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Tu jau trečiokas!  
Sveikinu! Drąsiai ženk į 
nuostabų išminties ir žinių  
pasaulį. Keliauk saulėtais mano 
takeliais. Čia rasi daugybę  
pasakų, nuotykių, išdaigų,  
kelionių, skambių eilių,  
neįmintų mįslių, niekada  
nesenstančių patarlių. Visa tai 
Tau padės pažinti ir suprasti 
pasaulį, kuris pilnas nuostabių 
dalykų. Mano takeliuose  
pateikti tekstai atkreips Tavo 
dėmesį į tai, kas svarbu ir  
įdomu žmonių ir daiktų  
pasaulyje. Vadovėlio užduotys 
ugdys Tavo atidumą,  
išradingumą, savarankiškumą,  
o klausimai skatins tyrinėti,  
aiškintis, pačiam ieškoti  
atsakymų.

Sėkmės ir džiaugsmo  
mokantis!

Mielas Bičiuli!

Saulutė
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Vy tė Ne mu nė lis

Į mo kyk lą

Dzin dzin dzin skam bu tis
Į mo kyk lą šau kia,
Vieš ke liais ke le liais
Jon vai ku čiai plau kia.

Sma gūs ir links mu čiai
Su krep še liais žen gia,
Tar tum bal tos žą sys
Skren da per pa dan gę.

Ryt me čio sau lu tė
Šyp so si ir švie čia,
O mo kyk los du rys
„Pra šom kla sėn” kvie čia.

Pra šom – čia ra šy sim,
Pra šom – čia skai čiuo sim,
Per trau kos su lau kę,
Žai sim ir dainuo sim.

Mes vėl mokykloje

Čia mes su Ko lum bu*
Po ma rias ke liau sim,
Af ri koj ma ty sim,
Kaip gy ve na strausai*.

Čia tė vy nės sa vo 
Pra ei tį re gė sim,
Su kri vių kri vai čiais*
Čia pa si kal bė sim...

Dzin dzin dzin skam bu tis
Į mo kyk lą šau kia,
Vieš ke liais ke le liais
Jon vai ku čiai plau kia.

1 Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis?
2  Kokia kūrinio nuotaika?
3  Parašyk kelis sakinius apie mokslo metų pradžią.  

Pavartok eilėraščio vaizdingus posakius.
4  Sukurk eilėraščiui melodiją ir padainuok.  

Pritark pasirinktu mušamuoju instrumentu.

žąsys

tambūrinas būgnelis lėkštės belstukas barškutis
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K. Ma ru kas 

Ka da sal dai niais snin ga

– Kelk, ma žy te, kel kis, – ža di na mo čiu tė  
anū kė lę į mo kyk lą.

O Vai vu tei pats sal džiau sias mie gas.  
Anks ti dar ne įpra tus kel tis.  
Tik su niurz gia*, pa si muis to* ir vėl  
už si trau kia ant gal vos šil tą antk lo dę.

Ma to se ne lė, kad anū kė lė ne si ke lia, ir sa ko:
– Va je, kiek sal dai nių pri snigo!
Pra plėšia Vai vu tė akį.
– Sal dai nių? Kur tie sal dai niai?
Pra plė šia ki tą.
– Ko dėl ma nęs anks čiau  

ne pa ža di no te?
Mo čiu tė pa duo da ba tu kus.
– Pa sku bėk, ma žy te. Su rinks vai kai sal dai nius, tau nie ko ne liks.
Vai vu tė strykt iš lo vos, pri šo ko prie lan go. Lau ke švie su, sau lė je skais čiai 

tvi ska ak me nė liai. Jo kių vai kų ne ma ty ti. Ir mie gas pra ei na. Ta da ji ir pa ti  
su si pran ta, kad sal dai niais ne ga li snig ti. Tuoj šo ka reng tis.

Tai mo čiu tė! Tai ap ga vo! Bet la bai la bai ge ra.
Jei ne mo čiu tė, pa čią pir mą die ną  

Vai vu tė bū tų pa vė la vu si į mo kyk lą.

manęs  skaisčiai

1  Kokią apgaulę sugalvojo senelė? Kodėl?
2  Už ką Vaivutė buvo dėkinga senelei?
3  Perskaitykite apsakymą vaidmenimis.
4  Kokios nuotaikos tu šiandien keliavai į mokyklą? Kodėl?
5  Suskirstyk tekstą sakiniais ir nurašyk, sakinius užbaigdamas tinkamais skyrybos 

ženklais.
Vėl mokyklos skambutis kviečia mus į klasę prasidėjo naujieji mokslo 
metai visi mokiniai stropiai mokosi gera drauge dirbti ir žaisti kelintą klasę 
tu lankai kaip tau sekasi mokytis sėkmės moksle

Ar atsimeni? Mūsų kalba sudaryta iš sakinių. Sakiniai, užbaigiami 
tašku, vadinami tiesioginiais. Sakiniai, kuriais klausiame, yra 
klausiamieji. Jie baigiami klaustuku. Jeigu sušunkame, sakinį 
baigiame šauktuku. Tai šaukiamieji sakiniai.
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Vy tau tas Bub nys

Tė vy nė

Tą va sa rą Kri stu pas drauge su tė vu iš si lei do į to li mą ke lio nę. Džiau gė si ber-
niu kas, pir mą kar tą lan ky da ma sis Ry go je* ir Ta li ne*, vaikš čio da mas se no sio-
mis Peterburgo* gat vė mis. Kiek vie na me mies te jis įsi gi jo nau jų draugų, už si-
ra šė jų ad re sus, su si ta rė rašyti laiš kus. Ta čiau vie ną vė lų va ka rą su šnabž dė jo:

– Aš no riu na mo, tė te.
– Ar gi tu ne pa ten kin tas ši ta ke lio ne? – nu ste bo tė vas.
– Man vis kas bu vo la bai įdo mu, – at sa kė ber niu kas,   

pa ty lė jo ir vėl pa kar to jo sa vo žo džius lyg ko kią pa slap tį: 
– Aš tik rai no riu na mo.

Ši tą trum pą po kal bį tė vas pri mi nė Kri stu pui gal tik po mė ne sio. Jie du irs tė si 
val ti mi po eže rą. Bu vo šil ta pa va ka rė, ra mus van duo bliz gėjo tar si veid ro dis. 
Ne to lie se gel to ja vų lau kai, nuo pie vų ki lo rū kas. Tė vas įsi žiū rė jo į pa eže rė je 
stūk san tį* pi lia kal nį ir ta rė:

– Kai mū sų ke lio nės me tu pa sa kei, kad no ri grįž ti na mo, aš ta ve su pra tau, 
Kri stu pai. Ly giai ši taip aš pats sau esu iš ta ręs per nai, kai lan kiau si Pa ry žiu je.

– Bet juk te nai tu rė tų bū ti la bai gra žu, tė te!
– Gra žu, tai tie sa, – pri ta rė tė vas. – Pa sau ly je daug gra žių ša lių ir mies tų, ta-

čiau žmo gui pa ti gra žiau sia ta že mė, kur jis gi mė. Ta že mė – jo na mai, ta že mė 
– jo tė vy nė.

– Aš da bar ži nau, tėte: kad kur bū čiau iš ke lia vęs, vie ną syk pa ju siu – no riu 
na mo, – pra bi lo su si mąs tęs Kri stu pas.

– Lai min giau sias ta sai žmo gus, ku rio na mai – jo pa ties tė vy nė, – at sa kė tė vas.

1  Kuriuos miestus aplankė Kristupas? Kaip jautėsi juose būdamas?
2  Perskaitykite tėvo ir sūnaus pokalbį vaidmenimis.
3  Rask ištrauką, kurios turinys pavaizduotas iliustracijoje.
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Pasakoti galima ir nupieštais vaizdais, sukurtais daiktais.

4  Nurašyk tris svarbiausius teksto sakinius. Paryškink dvibalses.
5  Apžvelk vaikų darbelius apie vasarą. Kokiais būdais jie atlikti? Pasirinktu būdu 

pavaizduok įdomiausias savo atostogų akimirkas.

Vasaros įspūdžiai
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Akys – tai regėjimo 
organas. Jomis matome 
pasaulį. Akys yra labai 
jautrios. Saugokime 
jas nuo sužeidimo, 
nepervarginkime.

Ausys – tai klausos organas. Jos 
padeda pažinti garsus. Ausis reikia 
gerai prižiūrėti, švariai išsiplauti. 
Ausims labai kenkia triukšmas.

Kvapus tiriame uosle. Uoslės 
organai yra nosyje.

Pažinti pasaulį  
padeda mums  

pojūčiai: regėjimas, 
klausa, uoslė,  

lytėjimas ir skonis.

Lytėjimo organai yra odoje. Lytėdami  
jaučiame šilumą ir šaltį, žinome, kas 
yra kietas, o kas minkštas, sausas arba 
šlapias.

Skonį juntame liežuviu. 
Skiriame keturis 
pagrindinius skonius: saldų, 
sūrų, rūgštų ir kartų.
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1  Kokie pojūčiai reikalingi skaitant, rašant, valgant, žiūrint televizorių?
2  Įmink mįsles. Įminimus parašyk abėcėlės tvarka ir nupiešk.

Dvi sesutės per kalnelį nesueina. Mįslių tėvas klane guli. Du grybukai 
pagiry stovi.

3  Kam reikalingas žiūronas? Pasidaryk žiūroną pagal pateiktus nurodymus.

Žiūronas – tai prietaisas, kuris padeda geriau matyti toli   
esančius daiktus.

• Paprašyk suaugusiojo, kad atkirptų buteliukų dugnus.
• Buteliukus apvyniok aliuminio plėvele.
• Iš įmaučių iškirpk du skrituliukus, truputį didesnius negu buteliukų 

dugnai.
• Skrituliukus lipnia juostele priklijuok prie buteliukų.
• Virvutę pritvirtink prie žiūrono.
• Lipnia juostele suklijuok abu buteliukus. Juostelę gali pridengti 

spalvoto popieriaus juostelėmis.

Kaip pažįstame pasaulį?
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K. Ma ru kas

Su ma ni mer gai tė

Vie ną die ną ma žo ji Au gu tė, žais da ma kie me, pa ma tė me dy je paukš tį.  
Au gu tė pa li ko sa vo ki bi riu ką ir pa si lei do te ki na per kie mą pa žiū rė ti, kas tai per 
paukš tis.

– Ne bėk, Au gut, taip smar kiai, par pul si, – per spė jo  
vy res nio ji se suo Ra mu nė.

Bet Au gu tė dar greičiau bė ga. Pri bė gu si  
prie me džio, dairo si, kaip į tą me dį įko pus.  
Paukš tis aukš tai tu pi, – ran ka ne pa siek si.

Se suo šau kia:
– Ne lipk į me dį! Per plė ši su kne lę ir ko jas su si brai žy si!
Au gu tė ap si me tė ne gir din ti: pa šo ku si už si ki bo abiem ran kom už ša kos. Pa-

ban dė dar aukš čiau pa si kel ti. Bet ran kos nu tir po, ne iš lai kė, ir mer gai tė nu kri to 
ant že mės, skau džiai už si ga vo į ak me nį ko ją. Par kry pa vu si na mo, rauda:

– Ma ma, ko kia Ra mu nė ne ge ra... Kam pa li ko ma ne vie ną?
– Tai ko tu ko rei si į me dį? – ėmė bar tis ma ma.
– O ko dėl Ra mu nė ma nęs ne sau go jo?..
Ma ma nu plo vė žaiz dą, ap ri šo ko ją  

ir pa sa kė:
– Tu jau ne ma ža. Reikia pa čiai  

sau go tis.
Ki tą die ną Au gu tė vėl žai dė kie me. Ma ty da ma,  

kad Ra mu nė sklan do* kny gą, ji iš slin ko pro var tus.  
Gat ve dar dė jo ir švil pė ma ši nos, lė kė mo to ro le riai*.  
Au gu tė, pir mą kar tą iš trū ku si į gat vę be ma mos ir se sers,  
jau tė si la bai lai min ga. Ki to je pu sė je ji pa ma tė tvi skan čią stik lo šu kę. „Bėg ti ar 
ne bėg ti per gat vę?” – su abe jo jo. O gat ve šiur piai kauk da ma lė kė raudo na ma-
ši na.

„Reikia ir pa čiai sau go tis”, – pri si mi nė Au gu tė ma mos žo džius. Ma ši na pra-
švil pė pro ša lį, o mer gai tė su grį žo į kie mą.

Žinok ir visada laikykis saugos taisyklių.

užsikibo
išslinko1  Kaip elgėsi Augutė?

2  Ko mergaitę pamokė mama?
3  Išrašyk iš teksto po du tiesioginius, klausiamuosius ir šaukiamuosius sakinius.
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1  Įmink mįsles.
2  Kurių mįslių įminimai nepavaizduoti paveikslėliuose? Nupiešk jiems iliustracijas.
3  Iš mįslių tekstų išrašyk žodžius su minkštumo ženklu.
4  Padaryk gatvės maketą pagal pateiktas nuotraukas.

Ne žmogus, bet su akim, kartais su 
dviem, o kartais su trim.
Visos jos skirtingai šviečia, eit 
neleidžia arba kviečia.

Kad atsikeltų, dangų paremtų,
kad prašnekėtų, daug pasakytų, 
kad rankas turėtų, vagį pagautų.

Dryžuota gyvatė  
vingiuoja per gatvę.

Raudona mašina važiuoja,
ant stogo kopėčias vežasi.

Atvažiuoja namelis, priekyje 
raudonas kryželis.
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Al do na Kand roš kai tė

Ne nu ora ma žvirb liu kas

Kregž dės liz de žvirb lių po ra iš si pe rė jo vai kus.  
Vos tik žvirb liu kai ap si plunks na vo, tuoj ėmė kai šio ti  
gal vy tes pro mo ti nos spar nus. Žvirb liu kai daug ko ne ži no jo  
ir to dėl nuo lat klau si nė jo:

– Kas ten ošia?
– Me džiai ošia, – at sa ki nė jo mo ti na.
– Kas ūžia aukš tai ir že mai?
– Lėk tu vai – aukš tai, o ma ši nos – že mai.
– O kas ul bau ja*, o kas kran kia?
– Ba lan džiu kai ul bau ja, o var nos kran kia.
– O ko dėl jie skraido?
– Skraido, nes ieš ko mais to.
– Ir mes no rim skraidy ti! Ir mes! – su šu ko vi si, o ne nu ora ma žvirb liu kas  

per si ver tė per liz do kraš tą.
– Šau nuo liai jūs ma no! – pa krai pė gal vą tė vas žvirb lis ir pri dū rė: – Įsi dė mė-

kit, jog la bai svar bu ge rai spar nus val dy ti ir iš anks to ži no ti, kur ga li ma nu tūp ti!
– Kai iš skri si te iš liz do, – mo kė mo ti na, – pir ma pa žvel ki te į kai rę, į de ši nę, ar 

nė ra kliū čių. Bet pir ma jums reikia pa aug ti. Tik ta da ga lė si te iš skri sti.
– O aš jau le kiu! Či rikšt, či rikšt! – su ri ko ne nu ora ma žvirb liu kas ir iš skri do, 

ne pa si klau sęs tė vų ir ne žvilg te lė jęs į kai rę ir de ši nę.

 Su si rin kę vai kai im da vo dainuo ti:
– Žvirb li, žvirb li!
– Ko ko ko!
– Ką tau skau da?
– Gal ve lę.
– Žvirb le lis na ba gė lis vi sas ne ga lė jo, žvirb le liui  

na ba gė liui gal ve lę skau dė jo...

išsiperėjo  įsidėmėkit  išskrisite
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Ar prisimeni? 

 – aštuntinė nata
 

 – ketvirtinė nata 

1  Ko žvirbliukus mokė tėvai? Perskaityk.
2  Papasakok pagal paveikslėlius apie žvirbliuko nuotykį kelyje.
3  Kokia yra pagrindinė šio kūrinio mintis? Ką autorė norėjo pamokyti – žvirbliukus 

ar vaikus?
4  Sutvarkyk pasakojimo apie žvirbliuko nuotykį sakinius ir nurašyk.

