodžius. Sujunk himno ištraukas su jų paaiškinimais.

Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės…
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Tegul visi Lietuvoje dorai gyvena.

Tegul lietuviai mokosi iš Tėvynės istorijos.

ˆ Rask kalendoriuje Lietuvos valstybines šventes. Sąsiuvinyje parašyk jų pavadi-

nimus ir dienas, kada jos švenčiamos.

Vasa rio
16-oji

kovo
11-oji

lie po s
6-oji

Lietuvos
valstybės
atkūrimo diena

Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo diena

Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo
diena

Š Parašyk, kaip švęsite Vasario 16-ąją mokykloje, šeimoje, valsčiuje. Gali pavar-

toti pateiktus žodžius ir žodžių junginius.

paruošime * papuošime * dainuosime * giedosime * šoksime
deklamuosime * aplankysime * dalyvausime * uždegsime
padėsime * paminėsime
trispalvėmis vėliavomis * Lietuvos himną * šventinį koncertą
viktoriną apie Lietuvą * šventosiose Mišiose už Lietuvos laisvę
savanorių kapus
17

† Iš eilėraščio „Žiburių Neris pilna” iškrito būdvardžiai. Rask juos ir įrašyk į kry-

žiažodį. Sudaryk žodį ir papildyk juo sakinį.

V

1. Žiburių Neris ... .
1

2. O dangus – žvaigždučių ... .

2

3. Ir Vilnia jų ... .
4. Gatvės ir ... namai.

n

3

5. Glaudžias prie ... Neries.

4
5

yra Lietuvos sostinė.
‡ Kaip, atvažiavus į Vilnių, pasiekti Gedimino pilį? Papildyk sakinius pagal pa-

teiktą planą. Neužmiršk apie didžiąsias raides.

Išeinate iš autobusų stoties, pereinate stoties aikštę ir sėdate į
-ojo maršruto troleibusą. Važiuojate
gatve, pasukate į
gatvę. Pravažiuojate
skverą, toliau riedate
gatve ir
prospektu. Išlipate
aikštėje. Einate parko alėja į Nacionalinio muziejaus kiemą. Iš ten keltuvu kylate į
pilies kalną.
18

† Pažiūrėk į Vilniaus panoramą ir į langelius įrašyk lankytinų sostinės vietų pava-

dinimus. Iš nurodytų raidžių sudaryk žodį ir papildyk juo sakinį.

¦

¯

¬

1
2
3
4
5

Didžiuokimės Lietuvos

!

‡ Parašyk pateiktų būdvardžių moteriškąją giminę.

Vyr. g.
Koks?
mažas, ilgas, plonas,

Mot. g.
Kokia?
maža,

medinis, auksinis,
puikus, sunkus
19

† Pasitelkęs Lietuvos žemėlapį, išspręsk miestų kryžiažodį.

1. Miestas, kurio pavadinimas
kilęs iš Vilnios upės.
2. Lietuvos miestas netoli
Lenkijos sienos.
3. Lenkijos miestas
Lietuvos pasienyje.

1

4. Dzūkijos sostinė –
miestas su galūne -us.

2
3

5. Miestas, kurio
pavadinime
pasislėpė kiškis.

4
5

6. Miestas, kuriame
„apsigyveno” vėžys.
7. Antras pagal dydį
Lietuvos miestas.

6
7
8
9

8. Jeigu šio miesto
pavadinime pakeisime 10
antrą raidę, išeis Beržai.

11

9. Lietuvos uostamiestis
su pėda pavadinime.
10. Senoji Lietuvos sostinė.
11. Kurorto pavadinimas
su priesaga -inink-.
‡ Kryžiažodžio vietovardžius parašyk abėcėlės tvarka.
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ˆ Parašyk, kokie žodžiai pasislėpė miestų pavadinimuose.

Panevėžys – vėžys, ežys, vyža,
Skuodas –
Vilkaviškis –
Klaipėda –
Š Papildyk patarles pateiktais būdvardžiais.

ausys

žodžio neklauso.

žodį visi girdi.
darbas
daiktas greitai apkarsta.

šluota gerai šluoja.
duoną kepa.
šeimininkei padėjėjos nereikia.

vikriai * saldus * sunkus * gardžią * nauja * piktą * blogos * gero
œ Iš ketvirto pratimo išrašyk būdvardžių ir daiktavardžių junginius, skirstydamas

juos giminėmis.

mot. g.

vyr. g.

gero žodžio,

blogos ausys,

Œ Parašyk natas penklinėje ir paskambink melodiją varpeliais. Pritaikyk ją Sigito

Gedos žodžiams ir padainuok.

d e





2

Šimtas batų – Batniava,
f g

a

h a

Šimtas Jonų – Jonava...
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† Perskaityk straipsnelį ir įrašyk praleistas raides.

Mūs.... krašt.... puošia daug up.... . Didžiausia Lietuvos upė yra Nemu
nas. Nemunas pradeda tekėti Baltarusijoj.... . Netoli Druskinink.... jis
pasiekia Lietuv.... . Netoli Merkinės pilies į Nemun.... įteka Merkys.
Žmonės prie Kauno Nemun.... užtvenkė ir įkinkė į vandens elektrinės
turbinas. Pakilęs upės vanduo sudarė didžiules Kauno marias.
Ties Kaunu į Nemun.... įteka Neris. Toliau – Nevėžis, Dubysa, Šešupė,
Minija. Nemunas įsilieja į Kuršių marias.
‡ Pirmo pratimo tekste mėlynai pabrauk upių pavadinimus, o žaliai kitus vietovar-

džius. Paryškink visų vietovardžių didžiąsias raides.

ˆ Išspręsk kryžiažodį „Lietuvos upės”. Jei kurio pavadinimo nežinosi, pažvelk į

žemėlapį.

1. Teka per Panevėžį.
2. Jeigu vieną raidę pridėsi,
suskambės žodis šventa.
3. Antroji pagal dydį Lietuvos
upė.
4. Lietuvos upė, kuri išteka
Lenkijoje ir įteka į Nemuną.
5. Šios upės vardas sietinas su
žodžiu mynė – klimpstama
vieta, liūnas.
6. Į Nemuną įteka ties
Merkine.
7. Teka per Anykščius,
Ukmergę.

Š Kryžiažodyje paminėtų upių pavadinimus parašyk abėcėlės tvarka.

22

† Kaip padavime aiškinama Druskininkų vardo kilmė? Pažymėk bangelę su tei-

singu atsakymu.

Ten, kur kunigaikštis Druskis nušovė sakalą, įsikūrė Druskininkų miestas.
Ten, kur nukrito kunigaikštienės ašaros, ištryško sūrieji šaltiniai
ir įsikūrė Druskos miestas.
Ten, kur nuskendo kunigaikštis, dabar yra Druskininkų miestas.
Sėkmingai medžioklei atminti kunigaikštis pastatė druskos pilį.
‡ Padavime „Kaip atsirado sūrieji šaltiniai” rask būdvardžius ir nurašyk juos,

skirstydamas skaičiais.

vns.

dgs.

ˆ Perskaityk Broniaus Kviklio tekstą. Ištaisyk klaidas: kur reikia, parašyk didžią-

sias raides, sudėk skyrybos ženklus.

Iš kur miesteliai vardus gauna Juk ne iš dangaus jie nukrinta Daž
niausiai miestai ir miesteliai upių pavadinimus perimdavo Ne išim
tis ir dusetos Pro miestelį teka ir sartų ežerą perskrodžia šventoji
Anksčiau šią upę nuo ištakų iki sartų vadindavo duseta Štai jums
ir dusetos
O iš kur sartai vardą gavo Sako, dėl vandens spalvos Kai pavasarį
ežeras patvinkdavo, jo vanduo pasidarydavo drumzlinas – lyg sartas.
Š Trečio pratimo tekste pabrauk sakinį, kuriuo pasakoma, iš kur kilę Lietuvos vie-

tovardžiai.

23

† Ant pilies sienų buvo parašyti su Vilniaus legenda susijusių žmonių ir vietų pa-

vadinimai. Atkurk juos ir parašyk.

Kunigaikštis

, žynys
upė,

,
kalnas,

slėnis,

kalnas,

miestas

‡ Perskaityk giminiškus žodžius su šaknimi taur-. Sujunk juos su tinkamais api-

brėžimais.

geriamas stiklas su kojele

taur a

s

ė

taur
taurus

laukinis galvijas, mūsų galvijų protėvis
doras, kilnus

ˆ Iš pateikto sąrašo parink žodžius, kuriais galima pakeisti sakiniuose paryškintus

junginius. Šiuos žodžius įrašęs – išspręsi kryžiažodį.

1. Jis iš nuovargio varnas
plėšyti pradėjo.
2. Traukinys šliaužia
vėžio greičiu.
3. O Kostukas – kaip
gyvas sidabras: jis visur
pirmas, visur jo pilna.
4. Sūnūs buvo kaip ąžuolai.
5. Lakstau dirbu kaip šuo.
6. Darbininkas geras, tik pirštai ilgi.
smarkiai * lėtai * judrus * tvirti * žiovauti * vagis
24

† Išbrauk eilėraštyje „Trakų pilis” pavartotus būdvardžius. Iš likusių žodžių suda-

ryk ir parašyk sakinį.

g a r b i n g a T r a k a i – a u k š t u s
s e n o j

i d i d ž i o L i e t u v o s

g a r s i s o s t

i n ė b r a n g i

.

‡ Parašyk pateiktų būdvardžių daugiskaitą.

Koks? – Kokie?

Kokia? – Kokios?

geras

garbinga

tylus

garsi

mūrinis

brangi

tuščias

mūrinė

ˆ Nurašyk tekstą, paryškintų būdvardžių ir daiktavardžių vienaskaitą pakeisda-

mas daugiskaita.

Ant aukšto kalno stovėjo tvirta pilis. Ten gyveno narsus kunigaikštis. Galingas karžygys gynė mūsų kraštą nuo baisaus priešo. Dabar
tik paslaptingas piliakalnis byloja apie garsų žygį.
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† Įrašyk į rėmelius Žalgirio mūšio datą. Išgražink ją – ji labai svarbi mūsų istori-

joje.

‡ Nupiešk:

q Vytautą Didįjį, šaukiantį karius į kovą;
q jungtinės lietuvių, lenkų ir rusų kariuomenės karį;
q Kryžiuočių ordino karį.

ˆ Kokiais ginklais kovojo kariai Žalgirio mūšyje? Parašyk kiekvieno daikto pava-

dinimą.

kirvis * kalavijas * skydas * šarvai * ietis * buožė
26

Š Kokius žinai Lietuvos kunigaikščius ir karalius? Įrašyk jų vardus.

A
s

M
K
G
V

s
s
s

Kęstut
is

œ Surašyk ketvirtame pratime paminėtų Lietuvos valdovų vardus abėcėlės tvarka.

Œ Ant pirmo skydo esančias natas surikiuok nuo žemiausios iki aukščiausios, o ant

antro – nuo aukščiausios iki žemiausios.
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Pasitikrink, ar pavyks
tau pastatyti pilį. Gerai
atlikęs kiekvieną užduotį,
nuspalvink vieną plytą.
† Perskaityk tekstą. Parink jam pavadinimą ir nuspalvink tinkamą lapelį.

Kunigaikštis Prienys

Padavimas apie Prienus
Prienai ir jų apylinkės

Prienai įsikūrę kairiajame Nemuno krante prie Birštono kilpos.
Nuo Kauno plentu – 30 km, jeigu
plaukti Nemunu – 80 km.
Apie Prienų vardo kilmę byloja tik legendos. Pasak vienos
jų, kunigaikštis Prienys medžiojo
šiose apylinkėse, susižavėjo vietove ir pastatė pilį, kurią pavadino Prienais.
Prienuose ant Nemuno kranto
stovi įspūdingas Lietuvos kunigaikščio Kęstučio paminklas.
Gražios Prienų apylinkės. Netoli Nemuno stūkso Bagrėno piliakalnis, Nuotakos ir Kernuvių kalnai.
Į vakarus driekiasi Prienų šilas.
Garsūs Prienų apylinkės miesteliai ir bažnytkaimiai. Prie Šventupės
upelio įsikūrė Išlaužas, o Jiezno ežero pakrantėje – Jieznas. Vilniaus
plento šalikelėje yra Stakliškės, kurias karalius Žygimantas Augustas
padovanojo savo jaunajai žmonai Barborai Radvilaitei.
Prie Kauno–Marijampolės plento išsistatė Veiveriai. Juose buvo garsi
mokytojų seminarija.
‡ Žaliai pažymėk kelią iš Kauno į Prienus plentu, mėlynai – Nemuno upę, o rau-

donai Kauną ir Prienus.
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ˆ Pabrauk teisingus atsakymus.

q Kokia kryptimi nuo Kauno yra Prienai?
a. rytų

		

b. pietų

c. šiaurės

d. vakarų

q Kiek kilometrų yra nuo Kauno į Prienus plaukiant Nemunu?
a. 80

		

b. 30

		

c. 50

q Kurio kunigaikščio paminklas yra Prienuose?
a. Vytauto Didžiojo

b. Gedimino

		

c. Kęstučio

Š Pirmo pratimo tekste pabrauk sakinius, kuriais aiškinama Prienų vardo kilmė.
œ Kokie miesteliai ir bažnytkaimiai įsikūrę netoli Prienų? Išvardink.

