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Vy tau tas Bub nys

***                                      
– Ka da mo kyk lo je tu pa-

žvelg si į Lie tu vos že mė la pį, vi-
sų pir ma su si rask ma žą taš ke-
lį su už ra šu Vil nius. Tai ne tik 
mū sų sos ti nė, bet tai ir mū sų 
Tė vy nės šir dis. Il gus šimt me-
čius ji bu vo plė šo ma, dras ko ma, 
ta čiau šian dien pla ka lais vai, 
nepa varg da ma. Pas kui akim nu-
bėk vin giuo tu mė ly nu kas pi nė-
liu Ne ri mi, su stok ties Kau nu 
prie ži lo jo Ne mu no, o ta da jau 
leis kis že myn. Ža lio se pa kran-
tė se mies tai ir ma ži mies te liai, 
kai mai, sen os kapinės, pa ga liau 
mū sų uos ta mies tis Klai pė da, įsi-
kū ręs prie Bal ti jos jū ros. Ta čiau 
ne pa miršk: jei gu no ri, kad kiek vie nas že mės lo pi nė lis į ta ve pra bil tų, pri va lai 
mo kė ti ne tik jį pra kal bin ti, bet ir iš girs ti jo kal bą. Ta Tė vy nės lau kų ir gi rių 
kal ba su ra šy ta kny go se, ji žmo nių lū po se. Ir kuo la biau steng sie si pa žin ti sa vo 
tė vų kraš tą, kuo daž niau var ty si jo is to ri jos la pus, kuo gi liau pa ju si lie tu viš kos 
dainos ir pa sa kos gro žį, tuo la biau no rė si vi sas jė gas skir ti sa vo Tė vy nei, ku ri 
yra ma žy tė di de lio pa sau lio da le lė.

Dar kartą apie Lietuvos žemėlapį

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

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

Aš apžvelgiau  žemėlapį. Lietuva – nedidelė valstybė. Čia teka dvi 

didelės upės –  ir . Prie šių upių puikuojasi Lietuvos miestai: ,  

ir . Baltijos pakrantėje yra didelis uostas – . Jis atveria Lietuvai kelią 

į platųjį pasaulį. Lietuva ribojasi su ,  ,  ,  .
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An zel mas Ma tu tis

Po gim ti nės ąžuo lė liais

Lietuva iš paukščio skrydžio

Po gim ti nės
Ąžuo lė liais,
Po šil ki niais
Jų še šė liais
Iš daine lių, iš dainų
Mar gą juos tą aš pi nu.

Būdvardis yra kalbos dalis, kuri reiškia daikto požymį.

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

Ten, kur jū ra,
Už dai nuo ju,
Ban gos gū ra*
Man po ko jų,
Ir žu vė dra balz ga na*
Skren da le kia lyg daina.

 šešėliais

 juostą
 žuvėdra

 dainelė   
 žiedą

  

Čia, kur Ne mu nas
Pro Kau ną
Slė nius, že mu mas
Ska launa,
Čia, kur Vil nius ir Ne ris,
Lai skam bi daine lė skris!

Čia tė ve liai
Aria va gą,
Čia upe liai
Šne ka kle ga...
Čia, prie šna ran čios obels,
Tul pė raus vą žie dą kels.

Po gim ti nės 
Ąžuo lė liais,
Po šil ki niais
Jų še šė liais,
Že mėj pa sa kų, dainų
Sau lės vieš ke liu ei nu.

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

junginius.
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Iš visų klausimų, į kuriuos atsako būdvardis, išsiskiria koks? kokia? 
kokie? kokios?

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 . Čia vyrauja plokščios  ir kalvotos . Jas 

puošia žali  ir žydri . Lietuvos paviršių paįvairina kalvos – graži 

ir vaizdinga  bei išdidus .

Lietuvos paviršius
Lietuva yra lygu-

mų kraštas, kuriame 
plokščios žemumos 
kaitaliojasi su kal-
votomis aukštumo-
mis. Du trečdalius 
Lietuvos paviršiaus 
užima žemumos, o 
vieną trečdalį aukš-
tumos. Jose iškyla 
legendomis apipintos 
kalvos – Medvėgalis ir 
Šatrija, žmonių vadi-
namos kalnais. Šatrija 
– gražiausia ir vaiz-
dingiausia Lietuvos 
kalva. Aukščiausia 
Lietuvos paviršiaus 
vieta – Aukštojo kal-
nas. Aukščiausi pasaulio kalnai siekia net devynis kilometrus, o aukščiausia 
Lietuvos kalva nesiekia nei pusės kilometro.

Šatrija (228,7)

Medvėgalis (234,6)

Dunojaus k. (282,9)
Pavištyčio k. (282,4)

Kruopinė (293,4)
Barsukynė (286,6)

Pilaitė (282,2)
Juozapinė (293,6)

Aukštojas (293,84)
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Lie tu vių pa da vi mas

Med vė ga lio kal nas

Aukščiausios Lietuvos kalvos 

Med vėga lio kal nas yra Tau ra-
gės ap skri ty je, Kal ti nė nų vals čiu je. 
Apie jo var dą yra toks pa da vi mas. 
Kai bu vo lie tu vių ka rai su šve dais, 
tai šve dai ne ti kė tai už puo lė ap lin ki-
nius gy ven to jus. Žmo nės ne be ga lė jo 
ap si gin ti nuo šve dų, tai su bė go į kal-
ną, nes ten bu vo iš kas ti ur vai ir įdė-
tos di de lės ge le ži nės du rys, ku rios, 
žmo nės pa sa ko jo, ir da bar te bė ra už-
griu vu sios že mė mis. Nie kas ne drį so 
iš ei ti lauk pa žiū rė ti, ar te bė ra šve-
dai. Pas kui at si ra do dvi mer gai tės, pa sa kė:

– Mud vi ga lim. Mes iš ei si me ir pa žiū rė si me, ar te bė ra šve dai.
Jos iš ėjo, pa žiū rė jo, o šve dų jau ne bu vo. Grį žu sios at gal, pa sa kė, kad šve dų 

jau ne bė ra. Žmo nės iš ėjo iš to kal no.
Nuo žo džių „mud vi ga lim” kal ną pa va di no Med vė ga liu.

Lietuvių padavimas

Na po leo no ke pu rė

Prie Aukš ta dva rio stūk so gra žus 
pi lia kal nis. Jis yra žmo nių va di na-
mas Napo leo no ke pu re. Aš iš tė vo 
gir dė jau to kią is to ri ją.

Na po leo nas, ei da mas į Ru si ją, 
ap si sto jo to je vie to je, kur da bar yra 
kal va. Jis už si ma nė val gy ti. Ka rei-
viams įsa kė, kad kiek vie nas at neš-
tų po ke pu rę že mės. Jie, be pil da mi 
į vie ną vie tą at neš tas smil tis, su py-
lė aukš to ką kal ne lį. Ant to kal ne lio 
Na po leo nas val gė pie tus.

Tai gi ir da bar sto vi ta kal va. Ati-
džiai įsi žiū rė ję, ir jūs pa ste bė si te, 
kad ji pa na ši į ke pu rę.
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Būdvardis sakinyje dažniausiai eina prieš daiktavardį.

1 Parodyk žemėlapyje aukščiausias 
 Lietuvos kalvas. Apibūdink jų padėtį.
2 Pasek padavimą apie vieną Lietuvos 
 kalvą.
3 Atlikite kolektyvinį darbelį – 
 Lietuvos žemėlapį. 
4 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.

Lietuvių padavimas

Šatrijos kalnas

Milžinas Alčis buvęs nepaprastai stiprus ir nuolat keliaudavęs. Jis daug žmo-
nėms padėdavo, daug ir pikto darydavo – įvairiai jam pavykdavo. Išgriaudavo 
kaip šieno kupetas didžiausius miestus, didžiausius medžius su šaknimis išrau-
davo. Mėtydavo didžiulius akmenis, kuriais laivus triuškindavo, prie vieno kal-
no 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 mer-
gaitė 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 Al-
čis 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.

Aukščiausios Lietuvos kalvos 
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Aukštaičiai, žemaičiai, suvalkiečiai ir dzūkai         

Etnografinės Lietuvos dalys

Ka da no riu, ver kiu,
Kad no riu, dainuo ju,
Nuo sun kių dar be lių
Ne iš si va duo ju.

Ils ta man ran ke lės
Nuo sun kių dar be lių,
Alps ta man šir de lė
Nuo rūs čių žo de lių.

Lek ger vi, lek ger ve li,
Lek ger ve li į gi re lį,
A-a a-a u, a a u,
A a a u, į gi re lį.

Top ger vi, top ger ve li,
Top ger ve li ont ša ke lis,
A-a a-a u, a a u,
A a a u, ont ša ke lis.
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Žemaitija, Aukštaitija, Suvalkija ir Dzūkija – tai etnografinės Lietuvos 
dalys.

1 Kokios yra etnografinės Lietuvos dalys? Kuo jos viena nuo kitos skiriasi?
2 Kuri daina primena mūsų krašto žmonių kalbą?
3 Kurios dainos tekstas nesiskiria nuo bendrinės kalbos? Nurašyk ją ir pabrauk 

būdvardžius. 
4 Papildyk sakinius tinkamais žodžiais. 

Va kar aš  Dzūki jos „sos ti nė je” Aly tu je ir  sa vo se ną draugą. Da bar 

 tą įdo mią ke lio nę ir  apie ją die no raš ty je. Ry toj  į Sei nus ir tur gu-

je  ries tai nių. Seniau daž nai  į Dzūki jos miš kus uo gau ti ir gry bau ti.

va žiuo da vau * vyk siu * pirk siu * bu vau * ap lan kiau * pri si me nu * rašau

Etnografinės Lietuvos dalys

Unt eže rė lio
Ry mo jau ry mo jau,
Bol to sias run ke las
Maz go jau maz go jau.

O jūs run ke las
Mie lo sios mie lo sios,
O kam jūs pa taks tat,
Bol to sios bol to sios?

Va ža vau dzie nų,
Va ža vau nak cį,
Ir pri va ža vau
Ža lių pie ve lį.

Toj pie ve lėj,
Toj ža lio joj,
Tį mer gu žė lė
Šie nų grė bė.
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Jonas Kasparavičius

Dzūki ja

Kur ošia pu šy nai
Kvap nią ja sku ja*,
Ten ma no gim ti nė,
Dainų Dzūki ja.

Čia gry bai ir uo gos,
Ir vir žių* me dus...
Toks mė ly nas sto gas –
Vais kiau sias* dan gus.

Čia bro lis, se su tė,
Tė ve lis, ma ma...
Prie Merkio pir ku tė,
Daino rių pil na.

Po Dzūkijos dangumi

Būdvardžiai gali būti vyriškosios ir moteriškosios giminės.

1 Ką poetas apdainuoja eilėraštyje?
2 Nupiešk žodinį Dzūkijos paveikslą.
3 Kodėl ir mums brangi Dzūkija?
4 Perskaityk tekstą. Nurašyk paryškintus būdvardžių  

ir daiktavardžių junginius, skirstydamas juos giminėmis.

Pa lan gėj jur gi nai,
Ap lin kui ve ja:
Tai ma no gim ti nė,
Dainų Dzūki ja.

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 
įdomiųpasakų. 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 dovanąiškeitėme į beverčiusblizgučius?

vyr. g.      mot. g. 
aplinkinius kaimus   dzūkiškų dainų



11Po Dzūkijos dangumi

       Bliūdas plūdo vidur prūdo,
    tame bliūde putra, an tos   
  putros pluta, an tos 
plutos puta…

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

Patarlės

Kas 
samanotas 
gimsta? 

Turėjo bobutė Žilų oželį,
Vai dzik, vai dzikŽilų oželį.

Vienas vaikas – „kacinas” tupi, o kici vaikai – „pelės” bara 
kacinėlį, grasydami pirštu. Pabaigus dainuoc, „kacinas” 
pasako „miau”, visi bėga nog jo, kad nepagautų.

Varlės balu neišgųsdzysi.

Ciesiai arcau, aplink 
sparcau.

Už aptaisytų 
stovų ir varlė 
audėja. 

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

Mįslės
Plaukų žamė, kaulo žagrė, trijų spalvų artojas. 

Juoda žmonelė 
molinėj būdelėj. 

                                 An lygaus                        
      laukuco 
nei vieno namuco, o vidurin 
tūkstancai mergaitių 
    gyvena. 

Dzūkųdaina

Nuvedė bobutė

In kermošėlį,

Vai dzik, vai dzik

In kermošėlį… 

Dzūkųžaidimas

Kacinėl, cinginėli,
Ko pelių negaudai?

Visų dzienų an pečuko
Atsitūpis snaudzi.

Greitakalbė

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



12 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.

Per Užgavėnes yra paprotys daug kartų valgyti. Tą dieną  

lietuviai valgydavo net 12 kartų. Skaičius 12 simbolizavo  

12 sočių mėnesių. Paprastai valgydavo mėsą, blynus.  

Mėsos privirdavo ir blynų prikepdavo tiek, kad ne tik šeimynai  

užtektų, bet ir svečius būtų kuo pavaišinti.

Senovėje sakydavo: kas Užgavėnių dieną sėdi namie,  

to pasėliai užaugs menki. Todėl susėdę į roges važiuodavo 

visi į laukus ir net kitus kaimus. Jeigu norite, kad šiemet  

geras derlius užaugtų, šiandien nuo kalniuko kuo  

daugiau kartų rogutėmis nusileiskite.

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 nėra šventė, o išskirtinė metų diena.

1  Kokius žinai Užgavėnių papročius? Kurių iš jų laikomasi tavo šeimoje, kaime, 
miestelyje?

2  Pasidaryk Užgavėnių kaukę pagal savus sumanymus arba pateiktus pavyzdžius.

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

eiti persirengėliais!

Kad žiema greičiau iškeliautų, neužmirškite 

sudeginti Morės. Su More išvaromas  

susikaupęs blogis ir nelaimės.

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

Rytoj bus Pelenų diena*. Net bažnyčio-

je ant galvų pelenus beria. Šiandien visi  

linksminkimės, o rytoj – jau gavėnia!

Užgavėnės
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Jo nas Mi nel ga

Už lais vę
Bu vo jau va sa ris. Go jai šerkš ną sė jo.
Se ne liu kas ma no link Gied rai čių* ėjo.
Už ber žų, už gluos nių to lo žings niai tran kūs,
Sun kų gink lą spau dė ar to jė lio ran kos.

Tė vas kry žiaus ženk lu lai mi no nuo du rų,
Nei šiau rys ne mi go – sklai dė snie gą pu rų.
Ne žai bai žai ba vo, ne griaus ti niai grio vė*,
Už se no lių že mę nar sūs vy rai ko vės.

Daug na mo ne grį žo tų, ku rie iš ėjo.
Klai kią, juo dą nak tį ten mir tis vie šė jo.
Svei kas būk, Va sa rio si da bri nis ry te!
O gar bė per am žius jums, už lais vę kri tę!

Tautos ir valstybės šventė

1918 metų vasario 16 dieną buvo  
paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas.

1  Apie kokius įvykius kalbama eilėraštyje?
2  Ką poetas sveikina kūrinyje ir kam atiduoda garbę? 

Nurašyk tinkamas eilutes.
3  Kuo brangi kiekvienam lietuviui Vasario 16-oji? 

Paieškok žinių apie šią šventę „Vaikų  
enciklopedijoje” arba internete.

4  Perskaityk ir nurašyk labai svarbius kiekvienam lietuviui sakinius, papildydamas 
trūkstamas raides.

Lie tu vos ne pri klau so my bės pas kel bi mas 1918 met  va sa rio 16 die ną bu-
vo lie tuv  dvasios lai mė ji mas. Lie tuv  tau ta tuo me tu ne tu rė jo nei stip-
rios ir di de lės ka riuo me nės, nei brang  že mės turt , nei auk so, nei ga-
ling  vals tyb  pa ra mos. Vi sus tur tus at sto jo ne pa pras ta Tė vy nės mei lė 
ir pa si ry ži mas. Ir šių dvasin  jėg  už te ko vals ty bei at kur ti.

5 Pasidarykite „laisvės paukštelių” ir papuoškite jais klasę. 
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Jus ti nas Mar cin ke vi čius                                                                          

***
O štai aš už si mer kiu ir re giu sa ve sau lė tą 1938 (o gal 1939) me tų va sa rio 

16-osios ry tą, bė gan tį į Alk snia kie mio pra di nę mo kyk lą. Leng vai pa ša lę, snie go 
plu te lė treš ka po klum pė mis. Bė gu be kny gų – šian dien mo ky to jas pa sa kos apie 
Lie tu vą, mes dek la muo sim, dainuo sim. Žo džiu, bus šven tė. Virš mū sų mo kyk-
los gon ke lių* te kan čios sau lės ir ki birkš čiuo jan čio snie go fo ne* plaz da, skren-
da, plau kia trispal vė – vi sa me kai me tik tai mo kyk la tu rė jo vė lia vą. Ir to kia ji 
man gra ži at ro do, to kia šva ri, to kios ne že miš kos jos spalvos, to kia ji gy va, kad 
su sto ju ant kal ne lio ir žiū riu į ją, ir žiū riu... Man re gis, ir šian dien aš ten te be-
sto viu.

Kaip švęsime Vasario 16-ąją?

1  Ap žvelk is to ri nes ir ne se niai pa da ry tas nuo trau kas, per skai tyk poe to Jus ti no Mar-
cin ke vi čiaus pri si mi ni mus ir pa sa kyk, ko dėl Lie tu vos ne pri klau so my bės pas kel bi-
mas bu vo di de lis mū sų tau tos laimėji mas.

2  Va sa rio 16-oji kiek vie nam lie tu viui di de lė šven tė. Kaip ji bu vo šven čia ma 1938 me-
tais, o kaip šven čia me da bar? Kaip tu ją šven ti?

3  Rask tekste ir nurašyk sakinius apie tautinę vėliavą. Daiktavardžius pabrauk žaliai, 
o būdvardžius – geltonai.
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1  Kuo poetą žavi Vilnius vakare?
2  Pažiūrėk į nuotraukas ir palygink sostinės išvaizdą dieną ir naktį. Kuris vaizdas tau 

labiau patinka?
3  Įsivaizduok, kad lankai Vilnių vakare. Vaškinėmis kreidelėmis nupiešk pasirinktą 

vaizdą. Tamsiais vandeniniais dažais padenk vaizdelio foną.
4  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.                        mot. g.               vyr. g.    
senas miestas   –  sena pilis
naujas kelias    –    gatvė

Lietuvos sostinėje

Jo nas La pa šins kas

Ži bu rių Ne ris pil na

Ži bu riais žė ruo ja Vil nius,
Ži bu rių Ne ris pil na.
O dan gus – žvaigž du čių pil nas,
Ir Vil nia jų skli di na.

Mies tas, ži bu rius už de gęs,
Glau džias prie sraunios Ne ries.
Žė rin čios žvaigž du čių akys
Iš dan gaus per nakt žiū rės...

Prie Žir mū nų, pa lei Ne rį,
Gluos niai len kia si že mai –
Švie są ge ria. Švie są že ria
Gat vės ir aukš ti na mai...

Ži bu riuos pa sken dęs Vil nius,
Ži bu rių Ne ris pil na.
O dan gus – žvaigž du čių pil nas,
Ir Vil nia jų skli di na.

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

graži sodyba  –   namas                 
aukšta pušis   –   ąžuolas               
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Vy tau tas Pet ke vi čius

Ma no na mai

Per il gus am žius au go ir gra žė jo Vil nius, puo šė si rū mais ir nau jo mis gat vė-
mis, ža lia vo mies to par kai ir so dai. Ken tė jo jis nuo ka rų ir prie šų, gais rų ir su ki-
li mų. Vil nius pats su lau žė mies to sie nas, iš si plė tė, iš au go ir pa bi ro tarp daugy-
bės kal nų ir kal ne lių. Sun ku ap ra šy ti, kiek ja me pui kių rū mų, kiek aikš čių, kiek 
pa sta tų. Tarp jų sto vi ir mū sų na mas. Ja me aš gy ve nu, o pro vi sus lan gus į ma ne 
žiū ri ir mies to se no vė, ir ši die na. Ne rei kia net gat vėn iš ei ti.

Mies tas – tai vi sų pir ma žmo nės. O gat vės, sta ti niai – jų dar bas ir kū ry ba.
Štai Vo kie čių ir Tra kų gat vės kam pe sto vi prieš ke lis šimt me čius pa sta ty tas 

na mas. Na mas – se ne lis. O prie šais jį – Sa lo mė jos Nė ries vi du ri nė mo kyk la. Jos 
kie me krykš čia vai kai. Jų net ne pa va din si da bar ti mi. Tai mū sų mies to at ei tis.

Ko kie bus ry toj tie vai kai, toks už po ryt bus mies tas.

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

ArpažįstiVilnių?
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.

Vilnius – Lietuvos širdis
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1  Parodyk Lietuvos žemėlapyje miestus, apie kuriuos  
kalbama eilėraštyje. Sugalvok eilėraščiui pavadinimą.

2  Kokius dar žinai Lietuvos miestus?
3  Atlikite kolektyvinį darbelį – albumą „Lietuvos miestai”.
4  Papasakok kūrinyje aprašytą nuotykį, pratęsdamas pateiktas pasakojimų  

pradžias. 

5  Suderink būdvardžius su daiktavardžiais ir parašyk žodžių junginius.
(didelė) miestas, (platus) gatvė, (mūrinė) namas, (įdomi) muziejus, (šaltas) 
diena, (šalta) vakaras, (didelis) aikštė, (stati) kalnas

Keliaujame po Lietuvos miestus

Būdvardžiai su daiktavardžiais derinami gimine.  
Nuo daiktavardžio giminės priklauso būdvardžio giminė.

Pa gal Si gi tą Ge dą

***
Vie ną šal tą žie mos die ną
Iš va žia vom į Va rė ną,
Va rė noj mums bu vo gė da,
Tai nu vy kom į Klai pė dą.

Bet čio nai
Agur kais li jo,
Tai pa su kom
Link Laz di jų.