 – pusinė nata 

 – sveikoji nata

5  Nurašyk žvirbliukų ir motinos pokalbį. Paryškink skyrybos ženklus.  
Klausiamuosius sakinius pabrauk žaliai, o tiesioginius – geltonai.

6  Atlikite grupėse veiksmus paveikslėliuose pavaizduotais judesiais.

 Se niai žvirb liai mo kė vai kus, kaip sau giai elg tis.

 Su žeis tą žvirb lį ra do vai kai.

 Ne nu ora ma žvirb liu kas iš kri to iš liz do ir spru ko  
     iš kie mo.

 Paukš čiu kas nu skri do ant ke lio ir pa te ko po ma ši na.

 Tik ką ap si plunks na vę ma žy liai pra dė jo do mė tis su pan čiu pa sau liu.

 Jie par si ne šė paukš te lį na mo ir su tvars tė jam spar ną.

 Žvirb lių po ra iš si pe rė jo ke lis žvirb liu kus.

Būsiu sąžiningas kelių eismo dalyvis
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K. Marukas

Kaip Sauliukui buvo išdygę ragai
Kar tą Sau liu kas va ži nė jo si dvira tu ku ap link na mą.
– Ne si va ži nėk taip greitai. No sį su si kul si ar ko kį 
ma žy lį par griau si, – per spė jo kiem sar gis.
Bet ar Sau liu kas pa klau sys! Jis dar smar kiau ėmė min ti.
– Ožiu kas – ne vai kas, – ta rė kiem sar gis ir pa gra sė pirš tu. 

– Jei gu toks bū si, tau ra gai iš dygs kaip ožiui!..
Sau liu kas tik nu si juo kė. Ty čia dar nuo vai ro ran kas  

ati trau kė. Te gu vi si ma to, kaip jis mo ka va žiuo ti! 
Už si žiop so jo, ra tas nu sly do nuo ša li gat vio, dvira tu kas par vir to, 

o Sau liu kas tik pokšt kak ta tie siai į plyt ga lį*. Aky se net de šimt sau lių su tvi sko.
Vai kai raito si iš juo ko, ba do jį pirš tais.
– Pa žiū rė ki te, koks Sau liu kui ra gas iš dy go!
– Va je, koks ra gas!
– Kaip ožio!
Sau liu kas pa čiu pi nė jo kak tą: tik rai iš dy go ra gas. Dar kar tą pa čiu pi nė jo ir iš si-

gan do. O jei per nak tį dar di des nis už augs, kaip ožio, smai lu ga lu už si rie tęs? Kaip 
jis ta da pa si ro dys kie me?.. Pa li ko sa vo dvira tu ką ir par bė gęs na mo pra vir ko:

– Aš ne no riu bū ti ožys! Aš ne no riu, kad man už aug tų lenk tas ra gas!..
Ma ma nu prau sė Sau liu ką, pa lai kė prie kak tos šal tą šaukš tą ir pa sa kė:
– Tu gra žiai žaisk su vai kais, būk ge ras, ir tau ra gai tik rai ne iš dygs...
Po pie tų Sau liu kas iš ėjo į kie mą pa si sup ti. Pa ma tė, kad vie nas ma žy lis į jį 

liūd nai žiū ri. Nu li po jis nuo sū puok lių ir ne pra šo mas už lei do vie tą. Nu slin kęs į 
ša lį, pa čiu pi nė jo kak tą: ra gas lyg ir ma žes nis.

– Ar ga li ma pa spaus ti dvira tu ko skam bu tį? – pa pra šė  
mer gai tė su raudonu kas pi nė liu.

– Ga li ir pa va ži nė ti, – at sa kė Sau liu kas. Pa čiu pi nė jo kak tą:  
ra gas jau vi sai ma žas. 

Pa si vi jęs mer gai tę, jis pa mo kė ją, kaip lai ky ti vai rą.
Nuo to lai ko Sau liu kui nie kad ne be dygs ta ra gai.

Moku važinėti dviračiu

1  Kodėl Sauliukui „išdygo ragai”?
2  Kada Sauliukas pradėjo mandagiai elgtis?
3  Kodėl Sauliukui vėliau „nedygo ragai”?
4  Rask ir perrašyk žodžius, kuriais mama pamokė sūnų. Žodžius suskiemenuok.

Prieš važiuodamas dviračiu, nepamiršk saugos priemonių:  
šalmo, liemenės, atšvaitų.

neišdygs  nebedygsta
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Jeronimas Laucius

Eismo abėcėlės dainelė
 

Pasuku akis į kairę –
Moku pirmą abėcėlės raidę.
Gatvės vidurį prieisiu –
Dešinėn akis pakreipsiu.
Eismo eismo abėcėlė, –
Pirma mano mokyklėlė.
Į mokyklą ji nuves
Ir pas mamą vėl parves.

Kelyje neskubėk. Būk kantrus ir susikaupęs. Kelias ne vieta žaidimams.
Visada gatvėje galvok pats. Nesek aklai kitais.  
Važiuodamas visada užsisek saugos diržus.

1  Kurie iš paveikslėliuose pavaizduotų vaikų dar neišmoko kelių eismo abėcėlės?
2  Rask tekste žodžius su minkštumo ženklu ir nurašyk juos abėcėlės tvarka.
3  Papasakok apie savo kelią į mokyklą. Įvertink, ar jis yra saugus.

A – patars apsidairyti,
Ir pavojų pamatyti.
– Būk budrus! – įspėja B, –
Nukeliausi iki Ž.
Žaidžia gatvėj raidė H, –
Žaisk tik kieme! – šaukiu aš. –
Būki linksmas ir smagus,
Sveikas grįžki į namus.



16 Rugiapjūtės darbai

Edu ar das Se le lio nis

Duona

Siū ruo ja* vė jas gel to ną ska rą –
Lau ke pla čia jam ru ge liai šna ra.

To li per lau ką kaž kas at ei na.
Tai vė jas ne ša kom bai no dainą.

Jau lai kas, lai kas ru giams į kluo ną.
Rug pjū tis ve ža šie me tę duoną.

Rug pjū tis kvie čia ir mus į tal ką*:
Kas my li dar bą – duone lę val go.

Dirbamiejilaukai – tai že mės plo tai, ku riuo se au gi na mi žmo nėms 
ir gy vu liams mais tą tei kian tys au ga lai: ja vai, bul vės, run ke liai ir  
ki ti. Lau kuo se yra ir pikt žo lių, ku rios truk do vystytis ver tin giems  
au ga lams. 

Ru giai pa kal nėj, ru giai ant kal no.
Rie ke lė duonos ant ma no del no...

1  Apie ką šis eilėraštis?
2  Rask eilėraštyje sakinį, kuris skamba kaip patarlė.  

Pasakyk kelias patarles apie duoną ir darbą.
3  Padėk Sauliukui atspėti, kur kuris grūdas tinka. 
 Įmink ir nurašyk mįsles.

N▀ tiek dan guj▀ žvaigžd▀lių,  
kiek ant ž▀m▀s skyl▀lių.

Iš lau ko par▀jus, kros nyj▀ pa vieš▀jus,  
ant sta lo pad▀ta, žmon▀ms pa žad▀ta.

4  Kokia tvarka atliekami rugiapjūtės darbai?  
Tokia pat eile nurašyk sakinius.

 Šva rūs grū dai ve ža mi į san dė lius.

 Iš džiū vę šiau dai su ri ša mi ir ve ža mi į kluo nus.

 Kom bai nai ker ta nu no ku sius ja vus, juos ku lia ir iš va lo.

 Lie pos ir rug pjū čio mė ne sį nu noks ta ja vai ir pra si de da ru gia pjū tė.



17Kaip auginame javus?

Lietuvių liaudies ratelis

Aviža prašė

Mū sų žem dir biai au gi na šiuos ja vus: ru gius, kvie čius, kviet ru gius, 
avi žas, mie žius ir ku ku rū zus. Ja vų žie dai yra su kaup ti var po je,  
šluo te lė je ar ba bur buo lė je. Tai žie dy nai. Juo se iš au ga grū dai.

1  Kokius darbus reikia atlikti, kad užaugtų avižos arba kiti javai?
2  Kaip Sauliukas palygino kalbos garsus su javų grūdais? Nurašyk vieno  

dainos „Aviža prašė” posmelio žodžius ir pabrauk priebalses.

To liau dainuo ja ma: su vež ti, iš kul ti, su mal ti, py ra gus iš kep ti, sve čius su pra šy ti.
Dainuo da mi „Avi ža pra šė...” su si ka bi nę už ran kų ei ki te ra te liu. Dainuo da mi 

„Tu do bi le...” su ki tės su si ki bę už pa ran kių į vie ną, pas kui į ki tą pu sę. Tar da mi 
žo džio „Pen kia la pi!” pas ku ti nį skie me nį su savo po ra su muš ki te del nais. Ir vėl 
ei ki te ra te liu. Taip be šok da mi at lik si te daug dar bų.

Avi ža pra šė gra žiai nupjauti.     
Tu do bi le pen kia la pi,

Do bi lė li ža lias,
Pen kia la pi!

4

   A  -  vi   -  ža           pra   -  šė           gra -   žiai     pa    -     sė    -   ti.

   Tu      do   -   bi   - le           pen   -  kia   -  la   -  pi,      do   -  bi   -  lė   -  li           ža   -  lias,

    

Pen  -  kia   - la   -  pi!
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Kazys Saja

Kal ban tis ak muo
Kar tą žmo gus sė jo ant kal no gri kius*, mie žius ir ka na pes*. Sė jo ir gal vo jo: 

„Už augs gri kiai – val gy siu ko šę, už augs mie žiai – kruopas srėb siu. Ne bus nei 
gri kių, nei mie žių – už augs ke lios ka na pės – nu si vy siu bo ta gą ir ei siu el ge tau ti*, 
šu nims per uo de gas kirs da mas. O kas man!..”

Sė ja, sė ja, žiū ri – jo pa sė lį* var nos le sa. Pag rie bė pa ke lės ak me nį, pa lei do ir 
nu bai dė paukš čius. O ak me nė lis nu kri to į minkš tą dir vą ir pra dė jo aug ti. Au go 
au go ir už au go di de lis mels vai pil kas ak muo su bal tom dė me lėm.

Me tai bu vo sau si, ir žmo gui ne už de rė jo nei gri kiai, nei mie žiai. O ka na pių 
net bo ta gui ne už te ko. Ei na varg šas žmo gus nu si mi nęs, žiū ri – jo lau ke ak muo 
kaip ge ras kup stas. Bu vo ru duo, šal na – ak me nė lis dreba, dan tys barš ka... Ma to, 
kad žmo gus su kai li niais, at si la po jęs, ir sa ko jam:

– Žmo gau, ap vilk ma ne kai li nu kais. Aš tau šim te rio pai at si ly gin siu.
– Kaip tu at si ly gin si, jei gu tu pats pli kas kaip ak muo, ir dar že mėj gu li?
–  Ap renk ma ne kai li niais, kad aš žie mą ne su šal čiau, o pa va sa rį, kai snie gas 

tirps, at ver si ma ne ir ra si slie ką. Su tuo slie ku eže re su gau si žu vį. Ta žu vis 
bus pra ri jus deiman tą* – kaip žir nį. Tą žir nį par duo si ir nu si pirk si vis ko, ko tik  
reikia. Py ra gus val gy si, alu tį ger si, me dus per barz dą var vės.

Pa ti kė jo žmo gus ak me niu, ap vil ko ak me nį sa vo kai li niais, o pats par ėjo  
na mo, at si gu lė ant kros nies ir pra mie go jo kaip lo kys vi są žie mą.

Kai snie gas nu tir po, at si kė lęs žmo gus ei na at vers ti ak me nį. Ak me nė lis  
šil tas, su pra kai ta vęs po kai li niais ir dar di des nis iš au gęs. Žmo gus ver čia ver čia –  
nie kaip ne pa ver čia.

– Op! Op! – ra gi na ak muo. – Dar tru pu tė lį, dar...
Tik la bai ge rai įsi rė žęs, at si spy ręs, žmo gus šiaip taip  

ma žu mė lę kils te lė jo, bet ak muo slyst ir pri spau dė jam ko ją.  
O slie kas lin do ir nu lin do gi lyn.

– Ei! Ką da bar da ry ti? – klau sia žmo gus pa ju di nęs  
ak me nį už pe ties. – Slie kas įsi rau sė į že mę!

– Kask, – sa ko ak muo. – Kask tol, kol iš ka si.
Žmo gus rausė rausė, ka sė ka sė ir iš ka sė šu li nį. Šu li nys pri si rin ko van dens, o 

slie ko nė bal so. Su py ko žmo ge lis ir ėmė spar dy ti ak me nį:
– Kur slie kas? Kur žu vis? Kur deiman tas? Kur py ra gas su me dum?
Spar dė spar dė, kol klum pės pa bi ro. Ta da at si sė do ant ak mens ir ver kia.
– Iš semk šu li nį, ir bus kaip sa kiau, – pa si gai lė jęs at si lie pė ak muo.
Žmo gus vėl pa klau sė ir ėmė sem ti van de nį. Se mia ir pi la, se mia ir pi la ant 

lau ko. Pra kai tą nu brau kęs, ap si dai rė – ogi vi sas lau kas su ža lia vęs! At au gę jo 
per nykš čiai gri kiai, mie žiai. O ka na pės kaip eg lės miš ke.

Kodėl auginame javus? 
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– Ge rai, – ta rė sau žmo gus, pa si spjau dė del nus ir to liau dir ba. Se mia ir  
ne ma to, kad su žy do gri kiai, kve pia... Žie dai kaip ko pūs tų gū žės*, o bi tės  
me dų – ki bi rais... Pri ne ša vie ną avi lį, ant rą, tre čio ne ra du sios, ko rius svir ne  
au džia. Bet ir ten jau me dus per slenks tį var va.

Mie žius – kur tau su dal giu – su iš ga ląs tais kir viais kirs ti reikė jo. O kai 
ėmė by rė ti ka na pės, bai mė bu vo pri si ar tin ti, kad grū das kak tos ne per skel tų. O  
žmo gus par bė ga na mo, pa sku bom pa val go me daus, pri si ge ria mie žių alaus 
ir vėl se mia šu li nį. Ga lų ga le, pri trū kęs kant ry bės, tren kė ki bi rą į ša lį, čiu po  
ak me nį su vi sais kai li niais ir svie dė į šu li nį. O ak muo jau bu vo toks įkai tęs per 
va sa rą, kad net van duo už si de gė.

Mė ly nom lieps nom lieps no jo, pas kui bal tais dū mais smil ko, ir iš de gė vi sas 
šu li nys ir vi sas kal nas. Ki tą pa va sa rį ne be dy go mie žiai, nu vy to gri kiai, iš le sė 
žvirb liai ka na pes. Ir tik ta da žmo gus pa ma tė, koks jis tur tin gas bu vo per nai:  
py ra gus val gė, alu tį gė rė, me dus per barz dą var vė jo...

Ja vus žmo nės var to ja mais tui ir gy vu lių pa ša rui.

1 Kurie pasakos įvykiai svarbiausi? Parašyk pasakos planą.
2  Ką gali pasakyti apie pasakos žmogų? Nurašyk sakinį,  

papildydamas jį pasakos veikėjui tinkančiais žodžiais.
Žmo gus bu vo ▀.
darbš tus * tin gi nys * gob šus * ge ra šir dis  
kant rus * ne kant rus * pro tin gas * kvai las

3  Nurašyk ištrauką apie tai, kokią naudą žmogus norėjo turėti iš savo pasėlių. 
Pabrauk minkštumo ženklus.

4  Pagal paveikslėlį papasakok, kokią naudą turime iš javų.



20 Nuo grūdų iki duonos

Lie tu vių liau dies pa sa ka

Duona – ge riau sias daik tas 

Jau nas val do vas ve dė pa čią. Po ves tu vių jis pa ro dė jai sa vo tur tus – bran gius 
daik tus, gy vu lius, dvarus, lau kus, miš kus. Jau no ji mo te riš kė ir sa ko:

– Vi si daik tai, ku riuos man pa ro dei, la bai ge ri. Bet man at ro do, kad ge riau-
sias daik tas yra duona.