Œ Pabrauk būdvardžius.

Netoli Kauno yra įdomus Prienų miestas. Kadaise čia stovėjo medinė
pilis. Gražios Prienų apylinkės. Netoli Nemuno stūkso paslaptingas
Bagrėno piliakalnis ir aukšta Nuotakos kalva. Garsūs netoli Prienų
esantys miesteliai.
š Parašyk pateiktų būdvardžių daugiskaitą.

dgs.

vns.

vns.

įdomus

aukšta

medinis

medinė

aukštas

įdomi

dgs.

Ÿ Į antrą lizdą įrašyk pateiktų būdvardžių moteriškosios giminės formą.

vyr. g.

mot. g.
auksinis
mažas
tamsus
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† Įrašyk į kryžiažodį liaudies meistrų darbų pavadinimus. Iš nurodytų raidžių su-

daryk renginio pavadinimą ir papildyk juo sakinį.

vyksta pirmą kovo savaitgalį Vilniuje,
Suvalkuose, Balstogėje ir kituose miestuose.
‡ Papildyk sakinį kryžiažodyje įrašytų žodžių tinkama forma. Paryškink galūnes.

Nepamiršk žodžių atskirti kableliais.

Kaziuko mugėje pirkau karpinį,

ˆ Perskaityk Janinos Degutytės eilėraštį ir įrašyk o arba uo. Nupiešk poetės apra-

šytą puodynę.

Žiesiu dailią p.....dynaitę –
t....kią aukštą,
t....kią tiesią –
su ąselėm išraityt....m,
su lapeliais išrašytą.
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D.....siu vieną m....tulei,
D.....siu kitą senelei,
O tą trečią seselei –
Gelt....npūkei Dainelei.

Š Perskaityk straipsnelį ir raštu atsakyk į klausimus.

Kaziuko mugėje
Linas, Stasys ir Arūnas nuvyko į Kaziuko mugę. Turguje puikavosi
drožiniai, lipdiniai, kilimai, juostos, puodynės. Linui labiausiai pati
ko molinukai ir karpiniai. Stasys ilgai stovėjo prie skulptūrėlių. Arū
nas žavėjosi medžio drožiniais. Drožėjas jam padovanojo labai įdomią
švilpynaitę. Dabar berniukas savo rinkinyje turi dvidešimt švilpynių.
Linas ir Stasys džiaugiasi savo bičiulio pomėgiu. Jie taip pat yra jam
padovanoję po švilpynaitę.
q Ką berniukai matė Kaziuko mugėje?

q Kas labiausiai patiko Linui, kas – Arūnui, o kas – Stasiui?

q Ką drožėjas padovanojo Arūnui?
q Kokį rinkinį turi Arūnas?

œ Išmokite žaisti lietuvių liaudies ratelį.

Ausim, sesutės, abrūsus

Užrašant natas susitarta, kad
diezas žymimas tik vieną kartą,
tačiau galioja per visą taktą.

2


Au-sim, se - su - tės, ab -rū - sus. Lei-sim bro - liu - kus

į Prū - sus.

2


Prū - sai per-ka, bran-giai mo-ka, nes jie aus - ti

jų

ne - mo -ka.

Œ Perskaityk Sauliuko užrašus ir penktame pratime pažymėk visas natas fis.
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† Perskaityk Romo Sadausko kūrinio ištrauką ir įrašyk praleistas raides.

Raidės
Sen....lė u....kaičia pietus ir klausia Sauliaus:
– Na, keliausim į Pasakij....?
– Keliausim! – atsako Saulius.
S....nelė pasiima knyg.... . Prasideda kelionė į Pasakijos šal.... .
Kai tik s....nelė atversdavo skaityti nauj.... pasak...., tuoj rodydavo Sauliui pirmąją knygos raid.... .
– Kokia čia raidė? – klausdavo sen....lė.
Visos tos raidės didžiulės, nepalyginsi su kitomis, iš kurių susideda pasaka. Ir visos tokios puošnios. Jos apipintos vynuogi.... kekėmis arba
....žuolo lapais, arba dar kaip nors išmargintos. Ilgainiui Saulius tas
raides įsiminė.
‡ Kaip atrodė pirmoji kiekvienos pasakos raidė? Pabrauk tinkamus sakinius pir-

mo pratimo tekste.

ˆ Parašyk žodį PASAKOS tokiomis raidėmis, kokias įsiminė Saulius.
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Š Nurodyk rodyklėmis, kuris Anzelmo Matučio posmas kuriai raidei tinka.

Žingsniuoja turistas
Per girios tankynę,
Ant nugaros neša
Didžiulę kuprinę.

Girioj namukas
Su aukštu slenksčiu,
Laukia nykštukas
Vaikučių – svečių.
Stovi beržas aukštas,
Aukštas ir nulaužtas.
O šaka
Nenulaužta –
Lyg ranka
Mums atkišta.
Gegutė – girių melagėlė –
Gegužio rytą girią kėlė:
– Girele! Giružėl, ku kū!
Gūžtelę aš ir vėl suku!..

œ Parašyk po sakinį su pateiktais būdvardžių ir daiktavardžių junginiais.

mažą našlaitę * piktą pamotę * linksmą Raudonkepuraitę
auksinę skrynelę * stebuklingą dūdelę
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† Senelė mezga ir pasakoja linksmas istorijas. Pabandyk atkurti vieną iš jų, varto-

damas pateiktus žodžius.

neturtingas
baisi
stiprus
didelės
lengvutis
graži
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žvejys
audra
vėjas
bangos
laivelis
undinė
gintaro
rūmai

plaukė
pakilo
pūtė
blaškė
apvirto
skendo
pagriebė
nunešė
gyveno

‡ Pakeisk būdvardžių formą taip, kad atsakytų į klausimą kokią? Būdvardžius

parašyk.

kokia?
kokia?
-ė
žieminė

kokią?
-ę

sidabrinė
ruginė

-i, -ia
švari

kokią?
-ią

tanki
šlapia
tuščia
graži

ˆ Pažiūrėk į juosteles ir pasakyk, kiek ilgio ketvirtinei ir pusinei natoms suteikia

taškas. Papildyk sakinį.

ketvirtinė
su tašku
Taškas prie natos prailgina
ją .......................... vertės.

Š Penklinėje pažymėk natas, kurių vertę prailgina taškas. Išmok melodiją skam-

binti varpeliais ir padainuok pagal ją Kosto Kubilinsko pasakos ištrauką.




4

Seka pasaką senelė:

O trobelėje nuo seno

Pagiry žvejų trobelė,

Trys sesutės sau gyveno.
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† Kaip senelė pradėjo sekti pasaką? Perskaityk, išmok atmintinai ir parašyk iš

atminties tą sakinį.

‡ Išspręsk kryžiažodį – parašyk, kaip galima kalbėti. Jeigu aptiksi kliūčių, pažiū-

rėk į „Pradinukų žodyną”.

1. Prašyti, kad ką
pasakytų.
2. Labai nuolankiai
prašyti.
3. Atmintinai ir raiškiai
sakyti grožinį kūrinį.
4. Griežtai kalbėti su tuo,
kuris nusižengė.
5. Daug ir be reikalo
kalbėti.
6. Tyčia sakyti neteisybę.
7. Labai tyliai kalbėti.

1
2
3
4
5
6
7

ˆ Pakeisk žodžių formą pagal pavyzdį.

koks?
pilkas, tylus, giedras,
geležinis, auksinis,
gražus, sveikas

36

kokį?
pilką,

† Sudaryk pasakos „Sigutė” pirmos dalies veiksmų grandinę.

‡ Pasakose dažnai vartojami priešingos reikšmės būdvardžiai. Parašyk jų pagal

pateiktą pavyzdį.

daili

nedaili

bjauri

tyli
maža
tuščia

ˆ Nupiešk Sigutę ir pamotę. Stenkis pavaizduoti kuo daugiau šių veikėjų bruožų.
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† Įrašyk praleistus žodžius.

Broliui prireikė
į karą, o Sigutė turėjo
viena pas pamotę. Našlaitei ragana liepdavo sunkiausius darbus
. Sigutė privalėjo
ir
karvutę,
vandens,
drabu
žius,
valgį,
trobą,
vilnas. Pagaliau pamotė nutarė Sigutės
. Sugalvo
jo
po slenksčiu duobę,
žarijų ir
našlaitę. Kai brolis grįžo iš karo, pažadėjo pamotei
už seselės skriaudą.
atkeršyti * iškasti * pripilti * sudeginti * ganyti * melžti * atnešti
skalbti * virti * šluoti * verpti * nusikratyti * dirbti * išjoti * likti
‡ Rask našlaitės raudoje būdvardžius ir sudėliok juos į tinkamas pintinėles.

kokia?

kokią?

kokia?

ˆ Perskaityk kūrinėlius ir įrašyk praleistas raides. Nuspalvink marškinėlius, ant

kurių parašytas kūrinys atitinka penklinėje užrašytos melodijos ritmą.

Našlaitėlė audž....,

Vai broleli raitelėli,

Kas tik skriaus –

Net trobelė gaudž.... .

Aš paklaus..... pamotėlės,

Tą nubaus!

Pamotėlė snaudž....,

Aš paklaus..... raganėlės:

Kas tik vo....s –

Net širdelė maudž.... .

Kai tik ėj..... – ir įpuol..... .

Nepralo....s!
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2

† Kuriuose lapeliuose parašyti pasakų įvykiai yra iškraipyti? Nuspalvink juos.

Raudonkepuraitė prarijo vilką.
Vilkas nuskuodė į senelės trobą.
Auksinė žuvelė sugavo žveją.
Princas pametė batelį.
Princas vedė Pelenę.
Sigutė skriaudė pamotę.
Pamotė iškasė duobę, pripylė žarijų ir sudegino Sigutę.
Joniukas pavertė raganą avinėliu.
‡ Iškraipytus pirmo pratimo sakinius pakeisk taip, kad atspindėtų skaitytų pasakų

įvykius.

ˆ Išspręsk „būdvardžių” kryžiažodį.

1. pieno spalvos
2. skirta ūkio
reikalams
3. nemaža
4. apsukrus
5. ryški, gerai
matoma, suprantama

1
2
3
4
5
6
7
8
9

b
ū
d
v
a
r
d
i
s

6. piktas
7. geras, teisingas
8. netrumpas
9. nekarti
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† Sakmių „Grįžulo Ratai” ir „Vieversys – artojo draugas” sakinius papildyk kūri-

niuose pavartotais būdvardžiais.

Seniai, labai seniai žemėj buvo labai
sausra – išdžiūvo visas vanduo. Atsibudusi mergelė mato
– samčiukas
vandens. O kai mergelė
paėmė samčiuką, tas iš
pavirto į
.
Samtelyje rados septyni
deimantai, iš anų pasipylė
vanduo.
Užtai vieversiukas ir yra toks

, visai

į

žemę, ir artoją linksminantis.
‡ Pirmame pratime pavartotų būdvardžių formą pakeisk taip, kad atsakytų į klau-

simą kokių?

Kokių?

ˆ Papildyk mįsles tinkamais žodžiais ir įmink jas. Pabrauk būdvardžius.

Ant bobutės grytelės kabo duonos
loja, pasiekti negali.
subliovė, –
Juoda
visą pasaulį sugriovė.
Lygūs laukai be takų, auga
be šakų.
Čiulba, ulba
tiktai kiauras jo pilvukas.
vyturiukas * medžiai * riekelė * šunys * karvė
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Š Perskaityk dar vieną sakmę ir pabrauk būdvardžius.

Voverės uodega
Voverę Dievas sukūrė mažą ir su trumpa uodega. Kiti gyvuliai, kurie
turėjo dideles ir gražias uodegas, ėmė iš voverės juoktis, kad ji su sa
vo uodega negalėsianti ir musių nusibaidyti. Nuėjo tuomet voverė pas
Dievą ir ėmė skųstis, jog kiti gyvuliai juokiasi, kad ji turinti nežymią
uodegą. Dievas davė jai tokią puošnią ir dailią uodegą, kokios dar iki
tol nebuvo turėjęs nė vienas gyvulys. Ir dabar voverės uodega už visų
gyvulių dailiausia.
œ Įsivaizduok, kad voverė pasakoja, kodėl jos uodega tokia daili.

Trumpai parašyk.

Dievas mane sukūrė nedidelę ir su

Œ Papildyk būdvardžius pagal pateiktus klausimus. Paryškink jų galūnes.

koks?

kokiu?

kokių?

pilkas

pilku

pilkų

panašus
medinis
ryškus
skaidrus

41

† Įrašyk praleistus dainų ištraukų žodžius – išspręsk kryžiažodį ir papildyk patarlę.

1. Aš mačiau, girdėjau.
Malūne
girdėjau.
2. Atvažiavo
Su medučio bačka.
3. Mano tėvelis
Buvo
.
4. Tindi rindi
,
Kas ten miške triuška?
5. Už
miškelių,
Kur aukšta kalva...
Daina –

1
2
3
4
5

priešas.

‡ Įrašyk praleistas raides. Nupiešk liaudies dainų veikėjus.

