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Dar kartą apie Lietuvos žemėlapį

Vytautas Bubnys

***

Nemunas

Baltijos jūra

– Kada mokykloje tu pa
LATVIJA
žvelgsi į Lietuvos žemėlapį, vi
Minija
sų pirma susirask mažą taške
ŠIAULIAI
lį su užrašu Vilnius. Tai ne tik
KLAIPĖDA
mūsų sostinė, bet tai ir mūsų
Tėvynės širdis. Ilgus šimtme
Nemunas
Neris
čius ji buvo plėšoma, draskoma,
Neris
tačiau šiandien plaka laisvai,
KAUNAS
RUSIJA
nepavargdama. Paskui akim nu
VILNIUS
bėk vingiuotu mėlynu kaspinė
ALYTUS
liu Nerimi, sustok ties Kaunu
BALTARUSIJA
prie žilojo Nemuno, o tada jau
leiskis žemyn. Žaliose pakran
LENKIJA
Nemunas
tėse miestai ir maži miesteliai,
kaimai, senos kapinės, pagaliau
mūsų uostamiestis Klaipėda, įsi
kūręs prie Baltijos jūros. Tačiau
nepamiršk: jeigu nori, kad kiekvienas žemės lopinėlis į tave prabiltų, privalai
mokėti ne tik jį prakalbinti, bet ir išgirsti jo kalbą. Ta Tėvynės laukų ir girių
kalba surašyta knygose, ji žmonių lūpose. Ir kuo labiau stengsiesi pažinti savo
tėvų kraštą, kuo dažniau vartysi jo istorijos lapus, kuo giliau pajusi lietuviškos
dainos ir pasakos grožį, tuo labiau norėsi visas jėgas skirti savo Tėvynei, kuri
yra mažytė didelio pasaulio dalelė.
1
2
3

Kokiais būdais galime daugiau sužinoti apie savo tėvynę?
Sukurk tekstui pavadinimą ir parašyk jį sąsiuvinyje.
Apžvelk Lietuvos žemėlapį, papildyk ir nurašyk sakinius.

Aš apžvelgiau
didelės upės –
ir

žemėlapį. Lietuva – nedidelė valstybė. Čia teka dvi
ir

. Prie šių upių puikuojasi Lietuvos miestai:

. Baltijos pakrantėje yra didelis uostas –

į platųjį pasaulį. Lietuva ribojasi su

,

,

,

. Jis atveria Lietuvai kelią
,

.

Lietuvių tauta gyvena prie Baltijos jūros ir kalba lietuvių kalba.
Turi savo valstybę – Lietuvos Respubliką.
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Lietuva iš paukščio skrydžio

Anzelmas Matutis

Po gimtinės ąžuolėliais
Po gimtinės
Ąžuolėliais,
Po šilkiniais
Jų šešėliais
Iš dainelių, iš dainų
Margą juostą aš pinu.

Čia, kur Nemunas
Pro Kauną
Slėnius, žemumas
Skalauna,
Čia, kur Vilnius ir Neris,
Lai skambi dainelė skris!

Ten, kur jūra,
Uždainuoju,
Bangos gūra*
Man po kojų,
Ir žuvėdra balzgana*
Skrenda lekia lyg daina.

Čia tėveliai
Aria vagą,
Čia upeliai
Šneka klega...
Čia, prie šnarančios obels,
Tulpė rausvą žiedą kels.

Po gimtinės
Ąžuolėliais,
Po šilkiniais
Jų šešėliais,
Žemėj pasakų, dainų
Saulės vieškeliu einu.

1
2

Kurias Lietuvos peizažo detales poetas apdainuoja eilėraštyje?
Nupiešk poeto nupintą Lietuvos kraštovaizdžių „margą juostą”.

3
4

Klasėje sukurkite dainų apie gimtąją žemę pynę.
Rask eilėraštyje apibūdinimus pateiktiems žodžiams. Nurašyk sudarytus žodžių
junginius.

šešėliais
juostą

žuvėdra
dainelė 		

žiedą

Būdvardis yra kalbos dalis, kuri reiškia daikto požymį.
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Lietuvos kraštovaizdžiai

Lietuvos paviršius
Lietuva yra lygumų kraštas, kuriame
plokščios žemumos
Šatrija (228,7)
kaitaliojasi su kalMedvėgalis (234,6)
votomis aukštumomis. Du trečdalius
Lietuvos paviršiaus
užima žemumos, o
vieną trečdalį aukštumos. Jose iškyla
legendomis apipintos
kalvos – Medvėgalis ir
Dunojaus k. (282,9)
Pavištyčio k. (282,4)
Šatrija, žmonių vadinamos kalnais. Šatrija
– gražiausia ir vaizKruopinė (293,4)
Pilaitė (282,2)
dingiausia Lietuvos
Barsukynė (286,6) Juozapinė (293,6)
Aukštojas (293,84)
kalva. Aukščiausia
Lietuvos paviršiaus
vieta – Aukštojo kalnas. Aukščiausi pasaulio kalnai siekia net devynis kilometrus, o aukščiausia
Lietuvos kalva nesiekia nei pusės kilometro.
1

Pagal Lietuvos kraštovaizdžių žemėlapį ir perskaitytą tekstą atsakyk į klausimus.

Koks kraštovaizdis vyrauja Lietuvoje?
Kaip vadinamos Lietuvos žemumos?
Kokią Lietuvos dalį užima žemumos?
Kokios aukštumos yra Lietuvoje? Kokią Lietuvos dalį jos užima?
Kaip vadinamos aukščiausios Lietuvos kalvos?
2

Papildyk ir nurašyk sakinius.

Lietuvoje nėra aukštų
puošia žali
ir vaizdinga

. Čia vyrauja plokščios

ir žydri
bei išdidus

ir kalvotos

. Jas

. Lietuvos paviršių paįvairina kalvos – graži
.

Iš visų klausimų, į kuriuos atsako būdvardis, išsiskiria koks? kokia?
kokie? kokios?
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Aukščiausios Lietuvos kalvos

Lietuvių padavimas

Medvėgalio kalnas
Medvėgalio kalnas yra Taura
gės apskrityje, Kaltinėnų valsčiuje.
Apie jo vardą yra toks padavimas.
Kai buvo lietuvių karai su švedais,
tai švedai netikėtai užpuolė aplinki
nius gyventojus. Žmonės nebegalėjo
apsiginti nuo švedų, tai subėgo į kal
ną, nes ten buvo iškasti urvai ir įdė
tos didelės geležinės durys, kurios,
žmonės pasakojo, ir dabar tebėra už
griuvusios žemėmis. Niekas nedrįso
išeiti lauk pažiūrėti, ar tebėra šve
dai. Paskui atsirado dvi mergaitės, pasakė:
– Mudvi galim. Mes išeisime ir pažiūrėsime, ar tebėra švedai.
Jos išėjo, pažiūrėjo, o švedų jau nebuvo. Grįžusios atgal, pasakė, kad švedų
jau nebėra. Žmonės išėjo iš to kalno.
Nuo žodžių „mudvi galim” kalną pavadino Medvėgaliu.

Lietuvių padavimas

Napoleono kepurė
Prie Aukštadvario stūkso gražus
piliakalnis. Jis yra žmonių vadina
mas Napoleono kepure. Aš iš tėvo
girdėjau tokią istoriją.
Napoleonas, eidamas į Rusiją,
apsistojo toje vietoje, kur dabar yra
kalva. Jis užsimanė valgyti. Karei
viams įsakė, kad kiekvienas atneš
tų po kepurę žemės. Jie, bepildami
į vieną vietą atneštas smiltis, supy
lė aukštoką kalnelį. Ant to kalnelio
Napoleonas valgė pietus.
Taigi ir dabar stovi ta kalva. Ati
džiai įsižiūrėję, ir jūs pastebėsite,
kad ji panaši į kepurę.

Aukščiausios Lietuvos kalvos
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Lietuvių padavimas

Šatrijos kalnas
Milžinas Alčis buvęs nepaprastai stiprus ir nuolat keliaudavęs. Jis daug žmonėms padėdavo, daug ir pikto darydavo – įvairiai jam pavykdavo. Išgriaudavo
kaip šieno kupetas didžiausius miestus, didžiausius medžius su šaknimis išraudavo. Mėtydavo didžiulius akmenis, kuriais laivus triuškindavo, prie vieno kalno kovėsi su slibinu. Ten atrado to slibino sukrautus turtus. Paskui jam patiko
vieno pono duktė, vardu Jauterytė, už kurią jis tuos turtus ir atidavęs. Ta mergaitė buvo nepaprastai graži ir stipri, stipresnės už ją nebuvo visame krašte. Ji,
paėmusi už ragų jautį, jį per galvą permesdavo. Tačiau šalia Alčio ji atrodė kaip
vaikas. Alčis ją labai mylėjo, o ji šukuodavo jam plaukus ir barzdą šukomis,
didumo sulig malūno sparnais. Kelionėse pati sėdėdavo jam ant pečių. Kai Alčis brisdavo per upes, vanduo jam iki kelių tesiekdavo. Mirus Jauterytei, Alčis
labai jos gailėjęsis, palaidojo ją toje vietoje, kur šiandien stovi Šatrijos kalnas,
o jos garbei supylė didžiulį kapą iš smėlio, kurį trimis nešimais iš pajūrio savo
prijuostėje atsigabeno.
1
2
3
4

Parodyk žemėlapyje aukščiausias
Lietuvos kalvas. Apibūdink jų padėtį.
Pasek padavimą apie vieną Lietuvos
kalvą.
Atlikite kolektyvinį darbelį –
Lietuvos žemėlapį.
Nurašyk sakinius. Vingiuota linija
pabrauk būdvardžius, o tiesia linija –
žodžius, kuriuos jie apibūdina. Kas
sakiniuose eina pirma – daiktavardis
ar būdvardis?

Šatrija
Žemaičių aukštumoje stūgso didingas Šatrijos kalnas. Įkopus į jo viršūnę,
atsiveria platūs toliai, matyti kiti įdomūs piliakalniai: Girgždūtė, Medvėgalis,
Moteraitis. Žiloje senovėje ant kalno stovėjo medinė pilis. Archeologai*
toje vietoje rado senovinių molinių puodų, žalvarinių* papuošalų ir peilių.
Sakmėse pasakojama, kad Joninių naktį ant Šatrijos kalno raganos kelia
smagią puotą. Nuo jų trankaus šokimo net kalno viršūnė įdubo.
Būdvardis sakinyje dažniausiai eina prieš daiktavardį.
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Etnografinės Lietuvos dalys

Aukštaičiai, žemaičiai, suvalkiečiai ir dzūkai
Lek gervi, lek gerveli,
Lek gerveli į girelį,
A-a a-a u, a a u,
A a a u, į girelį.
Top gervi, top gerveli,
Top gerveli ont šakelis,
A-a a-a u, a a u,
A a a u, ont šakelis.

Kada noriu, verkiu,
Kad noriu, dainuoju,
Nuo sunkių darbelių
Neišsivaduoju.
Ilsta man rankelės
Nuo sunkių darbelių,
Alpsta man širdelė
Nuo rūsčių žodelių.
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Etnografinės Lietuvos dalys

Unt ežerėlio
Rymojau rymojau,
Boltosias runkelas
Mazgojau mazgojau.
O jūs runkelas
Mielosios mielosios,
O kam jūs patakstat,
Boltosios boltosios?

Važavau dzienų,
Važavau nakcį,
Ir privažavau
Žalių pievelį.
Toj pievelėj,
Toj žaliojoj,
Tį mergužėlė
Šienų grėbė.
1
2
3
4

Kokios yra etnografinės Lietuvos dalys? Kuo jos viena nuo kitos skiriasi?
Kuri daina primena mūsų krašto žmonių kalbą?
Kurios dainos tekstas nesiskiria nuo bendrinės kalbos? Nurašyk ją ir pabrauk
būdvardžius.
Papildyk sakinius tinkamais žodžiais.

Vakar aš

Dzūkijos „sostinėje” Alytuje ir

tą įdomią kelionę ir
je

savo seną draugą. Dabar

apie ją dienoraštyje. Rytoj

riestainių. Seniau dažnai

į Seinus ir turgu

į Dzūkijos miškus uogauti ir grybauti.

važiuodavau * vyksiu * pirksiu * buvau * aplankiau * prisimenu * rašau
Žemaitija, Aukštaitija, Suvalkija ir Dzūkija – tai etnografinės Lietuvos
dalys.
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Po Dzūkijos dangumi

Jonas Kasparavičius

Dzūkija
Kur ošia pušynai
Kvapniąja skuja*,
Ten mano gimtinė,
Dainų Dzūkija.
Čia grybai ir uogos,
Ir viržių* medus...
Toks mėlynas stogas –
Vaiskiausias* dangus.
Čia brolis, sesutė,
Tėvelis, mama...
Prie Merkio pirkutė,
Dainorių pilna.
1
2
3
4

Palangėj jurginai,
Aplinkui veja:
Tai mano gimtinė,
Dainų Dzūkija.

Ką poetas apdainuoja eilėraštyje?
Nupiešk žodinį Dzūkijos paveikslą.
Kodėl ir mums brangi Dzūkija?
Perskaityk tekstą. Nurašyk paryškintus būdvardžių
ir daiktavardžių junginius, skirstydamas juos giminėmis.

Dzūkija
Mūsų kraštas yra Dzūkijos dalis, o mes esame dzūkai.
Keliaudami po aplinkinius kaimus, išgirsime daug dzūkiškų dainų.
Medinėse trobose puikuojasi ne vienas dzūkiškas audinys. Senesni
dzūkai atsimena daug įdomių padavimų, o senesnės dzūkės paseks
įdomių pasakų. Dabar žmonės vis rečiau dainuoja ir seka pasakas, o seniau
dažnai rinkdavosi vienoje troboje kartu dirbti. Ar tie laikai nuslinko praeitin?
Kodėl užmiršome brangiausią savo krašto turtą? Kodėl brangiausią
senolių dovaną iškeitėme į beverčius blizgučius?
vyr. g. 				
aplinkinius kaimus 		

mot. g.
dzūkiškų dainų

Būdvardžiai gali būti vyriškosios ir moteriškosios giminės.
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Po Dzūkijos dangumi
5

Pasimokyk dzūkiškų dainų, žaidimų, patarlių, mįslių ir greitakalbių.

Patarlės

Cies
i
arca ai
u
spar , aplin
k
cau.

Varlė
s
neišg balu
ųsdzy
si.

Mįslės

Už aptaisytų
stovų ir varlė
audėja.

Plaukų
ža
kaulo ž mė,
ag
trijų sp rė,
alv
artojas. ų

Kas
samanotas
gimsta?

Dzūkų daina

Da aš ty verksiu.
Tegu karvė verkia –
jos akys dzidesnės.

Juoda žmonelė
molinėj būdelėj.
An lygaus
				
laukuco
nei vieno namuco, o vidurin
tūkstancai mergaitių
gyvena.

Turėjo bo
butė
Žilų oželį
,
Vai dzik,
vai dzik
utė
uvedė bob
Žilų oželį
N
.
ėlį,
In kermoš
ai dzik
Vai dzik, v
ėlį…
In kermoš
Dzūkų žaidimas
Kacinėl, cinginėli,
Ko pelių negaudai?

Visų dzienų an pečuko
Atsitūpis snaudzi.

Vienas vaikas – „kacinas” tupi, o kici vaikai – „pelės” bara
kacinėlį, grasydami pirštu. Pabaigus dainuoc, „kacinas”
pasako „miau”, visi bėga nog jo, kad nepagautų.
Bliūdas plūdo vidur prūdo,
tame bliūde putra, an tos
putros pluta, an tos
plutos puta…

Greitakalbė

Dzūkija garsėja reto grožio gamta.
Šis kraštas vadinamas dainingiausiu visoje Lietuvoje.
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Užgavėnės

Kaip kadaise šventėme Užgavėnes?
Užgavėnės – žiemos palydų šventė.
Seniau Užgavėnes šventė tris dienas – sekmadienį,
pirmadienį ir antradienį. Vėliau – tik antradienį,
46 dienas prieš Velykas.

Tą dieną
.
i
t
y
g
l
a
v
ug kartų
a
bolizavo
d
m
s
i
y
s
t
o
2
r
1
p
s
a
u
p
i
tų. Skaič mėsą, blynus.
ėnes yra
r
v
a
a
k
g
ž
2
1
U
t
r
e
i
o
Pe
šeimyna
gydavo n rastai valgydav
l
k
a
i
t
v
i
e
a
n
i
v
d
lietu
esių. Pap kepdavo tiek, ka inti.
n
ė
m
ų
i
č
12 so
avaiš
nų pri
p
y
l
o
b
u
r
k
i
ų
o
t
ū
rivirdav
svečius b
r
i
t
e
Mėsos p
b
,
užtektų

Seno
to pas vėje sakyda
ėli
vo
visi į l ai užaugs m : kas Užga
vėnių
aukus
enki.
T
i
r
o
d
n
ėl sus dieną sėdi
et kitu
geras
ėd
n
derliu
s
s užau kaimus. Je ę į roges v amie,
a
ig
g
daugi
au kar tų, šiandien u norite, k žiuodavo
a
tų rog
utėmi nuo kalniu d šiemet
k
s nusi
leiskit o kuo
e.

Iš Užgavėnių oro žmonės spėjo,
koks bus pavasaris ir kokio derliaus laukti.
Jeigu per Užgavėnes ant stogo yra sniego,
tai ir Velykos bus su sniegu.
Jeigu per Užgavėnes drėgnas oras,
tais metais augs gerai javai.
Jeigu Užgavėnių dieną saulėta,
pavasarį reikia anksti javus sėti.
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Užgavėnės

Per Užgavėnes turime būti linksmi,
krėsti visokias išdaigas! Labai įdomu
eiti persirengėliais!

e

irškit
m
ž
u
e
n
,
eliautų varomas
k
š
i
u
a
i
a greič s. Su More iš ės.
m
e
i
ž
d
m
rė
Ka
nti Mo logis ir nelai
i
g
e
d
u
s
pęs b
susikau

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

1
2

Rytoj
b
je ant us Pelenų
die
ga
linksm lvų pelenu na*. Net
baž
s
inkim
ės, o beria. Šian nyčiorytoj
– jau dien visi
gavėn
ia!

Kokius žinai Užgavėnių papročius? Kurių iš jų laikomasi tavo šeimoje, kaime,
miestelyje?
Pasidaryk Užgavėnių kaukę pagal savus sumanymus arba pateiktus pavyzdžius.

Užgavėnės nėra šventė, o išskirtinė metų diena.
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Tautos ir valstybės šventė

Jonas Minelga

Už laisvę
Buvo jau vasaris. Gojai šerkšną sėjo.
Seneliukas mano link Giedraičių* ėjo.
Už beržų, už gluosnių tolo žingsniai trankūs,
Sunkų ginklą spaudė artojėlio rankos.
Tėvas kryžiaus ženklu laimino nuo durų,
Nei šiaurys nemigo – sklaidė sniegą purų.
Ne žaibai žaibavo, ne griaustiniai griovė*,
Už senolių žemę narsūs vyrai kovės.
Daug namo negrįžo tų, kurie išėjo.
Klaikią, juodą naktį ten mirtis viešėjo.
Sveikas būk, Vasario sidabrinis ryte!
O garbė per amžius jums, už laisvę kritę!
1
2
3

4

Apie kokius įvykius kalbama eilėraštyje?
Ką poetas sveikina kūrinyje ir kam atiduoda garbę?
Nurašyk tinkamas eilutes.
Kuo brangi kiekvienam lietuviui Vasario 16-oji?
Paieškok žinių apie šią šventę „Vaikų
enciklopedijoje” arba internete.
Perskaityk ir nurašyk labai svarbius kiekvienam lietuviui sakinius, papildydamas
trūkstamas raides.

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1918 met
vo lietuv

dvasios laimėjimas. Lietuv

rios ir didelės kariuomenės, nei brang
ling

valstyb

tauta tuo metu neturėjo nei stip
žemės turt

, nei aukso, nei ga

paramos. Visus turtus atstojo nepaprasta Tėvynės meilė

ir pasiryžimas. Ir šių dvasin
5

vasario 16 dieną bu

jėg

užteko valstybei atkurti.

Pasidarykite „laisvės paukštelių” ir papuoškite jais klasę.

1918 metų vasario 16 dieną buvo
paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas.

Kaip švęsime Vasario 16-ąją?
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Justinas Marcinkevičius

***

O štai aš užsimerkiu ir regiu save saulėtą 1938 (o gal 1939) metų vasario
16-osios rytą, bėgantį į Alksniakiemio pradinę mokyklą. Lengvai pašalę, sniego
plutelė treška po klumpėmis. Bėgu be knygų – šiandien mokytojas pasakos apie
Lietuvą, mes deklamuosim, dainuosim. Žodžiu, bus šventė. Virš mūsų mokyk
los gonkelių* tekančios saulės ir kibirkščiuojančio sniego fone* plazda, skren
da, plaukia trispalvė – visame kaime tiktai mokykla turėjo vėliavą. Ir tokia ji
man graži atrodo, tokia švari, tokios nežemiškos jos spalvos, tokia ji gyva, kad
sustoju ant kalnelio ir žiūriu į ją, ir žiūriu... Man regis, ir šiandien aš ten tebe
stoviu.

1
2
3

Apžvelk istorines ir neseniai padarytas nuotraukas, perskaityk poeto Justino Mar
cinkevičiaus prisiminimus ir pasakyk, kodėl Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mas buvo didelis mūsų tautos laimėjimas.
Vasario 16-oji kiekvienam lietuviui didelė šventė. Kaip ji buvo švenčiama 1938 me
tais, o kaip švenčiame dabar? Kaip tu ją šventi?
Rask tekste ir nurašyk sakinius apie tautinę vėliavą. Daiktavardžius pabrauk žaliai,
o būdvardžius – geltonai.

16

Lietuvos sostinėje

Jonas Lapašinskas

Žiburių Neris pilna
Žiburiais žėruoja Vilnius,
Žiburių Neris pilna.
O dangus – žvaigždučių pilnas,
Ir Vilnia jų sklidina.

Prie Žirmūnų, palei Nerį,
Gluosniai lenkiasi žemai –
Šviesą geria. Šviesą žeria
Gatvės ir aukšti namai...

Miestas, žiburius uždegęs,
Glaudžias prie sraunios Neries.
Žėrinčios žvaigždučių akys
Iš dangaus pernakt žiūrės...

Žiburiuos paskendęs Vilnius,
Žiburių Neris pilna.
O dangus – žvaigždučių pilnas,
Ir Vilnia jų sklidina.

1
2
3
4

Kuo poetą žavi Vilnius vakare?
Pažiūrėk į nuotraukas ir palygink sostinės išvaizdą dieną ir naktį. Kuris vaizdas tau
labiau patinka?
Įsivaizduok, kad lankai Vilnių vakare. Vaškinėmis kreidelėmis nupiešk pasirinktą
vaizdą. Tamsiais vandeniniais dažais padenk vaizdelio foną.
Perrašyk sakinius ir pabrauk būdvardžius. Pasakyk jų giminę.

Net ir mažas vaikas žino, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė. Kiekvieną dieną
mūsų sostinė atrodo didesnė ir gražesnė. Ją puošia seni rūmai ir naujos
gatvės. Kažkada aplink didingą Gedimino pilį ošė šimtamečiai ąžuolai. Jie
pasakojo senas legendas apie įžymius šio miesto valdovus.
5

Nurašyk žodžių junginius, papildydamas juos moteriškosios arba vyriškosios
giminės būdvardžiais.

vyr. g.

mot. g.

senas miestas – sena pilis
naujas kelias –
gatvė

mot. g.
graži sodyba –
aukšta pušis –

vyr. g.
namas
ąžuolas

Daiktavardžiai turi gimines, bet jomis nekaitomi, o būdvardžiai kaitomi
giminėmis.

Vilnius – Lietuvos širdis
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Vytautas Petkevičius

Mano namai
Per ilgus amžius augo ir gražėjo Vilnius, puošėsi rūmais ir naujomis gatvė
mis, žaliavo miesto parkai ir sodai. Kentėjo jis nuo karų ir priešų, gaisrų ir suki
limų. Vilnius pats sulaužė miesto sienas, išsiplėtė, išaugo ir pabiro tarp daugy
bės kalnų ir kalnelių. Sunku aprašyti, kiek jame puikių rūmų, kiek aikščių, kiek
pastatų. Tarp jų stovi ir mūsų namas. Jame aš gyvenu, o pro visus langus į mane
žiūri ir miesto senovė, ir ši diena. Nereikia net gatvėn išeiti.
Miestas – tai visų pirma žmonės. O gatvės, statiniai – jų darbas ir kūryba.
Štai Vokiečių ir Trakų gatvės kampe stovi prieš kelis šimtmečius pastatytas
namas. Namas – senelis. O priešais jį – Salomėjos Nėries vidurinė mokykla. Jos
kieme krykščia vaikai. Jų net nepavadinsi dabartimi. Tai mūsų miesto ateitis.
Kokie bus rytoj tie vaikai, toks užporyt bus miestas.