Iš Laz di jų
Į Aly tų –
Nu si pir kom 
Šim tą ply tų.

O pas kui
Vėl pa si su kom...
Ati dū mėm
Į Va rė ną, –
Pra si bas tėm*
Vi są die ną.

Ki tą kar tą – 
Į Ak me nę,
Pa ke liui, žiū rim, 
Šiau liai.

Vieną šaltą žiemos dieną 
SauliukasirMįsliukas 
išvažiavo į Varėną...

Vieną šaltą žiemos dieną 
aš išvažiavau į Varėną...

Vieną šaltą žiemos 
dieną tu išvažia- 
vai į Varėną...
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Būdvardžių, kaip ir daiktavardžių, yra du skaičiai: vienaskaita  
ir daugiskaita. Būdvardžiai su daiktavardžiais derinami skaičiumi.

1  Kas sieja lietuvį su Nemunu? Pasiremk eilėraščiu, papasakok savo žodžiais.
2  Perskaityk atskirai eilėraščio eilutes, kuriose kalbama apie praeitį, apie dabartį ir 

ateitį. Pavaizduok paveikslėlių serijoje Nemuno ir jo apylinkių praeitį, dabartį ir 
ateitį.

3  Išrašyk iš eilėraščio būdvardžių ir daiktavardžių junginius. Apibūdink jų skaičių.
4  Pasidaryk darbelių iš druskos masės. 

Pa ulius Šir vys

Ne mu nas

Su Ne mu nu 
Pa te ka sau lė.
Su Ne mu nu
Lei džias to li.

Prie Ne mu no
Ma no pa sau lis,
Prie Ne mu no
Ma no ša lis.

Su Ne mu nu
Aša rą plo vėm,
Su Ne mu nu
Grio vėm sta bus*.

Prie Ne mu no
Bu vom se no vėj
Ir bū sim,
Kol Ne mu nas bus.

Su Ne mu nu 
Že mėn įau gom,
Įlei dom ga lin gas
Šak nis.

Ir mo ti nos
Lop šį kol sau gos –
Iš čia
Ne iš de gins ug nis.

Su Ne mu nu
Pa te ka sau lė.
Lin guo ja lop ši nė
Lais va.

Prie Ne mu no
Ma no pa sau lis –
Gim to ji ša lis 
Lie tu va.
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Lie tu vių pa da vi mas

Kaip at si ra do sū rie ji šal ti niai

Ant aukš to sta taus kran to sto vė jo gar si Liš kia vos  
pi lis. Kar tą tos pi lies val do vas su sa vo dvariš kiais  
me džio jo ki to je Ne mu no pu sė je. Me džio klė bu vo  
sėk min ga. Lai mi kis di de lis. Vi si pa ten kin ti. At si dė ko- 
 da mas die vams, ku ni gaikš tis tu rė jo nu šau ti sa ka lą.

Vi si su si rin ko ant Ne mu no kran to. Bu vo pa leis tas sa ka las.  
Ku ni gaikš tis šo vė, ir paukš tis, strė lės per ver tas, kri to į Ne mu no van de nį.  
Ku ni gaikš tis puo lė pas kui au ką ir pa si nė rė. Dvariš kių tar pe ki lo są my šis*. Vi si 
ma nė, kad ku ni gaikš tis nu sken do. Ėmė jo ieš ko ti, bet nie kur ne ra do.

Už vi sus la biau iš si gando ir nu si mi nė ku ni gaikš čio pa ti. Ji bė gio jo Ne mu no 
pa kran te, šau kė sa vo vy rą gai liai verk da ma, sū rias aša ras lie da ma.

Po kiek lai ko iš van dens su sa ka lu ran ko se iš ni ro ku ni gaikš tis. Jis bu vo gy-
vas ir svei kas.

O to se vie to se, kur nu kri to ku ni gaikš tie nės aša ros, iš že mės iš tryš ko sū rie ji 
šal ti niai.

Čia įsi kū rė Drus kos mies tas (Drus ki nin kai).

Iš kur kilę Lietuvos vietovardžiai?

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

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

Paryškink būdvardžių galūnes.

aukštas krantas – aukšti krantai   sūrus šaltinis – sūrūs šaltiniai
galingas valdovas –      gražus paukštis – 
raibas sakalas –     narsus kunigaikštis –

auksinis žiedas – auksiniai žiedai
medinis lankas –    
molinis puodas –
                                                                           

Vns. koks? -us
Dgs. kokie? -ūs

Vns. koks? -is
Dgs. kokie? -iai
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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*. Nu-
kovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kal-
nu vadina. Buvo labai vėlu į Trakus joti, 
ir sustojo Šventaragio slėnyje, kur miru-
sius 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 mies-

tas. 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.       

Vilniaus legendos

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

1  Parašyk padavimo planą ir glaustai atpasakok kūrinio turinį.
2  Pakeisk pateiktų būdvardžių ir daiktavardžių junginių vienaskaitą daugiskaita. 

Parašyk sudarytus junginius. Paryškink būdvardžių galūnes.

šventa vieta – šventos vietos   tamsi naktis – tamsios naktys
laiminga diena –      graži vieta –         
galinga ranka –     įdomi legenda – 

medinė pilis – medinės pilys
auksinė karūna –    
molinė puodynė – 
                                    

Vns. kokia? 
-a, -i, -ė       

  Dgs. kokios?  
-os, -ios, -ės       
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Mai ro nis

Tra kų pi lis

Pe lė siais ir kerpe* ap au gus aukš tai
Tra kų štai gar bin ga pi lis!
Jos aukš tus val do vus už mig dė ka pai,
O ji te be sto vi dar vis.
Bet am žiai bė ga, ir griū van čios sie nos
Kas die ną nyks ta, ap leis tos ir vie nos!..

Pi lie! Tu tiek am žių pra lei dai gar siai!
Ir tiek mums da vei mil ži nų!
Tu Vy tau to di džio ga ly bę ma tei,
Kad jo jo tarp sa vo pul kų!
Kur ta vo ga lia, gar si pa li ki mais?
Kur ta se no vė, bran gi at mi ni mais?..

Trakai – senoji Lietuvos sostinė

Kiekvienas kraštas, miestelis, kaimas turi savo istoriją.  
Ilgą, permainingą, turtingą ir garbingą praeitį turi visa mūsų tauta, 
mūsų Tėvynė.

1  Kaip atrodė Trakų pilis tais laikais, kai gyveno eilėraščio autorius? Atsakyk teksto 
žodžiais.

2  Kodėl poetas pagarbiai kalba apie pilies praeitį, didžiuojasi ja?
3  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  kalvų,  upių santakose, ežerų salose. Jas supo 

 pylimai ir juosė  grioviai. Aplink pilis ošė  miškai.  pilies 

bokštuose dieną naktį nemigo sargybiniai.

aukštuose * gilūs * tankūs * aukšti * sraunių * aukštų
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Me čis lo vas Ju čas

Žal gi rio mū šis

Il gą lai ką kry žiuo čiai bu vo di džiau si Lie tu vos prie šai. Pa ga liau Žal gi rio kau-
ty nė se lie tu vių, len kų, ru sų pul kai su triuš ki no kry žiuo čių ga ly bę.

***
Kry žiuo čiai vos spė jo iš šau ti iš 

pa tran kų, ir ka riuo me nės tiek su ar-
tė jo, kad pa tran kos pa si da rė ne be-
rei ka lin gos. Vy tau tui įsa kius, lie tu-
viai pir mie ji puo lė prie šą.

Pra si dė jo bai sus abie jų pu sių 
su si rė mi mas: ko vo jo ie ti mis* ir 
ka la vi jais*, vy ras sto jo prieš vy-
rą, lū žo gink lai. Su si rė mu sie ji vie-
nas ki tam ne už lei do vie tos tol, kol 
prie šas, nu vers tas nuo žir go ar už-
muš tas, pa lei do nu ga lė to ją.

Mū šio triuk šmas gir dė jo si už 
ke lių my lių, lyg bū tų mu ša ma 
di džiau siais kū jais į šim tą 
prie kalų*.

Kry žiuo čiai bu vo su muš-
ti. Prie Žal gi rio žu vo be veik vi sa kry žiuo čių ka riuo me nės 
va do vy bė.

Lietuvių kova su kryžiuočiais

Žalgirio mūšis įvyko 1410 metų liepos 15 dieną.

1  Kas sutriuškino kryžiuočius?
2 Kas vadovavo Žalgirio mūšiui?
3 Kokiais ginklais kovėsi kariuomenės?
4 Iš perskaityto teksto išrašyk būdvardžius. Apibūdink jų giminę ir skaičių bei 

parašyk klausimą.
5  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
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Kūrinių apie tėvynę rinktinė

Prisimink, pakartok, atsakyk

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

giminę ir skaičių.

Šviesą geria. Šviesą žeria
Gatvės ir aukšti namai...

Medžioklė buvo sėkminga. 
Laimikis didelis.

Su Nemunu 
Žemėn įaugom, 
Įleidom galingas
Šaknis.

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.

Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,  
O ji tebestovi dar vis.
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4  Kartu su Sauliuku atsakykite į klausimus ir pakartokite, ko išmokote vasario mėnesį.

5  Atlikite sienlaikraštį „Mūsų vasaris”.

• 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?

• Ką vadiname 
būdvardžiu?

• Į kokius klausimus 
atsako būdvardis?

• Kokios yra 
būdvardžių giminės 
ir skaičiai?

• Kuo būdvardis 
derinamas su 
daiktavardžiu?

Prisimink, pakartok, atsakyk

Vasario 16-oji

           Mūsų gyvūnėliai

Žiemužės glėby
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Ja ni na De gu ty tė

Ak me nė lio pra šy mas

Dar sau lė mie ga. Dar ne bun da paukš tis.
Dar kal ba si gi ria su dan gu mi.
To kia ty la, kad pie nės pū kas gir di,
kaip šnabž da ak me nė lis pa krū my.

Jis pra šo že mės, kad pa do va no tų
gi mi mo die ną jam dvi ko je les,
nes no ri jis to li to li ke liau ti
į že muo gių ir pa sa kų sa las.

Būdvardžių, kurie atsako į klausimą kokią?, galūnėse rašome -ą, -ią, 
-ę (gerą, gražią, auksinę).

1 Ko akmenėlis prašė žemės? Kodėl?
2 Kaip įsivaizduoji jo kelionę?
3 Iš akmenukų, plonos vielos, karoliukų ir kitų medžiagų  

sukurk pasakišką medį.
4 Kokias raides pridengė akmenėliai? Nurašydamas tekstą,  

įrašyk jas.

Vieną graž  dieną akmenėlis išvyko į įdom  kelionę. Jis nuvyko 
į tolim  pasakų salą. Ten sutiko ger  karalaitę ir pikt  raganą. 
Ragana uždarė karalaitę į aukšt  pilį ir pagrobė jos auksin  karūną. 
Karalaitė nuleido akmenėliui savo ilg  kasą. Tuo keliu jis pateko į  pilį 
ir nubaudė nedor  raganą. Karalaitė padovanojo akmenėliui stebuk- 
ling  gintarin  lazdelę.



27Pasakų gijos

Ro mas Sa dau skas

Kaip sek ti pa sa ką

Pa sa ka tu ri bū ti trum pa, kad Sau lius ne už mig tų.  
Bet kar tais užs nūs ta se ne lė.

– Se ne le, ar tik ne mie gi? – klau sia vai kas.
– Ne, tik pa me čiau siū lą.
– Va ta vo siū las, – sa ko Sau lius ir pa duo da mez gi mo ka muo lį.
– Ačiū, – dė ko ja se ne lė. – Aš pa me čiau pa sa kos siū lą.
A, tai se ne lė už mir šo, kas pa sa ko je bus to liau.
– Su šla pu siai ka ra lai tei pa klos lo vą, – pri me na Sau lius.
– Ko dėl su šla pu siai? – ne su si gau do se ne lė.
– Juk ji at ėjo per lie tų.
– Ar gi ka ra lai tės vaikš čio ja? Jos va ži nė ja ka rie tom.
Še tau kad no ri! Se ne lė vi siš kai pa me tė siū lą.

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).

kokią? -ę, -ią, -ią Vns. kokia? -ė, -i, -ia

1  Pa dėk se ne lei ras ti pa sa kos siū lą – per skai tyk Han so Kri stia no An der se no pa sa ką 
„Ka ra lai tė ant žir nio”.

2  Per skai tęs pa sa ką, at sa kyk į klau si mus.

  Ko dėl ka ra lai tis il gai ieš ko jo žmo nos?
  Kaip ka ra lie nė tik ri no, ar mer ge lė yra tik ra ka ra lai tė?
  Kaip mer ge lė ga lė jo nu ma ny ti, kad po pa ta lais ga li bū ti kaž kas pa dė ta?
  Kur bu vo nu siųs tas gar su sis žir nis?
  Kas pa sa ko je juo kin ga?

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.
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Vin cas Krė vė

Gra žiau sia pa sa ka

At si mi nė An ta nu kas, kad ir apie meš ką se ne lė daugel 
daugel jam pa sa ko jo gra žių pa sa kų.

– Bo bu le, pa sek man pa sa ką! – pra šo ji sai se ne lę.
– Se ku se ku pa sa ką, krem ta vil kas aša ką, krem ta ry-

ja, ne pra ry ja ir užsp rings ta, – e rzi na jį Ale na.
– Ne tą, aš to kios ne no riu, – pyks ta An ta nu kas.
Ale na juo kia si pa ten kin ta, kad su e rzi no An ta nu ką.
– Tu pi vil kas ant kel me lio, ko ja dan tis krapš to... – e rzi na ji to liau vai ką.
An ta nu kas su py ko, su rau kė kak ty tę ir gra so jai kumš čiu ku.
– Na, na! Ty lėk!..
– Ne kir kink, be gė de, vai ko, – pa ba rė Ale ną se ne lė.
– Ko kią tau pa sa ky ti pa sa kė lę? – klau sia ji anū ko.
An ta nu kas tiek jau jų bu vo gir dė jęs, jog nė vie nos da bar ne be pri si me na, vi-

sos jam su si pai nio jo ma žu tė je jo gal vy tėj.
– Ku ri gra žiau sia, gra žiau sia, bo bu le! – pra šo ji sai ir slen ka dar ar čiau prie 

se ne lės.
Se ne lė su stab dė ra te lį, pa si tai sė ant gal vos ska rą, pa tai sė kuo de lį*, pa sei li no 

pirš tus ir vėl ėmė verp ti.
– Už jū rų, už ma rių, už mė ly nų jų yra, anū kė li, 

to kia ša le lė, kur sau le lė skais čiau švie čia, paukš te-
liai links miau čiul ba... – ima sek ti se ne lė pa sa ką.

Ji pa sa ko ja apie ma žą jį Jo ne lį, apie jo vy res nią-
sias se se rė les, apie jų žiau rią pa mo tę, ku ri Jo nu lio 
ne ken tė ir pa smaug ti no rė jo.

Bū da ma gud ri ra ga na, gi lia nak čia ji pa ver tė Jo-
nu lį juo du ėriu ku, nu ne šė tvar tan, avi dėn*, ir pa lei-
do tarp ma žų avi nė lių.

Vi si ėriu kai bu vo bal ti, 
gra žūs, tik vie nas Jo nu lis bu vo juo das. Vi si ėriu kai avi-
dė je links mai šo ki nė jo, tik vie nas Jo nu lis bu vo nu liū dęs. 
Jis pas du re les sto vė jo, gai liai ver kė ir jau nų se su čių šau-
kė...

O tuo me tu se su tės vi sur bro liu ko ieš ko jo – ir gi rio se, 
ir pie vo se, ir lau kuo se. Nie kur ne su ra du sios Jo nu lio, jos 
da bar sė dė jo ant upe lio kran to ir gai liai ver kė ma ny da-
mos, kad nu sken do jų ma ža sis bro le lis gi liam van de nė ly.
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Pa sa ko ja se ne lė ir ne ma to, kad An ta nu kas se-
niai jau kumš čiu ku aku tes tri na, marš ki nių sterb-
le* aša rė les šluos to: gai la jam, la bai gai la ir ma žo 
ne lai min go Jo nu lio, ir jau nų jo se su čių.

Vai, pri mins ji sai vi soms pa mo tėms ir tai, ku ri 
taip Jo nu lį kan ki na! Te už au ga tik jis di de lis.

Ka da se ne lė ėmė pa sa ko ti, kaip ra ga na pa mo tė 
įkal bė jo tė ve liui pa pjau ti juo dą ėriu ką Jo nu lį, kaip 
Jo nu lis vis ką gir dė jo, tė vu lį pei lį ga lan dant ma tė, 
bet į jį pra kal bė ti ne ga lė jo, tik gai liai ver kė, aša rė-
lės iš ake lių jam by rė jo – An ta nu kas taip su vir ko 
vi sa gerk le, jog net se ne lę nu gąs di no.

– Ko da bar tu, anū kė li? – nu si ste bė jo se ne lė.
– Kad Jo nu lio ga-ai la!.. – bliau na An ta nu kas. 
Se ne lė lio vė si ver pu si, at si grę žė į An ta nu ką, 

nu šluos tė jam pri juos te no sį, pas kui aku tes.
– Ne verk, anū kė li, ne verk, – til do ji An ta nu ką, – ne gra žu.
– Ka-am Jo nu ką pa pjo vė-ė? – dar la biau ver kia An ta nu kas.
– Die važ, tu jam, mo tu le, ne pa sa ko tai to kių pa sa kų, – pra bi lo An ta nu ko mo-

tu lė, po kuo de liu ant suo lo sė dė da ma. – Tik vai ką kas ry tas su grau di ni.
– Ne verk, anū kė li, ne rei kia, – įkal bi nė jo se ne lė. – Jo nu ko nie kas ne pa pjo vė. 

Jis gy vas ir svei kas ant prie kros nio sė di, pirš tu ko šę val go.
Bet An ta nu kas vis dar ne si liau ja ver kęs.

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

1  Kokios pasakos pageidavo Antanukas?
2  Tyliai perskaityk senelės pasaką. Kuo ji graži ir graudi?
3  Pradėjus Antanukui verkti, senelė nepasekė visos pasakos. Sugalvok, kas išgelbėjo 

Jonuką, ir prikurk trūkstamą pasakos dalį. Pasek pasaką nuosekliai.
4  Nurašyk sakinius, įrašydamas praleistas būdvardžių galūnes.

Trys seselės turėjo maž  broliuką – linksm  Jonuką. Pamotė pavertė 

nedidel  berniuką ėriuku. Ji uždarė juod  avinėlį tvarte. Kitą dieną 

atnešė aštr  peilį ir liepė tėveliui papjauti ėriuką. Kas išgelbėjo nelai- 

ming  avinėlį? Kas nubaudė raganą už jos nedor  sumanymą?

Dabar Jonukas sėdi ant krosnies ir laižo sald  medutį.

Močiutės pasakos
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Lie tu vių liau dies pa sa ka

Si gu tė

Ki tą syk bu vo bro lis. Jis tu rė jo se se rį Si gu tę, la bai ge rą ir gra žią mer gai tę. 
Gy ve no jie du prie pa mo tės žie žu los*, bet ne ži no jo jos esant ra ga na. Pa mo tė 
tu rė jo ir tik rą sa vo duk te rį, ku ri bu vo ne ge ra ir ne dai li. Ta sė dė jo kerčioje* lyg 
vieš nia pa si puo šu si ir nie ko ne vei kė.

Ko lei bro lis bu vo na mie, ir Si gu tės gy ve ni mas ne bu vo per sun kus, nors pa-
mo tė jos kęs te ne už ken tė. Bet vie ną kar tą pri rei kė bro liui iš jo ti į ka rą, į to li mas 
ša lis, ir jo se suo li ko vie na prie pa mo tės. Ir pra dė jo pa mo tė vi saip Si gu tę var-
gin ti: ji sun kiau sius tu rė da vo at lik ti dar bus, triūs ti* ap link na mus, o va sa rą gy-
vu lius ga ny ti.

Tuo se na muo se bu vo juo da ka lai tė ir juo da kar vu tė. Jied vi mo kė jo šne kė ti, 
nes se no vė je, sa ko, ir gy vu liai kal bė ję. Na mie Si gu tė per die nų die nas va džio-
jo si su ka lai te ar ba, nu ėju si melž ti, – su kar vu te. Už si šne kė ju si su kat ra, daž nai 
už mirš da vo na mų dar bus ar melži mą ir už tai pa mo tė ją ap rėk da vo. Pa mo tei vis 
ro dė si, kad jai Si gu tė per ma žai dir ba, kad per daug ji dar dy ki nė ja*.

Vie ną die ną, Si gu tei ge nant gy vu lė lius, ra ga na lie pė nu si vilk ti marš ki nius ir, 
duoda ma kuo de lį pa ku lų*, taip pa sa kė drūtu bal su:

Su si verp ki ver pi mė lį,
Iš siaus ki au di mė lį:
Pa si siū si – be vil kė si.

Si gu tė ką da rys, – nu si vil ko ir, pa ėmu si pa-
ku lų kuo de lį, verk da ma iš gi nė į lau ką. Nu si va-
riu si kai me nę*, ap si ka bi no juo do sios kar vu tės 
kak lą ir taip rauda, taip ai ma nuo ja, kad ro do-
si, šir dis plyš ta, – mat ka da ji su si verp sian ti sau 
marš ki nė lius? Pa gai lo kar vu tei Si gu tės, ir ji sa-
ko lai bu bal su:

Vai Si gu te pie me nė le,
Nei tu ver ki, nei raudo ki:
Aš su verp siu marš ki nė lius.

Su glem žė* snu kiu kar vu tė pa ku lų kuo de lį. 
Su ėdė ir po va lan dos at ri jo gra žius drobės marš ki nė lius. Si gu tė gra žiai dė ko jo 
kar vu tei ir pa bu čia vo jai snu ku tį.
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Ka da va ka re Si gu tė par gi nė ir 
ra ga na pa ma tė ją gra žiais drobės 
marš ki niais, tai panoro iš tir ti, kaip ji 
taip greit ga lė jo su si verp ti sau marš-
ki nius. Ry to jaus die ną, Si gu tei ge nant, 
ra ga na vėl lie pė nu si vilk ti marš ki nius 
ir, duoda ma pa ku lų kuo de lį, taip ta rė 
drūtu bal su:

Su si verp ki ver pi mė lį,
Iš siaus ki au di mė lį:
Pa si siū si – be vil kė si.