Ar mėgsti klausytis liaudies dain....? Dažnai jose
apdainuojami gyvul..... .
Daug dain.... sukurta apie
žvirbl...., pelėd.... . Visi
vaikai moka dain.... apie
bobutės ožel.... .
Nemaža vaikišk.... dainelių
yra sukurta apie kišk.... .
ˆ Padėk Sauliukui užbaigti sakinius priešingos reikšmės žodžiais.

Lietuviai dainas kūrė ir džiaugdamiesi, ir
Mūsų dainos linksmos ir
, rimtos ir
. Jose dainuojama apie
motinėlę ir
mergelę,
pamotėlę ir
našlaitėlę.
42

.

Š Perskaityk dainavimo taisykles, įrašydamas praleistas dvibalses.

Dain.....k kuo d.....giau, nes d.....navimas – tai sveikata.
Dain.....damas ugd..... savo balsą.
Pr.....š dain.....damas išt.....sink pečius ir atpalaid.....k gerklę.
Nedain.....k pernelyg garsi.....! Tai net.....so balso.
Atsimink, kad balsą lengva sugadinti, jo į kitą neišk.....si.

œ Atsakydamas į klausimus, parašyk kelis sakinius apie savo mėgstamiausią dainą.

q Kada savo mėgstamiausią dainą išgirdai pirmą kartą?
q Kas ją dainavo?
q Kokia tos dainos melodija?
q Apie ką dainuojama?
q Kas tau patiko dainoje?
q Kaip tu ją išmokai?
q Kada ją dainuoji?
Mano daina
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† Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk patarles. Ko jos mus moko?

daiktu * ilgai * Rastu * nesidžiaugsi.

radęs, * pametęs. * Nesidžiauk * neverk

rytoj * Šiandien * gali * radai, * pamesti.

radai, * padėk. * ten * Kur

‡ Perskaityk skelbimą ir jo sudėtinių dalių paaiškinimus. Paskui parašyk, ką reikia

nurodyti skelbime apie rastą daiktą.

Skelbime rašoma:
1.
2.
3.
4.
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ˆ Kaip pasielgsi, radęs kokį nors daiktą? Nuspalvink debesėlius, ant kurių para-

šyti sakiniai, nusakantys tinkamus poelgius.

Rastą daiktą
pasiimsiu sau.

Stengsiuosi
rasti daikto
savininką.

Parašysiu
skelbimą apie
rastą daiktą.
Neliesiu
pamesto
daikto.

Paslėpsiu daiktą,
kad nieks
nematytų.

Jeigu daiktas labai
vertingas, atiduosiu
policijai.

Š O dabar įsivaizduok, kad tu radai piniginę, tušinuką, knygą... Juk kažkas jų lau-

kia, todėl skubėk parašyti skelbimą.

Skelbimas

œ Įrašyk praleistas būdvardžių galūnes. Dvi labiausiai patikusias patarles nurašyk

ir išmok atmintinai.

Geras šuo iš svetim.... rankų ir dešros neima. Aukšt.... medį visi vėjai
užgauna. Visi dantys minkšt.... duoną mėgsta. Blog.... kalbų nedidink,
jos pačios auga. Dūmas tėvynės už svetim.... ugnį šviesesnis.
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† Ko mus moko pateiktos patarlės? Nurodyk strėlytėmis.

Kas tėvų neklauso, valgo
duoną sausą.

mylėti tėvynę

Senas žmogus namuose kaip
vaistas.

skaityti knygas ir būti
taupiam

Geras draugas – didelis turtas.

klausyti tėvų

Tylus liežuvis padaro
išmintingą galvą.

būti draugiškam

Geriau bloga tiesa, negu geras
melas.

kalbėti tiesą

Geras knygas skaitysi, būsi
protingas, uždirbtus pinigus
taupysi, būsi turtingas.

gerbti ir vertinti
vyresnius žmones

Nors ir šiaudinė, bet tėvynė.

vengti plepumo

‡ Iš pirmame pratime pateiktų patarlių išrašyk būdvardžius. Pasakyk klausimus,

į kuriuos jie atsako.

Sausą (kokią?),
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† Perskaityk ir įmink mįsles. Pabrauk būdvardžius.

Mėsinis kubilas, geležinis lankas. Sidabrinis laukas be takų. Medinis
katilėlis, skanus valgymėlis.
‡ Nurašyk mįsles, būdvardžių ir daiktavardžių vienaskaitą pakeisdamas daugiskaita.

ˆ Perskaityk žodžius ratažodžio viduryje. Įrašyk i arba y. Išspręsk ratažodį. Įsi-

dėmėk, kad kiekvieno žodžio paskutinė raidė turi būti kito žodžio pirmoji raidė.
Parašyk papildytus žodžius abėcėlės tvarka.

ėrytis – avių jauniklis
sm...lt...nė
ėj...mas
av...l...s
sept...n...
ėr...t...s
sak...n...s
sk...r...ba
st...kl...nė
...mt...nės

Š Perskaityk ir įmink mįsles. Įrašyk praleistas raides.

Skrenda ž....selės, ....žuolinės galvelės ir šneka:
– Taku taku.
Sudaužysi ....sotėlį, rasi skanų branduolėlį.
M....slė, m....slelė – per vidur.... pilvo gyslelė.
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† Rask sakiniuose būdvardžius ir surašyk juos į kryžiažodį. Sudarytu žodžiu pa-

pildyk klausimą. Atsakyk į jį visu sakiniu.

1. Kunigas užėjo į menkutę trobelę.
1
2. Ant krosnies sėdėjo įdomus
2
berniukas.
3
3. Keleivis iš vaiko išgirdo
4
paslaptingus atsakymus.
5
4. Kunigui patiko
linksmas vaikas. 6
5. Berniukas patarė kunigui grįžti ilgesniu keliu.
6. Kelias tiesiai buvo blogesnis.
Ar mėgsti minti ir kurti

?

‡ Kunigas, grįždamas namo, pametė užrašų knygelę su išmintingais posakiais. Pa-

dėk jam parašyti skelbimą. Kad skelbimas būtų tikslus, kai kuriuos elementus
teks išgalvoti.

ˆ Įrašyk praleistas raides. Parašyk po sakinį su papildytais žodžiais.

m...slė
m...sliukė
m...slelė
m...slingas
48

† Pabandyk į kryžiažodį įrašyti tinkamų mėnesių pavadinimus. Iš raidžių, esančių

spalvotuose langeliuose, sudaryk žodį ir parašyk su juo sakinį.

‡ Prie pateiktų būdvardžių parašyk tinkamų metų laikų pavadinimus.

šalta, pikta, balta, snieguota –
gražus, šiltas, giedras, žalias –
karšta, saulėta, gėlėta, įvairiaspalvė –
auksinis, lietingas, turtingas, niūrus –
ˆ Iš pateiktų žodžių sudaryk sakinius ir parašyk.

atkeliavo, šiemet, anksti, pavasaris, medžiai, pirmieji, išsprogo, šiltųjų
kraštų, varnėnas, sugrįžo, iš, mėlynos, miške, žibuoklės, pražydo

49

† Ar pažįsti šiuos pavasario pranašus? Parašyk, kaip vadinasi:

q pavasarį pražystantys augalai?

q pavasarį parskrendantys paukščiai?

‡ Surašyk pavasario pranašų pavadinimus abėcėlės tvarka.

ˆ Rask paveikslėlyje ir nuspalvink pavasario ženklus.

Š Parašyk kelis sakinius apie trečiame pratime pavaizduotus pavasario pranašus.

Pavartok kuo daugiau būdvardžių.

50

† Kur žiemą praleido apsakymėlio „Kuo kvepia Australija” veikėjai?

Įvardink paveikslėliuose pavaizduotus gyvūnus.

‡ Nuspalvink langelius su teisingais atsakymais. Papildyk patarlę sudarytu žodžiu.

Pavasarį gandrai išskrenda į šiltus kraštus.
Žiemą sliekai ir meškos miega.
Žiemą lapėms ir kiškiams išauga šiltesni kailiai.
Pavasarį dienos yra trumpesnės nei žiemą.
Pavasarį žydi plukės ir purienos.
Pavasarį sode noksta obuoliai.
Kačiukai – tai gyvūnai arba gluosnio pumpurai.
Žibučių žiedai yra mėlyni.
Žvirbliai žiemą praleidžia šiltuose kraštuose.
Visur gerai, bet namie

Taip
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ˆ Iš antro pratimo sakinių išrašyk būdvardžius.

51

Atlikęs gerai užduotį,
nuspalvink tinkamą juostą.
Įvertink, ar daug žinių
atsimeni iš senolių
išminties.
† Perskaityk pasaką. Parašyk jai pavadinimą.

Kartą varna paežerėje pasigavo stambų vėžį.
Vėžys pajuto pavojų ir pradėjo varną girti:
– Kokios gražios tamstos, varnele, plunksnelės, už visų gražiausios!
Varna tyli, o sumanus vėžiokas toliau giria:
– Gal tamstos gražus ir balselis?
Varna alpsta giriama, bet nieko nesako. Pagaliau vėžiokas dar giria:
– Jau tikrai tamstai reikia būti visų paukščių karaliene.
Varna tik:
– Niaugi, niaugi!
Vėžiokas šliopt į vandenį ir nuplaukė,
o varna liko išsižiojusi.
‡ Išbrauk neteisingus sakinius.

Vėžys sugavo varną.
Varna sugavo vėžį.
Varna buvo labai graži.
Vėžys gyrė varną, nes norėjo pasprukti.
Varna sulesė vėžį.
Varna turi gražų balsą.
Vėžys paspruko nuo varnos.
Varna liko išsižiojusi.
ˆ Iš pirmo pratimo teksto išrašyk būdvardžius.

52

Š Kuriame lapelyje parašytas pamokymas varnai? Nuspalvink jį.

Varnele,
negaudyk vėžių,
nes jie yra
saugomi
gyvūnai.

Varnele,
neklausyk
tuščių
gyrimų.

Varnele,
stenkis būti
paukščių
karaliene.

œ Baik rašyti pasakos veiksmų grandinę.

Œ Parašyk vieną mįslę.

š Parašyk dvi patarles.

Ÿ Įrašyk praleistas raides.

Nelaimė proting.... žmogų pamokina, kvail.... paskandina. Sidabrin....
yla ir geležin.... maišą praduria. Daug rankų didž.... naštą pakelia.
Gera galva, tik ant prast.... pečių uždėta. Tyli kiaulė gil.... šaknį knisa.
Mažas kalnas didel.... vežimą verčia. Nelaimėje pažinsi tikr.... draugą.
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† Nuspalvink langelius, kuriuose parašyti žodžiui juokas giminiški žodžiai. Iš li-

kusių raidžių sudaryk žodžių junginį ir parašyk su juo sakinį.
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‡ Kuriais žodžiais pasakoma, kad kažkas labai juokėsi? Nuspalvink burbulus su

tais posakiais.

leipo juokais

juokėsi
pro ašaras

menki juokai

juokėsi, pilvais
raičiojosi

pilvai trūko
iš juoko

krėtė juokus

ˆ Parašyk sakinį su vienu antrame pratime pateiktu posakiu.

Š Užbaik patarlės ritmą.
3

Kas tik me
54

-

luo - ja,

tuoj ne - va

- žiuo - ja.

† Pratęsk melų pasaką.

Anais laikais, kai gaidžiai kiaušinius dėjo, katės giedojo, karvės skraidė virš debesų, o šunys nemėgo lašinių, patekau į melagių šalį.

‡ Atspėk, kokių lietuvių šokių pavadinimai pasislėpė rebusuose. Parašyk atspėtus

žodžius prie tinkamų šokių aprašymų.

– plačiai žinomas visoje Lietuvoje šokis. Jis šo
kamas linksmai, nuotaikingai su senovinėmis klumpėmis. Iš jų ir kilęs
šokio pavadinimas. Tai 2/4 takto liaudies šokis.
– linksmas, gyvas šokis. Juo paprastai užbai
giami liaudies pasilinksminimai. Šio šokio pavadinimas kilęs iš žodžio
„suktis”.
– linksmas šokis, šokamas pagal polkos melo
diją. Vienoje šio šokio figūrų šokėjai sujungia aukštai dešines rankas,
vaizduodami „malūnėlį”.
55

† Nupiešk verbai kitą pusę.

‡ Kokia gali būti verba? Nuspalvink tinkamas piešinio dalis.

tyli

daili

pailga

spalvinga

įvairiaspalvė
verba

graži

plastmasinė

inė

ž
gele

žalia
puošni

marga

surišta iš šakelių

papuošta gėlėmis

ˆ Kaip riši verbą? Surikiuok sakinius tinkama tvarka.

Namiškius „paplaksiu” verba.
Verba papuošiu kambarį.
Prisiskinsiu kadagio, beržo ir gluosnio šakelių.
Nešiu verbą pašventinti.
Verbą papuošiu džiovintomis gėlėmis.
Šakeles surišiu vilnoniu siūlu.
56

† Sujunk rodyklėmis vaizdingus posakius su jų paaiškinimais.

Suiro pusnynai
Giliai suvelti.

Kilo triukšmas.

Nusvėrė žilvitį
Ėriukai balti.

Vaikai rideno
margučius.

Žolės pumpurėlį
Pietys palytėjo.

Nutirpo sniegas.

Rid rido margučiai
Smėlėta žeme.

Ant žilvičio šakų
yra kačiukai.

Žemelė sutrinko.