Val do vui ne pa ti ko toks pa čios pa sa ky mas. Ta čiau ji nė ne ma nė nu si leis ti – 
jai duona at ro dė ge riau sias daik tas, ir ga na.

Po kiek lai ko val do vas me džio jo gi rio je ir pa kly do. Ei na šen, ei na ten –  
nie kur iš gi rios ne be iš ei na ir jo kio žmo gaus ne be su tin ka. Val gy ti jau nie ko  
ne be tu ri, o žar na žar ną ry ja. Nie ko daugiau ne be gal vo ja, kaip tik apie val gį. 
Lai mė, už ėjo var guo lio lūš ną*.

– Pa si gai lėk ma nęs, – ta rė val do vas, – duok man ko nors  
už val gy ti. Ba das ma ne bai gia.

– Ne be tu riu nie ko, tik juo dos duonos, – at sa kė žmo gus.
– Duok nors kąs ne lį, kad nu til dy čiau al kį!
Var guo lis pa da vė ga ba lą juo dos duonos. Val do vas  

gar džiai su val gė ir kiek at si ga vo.
Su grį žęs na mo, ka ra lius ta rė pa čiai:
– Ta vo tie sa: duona yra ge riau sias daik tas.

 

kąsnelį  sugrįžęs

1  Kada valdovas pakeitė savo nuomonę apie duoną?
2  Kaip kepama duona? Pateiktus sakinius nurašyk atliekamų  

darbų tvarka.

 Švie ži ke pi niai ve žio ja mi į par duo tu ves.

 Iš mil tų, van dens ir mie lių ke pė jai ga mi na te šlą.

 Ma lū ne grū dai ma la mi ir miltai su pi la mi į mai šus.

 Duona ke pa ma la bai karš to je kros ny je.

 Grū dai ve ža mi į ma lū ną.

 Pjū ties me tu su rink ti grū dai pi la mi į mai šus.

3  Perrašyk patarles apie duoną.  
Pabrauk dvibalsius žyminčias raides.
Duona už auk są bran ges nė. Duone lė juo da stip ry bės duoda.  
Ra gai šis nu si bos ta, duona – nie kuo met. Juo da duona – ne ba das.
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Ja ni na De gu ty tė

Juo kias duone lė

Ant ma no del no gu li duone lė,
Ant ma no del no juo da rie ke lė.
Tai verks duone lė, jei aš tin gė siu,
Jei aš tin gė siu – jos ne my lė siu.

Ne iš ski ria mas dvie jų to pa ties skie mens gar sų jun gi nys, su da ry tas iš 
bal sio ir prie bal sio, yra mišrusisdvigarsis. 

Kada juokiasi duonelė?

Tin gi nio val go ma, ver kia duone lė.
Ant ma no del no ji verkt ne ga li.
Aš vis ką dirb siu, ką tik mo kė siu,
Per vi są sa vo die ne lę švie sią.

Te gul tik juo kias ma no duone lė,
Te gul tik juo kias juo da rie ke lė.

Pa li ki me! Na muo se   
yra daug duonos.

Vai kai ne ži no, kaip man, 
duonai, sun ku duona tap ti...

1  Ko mus moko šis eilėraštis?
2  Apžvelk paveikslėlių seriją ir papasakok,  

kodėl verkė duona.

3  Skaityk žodžius, skirstydamas juos skiemenimis. Lygink kiekvienos  
poros garsų tarimą. Ką pastebėjai?
mano – man
guli – gulti
veria – verkia
valo – valgo

4 Jungdamas balsius a, e, i, u su priebalsiais l, m, n, r, sudaryk  
mišriuosius dvigarsius ir juos parašyk. Kiek yra mišriųjų dvigarsių?

5  Iš eilėraščio nurašyk sakinį, kuris skamba kaip patarlė.  
Žodžius suskiemenuok ir pabrauk mišriuosius dvigarsius.

 



22 Kaupiamosios kultūros

Jus ti nas Mar cin ke vi čius

Bul vi nu kė

Tai bent bul vę pa ma čiau,
Prie va gos su sto jus!
Pa žiū rė jau iš ar čiau –
Su ra dau dvi ko jas.

Ir akis dvi kak to je
Jai kaž kas pra skė lė.
Aš gra žiai ap reng siu ją
Ir tu rė siu lė lę.

Ap gau by siu* ją ska ra,
Su knią jai pa siū siu.
Bul vi nu ke, būk ge ra!
Jei gu ne – nu sku siu!

Kaupiamosios kultūros – tai tos, ku rios au gi na mos dėl šak nia vai
sių ir šak nia gum bių. Bul vių val go mo ji da lis yra gum bai – su sto rė ję  
po že mi niai ūg liai. Bu ro kė lių val go mo ji da lis yra su sto rė ju si šak nis.

1  Papasakok, kaip mergaitė iš bulvės pasidarė lėlę.
2  Pabandyk pasidaryti bulvinukę.
3  Iš eilėraščio išrašyk žodžius su mišriaisiais dvigarsiais. Suskirstyk juos taip, kaip 

galima kelti į kitą eilutę.
4   Kurie augalai priklauso kaupiamųjų kultūrų grupei?  

Kaip atrodo jų antžeminės ir požeminės dalys?

pa ša ri niai 
run ke liai

cuk ri niai 
run ke liai

raudonieji 
burokėliai

bul vės
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Galvosūkių kraitelė
V
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Pats kaip ki bi ras, 
o prie vir ve lės pri ka bin tas.

Aukš tas 
ąžuo lė lis,  

ant 
vir šū nės            

bur bu lė lis.

Sto vi laz da,  
ant laz dos na mas,  
o ja me tūks tan tis gy ven to jų.

t = ps

1  Įmink mįs les, iš spręsk re bu sus, ir su ži no si še šių alie ji nių  
au ga lų pa va di ni mus. Pa ra šyk juos abė cė lės tvar ka.

2  Įdėk tarp dvie jų po pie riaus la pų ke lias li no ar sau lė grą žos  
sėk las. Su trink jas. Ką pa ste bė jai po pie riu je? Pa pil dyk  
sa ki nius ir pa ra šyk juos. Žo džius su skie me nuok ir pa ryš kink  
miš riuo sius dvigar sius.
Tos sėk los tu ri ▀. Iš jų ga mi na mi val go mie ji ▀ ir ▀.

3 Nu ra šyk mįs les apie alie ji nius au ga lus. Žo džius su skirs tyk skie me ni mis. Dvibal sius 
žy minčias raides pa brauk vie na li ni ja, o miš riuo sius dvigar sius – dviem.

k = s

4  Iš li nų, aguo nų, sau lė grą žų, so jos ir ki tų au ga lų sėk lų su kurk ir iš lip dyk ant sto ro 
kar to no vaiz de lį. Ko kius var to si kli jus?  

Vaizdas, sukurtas 
iš įvairių smulkių 
medžiagų ar jų 
gabaliukų, vadi-
namas mozaika.

aliejai * riebalų
margarinas



24 Pluoštinės kultūros

Lie tu vių liau dies pa sa ka

Vel nias ir mer ga

Su sta tė mer ga li nus pir ty* džio vin ti ir min ti. Pa kū rė, kū re na ji nai, šil dos. 
Nak ties me tas, – ogi gir di, kad kas at šla me na už sie nos.

– Mer ga mer ga, pa ža dėk man dū šią*.
Ogi žiū ri – li nai ūžt vi si – du ris už griu vo ir sa ko:
– O! Tu taip no ri leng vai iš gau ti! Pa lauk dar!  

Mes tau pa pa sa ko sim sa vo gy ve ni mo var gus,  
tai ta da tau ati duos dū šią.

Tie li nai, už griu vę du ris, sa ko:
– Ar tu ži nai, kaip mums bu vo ge ra, kai mus žmo gus pa ėmė, iš ne šė per 

lau kus, iš svai dė vi sus po vie ną grū dą? Ar gi ge ra bu vo kęst vė jy je, ant lie taus?
Ka da už au gom, tai pa ėmė, nu ro vė ir su rai šio jo kū liais*  

stip riai. Ar gi ge ra bu vo kęs ti?
Ta da iš džio vi no ir ėmė kul ti vi so kiais pa ga liais,  

spra gi lais*. Ar gi ge ra bu vo kęs ti?
Ta da iš ve žė lau kan ir pa klo jo – li jo nak ti mis  

ir die no mis, ir ša lo... Ar gi ge ra bu vo kęs ti?
Ta da įdė jo karš ton pir kion ir džio vi no. Ar gi ge ra bu vo kęs ti?
Ta da įdė jo į min tu vus*, ėmė mai gyt* kau lus. Ar gi ge ra bu vo kęs ti?
Ta da pa ėmė, ant to kių grėb lių me di nių ir ge le ži nių šu ka vo.  

Ar gi ge ra bu vo kęs ti?
Ta da pa ėmė, su tar šė, pri ri šo prie verps tės* ir ver pė.  

Ar gi ge ra bu vo kęs ti? Ta da už rie tė ant ve le no*, su rai tė.  
Ta da au dė, su muš tu vais* mu šė. Ar gi ge ra bu vo kęs ti?

Ta da iš rai tė, kar pė, siu vo ir, ant sa vęs už si vilkę,  
vi sur tam pė, kol vi sai su ply šo. Ar gi ge ra bu vo kęs ti?

Stai ga pra gy do gai dys. O vel nias:
– Eik tu skradžiai* žemę su dū šia ir su li nais!  

– ir nu bė go.

kęsti

1  Kaip linams pavyko apginti mergą nuo velnio?
2  Nurašydamas sakinius, įrašyk praleistas raides.

Kol iš linų gaunamas pluoštas, reikia atlikti daug darbų – linelius nurauti, 
išk▀lti, stiebelius išm▀rkyti, išdžiov▀nti, išm▀nti, iššukuoti. Seniau šiuos 
darbus d▀rbo moterys namuose. Jos v▀rpė, audė, siuvo. Dabar linus 
perd▀rba, v▀rpia ir audžia fabrikų mašinos.
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Miš rių jų dvigar sių bal siai i, u vi sa da trum pi.
Ke liant žo džius į ki tą ei lu tę, miš rieji dvigar siai ne skai do mi.

3  Perskaityk, ką Sauliukas sužinojo apie pluoštinius augalus, ir atsakyk į klausimus.

 Ko kie au ga lai pri klau so pluoš ti nių kul tū rų gru pei?

 Kaip at ro do li nai, o kaip ka na pės?

 Kam nau do ja mi li nų pluoš tai, o kam ka na pių?

 Kas ga mi na ma iš li nų ir ka na pių sėk lų?

Ka na pės už au ga  
di de lės – iki dvie jų 
met rų aukš čio.  
Stie bas ša ko tas,  
žie dai kaip šluo te lės. 
Ka na pės su bran di na 
pil kus grū de lius, iš  
ku rių spau džia mas 
alie jus. Ka na pių  
pluoš tas šiurkš tus, 
stip rus. Iš jo ve ja mos 
vir vės ir au džia mi  
sto ri au dek lai.

Li no stie bas aukš tas, 
tie sus, plo ny tis,  
žie de liai smul kūs, 
mels vi. Iš li nų  
pluoštų  
ver pia mi  
siū lai ir  
au džia mi  
au di niai, o  
iš sėk lų  
spau džia mas  
alie jus.

4  Išvardinkite „lino vargus”, žaisdami lietuvių liaudies ratelį „Linelis”.

Bernužėli mano, baltas dobilėli,
Pa sa kyk, pamokyk, kaip linelius sėja.
O tai taip, tai šitaip, taip li nelius sė ja.

Su si ėmę už ran kų, su sto ki te ra tu. Vie nas at si sto ki te ra te lio vi du ry je. Dainuo-
da mi pir mą po sme lį, ra te liu ei ki te į de ši nę pu sę, o vi du ry sto vin tis te gul ei na į 
kai rę. Už dai na vus „O tai taip, tai ši taip”  
sto vin tis vi du ry je ro do, kaip sėja mi li nai. 
Kar to da mi šį pos mą, vi si pa vaiz duo ki te  
sė ji mą. To liau dainuo ki te: dygs ta, au ga,  
žy di, rauna, mi na, ver pia, au džia.

Mer gu žė le ma no, bal ta le li jė le,
Pa sa kyk, pa mo kyk, kaip li ne liai auga.
O tai taip, tai šitaip, taip li neliai auga...

Linelis



26 Kas palengvina žemdirbių darbą?

Mar ty nas Vai ni lai tis

Dir vų mil ži nai

Ar pa žįs ti plie no dramb lį?
Grie bė varpą, šiau do kamb lį*,
Me tė plos tą* ant pe čių.
Ir iš gin ta ro kvie čių
Va ka re ant lau ko pli ko
Vie nos ku pe tos be li ko.

Prie bal sis j yra vi sa da minkš tas.

1  Apie kokias žemės ūkio mašinas sukūrė mįsles poetas?
2  Kokios dar mašinos palengvina žemdirbių darbą?
3  Nurašydamas sakinius, įrašyk praleistas galūnes.

Vasarą, pjūties metu, žemdirb▀ kerta javus. Rudenį ūkininkai ar▀ ir 
akėj▀ laukus, vėliau sėj▀ žiemkenč▀ javus. Kasamosiomis kas▀ bulves. 
Rauna runkel▀. Senovėj▀ žmonės visus darbus atlikdavo rankomis. Dabar 
žemdirb▀ padeda mašinos. Žmonės vis galvoj▀, kaip palengvinti darbą.      

Žiū, dė du lės kaip arai,
Die ną ki tą pa il sė ję,
Ru ge lius į dir vą sė ja.
Ge na Vy tas su Ri mu
Plie no meš ką ari mu
Ir su grįž ta pro pu šy ną.
Kaip va di nam šią ma ši ną?

Laks to vė jas be drugių.
Raus ta žel me nys* ru gių.
Lipk ant ku pe tos ato lo.
Mū sų bul vė mis an tai
Ku da kuo da mos* nu to lo
Plie no viš tos. Ar ma tai?
Kre čia vė jas gai lią ra są,
Plie no viš tos bul ves ka sa.

Bul vės nu kas tos, su pil tos.
Die nos trum pos ir ne šil tos.
Lūž ta smil ga ne lanks ti.
Vy rai ke lia si anks ti
Ir pla či as bul vie nas aria.
Ver čia va gą, ly gią, šva rią,
Plie no jau čiai mil ži nai.
Kas tie jau čiai, ar ži nai?

pažįsti   sugrįžta



27Dirbamųjų laukų gyvūnai

Že mai tė

Kiš ke liai

Vie ną kar tą kiš kė lau kuo se au gi no tris kiš ku čius, ma že lė lius, gra žu tė lius. 
Kai jau di des ni paaugo, reikė jo mo ti nai pla čiau bė gi nė ti mais to ieš ko ti.

Vie ną ry tą mo ti nė lė iš si ve dė vai ke lius į do bi lus. Mo ti nė lė pe ša do bi lė lius, 
rup šno ja* ir vis, gal ve lę pa kė lu si, au se les su sta čiu si, klau sos. Vai kai do bi lė lius 
pe ša, rup šno ja; džiau gia si, vi si links mi. Kur bus bu vę, šu nys – am am am! Kaip 
puls ant kiš kės! Ta pa pūkšt į miš ką... Šu nys vy tis... Tik ka žin kas paukšt! Kaip 
šaus... Kiš ke liai kaip la pas pri kri to, gu li ant vie tos kaip ne gy vi.