Ka da Si gu tė iš gi nė, ra ga na iš siun tė sa vo duk te rį pa žiū rė ti, kaip to ji ver pia 
marš ki nė lius. Ra ga nos duk tė, pa si slė pu si už me džių, ma tė vis ką: kaip ano ji, ap-
si ka bi nus juo do sios kar vu tės kak lą, ver kė, kaip kar vė su ėdė pa ku las ir kaip pas-
kui at ri jo marš ki nius – ir, par ėju si na mo, iš pa sa ko jo, ką ma čiu si, sa vo mo ti nai. 
Ra ga nai dingt į gal vą: „Kad Si gu tę ir gy vu liai už ta ria ir už va duo ja, tai, bro liui 
par jo jus, ji vis ką ga li iš pa sa ko ti, pa si šauk ti liu di nin kais* gy vu lius, ir man bus 
bė da”. To dėl ji įsi gei dė Si gu te kaip nors nu si kra ty ti* – su gal vo jo ją su de gin ti. 
Tuo jau ji ir jos duk tė pra dė jo kas ti pir kio je duobę po slenks čiu. Ka sė per die ną 
ir per nak tį. Ry to jaus die ną, Si gu tei ge nant, ra ga na jau ne be at ėmė marš ki nių, 
bet, prie šin gai, dar pa gla mo nė jo ją. Ka da Si gu tė ga lė jo jau bū ti nu va rius gy vu-
lius į miš ką, ra ga na pri kū re no kros nį ir, su sė mu si ža ri jas, su py lė jas į tą duobę, 
kur bu vo iš kas ta po slenks čiu. Pas kui duobę dailiai užklojo ža ga rais, ža ga rus 
ap sklei dė šiau dais ir ant tų šiau dų už py lė že mių. Vis ką su ly gi no, ir duobės kaip 

ne bū ta. Kai Si gu tė par gi nė, ra ga-
na pir mą sy kį po bro lio iš jo ji mo 
pra dė jo va din ti ją į pir kią drūtu 
bal su:

Eik, Si gu te, eik, duk re le!
Šil ta duona šian dien kep ta,
Rūgš ti gi ra* va kar raug ta:
Pa si val gai – at si ge ri.

Si gu tė jau bu vo be ei nan ti, bet 
čia jai pa si pai nio jo ka lai tė, ku ri  
vis ką bu vo ma čiu si, ir per spė jo ją 
lai bu bal su:

Pasakos apie gėrį ir blogį
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Neik, Si gu te, neik, se se le!
Po slenks čiu duobė ža ri jų:
Kai tik ei si, ir įpul si.

Ra ga na už ri ko ant ka lai tės: 
– Ko tu čio nai po prie me nę viš tas bai dai?
Tuo jau su ga vo ją ir už da rė į ka marą*. Bet Si gu tė nė jo ir iš li ko gy va. Ry to-

jaus die ną vėl tas pats: ka da Si gu tė par gi nė, ra ga na vėl va di na ją į pir kią:

Eik, Si gu te, eik, duk re le!
Šil ta duona šian dien kep ta,
Rūgš ti gi ra va kar raug ta:
Pa si val gai – at si ge ri.

Bet ka lai tė, ku ri bu vo ka ma ro je, iš gir do ra ga nos žo džius ir sa ko:

Neik, Si gu te, neik, se se le!
Po slenks čiu duobė ža ri jų:
Kai tik ei si, ir įpul si.

Si gu tė ne pa klu so ir nė jo, o ra ga na per py ku si įbė go į ka marą ir iš su ko ka lai-
tei pir mu ti nę ko ją. Ry to jaus die ną, Si gu tei par gi nus, ra ga na vėl šau kia:

Eik, Si gu te, eik, duk re le!
Šil ta duona šian dien kep ta,
Rūgš ti gi ra va kar raug ta:
Pa si val gai – at si ge ri.
Ka lai tė vėl per spė jo:
Neik, Si gu te, neik, se se le!
Po slenks čiu duobė ža ri jų:
Kai tik ei si, ir įpul si.

Ra ga na per py ku si nu bė go ir iš su ko ant rą pir mu ti nę ko ją ka lai tei. Taip pat 
bu vo tre čią ir ket vir tą die ną: ra ga na iš lau žė ka lai tei abi pas ku ti nes ko jas. Penk tą 
die ną, Si gu tei par gi nus, ra ga na vėl šau kia:

Eik, Si gu te, eik, duk re le!
Šil ta duona šian dien kep ta,
Rūgš ti gi ra va kar raug ta:
Pa si val gai – at si ge ri.

Pasakos apie gėrį ir blogį
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Ka lai tė dar kar tą per spė jo Si gu tę. Ra ga na per py ku si nu bė go ir iš trau kė jai 
lie žu vį. Šeš tą die ną, Si gu tei par gi nus, ra ga na vėl šau kia:

Eik, Si gu te, eik, duk re le!
Šil ta duona šian dien kep ta,
Rūgš ti gi ra va kar raug ta:
Pa si val gai – at si ge ri.

Jau ne be bu vo kas per spė ja. Si gu tė ėjo, įpuo lė į duobę ir – su de gė. Ra ga na, 
su sė mu si jos pe le nus, nu ne šė ir su py lė po var tais. Ry to jaus die ną kai me nę gi nė 
jau ra ga nos duk tė. Juo do ji kar vė, pri ėju si prie var tų, iš kva po pa ži no Si gu tės 
pe le nus, lie žu viu lyž te lė jo, ža lia sei lė dryk te lė jo*, ir iš pe le nų iš lė kė an tis...

1 Išvardyk pasakos veikėjus. Kurie iš jų svarbiausi?
2 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 tingus – 
jaunas – 

  
 sunkus –  

greitas –   gražus – 
4 Palygink Sigutę ir raganos dukterį. Kuo jos skiriasi? Parašyk kelis sakinius, 

kuriais palyginsi abi veikėjas.
5  Ką vadiname kontrastu? Pavaizduok kontrastą dailės darbelyje.

Kontrastas – ryški priešybė; tarpusavyje lyginamų daiktų, ypatybių ar 
reiškinių skirtumas.

Pasakos apie gėrį ir blogį
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Si gu tė 

(Tę si nys)

Si gu tės bro lis, pa si bai gus ka rui, grį žo na mo. Jam te ko jo ti per miš ką. Be jo-
da mas iš gir do se sers bal są ir su sto jęs klau so. O jam ne ma ty ti, iš kur dainuo ja 
lai bu bal su:

Pasakose nugali tiesa ir gėris

Vai bro le li raite lė li,
Pa mo tė lė ra ga nė lė
Ka sė duobę po slenks te liu,
Py lė pil ną ža ri jė lių.

Vai bro le li raite lė li,
Pa mo tė lė ra ga nė lė
Py lė duobę ža ri jė lių,
Šau kė ma ne naš lai tė lę:

„Eik, Si gu te, eik, duk re le!
Šil ta duona šian dien kep ta,
Rūgš ti gi ra va kar raug ta:
Pa si val gai – at si ge ri”.

Vai bro le li raite lė li,
Aš pa klau siau pa mo tė lės,
Aš pa klau siau ra ga nė lės:
Kai tik ėjau – ir įpuo liau.

Vai bro le li raite lė li,
Pa mo tė lė ra ga nė lė
Sė mė ma no pe le nė lius,
Py lė po pa čiais var te liais.

Vai bro le li raite lė li,
Juo da kar vė lyž te lė jo,
Ža lia sei lė dryk te lė jo –
Aš pa vir tau į an te lę.

Pa ga liau bro lis be si dai ry da mas pa ma tė ir an te lę, ku ri taip jam daina vo. Pra-
dė jo jos klau si nė ti, ir to ji jam vis ką iš pa sa ko jo. Jis la bai su py ko ant ra ga nos ir 
ry žo si jai at ker šy ti.

Jis sto rai iš te pė sa vo žir gą der va* su 
sa kais ir jo ja na mo. 

Ra ga na, iš gir du si po sū nį par jo jant, 
auk so tau re ir vy nu ne ši na, iš ėjo iš svir no 
jo pa si tik ti. Tas, pa ma tęs ra ga ną, drykt nu-
šo ko nuo ark lio į ki tą pu sę. Pa mo tė sa ko:

– Sū ne li, pa trauk žir gą nuo ta ko, 
aš jo bi jau.

– Ge ras žir ge lis, ne spirs. Pa stū-
mėk, mo čiu te, ran ka, ir pa si trauks.



35

To ji tekš te lė jo, ir ran ka pri-
li po. Ra ga na sa ko:

– Sū ne li, ran ka pri li po.
– Mušk ki ta – at šoks.
Mu šė ki ta – ir ki ta pri li po.
– Spirk ko ja – abi at šoks.
Ir ko ja pri li po.
– Spirk ki ta.
Ir ta pri li po. Ra ga na, di-

džios bai mės pa gau ta, pra dė jo 
pra šy tis.

– Mušk kakta, visa atšoksi.
Ragana mušė kakta – ir 

kakta prilipo. Tada Sigutės 
brolis sako:

Tai tau, tai tau, pa mo tė le,
Skriausti ma no se se rė lę,  
Tai tau, tai tau, ra ga nė le,
De gint ma no gra žuo lė lę.

O at si su kęs į ark lį, ši taip pa sa kė:
– Bėk, žir ge li, kur ko jos ne ša, kur akys ma to, bars tyk 

drabs tyk* ra ga nos sme ge nė les po vi są pa sau lį.
Ir žir gas iš drum bė jo...
Ir da bar žie mą, ka da pa sni gus ge ro kai šą la, snie gas 

ži ba sau lė je. Tai – ra ga nos sme ge nys.

-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

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

Pasakose nugali tiesa ir gėris
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– Tavo tiesa: duona 
yra geriausias daiktas. 

1 Pabiro Sauliuko pasakų knygos lapai. Iš kokių pasakų „paspruko” pateikti sakiniai? 
Parašyk pavadinimus.

2 Iš pateiktų ištraukų išrašyk būdvardžius. 
3 Atsakydamas į klausimus, sukurk pasaką.  

Pavartok kuo daugiau būdvardžių.

  Ka da už de vy nių jū rų, de vy nių kal nų  
     gy ve no la bai se nas žmo gus?

  Kuo jis var du?

  Ką jis vei kė?

  Kas kar tą at si ti ko?

  Ko kius ge rus dar bus  
      at li ko žmo gus?

  Ko dėl žmo gus  
      nu ga lė jo pik tą sli bi ną?

Kitą dieną jauniausias brolis nu-
ėjo į ežerą rakto ieškoti. Tą va-
landą priplaukė prie kranto graži 
antis su šimtais raibų draugių. 

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. 

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

Pasiklydusios pasakos
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Grį žu lo Ra tai

Se niai, la bai se niai že mėj bu vo la bai di de lė saus ra – iš džiū vo vi sas van duo. 
Žmo nės ne be tu rė jo ko at si ger ti. Vie ną nak tį iš na mų iš ėjo mer gelė su sam čiu ku 
van dens sa vo ser gan čiai mo ti nai par neš ti. Ėjo, ėjo, nu var go ir at si gu lu si už mi-
go. At si bu du si ma to – sam čiu kas pil nas van dens. Ana tą van de nį no rė jo neš ti 
mo ti nai – te ki na lė kė na mo ir už kliu vo už šu niu ko. Šu niu kas gai liai su cy pė, ir 
mer gaitei pa gai lo ano – pa gir dė van de niu. O kai mer gelė pa ėmė sam čiu ką, tas 
iš me di nio pa vir to į si da bri nį. Mer gaitė par ne šė van dens ir pa da vė mo ti nai, o 
mo ti na sa ko:

– Aš jau greit mir siu, gerk tu pa ti.
Tuo tar pu į tro bą įėjo pa ke lei vis žmo gus ir pa pra šė at si-

ger ti. Mer gelė da vė jam at si ger ti, pa ti ne gė ru si. Sam te ly je ra-
dos sep ty ni di de li deiman tai, iš anų pa si py lė skaid rus van duo. 
Tie deiman tai pa ki lo į vir šų, į dan gų, ir pa vir to žvaigž dy nu.

Vieversys – artojo draugas

Seniai, la bai se niai Die vas vaikš čio jo po lau kus ir ra do ari an tį ar to ją vi sai 
vie ną. Die vas pa ma tė, kad vie nam žmogui la bai nu obo du dirb ti lau kuo se, tad 
jis su ma nė ar to jui sukurti draugą – vie ver sį.

Die vas pa ėmė že mės kąs ne lį ir nu lip dė paukš te lį – vie ver sį. Pa da ręs jį, me tė 
aukš tyn, – paukš te lis ir nu skri do gie do da mas, čirš kė da mas.

Už tai vie ver siu kas ir yra toks pil kas, vi sai pa na šus  
į že mę, ir ar to ją links mi nan tis.

1  Kieno atsiradimas aiškinamas sakmėse? Kada vyksta sakmių veiksmas?
2  Kuri iš sakmių tau labiau patiko? Atpasakok jos turinį.
3  Kokia sakmės „Grįžulo Ratai” mergaitė? Parašyk kelis sakinius apie ją.
4  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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1 Kaip žmogaus gyvenimas yra susijęs su daina?
2 Kurie Kazio Binkio žodžiai įsimintini? Nurašyk juos.
3 Nuo juostelių nurašyk abėcėlės tvarka dainų rūšių pavadinimus.  

Kada dainuojamos paskirų rūšių dainos?

Ka zys Bin kis

Daina ir lie tu vis

Il gas dainos gy ve ni mas. Jo pra džia 
sie kia žmo ni jos vai kys tę. Daino se iš-
li ko se niai pa lai do tų am žių at gar siai*.

Vi sas lie tu vio gy ve ni mas bu vo ap-
siaus tas me nu: nuo sta biais au di nių 
raš tais, droži niais, pa sa ko mis, daino-
mis... Tik ką gi mu sį žmo gų pa si tik-
da vo lop ši nė. Pir mie ji vai ko žai di mai 
pra si dė da vo daine le. Žmo gus į sa vo 
dar bo ke lią iš ei da vo su pie me nė lio 
daina. Taip daina ly dė jo jį vi są gy ve-
ni mą, kol rauda pa ga liau iš ly dė jo iš 
šio pa sau lio.

Dainos žo džiai gi mė drauge su me lo di ja. Me lo di ją niū niuo jant, žo džiai ly dė-
da vo ją kaip sap nas. Ir taip su si jun gęs žo dis ir gar sas skra jo jo po ša lį kaip pie voj 
plaš ta kė. Jei tos plaš ta kės mums tik spar ne liai be li ko – gė rė ki mės ir jais. Daina 
mums daug dar pa sa kys, ko mū sų pro tė viai no rė jo, bet ne spė jo mums pa sa ky ti.

 šeimos dainos                       darbo dainos 

  piemenukų dainos                      vaikų dainelės       raudos  

  lopšinės             vestuvinės dainos     karo dainos

4 Pabandyk pasidaryti muzikinį instrumentą.

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

Pa tar lės – tai to kie po sa kiai, ku riais žmo nės no ri vie ni 
ki tus gra žiai pa mo ky ti. Tik va bė da – su si pai nio jo. Gal 
jūs ga li te pa dė ti?

1 Padėk Sauliukui sutvarkyti patarles. Nurašyk tas, kuriose yra būdvardžių. 
Būdvardžius pabrauk.

2 Papildyk sakinius, parinkdamas tinkamas priešingos reikšmės būdvardžių poras.

Ant kelio gulėjo  akmenėlis ir  pūkelis. Medis yra , o 

krūmas –  . Senelė sekė pasaką apie  našlaitę ir  pamotę. 

Sigutė buvo , o pamotės dukra –  . Kai lyja, mūsų takelis yra 

, o giedrą dieną jis būna  . 

Nauja šluota

Prieš vėją

Gerai išarsi, išakėsi, 

Blogi darbai

Didi išmintis 

Svetimoje girioje 
gražiai šluoja.

nepapūsi.

gerą ir derlių turėsi.

akis bado.

Šiandien negulsi,

rytoj nekelsi.

bet jo vaisiai saldūs.

mažoje galvelėje 
sutelpa.

didesnis garsas.

Mokslo šaknys 
karčios, 

3  Kartu su Sauliuku pasimokyk taisyklingai tarti žodį patarlė.

Patarlė kaip kirmėlė.
Jei nemėgsti kirmėlių,
Tai žinok daug patarlių.
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Juo za pas Li dei ka

Ka ti las ir puo das

Ėmė sy kį bart ka ti lą puo das:
– Dėl ko, kū mai, vi sa da toks juo das? –
Ka ti las puo dui at sa ky da mas ta rė:
– Juo du ma ne ka tilius* pa da rė.
Bet ar tin ka, kū mai, bar ti ki tą
Už juo du mą ne įgy tą?
Ta vo bar nis – tik ri mo nai*.
Pa žvelk pir ma, ko kie pa ties šo nai!
Ak, nie kas, re giu, ir ta vęs ne mau do:
Vi sas su si te pęs, pil nas pri tu ki mo*...
Bet ant ki to pa ma tai ir šiau dą,
O ant sa vęs – nei ve ži mo...

Patarlės moko mus gražiai ir išmintingai elgtis.

1 Kodėl puodas barė katilą? Ką puodui atsakė katilas?
2 Ko mus moko kūrinys?
3 Perrašyk patarles, kurios tinka skaitytai istorijai.  

Daiktavardžius pabrauk tiesia linija,  
o būdvardžius – vingiuota.

  Juo kia si puo das, kad ka ti las juo das.

  Nak tį vi sos ka tės juo dos.

  Ant sa vęs ve ži mo ne ma to, o ant ki to – ša pe lį.

  Ge rai juo kia si, kas juo kia si pas ku ti nis.

  Puo das puo dą pei kia, o abu juo di.
  Tol ąsotis van de nį ne ša, kol ąsa nu trūks ta.

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

Sena patarlė amžinai nepasens

Čia, pri mer kęs pl no ak ,
J ms ro bo tas taip pa sak :
Kas n dir ba, m las vaik ,
Tam ir d nos d t ne reik .
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Mįslių kraitelė

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

darbelį. 

Menu mįslę keturgyslę...

Bal ta ser mė gė lė, auk so ke pu rė lė. Du eže rai tvok so, tarp jų kal nas riog so.

Ke tu ri ta ta tuo ja, penk tas ke lią šluo ja. Dviem pu pom vi są lau ką ap sė ja.

Ak mens ko jos, me džio lie muo, stik lo akys, šiau dų ke pu rė.

Sė di pa ne lė kal ne. Vi si jai ei na ran ką bu čiuo ti.

Striu kas bu kas vo kie tu kas kie tų kau lų kai li nu kais.

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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Lie tu vių liau dies pa sa ka

Iš min tin gi at sa ky mai

Va žia vo kar tą ku ni gas per so džių. Ark liai pa il so ir ve ži kas pa pra šė su sto ti 
ir juos pa šer ti. Kol ve ži kas šė rė ir gir dė ark lius, ku ni gas nu ėjo į vie ną tro be lę 
pa si kal bė ti su gy ven to jais. Įėjęs žiū ri – nie ko ne ma ty ti, tik ko kių še še rių me tų 
vai ke lis žai džia prie kros nies.

– O kur ta vo tė tė, sū nau? – klau sia ku ni gas.
– Tai gi iš ėjo su mažu ma daugu mos ieš ko ti.
Pa krai pė ku ni gas gal vą ir vėl klau sia:
– O kur mo ti na?
– Mo ti na su val gy tą duoną ke pa.
– Gal tu ri se se rį?
– Tu riu, bet ji kaip gy va tė prie lau žo šnypš čia.
– O bro lis yra?
– Ži no ma! Jis švie siai raudo ną tink lą mez ga.
Ma to ku ni gas, kad ne jam su pras ti vai ke lio kal bą, ir pra šo pa aiš kin ti, ką tai 

reiš kia.
– Kad čia nė ra ko aiš kin ti, – at sa kė vai ke lis. – Juk sa kiau, kad tė vas su mažu-

ma daugu mos ieš ko. Reiš kia, sė ja ru gius. Mo ti na su val gy tą duoną ke pa, reiš kia, 
kad ke pa duoną, ku rią reikės ati duo ti kai my nams už sko lą. Se suo kaip gy va tė 
prie lau žo šnypš čia – reiš kia, au džia stak lė se, o bro lis lip do kros nį pir ty je.

Nu si juo kė ku ni gas ir sa ko:
– Na, ir gud ruo lis iš ta vęs. Da bar sa kyk, ku riuo  

ke liu va žiuo ti, kad greičiau na mus pri va žiuo čiau.
– Jei gu no ri te greitai na mus pri va žiuo ti, tai va žiuo ki te  

ap lin kui il ges niu ke liu, o jei va žiuo sit tie siai, tai tik ry toj grį ši te.
– Tu čia nie kus tur būt šne ki, – sa ko ku ni gas.
– O ne! – at šo vė vai ke lis, – nes va žiuo jant tie siai bus daug duobių ir su luš 

ve ži mas, o va žiuo jant ap lin kui, be jo kių ne lai mių greitai pa siek si te na mus.
Per žeg no jo ku ni gas vai ke lį ir pa lai mi no.
– Esi tik ras iš min čius, – pa sa kė už ver da mas du ris.

1 Išvardink pasakos veikėjus. Kuris iš jų tau labiausiai patiko?
2 Rask pasakoje vaiko atsakymus į kunigo klausimus. Kaip tuos posakius berniukas 

paaiškino? Kurie atsakymai tikslesni, o kurie vaizdingesni?
3 Kaip berniukas patarė kunigui keliauti namo?  

Nurašyk vaiko žodžius ir paryškink minkštumo ženklus.
4 Kokie veiksniai ugdo mūsų vaizduotę, o kokie ją žaloja?