Sužaliavo žolė.

‡ Parašyk velykinius sveikinimus. Gali pavartoti pateiktus žodžių junginius.

su Velykų šventėmis * Velykų švenčių proga * gražių margučių
stiprios sveikatos * tyro džiaugsmo * linksmų švenčių * gražaus
pavasario * daug laimės
57

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

.......

.....

......

.....

‡ Aprašyk gražiausią margutį, kurį tau teko matyti. Tau padės klausimai ir žode-

liai.

Kur matei gražiausią margutį?

parodoje * knygoje
močiutė
Kas jį numargino?
margučių margintoja
Koks margučio dydis?
didelis * mažas * vidutinis
numargintas vašku
Kokiu būdu jis atliktas?
skutinėtas * nudažytas
Kokia spalva kiaušinis nudažytas? svogūnų lukštais
įvairiaspalvis * vienspalvis
Kodėl šis margutis tau patinka?
58

† Įmink mįsles ir parašyk įminimus.

Pasipuošę kiaušinukai –
Didesni ir mažučiukai.
Mus ridens kieme vaikučiai.
Mes – velykiniai
.
Iš šakelių surišta
Ir gėlytėm papuošta.
Prieš Velykas aš plaku
Ir sveikatos tau linkiu.

‡ Aprašyk paveikslėlį. Pavartok kuo daugiau būdvardžių.
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† Nupiešk savo žodinį portretą. Kad rašinėlis būtų nuoseklus, tau padės nurody-

mai ir žodeliai.

čia prisistatyk
apibūdink
savo išvaizdą

aprašyk
savo būdą
parašyk,
ką mėgsti
ką savyje
vertini,
o ką nori
pakeisti

mano vardas * turiu * lankau * aukštas * žemas * dailus * akys
plaukai * greitas * lėtas * sąžiningas * tvarkingas * sportuoti
dainuoti * piešti * kurti eiles
60

† Sutvarkyk skiemenis ir parašyk po jais žmogaus kūno dalių pavadinimus. Pa-

ryškink priebalses.

dao

vagal

karan

laskak

muolie

tyspe

nisšlau

nėkūal

liske
dablauz
dapė

basklu
jako
naskul

‡ Papildyk sakinius pateiktais veiksmažodžiais.

Mano kūnas
mis aš
komis taip pat

tobulesnis už geriausią kompiuterį. Kojo, o rankomis
įvairius darbus. Ran,
ir
. Akimis
pasaulį ir
knygas. Ausimis
įvairius garsus. Mano nosis
daug kvapų. Aš
šilumą ir šaltį,
blogį ir gėrį.

patiriu * jaučiu * užuodžia * girdžiu * matau * skaitau * yra * rašau
vaikštau * piešiu * groju * dirbu
61

† Išspręsk kryžiažodį ir sudarytu žodžiu papildyk sakinį.

1
2
3
4
5
6
7

1. Teka kraujagyslėmis.
8
2. Plaučių užduotis.
3. Mūsų organizmo „valdytojos”.
4. Varinėja kraują.
5. Kiečiausia mūsų kūno dalis.
6. Judina kaulus.
7. Joje yra plaučiai ir širdis.
8. Dengia mūsų kūną.
Kiekvienas privalo rūpintis savo

.

‡ Pirmo pratimo sakiniuose rask veiksmažodžius ir juos nurašyk.

ˆ Atkurk patarles – įrašyk praleistus veiksmažodžius.

Bepigu žvirbliui: nei burnos
nei galvos
, nei poterių
ros
lias
sunku

, nei kiaulių
, bet siauras
. Ne laikas šunis
. Išėjo šunims autų

, nei kojų

,

, nei juodos put
. Melagiui platus ke
. Lengva pagadinti, bet
, kai reikia eiti
.

skalbti * grįžti * lakinti * prausti * pataisyti * auti * šukuoti * kalbėti
srėbti * ganyti * išeiti * medžioti
62

† Padėk Sauliukui baigti laišką, kuriame jis nori patarti draugui, kaip tausoti svei-

katą.

Mielas Mįsliuk!
Dėkoju Tau už laišką su įdomiais
velykinių žaidimų aprašymais.
Šiandien aš daug sužinojau apie
sveikatą. Parašysiu ir Tau kelis gerus patarimus...

‡ Parašyk pavyzdžių pateiktiems veiksmažodžių klausimams.

Ką veikia?
Ką veikė?
Ką veikdavo?
Ką veiks?
63

† Papildyk eilėraščio „Dantukai” sakinius tinkamais veiksmažodžiais.

Kas ten

?

Kas ten

?

Kas ten obuoliuką
Kas ten
Kas be galo švarą

?
duoną, sviestą?
?

‡ Parašyk atsakymus į pirmame pratime pateiktus klausimus vieno dantuko ir

dviejų dantukų vardu.

Aš

Mes

64

† Perskaityk vaizdingus posakius apie akis ir ausis. Rodyklėmis nurodyk jų paaiš-

kinimus. Pabrauk veiksmažodžius.

akis apdūmė

bėgo labai greitai

negalėjo akių atplėšti

žavėjosi

neturėjo kur akių dėti

apgavo

bėgo kaip akis išdegęs

gėdinosi

klausė viena ausimi		

triukšmas

ausys plyšta

visko buvo labai daug

buvo iki ausų

greit užmiršo

per vieną ausį įėjo,
per kitą išėjo

klausė neatidžiai

‡ Parašyk kelis sakinius su labiausiai patikusiais pirmo pratimo posakiais.
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† Sukurk pasakojimą apie praeities Lietuvą.

Kitados, žiloje senovėje, prieš tūkstantį metų
q visas mūsų kraštas buvo apaugęs
išraižytas

,

, pilnas

q miškuose buvo gausu
q tankumynuose knibždėjo
q medžių šakose buvo pilna
q dūzgė ir nešė medų į dreves
upių * uogų, grybų, riešutų * neįžengiamais miškais * žvėrys ir žvė
reliai * laukinės bitės * paukščių ir paukštelių * pelkių, balų, liūnų
‡ Nupiešk, kaip atrodė Lietuvos gamta senovėje.

ˆ Tęsk pasakojimą ir įrašyk tinkamus žodžius. Paryškink nosines raides.

Senovės lietuviai stengėsi apsigyventi prie

.

Upėse ir ežeruose buvo daug

.
, dengdavo

Namus statydavo iš menkai tašytų
.
Nei

, nei

trobose nebuvo.

žuvų, vandens paukščių * upių ir ežerų * rąstų * kaminų
šiaudais * langų
66

Š Tęsk pasakojimą. Trūkstamus žodžius įrašyk į kryžiažodį. Tau padės piešiniai.

q Senovės lietuviai maitinosi daugiausia tuo, ką jiems teikė
ir

, taip pat tuo, ką patys užsiaugindavo:

q duoną kepdavo iš
q

, iš

arba iš

;

beveik neaugino, nes jų nežinojo;

q užtat puikių užsiaugindavo

drabužiams;

q visa, ko reikėjo, žmonės gaminosi

.

4
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5

1
7

8
6
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œ Pirmame lapelyje parašyk apie lietuvių gyvenimą dabar, o antrame – apie gy-

venimą ateityje. Kurio laiko veiksmažodžius vartosi pirmame, o kurio antrame
lapelyje?

Dabar

Ateityje

gyvena * gyvens * stato * statys * važinėja * važinės * skraido
skraidys * valgo * valgys
67

† Sujunk vaizdingus eilėraščio „Pavasaris” posakius su tinkamais paaiškinimais.

Pavasario saulė prašvito
meiliai.

Laukuose pražydo gėlės.

Iškilo į dangų aukštai
vieversiai.

Pučia šiltas vėjelis.

Vėjelis laukų bučiuoja,
gaivina krūtinę.

Padangėje čiulba vieversiai.

Pabiro, pasklido
žiedai ant laukų.

Šviečia pavasario saulė.

‡ Parašyk, kodėl laukei pavasario. Gali pavartoti pateiktus žodžių junginius.

nusibodo žiema * sužaliuoja laukai * sugrįžta paukščiai * žydi gėlės
važinėju dviračiu ir riedučiais * einu pasivaikščioti * dirbu laukuose
prižiūriu darželį
68

† Perskaityk sakinius ir pabrauk žodžius, kurie apibūdina lietų. Kokia kalbos dalis

yra pabrauktieji žodžiai? Užbaik sakinį, nuspalvindamas tinkamą lapelį.

Lietus gali būti visoks: gaivus pavasario lietus su pirmąja perkūnija,
šiltas, malonus vasaros lietus, šaltas, smulkus rudens lietus, lijundra
arba sniegą purvu paverčianti šlapdriba.
daiktavardžiai.
Pabraukti žodžiai yra

		

veiksmažodžiai.
būdvardžiai.

‡ Pabiro Sauliuko žodynėlis. Padėk nykštukui sujungti žodžius su jų reikšmėmis.

Gali pasinaudoti „Pradinukų žodynu”.

ˆ Rask sakiniuose žodžius, kuriais pakeičiamas žodis lyja. Surašyk juos iš eilės į

kryžiažodį.

Iš pradžių tik
purškia, krapnoja, o paskui
smarkiai dulkia.
Lietus pliaupia, šliukščia.
Jau antra diena, kaip
nuobodžiai lynoja.
Po pietų dažnai dangus
apsiniaukia ir lašnoja
dideli lašai.
Reti, stambūs lašai papsi stogan.
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† Perskaityk paukščių pamėgdžiojimus ir pabrauk veiksmažodžius. Debesėliuose

įrašyk tinkamus sparnuočių pavadinimus.

Čir vir vir, pavasaris,

Burkū, burkū... ū... ū...

Palieku vaikus nelesusius.

Cit, brolau!

Prigeriu tyro vandenėlio,

Ateina pavasaris,

Prilesu grynų avižėlių,

Dūksta vyrai,

Parlekiu, palesinu.

Barsto žirnius,
O mes renkame.

Klibikšt, paklibikšt vaikščioju,
vaikus vedžioju.

‡ Paukščių pamėgdžiojimuose rastus veiksmažodžius parašyk prie tinkamų asmenų.

Aš

Jis, jie

Mes

ˆ Kuris paukštis kaip čiulba? Įrašyk tinkamus paukščių pavadinimus.

kukuoja.
čirena, čyruoja.
na, kleketuoja.

suokia, lakštuoja.

gagena, girgsi.

švilpauja.

ūbauja.

krankia.

burkuoja.
kalena, klege
ūkauja,
čirškia.

žvirblis * pelėda * varna * žąsis * vieversys * gandras * lakštingala
gegutė * balandis * varnėnas
70

Š Iš žodžių junginių sudaryk sakinius ir parašyk.

pilkasis žvirblis
mažoji lakštingala
žvitrioji kregždutė
gandras su gandriene
varnėnų šeimynėlė
didžiaakė pelėda

gūžtelę krauna
lizdą kabina
jau gyvena
savo namus lopo
jaukiai kuriasi
veja lizdą

tankiame vyšnyne
tvarto pakraigėje
senos kriaušės drevėje
namo pastogėje
ant kluono stogo
sename inkile

Senoje sodyboje
Nuo ankstyvo ryto didelėje sodyboje paukščiai rengia, puošia savo
namus.

œ Papildyk takto brūkšnius. Pažymėk natas fis. Išmok kūrinėlį skambinti varpe-

liais ir dainuoti.



2




Pa - gi - ry bu - vau,

žir - nių daug ra - dau.

Bur-kū, bur-kū, žir-nius par-da -viau, par - da-viau.

Œ Penktame pratime pateiktame balandžio pamėgdžiojime pabrauk veiksmažo-

džius.

71

† Perskaityk pasakaitę. Pabrauk veiksmažodžius.

Mergaitės dovanos
Viena mergaitė ganė pas senelį karves. Metų gale jai senelis dovanojo
pilką apsiaustėlį, žirkles, kaltą, auksinį kumeliuką ir paleido namo.
Skrido kregždė ir nutvėrė žirkles. Šarka pačiupo kaltą. Kielė nusinešė
auksinį kumeliuką. Varna pagriebusi apsivilko apsiaustėlį. Nuo to lai
ko varnos yra pilkai pasipuošusios. Kregždė žirkles įsikišo į uodegą.
Taip pasiliko kregždė su žirklėm uodegoj. Šarka įspaudė į uodegą kal
tą. Nuo to laiko šarkos uodega kaip kaltas. Kielė nujojo auksinį kume
liuką. Taip kielės papilvė pasidarė geltona.
‡ Parašyk, kodėl kregždės uodega panaši į žirkles, o šarkos – kaip kaltas.

ˆ Perskaityk paukščių aprašymų nuotrupas, atspėk sparnuočių pavadinimus ir su-

rašyk juos į kryžiažodį. Pabrauk esamojo laiko veiksmažodžius.

1. Šio paukščio galvą puošia kuodelis.
2. Paukštis, kuris vilki pilkai juodą apsiaustą.
3. Didelis, baltas ir labai gražus vandens paukštis.
4. Paukštis, kurio uodega
panaši į žirkles.
5. Ji turi uodegą kaip kaltas.
1
6. Raibas, ilgauodegis
2
miško paukštis, kuris deda
3
kiaušinius į svetimus
4
lizdus.
5
7. Paukštelis geltona papilve,
kuris pasakoje nujojo auksinį
6
kumeliuką.
7
8. Paukštis, kuris avi
8
raudonus batus.
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† Papildyk sakinius tinkamais veiksmažodžiais.