1
2
3

Kaip augo ir gražėjo Vilnius?
Nuo ko priklauso miesto ateitis?
Padėk Sauliukui teisingai papildyti informaciją apie Vilnių. Nurašyk tekstą.

Ar pažįsti Vilnių?
Vilnius ėmė kurtis prie Nemuno ir Šešupės\Vilnios ir Neries upių žiloje
senovėje. Vardą miestui davė Vilnios\Neries upė. Pasak legendos, Vilnių
įkūrė kunigaikštis Vytautas\Gediminas. Vilniaus simbolis – Gedimino\
Mindaugo pilis, kurios bokšte plevėsuoja balta raudona\trispalvė vėliava.
Nuo pilies viršūnės atsiskleidžia plati miesto panorama. Štai gražuolė
Onos\Marijos bažnyčia, kurią Napoleonas norėjo ant delno nusinešti. Gerai
matosi Audros\Aušros vartai, pro kuriuos į miestą žengė ne tik bičiuliai,
bet ir priešai. Kiek toliau dunkso Televizijos\Radijo bokštas.
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Keliaujame po Lietuvos miestus

Pagal Sigitą Gedą

***

Vieną šaltą žiemos dieną
Išvažiavom į Varėną,
Varėnoj mums buvo gėda,
Tai nuvykom į Klaipėdą.

O paskui
Vėl pasisukom...
Atidūmėm
Į Varėną, –
Prasibastėm*
Visą dieną.

Bet čionai
Agurkais lijo,
Tai pasukom
Link Lazdijų.
Iš Lazdijų
Į Alytų –
Nusipirkom
Šimtą plytų.

1
2
3
4

Kitą kartą –
Į Akmenę,
Pakeliui, žiūrim,
Šiauliai.

Parodyk Lietuvos žemėlapyje miestus, apie kuriuos
kalbama eilėraštyje. Sugalvok eilėraščiui pavadinimą.
Kokius dar žinai Lietuvos miestus?
Atlikite kolektyvinį darbelį – albumą „Lietuvos miestai”.
Papasakok kūrinyje aprašytą nuotykį, pratęsdamas pateiktas pasakojimų
pradžias.

Vieną šaltą žiemos dieną
Sauliukas ir Mįsliukas
išvažiavo į Varėną...
Vieną šaltą žiemos dieną
aš išvažiavau į Varėną...

5

Vieną šaltą žiemos
dieną tu išvažiavai į Varėną...

Suderink būdvardžius su daiktavardžiais ir parašyk žodžių junginius.

(didelė) miestas, (platus) gatvė, (mūrinė) namas, (įdomi) muziejus, (šaltas)
diena, (šalta) vakaras, (didelis) aikštė, (stati) kalnas
Būdvardžiai su daiktavardžiais derinami gimine.
Nuo daiktavardžio giminės priklauso būdvardžio giminė.
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Nemunas – Lietuvos upių tėvas

Paulius Širvys

Nemunas
Su Nemunu
Pateka saulė.
Su Nemunu
Leidžias toli.

Su Nemunu
Žemėn įaugom,
Įleidom galingas
Šaknis.

Prie Nemuno
Mano pasaulis,
Prie Nemuno
Mano šalis.

Ir motinos
Lopšį kol saugos –
Iš čia
Neišdegins ugnis.

Su Nemunu
Ašarą plovėm,
Su Nemunu
Griovėm stabus*.

Su Nemunu
Pateka saulė.
Linguoja lopšinė
Laisva.

Prie Nemuno
Buvom senovėj
Ir būsim,
Kol Nemunas bus.

Prie Nemuno
Mano pasaulis –
Gimtoji šalis
Lietuva.

1
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3
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Kas sieja lietuvį su Nemunu? Pasiremk eilėraščiu, papasakok savo žodžiais.
Perskaityk atskirai eilėraščio eilutes, kuriose kalbama apie praeitį, apie dabartį ir
ateitį. Pavaizduok paveikslėlių serijoje Nemuno ir jo apylinkių praeitį, dabartį ir
ateitį.
Išrašyk iš eilėraščio būdvardžių ir daiktavardžių junginius. Apibūdink jų skaičių.
Pasidaryk darbelių iš druskos masės.

Būdvardžių, kaip ir daiktavardžių, yra du skaičiai: vienaskaita
ir daugiskaita. Būdvardžiai su daiktavardžiais derinami skaičiumi.
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Iš kur kilę Lietuvos vietovardžiai?

Lietuvių padavimas

Kaip atsirado sūrieji šaltiniai
Ant aukšto stataus kranto stovėjo garsi Liškiavos
pilis. Kartą tos pilies valdovas su savo dvariškiais
medžiojo kitoje Nemuno pusėje. Medžioklė buvo
sėkminga. Laimikis didelis. Visi patenkinti. Atsidėkodamas dievams, kunigaikštis turėjo nušauti sakalą.
Visi susirinko ant Nemuno kranto. Buvo paleistas sakalas.
Kunigaikštis šovė, ir paukštis, strėlės pervertas, krito į Nemuno vandenį.
Kunigaikštis puolė paskui auką ir pasinėrė. Dvariškių tarpe kilo sąmyšis*. Visi
manė, kad kunigaikštis nuskendo. Ėmė jo ieškoti, bet niekur nerado.
Už visus labiau išsigando ir nusiminė kunigaikščio pati. Ji bėgiojo Nemuno
pakrante, šaukė savo vyrą gailiai verkdama, sūrias ašaras liedama.
Po kiek laiko iš vandens su sakalu rankose išniro kunigaikštis. Jis buvo gy
vas ir sveikas.
O tose vietose, kur nukrito kunigaikštienės ašaros, iš žemės ištryško sūrieji
šaltiniai.
Čia įsikūrė Druskos miestas (Druskininkai).

1
2
3

Parašyk padavimo planą ir smulkiai atpasakok padavimo turinį.
Kas padavime tikra, o kas pramanyta?
Nurašydamas žodžių junginius, papildyk būdvardžių ir daiktavardžių daugiskaitą.
Paryškink būdvardžių galūnes.

aukštas krantas – aukšti krantai
galingas valdovas –
		
raibas sakalas – 				

sūrus šaltinis – sūrūs šaltiniai
gražus paukštis –
narsus kunigaikštis –

auksinis žiedas – auksiniai žiedai
medinis lankas –
molinis puodas –
Vns. koks? -us
Dgs. kokie? -ūs

Vns. koks? -is
Dgs. kokie? -iai

Jeigu būdvardžio vienaskaitos galūnė -us (sunkus), tai daugiskaitos –
-ūs (sunkūs), jeigu -is (vaškinis), tai -iai (vaškiniai).
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Vilniaus legendos

Lietuvių padavimas

Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių
Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo
už keturių mylių* nuo Trakų medžioti.
Rado prie Vilnios upės gražų kalną, ant
kurio sutiko didžiulį žvėrį – taurą*. Nukovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kalnu vadina. Buvo labai vėlu į Trakus joti,
ir sustojo Šventaragio slėnyje, kur mirusius lietuvių kunigaikščius degindavo, ir
nakvojo tenai. Miegodamas jis sapnavo,
kad ant kalno, kurį Kreivuoju vadindavo, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame
tarytum šimtas vilkų staugia. Kunigaikštis pabudo iš miego ir sako savo žyniui
Lizdeikai:
– Sapnavau, girdi, stebuklingą sapną!
Ir apsakė jam viską, ką matė sapne. Tas Lizdeika sako:
– Šviesiausias kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, kad čia bus sostinės miestas. O kad jo viduje staugia – tai jo garbė sklis po visą pasaulį.
Didysis kunigaikštis Gediminas rytą nebeišjojo, o išsiuntė ieškoti žmonių. Jis
įkūrė vieną pilį, žemutinę, Šventaragyje, o kitą – ant Kreivojo kalno. Ir pavadino
tą miestą Vilniumi. Pastatęs miestą, perkėlė savo sostinę iš Trakų į Vilnių.
1
2

Parašyk padavimo planą ir glaustai atpasakok kūrinio turinį.
Pakeisk pateiktų būdvardžių ir daiktavardžių junginių vienaskaitą daugiskaita.
Parašyk sudarytus junginius. Paryškink būdvardžių galūnes.

šventa vieta – šventos vietos 		
laiminga diena –
			
galinga ranka – 				
medinė pilis – medinės pilys
auksinė karūna –
molinė puodynė –

tamsi naktis – tamsios naktys
graži vieta –
įdomi legenda –

Vns. kokia?
-a, -i, -ė

Dgs. kokios?
-os, -ios, -ės

Jeigu būdvardžių vienaskaitos galūnės yra -a, -i, -ė (gera, šviesi,
sidabrinė), daugiskaitos bus -os, -ios, -ės (geros, šviesios, sidabrinės).
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Trakai – senoji Lietuvos sostinė

Maironis

Trakų pilis
Pelėsiais ir kerpe* apaugus aukštai
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!..
Pilie! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi palikimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?..

1
2
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Kaip atrodė Trakų pilis tais laikais, kai gyveno eilėraščio autorius? Atsakyk teksto
žodžiais.
Kodėl poetas pagarbiai kalba apie pilies praeitį, didžiuojasi ja?
Paieškok žinių apie Trakus „Vaikų enciklopedijoje” arba internete ir atsakyk visu
sakiniu į klausimus.

Kada Trakai buvo Lietuvos sostinė?
Kas pastatė Trakų pilį?
Kas dabar yra Trakų pilyje?
4

Kuris būdvardis kuriam sakiniui tinka? Nurašyk, papildydamas tekstą.

Pilys stovėjo ant
pylimai ir juosė

kalvų,

upių santakose, ežerų salose. Jas supo

grioviai. Aplink pilis ošė

miškai.

pilies

bokštuose dieną naktį nemigo sargybiniai.
aukštuose * gilūs * tankūs * aukšti * sraunių * aukštų
Kiekvienas kraštas, miestelis, kaimas turi savo istoriją.
Ilgą, permainingą, turtingą ir garbingą praeitį turi visa mūsų tauta,
mūsų Tėvynė.

Lietuvių kova su kryžiuočiais
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Mečislovas Jučas

Žalgirio mūšis
Ilgą laiką kryžiuočiai buvo didžiausi Lietuvos priešai. Pagaliau Žalgirio kau
tynėse lietuvių, lenkų, rusų pulkai sutriuškino kryžiuočių galybę.

***

Kryžiuočiai vos spėjo iššauti iš
patrankų, ir kariuomenės tiek suar
tėjo, kad patrankos pasidarė nebe
reikalingos. Vytautui įsakius, lietu
viai pirmieji puolė priešą.
Prasidėjo baisus abiejų pusių
susirėmimas: kovojo ietimis* ir
kalavijais*, vyras stojo prieš vy
rą, lūžo ginklai. Susirėmusieji vie
nas kitam neužleido vietos tol, kol
priešas, nuverstas nuo žirgo ar už
muštas, paleido nugalėtoją.
Mūšio triukšmas girdėjosi už
kelių mylių, lyg būtų mušama
didžiausiais kūjais į šimtą
priekalų*.
Kryžiuočiai buvo sumuš
ti. Prie Žalgirio žuvo beveik visa kryžiuočių kariuomenės
vadovybė.
1
2
3
4
5

Kas sutriuškino kryžiuočius?
Kas vadovavo Žalgirio mūšiui?
Kokiais ginklais kovėsi kariuomenės?
Iš perskaityto teksto išrašyk būdvardžius. Apibūdink jų giminę ir skaičių bei
parašyk klausimą.
Parašyk keletą sakinių apie Žalgirio mūšį. Pavartok pateiktus žodžių junginius.

stiprūs priešai, narsūs kariai, didysis kunigaikštis, baisus mūšis, aštrūs
kalavijai, sunkūs kirviai, baisus triukšmas, lygūs laukai, tamsūs miškai

Žalgirio mūšis įvyko 1410 metų liepos 15 dieną.
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Kūrinių apie tėvynę rinktinė

Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
O ji tebestovi dar vis.
Medžioklė buvo sėkminga.
Laimikis didelis.

Su Nemunu
Žemėn įaugom,
Įleidom galingas
Šaknis.

Šviesą geria. Šviesą žeria
Gatvės ir aukšti namai...
Iš dainelių, iš dainų
Margą juostą aš pinu.

Per ilgus amžius augo ir gražėjo
Vilnius, puošėsi rūmais ir naujomis
gatvėmis, žaliavo miesto parkai ir sodai.

Sunkų ginklą spaudė artojėlio rankos.

1
2
3

Perskaityk kūrinių ištraukas, prisimink jų pavadinimus ir autorius.
Sudaryk tau žinomų kūrinių apie tėvynę sąrašą abėcėlės tvarka.
Iš pateiktų ištraukų išrašyk būdvardžių ir daiktavardžių junginius. Apibūdink jų
giminę ir skaičių.

Prisimink, pakartok, atsakyk
4

Kartu su Sauliuku atsakykite į klausimus ir pakartokite, ko išmokote vasario mėnesį.

• Ką lietuviui reiškia
Vasario 16-oji?
• Kur yra įsikūrusi
Lietuva?
• Kuris miestas yra
Lietuvos sostinė?
• Kokie yra kiti dideli
Lietuvos miestai?
• Kokia yra didžiausia
Lietuvos upė?

5
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• Ką vadiname
būdvardžiu?
• Į kokius klausimus
atsako būdvardis?
• Kokios yra
būdvardžių giminės
ir skaičiai?
• Kuo būdvardis
derinamas su
daiktavardžiu?

Atlikite sienlaikraštį „Mūsų vasaris”.

Vasario 16-oji

Mūsų gyvūnėliai

Žiemužės glėby
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Keliaujame po pasakų salas

Janina Degutytė

Akmenėlio prašymas
Dar saulė miega. Dar nebunda paukštis.
Dar kalbasi giria su dangumi.
Tokia tyla, kad pienės pūkas girdi,
kaip šnabžda akmenėlis pakrūmy.
Jis prašo žemės, kad padovanotų
gimimo dieną jam dvi kojeles,
nes nori jis toli toli keliauti
į žemuogių ir pasakų salas.

1
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4

Ko akmenėlis prašė žemės? Kodėl?
Kaip įsivaizduoji jo kelionę?
Iš akmenukų, plonos vielos, karoliukų ir kitų medžiagų
sukurk pasakišką medį.
Kokias raides pridengė akmenėliai? Nurašydamas tekstą,
įrašyk jas.

Vieną graž
dieną akmenėlis išvyko į įdom
kelionę. Jis nuvyko
pasakų salą. Ten sutiko ger
karalaitę ir pikt
raganą.
į tolim
pilį ir pagrobė jos auksin
karūną.
Ragana uždarė karalaitę į aukšt
kasą. Tuo keliu jis pateko į pilį
Karalaitė nuleido akmenėliui savo ilg
raganą. Karalaitė padovanojo akmenėliui stebukir nubaudė nedor
gintarin
lazdelę.
ling
Būdvardžių, kurie atsako į klausimą kokią?, galūnėse rašome -ą, -ią,
-ę (gerą, gražią, auksinę).
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Pasakų gijos

Romas Sadauskas

Kaip sekti pasaką
Pasaka turi būti trumpa, kad Saulius neužmigtų.
Bet kartais užsnūsta senelė.
– Senele, ar tik nemiegi? – klausia vaikas.
– Ne, tik pamečiau siūlą.
– Va tavo siūlas, – sako Saulius ir paduoda mezgimo kamuolį.
– Ačiū, – dėkoja senelė. – Aš pamečiau pasakos siūlą.
A, tai senelė užmiršo, kas pasakoje bus toliau.
– Sušlapusiai karalaitei paklos lovą, – primena Saulius.
– Kodėl sušlapusiai? – nesusigaudo senelė.
– Juk ji atėjo per lietų.
– Argi karalaitės vaikščioja? Jos važinėja karietom.
Še tau kad nori! Senelė visiškai pametė siūlą.
1
2

Padėk senelei rasti pasakos siūlą – perskaityk Hanso Kristiano Anderseno pasaką
„Karalaitė ant žirnio”.
Perskaitęs pasaką, atsakyk į klausimus.

Kodėl karalaitis ilgai ieškojo žmonos?
Kaip karalienė tikrino, ar mergelė yra tikra karalaitė?
Kaip mergelė galėjo numanyti, kad po patalais gali būti kažkas padėta?
Kur buvo nusiųstas garsusis žirnis?
Kas pasakoje juokinga?
3 		Nurašydamas sakinius, pavartok būdvardį tinkama forma.

Vienas karalaitis turėjo (didelė) svajonę. Jis norėjo vesti (tikra) karalaitę.
Valdovas išvažinėjo visą (plati) apylinkę, bet tikros karalaitės nerado. Vieną
(tamsi) naktį į miesto vartus kažkas pasibeldė. Karalius išvydo (graži)
mergaitę. Ji vilkėjo (žalia) suknelę. Karalienė mergaitei paklojo (pūkinė)
patalynę, po kuria padėjo žirnį.
Vns. kokia? -ė, -i, -ia

kokią? -ę, -ią, -ią

Jeigu būdvardis, atsakydamas į klausimą kokia?, turi galūnėje -ė, tai
atsakydamas į klausimą kokią?, turės galūnę -ę (medinė – medinę).
Jeigu būdvardis, atsakydamas į klausimą kokia?, turi galūnėje -i arba
-ia, tai atsakydamas į klausimą kokią?, turės galūnę -ią (tamsi – tamsią,
žalia – žalią).
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Vincas Krėvė

Gražiausia pasaka
Atsiminė Antanukas, kad ir apie mešką senelė daugel
daugel jam pasakojo gražių pasakų.
– Bobule, pasek man pasaką! – prašo jisai senelę.
– Seku seku pasaką, kremta vilkas ašaką, kremta ry
ja, nepraryja ir užspringsta, – erzina jį Alena.
– Ne tą, aš tokios nenoriu, – pyksta Antanukas.
Alena juokiasi patenkinta, kad suerzino Antanuką.
– Tupi vilkas ant kelmelio, koja dantis krapšto... – erzina ji toliau vaiką.
Antanukas supyko, suraukė kaktytę ir graso jai kumščiuku.
– Na, na! Tylėk!..
– Nekirkink, begėde, vaiko, – pabarė Aleną senelė.
– Kokią tau pasakyti pasakėlę? – klausia ji anūko.
Antanukas tiek jau jų buvo girdėjęs, jog nė vienos dabar nebeprisimena, vi
sos jam susipainiojo mažutėje jo galvytėj.
– Kuri gražiausia, gražiausia, bobule! – prašo jisai ir slenka dar arčiau prie
senelės.
Senelė sustabdė ratelį, pasitaisė ant galvos skarą, pataisė kuodelį*, paseilino
pirštus ir vėl ėmė verpti.
– Už jūrų, už marių, už mėlynųjų yra, anūkėli,
tokia šalelė, kur saulelė skaisčiau šviečia, paukšte
liai linksmiau čiulba... – ima sekti senelė pasaką.
Ji pasakoja apie mažąjį Jonelį, apie jo vyresnią
sias seserėles, apie jų žiaurią pamotę, kuri Jonulio
nekentė ir pasmaugti norėjo.
Būdama gudri ragana, gilia nakčia ji pavertė Jo
nulį juodu ėriuku, nunešė tvartan, avidėn*, ir palei
do tarp mažų avinėlių.
Visi ėriukai buvo balti,
gražūs, tik vienas Jonulis buvo juodas. Visi ėriukai avi
dėje linksmai šokinėjo, tik vienas Jonulis buvo nuliūdęs.
Jis pas dureles stovėjo, gailiai verkė ir jaunų sesučių šau
kė...
O tuo metu sesutės visur broliuko ieškojo – ir giriose,
ir pievose, ir laukuose. Niekur nesuradusios Jonulio, jos
dabar sėdėjo ant upelio kranto ir gailiai verkė manyda
mos, kad nuskendo jų mažasis brolelis giliam vandenėly.
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Pasakoja senelė ir nemato, kad Antanukas se
niai jau kumščiuku akutes trina, marškinių sterb
le* ašarėles šluosto: gaila jam, labai gaila ir mažo
nelaimingo Jonulio, ir jaunų jo sesučių.
Vai, primins jisai visoms pamotėms ir tai, kuri
taip Jonulį kankina! Teužauga tik jis didelis.
Kada senelė ėmė pasakoti, kaip ragana pamotė
įkalbėjo tėveliui papjauti juodą ėriuką Jonulį, kaip
Jonulis viską girdėjo, tėvulį peilį galandant matė,
bet į jį prakalbėti negalėjo, tik gailiai verkė, ašarė
lės iš akelių jam byrėjo – Antanukas taip suvirko
visa gerkle, jog net senelę nugąsdino.
– Ko dabar tu, anūkėli? – nusistebėjo senelė.
– Kad Jonulio ga-aila!.. – bliauna Antanukas.
Senelė liovėsi verpusi, atsigręžė į Antanuką,
nušluostė jam prijuoste nosį, paskui akutes.
– Neverk, anūkėli, neverk, – tildo ji Antanuką, – negražu.
– Ka-am Jonuką papjovė-ė? – dar labiau verkia Antanukas.
– Dievaž, tu jam, motule, nepasakotai tokių pasakų, – prabilo Antanuko mo
tulė, po kuodeliu ant suolo sėdėdama. – Tik vaiką kas rytas sugraudini.
– Neverk, anūkėli, nereikia, – įkalbinėjo senelė. – Jonuko niekas nepapjovė.
Jis gyvas ir sveikas ant priekrosnio sėdi, pirštu košę valgo.
Bet Antanukas vis dar nesiliauja verkęs.
1
2
3
4

Kokios pasakos pageidavo Antanukas?
Tyliai perskaityk senelės pasaką. Kuo ji graži ir graudi?
Pradėjus Antanukui verkti, senelė nepasekė visos pasakos. Sugalvok, kas išgelbėjo
Jonuką, ir prikurk trūkstamą pasakos dalį. Pasek pasaką nuosekliai.
Nurašyk sakinius, įrašydamas praleistas būdvardžių galūnes.

Trys seselės turėjo maž
nedidel

berniuką ėriuku. Ji uždarė juod

atnešė aštr
ming

broliuką – linksm

Jonuką. Pamotė pavertė
avinėlį tvarte. Kitą dieną

peilį ir liepė tėveliui papjauti ėriuką. Kas išgelbėjo nelai-

avinėlį? Kas nubaudė raganą už jos nedor

Dabar Jonukas sėdi ant krosnies ir laižo sald

sumanymą?

medutį.

Būdvardžių, kurie atsako į klausimą kokį?, galūnėse rašome -ą, -į, -ų
(gerą, didelį, saldų).
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Lietuvių liaudies pasaka

Sigutė
Kitąsyk buvo brolis. Jis turėjo seserį Sigutę, labai gerą ir gražią mergaitę.
Gyveno jiedu prie pamotės žiežulos*, bet nežinojo jos esant ragana. Pamotė
turėjo ir tikrą savo dukterį, kuri buvo negera ir nedaili. Ta sėdėjo kerčioje* lyg
viešnia pasipuošusi ir nieko neveikė.
Kolei brolis buvo namie, ir Sigutės gyvenimas nebuvo per sunkus, nors pa
motė jos kęste neužkentė. Bet vieną kartą prireikė broliui išjoti į karą, į tolimas
šalis, ir jo sesuo liko viena prie pamotės. Ir pradėjo pamotė visaip Sigutę var
ginti: ji sunkiausius turėdavo atlikti darbus, triūsti* aplink namus, o vasarą gy
vulius ganyti.
Tuose namuose buvo juoda kalaitė ir juoda karvutė. Jiedvi mokėjo šnekėti,
nes senovėje, sako, ir gyvuliai kalbėję. Namie Sigutė per dienų dienas vadžio
josi su kalaite arba, nuėjusi melžti, – su karvute. Užsišnekėjusi su katra, dažnai
užmiršdavo namų darbus ar melžimą ir už tai pamotė ją aprėkdavo. Pamotei vis
rodėsi, kad jai Sigutė per mažai dirba, kad per daug ji dar dykinėja*.
Vieną dieną, Sigutei genant gyvulėlius, ragana liepė nusivilkti marškinius ir,
duodama kuodelį pakulų*, taip pasakė drūtu balsu:
Susiverpki verpimėlį,
Išsiauski audimėlį:
Pasisiūsi – bevilkėsi.
Sigutė ką darys, – nusivilko ir, paėmusi pa
kulų kuodelį, verkdama išginė į lauką. Nusiva
riusi kaimenę*, apsikabino juodosios karvutės
kaklą ir taip rauda, taip aimanuoja, kad rodo
si, širdis plyšta, – mat kada ji susiverpsianti sau
marškinėlius? Pagailo karvutei Sigutės, ir ji sa
ko laibu balsu:
Vai Sigute piemenėle,
Nei tu verki, nei raudoki:
Aš suverpsiu marškinėlius.
Suglemžė* snukiu karvutė pakulų kuodelį.
Suėdė ir po valandos atrijo gražius drobės marškinėlius. Sigutė gražiai dėkojo
karvutei ir pabučiavo jai snukutį.