Ko mus moko mįslės?
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Vladas Dautartas

Žvirblių pirtis
Žiema buvo ilga ir nuožmi*. Žvaigždėtomis naktimis taip šalo, kad net traš-

kėjo medžių šakos, pyškėjo tvoros, po storu ledu sunkiai dūsavo upės. Ir žmo-
nės, ir žvėrys, ir paukščiai ieškojo šilumos. Iš kiemų, iš patvorių, iš daržinių* 
palėpių dingo žvirbliai. Sulindo išminčiai į šiltus trobų kaminus ir kantriai lau-
kė. 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 snie-
gą 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 Ką pranašauja sniege besimaudantys žvirbliai? Perskaityk žmonių spėjimą.
2 Nurašyk sakinį, kuriam nupiešta iliustracija. Žodžius suskiemenuok, dvibalsius žy-

minčias raides pabrauk žaliai, mišriuosius dvigarsius – mėlynai.
3 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? 

Jau pavasarėja
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Kovo 21-ąją, pirmą 
pavasario dieną, mūsų 
klasė surengė ekskur-
siją. Keliavome pėsčio-
mis, ieškodami pirmųjų 
pavasario pranašų. 
Buvo šilta ir saulėta 
diena.

Pirmoji pavasario diena

Pirmiausia nuvykome prie 
upės. Joje plaukė paskuti-
nės ledo lytys. Pakrantėse 
ant gluosnių šakų puikavosi 
švelnūs kačiukai. Priesaulyje 
į saulę stiebėsi pirmieji žali 
žolytės daigeliai. Padangė-
je skardėjo pilkas vyturėlis. 
Netolimoje pelkėje klykavo 
kuoduotos pempės ir trimita-
vo grakščios gervės.

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

Pirmoji kalendorinio  
pavasario diena
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Grįždami į mokyklą išgir-
dome kleketuojančius gan-
drus. Šie paukščiai šiemet 
grįžo labai anksti.

Visi džiaugėmės pavasariu, o 
gražiausius vaizdus įamžinome  
nuotraukose.

Pavasaris trumpesnis, 
ruduo ilgesnis.

Ir smarkiausia žiema 
bijo pavasario.

Pavasaris sausas, 
duona bus kieta.

Pavasaris linksmas, 
ruduo turtingas.

1 Kokius pavasario pranašus tu jau pastebėjai?
2 Parašyk, kaip tu praleidai pirmą kalendorinio pavasario dieną. Stenkis pavartoti 

kuo daugiau būdvardžių.
3 Nurašyk patarles. Pabrauk būdvardžius.
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Nijolė Kepenienė

Kuo kvepia Australija

Atėjo pavasaris. Sliekas Izidorius atlapojo* visus langus, požemio rūmus vė-
dino. Vėdindamas gyrėsi:

– Sapnavau sliekų čiuožyklą! Visi sliekai su pačiūžomis šliužinėja, uodego-
mis pasispirdami.

Parlėkė ir gandras Antanas su žmona iš Afrikos, sparnais tik plasnoja:
– Ak, kokios margos, kokios linksmos tolimų kraštų paukštės!.. Kaip išmo-

ningai jos suka lizdus! Ir mes taip suksime.
Meška Brigita gyrėsi sapne buvusi bičių motinėle, tulžys* Aleksandras žvil-

gino 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, už-
kaisdavo Veronika virdulį, užplikydavo čiobrelių arbatos ir skaitydavo knyge-
les. 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 an-

trą, trečią... Visas miškas pakvipo Australija, iškepta laputaitės Veronikos kros-
nelėje.

1 Papasakok, kaip miško gyvūnai praleido žiemą.
2 Kodėl girios gyventojai šaipėsi iš laputaitės?
3 Kuo Veronika nustebino savo draugus?
4 Kuris veikėjas įdomiausiai praleido žiemą? Kodėl taip manai?
5 Parašyk, kaip tu praleidai žiemą.
6 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 Kokius kūrinius jau perskaitei „Senolių išminties knygoje”?
2 Pateik pavyzdžių atskiriems „Senolių išminties knygos” puslapiams.
3 Pažaiskite žaidimą „Patarlių domino”.

Patarliųdomino
Vie nas žai dė jas pri si me na ar ba su gal vo ja ko kią nors pa tar lę. Ki tas tu ri pa-
sa ky ti to kią, kad jo je pa si kar to tų nors vie nas pir mo sios pa tar lės žo dis (žo-
džių for ma ga li bū ti skir tin ga). Tre čias sa ko pa tar lę, ku rio je bū tų ant ro sios 
pa tar lės žo dis, ir t. t. Lai mi tas, ku ris daugiau sia kar tų pra tę sia žai di mą.
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4 Kartu su Sauliuku atlikite užduotis ir pakartokite, ko išmokote kovo mėnesį.

5 Atlikite sienlaikraštį „Mūsų kovas”.

Kokį?
bėrą 
stiprų
auksinį

• Pasek pasaką, kuri tau 
labiausiai patinka.

• Užmink draugui mįslę.
• Patarle pamokyk draugą, 

kad verta mokytis.
• Padainuok savo 

mėgstamiausią dainelę.
• Pasek sakmę arba 

padavimą.

Kokią?
aukštą
medinę
gražią

Kokių?
senų
įdomių

Koks?–Kokie?
sidabrinis – sidabriniai 
bėras – bėri 
plėšrus – plėšrūs 

• Prisimink būdvardžių galūnių 
rašybą.

Prisimink, pakartok, atsakyk

Kovo 11-oji

Knygnešių diena

Pirmoji pavasario diena
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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!

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

Juokų diena

 „Nekišk niekam kojos!”

„Pakišk koją pažįstamam!”

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



51

Juo kų pa sa ka

Kar tą bu vau nu ėjęs į eže rą  
pa meš ke rio ti. Už me čiau meš ke rę  
ir lau kiu. Žiūriu – trukt trukt plūde lė*.  
Aš kilst meš ke rę, tik spur du spur du koks  
di de lis daik tas už ki bęs. Žiūriu – ogi  
var na. Gal vo jau, kaip tai ga lė jo at si tik ti?

O tą va lan dą kad ėmė kas man vir šum  
gal vos rėk ti. Pa ke liu gal vą – ogi ly deka  
kad ve ja si karosą, o tas kad rė kia, kad  
šau kia, net lau kai plyš ta. Lai mė, karosas  
su sku bo pa spruk ti į miš ką.

Kol aš žiūrė jau, kaip karosas lė kė nuo  
ly dekos, meš ke rę bu vau įrė męs į že mę.  
Aš tą meš ke rę jau im siu, o ji jau auga,  
gi liai šak nis į že mę su lei du si,  ša ko jasi,   
la po ja. O jos ša ko se  
kad gie da kas, kad  
čiul ba taip gra žiai,  
gra žiau nei lakš tin ga la.  
Pa ke liu gal vą – na gi  
ant vie no  la po tu pi  
vė žys ir gie da.  
Par si ne šiau vė žį na mo – jis ir šian dien dar  gie da.

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

Mokomės juokauti

1 Kas pasakoje juokinga?
2 Sugalvok pasakai kitą  

pavadinimą.
3 Perskaityk ir nurašyk juokavimus. Įrašyk trūkstamas raides.

Nor  duonos?
Bėk pas kluon !
Ra si se nel ,

Duos duonos kam pel  .
Pa im si maiš ,
Gau si ra gaiš  .



52 Verbų sekmadienis

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

Ne aš mušu,
Verba muša.
Ne tau sopa,
Verbai sopa.
Būki vis
Sveikas  
Kaip žuvis!

Verbos, verbelės – žalios šakelės

1 Kaip rišama verba?
2 Kokius žinai su verbomis susijusius papročius?
3 Aprašyk savo surištą verbą.

Visi laukėme Verbų sekmadienio. Verbas nusilaužėme savai-
tę anksčiau, kad šakelės išsprogtų. Prie verbelės dėjome vi-
sokiausių 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 ša-
keles rinkdavo verboms. Kiekvienas norėjo anksčiau atsi-
kelti ir suduoti verba dar gulinčiam. Grįžę iš bažnyčios taip 
pat plakdavo vieni kitus verbomis.

Verbas laikydavo visus metus, rūkydavo jomis audrų debe-
sis, 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.
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Martynas Vainilaitis

Ve ly kos
Su iro pus ny nai
Gi liai su vel ti.
Nu svė rė žil vi tį
Ėriu kai bal ti.

Žo lės pum pu rė lį
Pie tys pa ly tė jo, –
Ža liais vieš ke lė liais
Ve ly kos at ėjo.

At ėjo – su sto jo
Sau lė tam kie me, –
Rid ri do mar gu čiai
Smė lė ta že me.

Rid ri do taš kuo ti,
Raine lėm* dė mė ti,
Svo gū nais da žy ti,
Vaš ku pa žy mė ti.

Rid ri do raudo ni,
Gel to ni, ža li...
O nuo tai ka mū sų 
Kaip nie kad žva li!

Velykos – pavasario šventė

Velykos – Kristaus prisikėlimo ir gamtos atbudimo šventė.

Kaip nie kad į kie mą
Vai kai su si rin ko.
Vai kai su si rin ko, –
Že me lė su trin ko.

Vai kai pa ly tė jo
Ir ma no jaus mus.
Ve ly kos at ėjo!
Ve ly kos pas mus!

  Margučių marginimas

  Lalavimas

  Velykų pusryčiai

  Maisto šventinimas

  Sūpuoklės

  Margučių ridenimas

ge ras – ge res nis – ge riau sias
gra žus – 
tam sus –   
ryš kus – 

įdo mus – 
įky rus –   
silp nas – 
sto ras – 

1  Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis? Kokia jo nuotaika?
2  Kurie Velykų papročiai yra žinomi mūsų apylinkėje? 

Išrink juos iš pateikto sąrašo.

3  Rask ir perrašyk ištrauką, kurioje apibūdinami margučiai. Pabrauk būdvardžius.
4  Pakeisk būdvardžių formą pagal pavyzdį ir parašyk. Įsidėmėk šių žodžių rašybą.
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Vy tau tas Bub nys

Mar gu čių šven tė

Be se kio jant pas kui se ne lę, be si klau sant  
jos pa sa kų, die nos slen ka greitai.  
O vie ną pa va ka rę se ne lė sa ko:

– Ry toj Ve ly kos.
– Ve ly kos? – ne su pran ta Lo re ta.
– Mar gu čių šven tė, – pa aiš ki na se ne lė. 
– Kiau ši nius mar gin sim.
– Aš ne mo ku mar gin ti.
– Ta vo me tų aš ge rai mo kė jau.
– Kas ta ve iš mo kė?
– Ma ma.
– O kas ją iš mo kė?
– Ma no se ne lė.
– O kas ta vo se ne lę iš mo kė?
– Pro se ne lė.
– O kas pro... pro...
Se ne lė nu si juo kia, ir Lo re ta pa klau sia:
– Tu ma ne iš mo ky si, se ne le?
– Jei gu tik pa no rė si.
– Aš jau da bar no riu.
Vir tu vė je šilta, ži di ny je* treš ka sausos malkos, kun ku liuo ja puo de van duo. 

Se ne lė ant len ty nos su si ran da žva ki ga lį*, pei liu su tru pi na į skar di nu kę ir pa-
sta to ant karš tų ge le žų. Ta da at si ne ša du be nė lį kiau ši nių, drėg nu sku du ru juos 
gra žiai nu va lo. Į vie ną ver dan tį puo dą įme ta svo gūnų lukš tų, į ant rą – alk snio 
žie vės.

– Ko dėl tu taip da rai, se ne le? – klau sia Lo-
re ta.

– Pa ma ty si, vis ką pa ma ty si.
Iš trau kia ji stal čių, il gai ja me rausia si, kol 

su ran da smeig tu ką su ma žy te gal vu te, ir at si-
sė da ne to li ug nies. Pa da žo smeig tu ko gal vu-
tę į iš tir pu sį vaš ką ir braukia per kiau ši nį. Vėl 
pa da žo ir vėl braukia. Taip, tai eg lės ša ke lė. 
Ap link vi są kiau ši nį eg lės ša ke lės, o ant ša ke-
lių ga lų – paukš čiu kai...

– Se ne le, duok man. Da bar aš!

Mokomės marginti margučius
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Se ne lė pa ky la nuo kė dės, jos vie ton at si sė da Lo re ta. Jos vie no je ran ko je – 
kiau ši nis, ki to je – smeig tu kas.

– Aš ne mo ku, se ne le, – pa si skun džia Lo re ta...
Se ne lė pri lai ko Lo re tos ran ką ir ve džio ja, ve džio ja, tar si mo ky to ja pir mą rai-

dę ra šant.
– Oi, se ne le! Oi, se ne le! – ne at si džiau gia Lo re ta. – Ki tą kiau ši nį, ki tą nu mar-

gin kim!
Pa ga liau Lo re ta pa ti vie na kri pu tėm*, ra tu kais vi są kiau ši nį nu bars to ir links-

mai su šun ka:
– Se ne le, ma tai? Ar ma tai, se ne li?
– Ak ak, – kraipo gal vą se ne lis. – Gra žu, gra žu. 
Da lį nu mar gin tų kiau ši nių se ne lė su de da į vie ną puo dą, ki tą da lį – į ant rą, 

at sar giai pa mai šo me di niu šaukš tu. Ta da vi si su sė da ir lau kia. Se ne lė sė di ant 
kė dės, Lo re ta – se ne lei ant ke lių, o se ne lis ant že mo suo liu ko. Ir tik rai, kai iš 
puo do iš ima nu da žy tus kiau ši nius ir prieš ug nį nu tir pi na vaš ką, mar gu čiai ne ti-
kė tai at gy ja... Ir Lo re tos ša ku tės to kios tik ros, tik ros...

1 Ko Loreta išmoko iš senelės?
2 Perskaityk, kaip senelė margino margučius.  

Atpasakok.
3 Kodėl mergaitė taip džiaugėsi margučiais?
4 Nurašyk senelės patarimus ir pabrauk  

būdvardžius.

  Ma žas kiau ši nis stip res nis už di de lį.

  Tas, ku ris švie siau nu si da žė, yra stip res nis už tam siau nu si da žiu sį.

  Pa barš ki nus kiau ši nį į dan tis, stip raus gar sas aukš tes nis, skam bes nis,
o silp no – že mes nis, dus les nis.

5 Pažiūrėk į nuotraukas ir pats pabandyk numarginti tokių gražių margučių.

Mokomės marginti margučius
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El vy ra Du lai tie nė

Ve ly kų pa pro čiai

Ma ži vai kai gau da vo iš Ve lykės 
kiau ši nių. Jie būda vo pa dė ti Ve ly-
kų ry tą ant lan go ar ba lo ve lė je prie 
pa gal vė lės. Vai kai, Ve ly kų ry tą pa-
bu dę, tuoj žiūri, ar jau bu vo Ve ly kė. 
Kai pa ma to įvai riai nu da žy tus kiau-
ši nius, pa si ima ir vėl bė ga į lo ve lę. 
Džiaug smui ne būna ga lo.

Apie Ve ly kę vai kai įvai rių pa sa-
ko ji mų ži no. Ve ly kė yra ge ra ge ra 
se nu tė, ku ri pa miš kė je da žo kiau ši-
nius.

Ki ti sa ky da vo, kad Ve ly kė pri-
mer kia vi so kių žo le lių, sa ma nė lių 
ir pa krūmė je da žo kiau ši nius, kad 
kiš kiu kai pa de da jai da žy ti, kad jie 
pa rūpi na mal kų ir ver da kiau ši nius. 
Ve ly kė nu da žy tus kiau ši nius su de-
da į ve ži mė lį ir ve ža ge riems vai-
kams. Ve ži mė lį traukia kiš kiu kai. 
Ve ly kės bo ta gė lis – iš sau lės spin-
du lių.

Kar tą vie no je apy lin kė je vai-
kai pa ma tė Ve ly kę. Ve ly kė ėjo per 
lau kus, gra ži, ap si tai siu si mar ga spal viais tau ti niais drabu žiais, su ka rūna ant 
gal vos. Nuo ka rūnos per nu ga rą drie kė si įvai ria spal viai kas pi nai ir ple vė sa vo 
pa vė jui. Ve ly kė ne šė si pin ti nė lę. Vai kai tuoj ją pa ži no ir džiaug smin gai šau kė: 
„At ei na Ve ly kė, at ei na!” Jos pin ti nė lė bu vo api pin ta ža lu my nais, iš kai šy ta mar-
gom gė ly tėm ir pil na da žy tų įvai ria spal vių kiau ši nių.

Ve ly kė ap lan kė vi sus tos apy lin kės vai ku čius ir vi siems da vė kiau ši nių. Kiek-
vie na mo ti na, dė kin ga Ve ly kei, ją pa ly dė da vo iki pat lau ko du rų ir į jos pin ti nė lę 
įdė da vo da žy tų kiau ši nių. Taip Ve ly kė, lan ky da ma vai kus, ne pri sti go kiau ši nių. 
O jau vi siems džiaugs mo bu vo kiek ga na.

Ar aplankys mus Velykė?

1 Ką vaikai sužinojo apie Velykę?
2 Kaip atrodė Velykė? Pavaizduok ją piešinyje.
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  Kas man  su  - pa,         sū  - puok -lė  - lės,      ė    kas  me  - ta,      Ve  -ly  - kė -lės?  Ū -  čia!

3 Perrašyk Martyno Vainilaičio eilėraščio ištrauką, įrašydamas praleistas raides. Kiek 
parašei sakinių?
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Kas man su pa, sū puok lė lės,
Ė kas me ta, Ve ly kė lės?
Ū-čia!

Kas man su pa – tam py ra gas,
Ė kas sto vi – tam bo ta gas,
Ū-čia!

Tirps ta sn gas – džiūs ta sm lis.
Pum pur  ža li ža li.
R da mar gas v žim lis.

V ža kišk  iš to li
Sen  pa sak  Ve lyk .
O r ste ly p mpės kly kia.

4 Išmok sūpuoklinę liaudies dainą ir padainuok besisupdamas. 

Kasmansupa?

Pagarbintos šeimininkės ir pagarbintos vištos! Atėjau velykauti, 
noriu kiaušinių gauti. Jeigu kiaušinių negausiu, ožio balsu bliausiu. 

Esu mažas vaikelis, 

Kaip pupų pėdelis. 

Meldžiu, kad visi linksmi būtut,

    Man velykaičių duotut,

 Kietai virtų, margai dažytų,

 Kad šunys neužpultų,

Velykaičių nesukultų...

Graži 
statinėlė 
be jokio 
lankelio.

Septynių 
mylių tiltas, 
vienam gale 

dešra, kitame 
– kiaušinis.

Vištos 

kiaušinis 

nepamokys.

Gražus kaip Velykų kiaušinis.

Kas kasdien mėsą valgo, tas per Velykas neturi.

5  Pasimokyk velykinių oracijų, patarlių, priežodžių ir mįslių.

Ar aplankys mus Velykė?
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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!?

Noriu būti toks, koks esu

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

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

4 Užbaik patarles pateiktais žodžiais ir parašyk jas.
Be drąsos nė žingsnio  . Jei bijosi, tai ir . Kas ars – , kas vogs – .
nepralobs * nepavargs * nežengsi * gąsdins
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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, gami-
na mašinas ir kitokius daiktus. Todėl žmogus – ypatinga gyvosios gamtos 
dalis.

Aš – žmogus

Veiksmažodis yra kalbos dalis, kuri reiškia daikto veiksmą.

1 Iš kokių dalių sudarytas žmogaus kūnas? 
2 Kuo žmogus skiriasi nuo kitų gyvūnų?
3 Kodėl žmogus yra ypatinga gamtos dalis? Nurašyk tinkamus sakinius ir pabrauk 

žodžius, kurie pavadina veiksmus.

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

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.

Kas yra žmogaus viduje?

Raumenys – tai mūsų kūno judintojai. Susitrauk-
dami 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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Veiksmą gramatikoje reiškia ne tik žodžiai dirba, judėjo, varinėja, 
bet ir serga, yra, mąsto.

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  kraujagyslėmis.
Plaučiais žmogus . Smegenys  viso kūno veiklą.

Plaučiaiyra krūtinėje. Turi dvi dalis: yra kairysis 
ir dešinysis plautis. Juose išsišakoja bronchai. Tai 
kvėpuojamosios gerklės šakos – standūs* vamz-
deliai, 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 Kodėl turime gerai pažinti savo kūno sandarą?
2 Kuo svarbūs kūnui oda, raumenys ir kaulai, o kuo širdis?
3 Nuo ko priklauso darni mūsų kūno veikla?
4 Papildyk sakinius tinkamais veiksmažodžiais.

Žmogaus kūno sandara
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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 dide-

lė 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 abie-
jų 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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Veiksmažodžiai atsako į klausimus ką veikia? ką veikė? ką veikdavo? 
ką veiks? ką veikti?

1 Kodėl Jonukas verkė?
2 Pažvelk į paveikslėlius ir papasakok, ką turime daryti, kad būtume sveiki.

3 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.

Noriu augti sveikas

Gera nuotaika
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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!

Saugokime dantis

1  Kas yra geriausi dantukų draugai, o kas priešai?
2  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.
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Tre čio jo as mens veiks ma žo džių vie na skai tos ir daugi skai tos  
for mos su tam pa.

Tavo dantukai yra sveiki, nes  
tu valgai 

Jos dantukai yra sveiki, nes
ji valgo 

Mūsų dantukai yra sveiki, nes
mes 

Jo dantukai yra sveiki, nes
jis valgo  

 

Jūsų dantukai yra sveiki, nes
jūs 

Jų dantukai yra sveiki, nes
jie ir jos 

Vienaskaita
Pir ma sis (I) as muo – aš mėgstu
Ant ra sis (II) as muo – tu mėgsti
Tre čia sis (III) as muo – jis, ji mėgsta

Daugiskaita
Pir ma sis (I) as muo – mes mėgstame
Ant ra sis (II) as muo – jūs mėgstate
Tre čia sis (III) as muo – jie, jos mėgsta

Veiks ma žo džių ga lū nės ro do jų as me nį ir skai čių.
Veiks ma žo džių yra du skai čiai ir trys as me nys.