Pavasarį varnėnai
vagą, šie paukščiai
balėlius. Šnekučiai
o patinėlis

labai anksti. Kai artojai
iš paskos ir

sliekus, va-

inkiluose, uoksuose. Patelė
jai maistą. Kai

abu tėvai. Varnėnai

,

jaunikliai, juos
daug vabzdžių – sodo

kenkėjų.
maitina * sunaikina * nešioja * gyvena * peri * parskrenda * verčia
seka * renka * išsirita
‡ Kiekvienam paveikslėliui sudaryk po du ar daugiau sakinių. Parašyk nuotaikin-

gą pasakojimą. Pradžioje neužmiršk parašyti pavadinimo.
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† Papildyk praleistas raides.

raš.....
praus.....
neš.....
tyl.....
keliauj.....

perk.....te
dainuoj.....te
rėk.....te
nutar.....te
klaus.....te
gir.....te

pasakoj.....
galvoj.....
švieč.....
lenktyniauj.....
lek.....
klaus.....

ateinam.....
perkam.....
lek.....me
išverč.....me
lauk.....me
klaus.....me

‡ Pasirink po du žodžius iš kiekvienos pirmo pratimo veiksmažodžių grupės ir

parašyk su jais po sakinį.

74

† Perskaityk ir palygink Rimanto Budrio apsakymo ištrauką su žinute. Paryškink

skyrybos ženklus. Suskaičiuok sakinius. Jų skaičių įrašyk.

q Palygink!
Kodėl

žinutei pakanka
sakinio? O apsakyme
tai pačiai minčiai išreikšti
jų reikia net
?
Gandrai
sugrįžo.

Sugrįžimo džiaugsmas
Kas apsakys paukščio džiaugsmą, ka
da jisai, ištiesęs kojas, leidžiasi. Spar
nai dar moja, o kojos, ilgos raudonos
kojos – jau... jau... liečia tuos brangius
lizdo žagarus. Sparnai susiglaudžia,
paukštis užverčia ant nugaros gal
vą, taip užvertęs pasižiūri į saulę... ir
raudonu snapu išklegena tokį džiaugs
mą, kokio nei aprašysi, nei apsakysi.

‡ Iš teksto „Sugrįžimo džiaugsmas” išrašyk esamojo laiko veiksmažodžius. Api-

būdink veiksmažodžių asmenį ir nuspalvink tinkamą kiaušinį.

aš
tu
jis

ˆ Antro pratimo trijų veiksmažodžių formą pakeisk pagal pateiktus pavyzdžius.

mes leidžiamės

mes

jūs leidžiatės
jūs
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Atlikęs gerai kiekvieną
užduotį, nuspalvink vieną paukštelį. Baigęs darbą, įvertink savo žinias ir
gebėjimus.

† Perskaityk Raimondo Kašausko straipsnelį ir pabrauk svarbiausią teksto sakinį.

Gimtieji namai
Vieną ankstyvą pavasario rytą Arvydas su tėveliu stovėjo ant kalnelio. Jie matė lekiančias laukines žąsis. Smalsus sūnelis paklausė:
– Iš kur šie paukščiai parskrenda?
Tėvelis paaiškino:
– Žąsys parskrenda iš šiltųjų kraštų. Ten jos praleidžia šaltą žiemą.
Berniukas paklausė, kodėl vėl pas mus sugrįžta. Tėvas atsakė, kad ir
paukščiai myli savo gimtą šalį.
Arvydas susimąstė ir pasakė:
– Vis vien mes labiau mylime savo gimtą kraštą. Jame ir šaltą žiemą,
ir karštą vasarą gyvename.
‡ Pažymėk teisingus atsakymus.

q Kada vyksta kūrinėlio veiksmas?
a. ankstyvą rudenį

b. vasarą

c. ankstyvą pavasarį

q Kokius paukščius matė Arvydas su tėveliu?
a. gulbes
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b. žąsis

c. antis

d. gerves

d. žiemą

q Iš kur grįžo paukščiai?
a. iš šaltųjų kraštų

b. iš šiltųjų kraštų

c. iš gimtųjų kraštų

q Kurį metų laiką žąsys praleidžia šiltuosiuose kraštuose?
a. žiemą

b. vasarą

c. pavasarį

ˆ Nurašyk du paskutinius skaityto teksto sakinius ir pabrauk veiksmažodžius.

Š Du paskutinius teksto sakinius pakeisk pagal pateiktas pradžias ir parašyk.

Vis vien aš

Vis vien jūs

œ Nuspalvink lapelį, ant kurio parašyti veiksmažodžių klausimai. Nurašyk juos.

Kas?

Ką?

Ko?

Kuo?

Kam?

Kur?

Koks?

Kokie?

Kokią?

Kokios?

Ką veikia?
Ką veikė?
Ką veiks?

Œ Įrašyk praleistas raides.

Pavasarį paukščiai sugrįžt.... iš šiltųjų kraštų. Pirmieji parlek.... vieversiai. Savo giesmele jie skelb.... žiemos pabaigą. Pelkėse jau trimituoj....
gervės, o inkile švilpauj.... varnėnas. Visi mes lauk........ sparnuotų
čiulbuonėlių. Arvydas dažnai dainuoj.... apie gandrą. Kokią dainą jūs
dažnai dainuoj........?
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† Sujunk vaizdingus posakius su jų paaiškinimais.

Rausvas saulės kamuolys...
Dega visas pagirys.

Medžius gaubia rūkas.

Ryto perluose braidau.

Dieną skleidžiasi
gėlių žiedai.

Skraidžioja aplink žvaliai
Saulės paukščiai
Spinduliai.

Vidudienį šviečia
saulė.

Vaikšto tarpgiriuos diena,
Kraitė jos gėlių pilna.

Pagiry teka saulė.

Kloju patalus miglų
Ant berželių, ąžuolų...

Girioje krenta rasa.

‡ Rask pirmo pratimo sakiniuose veiksmažodžius ir įrašyk į tinkamą girios kny-

gos puslapį. Pakeisk veiksmažodžių formą ir užpildyk kitą knygos dalį.

Praeitis

Da ba rtis
Dega,
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Degė,

ˆ Pavaizduok piešinyje pasirinktą eilėraščio „Aš kalbuosi su giria” vaizdingą po-

sakį. Šalia parašyk pavaizduotą kūrinio ištrauką.

Š Perskaityk Kazio Borutos eiliuoto pasakojimo apie lakštingalą ištrauką. Raštu

atsakyk į klausimus.

Svetimame krašte buvau,
kviečius lesiau, pieną gėriau,
nuliūdo mano širdelė,
nušiuro uodegėlė,
čiulbėti negalėjau,
visą laiką tylėjau.
Parlėkiau į savo kraštą,
žvirgždelius lesiau,
gryną vandenėlį gėriau,
pradžiugo mano širdelė,
sumirgėjo uodegėlė,
ir anksti rytą
žilvičių krūme pračiulbėjau...

Kur buvo lakštingala?
Ką ji lesė ir gėrė?
Kodėl nečiulbėjo?
Ką lesė ir gėrė lakštingala
namie?
q Kodėl ji pračiulbėjo?

q
q
q
q
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† Perskaityk tekstą ir parašyk atsakymą į jame pateiktą klausimą.

Keturios pavasario gėlės
Kovo mėnesį ežerų ir upelių pamiškėse pražysta žibuoklės. Jų žiedai
mėlyni, o viduriukai – geltoni. Tarp pernykščių parudavusių lapų ši
gėlė žiba kaip žvaigždelė.
Balandis – šilagėlių žydėjimo metas. Violetinius gėlių varpelius sūpuoja pušynų vėjelis. Šilagėlės mėgsta senas kirtavietes ir smėlėtas
kalveles.
Drėgnų vietų gėlė – puriena. Purienų žiedas – geltona karūnėlė. Ji prasiskleidžia gegužės mėnesį upelių pakraščiuose, pabaliuose. Purienų
kojelės visada vandenyje mirksta.
Dar viena pavasario gėlė – pienė. Ji geltonuoja gegužės mėnesį pakelėse, soduose, pievose.
Kuri gėlė tau gražiausia?

‡ Nuspalvink gėlių žiedus tekste nurodytomis spalvomis.

žibutė

šilagėlė

puriena

ˆ Parašyk antrame pratime pateiktų gėlių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Š Iš pirmo pratimo teksto išrašyk penkis žodžius su dvibalsiais.
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pienė

œ Pabrauk teisingus atsakymus.

q Kurios tekste aprašytos gėlės pavasarį pražysta pirmos?
a. pienės

b. šilagėlės

c. žibuoklės

d. purienos

q Kur dažniausiai aptinkamos šilagėlės?
a. drėgnose vietose

b. pušynuose

c. pakelėse

q Kokias vietas mėgsta puriena?
a. drėgnas

b. sausas

c. miškų gilumas

q Kada pražysta pienės?
a. labai anksti pavasarį

b. kovo mėnesį

c. gegužės mėnesį

Œ Pirmo pratimo tekste pabrauk veiksmažodžius. Pasakyk jų laiką. Pakeisk veiks-

mažodžių formą taip, kad reikštų praeityje vykusį veiksmą.

Ką veikė? – pražydo,

š Susipažink su garsu cis viršutiniu. Pažymėk natas, žyminčias šį garsą.

C

AIS

CIS

DIS

GIS

FIS

DIS

D E F G A H C D E

2






CIS

Esu viršutinis cis (cis2).
Gyvenu drauge su diezu tarp
trečiosios ir ketvirtosios linijų.
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† Parašyk pavadinimą Leonardo Grudzinsko kūrinio ištraukai.

Iš klevų dzūkai cukrinę sulą lašina. Įvairiai ją Dzūkijoje raugina.
Raugina liepinėse, klevinėse statinėse, uogomis pagardina.
Dažnai saldi klevo sula dzūkams cukrų atstoja.
Ji turi kalcio, turi net vitamino C.
Klevą ir geniai dziubena, skaidrius sulos lašus ragauja.
‡ Raštu atsakyk į klausimus.

q Kaip dzūkai raugina sulą?

q Ką dažnai dzūkams atstoja sula?
q Kodėl verta gerti šį gėrimą?
q Kuris paukštis mėgsta sulą?

ˆ Rask pirmo pratimo tekste esamojo laiko veiksmažodžius ir parašyk juos pirma-

me medelyje. Antrame medelyje parašyk būtojo kartinio laiko formas.

Ką veikė?

Ką veikia?
lašina,
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lašino,

† Perskaityk Algirdo Pociaus apsakymo ištrauką. Ką laiške galėjo rašyti kiškiai?

Paryškink tekste skyrybos ženklus.

Kartą prie mokyklos vaikai rado penkis šalpusnio lapus.
– Tai laiškas! – sušuko vienas.
– Perskaityk, jei gudrus, – pasiūlė kitas.
Jie ginčijosi, šūkavo, bet niekaip negalėjo suprasti, kas ant lapų primarginta. Laiškas buvo parašytas kiškių kalba.
‡ Žiūrėdamas į pateiktas nuorodas, parašyk kiškių laišką.

ˆ Suskirstyk tekstą sakiniais ir nurašyk. Pabrauk veiksmažodžius.

pavasaris atėjo į girią po tamsius eglynus vaikščioja briedžiai pro
skynose ganosi laibakojės stirnos vilkai šimtametėse pušyse krauna
lizdus ereliai
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† Įsivaizduok, kad sutikai pavasarį Skaistutį. Apie ką su juo kalbėjai? Užrašyk

jūsų pokalbį.

– Laba diena, pavasari Skaistuti!
!

– Labas,

‡ Įmink mįslę ir nupiešk įminimą. Pabrauk esamojo laiko veiksmažodžius.

Vyrai, meškiną įkinkę,
Aria žemę net sulinkę.
Juodas meškinas mauroja
Ir penkias vagas vagoja.

ˆ Parašyk antrame pratime pabrauktų veiksmažodžių būtojo kartinio laiko

formas.

Š Parašyk pateiktų veiksmažodžių nurodytus būtojo kartinio laiko asmenis.

ariau
ką
akėjau
veikiau?
sėjau
aš
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kėliau
pjovi
au

arei
ką
veikei?
tu

arė
ką
veikė?
jis
ji

† Sujunk priežodžių ir patarlių pradžias su pabaigomis. Įrašyk ei arba ie. Labiau-

siai patikusį posakį nurašyk.

o
so
din

kasė

‡ Išasmenuok veiksmažodžius.

aš

tu

jis, ji

mes

jūs

jie, jos

ė

st
i
a
l

no

augi

kaupė
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† Rodyklėmis nurodyk, kurio augalo kurios sėklos.

‡ Kurios tau žinomos sėklos yra valgomos, o kurios nevalgomos? Parašyk.

Valgomos sėklos

Nevalgomos sėklos

ˆ Rodyklėmis parodyk, kas gali pasėti šių augalų sėklas.
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Š Perskaityk mįsles. Apie kokių augalų sėklas jose kalbama? Pabrauk mįslėse

veiksmažodžius.

Aš sėklelė su sparnais,
Skrieju kloniais ir kalnais.

O aš stoviu prie namų
Kaip kareivis su šalmu...