Pasakos apie gėrį ir blogį

31

Kada vakare Sigutė parginė ir
ragana pamatė ją gražiais drobės
marškiniais, tai panoro ištirti, kaip ji
taip greit galėjo susiverpti sau marš
kinius. Rytojaus dieną, Sigutei genant,
ragana vėl liepė nusivilkti marškinius
ir, duodama pakulų kuodelį, taip tarė
drūtu balsu:
Susiverpki verpimėlį,
Išsiauski audimėlį:
Pasisiūsi – bevilkėsi.
Kada Sigutė išginė, ragana išsiuntė savo dukterį pažiūrėti, kaip toji verpia
marškinėlius. Raganos duktė, pasislėpusi už medžių, matė viską: kaip anoji, ap
sikabinus juodosios karvutės kaklą, verkė, kaip karvė suėdė pakulas ir kaip pas
kui atrijo marškinius – ir, parėjusi namo, išpasakojo, ką mačiusi, savo motinai.
Raganai dingt į galvą: „Kad Sigutę ir gyvuliai užtaria ir užvaduoja, tai, broliui
parjojus, ji viską gali išpasakoti, pasišaukti liudininkais* gyvulius, ir man bus
bėda”. Todėl ji įsigeidė Sigute kaip nors nusikratyti* – sugalvojo ją sudeginti.
Tuojau ji ir jos duktė pradėjo kasti pirkioje duobę po slenksčiu. Kasė per dieną
ir per naktį. Rytojaus dieną, Sigutei genant, ragana jau nebeatėmė marškinių,
bet, priešingai, dar paglamonėjo ją. Kada Sigutė galėjo jau būti nuvarius gyvu
lius į mišką, ragana prikūreno krosnį ir, susėmusi žarijas, supylė jas į tą duobę,
kur buvo iškasta po slenksčiu. Paskui duobę dailiai užklojo žagarais, žagarus
apskleidė šiaudais ir ant tų šiaudų užpylė žemių. Viską sulygino, ir duobės kaip
nebūta. Kai Sigutė parginė, raga
na pirmą sykį po brolio išjojimo
pradėjo vadinti ją į pirkią drūtu
balsu:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira* vakar raugta:
Pasivalgai – atsigeri.
Sigutė jau buvo beeinanti, bet
čia jai pasipainiojo kalaitė, kuri
viską buvo mačiusi, ir perspėjo ją
laibu balsu:
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Neik, Sigute, neik, sesele!
Po slenksčiu duobė žarijų:
Kai tik eisi, ir įpulsi.
Ragana užriko ant kalaitės:
– Ko tu čionai po priemenę vištas baidai?
Tuojau sugavo ją ir uždarė į kamarą*. Bet Sigutė nėjo ir išliko gyva. Ryto
jaus dieną vėl tas pats: kada Sigutė parginė, ragana vėl vadina ją į pirkią:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai – atsigeri.
Bet kalaitė, kuri buvo kamaroje, išgirdo raganos žodžius ir sako:
Neik, Sigute, neik, sesele!
Po slenksčiu duobė žarijų:
Kai tik eisi, ir įpulsi.
Sigutė nepakluso ir nėjo, o ragana perpykusi įbėgo į kamarą ir išsuko kalai
tei pirmutinę koją. Rytojaus dieną, Sigutei parginus, ragana vėl šaukia:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai – atsigeri.
Kalaitė vėl perspėjo:
Neik, Sigute, neik, sesele!
Po slenksčiu duobė žarijų:
Kai tik eisi, ir įpulsi.
Ragana perpykusi nubėgo ir išsuko antrą pirmutinę koją kalaitei. Taip pat
buvo trečią ir ketvirtą dieną: ragana išlaužė kalaitei abi paskutines kojas. Penktą
dieną, Sigutei parginus, ragana vėl šaukia:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai – atsigeri.
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Kalaitė dar kartą perspėjo Sigutę. Ragana perpykusi nubėgo ir ištraukė jai
liežuvį. Šeštą dieną, Sigutei parginus, ragana vėl šaukia:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai – atsigeri.
Jau nebebuvo kas perspėja. Sigutė ėjo, įpuolė į duobę ir – sudegė. Ragana,
susėmusi jos pelenus, nunešė ir supylė po vartais. Rytojaus dieną kaimenę ginė
jau raganos duktė. Juodoji karvė, priėjusi prie vartų, iš kvapo pažino Sigutės
pelenus, liežuviu lyžtelėjo, žalia seilė dryktelėjo*, ir iš pelenų išlėkė antis...
1
2

Išvardyk pasakos veikėjus. Kurie iš jų svarbiausi?
Atpasakok pasakos ištraukos turinį pagal pateiktus klausimus.

Kaip pamotė skriaudė Sigutę?
Ką ji sumanė?
Kas ir kaip našlaitei padėdavo?
Kas nutiko, kai neliko kam našlaitę perspėti?
3

Parašyk priešingos reikšmės būdvardžius.

geras – blogas
jaunas –
greitas – 		
4
5

tingus –
sunkus –
gražus –

Palygink Sigutę ir raganos dukterį. Kuo jos skiriasi? Parašyk kelis sakinius,
kuriais palyginsi abi veikėjas.
Ką vadiname kontrastu? Pavaizduok kontrastą dailės darbelyje.

Kontrastas – ryški priešybė; tarpusavyje lyginamų daiktų, ypatybių ar
reiškinių skirtumas.
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Sigutė
(Tęsinys)
Sigutės brolis, pasibaigus karui, grįžo namo. Jam teko joti per mišką. Bejo
damas išgirdo sesers balsą ir sustojęs klauso. O jam nematyti, iš kur dainuoja
laibu balsu:
Vai broleli raitelėli,
Pamotėlė raganėlė
Kasė duobę po slenksteliu,
Pylė pilną žarijėlių.

Vai broleli raitelėli,
Aš paklausiau pamotėlės,
Aš paklausiau raganėlės:
Kai tik ėjau – ir įpuoliau.

Vai broleli raitelėli,
Pamotėlė raganėlė
Pylė duobę žarijėlių,
Šaukė mane našlaitėlę:

Vai broleli raitelėli,
Pamotėlė raganėlė
Sėmė mano pelenėlius,
Pylė po pačiais varteliais.

„Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai – atsigeri”.

Vai broleli raitelėli,
Juoda karvė lyžtelėjo,
Žalia seilė dryktelėjo –
Aš pavirtau į antelę.

Pagaliau brolis besidairydamas pamatė ir antelę, kuri taip jam dainavo. Pra
dėjo jos klausinėti, ir toji jam viską išpasakojo. Jis labai supyko ant raganos ir
ryžosi jai atkeršyti.
Jis storai ištepė savo žirgą derva* su
sakais ir joja namo.
Ragana, išgirdusi posūnį parjojant,
aukso taure ir vynu nešina, išėjo iš svirno
jo pasitikti. Tas, pamatęs raganą, drykt nu
šoko nuo arklio į kitą pusę. Pamotė sako:
– Sūneli, patrauk žirgą nuo tako,
aš jo bijau.
– Geras žirgelis, nespirs. Pastū
mėk, močiute, ranka, ir pasitrauks.

35

Pasakose nugali tiesa ir gėris

Toji tekštelėjo, ir ranka pri
lipo. Ragana sako:
– Sūneli, ranka prilipo.
– Mušk kita – atšoks.
Mušė kita – ir kita prilipo.
– Spirk koja – abi atšoks.
Ir koja prilipo.
– Spirk kita.
Ir ta prilipo. Ragana, di
džios baimės pagauta, pradėjo
prašytis.
– Mušk kakta, visa atšoksi.
Ragana mušė kakta – ir
kakta prilipo. Tada Sigutės
brolis sako:
Tai tau, tai tau, pamotėle,
Skriausti mano seserėlę,
Tai tau, tai tau, raganėle,
Degint mano gražuolėlę.
O atsisukęs į arklį, šitaip pasakė:
– Bėk, žirgeli, kur kojos neša, kur akys mato, barstyk
drabstyk* raganos smegenėles po visą pasaulį.
Ir žirgas išdrumbėjo...
Ir dabar žiemą, kada pasnigus gerokai šąla, sniegas
žiba saulėje. Tai – raganos smegenys.
1
2
3
4

Kaip brolis atkeršijo pamotei?
Kodėl žiemą sniegas žiba? Atsakyk pasakos žodžiais.
Raiškiai perskaityk našlaitės raudą. Išrašyk iš jos būdvardžius.
Nurašyk žodžių junginius, parinkdamas tinkamas galūnes.

      -ę ar -ią?
graž našlaitę
darbšč mergaitę
linin suknelę
šilkin skarelę

    -us ar -ūs?
nars karys
darbšt vaikai
tams dangus
šaun sūnūs

     -ą ar -ią?
tyl dainelę
pikt pamotę
gil duobę
juod karvę
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Renkame gražiausią pasaką

Pasiklydusios pasakos
– Tavo tiesa: duona
yra geriausias daiktas.

Vieną gražų pavasarį kryžiuočiai
užpuolė mūsų kraštą. Sugaudė
trimitai, sužaibavo kardai. Viso
krašto vyrai išėjo kautis su kryžiuočiais.

Sūnus pasigyrė:
– Vakar aš mačiau didesnį šunį.
Didumo sulig karve.
Gyveno senutė ir turėjo rainą katinuką.
Išėjo jie kartą vantų pjauti. Tik šlept, vienas
lapelis nukrito katinukui ant uodegėlės.
Kitą dieną jauniausias brolis nuėjo į ežerą rakto ieškoti. Tą valandą priplaukė prie kranto graži
antis su šimtais raibų draugių.

1
2
3

Pabiro Sauliuko pasakų knygos lapai. Iš kokių pasakų „paspruko” pateikti sakiniai?
Parašyk pavadinimus.
Iš pateiktų ištraukų išrašyk būdvardžius.
Atsakydamas į klausimus, sukurk pasaką.
Pavartok kuo daugiau būdvardžių.

Kada už devynių jūrų, devynių kalnų
gyveno labai senas žmogus?
Kuo jis vardu?
Ką jis veikė?
Kas kartą atsitiko?
Kokius gerus darbus
atliko žmogus?
Kodėl žmogus
nugalėjo piktą slibiną?

Lietuvių sakmės
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Grįžulo Ratai
Seniai, labai seniai žemėj buvo labai didelė sausra – išdžiūvo visas vanduo.
Žmonės nebeturėjo ko atsigerti. Vieną naktį iš namų išėjo mergelė su samčiuku
vandens savo sergančiai motinai parnešti. Ėjo, ėjo, nuvargo ir atsigulusi užmi
go. Atsibudusi mato – samčiukas pilnas vandens. Ana tą vandenį norėjo nešti
motinai – tekina lėkė namo ir užkliuvo už šuniuko. Šuniukas gailiai sucypė, ir
mergaitei pagailo ano – pagirdė vandeniu. O kai mergelė paėmė samčiuką, tas
iš medinio pavirto į sidabrinį. Mergaitė parnešė vandens ir padavė motinai, o
motina sako:
– Aš jau greit mirsiu, gerk tu pati.
Tuo tarpu į trobą įėjo pakeleivis žmogus ir paprašė atsi
gerti. Mergelė davė jam atsigerti, pati negėrusi. Samtelyje ra
dos septyni dideli deimantai, iš anų pasipylė skaidrus vanduo.
Tie deimantai pakilo į viršų, į dangų, ir pavirto žvaigždynu.

Vieversys – artojo draugas
Seniai, labai seniai Dievas vaikščiojo po laukus ir rado ariantį artoją visai
vieną. Dievas pamatė, kad vienam žmogui labai nuobodu dirbti laukuose, tad
jis sumanė artojui sukurti draugą – vieversį.
Dievas paėmė žemės kąsnelį ir nulipdė paukštelį – vieversį. Padaręs jį, metė
aukštyn, – paukštelis ir nuskrido giedodamas, čirškėdamas.
Užtai vieversiukas ir yra toks pilkas, visai panašus
į žemę, ir artoją linksminantis.
1
2
3
4

Kieno atsiradimas aiškinamas sakmėse? Kada vyksta sakmių veiksmas?
Kuri iš sakmių tau labiau patiko? Atpasakok jos turinį.
Kokia sakmės „Grįžulo Ratai” mergaitė? Parašyk kelis sakinius apie ją.
Nurašyk sakinius, įrašydamas raides, kurias pridengė žvaigždelės.

Daug įdomi
sakmių perskaitysime knygoje „Lietuvių padavimai ir
sakmės”. Jose aiškinamas nepaprast gamtos reiškinių, įvairi gyvūnų
ir augalų atsiradimas. Sakmėse gausu nepaprast nuotykių, stebukling
įvykių, antgamtini būtybių. Jose rasime išminting pamokymų ir ger
patarimų.
Būdvardžių, kurie atsako į klausimą kokių?, galūnėse rašome -ų, -ių
(geltonų, žalių).
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Aš padainuosiu dainų dainelę

Kazys Binkis

Daina ir lietuvis
Ilgas dainos gyvenimas. Jo pradžia
siekia žmonijos vaikystę. Dainose iš
liko seniai palaidotų amžių atgarsiai*.
Visas lietuvio gyvenimas buvo ap
siaustas menu: nuostabiais audinių
raštais, drožiniais, pasakomis, daino
mis... Tik ką gimusį žmogų pasitik
davo lopšinė. Pirmieji vaiko žaidimai
prasidėdavo dainele. Žmogus į savo
darbo kelią išeidavo su piemenėlio
daina. Taip daina lydėjo jį visą gyve
nimą, kol rauda pagaliau išlydėjo iš
šio pasaulio.
Dainos žodžiai gimė drauge su melodija. Melodiją niūniuojant, žodžiai lydė
davo ją kaip sapnas. Ir taip susijungęs žodis ir garsas skrajojo po šalį kaip pievoj
plaštakė. Jei tos plaštakės mums tik sparneliai beliko – gėrėkimės ir jais. Daina
mums daug dar pasakys, ko mūsų protėviai norėjo, bet nespėjo mums pasakyti.
1
2
3

Kaip žmogaus gyvenimas yra susijęs su daina?
Kurie Kazio Binkio žodžiai įsimintini? Nurašyk juos.
Nuo juostelių nurašyk abėcėlės tvarka dainų rūšių pavadinimus.
Kada dainuojamos paskirų rūšių dainos?

šeimos dainos

		

darbo dainos

piemenukų dainos

vaikų dainelės

lopšinės 			
4

		

vestuvinės dainos 		

Pabandyk pasidaryti muzikinį instrumentą.

Darbelių nuotraukos

raudos
karo dainos
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Patarlių patarlės

Patarlės – tai tokie posakiai, kuriais žmonės nori vieni
kitus gražiai pamokyti. Tik va bėda – susipainiojo. Gal
jūs galite padėti?
didesnis garsas.
Nauja šluota
gražiai šluoja.
Svetimoje girioje
rytoj nekelsi.
Didi išmintis
mažoje galvelėje
sutelpa.
Prieš vėją
akis bado.
Gerai išarsi, išakėsi,

nepapūsi.

Šiandien negulsi,

Mokslo šaknys
karčios,

gerą ir derlių turėsi.

Blogi darbai

1
2

bet jo vaisiai saldūs.

Padėk Sauliukui sutvarkyti patarles. Nurašyk tas, kuriose yra būdvardžių.
Būdvardžius pabrauk.
Papildyk sakinius, parinkdamas tinkamas priešingos reikšmės būdvardžių poras.

Ant kelio gulėjo
krūmas –
Sigutė buvo

akmenėlis ir

pūkelis. Medis yra

. Senelė sekė pasaką apie
, o pamotės dukra –

, o giedrą dieną jis būna

našlaitę ir

, o
pamotę.

. Kai lyja, mūsų takelis yra

.

graži – bjauri * gerą – blogą * kietas – minkštas * aukštas – žemas
šlapias – sausas
3

Kartu su Sauliuku pasimokyk taisyklingai tarti žodį patarlė.

Patarlė kaip kirmėlė.
Jei nemėgsti kirmėlių,
Tai žinok daug patarlių.
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Sena patarlė amžinai nepasens

Juozapas Lideika

Katilas ir puodas
Ėmė sykį bart katilą puodas:
– Dėl ko, kūmai, visada toks juodas? –
Katilas puodui atsakydamas tarė:
– Juodu mane katilius* padarė.
Bet ar tinka, kūmai, barti kitą
Už juodumą neįgytą?
Tavo barnis – tikri monai*.
Pažvelk pirma, kokie paties šonai!
Ak, niekas, regiu, ir tavęs nemaudo:
Visas susitepęs, pilnas pritukimo*...
Bet ant kito pamatai ir šiaudą,
O ant savęs – nei vežimo...
1
2
3

Kodėl puodas barė katilą? Ką puodui atsakė katilas?
Ko mus moko kūrinys?
Perrašyk patarles, kurios tinka skaitytai istorijai.
Daiktavardžius pabrauk tiesia linija,
o būdvardžius – vingiuota.

Juokiasi puodas, kad katilas juodas.
Naktį visos katės juodos.
Ant savęs vežimo nemato, o ant kito – šapelį.
Gerai juokiasi, kas juokiasi paskutinis.
Puodas puodą peikia, o abu juodi.
Tol ąsotis vandenį neša, kol ąsa nutrūksta.
4

Perskaityk eilėraštuką, rask jame patarlę. Nurašyk tekstą, įrašydamas trūkstamas
raides.

Čia, primerkęs pl
J

no ak

,

ms robotas taip pasak

:

Kas n
Tam ir d

dirba, m

las vaik

,

nos d

t nereik

.

Patarlės moko mus gražiai ir išmintingai elgtis.

Menu mįslę keturgyslę...
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Mįslių kraitelė

Balta sermėgėlė, aukso kepurėlė.

Du ežerai tvokso, tarp jų kalnas riogso.

Keturi tatatuoja, penktas kelią šluoja.

Dviem pupom visą lauką apsėja.

Akmens kojos, medžio liemuo, stiklo akys, šiaudų kepurė.
Striukas bukas vokietukas kietų kaulų kailinukais.
Sėdi panelė kalne. Visi jai eina ranką bučiuoti.

1
2
3

Perskaityk ir įmink mįsles.
Nurašyk mįsles, kuriose yra būdvardžių. Būdvardžius pabrauk.
Pabandyk atspėti, ką vaikai norėjo pavaizduoti savo piešiniuose. Pats sukurk panašų
darbelį.

Mįslės ugdo mūsų vaizduotę ir logišką mąstymą. Nori įminti mįslę
– tai mąstyk! Mat mįslė nusako kurį nors daiktą ar reiškinį gudriai,
raizgiai.
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Ko mus moko mįslės?

Lietuvių liaudies pasaka

Išmintingi atsakymai
Važiavo kartą kunigas per sodžių. Arkliai pailso ir vežikas paprašė sustoti
ir juos pašerti. Kol vežikas šėrė ir girdė arklius, kunigas nuėjo į vieną trobelę
pasikalbėti su gyventojais. Įėjęs žiūri – nieko nematyti, tik kokių šešerių metų
vaikelis žaidžia prie krosnies.
– O kur tavo tėtė, sūnau? – klausia kunigas.
– Taigi išėjo su mažuma daugumos ieškoti.
Pakraipė kunigas galvą ir vėl klausia:
– O kur motina?
– Motina suvalgytą duoną kepa.
– Gal turi seserį?
– Turiu, bet ji kaip gyvatė prie laužo šnypščia.
– O brolis yra?
– Žinoma! Jis šviesiai raudoną tinklą mezga.
Mato kunigas, kad ne jam suprasti vaikelio kalbą, ir prašo paaiškinti, ką tai
reiškia.
– Kad čia nėra ko aiškinti, – atsakė vaikelis. – Juk sakiau, kad tėvas su mažu
ma daugumos ieško. Reiškia, sėja rugius. Motina suvalgytą duoną kepa, reiškia,
kad kepa duoną, kurią reikės atiduoti kaimynams už skolą. Sesuo kaip gyvatė
prie laužo šnypščia – reiškia, audžia staklėse, o brolis lipdo krosnį pirtyje.
Nusijuokė kunigas ir sako:
– Na, ir gudruolis iš tavęs. Dabar sakyk, kuriuo
keliu važiuoti, kad greičiau namus privažiuočiau.
– Jeigu norite greitai namus privažiuoti, tai važiuokite
aplinkui ilgesniu keliu, o jei važiuosit tiesiai, tai tik rytoj grįšite.
– Tu čia niekus turbūt šneki, – sako kunigas.
– O ne! – atšovė vaikelis, – nes važiuojant tiesiai bus daug duobių ir suluš
vežimas, o važiuojant aplinkui, be jokių nelaimių greitai pasieksite namus.
Peržegnojo kunigas vaikelį ir palaimino.
– Esi tikras išminčius, – pasakė užverdamas duris.
1
2
3
4

Išvardink pasakos veikėjus. Kuris iš jų tau labiausiai patiko?
Rask pasakoje vaiko atsakymus į kunigo klausimus. Kaip tuos posakius berniukas
paaiškino? Kurie atsakymai tikslesni, o kurie vaizdingesni?
Kaip berniukas patarė kunigui keliauti namo?
Nurašyk vaiko žodžius ir paryškink minkštumo ženklus.
Kokie veiksniai ugdo mūsų vaizduotę, o kokie ją žaloja?

Jau pavasarėja
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Vladas Dautartas

Žvirblių pirtis
Žiema buvo ilga ir nuožmi*. Žvaigždėtomis naktimis taip šalo, kad net traškėjo medžių šakos, pyškėjo tvoros, po storu ledu sunkiai dūsavo upės. Ir žmonės, ir žvėrys, ir paukščiai ieškojo šilumos. Iš kiemų, iš patvorių, iš daržinių*
palėpių dingo žvirbliai. Sulindo išminčiai į šiltus trobų kaminus ir kantriai laukė. Ir sulaukė... Netikėtai atšilo. Iš kaminų išlindo ir žvirbliai. Pasimarkstė prieš
saulę, pasižiūrėjo vienas į kitą ir net snapus pražiojo – visi buvo suodini kaip
kaminkrėčiai. Ilgai nesvarstydami, galvotrūkčiais puolė žvirbliai į patižusį sniegą ir, čirkšdami, plakdami sparnais, ėmė maudytis. O žmonės žiūrėjo, lingavo
galvas ir vienas kitam džiugiai sakė:
– Jei žvirbliai užkūrė savo pirtį, pavasaris ne už kalnų.

1
2
3

Ką pranašauja sniege besimaudantys žvirbliai? Perskaityk žmonių spėjimą.
Nurašyk sakinį, kuriam nupiešta iliustracija. Žodžius suskiemenuok, dvibalsius žyminčias raides pabrauk žaliai, mišriuosius dvigarsius – mėlynai.
Rask perskaitytame tekste būdvardžius, kurie apibūdina pateiktus daiktavardžius.
Parašyk sudarytus žodžių junginius.

(kokia?) ir (kokia?) žiema
(kokiomis?) naktimis
(kokiu?) ledu
(kokius?) kaminus
(kokie?) žvirbliai
4

Kokius pavasario pranašus vaikai pavaizdavo savo darbeliuose?
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Pirmoji pavasario diena

Pirmoji kalendorinio
pavasario diena
Kovo 21-ąją, pirmą
pavasario dieną, mūsų
klasė surengė ekskursiją. Keliavome pėsčiomis, ieškodami pirmųjų
pavasario pranašų.
Buvo šilta ir saulėta
diena.
Pirmiausia nuvykome prie
upės. Joje plaukė paskutinės ledo lytys. Pakrantėse
ant gluosnių šakų puikavosi
švelnūs kačiukai. Priesaulyje
į saulę stiebėsi pirmieji žali
žolytės daigeliai. Padangėje skardėjo pilkas vyturėlis.
Netolimoje pelkėje klykavo
kuoduotos pempės ir trimitavo grakščios gervės.

Pakeliui užsukome
į miškelį. Atokaitoje pastebėjome,
kad žiedus skleidžia
pirmos žibuoklės
ir plukės. Beržai ir
lazdynai pasipuošė
puriais žirginėliais.
Iš žiemos miego
pabudo darbščios
skruzdės ir bitelės.

Pirmoji pavasario diena
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Grįždami į mokyklą išgirdome kleketuojančius gandrus. Šie paukščiai šiemet
grįžo labai anksti.
Visi džiaugėmės pavasariu, o
gražiausius vaizdus įamžinome
nuotraukose.

1
2
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Kokius pavasario pranašus tu jau pastebėjai?
Parašyk, kaip tu praleidai pirmą kalendorinio pavasario dieną. Stenkis pavartoti
kuo daugiau būdvardžių.
Nurašyk patarles. Pabrauk būdvardžius.

Pavasaris trumpesnis,
ruduo ilgesnis.

Ir smarkiausia žiema
bijo pavasario.

Pavasaris sausas,
duona bus kieta.

Pavasaris linksmas,
ruduo turtingas.
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Kaip prabėgo žiema?