3  Pakeisk ir perskaityk antro pratimo tekstą pagal pateiktas pradžias.

4  Pasidaryk kiškutį su sveikais baltais dantukais.

 

Saugokime dantis
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Vladas Minius

Saugokite akis

Bokšte buvo trys aukštai, į kuriuos vingiavo siaurėjantys laiptai. Pirmame 
aukšte, apie keliolika puslankiu išrikiuotų televizorių su plačiais kaip klasės ra-
šymo 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 įdomes-
nių 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:

Kaip išsaugoti gerą klausą ir regėjimą? 

SAUGOKITE AKIS!

NEŽIŪRĖKITE  

TELEVIZORIAUS  

BE SAIKO!

Keitėsi raidžių spalvos, žybčiojo ir virpėjo, net akis ėmė gelti. Po to ekra-
nuose 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. Ber-
niukai pastebėjo, kad kai kurie vaikai išeidavo iš gydytojo kabineto jau su aki-
niais.

– Jie kasdien žiūrėdavo po keletą mulčiukų ir dar kitokių filmų, – pasakė gy-
dytojas, atsigręžęs į žiūrovus. – O sekmadieniais, vos tik pabudę, knapsodavo 
prie televizorių.

– Štai kuo baigiasi per ilgas televizoriaus žiūrėjimas, – pasakė seselė, lašin-
dama keliems vaikams į akis kažkokius lašiukus. – Akių uždegimas.

SAUGOKITE AKIS!
NEŽIŪRĖKITE  

TELEVIZORIAUS  
BE SAIKO!

SAUGOKITE AKIS!

NEŽIŪRĖKITE  

TELEVIZORIAUS  

BE SAIKO!

SAUGOKITE AKIS!NEŽIŪRĖKITE  TELEVIZORIAUS  BE SAIKO!

SAUGOKITE AKIS!NEŽIŪRĖKITE  TELEVIZORIAUS  BE SAIKO!

SAUGOKITE AKIS!NEŽIŪRĖKITE  TELEVIZORIAUS  BE SAIKO!
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Prie veiksmažodžių vartojami žodžiai aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos 
padeda atskirti veiksmažodžių asmenis.

nekrapštyk * neklausyk * netriukšmauk * neskaityk * nežiūrėk * nešluostyk

Vie na skai ta
aš    klausau   žiūriu    ei nu
tu       klaus     žiūr     ein  
jis, ji   klaus    žiūr     ein  

Daugi skai ta
mes   klaus    žiūr    ein  
jūs    klaus    žiūr    ein  
jie, jos  klaus    žiūr    ein

1 Ką vaikai matė televizorių ekranuose?
2 Kokį užrašą žiūrovai pamatė nutrūkus filmukams? Kodėl?
3 Kaip reikia elgtis, norint išsaugoti gerą klausą ir regėjimą? Parašyk kelis šaukia-

muosius sakinius, vartodamas pateiktus žodžius.

4 Kaityk asmenimis veiksmažodžius. Nurašydamas pratimą, papildyk praleistas 
galūnes. 

Kaip išsaugoti gerą klausą ir regėjimą? 
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Pagal Joną Šukį

***
Tokio statinio Vytukas tikrai niekur nebuvo matęs. Puikus permatomas sti-

klas, 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.

Mūsų vaizduotė

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

esu, matau, girdžiu, esame, matai, girdite

būsiu, girdėsiu, matys, būsite, girdėsime, matysite

būdavau, girdėdavai, būdavote,  
girdėdavome, matydavote

buvau, mačiau, girdėjau, 
buvome, matei, girdėjote

Esamasislaikas

Būtasiskartinis Būtasisdažninis
laikas

Būsimasislaikas
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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.

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

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

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

Mūsų vaizduotė
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Mai ro nis

Pa va sa ris

Pa va sa rio sau lė pra švi to mei liai
Ir juo kia si, šir dį vi lio ja;
Iš ki lo į dan gų aukš tai vie ver siai,
Či re na, spar ne liais plas no ja.

Iš au šo! Iš au šo! Vė je lis lau kų
Bu čiuo ja, gai vi na krū ti nę;
Pa bi ro, pas kli do žie dai ant lau kų –
Vai ni kų ei lė pir mu ti nė.

Taip gied ra ir links ma! Tiek švie čia vil ties!
Vien mei lę no rė tum dainuo ti,
Ap im ti pa sau lį, pri glaust prie šir dies,
Su mei le sal džiai pa bu čiuo ti!

Jau pavasaris išaušo

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

žodžius 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 esamojolaiko.
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Vy gan das Rač kai tis

Po pir mo jo griaus ti nio

Va kar va ka re ūmai smar kiai at ši-
lo. Pa pū tęs pie tys at gi nė de be sis, ku-
rie sod riai nu li jo šil tu lie tu mi. Dar ir 
griaus ti nis nu gru me no*, nu dar dė jo per 
vi są pa dan gę. Pir ma sis griaus ti nis šie-
met! Ir lie tus toks, ku ris bū na tik kar-
tą per me tus. Gai vi nan tis, iš trau kian-
tis pa ša lą. Su kuž dė jo krin tan tys la šai 
kiek vie nam pum pu rui: „Lai kas! Jau 
lai kas skleis tis, ža liuo ti!” Iš gir do la pe-
liai šį ra gi ni mą ir, nie ko ne lau kę, tar si 
lenk ty niau da mi ėmė pum pu rus sprog-
din ti, aug ti.

Šian di en ry tą pa žvel giau į ber žy ną 
ir nu ste bau. Per nakt su ža lia vo me džiai. 
Vė jas šnari na gai via žalu ma ap si py lu-
sias, su la po ju sias ša kas.

Pirmas pavasario lietus

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

Polietaus
Po lie taus dan gus jau giedrėja. Be vė jo to lyn ke liau ja pil ki de be sys. Švy ti 
nu si prau su si mė ly nė. Miš ke nuo ber žų ir pu šų gar siai pap si sun kūs la šai. 
Pa par čiai sto vi ap snū dę. 
Po ba lu tes šo ki nė ja vai kai. Gal ir jie no ri pa aug ti? Ar tik rai pa va sa rio lie tus 
vi sus au gi na?

Po lietaus visada giedra ateina.

Pir ma sis griaus ti nis pa ža di no me džius, pa šau kė la pus ir daigus. Tar si ža lia 
pa švais tė šian dien spin di la puo čiai miškai. Kve pia švie žiais, ką tik iš spro gu siais 
la pais.

Kur pa žvelg si, vi sur žalia. Ta ža lu ma at si spin di eže ruo se, upė se ir aky se.
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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, kregž-

dės, 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,  
sakydamas: 

Tarp daugelio balsų vakarais girdime 
puikų lakštingalos balso skambėjimą:  

Tai dainininkų karalaitė taip suokia. 
Ji smuikų ir vargonų niekina balsą!

Štai gegutė kukuoja: 

Štai griežlė saviškai griežia: 

Štai kaip putpelė plaka: 

Ir gandras seniai jau parlėkė; dar 
sniegas ne visur sutirpęs, bet jis jau su savo 
pačia lopo pakrypusį ir pairusį lizdą.

Paukšteliai pavasarį

Garny, garny, ga ga ga!
Tavo močia ragana!
Išvažiavo žagarų,
Parvažiavo be nagų!

„Čyru vyru, 
pavasaris”.

„Jurgut, 
kinkyk, paplak, 

važiuok!”

„Ku kū, 

        ku kū!..”

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

„Dalgį plak, pievon kak, 
pitpilik, pitpilik!..”
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Veiksmažodžių kaitymas asmenimis yra asmenavimas.

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

Vienaskaita   Daugiskaita
aš       dainuoju  mes      dainuojame
tu       dainuoji  jūs        dainuojate
jis, ji   dainuoja  jie, jos   dainuoja

4  Rask tekste „Pavasario svečiai” du esamojo laiko veiksmažodžius ir juos išasmenuok 
raštu.

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

1  Sugretink kikilio aprašymą su pateikta schema.
2  Nurašyk tekstą apie kikilį. Skirtingomis spalvomis pažymėk sudėtines aprašymo 

dalis. 
3 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  lakštingala. Net žvirbliai linksmiau čiršk . 
Visa gamta sveikin  pavasarį.

Mūsų sparnuočiai

Ki ki lis

Gra žus paukš tis ki ki lis. Jo vir-
šu gal vis ir spran das pilk švai mė-
ly ni, kak ta juo da. Tam sūs spar nai 
bal to mis juos te lė mis pa gra žin ti. 
Krū ti nė rus va, sna pas mė ly nas. 
Tik ras puo šei va.

Kur da mi ap ra šy mą, bū ti nai pa sa-
ko me, ką ap ra šy si me, ar ba bendrą
įspūdį (kas tai – paukš tis, žvė ris, 
au ga las, pa sta tas...). Vėliau api-
bū di na me daik to iš orės ypa ty bes, 
ar ba detales. Pabaigoje pa sa ko me 
ir sa vo nuo mo nę apie tą daik tą – 
įvertiname.

Aprašymosandara

Bend ras įspū dis

D     e     t      a      l     ė     s

Įver ti ni mas



75Gamtos bičiulių darbai pavasarį

Pet ras Cvir ka

De vei kos šne ku čiai

Koks bū tų kie mas be šne ku čio* 
pa va sa rį, be jo gies mės?! Žiū rėk, 
va kar dar jų bu vo tik po ra, o šian-
dien bū re liais iš me džio į me dį, iš 
kie mo į kie mą, ir taip vi są lai ką jie 
lan ko vie ni ki tus, sve čiuo ja si...

Pa gra man tiškiai* my li švil pu-
kus, ir kiek vie nas tu ri įsi kė lęs po 
ke le tą in ki lų. Daugiau sia jų pri dir-
bęs De vei ka. Ne ra si pas jį ber žo ar 
obe lies, kur ne ka bė tų ma žu čiai na-
me liai. Ki ti net spal vin gai nu da žy-
ti. Prie lan dų* įtai sy tos gon ke lės, 
šo nuo se iš pieš ti lan gai, o ant sto-
ge lių – bokš te liai. Vi sa tai pa gra
žin ta įmant ria* meis te rio ran ka. 
To dėl nie kur šne ku čių tiek daug 
ne ma ty si, kaip Pa gra man ty*. Jau 
ko vo pa bai go je de be sys jų nu gu la 
at šlai tes*, so dus, mau do si šim tai 
kiek vie no je ba lu tė je, ir kas dien vis 
tirš tė ja.

De vei kos lan gas nuo ry to iki va ka ro pra vi ras. Kart kar čiais meis te ris iš ki ša 
gal vą pro jį, žvelg da mas čia į vie ną, čia į ki tą me dį, ar jau ap si gy ve no po re lė, 
ar ge ra jiems jo nau ja me in ki lė ly. Ir mėg džio ja jis gies mi nin kus, švil pia pats. 
Nu ti lo šne ku tis – jam ir sa ko: „Na, dar už li tą, – gau si slie kie nos*!” Jei šne ku-
tis ne at si lie pia, De ve ika pats su švil pia, pats ir ran ko mis kaip spar nais skės te li. 
Klau so si va lan dė lę paukš tis, žiū ri ir ne iš ken tęs – pra gys ta.

1  Ką autorius vadina šnekučiais? Kaip Deveika su jais draugauja?
2  Perskaityk, kaip Sauliukas pavadino dvi apsakymo dalis. Kuriai daliai trūksta pava-

dinimo? Parašyk jį.

  Šnekučiai renkasi į Pagramantį.

  Deveika kalbina varnėną.
3  Aprašyk Deveikos inkilėlį. Pasinaudok pažinta aprašymo schema.
4  Išrašyk iš apsakymo penkis esamojo laiko veiksmažodžius.
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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.

Sa lo mė ja Nė ris

Vė jas ir vai kai

Jau pra na šai links mų die nų
Kas ry tą lan ko mus.
Ir vė jas – vė jas iš kal nų
Jau bel džias į na mus.

Kva to jas vė jas – ži no jis,
Kad juo di me džiai bus ža li, –
Pro lan gus skver bias*, pro du ris:
Pa va sa ris jau ne to li!

Ei, vai kai! – šau kia jis vai kus,
Ei, su si rin ki te vi si!
Aš tuoj nu pū siu jums ta kus, –
Ir žai si te ba si!

O vė jau, vė jau – kaip ge rai!
Koks tu, pa va sa ri, gra žus!
Pa lik sim lan gus at vi rai,
Kad my li mus ma žus.

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

 jismesjūs
 beldžia                beldžiame              beldžiate
 šaukia –
 žaidžia –
 kvatoja –
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At ėjo pa va sa ris

Pavasario taku

Veiksmažodžiai kaitomi laikais, skaičiais ir asmenimis.

Atėjo pavasa-
ris. Pa il gė jo die-
nos. Su trum pė jo 
nak tys. Nu tir po 
snie gas. Pra žy do 
pir mo sios gė lės.

Tris die nas ne bu vau lau ke – sir-
gau. Iš ėjęs nu ste bau. Ne gi aš sa vo 
kie me? Snie go vi sai ne li kę. Sau lė 
že me ri di nė ja si, o gluos ny je pil na 
ka čiu kų. Ber že švil pau ja var nė nas. 
Įsi vaiz duo ki te, ne var na, ne žvirb-
lis, o var nė nas! 

3 Pabandyk parašyti rašinėlį apie pavasarį.
4  Perskaityk Salomėjos Nėries dienoraščio ištrauką. Nurašyk sakinius, kuriuose yra 

esamojo laiko veiksmažodžiai. Veiksmažodžius pabrauk.
Kaip sma gu yra pa va sa rį ma no tė viš kėj! Krū mų vai ni kas iš to lo ža liuo ja 
be si ka lan čiais la pe liais. Kark ly nai ka ti nė liais gel to nuo ja ir sklei džia pa va-
sa rio kva pą. Po juos bi tu tės dūz gia. No rė jau nu si skin ti ša ku čių ir par si neš ti 
na mo. Negaliu ju din ti kark lų. Juk ten dirba bitutės! 

Baltos pusnys laukų nebekloja.
Kloja žemę lapų šilkas.

Pabiro, pasklido žiedai ant laukų.Rausta, rausta putinėlis, obelėlė jau geltona.
Nusvėrė žilvitį ėriukai balti. Pirmo speigo žemė laukia.

Visas šimtas vyturėlių į padangę pasikėlė.

1  Perskaityk vaikų rašinėlius ir atsakyk į klausimus.

  Ku ria me ra ši nė ly je ap ra šo mas pa va sa ris, jo po žy miai?

  Ko kie jaus mai reiš kia mi ant ra ja me ra ši ny je?

  Ko dėl ant ro dar be lio sa ki nių ga le de da mi įvai rūs sky ry bos žen klai?

  Ku ris ra ši nė lis įdo mes nis? Ko dėl?
2 Atrink posakius, kurie tinka pavasariui. Gali juos pavartoti, rašydamas arba pasa-

kodamas apie pavasarį.
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Dingo veiksmažodžiai!

Prisimink, pakartok, atsakyk

Pavasario saulė  meiliai
Ir , širdį ;

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 ?

Pamoka  sklandžiai. 
Pagriovys. Pirma balandžio.

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

autorius.
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4  Atlikite sienlaikraštį „Mūsų balandis”.

3  Kartu su Sauliuku pakartokite balandžio mėnesį įgytas žinias ir gebėjimus.

• Ką vadiname 
veiksmažodžiu?

• Į kokius klausimus 
atsako veiksmažodžiai?

• Kuo kaitomi 
veiksmažodžiai?

• Kokie yra 
veiksmažodžių 
asmenys?

• Kokius žinai 
veiksmažodžių laikus?

• Kurie veiksmažodžiai 
yra esamojo laiko?

• 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?

Prisimink, pakartok, atsakyk

Melų ir juokų diena

Velykos! Velykos!

Aplink pavasaris
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An zel mas Ma tu tis

Aš kal buo si su gi ria

Raus vas sau lės ka muo lys...
De ga vi sas pa gi rys,
Ry to žė rin čiam gais re
Aš kal buo si su gi ria:
– Gi ru žėl,
Ar pa bu dai? –
At si šau kia man ai dai:
– Pa bu dau, jau pa bu dau,
Ry to per luo se braidau.
– Ar pri kė lei paukš čiu kus?
Ai das at skren da la kus*:
– Pa klau syk –
Či ry! Či ry!
Čiul ba ul ba pa gi ry.

Skrai džio ja ap link žva liai
Sau lės paukš čiai
Spin du liai.
Vaikš to tarp gi riuos die na,
Kraitė jos gė lių pil na.
– Kam gė les,
Gi rel, bars tai?

Veiksmažodžiai, kurie rodo praeityje vieną kartą vykusį veiksmą,  
yra būtojokartiniolaiko. Jie atsako į klausimą ką veikė?

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

– Svei ka, gi ru že! Ar jau pa bu dai iš il go žie mos mie go?
– Pa bu dau, jau pa bu dau...

3  Nurašyk sakinius. Pabrauk būtojo kartinio laiko veiksmažodžius.
Ryš kio je sau lė je juo da vo me džių vir šū nės. Iš žie mos mie go pa bu do bi tu tės. 
Oras kve pė jo iš brin ku siais alk snių pum pu rais ir laz dy nų žir gi niais. Ąžuo lai 
pur tė anks ty vo ry to ra sas. Me džiai klau sė si pir mo pa va sa rio kon cer to.

Jom se ku pa sa kė les,
Klo ju pa ta lus mig lų
Ant ber že lių, ąžuo lų...

Greit užs nū siu
Ir pa ti –
Jau nak tis
Ar ti ar ti...
– Gi ru žėl,
Sal džių sap nų!
O gi ria:
– Ūū! Ūū!

– Te mar guos
Kal nai, šlai tai,
Ir į kili mus gė lių
Tu at skri si druge liu...

Va ka rė ly, va ka re
Vėl kal buo si su gi ria:
– Gi ru žė le,
Ką vei ki?
Ko, gi rel,
Ra mi, ty ki?
– Aš mig dau
Ši lų eg les,
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Pagal Oną Survilaitę

Kam žydėjo gėlės

Giriose ir laukuose, klausydamos vieversiuko čirenimo, šnekučiavosi gėlės:

Pavasaris gražus žiedais

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

Neužmirštuolė krovė pumpurus ir  vyturiukui. Puriena  
geltonai kaip saulė. Pienės  geltonai visas pievas. Smulki žibutė 

 vaikams. Tik erškėtrožė  pati sau.

Pabalius ir pievas nutvieskė auksinės purienos ir pienės. Pakrūmėse sumė-
lynavo žibutės ir skleidėsi plukės. Po kiek laiko žiedais apsipylė ir erškėtro-
žė. Bet jos žiedai buvo tuščiaviduriai, nes erškėtrožė žydėjo tik sau.

– 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 žy-
dėsiu vaikams. Po žiemos jie taip džiaugiasi išvydę žiedelį.

– Aš per graži, kad žydėčiau kam nors. Aš žydėsiu pati sau.
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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 nulauž-
tos 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  Ką berželis pavaišino sula?
2  Nurašyk paskutinę teksto pastraipą, esamąjį laiką pakeisdamas būtuoju kartiniu.

Pradėk rašyti taip: Tekėjo sula...
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Kaštono kerštas

1  Kaip berniukai elgėsi su kaštonu?
2  Kaip medelis atkeršijo neklaužadoms vaikams?
3  Parašyk pasakojimą pagal pateiktą paveikslėlių seriją. Savo rašinėlyje gali vaikus 

pamokyti patarlėmis, tik parink tas, kurios tinka.

  Ne kask ki tam duobės, pats į ją įkri si.

  Ant pa lin ku sio me džio vi sos ož kos li pa.

  Aukš tą me dį vi si vė jai už gau na.

  Kas tau ne ma lo nu – ir ki tam ne da ryk.
4  Perskaityk tekstą. Išrašyk iš jo būtojo kartinio laiko veiksmažodžius. Į kokį klausimą 

jie atsako?
Šil tas pa va sa ris at ėjo į miš ką. Veš liai su ža lia vo liek ni ber že liai. Ša kas iš-
sklei dė gluos nis. Tik vie nas kaštonas liū di. Žiau ri žie ma šak nis pa kan do? 
Švie si sau lė ne be šil do? Ne! Ne klau ža dos ber niu kai ap rai žė kaštono žie vę.

Žiema Pavasaris
Vasara Ruduo
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Al gir das Po cius

Žmo nės miš ke

Ne di de lia me miš ke ly je prie Ne ries upės gy ve no gra ži ir gau si kiš kių šei-
my na. Gy ve no il ga au siai lai min gi, mė ne sie nos nak ti mis ūba vo, ėjo ra te lius ir 
kraipy da mi ūsus krup sno jo* sal džia rūgš čius kiš kių ko pūs tus*.

Bet vie ną sau lėtą pa va sa rio sek ma die nį 
į ra mų jį miš ką ėmė griū ti žmo nės. Ru dos, 
ža lios, mėly nos ir dar ki to kių spal vų au to-
mo biliai burgz da mi lin do į kiek vie ną gra-
žes nę aikš te lę, lau žė jau nuo sius me de lius, 
bro vė si ar čiau prie upės. Per si gan dę seniai 
kiš kiai iš rū ko į lau kus, tik du ma ži skel ta-
lūpiai kiš ku čiai – Striu ku tis ir Bu ku tis – li-
ko tu pė ti po ša ko ta eg lu te. Su si glau dę ir 
drebė da mi jie klau sė si ne įpras to triukš mo, 
nuo ku rio su skam bo vi sas miš kas.

Ne la bai to li nuo jų su sto jo mė ly nas na-
me lis ant ke tu rių ra tų; jo stik lai ir šo nai taip pui kiai bliz gė jo, lyg upės van duo 
sau lė je. Kai at si da rė du re lės, pir miau sia pa si ro dė vie na ko ja, pas kui ki ta, po to 
vi sas žmo gus.