Gu li gu li, jau sau le lė pa ki lo, jau ra se lė nu kri to, mo ti nė lės kaip nė ra, taip nė-
ra. Su ki lo kiš ke liai, ver kia su si glau dę ir sa vo ne lai mes skai čiuo ja: „Koks mū sų 
ne lai min gas gyvenimas pa sau ly je! Kiek mes tu ri me prie ši nin kų! Ir vi sų tu ri me 
bi jo ti, ir vi sų sau go tis! Va na gas ty ko* su dras ky ti, la pė ty ko su gau ti, ka ti nas 
pa pjau ti, žmo gus nu šau ti, nė vie no ne tu ri me už ta ry to jo. Kur mes da bar ding si-
me? Mo ti nė lę mū sų nu šo vė ir mus kas nors nu ga la bys... Kam mes tu ri me to kioj  
bai mėj gy ven ti?..  Ver čiau ei ki me pa si skan din ti!”

Taip verk da mi ir raudodami, ėjo  
kiš ke liai šok ti į eže rą. Pri ei na  
prie kraš to, tik var lės – plium  
plium plium į van de nį!  
Kiš ke liai nu džiu go ir ake lės jiems  
pra švi to: ma to, jog yra pa sau ly je  
ir to kių gy vu lė lių, ku rie jų bi jo.  
Iš to džiaugs mo ne be si skan di no,  
su grį žo į do bi lus, kur ir šian dien  
te begyvena.

1 Kodėl kiškeliai norėjo pasiskandinti? Kas juos paskatino atsisakyti šito 
sumanymo?

2  Raiškiai perskaityk kiškelių raudą. Viename stulpelyje išrašyk žodžius su 
minkštumo ženklu, kitame – su priebalse j.

3  Kurie gyvūnai minimi kūrinyje? Kuriuos iš jų galima pamatyti laukuose?  
Kurių dar gyvūnų galima ten aptikti? Nurašyk ir papildyk sakinį.
Lau kuo se lai ko si šie gy vū nai: kiš kiai, ▀, ▀, ▀, ▀.

4  Pasidaryk slieką – dėklą pieštukams.

šiandien



28 Prisimink, pakartok, atsakyk

Iš kur šios mintys?

– Eik tu skra džiai že mę  
su dū šia ir su li nais!

– Ta vo tie sa: duona yra 
ge riau sias daik tas.

Už augs gri kiai – val gy siu ko šę, už augs mie žiai – kruopas 
srėb siu. Ne bus nei gri kių, nei mie žių – už augs ke lios ka na pės 
– nu si vy siu bo ta gą ir ei siu el ge tau ti...

– Lai min giau sias ta sai žmo gus, 
ku rio na mai – jo pa ties tė vy nė.

Tin gi nio val go ma, ver kia duone lė.

Koks mūsų nelaimingas gyvenimas pasaulyje! Kiek mes turime priešininkų!

– Tu jau ne ma ža.  
Reikia pa čiai sau go tis.

1  Iš kurių kūrinių Sauliukas užsirašė pateiktas mintis?  
Parašyk kūrinių pavadinimus abėcėlės tvarka.

2  Pažaiskite Sauliuko siūlomą žaidimą.
Ja vai
Vie ną vai ką pa va di na mie žiu, ki tą gri kiu, tre čią – avi ža  
ir taip to liau. Vi si su sė da ant suo lo pir kioj ar ba lau ke.
Vie nas žai dė jas pa sa ko:
– At lė kė paukš te lis ir at si tū pė ant gri kio.
Ta da gri kis at si sto ja ir sa ko:
– At lė kė paukš te lis ir at si tū pė ant avi žos.
Avi ža at si sto ja ir taip pat pa šau kia bet ku rį iš  
žai džian čių vai kų. Jei gu pa šauk ta sis ja vas  
ne spė ja greitai at si sto ti, iš jo ima mas fan tas.  
Kai su ren ka ma daug fan tų, sa vi nin kams  
reikia juos iš va duo ti.
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3  Kartu su Sauliuku atsakykite į klausimus ir pakartokite, ko išmokote rugsėjo mėnesį.
 

4  Atlikite sienlaikraštį „Mūsų rugsėjis”.

• Kada prasideda mokslo metai?
• Kuriais mėnesiais mokiniai 

atostogauja?
• Kaip saugiai pereiti per gatvę 

arba kelią?
• Kam reikalingas šviesoforas,  

o kam perėja ir  
atšvaitai?

• Kurie dalykai  
padeda saugiai  
važiuoti dviračiu?

• Kokius žinai javus?
• Kodėl auginame javus?

• Kuriuos augalus 
vadiname 
kaupiamaisiais?

• Kokias žinai 
aliejines, o kokias 
pluoštines kultūras?

• Kuriuos gyvūnus 
galima pamatyti 
laukuose?

• Kokias žinai sakinių 
rūšis?

• Kas būdinga 
mišriesiems  
dvigarsiams?

Tvarkome pasaulį

Sveika, mokykla!

Rugsėjo 28-oji – kunigaikščio Gedimino diena

Prisimink, pakartok, atsakyk



30 Sudie, gražuole vasara!

Ra mu tė Sku čai tė

Va sa ra ir ru duo

Švil pau ja miš ke bir že lis –
Miš kas ža lias ža lias ža lias!
Miš kas kve pian tis, gė lė tas,
Sau le ir juo ku už lie tas!
Kad kva to ja spin du liu kai,
Va ba lai, ežiai, kiš kiu kai, –
Juo kias nuo bir že lio sau lės
Vi sas va sa ros pa sau lis!
Ma žas mar gas va ba liu kas
Ant vie nos ko jy tės su kas...
Net au sy tės kiš kiui links ta,
Oi,
Kaip links ma!

O da bar – ru duo at ėjo:
Me džiai šiau šia si nuo vė jo,
Ir ežiu kai pa ty liu kais
Klo jas la pų pa ta liu kais.
Vė jas gels vą la pą su ka,
Lie tūs ru de nio at ūžia...
Po eg le – ir va ba liu kai,
Ir kiš kiu kai su si gū žę*...
Pil ko ūže sio klau sy ti
Kiš kis iš ki ša au sy tę
Ir, iš gir dęs gau džiant liū tį,
Oi,
Kaip liū di...

raudo na, tamsiai oran ži nė, oran ži nė, švie siai oran ži nė, geltona,  
švie siai ža lia, ža lia, tamsiai ža lia, mė ly na, tam siai vio le ti nė, vio le ti nė, 
švie siai vio le ti nė

1  Kaip jaučiasi vasaros pasaulis?
2  Kokia kiškučio nuotaika rudenį?
3  Kokiu tempu skaitysi pirmą, o kokiu antrą eilėraščio posmą?
4  Išrink kiekvieno posmo vaizdingiausią sakinį ir perrašyk jį.  

Apibūdink jo rūšį.
5  Ap žvelk spal vų ra tą. Ku rios spal vos su ke lia  

vė sos, o ku rios ši lu mos jaus mą? Iš mok taisyk lin gai  
pa va din ti spal vas.

 6 Pa teik tus žo džius su skirs tyk į dvi gru pes pa gal tai,  
ar jie sie ja si su šil to mis, ar šal to mis spal vo mis.
miš kas * eže ras * plia žas * jū ra * ja vų  
lau kas * sau lė * lie tus



31Kaip atkeliavo ruduo?

Gintarė Adomaitytė

Didieji skraidymai

Vėjukei Nutrūktgalvei labai patiko klevas Vėjų miesto viduryje. Dar labiau 
jai patiko žalias lapelis klevo viršūnėje. Grakščiai lekiodama aplink jį Vėjukė 
paklausė:

– Jūs mėgstate skraidyti?
Žalias lapelis net paraudo iš susijaudinimo.
– O aš neįsivaizduoju gyvenimo be skraidymo...
Žalias lapelis tapo visai raudonas.
– Tai skrendam?
Lapelis pasiryžo. Jam buvo gera. Labai gera.  

Jis skrido. Vėjukė greitai pavargo. Lapelis, likęs  
vienas, nuplasnojo į balą.

Medis net pagelto iš pasipiktinimo.
Vėjukė užkalbino geltoniausią lapelį.
– Žinote, kai aš skrendu...
Geltonas lapelis net nepajuto,  

kaip atsispyrė nuo šakos.  
O po kelių minučių gulėjo baloje, šalia savo  
draugo, raudono lapelio.

Vėjukė, grakščiai sūpuodamasi klevo viršūnėje,  
kalbino labiausiai užsispyrusį, nenorėjusį  
nei gelsti, nei rausti lapelį.

Šitaip į Vėjų miestą atėjo ruduo.

Žo džiai, ku rie yra su si ję reikš me ir tu ri bend rą da lį, va di na mi  
giminiškaisžodžiais.

1  Kaip atkeliavo ruduo į Vėjų miestą?
2  Kokius rudens požymius teko tau pastebėti?
3  Pa aiš kink, kuo pa na šūs kiek vie no stul pe lio žo džiai. Nu ra šyk juos ir  

pa brauk žo džių da lis, ku rios  kar to jasi at ski rų stul pe lių žo džiuo se.

ru duo so das tė vas
ru de nė lis so de lis tė ve lis
ru de ni nis so di nin kas tė viš kė
ru de nė ja pa so di no         tė viš kė lė



32 Rudenėlio laiškai

I. Reikės: lapų, spalvoto popieriaus, guašo, teptuko, nereikalingų laikraščių.
Padėk lapą ant laikraščio nerveliais į viršų ir nudažyk jį tirštu guašu.
Padėk lapą ant spalvoto popieriaus nudažyta puse į apačią ir atspausk.
Dažyk ir atspaudinėk lapus, įvairiai juos komponuodamas.

Bend ro ji gi mi niš kų žo džių da lis yra šak nis. Šaknis – tai pag rin di nė žo
džio da lis, prie ku rios šlie ja si ki tos žo džio da lys.

II. Reikės: lapų, plono spalvoto arba balto popieriaus, vaškinių  
kreidelių, senų laikraščių.
Padėk lapą ant laikraščio nerveliais į viršų.
Uždenk jį plonu popieriumi.
Braižyk kreidelės šonu po popierių,  
kol gausi lapo atspaudą.

1  Pasidaryk popierių rudens laiškams.
2  Sudaryk ir parašyk giminiškus žodžius. Jų bendras dalis pažymėk ženklu       .

         as                                    as                                               us
       elis                                    elis                                             umas
lap    ukas                 laišk        utis                           graž         uolis
            ynas                                  ininkas                                    inti
            oti                                                                                       umėlis
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Mar ty nas Vai ni lai tis

Ru dens ber niu kai

Ūka nas* vė jas blaš ko,
Skam ba lie taus žir niu kai.
Sė di ant la pų vaš ko
Ty lūs ru dens ber niu kai.

Vie nas ru ge lį sė jo,
Ki tas – dar žus nu va lė,
Tre čias – ga le rug sė jo
Grū dus py ra gui ma lė.

Giminiški žodžiai paaiškina žodžių, kuriuose priebalsės supanašėja, 
rašybą.

1  Kokius darbus atliko rudens berniukai? Perskaityk tinkamą eilėraščio ištrauką.
2  Kur kalbinami eiti rudens berniukai? Kodėl?
3  Nurašyk sakinius, vietoj taškelių įrašydamas praleistas raides.

Daug kalbėsi, mažai dir▀si (b ar p). Dar▀štus (b ar p) visada ras darbą. 
Iš guolio neke▀davome (b ar p) raguolio. Kai nuvar▀si (g ar k), ir juoda 
duona bus skani. Kas ars, nepavar▀s (g ar k). Kas vo▀s (g ar k), nepralobs. 
Grį▀ta (ž ar š) it varna, norėdama pažiūrėti, ar toli nulėkė.

4  Perskaityk rudens berniukų daineles, ritmiškai tardamas    ti       ir      ta    .  
Išplok daineles.

Gražiausi rudens vaizdai

Sė di ber niu kai ty lūs,
Dar bus vi sus pa bai gę.
Slen ka mig la pa ki lus,
Nu me ta pir mą snai gę.

Krin ta ant la po mar go
Pū kas anks ty vo snie go.
Že mė – ir ta pa var go,
Ei kit, ber niu kai, mie go.

 I

II

III

IV



34 Rudenėlio taku

Die nos: šal tos, vė juo tos, lie tin gos,  
tam sios, trum pos
De be sys: sun kūs, švi ni niai, slen ka
Vė jas: stip rus, šal tas, ūžia, švil pia

Me džiai: spal vin gi, puoš nūs, ošia, šla ma
La pai: auk si niai, mar gi, krin ta, švie čia, 
žė ri
Žo lės ir gė lės: su ny ku sios, nu ru du sios

Paukš čiai: liūd ni, su ša lę, bū riuo ja si,  
iš skren da
Žvė rys: ruošia si žie mai, ieš ko, ne ša, 
sle pia mais tą

Žmo nės: dir ba, sku ba, ka sa, ski na, 
sė ja žiem ken čius

1 Papasakok, ką matai paveikslėliuose. Parašyk jiems pavadinimus.
2 Parašyk rašinėlį apie rudenį. Gali pavartoti skaitytų kūrinių vaizdingus posakius ir 

pateiktus žodžius.
3  Ritmiškai perskaityk Janinos Degutytės eilėraščio ištrauką.

      Kle      -     vo               la   -   pe,       gel    -   to   -    nė    -   li,

      Ko                į              dan  -  gų          pa   -   si    -    kė   -   lei?

Kad rašinėlis būtų nuoseklus, rašyk jį pagal planą. Prieš pradėdamas 
rašyti, paieškok vaizdingų posakių ir kitų reikalingų žodžių.



35Mokytojų šventė

Ra mu tė Sku čai tė

Mū sų mo ky to jams

Ru de ni nė sau ly tė
Te be švie čia dar skais čiai. –
Juo dos raidės pra šne ko,
Su mu mis kal ba skai čiai,

Kal ba de be sys, upės,
Kal ba me džiai ir paukš čiai.
Kal ba juo das ari mas
Ir na mai daugia aukš čiai.

Sa ki niai pra kal bė jo,
Len to je pa ra šy ti...
Šne ka la pai nu kri tę,
Lyg žvaigž du tės mums švy ti...

1  Kam poe tė ski ria šį ei lė raš tį ir kie no var du ji kal ba?
2  Už ką esa me dė kin gi sa vo mo ky to jams?  

Kaip ga li me jiems at si dė ko ti?
3  Pa ra šyk ra ši nė lį „Mo ky to jų die na mū sų  

mo kyk lo je”.
4  Sau liu kas pa da rė du įdo mius at vi ru kus  

sa vo mo ky to jams.  
Pa pa sa kok, iš ko nykš tu kas juos su kū rė.  
Ir tu at lik pa na šų dar be lį.

Jūs iš mo kėt pra šne kint
Pir mą raidę ir skai čių. –
Ru de ni nė sau ly tė
Švies jums jau kiai ir skais čiai!

Aplikacija – tai 
dailės technika, kurią 
vartojant vaizdai  
kuriami iš įvairių  
medžiagų,  
prisiuvamų ar  
priklijuojamų ant 
kitos medžiagos.

daugiaaukščiai



36 Gerbkime savo mokytojus

Pa gal Ed mon dą De Ami čį

Dė kin gu mas

Mie las En ri kai,

...esu tik ras, kad ta vo draugas Star dis nie kuo met ne si skun džia 
sa vo mo ky to ju. „Mo ky to jas bu vo pik tas ir blo gai nu si tei kęs”, –  
sa kai tu ne pa ten kin tas. Bet at si mink, kiek kar tų tu pats šiurkš čiai 
at kirs da vai* – tė vui ar mo ti nai, su ku riais šiurkš čiai kal bė ti yra  
nu si kal ti mas.

Ta vo mo ky to jui daug kas ga li su ga din ti nuo tai ką. Pa ma nyk, kiek 
me tų dir ba jis su mo ki niais. Ir jei tarp jų daug ge rų ir mei lių, tai dar 
daugiau ne dė kin gų, ku rie pikt nau džiau ja jo ge ru mu ir ne ger bia jo 
dar bo. Ir pa ga liau vi si jūs su tei kia te jam daugiau kar čių ne gu lai-
min gų va lan dė lių.