Nijolė Kepenienė

Kuo kvepia Australija
Atėjo pavasaris. Sliekas Izidorius atlapojo* visus langus, požemio rūmus vėdino. Vėdindamas gyrėsi:
– Sapnavau sliekų čiuožyklą! Visi sliekai su pačiūžomis šliužinėja, uodegomis pasispirdami.
Parlėkė ir gandras Antanas su žmona iš Afrikos, sparnais tik plasnoja:
– Ak, kokios margos, kokios linksmos tolimų kraštų paukštės!.. Kaip išmoningai jos suka lizdus! Ir mes taip suksime.
Meška Brigita gyrėsi sapne buvusi bičių motinėle, tulžys* Aleksandras žvilgino pietų saulėj patamsėjusias plunksnas, tik laputaitė Veronika tylėjo.
– O ką tu, Veronika, per žiemą veikei? – užsipuolė laputaitę gegutė.
– Krosnį kūrenau, – prisipažino liūdna Veronika.
– Kcha-kcha! Krosnį!
– Kcha-kcha! Krosnį!!! – springo juokais ir keliautojai, ir žiemos miegaliai.
– Mielines bandeles kepiau... – dar pridūrė Veronika ir susigėdusi nudūlino
į trobą.

Kaip prabėgo žiema?
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Ko gi visi iš jos šaiposi? Žiema buvo puiki – prikepusi mielinių bandelių, užkaisdavo Veronika virdulį, užplikydavo čiobrelių arbatos ir skaitydavo knygeles. Kartą skaitė apie Australijos kengūras su sterblėm. O kad taip ir ji, laputaitė
Veronika, galėtų kuo nors nenuoramas paukščius ir miško žvėris nustebinti! Na
ir nustebins. Pasiėmė Veronika adatą, audinio atrėžėlę su kepurėtais nykštukais
– štai jums ir sterblė! Kai geriau pagalvoji, sterblė – tik didelė kišenė.
– O aš žiemą ne tik krosnį kūrenau, – žingtelėjo pirmyn. – Buvau Australijoj,
dabar turiu sterblę kaip kengūra.
– O kas tavo sterblėj? – parūpo meškai Brigitai.
– Išties!.. Kas ten? Pūpso tarytumei pagalvė, – nerimo ir tulžys Aleksandras.
– Kas ten? Kas?.. – stiebėsi sliekas Izidorius.
Laputaitė kyštelėjo letenėlę sterblėn ir ištraukė mielinę bandelę. Paskui antrą, trečią... Visas miškas pakvipo Australija, iškepta laputaitės Veronikos krosnelėje.

1
2
3
4
5
6

Papasakok, kaip miško gyvūnai praleido žiemą.
Kodėl girios gyventojai šaipėsi iš laputaitės?
Kuo Veronika nustebino savo draugus?
Kuris veikėjas įdomiausiai praleido žiemą? Kodėl taip manai?
Parašyk, kaip tu praleidai žiemą.
Daiktavardžius arba jų junginius pakeisk būdvardžiais.

bandelės su mielėmis – mielinės bandelės
stalas iš medžio –
aukso žiedas –
blynai iš bulvių –
nykštukas su kepure – kepurėtas nykštukas
diena su saule –
pieva su gėlėmis –
staltiesė su dėmėmis –
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1
2
3

Prisimink, pakartok, atsakyk

Kokius kūrinius jau perskaitei „Senolių išminties knygoje”?
Pateik pavyzdžių atskiriems „Senolių išminties knygos” puslapiams.
Pažaiskite žaidimą „Patarlių domino”.

Patarlių domino
Vienas žaidėjas prisimena arba sugalvoja kokią nors patarlę. Kitas turi pa
sakyti tokią, kad joje pasikartotų nors vienas pirmosios patarlės žodis (žo
džių forma gali būti skirtinga). Trečias sako patarlę, kurioje būtų antrosios
patarlės žodis, ir t. t. Laimi tas, kuris daugiausia kartų pratęsia žaidimą.
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Prisimink, pakartok, atsakyk
4

Kartu su Sauliuku atlikite užduotis ir pakartokite, ko išmokote kovo mėnesį.

• Pasek pasaką, kuri tau
labiausiai patinka.
• Užmink draugui mįslę.
• Patarle pamokyk draugą,
kad verta mokytis.
• Padainuok savo
mėgstamiausią dainelę.
• Pasek sakmę arba
padavimą.

5

• Prisimink būdvardžių galūnių
rašybą.
Kokį?
bėrą
stiprų
auksinį

Kokią?
aukštą
medinę
gražią

Koks? – Kokie?
sidabrinis – sidabriniai
bėras – bėri
plėšrus – plėšrūs Kokių?
senų
įdomių

Atlikite sienlaikraštį „Mūsų kovas”.

Kovo 11-oji

Knygnešių diena

Pirmoji pavasario diena
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Juokų diena

Meilė Kudarauskaitė

Kas kaip juokauja
Jei pažįstamą sutiksi,
Koją nejučiom pakišk jam,
Tai bus linksma, kai jis plosis,
Kai pamėlynuos jo nosis!
O autobuse svarbiausia –
Kad vairuotojas nesnaustų:
Tai kalbėkis drąsiai, garsiai
Ir nepaisyk, jei kas barsis.
Mandagu yra su šaukštu
Valgant draugui kakton kaukštelt.
Atminčiai paliks jam guzas
Ir aplaistytas drabužis.
Mandagu yra vėluoti,
Pavėlavus pameluoti.
Bet didžiausias mandagumas –
Tai visur kramtyti gumą...
Pamoka prabėgo sklandžiai.
Pagriovys. Pirma balandžio.
Šitaip moko – Nusipelnęs
Atžagaris Apsmuktkelnis!
1
2

Ko moko Atžagaris? Kodėl jo mokslai tinka tik balandžio 1-ajai?
Atžagario pamokymus pakeisk taip, kad jie mokytų tinkamai elgtis.

„Pakišk koją pažįstamam!”

„Nekišk niekam kojos!”

Balandžio pirmoji vadinama Juokų arba Melų diena. Jau nuo seno
įprasta šią dieną krėsti pokštus.
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Mokomės juokauti

Juokų pasaka
Kartą buvau nuėjęs į ežerą
pameškerioti. Užmečiau meškerę
ir laukiu. Žiūriu – trukt trukt plūdelė*.
Aš kilst meškerę, tik spurdu spurdu koks
didelis daiktas užkibęs. Žiūriu – ogi
varna. Galvojau, kaip tai galėjo atsitikti?
O tą valandą kad ėmė kas man viršum
galvos rėkti. Pakeliu galvą – ogi lydeka
kad vejasi karosą, o tas kad rėkia, kad
šaukia, net laukai plyšta. Laimė, karosas
suskubo pasprukti į mišką.
Kol aš žiūrėjau, kaip karosas lėkė nuo
lydekos, meškerę buvau įrėmęs į žemę.
Aš tą meškerę jau imsiu, o ji jau auga,
giliai šaknis į žemę suleidusi, šakojasi, 
lapoja. O jos šakose
kad gieda kas, kad
čiulba taip gražiai,
gražiau nei lakštingala.
Pakeliu galvą – nagi
ant vieno lapo tupi
vėžys ir gieda.
Parsinešiau vėžį namo – jis ir šiandien dar g
 ieda.

1
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Kas pasakoje juokinga?
Sugalvok pasakai kitą
pavadinimą.
Perskaityk ir nurašyk juokavimus. Įrašyk trūkstamas raides.

Nor
duonos?
Bėk pas kluon
!
Rasi senel
,

Duos duonos kampel
Paimsi maiš
,
Gausi ragaiš
.

Juoktis visi moka, juokauti – ne. Juokauk taip, kad niekam
nepadarytum žalos.

.
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Verbų sekmadienis

Verbos, verbelės – žalios šakelės
Visi laukėme Verbų sekmadienio. Verbas nusilaužėme savaitę anksčiau, kad šakelės išsprogtų. Prie verbelės dėjome visokiausių gėlių. Surišome ją įvairių spalvų vilnoniais siūlais,
kad gražiai papuoštume... O kai trenkia griaustinis, kai pakyla
perkūnija, tada šventintos verbelės ėgliukus deginam.
Ne tik ėglių, bet ir anksti išsprogusių žilvičių bei beržų šakeles rinkdavo verboms. Kiekvienas norėjo anksčiau atsikelti ir suduoti verba dar gulinčiam. Grįžę iš bažnyčios taip
pat plakdavo vieni kitus verbomis.

Verbas laikydavo visus metus, rūkydavo jomis audrų debesis, kad audra išsisklaidytų. Rūkė taip pat gyvulius, trobas.
Buvo tikima, kad jei trobos iškaišytos verbomis, jų netrenks
perkūnas, neateis velnias. Verbas kaldavo ir prie avilio, kad
bitės geriau medų neštų.

Ne aš mušu,
Verba muša.
Ne tau sopa,
Verbai sopa.
Būki vis
Sveikas
Kaip žuvis!
1
2
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Kaip rišama verba?
Kokius žinai su verbomis susijusius papročius?
Aprašyk savo surištą verbą.

Verbų sekmadienis – pavasario šventė, švenčiama paskutinį sekmadienį
prieš Velykas.

Velykos – pavasario šventė
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Martynas Vainilaitis

Velykos
Suiro pusnynai
Giliai suvelti.
Nusvėrė žilvitį
Ėriukai balti.

Rid rido taškuoti,
Rainelėm* dėmėti,
Svogūnais dažyti,
Vašku pažymėti.

Kaip niekad į kiemą
Vaikai susirinko.
Vaikai susirinko, –
Žemelė sutrinko.

Žolės pumpurėlį
Pietys palytėjo, –
Žaliais vieškelėliais
Velykos atėjo.

Rid rido raudoni,
Geltoni, žali...
O nuotaika mūsų
Kaip niekad žvali!

Vaikai palytėjo
Ir mano jausmus.
Velykos atėjo!
Velykos pas mus!

Atėjo – sustojo
Saulėtam kieme, –
Rid rido margučiai
Smėlėta žeme.

1
2

Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis? Kokia jo nuotaika?
Kurie Velykų papročiai yra žinomi mūsų apylinkėje?
Išrink juos iš pateikto sąrašo.

Margučių marginimas
Lalavimas
Velykų pusryčiai
3
4

Maisto šventinimas
Sūpuoklės
Margučių ridenimas

Rask ir perrašyk ištrauką, kurioje apibūdinami margučiai. Pabrauk būdvardžius.
Pakeisk būdvardžių formą pagal pavyzdį ir parašyk. Įsidėmėk šių žodžių rašybą.

geras – geresnis – geriausias
gražus –
tamsus –
ryškus –

įdomus –
įkyrus –
silpnas –
storas –

Velykos – Kristaus prisikėlimo ir gamtos atbudimo šventė.
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Mokomės marginti margučius

Vytautas Bubnys

Margučių šventė
Besekiojant paskui senelę, besiklausant
jos pasakų, dienos slenka greitai.
O vieną pavakarę senelė sako:
– Rytoj Velykos.
– Velykos? – nesupranta Loreta.
– Margučių šventė, – paaiškina senelė.
– Kiaušinius marginsim.
– Aš nemoku marginti.
– Tavo metų aš gerai mokėjau.
– Kas tave išmokė?
– Mama.
– O kas ją išmokė?
– Mano senelė.
– O kas tavo senelę išmokė?
– Prosenelė.
– O kas pro... pro...
Senelė nusijuokia, ir Loreta paklausia:
– Tu mane išmokysi, senele?
– Jeigu tik panorėsi.
– Aš jau dabar noriu.
Virtuvėje šilta, židinyje* treška sausos malkos, kunkuliuoja puode vanduo.
Senelė ant lentynos susiranda žvakigalį*, peiliu sutrupina į skardinukę ir pa
stato ant karštų geležų. Tada atsineša dubenėlį kiaušinių, drėgnu skuduru juos
gražiai nuvalo. Į vieną verdantį puodą įmeta svogūnų lukštų, į antrą – alksnio
žievės.
– Kodėl tu taip darai, senele? – klausia Lo
reta.
– Pamatysi, viską pamatysi.
Ištraukia ji stalčių, ilgai jame rausiasi, kol
suranda smeigtuką su mažyte galvute, ir atsi
sėda netoli ugnies. Padažo smeigtuko galvu
tę į ištirpusį vašką ir braukia per kiaušinį. Vėl
padažo ir vėl braukia. Taip, tai eglės šakelė.
Aplink visą kiaušinį eglės šakelės, o ant šake
lių galų – paukščiukai...
– Senele, duok man. Dabar aš!

Mokomės marginti margučius
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Senelė pakyla nuo kėdės, jos vieton atsisėda Loreta. Jos vienoje rankoje –
kiaušinis, kitoje – smeigtukas.
– Aš nemoku, senele, – pasiskundžia Loreta...
Senelė prilaiko Loretos ranką ir vedžioja, vedžioja, tarsi mokytoja pirmą raidę rašant.
– Oi, senele! Oi, senele! – neatsidžiaugia Loreta. – Kitą kiaušinį, kitą numar
ginkim!
Pagaliau Loreta pati viena kriputėm*, ratukais visą kiaušinį nubarsto ir links
mai sušunka:
– Senele, matai? Ar matai, seneli?
– Ak ak, – kraipo galvą senelis. – Gražu, gražu.
Dalį numargintų kiaušinių senelė sudeda į vieną puodą, kitą dalį – į antrą,
atsargiai pamaišo mediniu šaukštu. Tada visi susėda ir laukia. Senelė sėdi ant
kėdės, Loreta – senelei ant kelių, o senelis ant žemo suoliuko. Ir tikrai, kai iš
puodo išima nudažytus kiaušinius ir prieš ugnį nutirpina vašką, margučiai neti
kėtai atgyja... Ir Loretos šakutės tokios tikros, tikros...
1
2
3
4

Ko Loreta išmoko iš senelės?
Perskaityk, kaip senelė margino margučius.
Atpasakok.
Kodėl mergaitė taip džiaugėsi margučiais?
Nurašyk senelės patarimus ir pabrauk
būdvardžius.

Mažas kiaušinis stipresnis už didelį.
Tas, kuris šviesiau nusidažė, yra stipresnis už tamsiau nusidažiusį.
Pabarškinus kiaušinį į dantis, stipraus garsas aukštesnis, skambesnis,
o silpno – žemesnis, duslesnis.
5

Pažiūrėk į nuotraukas ir pats pabandyk numarginti tokių gražių margučių.
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Ar aplankys mus Velykė?

Elvyra Dulaitienė

Velykų papročiai
Maži vaikai gaudavo iš Velykės
kiaušinių. Jie būdavo padėti Vely
kų rytą ant lango arba lovelėje prie
pagalvėlės. Vaikai, Velykų rytą pa
budę, tuoj žiūri, ar jau buvo Velykė.
Kai pamato įvairiai nudažytus kiau
šinius, pasiima ir vėl bėga į lovelę.
Džiaugsmui nebūna galo.
Apie Velykę vaikai įvairių pasa
kojimų žino. Velykė yra gera gera
senutė, kuri pamiškėje dažo kiauši
nius.
Kiti sakydavo, kad Velykė pri
merkia visokių žolelių, samanėlių
ir pakrūmėje dažo kiaušinius, kad
kiškiukai padeda jai dažyti, kad jie
parūpina malkų ir verda kiaušinius.
Velykė nudažytus kiaušinius sude
da į vežimėlį ir veža geriems vai
kams. Vežimėlį traukia kiškiukai.
Velykės botagėlis – iš saulės spin
dulių.
Kartą vienoje apylinkėje vai
kai pamatė Velykę. Velykė ėjo per
laukus, graži, apsitaisiusi margaspalviais tautiniais drabužiais, su karūna ant
galvos. Nuo karūnos per nugarą driekėsi įvairiaspalviai kaspinai ir plevėsavo
pavėjui. Velykė nešėsi pintinėlę. Vaikai tuoj ją pažino ir džiaugsmingai šaukė:
„Ateina Velykė, ateina!” Jos pintinėlė buvo apipinta žalumynais, iškaišyta mar
gom gėlytėm ir pilna dažytų įvairiaspalvių kiaušinių.
Velykė aplankė visus tos apylinkės vaikučius ir visiems davė kiaušinių. Kiek
viena motina, dėkinga Velykei, ją palydėdavo iki pat lauko durų ir į jos pintinėlę
įdėdavo dažytų kiaušinių. Taip Velykė, lankydama vaikus, nepristigo kiaušinių.
O jau visiems džiaugsmo buvo kiek gana.
1
2

Ką vaikai sužinojo apie Velykę?
Kaip atrodė Velykė? Pavaizduok ją piešinyje.
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Ar aplankys mus Velykė?
3

Perrašyk Martyno Vainilaičio eilėraščio ištrauką, įrašydamas praleistas raides. Kiek
parašei sakinių?

Tirpsta sn gas – džiūsta sm
Pumpur
žali žali.
R da margas v žim lis.
4
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iš toli
V ža kišk
Sen
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Velyk .
O r stely p mpės klykia.

Išmok sūpuoklinę liaudies dainą ir padainuok besisupdamas.

Kas man supa?
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Kas man su- pa,
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Kas man supa, sūpuoklėlės,
Ė kas meta, Velykėlės?
Ū-čia!

5

kas me- ta,

Ve-ly- kė-lės? Ū - čia!

Kas man supa – tam pyragas,
Ė kas stovi – tam botagas,
Ū-čia!

Pasimokyk velykinių oracijų, patarlių, priežodžių ir mįslių.
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Pagarbintos šeimininkės ir pagarbintos vištos! Atėjau velykauti,
noriu kiaušinių gauti. Jeigu kiaušinių negausiu, ožio balsu bliausiu.
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Noriu būti toks, koks esu

Antanas Jonynas

Aš toks
Mano ausys kaip gargonai,
mano dantys kaip vargonai,
mano kojos kaip žargonai,
aš labai labai puikus!
Mano nosis kaip šparagas,
mano pilvas kaip pyragas,
mano balsas kaip trimito
penktą valandą iš ryto.
Aš dryžuotas kaip arbūzas,
patogus kaip autobusas,
malonus kaip malūnėlis –
aš be galo, aš be galo,
aš be galo, aš be galo,
aš be galo, aš be galo,
aš beprotiškai puikus!?
1
2
3

Kokios mintys tau kilo, perskaičius eilėraštį?
Gal ir tu galėtum apie save parašyti panašų eilėraštį?
Nupiešk savo humoristinį portretą.

4

Užbaik patarles pateiktais žodžiais ir parašyk jas.

Be drąsos nė žingsnio . Jei bijosi, tai ir . Kas ars –
nepralobs * nepavargs * nežengsi * gąsdins

, kas vogs –

.

Visi žmonės yra daug kuo panašūs ir labai skirtingi. Kiekvienas iš
mūsų vis kitoks – vienintelis ir nepakartojamas.

Aš – žmogus
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Mano kūnas

Visi žmonės turi kūną – galvą, kaklą, liemenį, rankas, kojas. Galvoje yra
akys, kuriomis matome, ausys, kuriomis girdime, nosis, kuri užuodžia
kvapus. Bet tokias pat kūno dalis turi ir dauguma gyvūnų. Kuo gi žmogus
skiriasi nuo gyvūnų? Jis vaikščioja dviem kojom, stačias, kalba. Žmogus
mąsto, nes turi tobuliausias smegenis. Jis moka dirbti – stato namus, gamina mašinas ir kitokius daiktus. Todėl žmogus – ypatinga gyvosios gamtos
dalis.
1
2
3

Iš kokių dalių sudarytas žmogaus kūnas?
Kuo žmogus skiriasi nuo kitų gyvūnų?
Kodėl žmogus yra ypatinga gamtos dalis? Nurašyk tinkamus sakinius ir pabrauk
žodžius, kurie pavadina veiksmus.

Veiksmažodis yra kalbos dalis, kuri reiškia daikto veiksmą.
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Žmogaus kūno sandara

Kas yra žmogaus viduje?

Vidinė žmogaus sandara labai sudėtinga. Kiekvienas turime gerai
pažinti savo kūną, kad žinotume, ką turime daryti ir ko vengti,
kaip elgtis, kad būtume sveiki ir stiprūs.

Oda dengia mūsų kūną ir saugo nuo pavojų ir
šalčio. Ji sulaiko dulkes ir mikrobus. Pro odos
angeles kūnas kvėpuoja. Oda prakaituoja, išskiria riebalus, prie jos prilimpa nešvarumai,
todėl reikia dažnai praustis.

Raumenys – tai mūsų kūno judintojai. Susitraukdami ir išsitiesdami jie pagal mūsų norą lanksto
rankas, liemenį, kojas.
Kaulai – kiečiausios mūsų kūno dalys. Žmogaus
kūne yra apie du šimtus kaulų. Tai mūsų kūno
ramstis. Kartu su raumenimis jie padeda žmogui
judėti, dirbti.

Širdis yra pats svarbiausias iš visų žmogaus raumenų.
Ji varinėja kraują. Po visą mūsų kūną yra išsiraizgęs
kraujagyslių tinklas. Kraujagyslės – tai vamzdeliai,
kuriais teka kraujas.
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Žmogaus kūno sandara

Plaučiai yra krūtinėje. Turi dvi dalis: yra kairysis
ir dešinysis plautis. Juose išsišakoja bronchai. Tai
kvėpuojamosios gerklės šakos – standūs* vamzdeliai, kuriais įkvėptas oras patenka į plaučius.

Visos mūsų kūno dalys dirba darniai, nes
jų darbą reguliuoja smegenys. Žmogaus
smegenys – pati sudėtingiausia kūno dalis.
Jos viską kontroliuoja, viskam vadovauja.

1
2
3
4

Kodėl turime gerai pažinti savo kūno sandarą?
Kuo svarbūs kūnui oda, raumenys ir kaulai, o kuo širdis?
Nuo ko priklauso darni mūsų kūno veikla?
Papildyk sakinius tinkamais veiksmažodžiais.

Oda

mūsų kūną ir

nuo kenksmingų veiksnių. Kai raumenys

ir

, galime lankstyti rankas, liemenį, kojas. Kaulai kartu su raumenimis
padeda žmogui

ir

. Širdis

kraują. Kraujas

Plaučiais žmogus

. Smegenys

viso kūno veiklą.

kraujagyslėmis.

Veiksmą gramatikoje reiškia ne tik žodžiai dirba, judėjo, varinėja,
bet ir serga, yra, mąsto.
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Noriu augti sveikas

Ramutė Skučaitė

Pasakėlė apie sveikatą
Pas Jonuką užbėgo Danutė. O Jonukui pupt viena ašara, pupt kita...
– Eime, Jonuk, laukan!
– Negaliu, – sako berniukas. – Sergu, neturiu sveikatos.
– Neturi sveikatos? Sarmatos* tu neturi šitaip šnekėti! – staiga prabilo didelė geltona kriaušė. Ji buvo padėta ant kėdės šalia Jonuko lovos. – Sveikatos jis
neturi! Juk aš – pati sveikata!
– Aš irgi sveikata! – suskambo plonutėlis balsiukas, ir kažkas pakuteno abiejų vaikų nosytes. Ant nosyčių atsirado po mažą linksmą strazdanėlę.
Ak, tas spinduliukas!.. Jonukas nusišypsojo.
– Sveiki gyvi! Aš – sveikata! – tarė šypsena.
– Ir aš! – sugirgždino duris vėjelis.
– Ir mes! – šaukė nokstančios palangėje avietės.
– Ir mes! – viena už visas tarė žirnio ankštis.
– Aš! – tvirtino po medžiu snaudęs šešėlis.
– Sveikata – tai aš! – nukrito žemėn prinokęs obuolys.
– Aš! Mes! Aš! – kalbėjo serbentų kekės, morkos, bulvytės, šnarėjo upės
bangelės, šnabždėjo smėliukas, ošė miškas...
Net paukščio dainelė tarė:
– Svei-ka-ta!
Paskui sutemo. Atėjo miegas ir pasakė:
– Miegok, Jonuk. Aš – sveikata.
Rytą Jonukas buvo visai sveikas.
– Ačiū! – šūktelėjo jis ir nusijuokė iš džiaugsmo.
Vėl atbėgo Danutė ir, pamačiusi pasveikusį Jonuką, taip pat ėmė juoktis.
– Aš irgi sveikata! – linksmai sakė juokas.

Noriu augti sveikas
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Nurašyk sakinius. Pabrauk veiksmažodžius ir pasakyk jų klausimus.

Kartą pas Jonuką atėjo Danutė. Berniukas verkė. Jis dažnai sirgdavo
ir gulėdavo lovoje. Draugė patarė Jonukui sveikai maitintis ir daug būti
gryname ore. Dabar vaikas valgo daug vaisių ir daržovių. Ryte sąžiningai
sportuoja, o naktį saldžiai miega. Jonukas bus sveikas kaip ridikas. Jis
užaugs stiprus kaip ąžuolas.
Veiksmažodžiai atsako į klausimus ką veikia? ką veikė? ką veikdavo?
ką veiks? ką veikti?
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Saugokime dantis

Birutė Lenkytė

Dantukai
Ei, vaikučiai!
Kas ten rauda?
Kas ten šypso?
Kam ten skauda?
Ką, kas rytą atsikėlę,
Valote po pusrytėlių?
Kas ten obuoliuką graužia?
Ką dažnai vaikučiai skriaudžia?
Kas ten kramto duoną, sviestą?
Kas be galo švarą mėgsta?
Kas?
Ištikimi kramtukai,
Jūs maži, balti
Dantukai!