Po pir mo jo žmo gaus iš ma ši nos pa bi ro dar pen ki. Trys bu vo di de li, o trys 
per pu sę ma žes ni. Di die ji pa si tie sė ant žo-
lės mar gą pa klo dę ir su sė do, o ma žie ji ėmė 
bė gi nė ti apie eg lai tes, šū kau ti, kan ko rė-
žius mė ty ti.

Kiš ku čiai ne tik ne be kal bė jo, bet, ro dos, 
ir kvė puo ti nu sto jo. Juo du dar la biau pri si-
glau dė prie eg lu tės ka mie no, pri si spau dė 
prie že mės ir pa si da rė pa na šūs į ma žus ru-
dų sa ma nų gru mu liu kus.

Vė lai va ka re, kai din go žmo nės, iš lau-
kų į miš ke lį vėl su grį žo seniai kiš kiai. Jie 
ste bė jo si ir ne be ga lė jo sa vų jų vie tų ras ti. 
Vi sur bu vo pil na po pi er ga lių, tau kuo tų laik raš čių, tuš čių kon ser vų dė žu čių, 
bliz gė jo su dau žy tų bu te lių stik lai. Nors se no ji kiš kie nė strik sė jo la bai at sar giai, 
bet vis tiek ne pa ste bė jo sama no se įstri gu sios stik lo šu kės ir per si dū rė ko ją.

– Ne bė ra gy ve ni mo mū sų miš ke ly je, – pa sa kė ji, plo nu lie žu vė liu lai žy da ma 
žaiz dą.

Mūsų pėdsakai gamtoje
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– Šiuk šly nas, o ne miš kas, – pri ta rė ir ki ti il ga au siai.
Pa de ja vę ir pa si skun dę, kiš kiai ėmė si dar bo. Jie rin ko iš mė ty tus po pie rius ir 

ne šė į se ną bar su ko olą. Su kim šo ten vi sas šiuk šles ir už ka sė že mė mis. Šiek tiek 
pa gra žė jo ir pa švie sė jo miš kas. Blo giau bu vo su stik lais. Kai ku rie kiš kiai pa-
ban dė neš ti šu kes įsi kan dę dan ty se, bet su si pjaus tė lū pas. Te ko mes ti šį dar bą.

Ne spė jo miš ko gy ven to jai atsi to kė ti* po pir mo  
žmo nių antp lū džio, kai ki tą sau lė tą die ną vėl ėmė burgz ti  
au to mo bi liai. Pau pio žil vi ty nais iš rū ko kiš kiai į lau kus, tik  
du ma žie ji bro liu kai li ko tu pė ti po eg lu tė mis.

– Mes nie ko ne bi jo me, – pa sa kė jie šar kai Krek lei,  
ku ri pu šies ša ko se kė lė triukš mą ir  
ste bė da masi kraipė uo de gą.

– Pa žiū rė sim, pa žiū rė sim! –  
at sa kė šar ka su pa šai pa.

Bet vos spė jo ji tai pa sa ky ti, ir  
kaž koks vai ki ga lis* pa lei do per  
ša kas ak me nį. Iš si gan du si mar go ji  
paukš tė nu skri do į ki tą miš ko kraš tą.

Su si gū žė po sa vo eg lu te ir abu kiš ku čiai. Vi sas miš kas ai dė jo  
nuo žmo nių bal sų, nuo vai kų šū ka vi mų. Vie nas ak muo nu kri to  
be veik prie pat Striu ku čio uod egos. O prieš va ka rą ke li ne klau ža dos  
ber niu kai ėmė šo ki nė ti po eg lai tes ir vos ne už my nė Bu ku čiui ant ko jos.

Tą die ną ma žie ji bro liai tiek pri si dre bė jo, jog, ra miai gy ve nant, šios bai mės 
bū tų už te kę vi siems me tams.

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

1  Kaip žmonės elgėsi miške?
2  Parašyk kūrinio planą. Atpasakok pagal jį apsakymo turinį.
3  Išasmenuok būtojo kartinio laiko veiksmažodžius ir pabrauk jų galūnes.  

Paryškink minkštumo ženklus.

Vienaskaita                                        Daugiskaita

aš      rašiau   žiūrėjau   mačiau        mes    rašėme   žiūrėjome   matėme
tu                                               jūs
jis, ji                                                  jie, jos

Mūsų pėdsakai gamtoje
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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).

1  Koks pavasario darbas aprašytas tekste?
2  Ką gero daro žmonėms Skaistutis?
3  Išeikite į laukus ir stebėkite pavasario darbus. Palyginkite juos su Prano Mašioto 

aprašytais darbais.
4  Parašyk būtojo kartinio laiko vienaskaitos antrąjį asmenį.

išėjo – išėjai
tylėjo –   
kalbėjo –
žydėjo –

Pra nas Ma šio tas

Pa va sa rio lau kuo se

Snie gui nu tir pus, sau lu tė šil dė kai ti no lau kus,  
kad vei kiau džiū tų, kad ar to jui bū tų kur žag rė* įsmeig ti.

Pra džiū vo kal ve lės, iš ėjo į lau kus ar to jai,  
vie ver sė lių svei ki na mi. Tie sė va rė pir mas  
va gas, o pa va sa ris Skais tu tis, į jų dar bą  
žiū rė da mas, gė rė jo si ir kal bė jo:

– Kaip pui kiai že mė no ra gus žvil gi na!  
Džiau gia si pra tu sio ar to jo var to ma. Ar gir dit,  
vy rai, sma gų že mės traš kė ji mą, ar jau čiat ma lo nų  
jos kvė pa vi mą?

– Gir dim ir jau čiam, – at sa ko ar to jai. – Jau čiam, kaip mū sų jė gos, žag rę kil-
no jant, di dė ja.

– Lai min gi, ku rie že mės ga ly bę nu ma no, – lai mi na Skais tu tis ar to jus ir žen-
gia to lyn, gy vy bę, jė gą ža din da mas.

Ža di no Skais tu tis žel me nis sku bėt kil ti, gė le les, me džius žy dė ti, miš kus jau-
nu čius la pe liais šla mė ti.

Ir pie me nė liams, pir mą kar tą ban dą iš gi nu siems, ma lo naus žo džio ne šykš-
tė jo.

– Ga ny kit, ga ny kit, vai ku čiai, – kal bė jo: – už aug sit, vy rai bū sit.

Ką veikė? -o
Ką veikei? -ai

matė – matei
sakė –
šildė –    
puošė –Ką veikė? -ė

Ką veikei? -ei
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Pra nas Ma šio tas

Pet ru ko bul vės

Ren gė si bul ves so din ti. Vai-
kams da vė at rink ti, ku rios svei-
kes nės.

– La biau siai žiū rė kit, vai kai, 
kad bul vių ake lės bū tų svei kos: iš 
ake lių bul vės dygs ta, – pa sa kė ma-
ma.

Vai kai su ma nė pa tys bul vių pa-
si so din ti. Ma ma su ti ko. Vai kai ga vo 
bul vių, ir pa si da li ję lys vę, pa si so di no.

Vi sų bul vės ge rai su dy go, tik jau nes nio jo Pet ru ko nė iš že mės ne pa si ro dė.
– Kas čia at si ti ko? – klau si nė jo vai kai. Ma ma, nu ėjus į dar žą, pa kaps tė Pet-

ru ko lys vės ga lą. Ra do tik kur ne kur ke lis daige lius, o bul vių ne bu vo.
– Kaip gi so di nai, Pet ruk, kad bul vių 

že mė je ne ra dau? – pa klau sė mo ti na.
– Gi, ma ma, sa kei, kad bul vės iš 

ake lių dygs ta, – tei si no si Pet ru kas, – 
tai aš ake les iš pjaus čiau ir pa so di nau, 
o bul ves iš si ke piau ir su val giau.

– Tai tu, vai ke li, – nu si šyp so ju si ta-
rė ma ma, – sa vo pa sė lį iš anks to su-
val gei.

– Jis, ma ma, ne ži no jo, – tei si no bro-
liu ką vy res ny sis, – jog bul vės daige lis, 
iki šak nis ge rai į že mę įlei džia, se ną ja bul ve min ta.

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

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

Ką veikiau? Ką veikei? Ką veikė?
neradau sodinai rengėsi
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Kos tas Ku bi lins kas

Pu pa

Po že me pu pe lė mie ga.
Leis iš leis ji ža lią die gą*.
Kir-vir-ju pa, vir-vir-ju pa!
Pa so din siu ža lią pu pą.

Kai sau sa že me lė tru pa*,
Aš pa lais tau ža lią pu pą.
Kir-vir-ju pa, vir-vir-ju pa!
Aš pa lais tau ža lią pu pą.

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

1  Papasakok apie pupelės kelią nuo sėklos iki sėklos. Pavaizduok tą kelią paveikslėlių 
serijoje.

2  Kodėl eilėraštyje sakoma, kad pupelė po žeme miega?
3  Išrink iš eilėraščio veiksmažodžius ir nurašyk juos, skirstydamas pagal klausimus. 

Kokio laiko yra kairėje pusėje parašyti veiksmažodžiai, o kokio – dešinėje?

Ką veikia?  Ką veikiu?   Ką veiks?  Ką veiksiu?
miega      leis  

4  Papildyk sakinius tinkamais veiksmažodžiais.

Rytoj  saują pupų. Po dviejų savaičių pupos  žalius daigus. Visą 

vasarą augalus  vandeniu,  piktžoles,  žemę.  visą pupų 

rėtį. Kai pupas , tai  skanią sriubą.

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

5  Pasidaryk popierinių gėlių darželį.
 

Štiš, gai džiu kai skiau te rė ti!
Pri au gin siu pu pų rė tį.
Kir-vir-ju pa, vir-vir-ju pa!
Pri au gin siu rė tį pu pų.

Kai nu kir siu ža lią pu pą, 
Tai iš vir siu pu pų s riu bą.
Kir-vir-ju pa, vir-vir-ju pa!
Tai iš vir siu pu pų sriu bą.
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Tuš čias gand ra liz dis
Ste pu ko na mų kie me au go se na eg lė. Jos vir šū nę nu lau žė aud ra, bet lie muo 

ir ša kos te be au go. Eg lė je Ste pu ko tė ve lis įtvir ti no se ną ve ži mo ra tą. Ant ap lū-
žu sio ra to gand rai su si su ko liz dą ir iš pe rė jo du gand riu kus.

Ru de nį gand rai iš skri do. Ste pu kas pei liu eg lės lie me ny je iš rė žė skait me nis: 
9-10. Ber niu kas sa vo dar bu ap si džiau gė. Da bar jis ne pa mirš, kad gand rai iš skri-
do rug sė jo 10 die ną. Po kiek lai ko ber niu kas iš pjaus ti nė jo vis ki tas da tas. Pa ma-
žu skait me ni mis ir raidė mis jis iš va go jo vi są eg lės žie vę. 

Pra bė go ru duo, žie ma. Tik anks ty vą pa va sa rį at si ra do iš lė kę paukš čiai. Par-
skri dę gand rai, ra miai plas no da mi, ieš ko jo sa vo se nų liz dų. 

Ste pu kas lau kė sve čių iš pie tų. Vie ną ry tą ber niu kas ap si džiau gė – po re lė 
gand rų snū du ria vo liz de.

Iš spro go me džiai. Ža lia vo ir se no ji eg lė. Bet juo sau lė smar kiau šil dė, juo la-
biau eg lė džiū vo. Gand rams ne pa ti ko džiūs tąs me dis. Kar tą jie pa si kė lė ir nu lė kė 
ka žin kur. Paukš čiai ne par lė kė nei tą, nei ki tą die ną...

1  Kokia perskaityto apsakymo tema ir pagrindinė mintis?
2  Kuriai pastraipai nupiešta iliustracija? Nurašyk ją, būtojo kartinio laiko 

veiksmažodžius pakeisdamas būsimuoju laiku.
Rašyk taip: Išsprogs medžiai...

Pagal Gediminą Isoką
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1  Kas įvyko toliau, papasakojo bebrai, bet jie tepasakė 
kelis sakinius. Išplėsk bebrų pasakojimą.

  Pa si ro dė žmo gus tam siai ža lia uni for ma.

  Vai kai jam pa ro dė ne lai min gą ūd rą.

  Di dy sis žmo gus ir ma žie ji žmo nės kaž kur din go.

  Tem stant pa si ro dė bra ko nie rius – La pės Snu kis.

  Bjau ru sis žmo gus ėmė dar buo tis prie spąs tų.

  Stai ga pa si gir do grės min gas bal sas: „Stok!”

  La pės Snu kis, griež da mas dan ti mis, ati darė spąs tus.

  Iš lais vin ta ūd ra pa si nė rė kaip tor pe da po van de niu.

  Mes su pra to me, kad ir di dy sis žmo gus yra mū sų draugas.

Jo nas Avy žius

Ir di dy sis žmo gus mū sų draugas

Kas ga li ap sa ky ti vai kų džiaugs mą, 
kai jie pa ma tė beb rus! Ber niu kai juo kė-
si, šo ki nė jo, stum dė si pe čiais ir ba dė si 
kak to mis kaip iš dy kę ožiu kai. Žo džiu, 
vai kai tru pu tį kuok te lė jo* iš lai mės. Ir 
tai sa vai me su pran ta ma. Juk at si ra do jų 
mie li ke tur ko jai draugai, jų glo bo ti niai.

– Ma žie ji žmo nės svei ki na mus, su-
grį žu sius iš sve čių, – ta rė beb ras. – Bet 
jie ne ma to, kas ūd rai at si ti ko.

Ir jis, pa plau kęs po krū mu, dar kar-
tą tren kė uo de ga į van de nį.

Vai kai džiaug smin gai su kli ko. Jie 
pir mą kar tą pa ma tė se nį beb rą taip ar-
ti. Vie nas ber niu kas net iš tie sė ran ką, 
tar si no rė da mas pa spaus ti le te nė lę Di-
džio jo Užu te kio šei mi nin kui. Ta čiau ber niu-
kas gel to nais plau kais stai ga su šu ko kaž ką ir 
ėmė ro dy ti pirš tu į tą vie tą, kur bu vo spąs tai 
su ūd ra.

At si ti ko tai, kas tu rė jo at si tik ti: vai kai pa ga-
liau pa ste bė jo ne lai min gą go daus bra ko nie riaus* 
au ką.
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Bū si mo jo lai ko veiks ma žo džių prie sa ga yra -s(i)-. Skar die ji veiks ma-
žo džio šak nies prie bal siai prieš ją su dus lė ja – grėbsiu, grėbsi, grėbs.
Pas ku ti nė bū si mo jo lai ko trečiojo as mens prie bal sė ra šo ma taip, kaip 
ta ria ma – veš, grauš.

2  Kaip berniukai elgėsi su bebrais? Iš ko galima spręsti, kad jie tikri gamtos bičiuliai?
3  Išsiruoškite visa klase prie artimiausios upės ar ežero. Užsirašykite, ką įdomaus ten 

pamatėte.
4  Išasmenuok būsimojo laiko veiksmažodžius.

Vie na skai  ta                                    Daugiskaita
aš      plauk siu   bėg siu   ve šiu          mes  
tu                                                        jūs
jis, ji                                                    jie, jos 

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

Pavasaris vandens terpėje
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Mar ty nas Vai ni lai tis

Be var dis upe lis

Upe lis ma žu tis. Be var do.
Ban ge lė prie ko jų ra mi.
Gi liam du bu rė ly je nar do
An čiu kai, ma mos ba ra mi.

Nei vil ko, nei šeš ko, nei la pės.
Tik nen drių bu vei nė ža lia.
Tik pup laiš kiai*, mė ly nos kva pės*
Ir aje ro kar das ša lia.

Tik ša mas* – žu vų at ska lū nas –
Di džiuo jas ša mu kų bū riu.

1  Kokius vandens augalus ir gyvūnus poetas pastebėjo, atėjęs prie upelio?
2  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 –

Veiksmažodžiai, kurie rodo, ką veikdavo daiktas dažnai praeityje, yra 
būtojodažniniolaiko.

Tik laum žir gis* – uo do ma lū nas
Ir aš van de nė lin žiū riu.

Ma tau, kaip vil ny de be sė liai
Tai ske čia, tai glau džia bu res...
Le li jos – Van de nio pa sė liai –
Ska lau ja bal tą sias tau res.

Ma tau, kaip nuo aje ro kar do
Nu slys ta še šė liai re ti.
Ir ieš kau, upe li, tau var do,
Ku rio ne su ra do ki ti.

kepė –  
verkė –
rinko –
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Bū to jo daž ni nio lai ko veiks ma žo džiai tu ri prie sa gą -dav-. Dus lie ji 
veiks ma žo džio šak nies prie bal siai prieš šią prie sa gą su skar dė ja: kepė 
– kepdavo, ošė – ošdavo.

Vandens pasėliai

vandens lelijos plūdenos

nertis elodėja meldai nendrės

švendrai

ajerai

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

Tven ki nio pa kraš ty au ga , ,  ir . Van de ny je plū du riuo ja 
  ir . Po van de ni nė je juos to je ga li ma pa ma ty ti , .

3 Išasmenuok būtojo dažninio laiko veiksmažodžius.
Vienaskaita   Daugiskaita
aš      plaukdavau   augdavau  mes
tu                  jūs         
jis, ji         jie, jos

4  Pasidarykite vandens lelijų. Dideliame dubenyje įrenkite „vandens lelijų karalystę”.
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1  Kokius gyvūnus, gyvenančius vandenyje ir prie vandens, tau teko matyti?
2  Apie kuriuos vandens gyvūnus žinai iš pasakojimų ir iš knygų?
3  Pažvelk į paveikslėlį ir papildyk sakinius. Paryškink kablelius.

Prie  ir  gy ve na gau sy bė gy vū nų. Pa kraš čiuo se sa vo olas tu ri 

, , . Mie lai čia lai ko si paukš čiai: , ,  ir 

. Prie van dens ga li ma su tik ti įvai riau sių vabz džių: ,  ir 

. Jei gu ter pės van duo šva rus, pa ma ty si me, kaip dug nu ro po ja 
, o 

lapu šliau žia . Svar biau si van dens gy vū nai yra žu vys. Mū sų apy lin-

kių van de ny se daž niau siai su žve jo si me  ar ba .

4  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  
ir vir davo gražiomis mergaitėmis.

Vandens gyventojai

Įsidėmėk!
atskrisdavo – nes atskristi
nusileisdavo – nes nusileisti

gulbės
uodas

čiuožikas

sraigė vėžys

lydeka
kurmėnas

antis

bebras

laumžirgis

gandras

varlės

ūdra

garnys

ešerys

s

z

Kas gyvena vandenyje?
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Ežerą padegėme...

Ežerą  
padegdavome...

Ežerą 
padegame...

Vandens telkinių įdomybės

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

Si gi tas Ge da

Vė žys ir mie žiai

Prie eže ro pūdy mas*,
Pū dy mėly – mie že liai.
Vie ną ry tą at si kė lus, –
Vė žys var pas skai čiuo ja.

Vė žys var pas skai čiuo ja,
Ly de ka šiau dus ma tuo ja,
Du eše riai ker ta,
Ly de kos – grėbia.

Eikš, vė že li,
Eikš, vė že li,
Jis į eže rą ro po ja.
Eikš greičiau, rėp ly,
Ar ba eže rą pa deg sim.

Eže rą pa deg sim,
Vė žius iš grai by sim,
Ly de kom ar sim,
Eše riais akė sim.

Ma žiau sios žu ve lės
Su vai kais ga ly nė sis.

ropojo – 
kirto –     
grėbė –
arė –

akėjo –
skaičiavo –    
matavo –
degė –

1  Apie kokius vandens gyvūnus skaitei? Ką jie veikė?
2  Kurios teksto ištraukos pasakoja apie tikrus, o kurios apie pramanytus dalykus?
3  Nurašyk du pirmus eilėraščio posmelius. Pabrauk veiksmažodžius.

Nusakyk jų laiką.
4  Perskaityk du paskutinius eilėraščio posmus, vis keisdamas veiksmažodžių laiką.

5  Nurašydamas žodžius, iš veiksmažodžių padaryk daiktavardžius.

plaukė – plaukimas
kėlė –
graibė –   
ėjo –
augo –
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Jus ti nas Mar cin ke vi čius

Yra vie nas žo dis

Yra vie nas žo dis, ku ris mus ly di nuo lop šio iki  
kars to. Vi sa, kas bu vo ge ra, švie su ir links ma, kas  
skau dė jo, kas bu vo bai su ir al ka na mu my se –  
šau kė si mei lės, glo bos ir ap gy ni mo:  
ma-ma!

Gra žiau sios liau dies dainos apie ją!
Die ne lę ant ake lių,
Nak te lę ant ran ke lių...
Mo ti noms nė ra blo gų vai kų. Nie kas ne ga li tiek iš ken tė ti ir tiek ti kė ti, kaip 

jos.
Mo ti nos daina vo dainas ir se kė pa sa kas, ser gė jo pa pro čius ir mo kė ap si ėji-

mo, mel dė si už mus, ir mel dė mū sų: vai ke li, būk žmo gus!
O ko kia gra ži bu vo dir ban ti mo ti na!
Be je, ko dėl ne bu čiuo ja me ran kos mo ti nai  

– juk bu čiuo da vo me. Ir vai kai, ir su au gę –  
ar gi čia gė da?

Mo ti nos die na yra tam, kad kuo daugiau iš mū sų ga lė tų  
pa si lenk ti prie mo ti nos ran kų ir kar tu su liau dies  
daina iš tar ti:

Ga na pa il sai, ga na pa var gai, kol ma ne už au gi nai...

Brangiausias žodis

Motinos rankos yra švelnios.

1  Kokius gražius žodžius rašytojas sako apie mamą?
2  Ką veikė ir veikia mūsų motinos? Nurašyk tinkamą teksto ištrauką ir pabrauk 

veiksmažodžius.
3  Parašyk mamai kelis padėkos žodžius.
4  Pasimokyk dainelės ir padainuok ją mamytei.