Gerbk, my lėk sa vo mo ky to ją, sū ne li. My lėk jį dėl to, kad ta vo 
tė vas jį my li ir ger bia; dėl to, kad jis yra pa sky ręs sa vo gy ve ni mą 
vai kams, ku rie jį vei kiai pa mirš; my lėk jį dėl to, kad jis ap švie čia 
tau pro tą, duoda tau ži nių ir auk lė ja ta ve. Kai už aug si, ir nei jo, nei 
ma nęs ne bus šia me pa sau ly je, ti kėk ma ni mi, mi nė si ne tik tė vą, bet 
ir mo ky to ją, ir ta da tik rai ma ty si, koks pa var gęs, koks iš kan kin tas 
tau rus jo vei das. Da bar, ži no ma, to ne pa ste bi.

Vi sa tai at si min si net po tris de šimt me tų, ir tau bus la bai skau du, 
gė da ir liūd na, kad jo ne my lė jai ir bu vai jam ne ge ras.

                                                                                   Ta vo tė tis

1  Ko tė vas mo ko sū nų?
2 Ko dėl reikia gerb ti ir my lė ti mo ky to jus? Per skai tyk tin ka mas laiš ko iš traukas.
3  Kaip mo ki niai ga li pa dė ti sa vo mo ky to jams?
4  Pa ra šyk tė vui at sa ky mą En ri ko var du. Pri si mink laiš kų ra šy mo tai syk les.



37Mūsų mokykloje gera ir smagu

Mes mokykloje

Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokia yra mūsų mokykla. 
Kiekvienas kuriame savo mokyklos įvaizdį.

1  Papasakok apie savo mokyklą. Nurašyk  
ir papildyk sakinį.
Mūsų mokykloje ▀.

2  Ką pakeistum savo mokykloje? Kodėl?
3  Parašyk dešimt žodžių su šaknimi mok-.

Esame paslaugūs. Mokame bendradarbiauti.

Elgiamės saugiai. Esame mandagūs.

Rūpinamės tvarka. Laikomės švaros ir higienos taisyklių.

Laba diena!



38 Einame į mišką

Iš klasės kronikos

1  Ką įdomaus vaikai veikė ir matė miške?
2  Surenkite išvyką į mišką ir parašykite straipsnelį į klasės kroniką arba vaikų žurnalą 

„Aušrelė”.
3  Perskaityk ir parašyk žodžius. Pažymėk jų šaknis.

             as            ininkas                                    ia            ininkas

pa         mišk          ė                                         pa      gir          ys

             elis            inis                                        elė          inis

Pirmadienį, spalio 15 dieną, mūsų 
klasė surengė ekskursiją į Giluišgirį. 
Stebėjome, kaip keičiasi miškas rude-
nį. Mokėmės atpažinti medžius ir krū-
mus iš jų lapų ir vaisių. Iš nukritusių 
lapų surinkome įvairiaspalvę rudeninę 
puokštę, kuria papuošėme savo klasę.

Vėliau darėme įvairių medžių žievės at-
spaudus. Pagal šiuos atspaudus stengėmės 
atpažinti medžius. Tai nebuvo lengva už-
duotis.

Stebėjome taip pat miško žvėris ir paukš-
čius. Mums labai pravertė žiūronai ir didi-
namieji stiklai. Berniukai nufotografavo ke-
lis miško gyvūnus.



39Gyvenimo sąlygos miške

Juo zas So kas

Ža lioj gi rioj

Niū ri ir rūs ti at ro do Ža lio ji gi ria. Aukš tos tie sios eg lės re mia dan gų sa vo vir-
šū nė mis. Žiū ri į vir šų ir ne ma tai nė skiau te lės žyd ro dan gaus. Sau lės spin du lys, 
ne pa sie kęs že mės, skęs ta tam siai ža liuo se spyg liuo se. Vė su va sa rą šio je tank-
mė je. Pilk švas nak ties rū kas il gai sklai do si po ša ko mis.

Pa slap tin ga prie blan da* vieš pa tau ja gi rios ka ra li jo je. Ne vi sur to kia tan ky-
nė. Štai ša lia tam sių eg lių ka mie nų švy ti bal ti ber žų lie me nys. Jau nys tė je ber že-
liams bu vo ankš ta gy ven ti. Juos spau dė eg lu tės, ašt riais spyg liais ba dė la pe lius 
ir ša ke les. Ne nu si lei do ir ber žai. Jie liau no mis ša ko mis sky nė sau ta ką į vir šų. 
Ap link ber žus at si ra do ma ža aikš te lė. Ko kia ji daili, pilk švai žals vo mis sa ma nė-
lė mis iš klo ta, mar gom gė lėm iš mar gin ta!

Štai kal ne ly je ža liuo ja pu šy nė lis. To li sklin da sa kų* kva pas. Čia į pu šų tar-
pą įsi mai šė eg lu tės, drebu lės. Miš ke ra mu, tik drebu lių la pe liai vir pa, šla ma lyg 
kaž ką kuž dė da mi. Vi sa da ra mus ąžuo las iš di džiai ke lia gal vą. Ir ko kių tik gry bų 
čia ne ra si! O rie šu tų! Nie ka da ne grį ši tuš čio mis. Gar si Ža lio ji gi ria ir žvė ri mis. 
Čia nuo se no gy ve na brie džiai, stir nos, el niai, vil kai, lū šys, kiš kiai.

1  Ko dėl karš to mis va sa ros die no mis mėgs ta me bū ti miš ke?
2  Pri si mink sa vo ap si lan ky mus miš ke ir, rem da ma sis per skai ty tu  

teks tu, pa pil dyk sa ki nius apie gy ve ni mo są ly gas miš ke.  
Sa ki nius per ra šyk. Pa ryš kink minkš tu mo žen klus.

Miš ke yra ▀, nes sau lės spin du liai var giai pra si skver bia  pro 
me džių viršūnes.

Miš ke va sa rą yra ▀, o žie mą ▀ ne gu lau kuo se, ka dan gi me-
džiai ir krū mai pa lai ko ši lu mą.

Me džių la jo se gir di si vė jo oši mas, o apa čio je yra ▀ ir ▀. Vė-
jas iš si drai ko tarp me džių ir nu silps ta.

Miš kai ap sau go nuo pa va sa rio ▀, nes sa ma nos, pa par čiai ir 
ki ti au ga lai su lai ko van de nį.

vė siau * prie blan da * po tvy nių * šil čiau * ra mu * ty lu
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Pra nas Ma šio tas

Miš kas

Miš kas šla ma, miš kas ošia: me džiai kal ba sa vo kal bą. Kaip kai my nai, šven tą 
die ną ežio je su sė dę, vie nas ki tą klau si nė ja:

– Pa sa ky kit, eg ly tės, ko dėl to kį keis tą ap tai są dė vit*? Ta r tum į ežį 
nu si žiū rė ju sios, nuo apa čios li gi vir šū nės spyg liais ap si sags čiu sios.

– Kaip čia jums pa sa kius, ne mėgs tu,  
kai bet kokia ož ka pri bė gu si ša kas ska bo.

– Ir aš ne no rė čiau, kad ma no la pus kar vės  
brauky tų, dėl to į sa vo la pus, kiek ga lė da mas,  
kar tu mo įlei džiu.

– Taip tai taip, vis dėl to per daug, eg le, savo  
par ėdu di džiuo jie si: ir žie mą ne nu si me ti.

– Ne iš di dy bės, ne iš di dy bės. Toks jau mū sų pri gi mi mas. Kad rie bių 
val gių ne mėgs tam, ir mums men ko smė ly no pa kan ka. Men kiau už 
jus min ta me, dėl to ne pa jė giam kas me tai nau jų spyg lių iš siau gin ti. 
Ir mes spyg lius me tam, tik ne vi sus iš kar to: da lį – vie ną ru de nį, ki tą 
da lį – ki tą.

– Tai mat kaip, žio-o-o.

– Kad jau to kią kal bą kal bam, tai ko dėl jūs sa vo par ėdą, ru de nį taip 
gra žiai nu si da žę, žie mai nu si me tat? Ar ne gra žiau bū tų per vi sus 
me tus dė vė ti?

– Bū tų gra žiau ir žie mą ža liuo ti, ką be kal bė ti, tik vi si mėgs ta me pla-
čiai ke ro ti. Kad la pų ne nu si mes tu me, daug pik ta mums snie gas pa-
da ry tų, ša kas ap lau žy tų.

– Tai gi tai so mės vi si, kaip svei kiau, kaip pa to giau.

apsisagsčiusios

Lapuočiai
medžiai Eglė Alksnis Miškas 



41

Žo džio pa bai gos da lis, ku ri kin ta, yra galūnė. Galūnė rodo žodžio ryšį 
su kitais žodžiais.

1  Ką sužinojai apie spygliuočius ir lapuočius medžius?
2  Papildyk sakinius apie miškų rūšis. Nurašyk juos, prisimindamas,  

kad vardijant žodžius reikia atskirti kableliais.

Spyg liuo čių miš ke au ga spyg liuo čiai me džiai: ▀.
La puo čių miš ke au ga la puo čiai me džiai: ▀.
Miš riuo siuo se miš kuo se au ga ir ▀, ir ▀ me džiai.
Mū sų apy lin kė se daugiau siai yra ▀ miš kų.

3  Paruoškite teksto inscenizaciją ir papasakokite jaunesniems draugams apie spyg-
liuočius ir lapuočius medžius.

4 Nu ra šy da mas teks tą, įra šyk žo dį miš kas taip, kaip reika lau ja sa ki nys. Įra šy tų žo-
džių da lį, ku ri kei čia si, pa žy mėk su tar ti niu ženk lu       .

Už upės dunk so di de lis  . To kio  per die ną ne pe rei-

si.  pa tin ka paukš čių gies mės. Šį  my li ir žvė rys. Ei ni 

 ir ma tai jų pėd sa kus. Ge ra  ir žmo gui.

5  Kur reikia, pakeisk žodžių galūnes ir sudaryk sakinius. Parašyk juos.
Miškas auga eglė. Po eglė miegojau kiškeliui. Nuo šaka nukritai gurgutį. 
Zuikiui pabudo ir nukūrė į pamiškė.

Scenografija– teatro 
dailė, scenos vaizdo 
menas. Tai scenos erdvės, 
dekoracijų, veikėjų 
kostiumų, apšvietimo 
projektavimas ir atlikimas.

Miškų rūšys
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Medžiųviršūnės
Aukš čiau sią, vir šu ti nį miš ko sluoks nį 

(ardą), su lai kan tį daugiau sia sau lės švie-
sos, su da ro aukš čiau sių medžių viršū
nės. Paukš čiai su ka čia sa vo liz dus. Ma ži 
žinduo liai, pvz., vo ve rės, mie lai čia ku-
ria si sa vo na mus.

Po miš kis
Vi du ti nis sluoksnis – tai po miš kis, ku-

riam pri klau so jau ni me džiai ir krū mai. 
Čia gau su vabz džių, ku rių vikš rai* ir pe-
rai nai ki na me džių la pus ir ka mie nus. Šiais 
ken kė jais min ta ge niai.

Miš ko tra kas
Že mes nį miš ko sluoksnį su da ro miš

ko tra kas. Tai au ga lai, ku rie mėgs ta 
še šė lį ir drėg mę – sa ma nos, pa par čiai, 
uo gos ir gry bai. Čia lai ko si žir ge liai, 
drugiai, gy va tės ir žal čiai.

Paklotė
Že miau sią miš ko sluoksnį su da ro pa

klotė – sku jos, la pai, pū van čios ša kos. 
Čia ma žai pra si skver bia švie sos. Paklotė-
je lai ko si sraigės, skruz dė lės, šim ta ko jai.
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1  Kokios juostos išskiriamos miške? Kas būdinga kiekvienai iš jų?
2  Palygink dalykinį tekstą su Antano Baranausko sukurtais miško juostų aprašymais. 

Kuris tekstas vaizdingesnis?
3  Nurašyk mįsles, papildydamas žodžių galūnes.

Va sar▀ ap si ren gia, žiem▀ nu si ren gia. Va sar▀ su kai lin▀, žiem▀ ir be marš-
kin▀. Su lie me niu, bet be krū tin▀, su šir di mi, bet be plauč▀, su šim tu koj▀, 
bet ne vaikš to, tu ri daug plauk▀, bet nie kas jų nešu kuo ja.

An ta nas Ba ra naus kas

Anykš čių ši le lis
(Iš trau kos)

Bal ta sai miš kas kal nais, kaip tik pa da bo ji*:
Čia ber že liai kaip mel dai Pa šla vį* ap sto ję,
Čia vi sais la pais dreba epu šės* nus gan dę 
Čia ąžuo lai ir uo siai prie eg lių su sto jo,
Lyg tar tum čia žal tie nė pa tį* ap rau do jo.

Žali ėgliai* kaip kvietkai* po dirvonus keri;
Tarpu jų kiškiai guli, kurapkos vaikus peri.
Putinai krauju varva, serbentai po Šlavę*
Ir paliūnėm* kur ne kur prieglaudą sau gavę.

Minkštučiukai samanų patalai ištiesti, 
Galvą į save traukia ir liula užliesti.
Uogienojai kaip rūtos kelmais kelmais želia,
Juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia.
Ant žalio, rausvo, balkšvo* dugno taškai grybų
Tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų.
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Jo nas Avy žius

Bė kim, žvė rys, pa žiū rė ti
Kas ten miš ke ka la? Tuk tuk tuk, tuk tuk tuk! Net gi re lė dun da.
– Bė kim, žvė rys, pa si tar ti, ką reikia da ry ti.
Ir su bė go žvė rys.
At bė go vil kas pil kas per miš ko tan ku my ną.
– Ūū-ūū-ū-ū! Kas čia miš ke triuk šmau ja?  
Aš jį gy vą pra ry siu.
At lin do la pė smai lia sna pė iš tan kių kark ly nų.
– Kiau, kiau, kiau! Kur prie šas! Aš jį su dras ky siu.
At strak sė jo vo ve rai tė pa pūs ta uo de gai tė me džių  
vir šū nė mis.
– Čiuk čiuk, ček ček! Kas įsi bro vė į mū sų gi rią?  
Aš jį rie šu tu už mu šiu.
At lė kė brie dis pla čia ra gis. Tik stir nos dar trūks ta.
Ati dū mė stir na skel ta na gė. Tik šer no dar  
trūks ta.
At kriuk sė jo šer nas ilgaš ni pis*.  
Tik kiš ke lio trūks ta.
At strik sė jo kiš ke lis, pil kas ma žu tė lis.
Su si rin ko vi si žvė rys pa si tar ti, ką reikia da ry ti.
– Ką gi be da ry si? Siųs kim po ra pa žiū rė ti,  
kas te nai triuk šmau ja. Bet kas eis?
Ir pra bi lo vil kas:
– Te gu ei na tie, ku rie tu ri iš pūs tas uo de gas.
La pė ir vo ve rai tė tu rė jo iš pūs tas uo de gas, bet  
abi bi jo jo ei ti.
– Ne, – at sa kė jos. – Te gu ei na tie,  
ku rie tu ri trum pas uo de gy tes.
Kiš kis su stir na tu rė jo trum pas  
uo de gy tes, bet abu bi jo jo ei ti.
– Ne, – at sa kė jie. – Te gu ei na tie, ku rie tu ri  
pla čius nas rus.
Vil kas tu rė jo pla čius nas rus, bet jis  
bi jo jo ei ti.
– Ne, – at sa kė jis. – Ge riau ei kim  
vi si kar tu.
Ir nu bė go vi si kar tu pa žiū rė ti, kas  
ten miš ke ka la.

siųskim
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Nu lė kė vil kas dan tis iš šie pęs. Nu skuo dė la pė uo de gą iš pū tus. Nu dun dė jo brie-
dis ra gus at sta tęs. Nu kur nė jo stir na gal vą iš kė lus. Nu pyš kė jo vo ve rai tė me džių 
vir šū nė mis. O pa čia me ga le kiš ke lis strik sė jo. Pil kas ma žu tė lis.
Pri bė go eg ly ną. O eg lėj ge ne lis. Kauk ši, ka la sna pe liu,  
net gi re lė dun da...