1
2

Kas yra geriausi dantukų draugai, o kas priešai?
Kodėl Sauliuko dantukai sveiki? Nurašyk sakinius ir pabrauk
veiksmažodžius.

Mano dantukai yra sveiki, nes aš
valgau daug vaisių ir daržovių;
geriu daug pieno;
vengiu saldumynų ir saldžių gėrimų;
valau dantis;
tikrinu dantukus pas dantų gydytoją.

Saugokime dantis
3

4
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Pakeisk ir perskaityk antro pratimo tekstą pagal pateiktas pradžias.

Tavo dantukai yra sveiki, nes
tu valgai

Mūsų dantukai yra sveiki, nes
mes

Jo dantukai yra sveiki, nes
jis valgo

Jūsų dantukai yra sveiki, nes
jūs

Jos dantukai yra sveiki, nes
ji valgo

Jų dantukai yra sveiki, nes
jie ir jos

Pasidaryk kiškutį su sveikais baltais dantukais.

Veiksmažodžių galūnės rodo jų asmenį ir skaičių.
Veiksmažodžių yra du skaičiai ir trys asmenys.
Vienaskaita
Pirmasis (I) asmuo – aš mėgstu
Antrasis (II) asmuo – tu mėgsti
Trečiasis (III) asmuo – jis, ji mėgsta

Daugiskaita
Pirmasis (I) asmuo – mes mėgstame
Antrasis (II) asmuo – jūs mėgstate
Trečiasis (III) asmuo – jie, jos mėgsta

Trečiojo asmens veiksmažodžių vienaskaitos ir daugiskaitos
formos sutampa.
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Kaip išsaugoti gerą klausą ir regėjimą?

Vladas Minius

Saugokite akis
Bokšte buvo trys aukštai, į kuriuos vingiavo siaurėjantys laiptai. Pirmame
aukšte, apie keliolika puslankiu išrikiuotų televizorių su plačiais kaip klasės rašymo lenta ekranais, būriavosi pulkelis vaikų. Rodė spalvotus multiplikacinius
filmus, kiekviename televizoriuje vis kitokį. Tuos filmus vaikai jau buvo matę,
gal ir po keletą kartų, bet vis tiek negalėjo atsitraukti nuo ekranų. Prie įdomesnių susidarydavo spūstis, kai kas ir alkūnes į darbą paleisdavo.
– Štai ir aš! – Dundė trūktelėjo draugą už rankovės. – Ką čia gero rodo?
– Daugiausia senus mulčiukus, – atsiduso Domas.
Staiga visų televizorių ekranuose multifilmai nutrūko ir vietoj jų sužėrėjo
užrašai:
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Keitėsi raidžių spalvos, žybčiojo ir virpėjo, net akis ėmė gelti. Po to ekranuose pasirodė eilė vaikų, laukiančių prie akių gydytojo kabineto durų. Vaikus
po keletą iš karto įleisdavo seselė ir susodindavo, o gydytojas liepdavo skaityti
raides ir skaičius gana toli pakabintame plakate.
Tų skaičių būta didelių ir visai mažyčių, rėpliojančių tarsi skruzdėlės. Berniukai pastebėjo, kad kai kurie vaikai išeidavo iš gydytojo kabineto jau su akiniais.
– Jie kasdien žiūrėdavo po keletą mulčiukų ir dar kitokių filmų, – pasakė gydytojas, atsigręžęs į žiūrovus. – O sekmadieniais, vos tik pabudę, knapsodavo
prie televizorių.
– Štai kuo baigiasi per ilgas televizoriaus žiūrėjimas, – pasakė seselė, lašindama keliems vaikams į akis kažkokius lašiukus. – Akių uždegimas.

Kaip išsaugoti gerą klausą ir regėjimą?
1
2
3
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Ką vaikai matė televizorių ekranuose?
Kokį užrašą žiūrovai pamatė nutrūkus filmukams? Kodėl?
Kaip reikia elgtis, norint išsaugoti gerą klausą ir regėjimą? Parašyk kelis šaukiamuosius sakinius, vartodamas pateiktus žodžius.

nekrapštyk * neklausyk * netriukšmauk * neskaityk * nežiūrėk * nešluostyk

4

Kaityk asmenimis veiksmažodžius. Nurašydamas pratimą, papildyk praleistas
galūnes.

Vien as kait a
aš
klausau
tu
klaus
jis, ji
klaus

žiūriu
žiūr
žiūr

einu
ein
ein

Daugis kait a
mes
klaus
jūs
klaus

žiūr
žiūr

ein
ein

jie, jos

žiūr

ein

klaus

Prie veiksmažodžių vartojami žodžiai aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos
padeda atskirti veiksmažodžių asmenis.
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Mūsų vaizduotė

Pagal Joną Šukį

***

Tokio statinio Vytukas tikrai niekur nebuvo matęs. Puikus permatomas stiklas, žėrintis šviesomis. Trys aukštai. Puošniausiai atrodė vidurinis aukštas,
maždaug sulig žeme. Jo užrašas – Esamasis laikas. Požemyje – irgi iš stiklo –
įrengtas ne mažiau dailus apatinis aukštas. Ryški linija dalijo jį į dvi dalis: prie
vienos užrašas – Būtasis kartinis laikas, prie kitos – Būtasis dažninis laikas.
Trečiasis, viršutinis, aukštas su lengvutėmis stiklo sienomis lyg plaukte plaukė
ore. Ten puikavosi užrašas – Būsimasis laikas.

Būsimasis laikas
būsiu, girdėsiu, matys, būsite, girdėsime, matysite

Esamasis laikas
esu, matau, girdžiu, esame, matai, girdite

Būtasis kartinis

buvau, mačiau, girdėjau,
buvome, matei, girdėjote

1
2

laikas

Būtasis dažninis

būdavau, girdėdavai, būdavote,
girdėdavome, matydavote

Kokį statinį savo vaizduotėje sukūrė Vytukas? Papasakok apie jį draugams.
Sugalvok tekstui pavadinimą.

Mūsų vaizduotė
3
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Rask Romo Sadausko tekste veiksmažodžius ir nurašyk juos, skirstydamas laikais.

Afrikoje smarkiai pasnigo. Negi kupranugariai žengs per sniegą? Negi
beždžionės lipdys besmegenį?
O pas mus lijo, lijo ir nulijo visą žiemą. Medžiai stovi rūke. Nuo šakų be
paliovos varva lašai. Gal prasidės pavasaris?
Esamasis laikas –
Būtasis kartinis laikas –
Būsimasis laikas –

Esamasis laikas – dabartis
Būtasis kartinis laikas
praeitis
Būtasis dažninis laikas
Būsimasis laikas – ateitis
4

Papildyk patarles tinkamais veiksmažodžiais ir nurašyk sudarytus posakius.

Už pinigus sveikatos
Sveikatą

.

tik tuomet, kai jos

Kvailas juokas sveikaton

.

.

Liga ant arklio

, sveikata pėsčia

Sveikata turtus

.

.

joja * vaikščioja * sukrauna * nenusipirksi * branginame * netenkame
neina
Veiksmažodžiai, atsakydami į klausimus ką veikia? ką veikė? ką
veikdavo? ką veiks?, rodo veiksmo laiką. Yra keturi veiksmažodžių
laikai: esamasis laikas, būtasis kartinis laikas, būtasis dažninis
laikas ir būsimasis laikas.
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Jau pavasaris išaušo

Maironis

Pavasaris
Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čirena, sparneliais plasnoja.
Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų –
Vainikų eilė pirmutinė.
Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti!
1
2
3

Kokius jausmus žmoguje pažadina pavasario saulė ir vėjas?
Nurašyk eilutes, kuriose yra veiksmažodžių poros. Veiksmažodžius pabrauk.
Papildyk sakinius eilėraštyje pavartotais veiksmažodžiais. Esamojo laiko veiksmažodžius pabrauk.

Meiliai
pavasario saulė. Ji
ir
širdį. Aukštai į dangų
vieversiai. Vyturiai
, sparneliais
. Pietų vėjelis
krūtinę.
Ant laukų
žiedai. Pavasarį giedra ir linksma, visiems
tiek vilties!
4

Pasidarykite pavasariškų darbelių ir papuoškite jais klasę.

Veiksmažodžiai, kurie rodo dabar vykstantį veiksmą ir atsako į klausimą
ką veikia?, yra esamojo laiko.

Pirmas pavasario lietus
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Vygandas Račkaitis

Po pirmojo griaustinio
Vakar vakare ūmai smarkiai atši
lo. Papūtęs pietys atginė debesis, ku
rie sodriai nulijo šiltu lietumi. Dar ir
griaustinis nugrumeno*, nudardėjo per
visą padangę. Pirmasis griaustinis šie
met! Ir lietus toks, kuris būna tik kar
tą per metus. Gaivinantis, ištraukian
tis pašalą. Sukuždėjo krintantys lašai
kiekvienam pumpurui: „Laikas! Jau
laikas skleistis, žaliuoti!” Išgirdo lape
liai šį raginimą ir, nieko nelaukę, tarsi
lenktyniaudami ėmė pumpurus sprog
dinti, augti.
Šiandien rytą pažvelgiau į beržyną
ir nustebau. Pernakt sužaliavo medžiai.
Vėjas šnarina gaivia žaluma apsipylu
sias, sulapojusias šakas.
Pirmasis griaustinis pažadino medžius, pašaukė lapus ir daigus. Tarsi žalia
pašvaistė šiandien spindi lapuočiai miškai. Kvepia šviežiais, ką tik išsprogusiais
lapais.
Kur pažvelgsi, visur žalia. Ta žaluma atsispindi ežeruose, upėse ir akyse.
1
2
3
4

Kodėl ir kaip pasikeitė gamta?
Perskaityk lietaus kvietimo žodžius. Kaip į tą raginimą atsiliepė gamta?
Nurašyk iliustracijai tinkamą teksto ištrauką. Paryškink minkštumo ženklus.
Perrašyk tekstą. Pabrauk esamojo laiko veiksmažodžius.

Po lietaus
Po lietaus dangus jau giedrėja. Be vėjo tolyn keliauja pilki debesys. Švyti
nusipraususi mėlynė. Miške nuo beržų ir pušų garsiai papsi sunkūs lašai.
Paparčiai stovi apsnūdę.
Po balutes šokinėja vaikai. Gal ir jie nori paaugti? Ar tikrai pavasario lietus
visus augina?
Po lietaus visada giedra ateina.
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Paukšteliai pavasarį

Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

Pavasario svečiai
Atėjo pavasaris, sniegas ėmė tirpti, upeliai patvino ir plačiai apsėmė pievas.
Štai jau parlekia mūsų brangiausieji sveteliai: vyturiai, pempės, kielės, kregždės, lakštingalos, gegutės ir kiti. Štai kaip knibžda, kaip ošia ir skamba girios,
laukai ir pievos nuo jų balsų ir dainų.
Pirmų pirmiausia sveikina mus vyturėlis,
„Čyru vyru,
sakydamas:
pavasaris”.
Tarp daugelio balsų vakarais girdime
puikų lakštingalos balso skambėjimą:
„Jurgut,
kinkyk, paplak,
važiuok!”
Tai dainininkų karalaitė taip suokia.
Ji smuikų ir vargonų niekina balsą!
Štai gegutė kukuoja:

,
„Ku kū
.”
ku kū!.

Štai griežlė saviškai griežia:

Štai kaip putpelė plaka:

„Krėsk,
krėsk varškės –
nėra dėžės!..”

„Dalgį plak, pievon kak,
pitpilik, pitpilik!..”

Ir gandras seniai jau parlėkė; dar
sniegas ne visur sutirpęs, bet jis jau su savo
pačia lopo pakrypusį ir pairusį lizdą.
Garny, garny, ga ga ga!
Tavo močia ragana!
Išvažiavo žagarų,
Parvažiavo be nagų!

Paukšteliai pavasarį
1
2
3

4
5
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Kurie paukščiai parskrenda iš šiltųjų kraštų?
Nurašyk ir išmok atmintinai pasirinkto paukščio pamėgdžiojimą.
Pasimokyk asmenuoti esamojo laiko veiksmažodžius.

Vienaskaita

Daugiskaita

aš
dainuoju
tu
dainuoji
jis, ji dainuoja

mes
dainuojame
jūs
dainuojate
jie, jos dainuoja

Rask tekste „Pavasario svečiai” du esamojo laiko veiksmažodžius ir juos išasmenuok
raštu.
Atlik pasirinkto paukštelio atvaizdą.

Veiksmažodžių kaitymas asmenimis yra asmenavimas.
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Mūsų sparnuočiai

Kikilis
Gražus paukštis kikilis. Jo vir
šugalvis ir sprandas pilkšvai mė
lyni, kakta juoda. Tamsūs sparnai
baltomis juostelėmis pagražinti.
Krūtinė rusva, snapas mėlynas.
Tikras puošeiva.
Kurdami aprašymą, būtinai pasa
kome, ką aprašysime, arba bendrą
įspūdį (kas tai – paukštis, žvėris,
augalas, pastatas...). Vėliau api
būdiname daikto išorės ypatybes,
arba detales. Pabaigoje pasakome
ir savo nuomonę apie tą daiktą –
įvertiname.

1
2
3

Aprašymo sandara
Bendras įspūdis
D

e

t

a

l

ė

s

Įvertinimas

Sugretink kikilio aprašymą su pateikta schema.
Nurašyk tekstą apie kikilį. Skirtingomis spalvomis pažymėk sudėtines aprašymo
dalis.
Išrink ir nurašyk paukščių pavadinimus. Pabrauk tuos, kurie įvardija pas mus
gyvenančius sparnuočius.

pelėda, pelė, varnėnas, kolibras, zylė, gandras, žirafa, gervė, pingvinas,
vieversys, bebras, strutis, gegutė, kikilis, kamanė
4

Ant kokių raidžių nutūpė paukšteliai? Nurašyk tekstą, įrašydamas praleistas galūnes.

Pavasarėlis vaikšt
po žemę. Žyd
pirmosios gėlytės. Padangėje
čiren
vyturėliai. Prie inkilo švilpauj
varnėnas. Ant stogo
kalen
gandras. Pievoje klyk
pempės. Pelkėse trimituoj
gervės.
Vakarais tyliai suok
Visa gamta sveikin

lakštingala. Net žvirbliai linksmiau čiršk
pavasarį.

.

Veiksmažodžių, kurie atsako į klausimą ką veikia?, galūnėse rašome
-a, -ia, -i, -o. Jie niekada neturi galūnės -e (kala, ūžia, myli, rašo).

Gamtos bičiulių darbai pavasarį
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Petras Cvirka

Deveikos šnekučiai
Koks būtų kiemas be šnekučio*
pavasarį, be jo giesmės?! Žiūrėk,
vakar dar jų buvo tik pora, o šian
dien būreliais iš medžio į medį, iš
kiemo į kiemą, ir taip visą laiką jie
lanko vieni kitus, svečiuojasi...
Pagramantiškiai* myli švilpu
kus, ir kiekvienas turi įsikėlęs po
keletą inkilų. Daugiausia jų pridir
bęs Deveika. Nerasi pas jį beržo ar
obelies, kur nekabėtų mažučiai na
meliai. Kiti net spalvingai nudažy
ti. Prie landų* įtaisytos gonkelės,
šonuose išpiešti langai, o ant sto
gelių – bokšteliai. Visa tai pagra
žinta įmantria* meisterio ranka.
Todėl niekur šnekučių tiek daug
nematysi, kaip Pagramanty*. Jau
kovo pabaigoje debesys jų nugula
atšlaites*, sodus, maudosi šimtai
kiekvienoje balutėje, ir kasdien vis
tirštėja.
Deveikos langas nuo ryto iki vakaro praviras. Kartkarčiais meisteris iškiša
galvą pro jį, žvelgdamas čia į vieną, čia į kitą medį, ar jau apsigyveno porelė,
ar gera jiems jo naujame inkilėly. Ir mėgdžioja jis giesmininkus, švilpia pats.
Nutilo šnekutis – jam ir sako: „Na, dar už litą, – gausi sliekienos*!” Jei šneku
tis neatsiliepia, Deveika pats sušvilpia, pats ir rankomis kaip sparnais skėsteli.
Klausosi valandėlę paukštis, žiūri ir neiškentęs – pragysta.
1
2

Ką autorius vadina šnekučiais? Kaip Deveika su jais draugauja?
Perskaityk, kaip Sauliukas pavadino dvi apsakymo dalis. Kuriai daliai trūksta pavadinimo? Parašyk jį.

Šnekučiai renkasi į Pagramantį.
Deveika kalbina varnėną.
3
4

Aprašyk Deveikos inkilėlį. Pasinaudok pažinta aprašymo schema.
Išrašyk iš apsakymo penkis esamojo laiko veiksmažodžius.
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Pavasario vėjas

Salomėja Nėris

Vėjas ir vaikai
Jau pranašai linksmų dienų
Kas rytą lanko mus.
Ir vėjas – vėjas iš kalnų
Jau beldžias į namus.
Kvatojas vėjas – žino jis,
Kad juodi medžiai bus žali, –
Pro langus skverbias*, pro duris:
Pavasaris jau netoli!

Ei, vaikai! – šaukia jis vaikus,
Ei, susirinkite visi!
Aš tuoj nupūsiu jums takus, –
Ir žaisite basi!
O vėjau, vėjau – kaip gerai!
Koks tu, pavasari, gražus!
Paliksim langus atvirai,
Kad myli mus mažus.
1
2
3

Koks poetės aprašytas vėjas? Ką jis daro kaip žmogus?
Kuo džiaugiasi vaikai? Perskaityk.
Kaityk raštu veiksmažodžius pagal pateiktą pavyzdį.

	  jis                         mes                        jūs
beldžia
beldžiame
beldžiate
šaukia –
žaidžia –
kvatoja –
Jei esamojo laiko veiksmažodžių trečiojo asmens galūnė -a yra po
minkštojo priebalsio (aria, joja), tas pats balsis išlieka ir daugiskaitos
pirmojo ir antrojo asmens galūnėse: aria – ariame, ariate,
joja – jojame, jojate.
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Pavasario taku

Atėjo pavasaris
Tris dienas nebuvau lauke – sir
gau. Išėjęs nustebau. Negi aš savo
kieme? Sniego visai nelikę. Saulė
žeme ridinėjasi, o gluosnyje pilna
kačiukų. Berže švilpauja varnėnas.
Įsivaizduokite, ne varna, ne žvirb
lis, o varnėnas!

Atėjo pavasaris. Pailgėjo die
nos. Sutrump
 ėjo
naktys. Nutirpo
sniegas. Pražydo
pirmosios gėlės.

1

Perskaityk vaikų rašinėlius ir atsakyk į klausimus.

Kuriame rašinėlyje aprašomas pavasaris, jo požymiai?
Kokie jausmai reiškiami antrajame rašinyje?
Kodėl antro darbelio sakinių gale dedami įvairūs skyrybos ženklai?
Kuris rašinėlis įdomesnis? Kodėl?
2

Atrink posakius, kurie tinka pavasariui. Gali juos pavartoti, rašydamas arba pasakodamas apie pavasarį.

Kloja žemę lapų šilkas.

Baltos pusnys laukų nebekloja.

Rausta, rau

Pabiro, pasklido ži
ed

sta putinėli

ai ant laukų.

s, obelėlė ja

Nusvėrė žilvitį ėriukai balti.

u geltona.

ukia.

Pirmo speigo žemė la

Visas šimtas vyturėlių į padangę pasikėlė.
3
4

Pabandyk parašyti rašinėlį apie pavasarį.
Perskaityk Salomėjos Nėries dienoraščio ištrauką. Nurašyk sakinius, kuriuose yra
esamojo laiko veiksmažodžiai. Veiksmažodžius pabrauk.

Kaip smagu yra pavasarį mano tėviškėj! Krūmų vainikas iš tolo žaliuoja
besikalančiais lapeliais. Karklynai katinėliais geltonuoja ir skleidžia pava
sario kvapą. Po juos bitutės dūzgia. Norėjau nusiskinti šakučių ir parsinešti
namo. Negaliu judinti karklų. Juk ten dirba bitutės!
Veiksmažodžiai kaitomi laikais, skaičiais ir asmenimis.
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Dingo veiksmažodžiai!

Pavasario saulė
Ir , širdį

meiliai
;

Ir vėjas – vėjas iš kalnų
Jau
į namus.

Tai dainininkų karalaitė taip
.
Ji smuikų ir vargonų
balsą!

Ei, vaikučiai!
Kas ten obuoliuką ?
Ką dažnai vaikučiai ?
Kas ten
duoną, sviestą?
Kas be galo švarą ?

sklandžiai.
Pamoka
Pagriovys. Pirma balandžio.
1
2

Perskaityk kūrinių ištraukas. Papildyk jas praleistais veiksmažodžiais.
Iš kurių kūrinių yra pateiktos ištraukos? Pasakyk skaitytų tekstų pavadinimus ir
autorius.

Prisimink, pakartok, atsakyk
3

Kartu su Sauliuku pakartokite balandžio mėnesį įgytas žinias ir gebėjimus.

• Kurią dieną vadiname
Melų diena?
• Kodėl reikia pažinti
savo kūno sandarą?
• Kokios dalys sudaro
žmogaus kūną?
• Kuris organas tvarko
viso žmogaus kūno
veiklą?
• Kaip reikia rūpintis
savo sveikata?
• Kas kenkia mūsų
sveikatai?
4
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Atlikite sienlaikraštį „Mūsų balandis”.

Melų ir juokų diena

Velykos! Velykos!

Aplink pavasaris

• Ką vadiname
veiksmažodžiu?
• Į kokius klausimus
atsako veiksmažodžiai?
• Kuo kaitomi
veiksmažodžiai?
• Kokie yra
veiksmažodžių
asmenys?
• Kokius žinai
veiksmažodžių laikus?
• Kurie veiksmažodžiai
yra esamojo laiko?
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Pavasaris pažadino mišką

Anzelmas Matutis

Aš kalbuosi su giria
Rausvas saulės kamuolys...
Dega visas pagirys,
Ryto žėrinčiam gaisre
Aš kalbuosi su giria:
– Giružėl,
Ar pabudai? –
Atsišaukia man aidai:
– Pabudau, jau pabudau,
Ryto perluose braidau.
– Ar prikėlei paukščiukus?
Aidas atskrenda lakus*:
– Paklausyk –
Či ry! Či ry!
Čiulba ulba pagiry.
Skraidžioja aplink žvaliai
Saulės paukščiai
Spinduliai.
Vaikšto tarpgiriuos diena,
Kraitė jos gėlių pilna.
– Kam gėles,
Girel, barstai?

1
2

– Temarguos
Kalnai, šlaitai,
Ir į kilimus gėlių
Tu atskrisi drugeliu...
Vakarėly, vakare
Vėl kalbuosi su giria:
– Giružėle,
Ką veiki?
Ko, girel,
Rami, tyki?
– Aš migdau
Šilų egles,

Jom seku pasakėles,
Kloju patalus miglų
Ant berželių, ąžuolų...
Greit užsnūsiu
Ir pati –
Jau naktis
Arti arti...
– Giružėl,
Saldžių sapnų!
O giria:

– Ūū! Ūū!

Kokia pagrindinė eilėraščio mintis?
Pakalbink mišką apie jo gyvenimą. Gali pradėti taip:

– Sveika, giruže! Ar jau pabudai iš ilgo žiemos miego?
– Pabudau, jau pabudau...
3

Nurašyk sakinius. Pabrauk būtojo kartinio laiko veiksmažodžius.

Ryškioje saulėje juodavo medžių viršūnės. Iš žiemos miego pabudo bitutės.
Oras kvepėjo išbrinkusiais alksnių pumpurais ir lazdynų žirginiais. Ąžuolai
purtė ankstyvo ryto rasas. Medžiai klausėsi pirmo pavasario koncerto.
Veiksmažodžiai, kurie rodo praeityje vieną kartą vykusį veiksmą,
yra būtojo kartinio laiko. Jie atsako į klausimą ką veikė?

Pavasaris gražus žiedais
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Pagal Oną Survilaitę

Kam žydėjo gėlės
Giriose ir laukuose, klausydamos vieversiuko čirenimo, šnekučiavosi gėlės:
– Aš krausiu pumpurus ir žydėsiu vieversiukui. Jis toks geras.

– O aš pražysiu geltonai... kaip saulė... Kad vieversiukui būtų
šviesu akelėms...

– Tai gerai sumanei! Aš irgi žydėsiu geltonai ir visas pievas
pavasarį saule nutvieksiu.

– Manęs vieversėlis nepastebės. Esu tokia smulki. Bet aš žydėsiu vaikams. Po žiemos jie taip džiaugiasi išvydę žiedelį.

– Aš per graži, kad žydėčiau kam nors. Aš žydėsiu pati sau.

Pabalius ir pievas nutvieskė auksinės purienos ir pienės. Pakrūmėse sumėlynavo žibutės ir skleidėsi plukės. Po kiek laiko žiedais apsipylė ir erškėtrožė. Bet jos žiedai buvo tuščiaviduriai, nes erškėtrožė žydėjo tik sau.
1
2
3

Kodėl erškėtrožės žiedai tuščiaviduriai?
Paruoškite kūrinėlio inscenizaciją.
Parašyk, ką veikė pavasarį gėlės. Papildyk sakinius.