O aš leidžiuosi gaubtu
Pūkiniu parašiutu.

œ Perskaityk ketvirto pratimo mįsles, veiksmažodžių esamąjį laiką pakeisdamas

būsimuoju. Pakeistą veiksmažodžių formą parašyk.

Œ Sukurk pasakojimą apie pienės pūko kelią nuo sėklos iki sėklos. Pavartok būsi-

mojo laiko veiksmažodžius.

Esu pienės pūkas – maža sėklelė su parašiutu.

papūs * skrisiu * nukrisiu * palis * įgrimsiu * išleisiu * išaugs
šildys * girdys * pražys * subrandins * skraidys
87

† Perskaitęs apsakymą „Tuščias gandralizdis”, atkurk supainiotų sakinių tvarką.

Vienas sakinys neturi nieko bendra su tekstu – išbrauk jį.

... Senoje eglėje ant rato apsigyveno gandrai.
... Paukščiai kažkur nulėkė ir negrįžo.
... Stepukas augino triušius.
... Pavasarį sugrįžę gandrai susirado seną lizdą.
... Medis vis labiau džiūvo.
... Stepukas įvairius įvykius žymėjo eglės liemenyje.
... Skaitmenimis ir raidėmis vaikas išvagojo visą
eglės žievę.
... Rudenį paukščiai išskrido į pietus.
‡ Įrašyk trūkstamas raides.

Prie ....tepuko nam.... augo sena eglė. Kart.... audra nulaužė eglės vir
šūn.... . Stepuko tėv....lis eglėj.... ....taisė sulūžusį vežimo rat.... . Me
dyj.... gandrai iš žab.... ir žol..... susisuko lizd.... . Jam.... išaugo du maži
gandriukai.
ˆ Praleisk gandro pamėgdžiojimo žodžius ir sužinosi, kaip galima kitaip pavadinti

šį paukštį. Užrašyk gautus žodžius.

Klėgužasklėgužutisklėstarkasmangandrelisvarlė

Š Paaiškink ir dailiai nurašyk patarlę. Pabrauk veiksmažodžius. Perskaityk patar-

lę, vis keisdamas veiksmažodžių asmenį.

Su gandrais iškilsi, su varnomis nukrisi.
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œ Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį tinkama sudaryto žodžio forma.

1. Gandro lizdas.
2. Metų laikas, kada
parskrenda gandrai.
3. Žemynas, kuriame
gandrai praleidžia
žiemą.

1

4. Metų laikas, kada
pas mus nebūna
gandrų.

2
3
4
5

5. Gyvūnai, kuriuos
gaudo gandrai.
Sakoma, kad gandrai namams atneša

.

Œ Pasirenk rašiniui apie gandrus ir parašyk atsakymus į klausimus.

q Kada ir kur matei gandrus?
q Kas tau buvo netikėta?
q Kokie buvo gandrai? Kaip jie atrodė?

q Kaip gandrai elgėsi?
q Ką tu žinai apie gandrus (esi skaitęs, girdėjęs pasakojant)?
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† Pasakyk teksto „Ir didysis žmogus mūsų draugas” veikėjus. Sujunk lapelius,

įvardijančius tuos pačius veikėjus.

mažieji žmonės

miškininkas

Didžiojo Užutekio šeimininkas

brakonierius

Lapės Snukis

vaikai

didysis žmogus

bebras

‡ Išplėsk sakinius ir parašyk.

Ateis pavasaris. Ištirps ledas. Sugrįš bebrai. Atbėgs vaikai. Jie sveikins. Bebras plekštels. Berniukai suklyks.

ˆ Įrašyk praleistas dvibalses uo, ui ir ie. Nuspalvink bebrą pagal pateiktą aprašy-

mą.

Bebras – stambiausias mūsų krašto graužikas. ....dega kaip ližė, padengta pilkais
žvynais. Kūnas apaugęs tankiu kailiu. Vieni
plaukeliai rusvai pilki, minkštučiai, gina bebrą n.... šalto vandens. Kiti k....tesni, tamsiai kaštoniniai iki j....dų, padeda plaukti.
Galva palaipsni.... pereina į l....menį. Dantys – tikri raudoni kaltai. Snukis, ausys ir
akys – j....dos. Kojos su plėvelėmis, pilkai
j....svos.
Štai koks senasis bebras.
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† Perskaityk skelbimą ir pasakyk, kuris eilėraštyje „Bevardis upelis” paminėtas

gyvūnas paklydo. Nupiešk jo portretą.

Dėmesio!
Vakar melduose pradingo vaikelis.
Jis yra teniso kamuoliuko dydžio,
pūkuotas. Pilvukas – geltonas, o
nugarėlė – su juodomis dėmelėmis.
Kojelės ir snapelis pilkai juodi. Nuo
mažens mėgsta plaukioti vandenyje.
Susirūpinusi mamytė laukia žinių
prie upelio melduose.

‡ Atsakyk raštu į klausimus.

Kur ir kada pradingo vaikelis?
Kaip vaikelis atrodo ir ką mėgsta?

Kas ir kur laukia žinių?

ˆ Eilėraštyje „Bevardis upelis” rask žodžių su pateiktomis priesagomis ir parašyk

juos.

-el-

-ėl-

-uk-
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† Išspręsk kryžiažodį ir pasitikrink, ar pažįsti vandens augalus.

‡ Vandens telkinių augalų pavadinimus surašyk į atitinkamas lentelės skiltis.

Pakraščių augalai

Plūduriuojantys augalai

Vandens gelmių augalai

ˆ Piešinio dalis su būtojo dažninio laiko veiksmažodžiais nuspalvink mėlynai. Pie-

šinio dalis su būtojo kartinio laiko veiksmažodžiais palik baltas.

ūžė

lėkdavo
ardavo
ošdavo

ūždavo

lėkė

plaukiau

metė

plaukdavau
ėjote
rėkei

ošė
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eidavai

likdavo

arė

eidavote

būdavau

† Perskaityk straipsnelį ir pabrauk vandens gyvūnų pavadinimus. Parašyk juos

abėcėlės tvarka.

Didžioji žuvininkė
Ant šlapio akmens tupėjo ūdra. Ežere nardė lydekos, kuojos, ešeriai. O
aukšliukės kaip varliukės iššokdavo net į viršų. Ūdra tykojo, bet auk
šliukių nesivaikė. Ji nušliaužė nuo akmens ir pasinėrė. Po valandėlės
gražuolė vėl užkopė ant akmens. Jos dantyse buvo didelis šamas.

‡ Parašyk vandens gyvūnų pavadinimus prie tinkamų apibūdinimų.

ˆ Kuo skiriasi karpis ir lydeka? Palygink šias žuvis, parinkdamas kiekvienai iš jų

tinkamus apibūdinimus.

kūnas ilgas, lankstus * kūnas aptakus *storas * judesiai greiti, stai
gūs * judesiai lėti, nerangūs * maitinasi augalais * minta žuvytėmis
plėšrūnė * taiki žuvis
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† Kuo dažniausiai minta upėse ir ežeruose gyvenančios žuvys? Parašyk.

‡ Įsižiūrėk į paveikslėlį ir parašyk, kas kuo minta vandens telkinyje. Vengdamas

pasikartoti, pavartok pateiktus veiksmažodžius.

minta * maitinasi * ėda * ryja * gaudo * medžioja * renka * ieško

ˆ Sugalvok ir parašyk vandens telkinio mitybos grandinių pavyzdžių.
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Š Piešinio dalis, ant kurių parašyti veiksmažodžiai, paryškink mėlynai. Piešinio

dalis su daiktavardžiais nuspalvink raudonai. Atitinkamomis spalvomis nuspalvink likusias piešinio dalis.

gaudo

plaukimas
tyko
plaukia

šokimas tykojimas
nardymas

šoka

šliaužimas
gaudymas
šliaužia
nardo

œ Perskaityk Leonardo Gutausko pasakaitę ir pabrauk svarbiausią teksto sakinį.

Nuspalvink žodžius, kuriais vadinamas vėžys.

Kodėl vėžys atbulas plaukia
Geriausia būtų paties vėžio paklausti, bet kad mes jo kalbos nemoka
me. Mano senelio prosenelis pasakojo, kad vėžys tyčia atbulas plau
kia. Mat gyvendamas tarp žuvų, vėžys nori įrodyti savo pranašumą.
Jei žuvys plaukia tik galva į priekį, tai žnyplys – būtinai uodega. Iriasi
sau ilgaūsis ir tarsi sako:
– O jūs, karosėliai, taip nemokat!
Œ Pasidaryk užrašus apie vėžį pagal pateiktus žodžius ir žodžių junginius.

vandenyje * urveliuose * kietas šarvas * pilvelis sudarytas iš
narelių * uodegėlė * dešimt kojyčių * ropoja atbulas * stiprios
žnyplės * juodas * tyrus upelius ir švarius ežerus
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† Kaip sveikinsi mamytę Motinos dienos proga? Išbrauk tinkamus veiksmažo-

džius. Iš likusių raidžių sudaryk ir parašyk sakinį.
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‡ Parašyk, kaip švęsi Motinos dieną. Gali pavartoti pirmame pratime pateiktus

veiksmažodžius.

ˆ Perskaityk Anzelmo Matučio eilėraščio ištrauką ir užbaik sakinius tinkamais

skyrybos ženklais.

Aš bėgu, mamyte
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Kas man kaip gėlytė

Kas man kaip saulytė

Daržely žydės_

Takelį nušvies_

Aš bėgu, mamyte,

Aš bėgu, mamyte,

Prie tavo širdies_

Artyn prie tavęs_

Š Raudonu pieštuku nuspalvink tas piešinio dalis, ant kurių parašyti būdvardžiai.

linkiu

šventė

meilė

nuoširdi

gera

mamytė

sveikinu

li
mei

miela

jautri

graži

puiki

daina

brangi
nuostabi

gerb

iu

gėlės

greita

linksma

myliu

teisinga

œ Pakeisk būdvardžių formą pagal pateiktą pavyzdį. Paryškink -iau-.

miela – mielesnė – mieliausia
brangi –

–

nuostabi –

–

mylima –

–

nuoširdi –

–

Œ Parašyk kelis sakinius apie savo mamytę. Pavartok ketvirtame ir penktame pra-

timuose pateiktus būdvardžius.
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† Perskaityk straipsnelį ir įrašyk trūkstamas raides.

Vasar.... mamytė išvažiavo į poilsio namus, o Dalytė su tėveliu liko na
mie. Mergaitė pavaduoja mamyt.... . Ji tvarko kambar......, virtuv.... .
Paskui bėga į parduotuv...., o sugr....žusi verda pietus. Anksčiau visa
tai darydavo mamytė, o dabar šaun..... dirba dukrelė.
‡ Parašyk, kaip tu pavaduoji mamytę.

ˆ Sukurk ir parašyk sveikinimus mamytei. Papuošk sveikinimų lapelį.

Š Perskaityk Juozo Nekrošiaus eilėraštį ir papildyk praleistas raides.
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Galv.... paglosto,

Tėviškę gina,

Tūkstančiai rank....,

Ašar.... šluosto

Duon.... augina

Triūsiančių rank....

Motinos rankos.

Rankos tėvel.... .

Puošia Tėvyn.... .

† Perskaitęs istoriją apie laukinę kriaušę, parink tinkamą sakinio pabaigą. Netin-

kančias pabaigas išbrauk.

lenktyniavo su audra.
Kriaušė žuvo, nes

augo viena laukuose.
gynė savo vaikus nuo audros.

‡ Skaitydamas straipsnelį, įrašyk reikalingus žodžius.

Čia Danutės

, o čia

.

Kai Danutė atsikelia, mamytei visada pasako:
– Labas rytas.
Kai mamytė Danutę

,

,

Danutė niekada nepamiršta pasakyti:

gėlytę
apkabina
šukuoja
valgydina
Danutė
mamytė

– Ačiū.
Vakare, kai eina miegoti,
– Labanaktis.

ir pasako:

Danutė nupiešė mamytei gimimo dienos
Tokią
proga. Ta gėlytė niekada nevysta. Ji piešinėlyje žydės tol,
kol Danutė užaugs.

ˆ Atpasakok straipsnelį žodžiu, tik ne apie Danutę, o apie save. Kelis atpasakojimo

sakinius parašyk.

Mamytė ir aš
Čia mano mamytė, o čia aš. Kai aš atsikeliu, mamytei visada pasakau:
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Atlikęs gerai kiekvieną užduotį,
nuspalvink vieną spindulėlį.
Suskaičiuok, kiek spindulėlių
jau šviečia tavo žinių pasaulyje.
† Perskaityk Žemaitės apsakymo ištrauką ir pažymėk teisingus atsakymus į klausi-

mus.

Spindulėliai
Rytą saulutė pasiuntė ant žemės savo auksinius spindulėlius. Pirmas
spindulėlis krito ant pilko vieversėlio. Pabudo paukštelis. Jis išskleidė
savo sparnelius. Greit suskambėjo jo ryto giesmelė.
Antras spindulėlis pažadino voverėlę.
Trečias spindulėlis krito stačiai į avilį. Vienu kartu sujudo visos bitelės.
Ketvirtas spindulėlis krito į lovelę. Jis paglostė vaikelio veidelį. Vaike
lis atsikėlė.
q Kiek saulutė pasiuntė į žemę savo spindulėlių?
a. vieną
b. tris
c. keturis
d. penkis
q Ką pažadino pirmas saulės spindulėlis?
a. vieversėlį
b. biteles
c. vaikelį
q Kur krito trečias spindulėlis?
a. ant vyturėlio
b. į avilį
c. į lovelę
q Ką padarė vaikelis, kai jo veidą paglostė spindulėlis?
a. supyko
b. toliau miegojo
c. atsikėlė
‡ Parašyk, ką pažadino saulės spindulėliai.