Žo džio da lis, ku ri ei na prieš šak nį, yra priešdėlis.  
Prieš dė lis pa kei čia žo džio reikš mę.

žinduoliai
la pė

▀

paukščiai
ge nys

▀

vabzdžiai
skruz dė

▀

ėjo bėga

iš-per- pri-

nu-
už- į-

su-

pra-

1  Išvardyk pasakos veikėjus.
2  Kuo šie pasakos veikėjai juokingi?
3  Kokie gyvūnai pavaizduoti paveikslėlyje?  

Parašyk jų pavadinimus tinkamose grupėse.

4  Sudaryk ir parašyk žodžius. Su dviem iš jų parašyk po sakinį.

Miško gyventojai
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1  Kokie žvėrys susitiko miške? Apie ką jie kalbėjo?
2  Perskaitykite kūrinį vaidmenimis, stengdamiesi pamėgdžioti lapės ir meškino balsus.
3  Perrašyk kūrinio ištrauką, kurioje išvardinami gyvūnai ir jų skanumynai. Paryškink 

minkštumo ženklus.
4  Papasakok apie augalų ir gyvūnų tarpusavio santykius.

Mar ty nas Vai ni lai tis

Kas kam kve pia

Bė go la pė, uos tė orą,
Su si ti ko meš kį sto rą.
– Kur tu bė gi, la pe sna pe?
Ką taip uos tai, kas tau kve pia?
– Bė gu, meš ki ne, į rais tą,
Kve pia an tys mė se le!
– Na ir keis ta! Na ir keis ta! –
Po ke ro ta pu še le
Su si mąs tė meš kis ru das. –
Žvirb liui kve pia mie žio grū das,
Šer nui – gi lės, ežiui – pe lės,
Brie džiui me tū gio* la pe lis,
Vil kui – avi nas žeb rys*,
Tau – an te lės, man ko rys...
Na ir keis ta, la pe sna pe!..
O la pu tė jam į tai:
– Kas kam rū pi, tas tam kve pia...
Nie ko keis to, kaip ma tai!

Au ga lai pa tys  
ga mi na si mais tą. 
Tai gamintojai.

Gy vū nai ne su-
ge ba pa tys pa si-
ga min ti mais to. 
Gy vy bei pa lai-
ky ti tu ri pa si im ti 
mais to iš ki tur. 
Tai vartotojai.

Visi au ga lai ir gy vū nai turi maitintis. Kad kiš kis gy ven tų, ėda au ga lus. 
Kad la pė ne žū tų, ėda kiš kį. Šie gy vū nai su da ro vie ną mais ti nę se ką. Sa-
ko me, kad jie su da ro mitybosgrandinę.

susimąstė
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Pa gal An zel mą Ma tu tį

Miš kų gė ry bės
Bė go bruk nė
Per miš kus,
Ne šė si
Ka ro liu kus.

Vo ro siū las
Trū ko, ir...
Ka ro liu kai
Bir bir bir...

Ren ka te tos
Ir dė die nės.
Aja jai!
Tai bus uo gie nės!

Ap skri tu čiai,
Ne di du čiai
Kel mą ap tū pė
Kel mu čiai:
Kel mas ke lia
Mus aukš tai!
Kiš ki piš ki,
Ar ma tai?

Mes aukš čiau si
Iš vi sų:
Gal vos iki
De be sų!

Kiš kis strykt
Ir ste bi si:
Per šo kau aš...
De be sį!

Avie tė mei liai kvie tė:
Už su kit į sve čius!
Uo ge lėm ap da li no,
Vai ši no vai ku čius.

1 Ko kios miš ko gė ry bės ap ra šo mos ei lė raš ty je?
2 Per skai tyk Sau liu ko su kur tą teks tą apie miš ką. Kuo nau din gi miš kai? 
3 Iš teks to iš ra šyk pa ryš kin tus žo džius ir pa žy mėk jų prieš dė lius. 

Žmo gus nuo se no nau do ja  įvairius miš ko tur tus. Gi rios tei kia mums mais to 
ir ku ro. Me die na nau do ja ma bal dų ir po pie riaus pra mo nė je. Iš po pie riaus ga-
mi na mi sąsiuviniai ir kny gos. Po pie riaus ga mi nių sąrašas yra il gas. 
Gi rios su lai ko van de nį, filt ruo ja ter ša lus ir slo pi na triukš mą. Miš kas yra 
ge ra vie ta po il siui. Įdomu miš ke pa si vaikš čio ti, uo gau ti ir gry bau ti. Įeini į 
miš ką ir pa jun ti ty rą, svei ką orą. Sąžiningai nau do ki mės miško gė ry bė mis.
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Kodėl nuliūdo saulutė?

1  Papasakok apie vaikų iškylą į mišką.
2  Nurašyk sakinius, įrašydamas praleistas raides.

Ar jūs bu vo te Šal tė nų gi rio je? Ten ne se niai vy ko  
▀do mus tu ris tų s▀skry dis. Da ly vių s▀ra še bu vo ir  
nykš tu kų mo kyk los ke liau to jai. Jie sėk min gai da ly va vo  
▀vai rio se rung ty nė se. Ma žy liai greičiau siai ▀kė lė į me dį in ki lė lį. S▀ly gos  
bu vo sun kios, nes li jo. Eže ro s▀lo je Sau liu kas par puo lė ant šla pių s▀ma nų.

Prieš dė liuo se į ir są vi sa da ra šo me no si nes raides.

3 Perskaityk tekstą ir pasakyk, kas kenkia miškams.

Miš kui ken kia iš ka mi nų  rūks tan tys dū mai, du jos. Bet di džiau sia iš miš ko 
ne lai mių – gais ras. Gra žiau sius me džius jis pa ver čia ap ang lė ju siais stuob-
riais*. Pa sto gės ne ten ka miš ko žvė re liai ir paukš čiai. Miš ke drau džia ma  
kū ren ti lau žą. Ne ga li ma ža lo ti žel di nių*, lau žy ti ša kų, šiuk šlin ti. Miš-
ką reikia pa dė ti so din ti, sau go ti nuo ža lo ji mo, gais rų, ter ši mo.

4 Pasidaryk pasirinkto grybo atvaizdą.
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An zel mas Ma tu tis

Ei gu lio draugai

– Ei gu ly!
Ū-ū-ū!
Skren da ai das to li
Tarp ši lų.
– Ei gu ly, kur tu pra din gai?
Pa ši ly
Žval gos ta vo draugai
...Ąžuo ly nai,
Ber žo ka sos ir ke rai*,
Kriš to li niai upe liu kai,
Eže rai...
– Ei, gi re le
Ža lia ska re,
My li ma!
Uo sio ža lio
Ir žvė re lio
Tu ma ma.

Kas me de lį
Lyg sū ne lį
Gla mo nės* ir ap lan kys?
Per eg ly ną
Ta ką mi na
Gi rios tė tis
Ei gu lys.

– Ei, vai kai!
Aš čio nai!
Kur kal nai,
Kur ši lų mil ži nai...
Au gi nu
Tarp lo mų* lyg del nų
Daug sū nų –
Ąžuo liu kų liau nų.

1  Kas ir su kuo kal ba ei lė raš ty je?
2 Kaip ei lė raš ty je va di na ma gi ria, o kaip ei gu lys? Per skai tyk tin ka mas kū ri nio  

iš trau kas.
3 Pa ieš kok ži nių apie ei gu lių dar bą „Vai kų en cik lo pe di jo je”.  

At sa kyk į klau si mus.

 Ko kius dar bus at lie ka ei gu lys?

 Kas yra pik čiau sias miš ko ken kė jas? Ko dėl?

 Kas ir kaip pa de da ei gu liams?

 Kaip ki taip va di na mas ei gu lys?

4  Sudaryk ir parašyk žodžius.
    

Žo džio da lis, ku ri yra tarp šak nies ir ga lū nės, va di nama priesaga.

 inuk                  
asmed             inink
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               –
  med                    el                    is
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Pu šies gur gu tį –
No sį pri ka bi no.

At ne šė dvi span guo les
Iš drėg no jo rais ty no:
Te bus sū naus raudo ni
Lyg uo ge lės skruos tai.
Ber nai tį ap juo sė
Pa tai sū nu*
Lyg juos ta.
Jam ant plau kų
Už vo žė skry bė lai tę –
Ber žo pin tį*,
Kad nuo lie taus, spei gų
Ga lė tų ap si gin ti.

Pa gul dė drevė je
Vaš ki nį sa vo sū nų:
Ra miai mie gok
Ir ne bi jok
Nei vė jų, nei per kū nų.

O at si busk,
At merk akis ta da,
Kai gi rią slėgs bė da
Ar ne gan da*.

Ta da...
O ma no mie las Drevi nuk,
Bi čiu lis ši lo ža lio,
Paukš čio ir žvė re lio
Būk!..

1  Kaip bu vo su kur tas Drevi nu kas? Per skai tyk tą iš trau kos vie tą.
2  Pa ra šyk, kaip at ro dė Drevi nu kas. Ko dėl gi riai reikia Drevi nu ko?
3   Kas kenkia miškams?

An zel mas Ma tu tis

Drevi nu kas 
(Iš trau ka)

O skri do va sa ros,
O žie mos le do til tais bė go.
Plau kai Drevi nio
Lyg sruoge lės* snie go...
Su bal ta vo jie prie drevės
Pa gai rėj* vė jo –
Se no lis su vir pė jo, su dre bė jo!

Bi te lės mi rė!..
Drevė je ny ku.
Ke liauk ir tu, bi tin čiau*,
Pro tė vių ta ku.

Iš vaš ko
Nu li pi no
Jis ber niu ką –
Gel to ną vaš ki nu ką –
Drevi nu ką.
Jam do va no jo šir dį –
Ka da gio uo ge lę:
Te gu ne vir pa ji,
Kai vėt ra gi rią ve lia.

Įspau dė ir žyd rą sias ake les,
Dvi ži buok les.
Du gry bu kus pri lip dė –
Dvi au sis –
Te gu miš kų oši mo,
Paukš čių ul be sio* klau sys.
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Žodžiai su priesagomis -el-, -ėl-, -uk-, -ut- reiškia mažus arba malonius 
daiktus: miškelis, rudenėlis, namukas, saulutė.

4  Iš pasakėlės teksto išrašyk penkis žodžius su priesaga -el-. Šalia jų parašyk 
nepriesaginį žodį pagal pavyzdį. Kurie žodžiai skamba maloniau?

    Pvz., sruogelės – sruogos

5  Paskambinkite melodijas varpeliais. Parinkite dainelėms tinkamas pabaigas ir 
padainuokite. Sudarytus sakinius parašykite.

      
  

  








Jau saulutė šviečia,

Girioj ant medelių

    

Ei, ežy kežy,

Eisim grybauti

daug mažų paukštelių.

ir riešutauti.

kur lapus neši?

mus pažaisti kviečia.

Miškų apsauga
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Pabėgę sakiniai

Prisimink, pakartok, atsakyk

– Kas kam rū pi, tas tam kve pia...

O at si busk,
At merk akis ta da,
Kai gi rią slėgs bė da
Ar ne gan da.

Brie dis tu rė jo smai lius 
ra gus, šer nas ašt rias il tis, 
bet abu bi jo jo ei ti.

O dabar – ruduo atėjo:Medžiai šiaušiasi nuo vėjo,
Ir ežiukai patyliukaisKlojas lapų  pataliukais.

 

– Kad lapų nenu-

mestume, daug 

pikta mums sniegas 

padarytų,  

šakas aplaužytų.
Jūs išmokėt prašnekint 
Pirmą raidę ir skaičių. –
Rudeninė saulytė
Švies jums jaukiai ir skaisčiai!

Aštąpušįkirsiu

Aš    tą     pu  - šį       kir  -  siu

 

1  Iš kurių kūrinių iškrito sakiniai? Kas juos parašė?  
Sudaryk kūrinių autorių sąrašą abėcėlės tvarka.

2  Pažaiskite žaidimą.

Vie nam vai kui už ri ša akis, ir jis tu ri gau dy ti ki-
tus vai kus. Kai vie ną pa gau na, ki ti klau sia: „Kas 
čia?” „Pu šis”, – at sa ko gau dy to jas ir sa ko, ne-
smar kiai jam duoda mas į kup rą:
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Aš tą pu šį kir siu,
Ry toj ry tą ve šiu
Stik li niais ra tais,
Ge le ži niais ba tais,
Šir va ku me lai te,

4  Atlikite sienlaikraštį „Mūsų spalis”.

3  Kartu su Sauliuku pakartokite spalio mėnesį įgytas žinias.

Striu ka uo de gai te,
Per du gniauž tu
Ka čių nu grauž ta,
Pe lių nu čiul pė ta.

Pas kui už ri ša akis tam, ku rį su ga vo. Ta da tas gau do ir vėl taip pat dainuo ja.

• Kokie yra rudens 
požymiai?

• Kokius darbus atlieka 
žmonės rudenį?

• Kokius žinai miško 
medžius ir krūmus?

• Kokios yra miškų rūšys?
• Kurie gyvūnai aptinkami 

mūsų miškuose?

Prisimink, pakartok, atsakyk

• Kuo naudingi miškai?
• Kokie pavojai gresia 

miškams?
• Kuriuos žodžius 

vadiname giminiškais?
• Kokias žinai žodžio 

dalis?
• Pasakyk žodžių su 

priešdėliais są- ir į-.

 Rudenėlio spalvos

    Mūsų mokytojams

Mūsų mažieji draugai
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Algimantas Rašimas

Vė li nės

Ap lin kui pa slap tin ga,
šven to ji ty lu ma.
Švie sa žva ku čių sklin da,
al suo ja* ra mu ma.

Tos ru de ni nės gė lės
to lu mo je ka pų...
Min ty ap lan ko vė lės
nu mi ru sių žmo nių.

Kiek vie nas pa mąs ty ki me
lieps ne lių švie so je
ir at min ty lai ky ki me
šven to vėj – šir dy je.

Žva ke lės ne tin gė ki me
už deg ti ant ka pų...
Ir mal dą su kal bė ki me
už vė les ar ti mų.

Ar prisimeni? Švenčių pavadinimus rašome didžiąja raide.

1  Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis?
2  Perskaityk tekstą. Raštu atsakyk į klausimus.

Kaip pagerbsime mirusiuosius?

Vė li nės šven čia mos lap kri čio ant rą ją die ną. Tą die ną nie kas ne-
sidžiau gia, ne si links mi na. Mi ru sius gi mi nes, ar ti muo sius, žy mius 
tau tos žmo nes pa ger bia me ty liai, su si kau pę. Prieš Vė li nes žmo nės 
tvar ko, puo šia ka pus. Vi so se ka pi nė se įsi žie bia tūks tan čiai žva ku-
čių. Se no vės lie tu vių mi ru sių jų pa ger bi mo šven tė va di no si Il gės.

 Ka da šven čia mos Vė li nės?

 Ką tą die ną mi ni me?

 Kaip pa ger bia me mi ru siuo sius?

 Kaip va di no si se no vės lie tu vių mi ru sių jų pa ger bi mo šven tė?
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Iš klasės kronikos

Tvarkome kapus

2014 metų spa lio 29 die ną 
mūsų mo kyk los tre čio kai tvar kė 
ar ti miau sius ka pus. Vi sa kla sė 
nu vy ko į Pe le lius ir ten su tvar kė 
ne ži no mo ka rei vio ka pą. Ber niu-
kai su tai sė me di nį kry žių, o mer-
gai tės api py lė ka pą juo dže miu ir 
pa dė jo vai ni ką. Ant ka po vai kai 
už de gė žva ku tes.