Neužmirštuolė krovė pumpurus ir
geltonai kaip saulė. Pienės
vaikams. Tik erškėtrožė

vyturiukui. Puriena
geltonai visas pievas. Smulki žibutė
pati sau.
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Medžiai pavasarį

Vygandas Račkaitis

Teka sula*
Šiandien atėjau beržynan ir net stabtelėjau, pajutęs ant veido kaptelėjusį
lašą. Nejaugi pradės lynoti? Pakėliau galvą ir pamačiau, kad ant vienos nulaužtos beržo šakelės pakibo krištolu spindintis lašas. Teka sula, kyla vėsiu beržo
kamienu, plūsta į šakas, pumpurus.
Po beržu ant aplašėjusios žemės šmižinėja
skruzdėlės. Joms tikra puota – saldžiu lietučiu lyja.
Sužinojo apie sulą ir musės. Zuja jos aplink
nulaužtą šakelę, nori saldumo paragauti.
Štai atplasnojo smailiasnapis bukutis*,
prigludo prie beržo ir gaudo krintančius
lašus. Zylė palaukė, kol atsigėrė bukutis,
atsitūpė ant nulaužtos šakelės ir mėgavosi
sula. Kai atsigėrė iki valios, skambiai
užtraukė giesmelę. Matyt, dėkojo už sulą...
O genys pats pasiima sulos. Šiandien
savo akimis regėjau, kaip jis prakalė beržo
kamieną, tarsi grąžteliu gręžė kelias skylutes,
kurios tuoj pat sužibo rasa. Nespėjo genelis dar
kaip reikia paskanauti tos saldžios rasos, šast ir
atidūmė papūstauodegė voverė. Ir jai rūpi
palaižyti sulos, nuvijo genį ir pripuolė prie
sudrėkusio kamieno.
Teka sula. Baltakamieniai, geraširdžiai
beržai vaišina ja miško gyventojus. Kviečia
didelius ir visai mažus. Apdalina visus
pačiais tyriausiais, gaiviausiais lašais.

1
2

Ką berželis pavaišino sula?
Nurašyk paskutinę teksto pastraipą, esamąjį laiką pakeisdamas būtuoju kartiniu.

Pradėk rašyti taip: Tekėjo sula...

Medelis – mano brolelis
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Kaštono kerštas

1
2
3

Žiema

Pavasaris

Vasara

Ruduo

Kaip berniukai elgėsi su kaštonu?
Kaip medelis atkeršijo neklaužadoms vaikams?
Parašyk pasakojimą pagal pateiktą paveikslėlių seriją. Savo rašinėlyje gali vaikus
pamokyti patarlėmis, tik parink tas, kurios tinka.

Nekask kitam duobės, pats į ją įkrisi.
Ant palinkusio medžio visos ožkos lipa.
Aukštą medį visi vėjai užgauna.
Kas tau nemalonu – ir kitam nedaryk.
4

Perskaityk tekstą. Išrašyk iš jo būtojo kartinio laiko veiksmažodžius. Į kokį klausimą
jie atsako?

Šiltas pavasaris atėjo į mišką. Vešliai sužaliavo liekni berželiai. Šakas iš
skleidė gluosnis. Tik vienas kaštonas liūdi. Žiauri žiema šaknis pakando?
Šviesi saulė nebešildo? Ne! Neklaužados berniukai apraižė kaštono žievę.
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Mūsų pėdsakai gamtoje

Algirdas Pocius

Žmonės miške
Nedideliame miškelyje prie Neries upės gyveno graži ir gausi kiškių šei
myna. Gyveno ilgaausiai laimingi, mėnesienos naktimis ūbavo, ėjo ratelius ir
kraipydami ūsus krupsnojo* saldžiarūgščius kiškių kopūstus*.
Bet vieną saulėtą pavasario sekmadienį
į ramųjį mišką ėmė griūti žmonės. Rudos,
žalios, mėlynos ir dar kitokių spalvų auto
mobiliai burgzdami lindo į kiekvieną gra
žesnę aikštelę, laužė jaunuosius medelius,
brovėsi arčiau prie upės. Persigandę seniai
kiškiai išrūko į laukus, tik du maži skelta
lūpiai kiškučiai – Striukutis ir Bukutis – li
ko tupėti po šakota eglute. Susiglaudę ir
drebėdami jie klausėsi neįprasto triukšmo,
nuo kurio suskambo visas miškas.
Nelabai toli nuo jų sustojo mėlynas na
melis ant keturių ratų; jo stiklai ir šonai taip puikiai blizgėjo, lyg upės vanduo
saulėje. Kai atsidarė durelės, pirmiausia pasirodė viena koja, paskui kita, po to
visas žmogus.
Po pirmojo žmogaus iš mašinos pabiro dar penki. Trys buvo dideli, o trys
per pusę mažesni. Didieji pasitiesė ant žo
lės margą paklodę ir susėdo, o mažieji ėmė
bėginėti apie eglaites, šūkauti, kankorė
žius mėtyti.
Kiškučiai ne tik nebekalbėjo, bet, rodos,
ir kvėpuoti nustojo. Juodu dar labiau prisi
glaudė prie eglutės kamieno, prisispaudė
prie žemės ir pasidarė panašūs į mažus ru
dų samanų grumuliukus.
Vėlai vakare, kai dingo žmonės, iš lau
kų į miškelį vėl sugrįžo seniai kiškiai. Jie
stebėjosi ir nebegalėjo savųjų vietų rasti.
Visur buvo pilna popiergalių, taukuotų laikraščių, tuščių konservų dėžučių,
blizgėjo sudaužytų butelių stiklai. Nors senoji kiškienė striksėjo labai atsargiai,
bet vis tiek nepastebėjo samanose įstrigusios stiklo šukės ir persidūrė koją.
– Nebėra gyvenimo mūsų miškelyje, – pasakė ji, plonu liežuvėliu laižydama
žaizdą.

Mūsų pėdsakai gamtoje
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– Šiukšlynas, o ne miškas, – pritarė ir kiti ilgaausiai.
Padejavę ir pasiskundę, kiškiai ėmėsi darbo. Jie rinko išmėtytus popierius ir
nešė į seną barsuko olą. Sukimšo ten visas šiukšles ir užkasė žemėmis. Šiek tiek
pagražėjo ir pašviesėjo miškas. Blogiau buvo su stiklais. Kai kurie kiškiai pa
bandė nešti šukes įsikandę dantyse, bet susipjaustė lūpas. Teko mesti šį darbą.
Nespėjo miško gyventojai atsitokėti* po pirmo
žmonių antplūdžio, kai kitą saulėtą dieną vėl ėmė burgzti
automobiliai. Paupio žilvitynais išrūko kiškiai į laukus, tik
du mažieji broliukai liko tupėti po eglutėmis.
– Mes nieko nebijome, – pasakė jie šarkai Kreklei,
kuri pušies šakose kėlė triukšmą ir
stebėdamasi kraipė uodegą.
– Pažiūrėsim, pažiūrėsim! –
atsakė šarka su pašaipa.
Bet vos spėjo ji tai pasakyti, ir
kažkoks vaikigalis* paleido per
šakas akmenį. Išsigandusi margoji
paukštė nuskrido į kitą miško kraštą.
Susigūžė po savo eglute ir abu kiškučiai. Visas miškas aidėjo
nuo žmonių balsų, nuo vaikų šūkavimų. Vienas akmuo nukrito
beveik prie pat Striukučio uodegos. O prieš vakarą keli neklaužados
berniukai ėmė šokinėti po eglaites ir vos neužmynė Bukučiui ant kojos.
Tą dieną mažieji broliai tiek prisidrebėjo, jog, ramiai gyvenant, šios baimės
būtų užtekę visiems metams.

1
2
3

Kaip žmonės elgėsi miške?
Parašyk kūrinio planą. Atpasakok pagal jį apsakymo turinį.
Išasmenuok būtojo kartinio laiko veiksmažodžius ir pabrauk jų galūnes.
Paryškink minkštumo ženklus.

Vienaskaita
aš
rašiau žiūrėjau mačiau
tu
jis, ji

Daugiskaita
mes rašėme žiūrėjome matėme
jūs
jie, jos

Įsidėmėk būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmojo asmens galūnę po
minkštojo priebalsio – ką veikiau? rašiau, skaičiau, girdėjau.
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Pavasario darbai laukuose

Pranas Mašiotas

Pavasario laukuose
Sniegui nutirpus, saulutė šildė kaitino laukus,
kad veikiau džiūtų, kad artojui būtų kur žagrė* įsmeigti.
Pradžiūvo kalvelės, išėjo į laukus artojai,
vieversėlių sveikinami. Tiesė varė pirmas
vagas, o pavasaris Skaistutis, į jų darbą
žiūrėdamas, gėrėjosi ir kalbėjo:
– Kaip puikiai žemė noragus žvilgina!
Džiaugiasi pratusio artojo vartoma. Ar girdit,
vyrai, smagų žemės traškėjimą, ar jaučiat malonų
jos kvėpavimą?
– Girdim ir jaučiam, – atsako artojai. – Jaučiam, kaip mūsų jėgos, žagrę kil
nojant, didėja.
– Laimingi, kurie žemės galybę numano, – laimina Skaistutis artojus ir žen
gia tolyn, gyvybę, jėgą žadindamas.
Žadino Skaistutis želmenis skubėt kilti, gėleles, medžius žydėti, miškus jau
nučius lapeliais šlamėti.
Ir piemenėliams, pirmą kartą bandą išginusiems, malonaus žodžio nešykš
tėjo.
– Ganykit, ganykit, vaikučiai, – kalbėjo: – užaugsit, vyrai būsit.
1
2
3
4

Koks pavasario darbas aprašytas tekste?
Ką gero daro žmonėms Skaistutis?
Išeikite į laukus ir stebėkite pavasario darbus. Palyginkite juos su Prano Mašioto
aprašytais darbais.
Parašyk būtojo kartinio laiko vienaskaitos antrąjį asmenį.

išėjo – išėjai
tylėjo –
kalbėjo –
žydėjo –

Ką veikė? -o
Ką veikei? -ai

Ką veikė? -ė
Ką veikei? -ei

matė – matei
sakė –
šildė –
puošė –

Jeigu veiksmažodžių būtojo kartinio laiko vienaskaitos trečiojo asmens
galūnė -o, tai antrojo asmens galūnėje rašoma -ai (jojo – jojai). Jei
veiksmažodžių būtojo kartinio laiko vienaskaitos trečiojo asmens
galūnė -ė, tai antrojo asmens galūnėje rašoma -ei (šaukė – šaukei).

Augalų sklaida
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Pranas Mašiotas

Petruko bulvės
Rengėsi bulves sodinti. Vai
kams davė atrinkti, kurios svei
kesnės.
– Labiausiai žiūrėkit, vaikai,
kad bulvių akelės būtų sveikos: iš
akelių bulvės dygsta, – pasakė ma
ma.
Vaikai sumanė patys bulvių pa
sisodinti. Mama sutiko. Vaikai gavo
bulvių, ir pasidaliję lysvę, pasisodino.
Visų bulvės gerai sudygo, tik jaunesniojo Petruko nė iš žemės nepasirodė.
– Kas čia atsitiko? – klausinėjo vaikai. Mama, nuėjus į daržą, pakapstė Pet
ruko lysvės galą. Rado tik kur ne kur kelis daigelius, o bulvių nebuvo.
– Kaipgi sodinai, Petruk, kad bulvių
žemėje neradau? – paklausė motina.
– Gi, mama, sakei, kad bulvės iš
akelių dygsta, – teisinosi Petrukas, –
tai aš akeles išpjausčiau ir pasodinau,
o bulves išsikepiau ir suvalgiau.
– Tai tu, vaikeli, – nusišypsojusi ta
rė mama, – savo pasėlį iš anksto su
valgei.
– Jis, mama, nežinojo, – teisino bro
liuką vyresnysis, – jog bulvės daigelis,
iki šaknis gerai į žemę įleidžia, senąja bulve minta.

1
2
3
4

Ko mokė motina vaikus? Ką sumanė vaikai?
Kuriam vaikui nepasisekė darbas? Kodėl?
Papasakok, kaip sodinamos ir auginamos bulvės.
Iš perskaityto teksto išrašyk veiksmažodžių pateiktiems klausimams.

Ką veikiau?
neradau

Ką veikei?
sodinai

Ką veikė?
rengėsi

Kai kurie augalai dauginasi ne sėklomis, o gumbais, ūgliais ir ataugomis.
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Sodiname daržoves

Kostas Kubilinskas

Pupa
Po žeme pupelė miega.
Leis išleis ji žalią diegą*.
Kir-vir-jupa, vir-vir-jupa!
Pasodinsiu žalią pupą.

Štiš, gaidžiukai skiauterėti!
Priauginsiu pupų rėtį.
Kir-vir-jupa, vir-vir-jupa!
Priauginsiu rėtį pupų.

Kai sausa žemelė trupa*,
Aš palaistau žalią pupą.
Kir-vir-jupa, vir-vir-jupa!
Aš palaistau žalią pupą.

Kai nukirsiu žalią pupą,
Tai išvirsiu pupų sriubą.
Kir-vir-jupa, vir-vir-jupa!
Tai išvirsiu pupų sriubą.

1
2
3

Papasakok apie pupelės kelią nuo sėklos iki sėklos. Pavaizduok tą kelią paveikslėlių
serijoje.
Kodėl eilėraštyje sakoma, kad pupelė po žeme miega?
Išrink iš eilėraščio veiksmažodžius ir nurašyk juos, skirstydamas pagal klausimus.
Kokio laiko yra kairėje pusėje parašyti veiksmažodžiai, o kokio – dešinėje?

Ką veikia? Ką veikiu?			
miega		
				
4

Ką veiks? Ką veiksiu?
leis		

Papildyk sakinius tinkamais veiksmažodžiais.

Rytoj

saują pupų. Po dviejų savaičių pupos

vasarą augalus
rėtį. Kai pupas

vandeniu,
, tai

piktžoles,

žalius daigus. Visą
žemę.

visą pupų

skanią sriubą.

išvirsiu * priauginsiu * nuskinsiu * purensiu * laistysiu * ravėsiu * išleis
pasodinsiu
5

Pasidaryk popierinių gėlių darželį.

Veiksmažodžiai, kurie nusako, ką veiks daiktas ateityje, yra būsimojo
laiko.

Gandrai – laimės paukščiai
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Pagal Gediminą Isoką

Tuščias gandralizdis
Stepuko namų kieme augo sena eglė. Jos viršūnę nulaužė audra, bet liemuo
ir šakos tebeaugo. Eglėje Stepuko tėvelis įtvirtino seną vežimo ratą. Ant aplū
žusio rato gandrai susisuko lizdą ir išperėjo du gandriukus.
Rudenį gandrai išskrido. Stepukas peiliu eglės liemenyje išrėžė skaitmenis:
9-10. Berniukas savo darbu apsidžiaugė. Dabar jis nepamirš, kad gandrai išskri
do rugsėjo 10 dieną. Po kiek laiko berniukas išpjaustinėjo vis kitas datas. Pama
žu skaitmenimis ir raidėmis jis išvagojo visą eglės žievę.
Prabėgo ruduo, žiema. Tik ankstyvą pavasarį atsirado išlėkę paukščiai. Par
skridę gandrai, ramiai plasnodami, ieškojo savo senų lizdų.
Stepukas laukė svečių iš pietų. Vieną rytą berniukas apsidžiaugė – porelė
gandrų snūduriavo lizde.
Išsprogo medžiai. Žaliavo ir senoji eglė. Bet juo saulė smarkiau šildė, juo la
biau eglė džiūvo. Gandrams nepatiko džiūstąs medis. Kartą jie pasikėlė ir nulėkė
kažin kur. Paukščiai neparlėkė nei tą, nei kitą dieną...

1
2

Kokia perskaityto apsakymo tema ir pagrindinė mintis?
Kuriai pastraipai nupiešta iliustracija? Nurašyk ją, būtojo kartinio laiko
veiksmažodžius pakeisdamas būsimuoju laiku.

Rašyk taip: Išsprogs medžiai...
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Pavasaris vandens terpėje

Jonas Avyžius

Ir didysis žmogus mūsų draugas
Kas gali apsakyti vaikų džiaugsmą,
kai jie pamatė bebrus! Berniukai juokė
si, šokinėjo, stumdėsi pečiais ir badėsi
kaktomis kaip išdykę ožiukai. Žodžiu,
vaikai truputį kuoktelėjo* iš laimės. Ir
tai savaime suprantama. Juk atsirado jų
mieli keturkojai draugai, jų globotiniai.
– Mažieji žmonės sveikina mus, su
grįžusius iš svečių, – tarė bebras. – Bet
jie nemato, kas ūdrai atsitiko.
Ir jis, paplaukęs po krūmu, dar kar
tą trenkė uodega į vandenį.
Vaikai džiaugsmingai sukliko. Jie
pirmą kartą pamatė senį bebrą taip ar
ti. Vienas berniukas net ištiesė ranką,
tarsi norėdamas paspausti letenėlę Di
džiojo Užutekio šeimininkui. Tačiau berniu
kas geltonais plaukais staiga sušuko kažką ir
ėmė rodyti pirštu į tą vietą, kur buvo spąstai
su ūdra.
Atsitiko tai, kas turėjo atsitikti: vaikai paga
liau pastebėjo nelaimingą godaus brakonieriaus*
auką.
1

Kas įvyko toliau, papasakojo bebrai, bet jie tepasakė
kelis sakinius. Išplėsk bebrų pasakojimą.

Pasirodė žmogus tamsiai žalia uniforma.
Vaikai jam parodė nelaimingą ūdrą.
Didysis žmogus ir mažieji žmonės kažkur dingo.
Temstant pasirodė brakonierius – Lapės Snukis.
Bjaurusis žmogus ėmė darbuotis prie spąstų.
Staiga pasigirdo grėsmingas balsas: „Stok!”
Lapės Snukis, grieždamas dantimis, atidarė spąstus.
Išlaisvinta ūdra pasinėrė kaip torpeda po vandeniu.
Mes supratome, kad ir didysis žmogus yra mūsų draugas.

Pavasaris vandens terpėje
2
3
4

5
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Kaip berniukai elgėsi su bebrais? Iš ko galima spręsti, kad jie tikri gamtos bičiuliai?
Išsiruoškite visa klase prie artimiausios upės ar ežero. Užsirašykite, ką įdomaus ten
pamatėte.
Išasmenuok būsimojo laiko veiksmažodžius.

Vien as kait a

Daugiskaita

aš
plauksiu bėgsiu vešiu
tu
jis, ji

mes
jūs
jie, jos

Kurie vandens gyvūnai pavaizduoti vaikų darbeliuose? Atlik pasirinkto gyvūno
atvaizdą.

Būsimojo laiko veiksmažodžių priesaga yra -s(i)-. Skardieji veiksma
žodžio šaknies priebalsiai prieš ją suduslėja – grėbsiu, grėbsi, grėbs.
Paskutinė būsimojo laiko trečiojo asmens priebalsė rašoma taip, kaip
tariama – veš, grauš.
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Gyvybė vandenyje

Martynas Vainilaitis

Bevardis upelis
Upelis mažutis. Be vardo.
Bangelė prie kojų rami.
Giliam duburėlyje nardo
Ančiukai, mamos barami.
Nei vilko, nei šeško, nei lapės.
Tik nendrių buveinė žalia.
Tik puplaiškiai*, mėlynos kvapės*
Ir ajero kardas šalia.
Tik šamas* – žuvų atskalūnas –
Didžiuojas šamukų būriu.

1
2

Tik laumžirgis* – uodo malūnas
Ir aš vandenėlin žiūriu.
Matau, kaip vilny debesėliai
Tai skečia, tai glaudžia bures...
Lelijos – Vandenio pasėliai –
Skalauja baltąsias taures.
Matau, kaip nuo ajero kardo
Nuslysta šešėliai reti.
Ir ieškau, upeli, tau vardo,
Kurio nesurado kiti.

Kokius vandens augalus ir gyvūnus poetas pastebėjo, atėjęs prie upelio?
Kuriais žodžiais autorius apibūdina vandens augalus ir gyvūnus?
Papildyk jo pavartotus posakius.

šamas –
laumžirgis –
lelijos –
3

Nurašyk sakinius ir pabrauk veiksmažodžius. Pasakyk jų klausimus.

Aš dažnai atbėgdavau prie upelio. Jo bangose nardydavo raibi ančiukai.
Kartais atplaukdavo išdidi gulbė. Pakrantėje braidydavo gandrai ir gervės.
Paslaptingai šnarėdavo nendrės ir švendrai. Į saulę savo taures keldavo
vandens lelijos.
Aš užmerkdavau akis ir jausdavausi kaip užburtoje Vandens karalystėje.
4

Nurašydamas žodžius, šalia būtojo kartinio laiko veiksmažodžių parašyk būtojo
dažninio laiko veiksmažodžius.

plaukė – plaukdavo
suko –
mušė –

kepė –
verkė –
rinko –

Veiksmažodžiai, kurie rodo, ką veikdavo daiktas dažnai praeityje, yra
būtojo dažninio laiko.

93

Vandens augalai

Vandens pasėliai

plūdenos

vandens lelijos

ajerai
švendrai
nertis
1
2

elodėja

ir

,

,

ir

. Vandenyje plūduriuoja

. Povandeninėje juostoje galima pamatyti

,

.

Išasmenuok būtojo dažninio laiko veiksmažodžius.

Vienaskaita
aš
plaukdavau augdavau
tu
jis, ji
4

nendrės

Kurie augalai aptinkami tvenkinių pakrantėse, o kurie vandenyje?
Papildyk sakinius vandens augalų pavadinimais. Paryškink kablelius.

Tvenkinio pakrašty auga
3

meldai

Daugiskaita
mes
jūs
jie, jos

Pasidarykite vandens lelijų. Dideliame dubenyje įrenkite „vandens lelijų karalystę”.

Būtojo dažninio laiko veiksmažodžiai turi priesagą -dav-. Duslieji
veiksmažodžio šaknies priebalsiai prieš šią priesagą suskardėja: kepė
– kepdavo, ošė – ošdavo.
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Vandens gyventojai

Kas gyvena vandenyje?
gandras

bebras

ūdra
laumžirgis
gulbės

antis

uodas
kurmėnas
čiuožikas

vėžys

sraigė

1
2
3

ešerys

Kokius gyvūnus, gyvenančius vandenyje ir prie vandens, tau teko matyti?
Apie kuriuos vandens gyvūnus žinai iš pasakojimų ir iš knygų?
Pažvelk į paveikslėlį ir papildyk sakinius. Paryškink kablelius.

Prie

ir
,

gyvena gausybė gyvūnų. Pakraščiuose savo olas turi
,

,

,

ir

. Prie vandens galima sutikti įvairiausių vabzdžių:

,

ir

. Jeigu terpės vanduo švarus, pamatysime, kaip dugnu ropoja

,o

lapu šliaužia

. Mielai čia laikosi paukščiai:

. Svarbiausi vandens gyvūnai yra žuvys. Mūsų apylin

kių vandenyse dažniausiai sužvejosime
4

garnys

varlės

lydeka

arba

.

Nurašyk tekstą, papildydamas praleistas raides.

Prie pat trobelės buvo kūdra, kur vis atskri davo trys gulbės.
Kai tik jos nusilei davo, tuoj padėdavo savo plunksnas
s
ir vir davo gražiomis mergaitėmis.
Įsidėmėk!
atskrisdavo – nes atskristi
nusileisdavo – nes nusileisti

z
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Vandens telkinių įdomybės

Sigitas Geda

Vėžys ir miežiai
Prie ežero pūdymas*,
Pūdymėly – mieželiai.
Vieną rytą atsikėlus, –
Vėžys varpas skaičiuoja.
Vėžys varpas skaičiuoja,
Lydeka šiaudus matuoja,
Du ešeriai kerta,
Lydekos – grėbia.

1
2
3
4

Eikš, vėželi,
Eikš, vėželi,
Jis į ežerą ropoja.
Eikš greičiau, rėply,
Arba ežerą padegsim.

Ežerą padegsim,
Vėžius išgraibysim,
Lydekom arsim,
Ešeriais akėsim.
Mažiausios žuvelės
Su vaikais galynėsis.

Apie kokius vandens gyvūnus skaitei? Ką jie veikė?
Kurios teksto ištraukos pasakoja apie tikrus, o kurios apie pramanytus dalykus?
Nurašyk du pirmus eilėraščio posmelius. Pabrauk veiksmažodžius.
Nusakyk jų laiką.
Perskaityk du paskutinius eilėraščio posmus, vis keisdamas veiksmažodžių laiką.

Ežerą
padegdavome...
Ežerą padegėme...

5

Ežerą
padegame...