ˆ Iš teksto „Spindulėliai” išrašyk veiksmažodžius.
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Š Ką galėjo pasakyti pabudęs vaikelis? Parašyk po vieną tiesioginį, klausiamąjį ir

šaukiamąjį sakinį.

Tiesioginis sakinys
Klausiamasis sakinys
Šaukiamasis sakinys
œ Kokius gyvūnus galėjo saulės spindulėlis pažadinti miške, laukuose ir vandens

telkinyje? Įrašyk į lentelę tinkamus augalų ir gyvūnų pavadinimus.

           Miškas                           Laukai                Vandens telkinys
augalai

gyvūnai

augalai

gyvūnai

augalai

gyvūnai

Œ Pakeisk veiksmažodžių formą pagal klausimus.

Ką veikia?

Ką veikė?
pabudo
krito

Ką veikdavo?

Ką veiks?

š Papildyk sakinius pateiktais veiksmažodžiais.

Vakar Onutė
Dabar mergaitė
tykį
mišką grybauti.

miške ir
stirną su stirniuku.
apie tai senelei. Rytoj Onutė savo nuodraugams. Pernai mergaitė dažnai
į

eidavo * buvo * rašo * matė * papasakos
Ÿ Įrašyk praleistas raides.

Žydroje padangėje žaidž.... saulės spinduliai. Staiga papuč.... smarkus
vėjas. Artėj.... lietus. Ar tu bij.... audros? Kada grį.... tėvelis?
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† Padėk Onytei grįžti namo. Kelią labirinte tau padės rasti abėcėlė.

‡ Išbrauk apsakymo „Paklydimas” veikėjus. Iš likusių žodžių sudaryk ir parašyk

sakinį.

BūkOnytėatsargus,senelėbendraudamaskatinėlissuvilkasnepažįstama
islokysžmonėmis!

ˆ Pamokyk Onytę, kaip reikia elgtis su nepažįstamais. Sudaryk ir parašyk draudi-

mus pagal pateiktą pavyzdį.

Pasakau nepažįstamiems savo vardą, pavardę ir telefono numerį.
Nesakyk nepažįstamiems savo vardo, pavardės ir telefono numerio!
Parodau nepažįstamiems, kur gyvenu.
Įleidžiu svetimus žmones į namus.
Lankau nepažįstamus be tėvų žinios.
Lipu į nepažįstamo žmogaus mašiną.
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† Perskaityk tekstą ir parašyk jam pavadinimą. Pabrauk veiksmažodžius.

Sauliukas su tėveliu išėjo į mišką. Berniukas stropiai rinko uogas. Bet
štai atšokavo voveraitė, ir vaikas nusekė paskui ją. Taip jis atsiskyrė
nuo tėvelio ir paklydo. Ilgai šūkavo Sauliukas, kol pavargo, užkimo.
Bet tėvelis rado Saulių ir parvedė namo.
Dabar Sauliukas serga. Jam skauda gerklę, galvą. Guli vaikas lovoje ir
galvoja, ką mokykloje veikia draugai.
‡ Parašyk pirmame pratime pabrauktų veiksmažodžių bendratis.

išeiti,

ˆ Perskaityk nepažįstamų žmonių pasiūlymus ir parašyk, ką jiems atsakysi.

Atidaryk duris, turiu
tėveliams siuntinį.

Ateik pas mane
pažiūrėti filmų.

Pasivaišink skaniais
saldainiais.
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† Išbrauk žodžius, kurie pavadina mažus daiktus. Perskaityk ir parašyk sakinį.

Birželioburnelė1-ąjąkaselėsšvenčiamesesutėTarptautinęveideliaivaikųliežuvėlisteisiųkepuraitėgynimoplaštakėlėdieną.

‡ Nuspalvink piešinio dalis, ant kurių parašytos bendratys, ir sužinosi, ką padova-

nojo Sauliukas savo mažam broliukui.

kvatoja
vedžioja

duoti

laksto

žydėti

piešia

dainuoti

žydi

skaityti

ti

plasnoti

lai

ky

piešti

su

lakstyti
kvatoti

dainuoja

duodu

vedžioti

plasnoja
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skaitau

sulaiko

ˆ Rask kiekvieno dialogo pradžiai tinkamą pabaigą ir nurodyk ją, pažymėdamas

tuo pačiu numeriu.

Pradžia
1. – Mįsliuk, kiaušiniai kieti kaip
akmuo ir pažaliavę. Kiek laiko
juos virei?
– Trisdešimt minučių.
– Bet juk kiaušinį ilgiausiai ga
lima virti penkias minutes!
2. Kai sakau: „Aš prausiuosi, tu
prausiesi, jis prausiasi”, – koks
tai laikas?
3. Nykštukai rašo rašinėlį. Jo te
ma „Mano šuo”. Smalsutis te
sukuria tik vieną sakinį:

Pabaiga
– Mes neturime jokio šuns!

Vienas nykštukas atsako:
– Šeštadienio vakaras!
– Žinau, bet jų buvo šeši!

Š Perrašyk labiausiai patikusį trečio pratimo pokalbį. Paryškink skyrybos žen-

klus.

œ Parašyk sveikinimus savo bendraamžiams Tarptautinės vaikų dienos proga. La-

pelį papuošk.
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† Perskaitęs apsakymą „Tėvas”, parink tinkamą sakinio pabaigą ir nuspalvink

lapelį.

norėjo juos sudraskyti.
Vilkas puolė prie medžiotojų, nes

bijojo žmonių.

							

norėjo nukreipti vyrų dėmesį
nuo savo šeimos.

‡ Parašyk kelis sakinius apie savo tėvelį.

ˆ Prie veiksmažodžių parašyk žodžių, kurie atsako į klausimą kaip? Paryškink

galūnes.
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† Parašyk, kaip vaikai padeda vienišai senutei. Pavartok kuo

daugiau žodžių, atsakančių į klausimą kaip?

‡ Kuris instrumentas nėra smuiko „giminaitis” – nėra styginis instrumentas? Api-

brėžk jį spalvotu pieštuku. Išspręsk kryžiažodį.
1

7

S
M
2
U
3
I
4
5 K
6 A
S

ˆ Parašyk antro pratimo instrumentus abėcėlės tvarka.
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† Ką galima veikti vasarą? Papasakok. Pažymėk paveikslėlius, kurie vaizduoja

tavo mėgstamiausius vasaros užsiėmimus.

‡ Parašyk rašinėlį pasirinkta tema.

Kodėl mėgstu vasarą?

Mano svajonių vasara

ˆ Suskirstyk tekstą sakiniais. Sudėk reikalingus skyrybos ženklus ir ištaisyk pir-

mą sakinio raidę.

Artėja vasara šiemet Jonukas važiuos į kaimą ten labai įdomu
senelė augina daug naminių paukščių vaikui patinka maži žąsiukai
tik kalakuto berniukas privengia šis paukštis dažnai Jonuką bara.
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† Ką kaimo žmonės veikia vasarą? Išspręsk kryžiažodį. Langelius, į kuriuos įrašei

balses, nuspalvink geltonai, o langelius su priebalsėmis – žaliai.

1
¦

3
ª

2

4
¨

¬

‡ Parašyk kelis sakinius apie vasaros darbus.

ˆ Perskaityk sakinius ir parašyk pasakojimui pavadinimą. Žodžius, reiškiančius

sakinio veikėją, pabrauk viena linija, o nurodančius veikėjo veiksmą – dviem.

Dangų uždengia tamsūs debesys. Gęsta paskutiniai saulės spinduliai.
Suošia eglės. Vėtra plėšia šakas. Virsta medžiai. Kliokia lietus. Raizgosi žaibų siūlai. Grėsmingai trankosi perkūnas. Nerimsta vilkai, šernai,
ežiukai. Jie slepia savo vaikus. Išsigandusios stirnos lekia į pamiškę.

Š Iš trečio pratimo išrašyk veiksmažodžius, kurie nusako audros šėlsmą.
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† Nuspalvink paveikslėlį, kreipdamas dėmesį į tinkamą vaivorykštės spalvų

pavaizdavimą.

‡ Perskaityk, kaip kitaip vadinama vaivorykštė. Apibūdink vaivorykštę, vartoda-

mas pateiktus žodžius.

Vaivorykštė –
orarykštė, straublys,
dangorykštė, laumės
juosta, dermjuostė,
Dievo rykštė,
žvirblių takas.

ˆ Iš garsų, kuriuos pažinai, gali pagroti dvi gamas: C-dur ir D-dur. Po penklinėmis

parašyk šias gamas sudarančių garsų pavadinimus. Sujunk gamas su tinkamais
modeliais.
C-dur



2

D-dur



fis
d

2

c
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g

g

e
d

e

a

f

cis
h
a

h

d
c

Š Išspręsk kryžiažodį, įrašydamas instrumentų pavadinimus. Parašyk, ką reiškia

sudarytas žodis.

œ Įrašyk instrumentų arba muzikantų pavadinimus. Pabrauk giminiškų žodžių

šaknis.

smuikininkas

smuikininkė
pianistė

fortepijonas

gitaristė
fleita
trombonistas
trimitininkas

Œ Įrašyk pagrindines sakinio dalis.

Padangėje linksmai
Ganykloje jauną žolytę skaniai
Papieviais
Kūdroje
Gandralizdyje

.
.
.
sutartinę.
.
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† Perskaityk tekstą ir pasakyk, ką veikia vasarėlė. Žodžius įrašyk į kryžiažodį.

Vasarėlė
Vasara kviečia mus į savo karalystę. Ji gerai jaučia mūsų norus. Vasara seka gražiausias pasakas. Vasarėlė su mumis žaidžia, krykščia,
bėgioja, ploja katučių. Gėrisi rausvais mūsų veidais.

‡ Iš teksto „Vasarėlė” nurašyk sakinį, kuriame žodžiai atskiriami kableliais. Kab-

lelius paryškink.

ˆ Pabrauk sakiniuose pagrindines sakinio dalis. Nuspalvink neišplėstinius saki-

nius.

Išdykėlė vasarėlė purtė žilvičius. Dangus skaisčiai mėlynavo. Upeliai
linksmai čiurleno. Saulė juokės. Žvirbliai triukšmavo. Žmonės triūsė
laukuose.
Š Įrašyk tinkamus žodžius.

pabudo
do
žydėjo
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saulutė sušildė
bitelės.
. Ji nulėkė
.
žibutės.
.
gėlytė pagirdė
.
bitelė grįžo

.
bitelė išskri
bitelė nutūpė
.

œ Išplėsk sakinius.

Ošia jūra. Dūžta bangos. Onutė bėgioja.

Œ Perskaityk tekstą ir raštu atsakyk į klausimus.

Prie namo keroja lazdynas. Po juo stovi suolelis. Aldutė mėgsta pa
sėdėti ant jo. Ji stebi, kaip lazda ropoja skruzdėlė. Toliau, krūmuose,
zylės lizdas. Mergaitė mato, kaip zylė peni zyliukus.
O broliai Algis ir Rimas mieliau būna miškelyje. Ten zuikutis augina
kopūstus ir vaišina vaikus. Voveraitė parodo, kur auga grūzdas, kur
kazlėkas, žemuogės.
q Kuo domisi Aldutė?
q Kas įdomu jos broliams?

š Įrašyk praleistas raides. Paaiškink pateiktų žodžių rašybą.

Ÿ Parašyk po sakinį su dviem pasirinktais septinto pratimo žodžiais.
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† Suskirstyk tekstą sakiniais. Sudėk reikiamus skyrybos ženklus. Ištaisyk pirmą

sakinio raidę.

Miškas
aš myliu mišką čia tiek daug gerų, žalių draugų
jie mane ramina, guodžia aš užverčiu galvą ir
stebiu baltus debesiukus debesiukai skuba į
vieną pusę medžių viršūnės bėga į kitą pusę
aš sustoju prie ąžuolo tai mėgstamiausias
mano medis o kuris medis tau patinka
kaip tu jautiesi miške
‡ Pabaik sakinius.

Miškas
Miške auga
Tame miškelyje daug
.

. Vėjas žalią medį
.
. Miško paukštis
.
. Per balas bridome, miškai

ˆ Išmok „Gegutės dainelę”. Ją dainuodamas, pauzes išplok.
3

Ir

ža - liai

gi

gu - tė – skam - bė - jo

kū! (ploja rankomis)

Ir žaliai girelei,
ir džiaugsmui vaikų
kukavo gegutė –
skambėjo kukū!
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-

ku

re - lei,

ir

-

Ku - kū,

kū!

džiaugs - mui vai - kų

Skam - bė - jo

ku - kū,

ku

-

kū!