Po pie tų Vid man tas, To mas ir As ta dir bo Agur kių kai mo ka pi nai tė se, 
Da rius ir Da lia tvar kė Di džiu lių ka pi nes, o Al gis ir Ra mu nė – Žvi ke lių 
kai mo ka pus. Ant vi sų ka pų vai kai pa dė jo gė lių ir už de gė žva ku čių.

1 Aplankykite ir sutvarkykite artimiausius kareivių arba kaimo  
kapinių kapus. Parašykite apie tai žinutę į klasės kroniką  
arba ataskaitą.

2  Nurašyk sakinius, papildydamas trūkstamas e ir ė.
Kai ka reiv▀lis žūs ta, v▀rkia jo mo tin▀l▀ vi są amž▀lį. Kur ka reiv▀lis  
kr▀nta – t▀n rož▀ iš dygs ta, kur kraujas tykš ta, deimant▀liai bliz ga.

3 Nupiešk žvakutę arba kelias žvakutes, kurias uždegei ant kapų.
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Martynas Vainilaitis

Vo rų že mė la piai

Su plė šė liet pū čiai*
Su vė lė
Vi sus že mė la pius vo rų.
Ant kark lo ka bo Vo ru vė lė,
O Vo ru va – ant ža ba rų*.

Vė je lis nu pū tė Vo ril nių,
Vo rau nas plau kia upe liu.
O kiek mies te lių
Šil ka vil nių*,
Ku rių iš var dint ne ga liu.

Pie ti niai klai džio ja
Po šiau rę,
Ry ti niai draikos* va ka ruos.
Žiū riu į mig lą bal ta gau rę*,
Pa sken dęs ru de nio ke ruos.

Žiū riu į la pą –
Mar gą skė tį, –
Su žvil go vo ro mies te liu.
Žiū riu,
Ir nie ko jums pa dė ti,
Mie li vo riu kai, ne ga liu.

Kas yra žemėlapis?

1  Kaip poetas vadina voratinklius? Kodėl?
2  Kas nutiko vorų žemėlapiams?
3  Apžvelk sieninius Lietuvos ir Lenkijos žemėlapius ir pabandyk pasakyti, ką 

vadiname žemėlapiu.
4 Sukurk rebusą arba kitokį galvosūkį, kurio sprendimas būtų žodis žemėlapis.  

Žemėlapis – tai že mės pa vir šiaus at vaiz das po pie riaus la pe. Žemėlapis 
labai praverčia kelionėje, turistiniame žygyje.
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5  Išspręsk rebusus – įspėk žodžius pagal piešinius ir juos parašyk.

6  Iš eilėraščio išrašyk sudurtinius žodžius. Iš kokių žodžių jie sudaryti?
7  Pabandyk padaryti voriuką ir voratinklius pagal pateiktas nuotraukas.

Žo džiai, su da ry ti iš dvie jų žo džių, va di na mi sudurtiniais. Su dur ti niai 
žo džiai yra dvišak niai. Tarp su dur ti nio žo džio šak nų daž nai įter pi amas 
bal sis. Jis va di na mas jun gia muo ju bal siu. Nie ka da ne bū na jun gia mo jo 
bal sio e.

Kas yra žemėlapis?
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Martynas Vainilaitis

Ra mu nės

My liu pie vų ra mu nes.
Glau džias gė lės prie ma nęs.
Bal tus žied la pius bu čiuo ju
Ir bu čiuo da mas skai čiuo ju:
Trys la pe liai nu si tie sę
Į pie tus, į sau lę švie sią.
Du – į ry tus, du – į šiau rę,
Į še šė lio vė sią tau rę
Jau iš pils tė ra se les.

Pasaulio kryptys žemėlapyje

Du – pro smil gų ka se les
Į ša le lę va ka ri nę
Bal tu mė lį nu sva ri nę.
Gal vė je lis per vė sus?..
At si ties gal būt prieš lai dą?
Gal, bu čiuo da mas vi sus,
Pa da riau ne žy mią klai dą?..
Jei gu klai dą pa da riau,
Su skai čiuo ki te ge riau!

1  Ką ir kaip skaičiavo poetas?
2  Perskaityk kūrinio ištrauką, kurioje minimos pasaulio kryptys.
3  Kartu su Sauliuku parodykite pasaulio kryptis žemėlapyje.  

Jums padės eilėraštukas.

Įsidėmėk:
Vir šu je – šiau rė,
apa čio je – pie tūs,
ar švie čia sau lė, ar ly ja lie tūs.
De ši nė je – ry tai,
kai rė je – va ka rai,
ar bū na blo ga, ar ge rai!

4  Nupiešk eilėraštyje aprašytą ramunę ir prie jos žiedlapių pažymėk tinkamas pasaulio 
kryptis.

5  Sudaryk ir parašyk sudurtinius žodžius pagal pateiktą modelį.
bul vė           
pi lis           
ru gys           
ug nis          
           

Š

RV

P
Vakarai

Šiaurė

Rytai

Pietūs
P

V

Š

R

kasa
kalnas
gėlė
gesina

ia
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Lenkijos žemėlapis

Sutartiniai žemėlapių ženklai

Kiek vie nas že mė la pis 
yra pa va din tas.

Že mė la pis tu ri le gen dą, 
ku ri aiš ki na že mė la py je 

pa teik tus žen klus.

Že mė la pis yra nu pieš tas  
tam tik ru mas te liu, kuris  

ro do, kiek kar tų su ma žin ti  
tik rie ji at stu mai.

Že mė la py je yra 
įvai rūs įra šai.

– upės
– eže rai
– vals ty bės sie na
– la bai di de li mies tai
– di de li mies tai Mas te lis 1: 6 000 000

1  Surask Lenkijos žemėlapyje ilgiausias upes, didžiausius miestus ir  
ežerus. Kuriomis upėmis eina Lenkijos sienų fragmentai? Remdamasis Lenkijos 
žemėlapiu, papildyk ir nurašyk sakinius.
Aš ap žvel giu ▀ že mė la pį. Di džiau si ▀ mies tai yra ▀, ▀ ir ▀. Per Len ki ją te-
ka šios di delės upės: ▀, ▀ ir ▀. Da lis vals ty bės sie nų ei na ▀, ▀ ir ▀ upė mis. 
Di džiau sias Len ki jos eže ras yra ▀. Lenkija yra įsikūrusi prie ▀ jūros.

Oderis
Varta

Notecė

Varta

Prosna

V
ys

la

Vysla

Vysla

Sanas

Nare
vas

Sniardvų ež.

O
de

ris

Pilica

Lu
ži

cų
 N

ei
sė

Gdanskas

Varšuva

Krokuva

ČEKIJA

    Bugas

UK
rA

In
A
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Lenkijos kraštovaizdžių žemėlapis

1  Remdamasis Lenkijos žemėlapiu, atsakyk į klausimus:

 Kurioje Lenkijos dalyje yra kalnai ir aukštumos?

 Kokie kalnai yra Lenkijoje?

 Kaip vadinasi aukščiausia Karpatų viršūnė?

 Kur yra įsikūrusi Varšuva?

 Kur yra Sniardvų ežeras?

 Kaip vadinasi Lenkijos žemumos?

Lenkijos kraštovaizdžiai

vandenys kalnaiaukštumosžemumos

Mozūrijosežerynas

Mazovijos
žemuma

Pamarioežerynas

Baltijosjūra

Didžiosios
Lenkijos
žemuma

Sudetai

Silezijos
aukštuma

Liublino
aukštuma

Karpatai

Rysai

Ar prisimeni? Valstybių, miestų, upių, ežerų ir jūrų pavadinimus 
rašome didžiąja raide.
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Gama – muzikos garsai, palaipsniui einantys aukštyn arba žemyn 
nustatyta tvarka.

2  Išklijuok Lenkijos kraštovaizdžių žemėlapį.

    do    re   mi   fa  sol   la    si    do     do   si   la   sol   fa   mi    re   do

Reikės: nedidelės Lenkijos žemėlapio 
kopijos, mėlyno, žalio, geltono ir  
rudo raupuoto popieriaus, klijų,  
techninio popieriaus.

Darbo eiga:
ü Iš raupuoto popieriaus prisisuk 

nedidelių rutuliukų.
ü Mėlynais rutuliukais išklijuok  

žemėlapio dalis, atitinkančias  
vandenis (jūrą, upes, ežerus).

ü Žaliais rutuliukais išklijuok  
vietas, kuriose yra žemumos.

ü Žemėlapio dalis, kuriose yra  
aukštumos, padenk dviguba  
geltonų rutuliukų eile.

ü Kalnus padaryk dar aukštesnius.
  ü Savo žemėlapį priklijuok ant   
      techninio popieriaus lapo.

Lenkijos kraštovaizdžiai

3  Skambindamas varpeliais, įkopk į gamos C-dur kalną ir nuo jo nusileisk.
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Legenda

Erelio lizdas

Vieną kartą keliavo trys broliai: Lechas,  
Čechas ir Rusas. Ieškojo jie žemės, kurioje  
galėtų apsistoti.

Čechas išvyko į pietus. Rusas – į rytus.  
Tik Lechas pasiliko su savo būriu.

Staiga kažkoks paukštis garsiai  
suplasnojo sparnais, ir jie išvydo, kaip  
didžiulis erelis nutūpė į aikštelės vidury  
augantį medį.

Lechas kreipėsi į savo žmones:
– Čia apsistosime. Ir ne tik pailsėti. Čia, kur įsikūrę ereliai, noriu pasilikti 

visiems laikams. O kad ši diena nebūtų užmiršta, mano giminės herbe bus bal-
tas erelis. Tai bus mūsų ženklas.

Lenkijos herbas ir vėliava

Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri pasako daikto vardą.

1  Kodėl Lenkijos herbe yra baltas erelis?
2  Kaip atrodo Lenkijos vėliava? Kur esi ją matęs?
3  Pabandyk pasakyti, ką vadiname daiktavardžiu.

4  Perrašyk Lecho žodžius ir pabrauk daiktavardžius.

Kas tai?
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Lan ko me Var šu vą

Var šu va – tai Len ki jos sos ti nė. Čia yra pre zi den tū ra ir aukš čiau sie ji val-
džios or ga nai: Sei mas, Se na tas, Vy riau sy bė. Įsi kū ru sios svar biau sios vals ty bi-
nės įstai gos. Var šu va – tai nau jo viš kas ir gra žus mies tas. Jį mie lai lan ko įvai rios 
eks kur si jos. Gra žiai at nau jin tas Se na mies tis. Var šu vo je yra uni ver si te tas, daug 
muziejų ir te at rų. Da bar čia gy ve na be veik du mi li jo nai gy ven to jų.

Varšuva – Lenkijos sostinė

1  Parodyk žemėlapyje Varšuvą ir apibūdink jos padėtį.
2  Ką galima aplankyti Varšuvoje? Parašyk kelis sakinius apie šį miestą ir pasiūlyk 

draugams aplankyti Lenkijos sostinę.
3  Kaip atrodo Varšuvos herbas? Atlik Varšuvos herbo mozaiką iš plastilino rutuliukų.

Mažosios Sirenos paminklas Senamiestyje

Prezidentūra Senamiestis

Karalių rūmai

Nežinomojo kareivio kapas Žygimanto kolona ir Senamiestis
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Pa gal Evą Šel burg-Za rem bi ną

Kaip Kro kus nu ga lė jo sli bi ną

Se nų se no vė je, kai dar val dė nar su sis  
ku ni gaikš tis Kro kus, pi lies kal ne, Vys los kran to  
ur ve, ap si gy ve no žiau ru sis sli bi nas. Žmo nėms  
įva ry da vo daug bai mės. Sli bi nas kas nakt iš ur vo iš ei da vo  
ir su ry da vo iš ti sas gy vu lių kai me nes*. Ir reikė da vo jam vis  
nau jas kai me nes at gy ti, kad pri si ry tų ir žmo nių ne pul tų.

Taip su ry da vo sli bi nas daug avių, jau čių ir kar vių. Nie kas ne drįs o siau bū no* 
iš vy ti. Kas tik pri si ar tin da vo prie ur vo, žū da vo bai sia mir ti mi.

Iš pui ko bai sus sli bi nas. Jau jam ne si no ri lauk ti gy vu lių prie gir dyk los. Jis 
šliau žia į mies tą. Tik žiū rėk, kaip pra dės pul ti žmo nes. Vi sa me kraš te ki lo verks-
mai ir raudos. Žmo nės sku ba į pi lį pas nar sų jį ku ni gaikš tį Kro kų. Gel bėk mus! 
– šau kia jie.

Drąsus bu vo ku ni gaikš tis Kro kus. Ran ką tvir tą tu rė jo. Pa si ėmęs ašt rų ka la-
vi ją, iš ėjo ku ni gaikš tis sli bi no pa si tik ti. Pa ma tė bai dyk lė nar suo lį, su riau mo jo, 
ug ni mi spjo vė. 

Štai su žvil go pa kel tas ka la vi jas. Kir to smū gį – nu rie dė jo sli bi nui gal va. Bet 
ko kie dar ste buk lai! Ne spė jo Kro kus sli bi nui vie nos gal vos nu kirs ti, o ant spran-
do jam ki ta at au go. Tris kar tus nu kir to ku ni gaikš tis sli bi nui gal vą ir tris kar tus 
siau bū nui gal va at au go.

Ma to ku ni gaikš tis: kar du sli bi no ne įveik siąs. Gud ru mu reikia jį nu ga lė ti. Pa-
lie pė iš min tin ga sis ku ni gaikš tis Kro kus gy vu lių kai lius pri kimš ti de gan čios sie-
ros*. Avių, jau čių ir kar vių vie to je pa ki šo jis bai sia jam sli bi nui iš kimš tus kai lius. 
Vos tik su ri jo ug ni mi lieps no jan čius kai lius, pa ga vo jį ne ap sa ko mas troš ku lys. 
Sli bi nas pri šliau žė prie Vys los troš ku lio mal šin ti. Nors ga ly bę van dens jis iš gė rė, 
bet ug nies už ge sin ti ne pa jė gė. Ja me de gan ti ug nis su dras kė sli bi ną į ga ba liu kus.

Taip žu vo bai sus ir pa vo jin gas sli bi nas. Di džiu lis bu vo žm onių džiaug smas 
vi sa me mies te!

Už iš va da vi mą nuo sli bi no dė kin gi žmo nės iki gy vos gal vos ger bė ir my lė-
jo ku ni gaikš tį Kro kų. O kai nar su sis ku ni gaikš tis mi rė, su py lė jam di de lį ka pą: 
ran ko mis tol že mę ne šė, kol su ne šė di džiu lį pil ka pį*. Tas pil ka pis ir šian dien te-
be sto vi prie Kro ku vos. Žmo nės jį va di na Kro kaus pil ka piu.

Krokuvos legenda

Planas padeda nuosekliai pasakoti.

1  Kaip kunigaikščiui pavyko nugalėti slibiną?
2  Parašyk legendos planą ir pagal jį atpasakok kūrinio turinį.

nedrįso
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Gniez nas
Čia, pa sak le gen dos, sto vė jo ku ni gaikš čio pi-
lis, ku rią įkū rė Le chas su sa vo ko vo to jais. Sa-
vo her bu jie pa si rin ko bal tą ere lį, ku ris mil-
ži niš ka me ąžuo le tu rė jo liz dą. Pi lis pa va din ta 
Gniez nu, o bal to jo ere lio žen klas jau daugiau 
kaip tūks tan tį me tų yra Len ki jos her bas.

Pažinkime seniausius Lenkijos miestus

Laik raš čių, žur na lų ir knygų pa va di ni mus ra šo me ka bu tė se. Pir mą jį 
žo dį ra šome di džią ja raide.