Nurašydamas žodžius, iš veiksmažodžių padaryk daiktavardžius.

plaukė – plaukimas
ropojo –
akėjo –
kirto –
skaičiavo –
grėbė –
matavo –
arė –
degė –

kėlė –
graibė –
ėjo –
augo –

Daugybei žuvų, vabzdžių ir kitų gyvūnų vanduo yra gimtieji namai.
Atsidūrę sausumoje jie tuoj pat žūtų.
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Brangiausias žodis

Justinas Marcinkevičius

Yra vienas žodis
Yra vienas žodis, kuris mus lydi nuo lopšio iki
karsto. Visa, kas buvo gera, šviesu ir linksma, kas
skaudėjo, kas buvo baisu ir alkana mumyse –
šaukėsi meilės, globos ir apgynimo:
ma-ma!
Gražiausios liaudies dainos apie ją!
Dienelę ant akelių,
Naktelę ant rankelių...
Motinoms nėra blogų vaikų. Niekas negali tiek iškentėti ir tiek tikėti, kaip
jos.
Motinos dainavo dainas ir sekė pasakas, sergėjo papročius ir mokė apsiėji
mo, meldėsi už mus, ir meldė mūsų: vaikeli, būk žmogus!
O kokia graži buvo dirbanti motina!
Beje, kodėl nebučiuojame rankos motinai
– juk bučiuodavome. Ir vaikai, ir suaugę –
argi čia gėda?
Motinos diena yra tam, kad kuo daugiau iš mūsų galėtų
pasilenkti prie motinos rankų ir kartu su liaudies
daina ištarti:
Gana pailsai, gana pavargai, kol mane užauginai...
1
2
3
4

Kokius gražius žodžius rašytojas sako apie mamą?
Ką veikė ir veikia mūsų motinos? Nurašyk tinkamą teksto ištrauką ir pabrauk
veiksmažodžius.
Parašyk mamai kelis padėkos žodžius.
Pasimokyk dainelės ir padainuok ją mamytei.

          
6
8

Vai,

dė - kui

dė - kui

mie - lai

mo- tu - lei,

          
6
8

kad

ma - ne

jau - ną

mei- liai

Motinos rankos yra švelnios.

au - gi- nai.

Kuo atsidėkoti mamytei?

Valerija Valsiūnienė

Papuošiu žemę auksu
Papuošiu žemę auksu,
Žemčiūgais, gintarėliais,
Žiedeliais iškaišysiu
Aš vardą motinėlės.
Aš meilę jai prisieksiu
Taip amžiną, kaip laikas;
Ir dar pasižadėsiu
Būt geras, geras vaikas.
Dėkosiu aš mamytei,
Kad mažą užaugino.
Man daug laimužės lėmus,
Pati jos nepažino.

1
2
3
4
5

Trimitai didi, gauskit,
Tegul kas gyvas girdi,
Kad nėr brangesnio perlo
Už motinėlės širdį!

Kieno vardu kalbama eilėraštyje?
Ką vaikas pažadėjo mamytei?
Kaip eilėraštyje vadinama mama?
Kokiais vardais dar galėtum ją pavadinti? Parašyk.
Kaip tu parodai savo meilę mamai?
Padaryk mamytei vieną iš šių daiktelių.

Gegužė – motinai skirtas mėnuo.
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Motinos meilė kas dieną nauja

Justinas Marcinkevičius

Laukinė kriaušė
(Ištrauka)
Augo ji vienų viena
Vidury arimų,
Tarsi elgeta sena,
Ant lazdos parimus.
Bet kas metai kaip varške
Ji žiedais aplimpa, –
Per geras varsnas* lauke
Medumi pakvimpa.
Glaudė ji piemenėlius
Nuo lietaus ir vėjo,
Viso kaimo vargelius
Su visais kentėjo...
Ei, užsklęskite duris,
Nes iš juodo šilo,
Pasiraivęs kaip žvėris,
Viesulas pakilo.
Prisigaudęs debesų,
Vėją prisikėlė...
– Oi, baisu, baisu, baisu! –
Rauda drebulėlė.
Iš padangių, iš plačių
Audrą atsivarė.
– Audra, eikime lenkčių, –
Viesulas jai tarė.
Nusikrenkštusi* piktai,
Suriaumojo* senė:
– Pažiūrėkite tiktai –
Lenktyniaut sumanė!
Šoko audra iš paskos
Tiesiai per dirvoną,

Bet užkliuvo už šakos,
Perplėšė sijoną.
– Kas čia kaišioja šakas? –
Senė pasišiaušė: –
Kas čia toks kerėpla, kas?
– Aš – laukinė kriaušė.
Bėk, pikčiurna, kuo toliau –
Plaukus man suvelsi.
Ir prašau – kalbėk tyliau:
Dukreles prikelsi!
Pasodino man vaikų
Šiandien gražų būrį.
O vaikai nakties laiku
Pailsėti turi.
– Ak, tu mokysi mane! –
Audra ėmė šaukti.
– Pasitrauk iš kelio!
– Ne!
Aš nemoku trauktis.

Motinos meilė kas dieną nauja

– Nusilenk man, jei bėdos
Nori tu išvengti.
– Nusilenkti?
Niekados!
Aš nemoku lenktis.
Senė, griebus už plaukų,
Medelius pašiaušė.
– Tu neliesk mažų vaikų! –
Puolė ginti kriaušė.
Krito audra ant galvos
Tiesiai į dirvoną.
Atsikėlė vos ne vos –
Baisiai diegė šoną.
Atsikėlė – ir pikta
Vėl prie kriaušės puolė.
Kriaušė buvo dar tvirta,
O, be to, drąsuolė.
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Išdidi mamos galva
Jau nebepakilo.
Audra irgi vos gyva
Nušliaužė link šilo.
O kai rytą danguje
Saulė patekėjo,
Kriaušė dar ilgai į ją
Mirdama žiūrėjo.
– Saule, saule! Užaugink
Šitą jauną sodą.
Nuo piktųjų vėjų gink
Mano seną godą*.
Lieka jie nūnai vieni
Vėjams ir šešėliams...
Žeme, žeme! Būk dosni
Mano mažutėliams.

Ji šakom be atvangos
Užpuolikę daužė.
Griuvo audra ant šakos,
Triokšt – ir ją nulaužė.
1
2
3
4

Papasakok laukinės kriaušės istoriją.
Perskaitykite vaidmenimis kriaušės ir audros dialogą,
tinkamai intonuodami sakinius. Kaip kalba audra?
O kaip jai atsako kriaušė?
Koks priešmirtinis kriaušės prašymas? Perskaityk.
Nurašyk sakinius. Pabrauk veiksmažodžius.

Pavasarį laukuose pražydo kriaušė. Jos žiedai skleidė malonų kvapą. Ji
glaudė nuo lietaus piemenėlius ir kentėjo viso kaimo vargus. Staiga pakilo
viesulas. Jis iš padangių atsivarė audrą. Vėjas su audra ėjo lenkčių. Audra
užgriuvo ant kriaušės ir nulaužė jai šaką. Išdidi kriaušė jau nebepakilo.
Ryte patekėjo saulė. Kriaušė jai patikėjo savo mažylius.
Už motinos galvos vaikui nė plaukas nenukrenta.
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Liko tik veiksmažodžiai
– Pabudau,
– Ganykit, ganykit,
– užaugsit,

, – kalbėjo:
būsit.

nukirsiu
išvirsiu
Matau,
skečia,

pabudau,
braidau.

glaudžia

.

,

...
padegsim,
išgraibysim,
arsim,
akėsim.

Dėkosiu
,
užaugino.

pailsai,
pavargai,
užauginai...
Šį kartą sakiniuose liko tik veiksmažodžiai.
Pabandyk atspėti žodžius, kurie
pasislėpė po klaustukais.

1
2

Prisimink gegužės mėnesį skaitytus tekstus ir pabandyk atlikti Sauliuko užduotį.
Pirmoje užduotyje pateiktus veiksmažodžius nurašyk, skirstydamas laikais.
Kurių veiksmažodžių laiko negalima apibūdinti?

es. l.
braidau

būt. k. l.
pabudau

būs. l.
nukirsiu

Prisimink, pakartok, atsakyk
3

Pakartok gegužės mėnesį įgytas žinias ir gebėjimus.

• Kuo mus žavi miškas
pavasarį?
• Kurios gėlės žydi
ankstyvą pavasarį?
• Kokie darbai atliekami
pavasarį laukuose?
• Kokius žinai vandens
augalus ir gyvūnus?
• Kaip dauginasi
augalai?
• Kada yra švenčiama
Motinos diena?
• Kurie veiksmažodžiai
yra būtojo, o kurie
būsimojo laiko?

4
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• Kuo skiriasi būtojo
kartinio ir būtojo dažninio
laiko veiksmažodžiai?
• Pakartok veiksmažodžių
rašybą.
Ką veikė? Ką veikei?
piešė – piešei
žydėjo – žydėjai
Ką veikdavo?
piešdavo – nes piešė
skrisdavo – nes skristi

Atlikite sienlaikraštį „Mūsų gegužė”.

Mūsų gegužė

Ką veiksiu? Ką veiksi?
skalbsiu – nes skalbė
degsi – nes degė
Ką veiks?
bėgs – nes bėgo
grįš – nors grįžo
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Namai namučiai nors ir po smilga

Antanas Giedrius

Paklydimas
Gyveno su senele maža mergaitė Onytė. Vieną sy
kį senelė siuntė Onytę vandens parnešti. Onytė nepa
klausė. Senelė ją subarė. Onytė supyko, išėjo į sodą,
atsisėdo po medžiu ir pradėjo ant senelės murmėti.
Tuo tarpu sodas ėmė ir pavirto tankia giria. Onytė ap
sižvalgė – nei namų niekur nematyti, nei vieno gyvo
žmogaus. Persigando ir ėmė verkti. Jai beverkiant, at
eina katinėlis ir klausia:
– Ko tu verki, Onyte?
– Kur aš neverksiu, – sako ji, – kad mūsų sodas gi
ria pavirto ir aš neberandu savo namų.
– Cit, neverk, Onele, – sako katinėlis: – eime, aš ta
ve parvesiu namo.
Onytė nusiramino, paglostė katinėlį ir nuėjo drauge.
Eina juodu, eina, o vis giria ir giria. Onytė nerimsta, verkia, verkdama kati
nėlį klausia, ar dar toli sodas, ar veikiai namo pareisianti.
– Nusiramink, Onyte, – sako katinėlis, – patylomis
kalbėk, kad žvėrys neišgirstų.
Bet, kur buvęs, kur nebuvęs, pilkasis vilkas jau ir
čia.
– Sveikas gyvas, katinėli!
– Sveikas gyvas, vilkeli pilkasis!
– Kur tą mergaitę vedies? Atiduok ją man.
– Ne, neduosiu, – sako katinėlis. – Vedu ją namo,
pas senelę.
– O ko ji čia girioje verkia! – sušuko vilkas ir prišo
kęs norėjo Onytę pagriebti, bet katinėlis papurkšt pro
ūsus supurškė, vilkas išsigando ir nubėgo.
Katinėlis su Onyte nuėjo tolyn.
Eina juodu, eina, o vis giria ir giria. Onytė vėl ne
rimsta, verkšlena, verkšlendama katinėlį klausia, ar
dar toli sodas, ar veikiai namo pareisianti.
– Nusiramink, Onyte, – sako katinėlis, – patylomis
kalbėk, kad žvėrys neišgirstų.
Bet, kur buvęs, kur nebuvęs, gauruotasis lokys jau
ir čia.

Namai namučiai nors ir po smilga

103

– Sveikas gyvas, katinėli!
– Sveikas gyvas, lokeli gauruotasis!
– O kur tą mergaitę vedies? Atiduok
ją man.
– Ne, neduosiu, – sako katinėlis. –
Vedu ją namo, pas senelę. Ji nelaiminga,
girioje paklydo.
– O ko ji čia į girią atėjo?! – sušuko
lokys. – Ar negalėjo namie būt!
Ir puolė ant Onytės, bet katinėlis pa
purkšt pro ūsus supurškė, lokys išsigando ir nubėgo.
Ir vėl juodu eina. Eina, eina, o vis giria ir giria. Onytė jau nebeverkia, tik pa
tylomis katinėlį klausia:
– Katinėli, broleli gerasis, ar veikiai mūsų sodas bus, ar veikiai namučių pareisime?
Katinėlis Onytę ramina:
– Tuojau, Onyte, tuojau, sesyte; tuojau sodas bus, tuojau namučių pareisime.
Ėjo juodu, ėjo. Pagaliau katinėlis sustojo, sukniaukė, ir giria sodu pavirto, o
sode senelė Onytės ieškojo, ieškodama šaukė: „Onyte, Onyte! Kur tu?”
Onytė tuojau iš po medžio pakilo, nubėgo pas senelę ir nuėjo su ja į pirkią
linksma ir gerutė.
1
2
3
4

Dėl ko Onytė pabėgo iš namų?
Kurie stebuklingi įvykiai padėjo
mergaitei suprasti, kad ji neteisi?
Sugalvok paveikslėliams pavadinimus
ir parašyk kūrinio planą.
Nurašyk sakinius ir pabrauk veiksmažodžius.
Kurie iš jų reiškia tik bendrą veiksmo pavadinimą?

Onytė
Senelė siuntė Onytę vandens parnešti. Anūkė
pradėjo ant močiutės murmėti. Staiga sodas
pavirto tankia giria. Mergaitė ėmė verkti.
Katinėlis padėjo Onytei ieškoti namų.
Vilkas ir meška norėjo suėsti mergelę.
Katinėlis padėjo Onytei apsiginti nuo užpuolikų ir grįžti namo.
Bendratis reiškia bendrą veiksmo pavadinimą. Bendratis baigiasi
priesaga -ti (kalbėti, eiti, žiūrėti).
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Be namų negerai

Kaip meškiukas paklydo
Niekur neik
iš namų!

Aš tik
trumpam.

Paklydau!
Nežinau, kaip grįžti
namo.

1
2
3

Cit! Aš žinau,
kur tu gyveni.
Eime!

Papasakok meškiuko nuotykį pagal paveikslėlių seriją.
Kaip reikia elgtis pasiklydus?
Nuo namelių nurašyk veiksmažodžius, įrašydamas praleistas raides.

ž ar š  ?
lau ti, o ti,
ū ti, ve ti,
ne ti, brė ti,
grį ti, čiuo ti,
ver ti, mu ti,
puo ti, apvo ti

k ar g  ?
au ti, lė ti,
ren ti, žen ti,
ver ti, spro ti,
šo ti, rin ti,
šau ti, bai ti,
de ti, slė ti

b ar p  ?
susku ti, skal ti,
dir ti, bau ti,
cy ti, li ti,
grie ti, lie ti,
nuste ti, slė ti,
kau ti, sugle ti

Vaikų pasaulis
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Janina Degutytė

Mūsų mažoji sesutė
Burnelė žydi, dainuoja akys.
O dvi kaselės, o dvi plaštakės.
Per visą dieną linksmai plasnoja
Mūsų sesutė, mūsų mažoji.

Duodu pieštuką. Piešia jį namą.
Ten raudonplaukė laumė gyvena.
Piešia mažoji prie ilgo kelio
Mėlyną medį ir saulę žalią.

Skaitau aš jai „Raudonkepuraitę”.
Šimtąjį kartą. Veideliai įkaitę.
Ašaros byra kaip pupos. Sulaikė:
„Tik apie vilką, prašau, nereikia...”

Pieštukai laksto, pieštukai kvatoja,
Net liežuvėlis pieštuką vedžioja.
Mėlynam medžiui padovanoja
Paukštį geltoną mūsų mažoji.

1
2
3

4

Iš ko matyti, kad sesutė dar maža?
Kokia mergaitės nuotaika? Ką ji mėgsta?
Kurie eilėraščio posmai pavaizduoti piešinėlyje? Nurašyk juos.
Daiktavardžius pabrauk mėlynai, būdvardžius – geltonai,
o veiksmažodžius – žaliai.
Sąsiuvinyje parašyk priešingos reikšmės veiksmažodžius.

didėti – mažėti
dirbti –
gerėti –
pradėti –
5

nuliūsti –
tamsėti –
juoduoti –
plonėti –

Padaryk savo jaunesnei sesutei, broliukui arba draugui dovanėlę – žaisliuką.

Kiekvienas iš mūsų ką nors sugeba. Sėkmę lemia darbas, valia ir
kantrybė.
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Kaip tėvai savo vaikus myli?

Vladas Dautartas

Tėvas
Medžiotojai apsupo miško kvartalą, kuriame
gyveno vilkų šeima. Stambus, pašiaušta ketera*
patinas*, grakšti, žvilgančiu kailiu patelė* ir
rudeniop gerokai išaugę keturi vilkiukai. Tokiai šeimai
reikėjo daug maisto – ėmė mažėti miške stirnų, kiškių, vis dažniau
dingdavo iš pievų pamiškės gyventojų avys.
– Yra šeši vilkai, vadinasi, keturis galima nušauti, –
nusprendė medžiotojai ir, stambiais šratais* užtaisę
savo dvivamzdžius, laukė varovų* atgenamų vilkų.
Neilgai teko dairytis, nekantrauti. Miško proskynoje*
vyrai pamatė sunerimusius pilkius: tėvą, motiną ir keturis
vaikus. Ir vilkai savo priešus matė. Visi stabtelėjo
valandėlei, glaustėsi vienas prie kito, dairėsi ieškodami
išeities... Staiga patinas, palikęs savo šeimą, dideliais šuoliais nuliuoksėjo prie
medžiotojų. Trenkė keletas šūvių, vilkas susvyravo, bet vis dar šuoliavo... Vėl
pliūptelėjo šūviai, ir patinas krito. Iš paskutiniųjų pakėlė galvą, apsidairė, bet
proskynoje jo šeimos jau nebuvo: pasinaudojusi sąmyšiu, vilkė su vaikais pa
spruko iš apsupties į kitus miško kvartalus.
Be džiaugsmo, susimąstę rinkosi medžiotojai prie nušauto vilko. Visi ilgai
tylėjo. Vyrai suprato, dėl ko patinas pasirinko mirtį.
1 		Kaip atrodė vilkų šeima?
2 Kodėl medžiotojai nutarė nušauti vilkus? Kaip kitaip galima buvo išspręsti šią
problemą?
3 Kodėl patinas, palikęs šeimą, metėsi prie medžiotojų?
4 Pakeisk žodžių formą pagal klausimus. Paryškink žodžių galūnes.

Koks?
geras –
dažnas –
ilgas –
mažas –

Kaip?
gerai
Kaip?

-ai, -iai

Koks?
gražus –
stambus –
žalias –
švelnus –

Kaip?
gražiai

Žodžių, kurie atsako į klausimą kaip?, galūnėse rašome -ai arba -iai.
Niekada nerašome -ei.

Seną žmogų reikia gerbti
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Broliai Grimai

Senelis ir anūkas
Vienas žmogus labaipaseno, apkurto, menkai matė ir vos galėjo kojas vilkti.
Atsisėdęs prie stalo, nebenulaikė gerai šaukšto, laistė staltiesę, ir dažnai sriu
ba jam iš burnos per smakrą varvėjo. Tai nepatiko jo sūnui ir marčiai, ir senelis
gavo kraustytis nuo stalo į kertę už krosnies, kur jam duodavo valgyti iš prasto
molinio dubens, ir tai dar nedaug. Nuliūdęs jis tada žiūrėdavo iš savo kertelės į
stalą, ir jo akys būdavo pilnos ašarų. Kartą iš jo drebančių rankų išslydo molinis
dubenėlis, krito žemėn ir sudužo. Marti šoko bartis, senelis nieko neatsakė, tik
sunkiai atsiduso. Sudužusio vietoj jam buvo
nupirktas už kelis skatikus kažkoks medinis
indelis, iš kurio jis turėjo dabar valgyti. Vieną
dieną jų ketverių metų vaikas, sėdėdamas asloj,
dėstė pasiėmęs mažas lenteles.
– Ką tu čia veiki? – paklausė tėvas.
– Lovelį dirbu, – atsakė vaikas: – užaugęs
duosiu iš jo valgyti savo motulei ir tėveliui.
Pasižiūrėjo pats su pačia vienas į kitą,
susigraudinę apsiverkė ir tuojau savo seną tėvą
vėl pasodino prie stalo. Nuo to laiko visada kartu
su juo valgė ir niekuomet nieko nebesakė, jei
seneliui kartais ir atsitikdavo staltiesę aplieti.
1
2
3
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Dėl ko liūdėjo senelis?
Kada pasikeitė sūnaus ir marčios
elgesys su seneliu?
Kaip tu elgiesi su savo seneliais?
Kuo juos pradžiugini?
Parašyk seneliui laišką. Pasidalyk su
juo pavasario įspūdžiais.

neli!
e
S
s
a
l
Mie
Ačiū...
ad jau
k
,
u
b
a
uost
Kaip n is!..
r
pavasa
...
Linkiu
kas
Sauliu

Gerbk senelius, nes ir pats pasensi.
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Vasarėlė jau atėjo

Pagal Martyną Vainilaitį

Saulėkaita
Pati saulėkaita* – alsu*.
Bitelė virpančiu balsu
Čiūčiuoja sodo ramunes,
Ir skamba žiogas prie manęs.

Gėlytė

Matyt, žiogeliui patinku.
Ir miego noriu, ir tvanku,
O jis kutena man ausis.
Bet va – pakilo debesis.

Paryčiais nustojo lyti.
Groja vėjas tarp gėlių.
Grok, vėjeli, vėjelyti,
Žalią džiaugsmą rageliu.

Ateina sunkiai ir lėtai.
– Žiogeli mažas, pajutai?!
Netrukus balsiai ir viešai
Skambės ne smuikas, o lašai.

Grok, vėjeli, vėjelyti!
Kviesk į pievas ir mane.
Aš pašoksiu kaip gėlytė.
Kaip ramunė su piene!

Drugelis
Ak, drugeli margas
Ant lapelio mažo,
Kas tave nuspalvina,
Sparnelius nudažo?..
Gal močiutė Saulė
Rašo tokį raštą?..
Gal tau Vaiva nukerpa
Daugiaspalvės* kraštą?..

1
2

Gal maži nykštukai
Fėjų* vaivoryne*
Atveria burtažolėm*
Drabužėlių skrynią?..
Gal pietys pietukas
Bučiniais nudažo?..
Ak, drugeli margas
Ant lapelio mažo...

Kokius vasaros vaizdus piešia poetas savo kūriniuose?
Kurios žodžių sekos sudaro sakinį? Nurašyk jas.

Štai jau atėjo vasara. Pieva žydėti gėlės. Skrajoja margi drugeliai.
3

Suderink likusius antro pratimo žodžius taip, kad išeitų sakinys. Nurašyk jį.

Sakinys – tai žodžių grupė, kuri reiškia baigtą mintį. Žodžiai sakinyje
yra derinami ir jungiami vieni su kitais.

Orai vasarą
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Leonardas Gutauskas

Varno pamokymas
Išaušo skaisti vasaros diena.
Danguje – nė debesėlio. Pievų žolynai
išskleidė žiedus. Išdžiūvo rasa.
Uodas, išvydęs tokį ryto vaiskumą*,
atsigulė ant lapo, žvelgia į dangų ir
šnabžda: „Tai dienos gražumėlis”.

Bet įdienojus papūtė šiaurys, atslinko debesys,
saulė pasislėpė ir pradėjo lyti. Į pavakarę visai
atšalo, iš aukštybių pasipylė smarki kruša.
Uodas palindo po lapu ir dejuoja:
– Kas galėjo pagalvoti, kad toks skaistus
rytas pavirs į tokią bjaurastį.
Tada išmintingas varnas tarė:
– Uode, niekada negirk dienos be vakaro,
tik vakare gali pasakyti, kokia buvo diena.
1
2
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Kuo džiaugėsi uodas? Kas nutiko įdienojus?
Ką pasakė varnas? Nurašyk jo žodžius ir pabrauk dvibalses.
Kaip reikia elgtis audros metu?
Nurašyk sakinius. Žodį, reiškiantį sakinio veikėją, pabrauk viena linija, o reiškiantį
veikėjo veiksmą – dviem.

Išaušo graži vasaros diena. Danguje švietė saulutė. Gėlės išskleidė žiedus.
Uodas gyrė dienos skaistumą. Staiga užėjo audra. Graži diena pavirto į
didelę bjaurastį.
Audros gali sukelti didelius pavojus.
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Ką galima pastebėti vasarą?