Priedainis:
Kukū, kukū,
skambėjo kukū!
Skambėjo kukū!

ku - ka -vo ge -

skam - bė - jo ku -

Š Išspręsk kryžiažodį ir sužinosi, kaip vadinamas nepilnas taktas, kuris pradeda

„Gegutės dainelę”. Papildyk sakinį.

1
1. Tyla muzikoje.
2. Didžiausias styginis instrumentas. 2
3
3. Muzikoje „tyliai”.
4
4. Joje užrašomos natos.
5
5. Skiria vieną taktą nuo kito.
6
6. Muzikoje „garsiai”.
7
7. Tam tikra tvarka einančių aštuonių 8
9
garsų eilė.
10
8. Styginis instrumentas.
11
9. Gali būti smuiko.
10. Nata, kuri eina su diezu tarp pirmosios ir antrosios linijų.
11. Muzikinio užrašo dalis.

– nepilnas taktas, kuris pradeda muzikinį kūrinį.
Jį papildo paskutinis dainos taktas, kuris taip pat nėra pilnas. Paskuti
niame takte trūksta tiek, kiek jo buvo prieštaktyje.
œ Įrašyk praleistas raides. Pabrauk pagrindines sakinio dalis.

Berž...ne kūpso senas skruzdėl...nas. Mišk...n...nkas aptvėrė jį tvor...le.
Skruzdėl...nas visada pasiž...mi pavyzdinga tvarka. Didžiumą jo
gyventojų sudaro skruzdės darb...n...nkės. Jos stato,
tvarko, saugo savo pilį. Skruzdėl...tės auklės
prižiūri perus.
Skruzdėl...nai dažniausiai aptinkami egl...nuose.
Œ Pasitikrink, ar atsimeni miško augalų ir gyvūnų pavadinimus. Pateik pavyzdžių.

Augalai:
Gyvūnai:
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† Perskaityk sakinius. Kur reikia, padėk kablelius.

Ežero pakrantėse žaliavo berželiai gluosniai ir drebulės. Antis apsidairė sukvaksėjo ir prigludo prie meldų. Ji išsigando vanago arba
lapės. Ežero pakraščių augalai jau ne kartą išgelbėjo antį kiškį ar
kurapką nuo plėšrūnų. Jie pasislėpdavo švendrų, nendrių arba ajerų
tankynėse.
‡ Parašyk, kodėl mėgsti būti prie vandens.

ˆ Vienodomis spalvomis nuspalvink tas piešinio dalis, ant kurių parašyti giminiš-

ki žodžiai.
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† Pakeisk sakinius paliepimais ir parašyk. Kokiu ženklu baigsi sakinius?

q Važiuodamas mašina, užsisegu saugos diržus.
q Netrukdau vairuotojui.
q Nieko nemetu pro mašinos langą.
q Atsargiai įlipu ir išlipu iš autobuso.
q Be reikalo nevaikščioju po autobusą.

Keliauk saugiai !
¦
¨
ª
¬
¯

‡ Kiekviename sakinyje pabrauk žodžius, kurie atsako į tą patį klausimą. Paryš-

kink kablelius.

Žaliuoja pievos, laukai ir girios. Gurgia, šniokščia, ūžia upeliai. Onutė
miške renka žemuoges, avietes arba mėlynes. Ji pamatė gegutę, strazdą ar volungę. Paukštelis suspurdėjo, suplasnojo sparnais, tačiau nenuskrido. Miške linksminkis, bet netriukšmauk.
ˆ Perskaityk sakinius ir sudėk reikalingus kablelius.

Tomas Vytukas Rasa ir Daiva nubėgo prie ežero. Jo pakrantėse
siūbavo meldai švendrai ajerai nendrės. Skaidriame vandenyje nardė aukšlės lynai ir ešeriai. Ežere kiekvieną dieną plaukioja antys
žąsys arba gulbės. Vaikai pakrantėje žaidė stebėjo vandens gyvūnus ir rinko įdomius akmenėlius. Prie ežero su vaikais visada
ateina mama tėtis senelė ar senelis. Prie vandens būk linksmas bet
atsargus.
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Pabandyk pastatyti namą.
Atlikęs gerai užduotis,
nuspalvink iš eilės namo pamatus,
laiptus, sienas, langus,
duris, stogą, kaminą.
† Iš pateiktų žodžių sudaryk ir parašyk sakinius.

q
q
q
q
q

Pirštinė, senelis, pamesti.
Tupėti, pelytė, pasislėpti, ir, pirštinė.
Kiškis, pakviesti, ji.
Lapė snapė, skeltalūpis, priimti.
Netilpti, vilkas, tik, lokys, pirštinė, ir.

‡ Pabrauk pagrindines sakinio dalis.

Jonukas skuba namo. Ten jo laukia mama. Berniukas mėgsta būti namuose. Jis padeda tėveliams.
ˆ Išplėsk sakinius ir parašyk.

Mergaitė bėgioja. Berniukas sodina. Mama ravi. Tėvelis laisto. Šuo loja.
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Š Skaitydamas sakinius, kur reikia, padėk kablelius.

Močiutę aplankė Jurgiukas Jonukas ir Daivutė. Vaikai pasakojo juo
kavo žaidė. Močiutė džiaugėsi vaikučiais glostė jų galveles ir meiliai
šypsojosi. Jos rankos šiltos lengvos raukšlėtos.
œ Parašyk atsakymus į klausimus.

q Ką galima veikti vasarą?
q Kuo žmonės keliauja?

q Kokius gyvūnus galima pamatyti miške?

Œ Parašyk vieną paliepimą ir vieną klausimą, susijusį su vasara.

Paliepimas
Klausimas

graži
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įdomi
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š Nuspalvink gėlytę, ant kurios parašyti vasaros „giminaičiai”.
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vasarotojas
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† Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį tinkama sudaryto žodžio forma.

1. Baltijos šalis, kurios sostinė –
Talinas.
2. Lenkijos ir Lietuvos kaimynė, o
jos sostinė yra Maskva.
3. Labai senos kultūros šalis. Jos
sostinė yra Atėnai.
4. Valstybė, su kuria vakaruose
siekiasi Lenkija. Šios šalies sostinė
yra Berlynas.
5. Šioje šalyje yra garsus Eifelio
bokštas. Jos sostinė – Paryžius.
6. Mažiausia Europos šalis. Ji gar
sėja Šv. Petro ir Povilo bazilika.
Lietuva ir Lenkija yra

valstybės.

‡ Iš pateiktų valstybių pavadinimų sudaryk tautybių pavadinimus.

Lietuva – lietuvis

Rusija –

Lenkija –

Prancūzija –

Estija –

Čekija –

Vokietija –
Latvija –
Anglija –

Tautybių pavadinimus
rašome mažąja raide.

ˆ Pabandyk papildyti sakinius.

Lenkijoje gyvena ne tik
vena ne tik
Panašiai yra kitose šalyse.
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, bet ir
bei kitų tautybių žmonės. Lietuvoje gy
, bet ir
.

† Užpildyk lentelę Europos šalių, jų sostinių ir įžymybių pavadinimais.

Šalis

Sostinė

Įžymybė

‡ Pasinaudodamas paveikslėliais ir pateiktomis priesagomis, į kryžiažodį įrašyk

tinkamus žodžius.
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ˆ Parašyk po sakinį su antro pratimo žodžiais.

Š Nuspalvink lapelius, ant kurių parašyti giminiški žodžiai.

kalnas – kalnuotas

stalas – pastalė

grūdas – grūdinti

daina – dainuoti 		

meškerė – meška

sėja – sėjamoji
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† Atspėk, kurie egzotiški kraštai pavaizduoti paveikslėliuose. Išspręsti kryžiažodį

tau padės pateikti šalių pavadinimai.

Kanada * Egiptas * Japonija * Afrika * Kinija * Australija * Indija
‡ Kas yra bendra visų tautų ir visų kraštų žmonėms? Parašyk po piešiniais tinka-

mus atsakymus.

ˆ Kuo vieni nuo kitų skiriasi įvairių tautų žmonės? Tinkamus atsakymus pabrauk.

Papildyk sakinį.

ūgiu * plaukų spalva * kalba * apranga * balso tembru * judesiais
papročiais * namų tvarka * pomėgiais * profesijomis * darbštumu
punktualumu * tautosaka
Kiekviena tauta turi savo
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Š Parašyk, kokių nuotykių gali patirti svetimame krašte.

œ Pakartok žinias apie kalbos dalis ir papildyk schemą. Pateik pavyzdžių.

Daiktavardžiai:
Būdvardžiai:
Veiksmažodžiai:
Œ Papildyk kryžiažodį paveikslėliuose pavaizduotų daiktų pavadinimais. Įrašytus

žodžius nurašyk abėcėlės tvarka. Paskui parašyk jų daugiskaitą.
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† Jei pažįsti įvairių tautų drabužius, nesunkiai išspręsi kryžiažodį. Jei ne, pasinau-

dok pateiktais žodžiais.
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turkai * armėnai * arabai * indai * eskimai * rusai
‡ Kokiu būdu norėtum keliauti? Pažymėk pasirinktus piešinėlius ir papildyk sakinį.

Aš noriu keliauti

,

nes

.

ˆ Atsakyk į klausimus.

q Kur norėtum nukeliauti?
q Kodėl norėtum ten nukeliauti?
q Su kuo norėtum vykti į kelionę?
q Ką norėtum pasiimti į kelionę iš savo mėgstamiausių daiktų?
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Š Parašyk, kaip vadinasi žemynai, į kuriuos buvo nuvykęs Sauliukas.

A

F

U

N

œ Iš kurių žemynų pas mus atgabenamos įvairios gėrybės? Pateik pavyzdžių.

bananai

laurų lapeliai

ananasai

arbata

apelsinai

kava

pipirai

ryžiai
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Pabandyk nukeliauti iki ketvirtos klasės durų.
Atlikęs gerai užduotį, nuspalvink vieną
kelio atkarpą. Sėkmės!

† Perskaityk pasakojimą ir parašyk jo planą.

Gandriukas
Ant namo stogo buvo didelis gandralizdis. Lizde augo du maži gand
riukai: Kle kle ir Ga ga. Kartą Kle kle išsirito iš lizdo ir atsargiai styp
čiojo stogo kraigu. Staiga jis pamatė neregėtą būtybę, kuri išdidžiai
stovėjo ant vienos kojos.
Gandriukas labai nustebo. Tai buvo televizoriaus antena.
Paukštelis nusigando. Besitraukdamas jis įkrito į kaminą.
Giedriukas ir Laimutė išgirdo krosnyje kleketavimą. Vaikai išgelbėjo
gandriuką, bet jis buvo labai suodinas. Mažieji išmaudė jį. Gandriukas
Kle kle vėl buvo švarus ir baltas.

‡ Parašyk neatsargiam gandriukui du pamokymus šaukiamaisiais sakiniais.
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ˆ Kuriose knygose rasi daugiau žinių apie gandrus? Pabrauk jų pavadinimus.

q
q
q
q

„Grybų atlasas”
„Vaikų enciklopedija”
„Iliustruota vaikų enciklopedija”
„Lenkų-lietuvių kalbų žodynas”

q
q
q
q

„Lietuvių kalbos gramatika”
„Lietuvių liaudies pasakos”
„Lietuvių dainos”
„Mūsų gamta”

Š Išbrauk klaidingus sakinius.

q Gandrai laikosi prie namų, o lizdus suka ant trobų stogų arba 		
q
q
q
q
q

aukštų stulpų.
Gandrai – tai miško paukščiai. Juos retai pamatysi laukuose ir prie
namų.
Gandrai mūsų krašte būna ištisus metus. Žiemą reikia jiems
įrengti lesyklas.
Gandrai mūsų krašte praleidžia tik pavasarį ir vasarą.
Gandrai yra žinduoliai.
Gandrai minta varlėmis, žuvelėmis, vabalais.

œ Įsivaizduok, kad Amerikoje gyvenantis tavo draugas nėra matęs gandro. Para-

šyk jam, kaip tas paukštis atrodo.

Œ Išplėsk sakinį.

Gandras atskrido.

š Įrašyk praleistas raides.

Šiemet gandrai sugr....žo labai anksti. Jie greit sutaisė sen.... lizdą. Gandras vaikšto po piev...., o gandrienė tupi lizd.... . Kiekvieną pavasarį
Onutė lau....davo gandrų. Kai šie paukšč..... parskri....davo, mergaitė
prane....davo šeimai gerą žin.... .
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† Perskaityk Sauliuko patarimus atostogoms, parinkdamas sakinių pradžioms tin-

kamas pabaigas. Nurašyk juos, paliepimus pakeisdamas pažadais.

Netriukšmauk
Negąsdink
Nelaužyk
Saugok
Nekurk
Nemėtyk
Ilsėkis, rūpinkis
Nevalgyk
Nebūk
Maudykis
Pažink
Skaityk

knygas!
vietoves, kurias lankai!
tik ten, kur leista!
ilgai saulėje!
nepažįstamų uogų ir grybų!
gamtą!
savo sveikata!
šiukšlių!
laužų miške!
šakų!
žvėrių!
miške!
Linkiu linksmų
nuotykių ir puikaus
poilsio vasaros
karalystėje!
Iki pasimatymo!
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‡ Perskaityk Ritutės linkėjimus. Parašyk savo linkėjimus draugams arba mokyto-

jams.

ˆ Parašyk vasarai laišką. Papuošk lapelį.
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