Vai,     dė   -  kui    dė   -  kui     mie   - lai    mo  -  tu   - lei,
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kad    ma   -  ne    jau    -  ną     mei  -  liai    au -   gi  -  nai.
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Va le ri ja Val siū nie nė

Pa puo šiu že mę auk su

Pa puo šiu že mę auk su,
Žem čiū gais, gin ta rė liais,
Žie de liais iš kai šy siu
Aš var dą mo ti nė lės.

Aš mei lę jai pri siek siu
Taip am ži ną, kaip lai kas;
Ir dar pa si ža dė siu
Būt ge ras, ge ras vai kas.

Dė ko siu aš ma my tei,
Kad ma žą už au gi no.
Man daug lai mu žės lė mus,
Pa ti jos ne pa ži no.

Kuo atsidėkoti mamytei?

Gegužė – motinai skirtas mėnuo.

1  Kieno vardu kalbama eilėraštyje?
2  Ką vaikas pažadėjo mamytei?
3  Kaip eilėraštyje vadinama mama?  

Kokiais vardais dar galėtum ją pavadinti? Parašyk.
4  Kaip tu parodai savo meilę mamai?
5  Padaryk mamytei vieną iš šių daiktelių.

Tri mi tai di di, gaus kit, 
Te gul kas gy vas gir di,
Kad nėr bran ges nio per lo
Už mo ti nė lės šir dį!
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Jus ti nas Mar cin ke vi čius

Lau ki nė kriau šė     

 (Iš trau ka)

Au go ji vie nų vie na
Vi du ry ari mų,
Tar si el ge ta se na,
Ant laz dos pa ri mus.

Bet kas me tai kaip varš ke
Ji žie dais ap lim pa, –
Per ge ras vars nas* lau ke
Me du mi pa kvim pa.

Glau dė ji pie me nė lius
Nuo lie taus ir vė jo,
Vi so kai mo var ge lius
Su vi sais ken tė jo...

Ei, užsk lęs ki te du ris,
Nes iš juo do ši lo,
Pa si rai vęs kaip žvė ris,
Vie su las pa ki lo.

Pri si gau dęs de be sų,
Vė ją pri si kė lė...
– Oi, bai su, bai su, bai su! –
Rauda drebu lė lė.

Iš pa dan gių, iš pla čių
Aud rą at si va rė.
– Aud ra, ei ki me lenk čių, –
Vie su las jai ta rė.

Nu si krenkš tu si* pik tai,
Su riau mo jo* se nė:
– Pa žiū rė ki te tik tai –
Lenk ty niaut su ma nė!

Šo ko aud ra iš pas kos
Tie siai per dir vo ną,

Motinos meilė kas dieną nauja 

Bet už kliu vo už ša kos,
Per plė šė si jo ną.

– Kas čia kai šio ja ša kas? –
Se nė pa si šiau šė: –
Kas čia toks ke rėp la, kas?
– Aš – lau ki nė kriau šė.

Bėk, pik čiur na, kuo to liau –
Plau kus man su vel si.
Ir pra šau – kal bėk ty liau:
Duk re les pri kel si!

Pa so di no man vai kų
Šian dien gra žų bū rį.
O vai kai nak ties lai ku
Pa il sė ti tu ri.

– Ak, tu mo ky si ma ne! –
Aud ra ėmė šauk ti.
– Pa si trauk iš ke lio!
– Ne!
Aš ne mo ku trauk tis.



99

– Nu si lenk man, jei bė dos
No ri tu iš veng ti.

– Nu si lenk ti?
Nie ka dos!
Aš ne mo ku lenk tis.

Se nė, grie bus už plau kų,
Me de lius pa šiau šė.
– Tu ne liesk ma žų vai kų! –
Puo lė gin ti kriau šė.

Kri to aud ra ant gal vos
Tie siai į dir vo ną.
At si kė lė vos ne vos –
Bai siai die gė šo ną.

At si kė lė – ir pik ta
Vėl prie kriau šės puo lė.
Kriau šė bu vo dar tvir ta,
O, be to, drąsuo lė.

Ji ša kom be at van gos
Už puo li kę daužė.
Griu vo aud ra ant ša kos,
Triokšt – ir ją nu lau žė.

Už motinos galvos vaikui nė plaukas nenukrenta.

Iš di di ma mos gal va
Jau ne be pa ki lo.
Aud ra ir gi vos gy va
Nu šliau žė link ši lo.

O kai ry tą dan gu je
Sau lė pa te kė jo,
Kriau šė dar il gai į ją
Mir da ma žiū rė jo.

– Sau le, sau le! Už au gink
Ši tą jau ną so dą.
Nuo pik tų jų vė jų gink
Ma no se ną go dą*.

Lie ka jie nū nai vie ni
Vė jams ir še šė liams...
Že me, že me! Būk dos ni
Ma no ma žu tė liams.

1  Papasakok laukinės kriaušės istoriją.
2  Perskaitykite vaidmenimis kriaušės ir audros dialogą,  

tinkamai intonuodami sakinius. Kaip kalba audra?  
O kaip jai atsako kriaušė?

3  Koks priešmirtinis kriaušės prašymas? Perskaityk.
4 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.

Motinos meilė kas dieną nauja 
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– Ganykit, ganykit, , – kalbėjo:  
– užaugsit,  būsit.

Prisimink, pakartok, atsakyk

Liko tik veiksmažodžiai

Šį kartą sakiniuose liko tik veiksmažodžiai.  
Pabandyk atspėti žodžius, kurie  

pasislėpė po klaustukais.

– Pabudau,  pabudau,
    braidau.

  nukirsiu  ,
 išvirsiu  .

Matau,   
 skečia,  glaudžia ...

  padegsim,
  išgraibysim,
  arsim,
  akėsim.Dėkosiu   ,

   užaugino.

  pailsai,  pavargai,
  užauginai...

1  Prisimink gegužės mėnesį skaitytus tekstus ir pabandyk atlikti Sauliuko užduotį.
2  Pirmoje užduotyje pateiktus veiksmažodžius nurašyk, skirstydamas laikais.  

Kurių veiksmažodžių laiko negalima apibūdinti?
es. l.                      būt. k. l.                    būs. l.
braidau                 pabudau                   nukirsiu
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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?

• Kuo skiriasi būtojo 
kartinio ir būtojo dažninio 
laiko veiksmažodžiai?

• Pakartok veiksmažodžių 
rašybą.

4  Atlikite sienlaikraštį „Mūsų gegužė”.

Prisimink, pakartok, atsakyk

Mūsų gegužė

Kąveikė?Kąveikei?
     piešė – piešei        
         žydėjo – žydėjai

Kąveikdavo?
    piešdavo – nes piešė
      skrisdavo – nes skristi
Kąveiksiu?Kąveiksi?
      skalbsiu – nes skalbė
            degsi – nes degė
Kąveiks?
    bėgs – nes bėgo
          grįš – nors grįžo
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An ta nas Gied rius

Pa kly di mas

Gy ve no su se ne le ma ža mer gai tė Ony tė. Vie ną sy-
kį se ne lė siun tė Ony tę van dens par neš ti. Ony tė ne pa-
klausė. Se ne lė ją su ba rė. Ony tė su py ko, iš ėjo į so dą, 
at si sė do po me džiu ir pra dė jo ant se ne lės mur mė ti. 
Tuo tar pu so das ėmė ir pa vir to tan kia gi ria. Ony tė ap-
si žval gė – nei na mų nie kur ne ma ty ti, nei vie no gy vo 
žmo gaus. Per si gan do ir ėmė verk ti. Jai be ver kiant, at-
ei na ka ti nė lis ir klau sia:

– Ko tu ver ki, Ony te?
– Kur aš ne verk siu, – sa ko ji, – kad mū sų so das gi-

ria pa vir to ir aš ne be ran du sa vo na mų.
– Cit, ne verk, One le, – sa ko ka ti nė lis: – ei me, aš ta-

ve par ve siu na mo.
Ony tė nu si ra mi no, pa glos tė ka ti nė lį ir nu ėjo drauge. 
Ei na juo du, ei na, o vis gi ria ir gi ria. Ony tė ne rims ta, ver kia, verk da ma ka ti-

nė lį klau sia, ar dar to li so das, ar vei kiai na mo par ei sian ti.
– Nu si ra mink, Ony te, – sa ko ka ti nė lis, – pa ty lo mis 

kal bėk, kad žvė rys ne iš girs tų.
Bet, kur bu vęs, kur ne bu vęs, pil ka sis vil kas jau ir 

čia.
– Svei kas gy vas, ka ti nė li!
– Svei kas gy vas, vil ke li pil ka sis!
– Kur tą mer gai tę ve dies? Ati duok ją man.
– Ne, neduo siu, – sa ko ka ti nė lis. – Ve du ją na mo, 

pas se ne lę.
– O ko ji čia gi rio je ver kia! – su šu ko vil kas ir pri šo-

kęs no rė jo Ony tę pa grieb ti, bet ka ti nė lis pa purkšt pro 
ūsus su purš kė, vil kas iš si gan do ir nu bė go.

Ka ti nė lis su Ony te nu ėjo to lyn.
Ei na juo du, ei na, o vis gi ria ir gi ria. Ony tė vėl ne-

rims ta, verkš le na, verkš len da ma ka ti nė lį klau sia, ar 
dar to li so das, ar vei kiai na mo par ei sian ti.

– Nu si ra mink, Ony te, – sa ko ka ti nė lis, – pa ty lo mis 
kal bėk, kad žvė rys ne iš girs tų.

Bet, kur bu vęs, kur ne bu vęs, gau ruo ta sis lo kys jau 
ir čia.
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– Svei kas gy vas, ka ti nė li!
– Svei kas gy vas, lo ke li gau ruo ta sis!
– O kur tą mer gai tę ve dies? Ati duok 

ją man.
– Ne, ne duo siu, – sa ko ka ti nė lis. – 

Ve du ją na mo, pas se ne lę. Ji ne lai min ga, 
gi rio je pa kly do.

– O ko ji čia į gi rią at ėjo?! – su šu ko 
lo kys. – Ar ne ga lė jo na mie būt!

Ir puo lė ant Ony tės, bet ka ti nė lis pa-
purkšt pro ūsus su purš kė, lo kys iš si gan do ir nu bė go.

Ir vėl juo du ei na. Ei na, ei na, o vis gi ria ir gi ria. Ony tė jau ne be ver kia, tik pa-
ty lo mis ka ti nė lį klau sia:

– Ka ti nė li, bro le li ge ra sis, ar vei kiai mū sų so das bus, ar vei kiai na mu čių par-
eisime?

Ka ti nė lis Ony tę ra mi na:
– Tuo jau, Ony te, tuo jau, se sy te; tuo jau so das bus, tuo jau na mu čių par ei si me.
Ėjo juo du, ėjo. Pa ga liau ka ti nė lis su sto jo, su kniau kė, ir gi ria so du pa vir to, o 

so de se ne lė Ony tės ieš ko jo, ieš ko da ma šau kė: „Ony te, Ony te! Kur tu?”
Ony tė tuo jau iš po me džio pa ki lo, nu bė go pas se ne lę ir nu ėjo su ja į pir kią 

links ma ir ge ru tė.

Bendratis reiškia bendrą veiksmo pavadinimą. Bendratis baigiasi 
priesaga -ti (kalbėti, eiti, žiūrėti).

1  Dėl ko Onytė pabėgo iš namų?
2  Kurie stebuklingi įvykiai padėjo  

mergaitei suprasti, kad ji neteisi?
3  Sugalvok paveikslėliams pavadinimus  

ir parašyk kūrinio planą.
4  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.

Namai namučiai nors ir po smilga
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Kaip meškiukas paklydo

Be namų negerai

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, ap vo 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?
su sku ti, skal ti,
dir ti, bau ti,
cy ti, li ti,
grie ti, lie ti,
nu ste ti, slė ti,
kau ti, su gle ti

Niekur neik 
iš namų!

Paklydau! 
Nežinau, kaip grįžti 

namo.

Aš tik
trumpam.

Cit! Aš žinau, 
kur tu gyveni.

Eime!

1  Papasakok meškiuko nuotykį pagal paveikslėlių seriją.
2  Kaip reikia elgtis pasiklydus?
3  Nuo namelių nurašyk veiksmažodžius, įrašydamas praleistas raides.
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Ja ni na De gu ty tė

Mū sų ma žo ji se su tė

Bur ne lė žy di, dainuo ja akys.
O dvi ka se lės, o dvi plaš ta kės.
Per vi są die ną links mai plas no ja
Mū sų se su tė, mū sų ma žo ji.

Skai tau aš jai „Raudon ke pu rai tę”.
Šim tą jį kar tą. Vei de liai įkai tę.
Aša ros by ra kaip pu pos. Su lai kė:
„Tik apie vil ką, pra šau, ne rei kia...”

1  Iš ko matyti, kad sesutė dar maža?
2  Kokia mergaitės nuotaika? Ką ji mėgsta?
3  Kurie eilėraščio posmai pavaizduoti piešinėlyje? Nurašyk juos.

Daiktavardžius pabrauk mėlynai, būdvardžius – geltonai,  
o veiksmažodžius – žaliai.

4  Sąsiuvinyje parašyk priešingos reikšmės veiksmažodžius. 
didėti – mažėti  nuliūsti –
dirbti –   tamsėti –   
gerėti –    juoduoti – 
pradėti –  plonėti –

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

Kiekvienas iš mūsų ką nors sugeba. Sėkmę lemia darbas, valia ir 
kantrybė.

Duodu pieš tu ką. Pie šia jį na mą.
Ten raudon plau kė lau mė gy ve na.
Pie šia ma žo ji prie il go ke lio
Mė ly ną me dį ir sau lę ža lią.

Pieš tu kai laks to, pieš tu kai kva to ja,
Net lie žu vė lis pieš tu ką ve džio ja.
Mė ly nam me džiui pa do va no ja
Paukš tį gel to ną mū sų ma žo ji.
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Vla das Dautar tas

Tė vas

Me džio to jai ap su po miš ko kvar ta lą, ku ria me  
gy ve no vil kų šei ma. Stam bus, pa šiauš ta ke te ra* 
pa ti nas*, grakš ti, žvil gan čiu kai liu pa te lė* ir  
ru de niop ge ro kai iš au gę ke tu ri vil kiu kai. To kiai šei mai  
reikė jo daug mais to – ėmė ma žė ti miš ke stir nų, kiš kių, vis daž niau  
ding da vo iš pie vų pa miš kės gy ven to jų avys.

– Yra še ši vil kai, va di na si, ke tu ris ga li ma nu šau ti, –  
nu spren dė me džio to jai ir, stam biais šra tais* už tai sę  
sa vo dvivamz džius, lau kė va ro vų* at ge na mų vil kų.  
Ne il gai te ko dairy tis, ne kant rau ti. Miš ko pro sky no je*  
vy rai pa ma tė su ne ri mu sius pil kius: tė vą, mo ti ną ir ke tu ris  
vai kus. Ir vil kai sa vo prie šus ma tė. Vi si stab te lė jo  
va lan dė lei, glaus tė si vie nas prie ki to, dairė si ieš ko da mi  
iš ei ties... Stai ga pa ti nas, pa li kęs sa vo šei mą, di de liais šuo liais nu liuok sė jo prie 
me džio to jų. Tren kė ke le tas šū vių, vil kas su svy ra vo, bet vis dar šuo lia vo... Vėl 
pliūp te lė jo šū viai, ir pa ti nas kri to. Iš pas ku ti nių jų pa kė lė gal vą, ap si dai rė, bet 
pro sky no je jo šei mos jau ne bu vo: pa si nau do jusi są my šiu, vil kė su vai kais pa-
spru ko iš ap sup ties į ki tus miš ko kvar ta lus.

Be džiaugs mo, su si mąs tę rin ko si me džio to jai prie nu šau to vil ko. Vi si il gai 
ty lė jo. Vy rai su pra to, dėl ko pa ti nas pa si rin ko mir tį.

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

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.

Kaip tėvai savo vaikus myli?

Koks?         Kaip?
geras –       gerai
dažnas –
ilgas –         
mažas –

Koks?              Kaip?
gražus –          gražiai
stambus –
žalias –       
švelnus –Kaip?     -ai, -iai
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Bro liai Gri mai

Se ne lis ir anū kas

Vie nas žmo gus la bai  pa se no, ap kur to, men kai ma tė ir vos ga lė jo ko jas vilk ti. 
At si sė dęs prie sta lo, ne be nu lai kė ge rai šaukš to, lais tė stal tie sę, ir daž nai sriu-
ba jam iš bur nos per smak rą var vė jo. Tai ne pa ti ko jo sū nui ir mar čiai, ir se ne lis 
ga vo kraus ty tis nuo sta lo į ker tę už kros nies, kur jam duoda vo val gy ti iš pras to 
mo li nio du bens, ir tai dar ne daug. Nu liū dęs jis ta da žiū rė da vo iš sa vo ker te lės į 
sta lą, ir jo akys bū da vo pil nos aša rų. Kar tą iš jo dreban čių ran kų iš sly do mo li nis 
du be nė lis, kri to že mėn ir su du žo. Mar ti šo ko bar tis, se ne lis nie ko ne at sa kė, tik 
sun kiai at si du so. Su du žu sio vie toj jam bu vo 
nu pirk tas už ke lis ska ti kus kaž koks me di nis  
in de lis, iš ku rio jis tu rė jo da bar val gy ti. Vie ną  
die ną jų ket ve rių me tų vai kas, sė dė da mas as loj,  
dės tė pa si ėmęs ma žas len te les.

– Ką tu čia vei ki? – pa klau sė tė vas.
– Lo ve lį dir bu, – at sa kė vai kas: – už au gęs  

duosiu iš jo val gy ti sa vo mo tu lei ir tė ve liui.
Pa si žiū rė jo pats su pa čia vie nas į ki tą,  

su si grau di nę ap si ver kė ir tuo jau sa vo se ną tė vą  
vėl pa so di no prie sta lo. Nuo to lai ko vi sa da kar tu  
su juo val gė ir nie kuo met nie ko ne be sa kė, jei  
se ne liui kar tais ir at si tik da vo stal tie sę ap lie ti.

Gerbk senelius, nes ir pats pasensi.

      

      Mielas Seneli!

   Ačiū...

Kaip nuostabu, kad jau 

pavasaris!..

Linkiu...

1  Dėl ko liūdėjo senelis?
2  Kada pasikeitė sūnaus ir marčios  

elgesys su seneliu?
3  Kaip tu elgiesi su savo seneliais?  

Kuo juos pradžiugini?
4  Parašyk seneliui laišką. Pasidalyk su 

juo pavasario įspūdžiais.

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

Druge lis

Pa gal Mar ty ną Vai ni lai tį

Sau lė kai ta

Pa ti sau lė kai ta* – al su*.
Bi te lė vir pan čiu bal su
Čiū čiuo ja so do ra mu nes,
Ir skam ba žio gas prie ma nęs.

Ma tyt, žio ge liui pa tin ku.
Ir mie go no riu, ir tvan ku,
O jis ku te na man au sis.
Bet va – pa ki lo de be sis.

At ei na sun kiai ir lė tai.
– Žio ge li ma žas, pa ju tai?!
Ne tru kus bal siai ir vie šai
Skam bės ne smui kas, o la šai.

Gė ly tė
Pa ry čiais nu sto jo ly ti.
Gro ja vė jas tarp gė lių.
Grok, vė je li, vė je ly ti,
Ža lią džiaugs mą ra ge liu.

Grok, vė je li, vė je ly ti!
Kviesk į pie vas ir ma ne.
Aš pa šok siu kaip gė ly tė.
Kaip ra mu nė su pie ne!

Ak, druge li mar gas
Ant la pe lio ma žo,
Kas ta ve nu spal vi na,
Spar ne lius nu da žo?..

Gal mo čiu tė Sau lė
Ra šo to kį raš tą?..
Gal tau Vai va nu ker pa
Daugia spal vės* kraš tą?..

Gal ma ži nykš tu kai
Fė jų* vai vo ry ne*
At ve ria bur ta žo lėm*
Drabu žė lių skry nią?..

Gal pie tys pie tu kas
Bu či niais nu da žo?..
Ak, druge li mar gas
Ant la pe lio ma žo...

1  Kokius vasaros vaizdus piešia poetas savo kūriniuose?
2  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.
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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”.

Audros gali sukelti didelius pavojus.

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  Kuo džiaugėsi uodas? Kas nutiko įdienojus?
2  Ką pasakė varnas? Nurašyk jo žodžius ir pabrauk dvibalses.
3  Kaip reikia elgtis audros metu?
4  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.



110 Ką galima pastebėti vasarą? 

Pet ras Cvir ka

Vai vo rykš tė

Man su Si mu ku be žai džiant, už ei na de be sė lis ir pra de da re tais, di de liais la-
šais ly ti. Kur mu du pul si me? Iš si ne ria me iš švar kų, iš ver čia me juos pa mu ša lu 
į vir šų ir, vie nas ki tą per rėk da mi, lei džia mės pa žiū rė ti, kaip lie tus krin ta į upę.

– Su sau le ly ja – ka ra lius duonos ne te ko! – šau kia me abu.
Lie tus greitai pra ei na, grio viai 

ima pu to da mi dainuo ti. Mes nu ta-
ria me pa da ry ti tvan kas* ir su lai ky-
ti van de nį, ku rį ne ša tarp lys viai* ir 
go džiai ge ria su ski lu si že mė.

Už miš ko pa si ro do vai vo rykš tė, 
ir mes nu ta ria me nu bėg ti prie jos ir 
pa si žiū rė ti į vai vo rykš tę iš ar ti.

– Ka žin, iš ko ji pa da ry ta? – 
klau siu Si mu ką.

Mes bė ga me ir bė ga me. Jau pa-
sie kia me ir miš ko pa kraš tį, kur tu-
rė jo pra si dė ti vai vo rykš tė, bet 
ji da bar dar to liau. Už dus-
da mi puo la me už miš ko ir 
taip aiš kiai ją ma to me, jog 
net žo lių kups tą įsi dė mi me, 
iš kur ji ky la. Pri šo ka me prie žo-
ly no ir pa si len kę žiū ri me į že mę. 
Ūžia. Lyg šnypš čia.