Petras Cvirka

Vaivorykštė
Man su Simuku bežaidžiant, užeina debesėlis ir pradeda retais, dideliais la
šais lyti. Kur mudu pulsime? Išsineriame iš švarkų, išverčiame juos pamušalu
į viršų ir, vienas kitą perrėkdami, leidžiamės pažiūrėti, kaip lietus krinta į upę.
– Su saule lyja – karalius duonos neteko! – šaukiame abu.
Lietus greitai praeina, grioviai
ima putodami dainuoti. Mes nuta
riame padaryti tvankas* ir sulaiky
ti vandenį, kurį neša tarplysviai* ir
godžiai geria suskilusi žemė.
Už miško pasirodo vaivorykštė,
ir mes nutariame nubėgti prie jos ir
pasižiūrėti į vaivorykštę iš arti.
– Kažin, iš ko ji padaryta? –
klausiu Simuką.
Mes bėgame ir bėgame. Jau pa
siekiame ir miško pakraštį, kur tu
rėjo prasidėti vaivorykštė, bet
ji dabar dar toliau. Uždus
dami puolame už miško ir
taip aiškiai ją matome, jog
net žolių kupstą įsidėmime,
iš kur ji kyla. Prišokame prie žo
lyno ir pasilenkę žiūrime į žemę.
Ūžia. Lyg šnypščia.
– Ji į žemę sulindo, – sakau Simukui.
– Eik tu, ji ne kurmis! Ugi ve, ve!
Simukas pirštu parodo, kad vaivorykštė vėl už kokio šimto žingsnių. Mato
me, kad vis tiek jos nepavysime, ir grožimės žiūrėdami į nuostabias spalvas,
kurios žaliais, rausvais ir violetiniais kaspinais juosia lanku visą kaimą...
– Ji dabar vandenį geria. Girdi, kaip šniokščia?
– Tai kodėl ji bėga nuo mūsų?
Vaivorykštė tolsta ir tolsta.
Valandėlę ji sužimba tokiomis
skaudžiai ryškiomis spalvomis,
kad net akys raibsta. Paskui už
gęsta.
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Ką galima pastebėti vasarą?
1
2
3
4

Kuo vaikus nustebino vaivorykštė? Kodėl berniukai jos nepasiekė?
Rask apsakyme ir nurašyk vaivorykštę aprašančius sakinius. Paryškink minkštumo
ženklus.
Paieškok žinių apie vaivorykštę „Vaikų enciklopedijoje” ir kituose šaltiniuose.
Paaiškink berniukams, kaip vaivorykštė susidaro.
Nurašyk sakinius. Pabrauk pagrindines sakinio dalis.

Kartais lyjant šviečia saulė. Vandens lašeliai išskaido spindulius į atskiras
spalvas. Danguje sužėri įvairiaspalvis lankas. Žmonės jį vadina vaivorykšte.
Mano senelė dažnai pasakoja apie vaivorykštę. Močiutė ją vadina laumės
juosta. Ar tikrai vaivorykštė geria vandenį? Ar tikrai ją Vaiva nuaudė?

Kas? Onutė

5

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

rašo
rašė
rašydavo
rašys

Atlik vaivorykštės atvaizdą pasirinkta technika.

Žodžiai, reiškiantys sakinio veikėją ir veiksmą, kurį tas veikėjas atlieka,
yra svarbiausi sakinyje. Tai pagrindinės sakinio dalys.

112

Vasaros pramogos

Vytė Nemunėlis

Vasarėlė
Vasarėlė jau atėjo
Iš šiltų šiltų pietų –
Vėl mes šokame pievelėj,
Vėl mes sukamės ratu.
Vėl dainuojam su paukšteliais
Girioj, pievoj ir laukuos,
Vėl mums žydi ramunėlės
Prie kepurių ir plaukuos.
Pinam didelį vainiką,
Pinam šypsančiais veidais,
Puošiam seną lauko kryžių
Pievų žydinčiais žiedais.

1
2
3
4

Kur vaikai žaidžia? Ką jie veikia vasarą?
Kokia kūrinio nuotaika?
Išrašyk iš eilėraščio maloninius žodžius. Pažymėk jų priesagas.
Rask sakiniuose pagrindines sakinio dalis. Nurašyk tuos sakinius, kurie sudaryti tik
iš pagrindinių dalių.

Visur žydi linksmos pienės. Plevena balti drugeliai. Burkuoja balandžiai.
Maža mergytė žaidžia pievoje su šuniuku. Ji šnekina šunį. Šuo tyli. Pro šalį
praskrenda balandis. Šuo suloja. Mergytė pakreipia galvutę. Ji klausosi.
5

Išplėsk ir parašyk sakinius.

(Kada?) atėjo (kokia?) vasarėlė. (Kaip?) šviečia saulė. (Kur?) žydi
(kokios?) gėlės. (Kokie?) vaikai žaidžia (kur?).
Sakinius, kuriuose yra tik pagrindinės sakinio dalys, galime išplėsti –
papildyti kitais žodžiais.

Poilsiaujame miške
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Kaip Pūkis Onutę išgelbėjo?

1
2
3

Kur nuėjo Onutė su šuniuku?
Ką veikė mergaitė?
Ką pastebėjo Pūkis?
Kaip pasielgė šuniukas?
Kaip baigėsi nuotykis?

Papasakok Onutės nuotykį.
Ką reikia atsiminti einant į mišką?
Nurašyk sakinius ir paryškink kablelius. Kodėl jie ten dedami?

Miške prisirpo žemuogės, mėlynės ir avietės. Onutė, Aldutė, Petriukas ir
Tomukas nubėgo rinkti uogų. Vaikai girioje uogavo, žaidė, stebėjo gamtą.
Paslaptingai ošė eglės, pušys, ąžuolai ir uosiai. Čiulbėjo volungės, strazdai
ir dagilėliai.
Sakinio žodžius, kurie atsako į tą patį klausimą, atskiriame kableliais.
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Poilsiaujame prie vandens

K. Marukas

Žuvytė
Atvažiavęs į kaimą, Vytukas nu
dūmė per rasotą pievą meškerioti...
Sklaidėsi miglos. Tarsi iš vandens
išplaukė medžiais apaugusi sala. Vir
šūnės buvo lyg paaukštintos. „Kaip
gražu!” – stebėjosi Vytukas. Jis kel
davosi vėlai ir niekada nebuvo matęs
ryto miglos, tekančios saulės.
– Vytuk! Kur tu? – atskriejo ma
mos balsas.
Plūdė paniro, ir jis ištraukė žuvy
tę. Mažą, sidabrinę, rausvais pele
kais*. Vytukas iš džiaugsmo nusvie
dė meškerę ir pačiupo žuvytę. Širdis
smarkiai plakė. Pirmą kartą savo gy
venime jis sužvejojo gyvą žuvį! Ga
lės pasigirti ir parodyti vaikams.
– Vytuk! Kur tu? A-ū-ū!
Prie ajerų pliaukštelėjo žuvis. „O
gal čia tos žuvytės mama? – dingte
lėjo mintis. – Ji taip pat ieško savo vaiko...” Berniuką apėmė liūdesys. Žuvytė,
suspausta jo rankoje, gaudė orą, tartum prašydama pagalbos.
– Vytuk! A-ū-ū... – vėl sušuko mama.
„O jeigu mane kas pagrobtų iš mamos!” – pagalvojo berniukas. Jis įleido žu
vytę į vandenį. Ji kurį laiką gulėjo ant nugaros, paskui apsivertė ir, vikstelėjusi
uodega, nėrė į gilumą.
Vytukas čiupo meškerę, laimingas nubėgo pas mamą.
1
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Kokia vasaros pramoga susidomėjo Vytukas?
Tyliai perskaityk, kaip vaikas meškeriojo. Kaip keitėsi berniuko nuotaika?
Nurašyk sakinius. Kur reikia, padėk kablelius.

Vytukas Daiva Rasa ir Jonukas mėgsta vasaroti kaime. Kiekvieną dieną
jie eina į mišką arba prie upės. Vaikai dažnai uogauja grybauja meškerioja.
Malonu yra plaukioti ar irstytis valtele.
Prieš žodelius ir, arba, ar kablelio nededame.

Geri patarimai vasarojantiems
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Saugokis pats!

Nerink uogų ir grybų bei
neskink augalų, kurių nepažįsti!

Jeigu išeini iš namų,
pranešk apie tai suaugusiems!

Nežaisk prie gatvės ar kelio!

Į ilgesnę kelionę
leiskis tik su suaugusiu asmeniu!

Maudykis tik tam skirtose vietose!
Eik į vandenį tik suaugusių akivaizdoje!
Saugok odą ir akis nuo saulės!
1
2
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Ką reikia atsiminti vasarojant?
Kaip tu gali pasirūpinti savo ir kitų saugumu?
Nurašyk patarles. Kur reikia, padėk kablelius.

Vanduo tykus bet gilus. Negirk dienos ryte bet vakare. Auksas brangus bet
negardus. Moka rašyti o nemoka skaityti. Bitutės sunkus darbelis tačiau
saldus vaiselis.
Žodžius, sujungtus jungtukais o, bet, tačiau, atskiriame kableliais.
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Ar atidžiai skaitei kūrinius apie šeimą,
gimtuosius namus ir vasarą? Ar įsiminei įdomiausias mintis,
gražiausius sakinius? Jeigu taip, tai nesunkiai perskaitysi šiuos
sakinius, kurių pabaigas nuplovė lietus.
Pieštukai laksto, pieštukai kvatoja,
Net liežuvėlis pieštuką
.

Netrukus balsiai ir viešai
.
Skambės ne smuikas, o

Glaudė ji piemenėlius
.
Nuo lietaus ir

– Lovelį dirbu, – atsakė vaikas: – užaugęs
duosiu iš jo valgyti savo motulei ir
.
.

Vyrai suprato, dėl ko patinas pasirinko

Vėl mums žydi ramunėlės
Prie kepurių ir
.
– Uode, niekada negirk dienos be

– Ji dabar vandenį geria. Girdi, kaip

1
2

.

?

Iš kurių kūrinių yra pateiktos ištraukos? Kas parašė
tuos kūrinius?
Kurie iš tavo skaitytų kūrinių yra apsakymai, kurie
eilėraščiai, o kurie pasakos?

Prisimink, pakartok, atsakyk
3
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Kartu su Sauliuku pakartokite žinias apie sakinį.

•
•
•
•

Ką vadiname sakiniu?
Ką išreiškiame sakiniu?
Kokios yra sakinių rūšys?
Kokiais skyrybos ženklais
baigiami sakiniai?
• Į kokius klausimus atsako
svarbiausi sakinio žodžiai?

4

Suskirstyk tekstą sakiniais. Nurašyk juos, kiekvieną sakinį pradėdamas didžiąja
raide ir užbaigdamas tašku.

Vasara atėjo į girią po tamsius eglynus vaikščioja briedžiai pamiškėje ganosi
laibakojės stirnos slampinėja vilkai pušų viršūnėse paukščiai saugo lizdus.
5

Perrašyk tekstą. Vietoj saulyčių parašyk tašką, klaustuką arba šauktuką.

Šarka
Suklykė šarka ir spruko į miško tankynę Pažiūrėkite, koks šaunus mano
lizdas Iš tiesų lizdas čia pat lazdyne Bet gudruolės jame nėra Kur
dingo šarka
6

Atlikite sienlaikraštį „Mūsų birželis”.

Mūsų birželis
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Mes Europoje

Europos žemėlapis

1
2

Kokias žinai Europos valstybes? Kuo jos garsėja?
Paieškok žinių apie Europą įvairiuose šaltiniuose ir atsakyk
į klausimus.

Kurios jūros ir vandenynai skalauja Europos krantus?
Kaip vadinasi aukščiausi Europos kalnai?
Kurios yra didžiausios Europos valstybės?
Kaip vadinasi mažiausia Europos valstybė?
3

Parašyk penkis Europos valstybių pavadinimus.
Pabrauk priebalses.
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Keliaujame po Europą

Europos įžymybės

Roma

Paryžius

Eifelio bokštas

Londonas

Didysis Benas
Berlynas

Atėnai

Brandenburgo vartai
Partenonas

Koliziejus
Varšuva

Karalių rūmai

Visur gražu, bet
Lietuvoje gražiausia.

O kur mums
keliauti?

Gedimino pilis
1
2
3

Kuriose valstybėse yra nuotraukose pavaizduotos įžymybės?
Pasidalykite grupėmis ir paieškokite žinių apie vieną įdomią Europos vietą. Paruoškite albumą „Europos įžymybės”.
Nurašyk tekstą. Žodžius suskiemenuok. Skirtingomis spalvomis pažymėk dvibalsius
ir mišriuosius dvigarsius žyminčias raides.

Sauliukas dažnai keliauja. Šiemet jis jau aplankė Vokietiją ir Prancūziją.
Berlyne vaiką sužavėjo Brandenburgo vartai. Paryžiuje jis pakilo į Eifelio
bokšto viršūnę. Vasarą mažasis keliautojas rengiasi keliauti į Graikiją ir
pamatyti garsiąją Partenono šventyklą. Kur bebūtų, Sauliukas vis kartoja:
„Visur gražu, bet Lietuvoje gražiausia”.
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Po žemynus ir šalis

Martynas Vainilaitis

Afrikietiška knygelė
Mūsų prieklėčio* gale
Sidabru žolė nukaito.
O drevėtam* ąžuole
Du gandriukai knygą skaito.
Vienas garsiai – kle kle kle!
Kitas brolis būdo lėto,
Bet snapuko vėtykle*
Žodelius kaip žirnius vėto.

Man „kle kle” – nei mė, nei bū.
Taip tetulė suknią skalbia.
Gal jūs mokotės abu
Negirdėtą greitakalbę?
Gal rikiuojate žodžius
Ne į dešinę – į kairę?..
Ir gandriukai po medžius
Sukalena apsidairę:
– Vėsta pievų žaluma –
Kojeles raudonas gelia.
Vakar parnešė mama
Afrikietišką knygelę.
Čia ne vienas ir ne du,
O šimtai negriukų žodžių.
Besimokant – ū dū dū! –
Pardūduos ruduo į sodžių.
Gaudys šalnos – ū ta ta –
Varlytes rudam atole.
Ir balta gandrų svita*
Skris į Afriką, į tolią.
Ten žiemojam be žiemų.
Ten basi negriukai šoka.
Tik žodelių svetimų
Kaip ir tu, berniuk, nemoka.

1
2
3
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Kas ir su kuo kalbasi eilėraštyje?
Kodėl berniukas nesuprato gandriukų kalbos?
Kodėl reikia mokytis užsienio kalbų?
Nurašyk posmelį, kuriame aprašoma Afrika. Daiktavardžius pabrauk žaliai, būdvardžius geltonai, o veiksmažodžius – mėlynai.

Kelionė aplink pasaulį
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Pagal Vytautą Brencių

Banginukas žemę suka
Sudilo jau keli mėnuliai,
švytavę virš bangų naktim,
banginiai savo kelio siūlą
vynioja vėl po pilnatim.
O mums – aplink pasaulį sukti,
nes taip žvaigždynai lemia.

1
2

Išduosiu paslaptį tau svarbią –
aplinkui Žemę plaukdami,
planktoną* ūsais košdami,
galbūt mes... sukam žemę!

Įsivaizduok, kad kartu su banginiais keliauji aplink pasaulį. Papasakok, ką tau teko
pamatyti.
Suskirstyk tekstą sakiniais. Nurašyk, sakinius užbaigdamas tinkamais skyrybos
ženklais.

Sauliukas mėgsta skaityti knygas apie tolimus kraštus jam labai patinka
Australija čia gyvena kengūros ir ančiasnapiai neseniai vaikas žiūrėjo
albumą apie Afriką jį sudomino žirafos ir raganosiai dažnai mokinukas
sklaido žinynus apie Europos, Amerikos ir Azijos gyvūnus užaugęs
Sauliukas bus mokslininkas jis keliaus į Antarktidą ten stebės pingvinų
gyvenimą
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Ar išmokai
Gražiai skaityti?

Lietuvių liaudies pasaka

Ežys ir ponas

Važiuoja ponas keliu. Šalia bėga ežys.
Bebėgdamas rado skatiką* ir gieda:
– Aš radau skatiką, aš radau skatiką!
Ponui nusibodo klausytis ežio ir liepė
tarnui atimti iš jo tą skatiką. Tarnas
ir atėmė.
Tada ežys vėl gieda:
– Neturėlis atėmė, neturėlis atėmė...
Ponas tarnui sako:
– Mesk tu jam į akis tą skatiką!
Tarnas numetė. Ežys vėl dainuoja:
– Pabijojęs atidavė, pabijojęs atidavė...
Ponas labai supyko ir liepė tarnui ežį
šunimis užpjudyti*.
Tarnas užpjudė. Ežys susirietė į kamuolį,
ir šunys nieko negali padaryti.

Kaip skaitei?
Jeigu neskiemenavai,
gražiai perskaitei
veikėjų žodžius, kitiems
malonu buvo klausyti –
moki puikiai skaityti.

Gražiai pasakoti?

Sukurk pasakojimą pagal paveikslėlius ir papasakok draugams.

Kaip papasakojai? Jeigu sudarei gražius sakinius,
įkyriai nekartojai tų pačių žodžių, visi susidomėję
klausėsi – tu moki puikiai pasakoti.

Prisimink, pakartok, atsakyk
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Rašyti be klaidų?

medinei lėlei, sunkią kuprinę,
auksinių saulėtekių, gintarinėje
jūroje, gražių ežerų, tylų vakarą

gražiai, švelniai, įdomiai

irkluojame,
slepiame, plaukia,
kviečiate, nėrei, jojai,
laukdavai, grįš, degs

sąsiuvinis, sąlyga

ačiū, burė
yra, yla, ypač, įvairus, įrankis, įėjo
drąsus, grįžo, ąsotis, mįslė, ąžuolas

mane – manęs

tave – tavęs
Parašyk žodžių diktantą: padiktuok draugui,
o draugas padiktuos tau. Jeigu nepadarei nei
vienos klaidos – moki puikiai rašyti.
Pats susirasti reikalingų žinių?

Jei žinai, kaip naudotis
šiais ir kitais žinynais,
moki paklausti ir stebėti –
sugebi pats susirasti
reikalingų žinių.
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Jau šaukia vasara

Janina Degutytė

Saulė šaukia
Supa trys aukšti klevai
Paukštį mažą.
Debesų balti laivai
Saulę veža.
„Kur jūs vežate saulytę?” –
Pienė klausia.
Bitė kužda: „Pasakyti?
Tik į ausį...”
Boružė žolynu skuba –
Raudonskarė.
„Pasisėsiu vieną pupą”, –
Žvirblis tarė.
Debesų laivai prie klevo
Jau sustojo.
„Saulė, saulė atkeliavo!” –
Pienės ploja.
Užu girių mėlynų
Upės plaukia.
Mama, mama, išeinu –
Saulė šaukia!

Mielas Bič
iu
Šioje knyg li!
elėje radai
ną išm
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gėr io gint ie
bet svarb
arėlį,
 iaus ia, ka
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iš okai jų
ieškot i. D
abar pats m
ke
žinių platy
b
 es ir rink liauk po
šiu
gakmenius
. Laikyk ju os bran
os ne sau
joje, ne br
ang
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n

y
bių dėž utė
savo šird
je,
 yje. Daly
k juos visie o
kas tik nor
ms,
i.
jų išdalysi, Žinok, kuo daugiau
tuo dau
Dab
 ar smagia giau turėsi...
i pailsėk ir
siai ženk į
drąketv
 irt ąją kla
sę...
Saulutė

Mus abu jau
šaukia vasara ir saulutė.
Skubėkime pas jas...

Gerų atostogų!
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ŽODYNĖLIS
A

alsu – trošku, tvanku
archeologas – žmogus, tiriantis praeitį iš iškasenų – senovinių daiktų
(puodynių, įrankių ir kt.) likučių
atgarsis – nuomonės atbalsis, garso atsikartojimas
atlapoti – plačiai atidaryti (duris, langus)
atsitokėti – atsigauti, atsipeikėti
atšlaitė – vieta palei šlaitą; pakalnė, pašlaitė
avidė – avių tvartas

B

balzganas – neaiškiai baltas, balsvas
brakonierius – medžioklės ir žvejybos įstatymų pažeidėjas
bukutis – nedidelis, melsvai pilkas, rusvais šonais paukštis
burtažolė – burtams vartojama žolelė

D

daržinė – medinis pastatas pašarui, gyvuliams ar padargams laikyti
daugiaspalvė – turinti daug spalvų; vaivorykštė
derva – sukietėję sakai arba į juos panaši dirbtinė medžiaga
diegas – prasikalęs sėklos daigelis su dar neišsiskleidusiais lapeliais
dykinėti – nieko neveikti
drabstyti – drėbti, taškyti, mėtyti
drevėtas – išpuvęs, turintis drevių
dryktelėti – tįstelėti

F

fėja – antgamtinė moteriška būtybė, galinti padėti arba pakenkti
fonas – kažką supanti aplinka arba spalvinis dailės kūrinio pagrindas
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G
Giedraičiai – miestelis Molėtų rajone
gira – rūgštokas gaivus juodos duonos gėrimas
goda – svajonė
gonkelės – gyvenamojo namo priestatas prieš jį, prieangis
griauti – čia: griaudėti, trankytis
gūrėti – dužti, trupėti

I, Į

ietis – duriamasis ginklas arba svaidomasis sporto įrankis
įmantrus – nepaprastas, turintis neįprastų bruožų, vingrus, painus

K

kaimenė – būrys gyvulių, banda
kalavijas – tiesus duriamasis ar kertamasis ginklas
kamara – trobos patalpa įvairiems daiktams ir produktams pasidėti
katilius – katilų dirbėjas, taisytojas ar pardavėjas
kerčia, kertė – garbinga vieta už stalo kampe
kerpė – gniužulo pavidalo augalas, augantis ant akmenų, medžių žievės, žemės,
namų sienų
ketera – gyvulio nugara
kiškių kopūstai – rūgštus augalas panašiais į dobilo lapais,
kiškiakopūstis
kriputė – vingiuota linija
krupsnoti – ėsti
kuodelis – linų, pakulų ar vilnų susuktas gumulas verpti
kuoktelėti – kvaištelėti, džiaugtis be rimtos priežasties
kvapė – vandens augalas

L

lakus – lengvai, greitai lekiantis
landa – skylė, anga
laumžirgis – stambus prie vandens gyvenantis vabzdys
liudininkas – asmuo, matęs įvykį, jame dalyvavęs arba ką tikrai apie jį žinantis

M

mylia – kelio matas, truputį didesnis nei pusantro kilometro
monas – čia: kerštas
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N

nugrumenti – griausti, nudundėti
nuožmus – žiaurus, negailestingas
nusikratyti – atsikratyti
nusikrenkšti – nusikosėti

P

Pagramantis – miestelis Tauragės rajone
pagramantiškis – gyvenantis Pagramantyje
pakulos – nušukuotas linų ar kanapių pluoštas
patelė – moteriškosios lyties gyvūnas
patinas – vyriškosios lyties gyvūnas
pelekas – plaukomasis žuvies sparnelis
Pelenų diena – diena, katalikų kalendoriuje žyminti gavėnios pradžią
planktonas – smulkūs vandens gyvūnai
plūdelė – prie meškerės kabinamas neskęstantis daiktas
prasibastyti – be tikslo vaikščioti, valkiotis, klajoti
priekalas – geležinis stovas kalvėje metalui kalti
prieklėtis – pastogė prie klėties priekio
pritukimas – senas purvas
proskyna – praskinta, iškirsta miške juosta
pūdymas – paliktas neapsėtas besiilsintis dirbamas laukas
puplaiškis – labai karti vaistinė pelkių žolė

R

rainelė – čia: spalvingi apvalūs rašteliai

S

sąmyšis – sumišimas, pakrikimas, suirutė
sarmata (netinka vartoti) – gėda
saulėkaita – karščiausias dienos metas vasarą
skatikas – smulkus pinigas
skuja – pušies šakelė
skverbtis – veržtis, brautis, lįsti
sliekiena – slieko mėsa
stabas – statula ar koks daiktas, laikomas dievu ir garbinamas
standus – kietas, nelankstus
sterblė – priekinė sijono, prijuostės ar marškinių dalis
suglemžti – godžiai suėsti
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sula – pavasarį iš medžių (paprastai klevų ir beržų) leidžiamos sultys
suriaumoti – storu stipriu balsu baubti; storai garsiai kalbėti
svita – garbingo asmens palyda, palydovai

Š

šamas – gilių gėlųjų vandenų stambi žuvis su ilgais ūsais
šnekutis – varnėnas
šratas – švininis rutuliukas medžiokliniam šautuvui užtaisyti

T

tarplysvis – tarpas tarp lysvių
tauras – senovėje gyvenęs stambus žvėris, iš kurio kilę naminiai galvijai
triūsti – dirbti smulkų namų ruošos darbą
trupėti – būti sausam, byrėti, dalytis į smulkias dalytes
tulžys – nedidelis žaliai mėlynos spalvos paukštis
tvanka – pylimas vandeniui užtvenkti, užtvanka

U

užpjudyti – užsiundyti, užleisti šunimis

V

vaikigalis – paaugęs, išdykęs vaikas
vaiskumas – skaidrumas, giedra
vaiskus – giedras, permatomas, aiškus (dangus)
vaivorynas – vieta, kur auga daug vaivorų – mėlynių uogų
varovas – žvėrių baidytojas medžioklėje
varsna – ilgio vienetas (apie 125 žingsnius)
vėtyklė – lentutė (mentelė) grūdams atskirti nuo pelų
viržis – labai medingas krūmokšnis šakotu stiebu, smulkiais lapeliais ir
rausvais žiedeliais

Ž

žagrė – senovinis padargas žemei arti
žalvarinis – padarytas iš specialaus metalų (vario ir cinko) lydinio
židinys – ugniakuras, vieta, kur žeriamos žarijos
žiežula – pasakų ragana, burtininkė
žvakigalis – žvakės galas, menka žvakė
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