– Ji į že mę su lin do, – sa kau Si mu kui.
– Eik tu, ji ne kur mis! Ugi ve, ve!
Si mu kas pirš tu pa ro do, kad vai vo rykš tė vėl už ko kio šim to žings nių. Ma to-

me, kad vis tiek jos ne pa vy si me, ir gro ži mės žiū rė da mi į nuo sta bias spal vas, 
ku rios ža liais, raus vais ir vio le ti niais kas pi nais juo sia lan ku vi są kai mą...

– Ji da bar van de nį ge ria. Gir di, kaip šniokš čia?
– Tai ko dėl ji bė ga nuo mū sų?
Vai vo rykš tė tols ta ir tols ta. 

Va lan dė lę ji su žim ba to kio mis 
skau džiai ryš kio mis spal vo mis, 
kad net akys raibs ta. Pas kui už-
gęs ta.
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Žodžiai, reiškiantys sakinio veikėją ir veiksmą, kurį tas veikėjas atlieka, 
yra svarbiausi sakinyje. Tai pagrindinėssakiniodalys.

1  Kuo vaikus nustebino vaivorykštė? Kodėl berniukai jos nepasiekė?
2  Rask apsakyme ir nurašyk vaivorykštę aprašančius sakinius. Paryškink minkštumo 

ženklus.
3  Paieškok žinių apie vaivorykštę „Vaikų enciklopedijoje” ir kituose šaltiniuose. 

Paaiškink berniukams, kaip vaivorykštė susidaro.
4 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?

5 Atlik vaivorykštės atvaizdą pasirinkta technika. 

Kas?   Onutė

Ką veikia?       rašo
Ką veikė?        rašė
Ką veikdavo?  rašydavo 
Ką veiks?        rašys

Ką galima pastebėti vasarą? 
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Vy tė Ne mu nė lis

Va sa rė lė

Va sa rė lė jau at ėjo
Iš šil tų šil tų pie tų –
Vėl mes šo ka me pie ve lėj,
Vėl mes su ka mės ra tu.

Vėl dainuo jam su paukš te liais
Gi rioj, pie voj ir lau kuos,
Vėl mums žy di ra mu nė lės
Prie ke pu rių ir plau kuos.

Pi nam di de lį vai ni ką,
Pi nam šyp san čiais vei dais,
Puo šiam se ną lau ko kry žių
Pie vų žy din čiais žie dais.

Sakinius, kuriuose yra tik pagrindinės sakinio dalys, galime išplėsti – 
papildyti kitais žodžiais.

1  Kur vaikai žaidžia? Ką jie veikia vasarą?
2  Kokia kūrinio nuotaika?
3  Išrašyk iš eilėraščio maloninius žodžius. Pažymėk jų priesagas.
4  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?).
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Kaip Pūkis Onutę išgelbėjo?

Poilsiaujame miške

Sakinio žodžius, kurie atsako į tą patį klausimą, atskiriame kableliais.

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

1  Papasakok Onutės nuotykį.
2  Ką reikia atsiminti einant į mišką?
3  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.
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K. Ma ru kas

Žu vy tė

At va žia vęs į kai mą, Vy tu kas nu-
dū mė per ra so tą pie vą meš ke rio ti...

Sklai dė si mig los. Tar si iš van dens 
iš plau kė me džiais ap au gu si sa la. Vir-
šū nės bu vo lyg pa aukš tin tos. „Kaip 
gra žu!” – ste bė jo si Vy tu kas. Jis kel-
da vo si vė lai ir nie ka da ne bu vo ma tęs 
ry to mig los, te kan čios sau lės.

– Vy tuk! Kur tu? – at skrie jo ma-
mos bal sas.

Plū dė pa ni ro, ir jis iš trau kė žu vy-
tę. Ma žą, si da bri nę, raus vais pe le-
kais*. Vy tu kas iš džiaugs mo nu svie-
dė meš ke rę ir pa čiu po žu vy tę. Šir dis 
smar kiai pla kė. Pir mą kar tą sa vo gy-
ve ni me jis su žve jo jo gy vą žu vį! Ga-
lės pa si gir ti ir pa ro dy ti vai kams.

– Vy tuk! Kur tu? A-ū-ū!
Prie aje rų pliaukš te lė jo žu vis. „O 

gal čia tos žu vy tės ma ma? – ding te-
lė jo min tis. – Ji taip pat ieš ko sa vo vai ko...” Ber niu ką apė mė liū de sys. Žu vy tė, 
su spaus ta jo ran ko je, gau dė orą, tar tum pra šy da ma pa gal bos.

– Vy tuk! A-ū-ū... – vėl su šu ko ma ma.
„O jei gu ma ne kas pa grob tų iš ma mos!” – pa gal vo jo ber niu kas. Jis įlei do žu-

vy tę į van de nį. Ji ku rį lai ką gu lė jo ant nu ga ros, pas kui ap si ver tė ir, viks te lė ju si 
uo de ga, nė rė į gi lu mą.

Vy tu kas čiu po meš ke rę, lai min gas nu bė go pas ma mą.

Prieš žodelius ir, arba, ar kablelio nededame.

1  Kokia vasaros pramoga susidomėjo Vytukas?
2  Tyliai perskaityk, kaip vaikas meškeriojo. Kaip keitėsi berniuko nuotaika?
3  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.

Poilsiaujame prie vandens
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Žodžius, sujungtus jungtukais o, bet, tačiau, atskiriame kableliais.

1  Ką reikia atsiminti vasarojant?
2  Kaip tu gali pasirūpinti savo ir kitų saugumu?
3  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.

Saugokis pats!

Nerink uogų ir grybų bei  
neskink augalų, kurių nepažįsti! Nežaisk prie gatvės ar kelio!

Jeigu išeini iš namų,  
pranešk apie tai suaugusiems!

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!
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Pieš tu kai laks to, pieš tu kai kvatoja,
Net lie žu vė lis pieš tu ką .

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.

Glau dė ji pie menė lius
Nuo lie taus ir .

Ne tru kus bal siai ir vie šai
Skam bės ne smui kas, o .

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

Vy rai su pra to, dėl ko pa ti nas pa si rin ko .

Vėl mums žydi ramunėlės 
Prie kepurių ir .

– Uode, niekada negirk dienos be .

– Ji dabar vandenį geria. Girdi, kaip ?

1  Iš kurių kūrinių yra pateiktos ištraukos? Kas parašė 
tuos kūrinius?

2  Kurie iš tavo skaitytų kūrinių yra apsakymai, kurie 
eilėraščiai, o kurie pasakos?
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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”.

3  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?

Prisimink, pakartok, atsakyk

Mūsų birželis
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Europos žemėlapis

Mes Europoje

1  Kokias žinai Europos valstybes? Kuo jos garsėja?
2  Paieškok žinių apie Europą įvairiuose šaltiniuose ir atsakyk  

į klausimus.

  Ku rios jū ros ir van de ny nai ska lau ja Eu ro pos kran tus?

  Kaip va di na si aukš čiau si Eu ro pos kal nai?

  Ku rios yra didžiau sios Eu ro pos vals ty bės?

  Kaip va di na si ma žiau sia Eu ro pos vals ty bė?
3  Parašyk penkis Europos valstybių pavadinimus.  

Pabrauk priebalses.
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Europos įžymybės

Keliaujame po Europą

1  Kuriose valstybėse yra nuotraukose pavaizduotos įžymybės?
2  Pasidalykite grupėmis ir paieškokite žinių apie vieną įdomią Europos vietą. Paruoš-

kite albumą „Europos įžymybės”.
3  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”.

PARYŽIUS

Eifelio bokštas 

LondonAS

Didysis Benas

ROMA

Koliziejus

ATĖNAI

Partenonas

BERLYNAS

Brandenburgo vartai

VARŠUVA

Karalių rūmai

Gedimino pilis

Visur gražu, bet 
Lietuvoje gražiausia.

O kur mums  
keliauti?
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Mar ty nas Vai ni lai tis

Af ri kie tiš ka kny ge lė

Mū sų prie klė čio* ga le
Si da bru žo lė nu kai to.
O drevė tam* ąžuo le
Du gand riu kai kny gą skai to.

Vie nas gar siai – kle kle kle!
Ki tas bro lis bū do lė to,
Bet sna pu ko vė tyk le*
Žo de lius kaip žir nius vė to.

Man „kle kle” – nei mė, nei bū.
Taip te tu lė su knią skal bia.
Gal jūs mo ko tės abu
Ne gir dė tą greita kal bę?

Gal ri kiuo ja te žo džius
Ne į de ši nę – į kai rę?..
Ir gand riu kai po me džius
Su ka le na ap si dai rę:

– Vės ta pie vų ža lu ma –
Ko je les raudo nas ge lia.
Va kar par ne šė ma ma
Af ri kie tiš ką kny ge lę.

Čia ne vie nas ir ne du,
O šim tai neg riu kų žo džių.
Be si mo kant – ū dū dū! –
Par dū duos ru duo į so džių.

Gau dys šal nos – ū ta ta –
Var ly tes ru dam ato le.
Ir bal ta gand rų svi ta*
Skris į Af ri ką, į to lią.

Ten žie mo jam be žie mų.
Ten ba si neg riu kai šo ka.
Tik žo de lių sve ti mų
Kaip ir tu, ber niuk, ne mo ka.

1  Kas ir su kuo kalbasi eilėraštyje?
2  Kodėl berniukas nesuprato gandriukų kalbos?
3  Kodėl reikia mokytis užsienio kalbų?
4  Nurašyk posmelį, kuriame aprašoma Afrika. Daiktavardžius pabrauk žaliai, būdvar-

džius geltonai, o veiksmažodžius – mėlynai.
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Pa gal Vy tau tą Bren cių

Ban gi nu kas že mę su ka

Su di lo jau ke li mė nu liai,
švy ta vę virš ban gų nak tim,
ban gi niai sa vo ke lio siū lą
vy nio ja vėl po pil na tim.
O mums – ap link pa sau lį suk ti,
nes taip žvaigž dy nai le mia.

Kelionė aplink pasaulį

Iš duo siu pa slap tį tau svar bią –
ap lin kui Že mę plauk da mi,
plank to ną* ūsais koš da mi,
gal būt mes... su kam že mę!

1  Įsivaizduok, kad kartu su banginiais keliauji aplink pasaulį. Papasakok, ką tau teko 
pamatyti.

2  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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Ar iš mo kai

Prisimink, pakartok, atsakyk

Kaip skai tei?  
Jei gu ne skie me na vai, 

gra žiai per skai tei  
vei kė jų žo džius, ki tiems 
ma lo nu bu vo klau sy ti – 
mo ki pui kiai skai ty ti.

Lie tu vių liau dies pa sa ka
Ežys ir po nas

Va žiuo ja po nas ke liu. Ša lia bė ga ežys.  
Be bėg da mas ra do ska ti ką* ir gie da:

– Aš ra dau ska ti ką, aš ra dau ska ti ką!
Po nui nu si bo do klau sy tis ežio ir lie pė  

tar nui at im ti iš jo tą ska ti ką. Tar nas  
ir at ėmė.

Ta da ežys vėl gie da:
– Ne tu rė lis at ėmė, ne tu rė lis at ėmė...
Po nas tar nui sa ko:
– Mesk tu jam į akis tą ska ti ką!
Tar nas nu me tė. Ežys vėl dainuo ja:
– Pa bi jo jęs ati da vė, pa bi jo jęs ati da vė...
Po nas la bai su py ko ir lie pė tar nui ežį  

šu ni mis už pju dy ti*. 
Tar nas už pju dė. Ežys su si rie tė į ka muo lį,  

ir šu nys nie ko ne ga li pa da ry ti.

GRAžiAiSKAityti?

Su kurk pa sa ko ji mą pa gal pa veiks lė lius ir pa pa sa kok draugams.

GRAžiAiPASAKOti?

Kaip pa pa sa ko jai? Jei gu su da rei gra žius sa ki nius, 
įky riai ne kar to jai tų pa čių žo džių, vi si su si do mė ję 

klau sė si – tu mo ki pui kiai pa sa ko ti.
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RAŠytiBEKlAiDų?

me di nei lė lei, sun kią kup ri nę,  
auk si nių sau lė te kių, gin ta ri nėje  
jū ro je, gra žių eže rų, ty lų va ka rą

gra žiai, švel niai, įdo miai

irk luo jame,  
sle piame, plau kia,  

kvie čia te, nė rei, jo jai,  
lauk da vai, grįš, degs

ačiū, burė sąsiu vi nis, są ly ga

yra, yla, ypač, įvai rus, įran kis, įėjo

drąsus, grį žo, ąso tis, mįs lė, ąžuo las ma ne – ma nęs
ta ve – ta vęs

Pa ra šyk žo džių dik tan tą: pa dik tuok draugui, 
o draugas pa dik tuo s tau. Jei gu ne pa da rei nei 

vie nos klai dos – mo ki pui kiai ra šy ti.

PAtSSuSiRAStiREiKAlinGųžinių?
Jei ži nai, kaip nau do tis 
šiais ir ki tais ži ny nais, 

mo ki pa klaus ti ir ste bė ti – 
su ge bi pats su si ra sti 

reika lin gų ži nių.

Prisimink, pakartok, atsakyk
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Ja ni na De gu ty tė

Sau lė šau kia

Su pa trys aukš ti kle vai
Paukš tį ma žą.
De be sų bal ti lai vai
Sau lę ve ža.

„Kur jūs ve ža te sau ly tę?” –
Pie nė klau sia.
Bi tė kuž da: „Pa sa ky ti?
Tik į au sį...”

Bo ružė žo ly nu sku ba –
Raudon ska rė.
„Pa si sė siu vie ną pu pą”, –
Žvirb lis ta rė.

De be sų lai vai prie kle vo
Jau su sto jo.
„Sau lė, sau lė at ke lia vo!” –
Pie nės plo ja.

Užu gi rių mė ly nų
Upės plau kia.
Ma ma, ma ma, išei nu –
Sau lė šau kia!

Jau šaukia vasara

MielasBičiuli!Šio je kny ge lė je ra dai ne vie-ną iš min ties ir gė rio gin ta rė lį, bet svar biau sia, kad iš mo kai jų ieš ko ti. Da bar pats ke liauk po ži nių pla ty bes ir rink šiuos bran-gak me nius. Lai kyk juos ne sau-jo je, ne bran ge ny bių dė žu tė je, o sa vo šir dy je. Da lyk juos vi siems, kas tik no ri. Ži nok, kuo daugiau jų iš da ly si, tuo daugiau tu rė si...Da bar sma giai pa il sėk ir drą-siai ženk į ket vir tą ją kla sę...

Mus abu jau  
šau kia va sa ra ir sau lu tė.

Sku bė ki me pas jas...  
Gerųatostogų!

                         Saulutė
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žODynĖliS

A
alsu – trošku, tvan ku
archeologas– žmogus, tiriantis praeitį iš iškasenų – senovinių daiktų  
(puodynių, įrankių ir kt.) likučių
atgarsis – nuomonės at bal sis, gar so at si kar to ji mas 
atlapoti – plačiai atidaryti (duris, langus)
atsitokėti – at si gau ti, atsi pei kė ti
atšlaitė – vie ta pa lei šlai tą; pa kal nė, pa šlai tė
avidė – avių tvar tas
 
B
balzganas – neaiškiai bal tas, bals vas
brakonierius– me džio klės ir žve jy bos įsta ty mų pa žei dė jas
bukutis– nedidelis, melsvai pilkas, rusvais šonais paukštis
burtažolė – bur tams var to ja ma žo le lė

D
daržinė– medinis pastatas pašarui, gyvuliams ar padargams laikyti  
daugiaspalvė – tu rin ti daug spal vų; vai vo rykš tė
der va – su kie tė ję sa kai ar ba į juos pa na ši dirb ti nė me džia ga
diegas – pra si ka lęs sėk los daige lis su dar ne iš si sklei du siais la pe liais
dykinėti– nie ko ne veik ti
drabstyti– drėb ti, taš ky ti, mė ty ti
drevėtas – iš pu vęs, tu rin tis drevių
dryktelėti – tįs te lė ti

F
fėja– ant gam ti nė mo te riš ka bū ty bė, ga lin ti pa dė ti ar ba pa kenk ti
fonas – kaž ką su pan ti ap lin ka arba spal vi nis dailės kū ri nio pag rin das
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G
Giedraičiai – mies te lis Mo lė tų ra jo ne
gi ra – rūgš to kas gai vus juo dos duonos gė ri mas
go da – sva jo nė
gonkelės – gy ve na mo jo na mo prie sta tas prieš jį, prie angis
griauti– čia: griaudėti, trankytis
gūrėti – duž ti, tru pė ti

i,Į
ietis – du ria ma sis gink las ar ba svai do ma sis spor to įran kis
įmantrus – ne pa pras tas, tu rin tis ne įpras tų bruožų, ving rus, pai nus

K
kaimenė– būrys gyvulių, banda
kalavijas – tie sus du ria ma sis ar ker ta ma sis gink las
kamara – tro bos pa tal pa įvai riems daik tams ir pro duk tams pa si dė ti
katilius – ka ti lų dir bė jas, tai sy to jas ar par da vė jas
kerčia,kertė– garbinga vieta už stalo kampe
kerpė – gniu žu lo pa vi da lo au ga las, au gan tis ant ak me nų, me džių žie vės, že mės, 
na mų sie nų
ketera – gy vu lio nu ga ra
kiškiųkopūstai – rūgš tus au ga las pa na šiais į do bi lo la pais, 
kiš kia ko pūs tis
kriputė – vin giuo ta li ni ja
krupsnoti – ės ti 
kuodelis– linų, pakulų ar vilnų susuktas gumulas verpti
kuoktelėti – kvaiš te lė ti, džiaug tis be rim tos prie žas ties
kvapė – van dens au ga las

l
lakus– lengvai, greitai lekiantis
lan da – sky lė, an ga
laumžirgis – stam bus prie van dens gy ve nan tis vabz dys
liudininkas – asmuo, ma tęs įvy kį, ja me da ly va vęs ar ba ką tik rai apie jį ži nan tis

M
mylia – ke lio ma tas, truputį didesnis nei pusantro kilometro
monas – čia: kerštas 
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n
nugrumenti – griaus ti, nu dun dė ti
nuožmus– žiaurus, negailestingas
nusikratyti– at si kra ty ti
nusikrenkšti– nu si ko sė ti

P
Pagramantis – mies te lis Tauragės ra jo ne
pagramantiškis – gy ve nan tis Pa gra man ty je
pakulos – nu šu kuo tas li nų ar ka na pių pluoš tas
patelė– moteriš ko sios ly ties gy vū nas
patinas – vy riš ko sios ly ties gy vū nas
pelekas– plaukomasis žuvies sparnelis
Pelenųdiena– diena, katalikų kalendoriuje žyminti gavėnios pradžią
planktonas – smul kūs van dens gy vū nai
plūdelė – prie meš ke rės ka bi na mas ne skęs tan tis daik tas 
prasibastyti – be tiks lo vaikš čio ti, val kio tis, kla jo ti
priekalas – ge le ži nis sto vas kal vė je me ta lui kal ti
prieklėtis – pa sto gė prie klė ties prie kio 
pritukimas – se nas pur vas
proskyna – pra skin ta, iškirs ta miške juos ta
pūdymas – pa lik tas ne ap sė tas be si il sin tis dir ba mas lau kas
puplaiškis – la bai kar ti vais ti nė pel kių žo lė

R
rainelė – čia: spalvingi apvalūs rašteliai

S
sąmyšis – su mi ši mas, pa kri ki mas, su iru tė
sarmata(netinka vartoti) – gėda
saulėkaita– karščiausias dienos metas vasarą
skatikas– smulkus pinigas
skuja– pušies šakelė
skverbtis– veržtis, brautis, lįsti
sliekiena – slie ko mė sa
stabas– statula ar koks daiktas, laikomas dievu ir garbinamas
standus– kietas, nelankstus
sterblė – prie ki nė si jo no, pri juos tės ar marš ki nių da lis
suglemžti – go džiai su ės ti
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sula – pa va sa rį iš me džių (pa pras tai kle vų ir ber žų) lei džia mos sul tys
suriaumoti – sto ru stip riu bal su baub ti; sto rai gar siai kal bė ti
svita – gar bin go as mens pa ly da, pa ly do vai

Š
šamas – gi lių gė lų jų van de nų stam bi žu vis su il gais ūsais
šnekutis – var nė nas
šratas – švi ni nis ru tu liu kas medžiokliniam šau tu vui užtai sy ti

T
tarplysvis – tar pas tarp lys vių
tauras – senovėje gyvenęs stambus žvėris, iš ku rio ki lę na mi niai gal vi jai 
triūsti – dirb ti smul kų na mų ruošos dar bą
trupėti – būti sausam, by rė ti, da ly tis į smul kias da ly tes
tulžys– nedidelis žaliai mėlynos spalvos paukštis 
tvanka – pylimas vandeniui užtvenkti, užtvanka

U
užpjudyti – užsiun dy ti, užleis ti šuni mis

V
vaikigalis – paaugęs, iš dy kęs vai kas
vaiskumas– skaidrumas, giedra
vaiskus– giedras, permatomas, aiškus (dangus)
vaivorynas – vie ta, kur au ga daug vai vo rų – mė ly nių uo gų
varovas – žvė rių bai dy to jas me džio klė je
varsna – il gio vie ne tas (apie 125 žings nius)
vėtyklė– lentutė (mentelė) grūdams atskirti nuo pelų
viržis – labai me din gas krū mokš nis ša ko tu stie bu, smul kiais la pe liais ir 
raus vais žie de liais

ž
žagrė – se no vi nis pa dar gas že mei ar ti
žalvarinis– padarytas iš specialaus metalų (vario ir cinko) lydinio
židinys – ugniakuras, vie ta, kur žeria mos žari jos
žiežula – pa sa kų ra ga na, bur ti nin kė
žvakigalis – žva kės ga las, men ka žva kė
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