1  Kartu su Sauliuku aplankyk tris seniausius Lenkijos miestus. Kuris miestas tau 
labiausiai patiko? Kodėl?

2  Parodyk Sauliuko kelionės maršrutą žemėlapyje. Nurodyk aplankytų miestų padėtį.
3 Paskaityk eilėraštuką ir paaiškink paryškintų žodžių rašybą.

Po visą pasaulį keliauti galiu,
Nes žurnalų daug turiu.
Skaitau „Aušrelę”,„Genį”,„Eglutę”,
„Penkis”,„nykštuką”ir„Bitutę”.

4  Nurašyk sakinius, įrašydamas praleistas raides e arba E.
Man įdo mu skai ty ti „▀glu tę”. „▀glu tė je” spaus di na ma daug įdo mių gal-
vo sū kių. Prieš Ka lė das puo ši me ▀glu tę. Pa so di nau ▀glu tę ir pu še lę. Ra šy-
to jas at siun tė „▀glu tei” nau ją ap sa ky mą.

Poznanė
Čia ki ta dos sto vė jo pir mo jo Len ki jos val do-
vo, ku ni gaikš čio Mieš ko I pi lis. Prie svar-
biau sių Poz na nės įžy my bių pri ski ria ma 
ka ted ra, Šven čiau siosios Mer ge lės Ma ri jos 
baž ny čia, Se na mies tis ir ro tu šė, kur vi dur-
die nį ga li ma pa ma ty ti Poz na nės ožiu kus.

Kro ku va
Čia ant Va ve lio kal vos bu vo pa sta ty ta pi-
lis. Kro ku va 500 me tų bu vo Len ki jos sos-
ti nė. Pui kią šio mies to pra ei tį ro do gau sios 
įžy my bės: Ka ra lių pi lis, Va ve lio ka ted ra, 
Su kie ni cos, Bar ba ka nas. Kro ku vo je yra se-
niau sia Len ki jos aukš to ji mo kyk la – Jo gai-
los uni ver si te tas.

Ka ted ra

Ro tu šė

Va ve lio pi lis
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Edu ar das Gir čys

Be lo ve žo gi rioj

Ošia Be lo ve žo gi ria, gū di* ir di din ga. 
Liek nos au ga lo tos pu šys lin guo ja,  
vir pė da mos nuo ma žiau sio vė jo  
dvelk te lė ji mo. Per šiurkš čią jų žie vę  
pa ma žu var va vais kiai gel to nos me džių  
aša ros.

At ei ki te į gi rią anks ty vą ryt me tį, kai  
ra so tos auš ros ty lu moj pra si de da sva jin gas spal vų  
bei at spal vių šo kis, kai sau lės pa ža din ti me džių ka mie nai  
skam ba it* kank lių sty gos.

Paukš te lių čiul bė ji mą nu stel bia lūž tan čių ša kų gar sai. Ei na stumb rai* ga-
liū nai. Su sto ja aikš tė je ra mūs, tvir ti, at kreipę sau lei ru dus, ak so mi nius šo nus. 
Ta ry tum daili nin ko pieš ti!

Štai vie nas pa len kia barz do tą gal vą, su pur ty da mas nu ka ru sius tan kių kar čių 
kuokš tus. Iš ki lus* spran das tei kia jam di din gu mo. Iš to lo gir dė ti ly gus ir gi lus 
gi rių ka ra liaus kvė pa vi mas. Ne ža bo ta jė ga dvel kia kiek vie nas ju de sys.

Pats lai kas at si trauk ti.

Gamtos apsauga Lenkijoje

1  Parodyk Belovežo girią Lenkijos žemėlapyje ir apibūdink jos padėtį.
2  Perrašyk teksto ištrauką, kuriai nupiešta iliustracija. Pabrauk daiktavardžius.
3  Perskaityk paveikslėliuose pavaizduotų nacionalinių parkų pavadinimus. Kokie 

augalai ir gyvūnai juose saugomi?

žydrasis
palemonas

stumbras kalnų
ožka

švilpikas žemaūgė
pušis

jūrų
erelis

pajūrio
sausmedis
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Žmo nės sten gia si iš sau go ti gra žiau sias kraš to vie tas ne pa ki tu sias. 
Dėl to stei gia mi na cio na li niai par kai – vals ty bės įsta ty mu sau go-
mos te ri to ri jos. Čia ne ga li ma sta ty ti nau jų na mų, ga myk lų, kirs ti miš-
ko, ties ti ke lių, be lei di mo me džio ti ar žve jo ti. Gam tą ga li ma tik ty ri-
nė ti, gro žė tis ja, ke liau ti tik įrengtais ta kais.

4  Ką vadiname gamtos paminklu? Kokie gamtos paminklai yra mūsų krašte?

Plakatas – didelis lapas su tekstu ir vaizdu, kurio tikslas ką nors reklamuoti, 
skatinti, informuoti arba mokyti.

Gamtos apsauga Lenkijoje

Len te les su užrašu „gamtos paminklas” ga li me ap tik ti kai ku riuo se 
miš kuo se, par kuo se ir net mies tuo se. Jos ka la mos prie me džių, uo lų 
ar ba ur vų. Tai gam tos pa mink lai. Kai ku rie iš jų ži no mi vi so je Len-
ki jo je. Gam tos pa mink lus reikia ypa tin gai glo bo ti.

5  Nurodyk artimiausią nacionalinį parką. Kokie augalai ir gyvūnai ten saugomi?
6  Sukurk plakatą, skatinantį saugoti gamtą.
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Jo ana Da nu tė Ži lai ty tė

Ge riau sia vie ta pa sau ly je
Gy ve no du bro liai. Kar tą vy res ny sis ta rė:
– La bai jau pra stoj vie toj mes gy ve nam.  

Nei upės, nei miš ko, nei kal no. Ap lin kui tik  
ly gu ma ir ba los*. Pa ieš ko ki me ge res nės.

– Tei sy bę sa kai, – su ti ko jau nes ny sis. – Ei me.
At si svei ki nę su mo ti na, bro liai iš ke lia vo.
Juo du ėjo il gai ir pri ėjo miš ką. Pro jį te kė jo  

upė. Miš ke čiul bė jo paukš čiai, o upės ban ge lė se  
žai dė links mai sau lės spin du liai.

– Štai ge riau sia vie ta pa sau ly je! – su šu ko  
bro liai ir čia ap si gy ve no.

Bet po kiek lai ko vy res ny sis ta rė:
– Ei me to liau, gal ra sim dar ge res nę.  Man kaž ko dėl il gu ir ny ku*. Gal dėl to, 

kad die ną nak tį čia šla ma miš kas...
– Ir man čia ne jau ku, – pa sa kė jau nes ny sis. – Ei me.
Il gai ėję, juo du pri ėjo di de lį so dą. Me džiai gra žiai žy dė jo ir bro liai ap si džiau gė.
– Kaip čia gra žu! Čia ge riau sia vie ta pa sau ly je!
Ir pa si li ko čia.
Bet kar tą jau nes ny sis ta rė:
– Ei me ki tur, gal ra si me dar ge res nę vie tą, nes ma ne kaž ko pra dė jo ka muo ti 

il ge sys.
– Ir ma ne ka muo ja, – ta rė vy res ny sis. – Gal dėl to, kad me džiai nu žy dė jo, – 

pri dū rė su si mąs tęs.
Juo du pri ėjo van de ny ną. Pa si da rė plaus tą* ir plau kia. Il gai plau kę, pri plau kė 

sa lą. Ten į pa dan gę ki lo kal nai, o jų vir šū nė se bliz gė jo snie gas. Pa kal nė se žy dė jo 
ne re gė tos gė lės, skraidė ne ma ty ti paukš čiai ir plaš ta kės, tryš ko* si da bri niai šal-
ti niai.

– Pa ga liau mu du ra do me tik rai ge riau sią vie tą pa sau ly je! – džiau gė si bro liai. 
– Iš čia jau nie kur daugiau ne iš ei sim!

Bet kar tą jau nes ny sis ta rė:
– O jei gu tie kal nai ne ti kė tai im tų ir griū tų...
– Kal nai ne grius, – pa sa kė vy res ny sis. – Bet va,  

jei gu at lėk tų vie su las, tai nu si neš tų ir sa lą, ir mu du.
– Tad ei na me iš čia kuo greičiau! – nu si gan do  

jau nes ny sis. – Man tai ne ra mu, lyg prieš ko kią ne lai mę.
Ir bro liai pa li ko sa lą. Juo du iš vaikš čio jo ry tų  

ir va ka rų kraš tus, bu vo pie tuo se ir šiau rėj.
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Kar tą jie su ti ko ži lą se ne lį. Se ne lis jų pa klau sė:
– Ko dėl ju du to kie liūd ni?
Bro liai vis ką iš pa sa ko jo.
Se ne lis nu si šyp so jo ir ta rė:
– Ge riau sia vie ta pa sau ly je yra ten, kur gy ve na mo ti na.
Su grį žo bro liai at gal. Kai pa ma tė ly gu mą ir tro be lę, ku rioj bu vo gi mę, nu-

švi to jų akys. O kai pro du ris jų pa si tik ti iš ėjo se na bal ta gal vė* mo ti na, bro liai 
ap si ver kė iš džiaugs mo ir jau nie kad ne be ieš ko jo ge res nės vie tos pa sau ly je.

Įsidėmėk žodžius: GIMTINĖ, TĖVIŠKĖ, TĖVYNĖ. Tai kiekvienam 
žmogui itin svarbūs žodžiai.

Mano gimtinė

1  Kodėl broliai iškeliavo į pasaulį?
2  Kodėl jaunuoliai ieškojo vis naujų gyvenimo vietų?
3  Perskaityk, ką keliautojams pasakė senelis.
4  Kaip jautėsi broliai, sugrįžę namo?
5  Nurašyk tekstą. Pabrauk žmonių vardus, vietovių, upės ir ežero  

pavadinimus. Ką žinai apie jų rašybą?
Aš va di nuo si Al gis Ne vu lis. Gy ve nu Agur kiuo se. Mū sų kai mas pri klau so 
Puns ko vals čiui, Sei nų ap skri čiai, Pa len kės vai va di jai. Ma no gim ti nė  yra 
ant Kam puo čio eže ro kran to. Pro tam sius alk sny nus vin giuo ja ne di de lis 
Akuotės upe lis. Kai mą puo šia ža li miš ke liai ir ne aukš tos kal vos. Pa ke lė se 
ry mo me di niai ir ge le ži niai kry žiai. Šia me kai me gi mė ir gy ve no gar sus 
mū sų kraš to mu zi kan tas Juo zas De gu tis.

6  Aprašyk gimtinę, paminėdamas savo vardą, pavardę ir pavartodamas miesto ar 
kaimo, upės, ežero, miško pavadinimus.



70 Ar pažįsti savo tėviškę?

Kompozicija – visumos elementų išdėstymas, derinant juos vienus su kitais 
pagal temas, formas ar spalvas.

1  Iš kokių elementų sudarytas sienlaikraštis? Kaip jie išdėstyti?
2  Nurašyk Jono Žibo eilėraščio posmą ir pabrauk daiktavardžius. 

Etnografinį muziejų iš savo surink-
tų eksponatų sukūrė mokytojas Juozas 
Vaina. Muziejuje daugiau kaip du tūks-
tančiai įvairių daiktų. Dauguma jų – iš  
XX a. pradžios. Yra senovės kaimo mo-
terų darbus ir gyvenimą vaizduojan-
ti paroda, monetų kolekcija, „Šaltinio” 
spaustuvės leidiniai bei lakūnų Dariaus 
ir Girėno atminimo kambarys.

Tyliai rita bangeles Šešupė,
Supa melsvą dangų savyje.
Man apeiti gimtą žemę rūpi,
Rankomis šiurkščiom apglėbti ją.

Jonas Žibas

Į trobelių langus beldėtės kartu –
Uždrausta lietuviška spauda ir tu.
Eina nusilenkti rožėm nešini
Prie paminklo žilagalviai ir jauni.

Juozas Vaina

Šešupė. Kairysis Nemuno intakas

Paminklas knygnešiui  
Povilui Matulevičiui Kreivėnų k.

Punsko etnografiniame muziejuje
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Punsko klumpakojis

1  Kokius žinai savo krašto žaidimus ir dainas?
2  Pasimokyk iš savo senelių ar kitų vyresnių žmonių dainų,  

ratelių, žaidimų. Išmokyk jų savo draugus.
3  Iš mįslių išrašyk daiktavardžius, šalia parašyk jų giminę.

Aukš ta laz de lė, di de lė gal ve lė. Ožys tro bo je, barz da ore. Ži ba kaip žal tys, 
ėda kaip ark lys. Ke pu rė šiau di nė, akys stik li nės, lie muo me di nis, ko jos  
ak me ni nės.

Mūsų krašto dainos ir rateliai

Dainuo da mi pir mą kū ri nio da lį su ki te 
dvigu bu žings niu ra te lį, strak sė da mi nuo 
vie nos ko je lės ant ki tos.

Dainuo da mi ant rą da lį sto vė ki te po ro-
se vie nas prieš ki tą. At li ki te šo kio daine-
lė je nu ro dy tus veiks mus: su trep sė kite 
tar da mi „strap tel sim”, su plo ki te dainuo-
da mi „su plo sim”, pa gra sy ki te pir miau 
de ši nės, pas kui kai rės ran kos smi liu mi, 
o po to dainuo da mi „da bar ap si suk sim” 
ke tu riais pa pras tais žings niais ap si su ki te 
vie to je per de ši nį pe tį.

Vy riško ji gi mi nė – tas ber niu kas, sta las, klum pa ko jis...
Mo te riško ji gi mi nė – ta mer gai tė, kė dė, ran ka, ko ja...
Daik ta var džiai tu ri gi mi nę, bet ja ne kai to mi.

Su trum pin tai ra šo ma:
vy riško ji gi mi nė – vyr. g.
mo te riš ko ji gi mi nė – mot. g.
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Pa gal Ja nu šą Kop cia lą

Eg lė, Šiur pi lio eže rų ka ra lie nė

La bai se niai gra žių jų Šiur pi lio eže rų kraš te gy-
ve no se nu kas bi ti nin kas. Tu rė jo jis duk te rį, var du 
Eg lė, to kią grakš čią*, to kią gra žią, jog kas tik pa-
ma ty da vo, vi si pa mil da vo. Gar sas apie Eg lės ne-
pa pras tą gro žį bu vo pas kli dęs ne tik šia me eže rų 
ir gi rių kam pe ly je, bet ir to li miau siuo se že mės 
kraš tuo se.

Apie Eg lę ir jos gro žį su ži no jo net pats Lie-
tu vos eže rų die vai tis Žal tys, ku ris gy ve no kriš to-
li niuo se rū muo se Šiur pi lio eže ro dug ne. Iš plau-
kė kar tą Žal tys į kran tą ir pa ma tė be si mau dan čią 
gra žuo lę. Nuo šio lai ko die ną nak tį sva jo jo tik apie 
Eg lę, ir ga lų ga le nu spren dė siųs ti į bi ti nin ko tro-
be lę pirš lius.

– Ei ki te ir pa pa sa ko ki te, koks aš ga lin gas ir gra žus, pa pa sa ko ki te 
apie šiuos nuo sta bius rū mus ir apie ma no be ga li nę mei lę.

Ir nu va žia vo Žal čio pirš liai pas Eg lę, ir pa sa kė, ką val do vas bu vo lie pęs. 
Klau sė Eg lė šio pa sa ko ji mo ir il gai svars tė*.
– Ge rai, – pa ga liau ta rė. – No riu su si tik ti su jū sų val do vu, te gul iš plau kia į 

eže ro kran tą.
Ki tą die ną, kai Eg lė at ėjo prie eže ro, jau ni kis jau jos lau kė. Kai tik viens ki tą 

iš vy do, iš kart ži no jo, kad am žiams liks drauge. Su tei kė Žal tys Eg lei ga lią gy-
ven ti po van de ni nia me pa sau ly je ir nu si ve dė į rū mus.

Pra slin ko daug me tų. Eg lė su si lau kė dvie jų sū nų ir duk re lės. Vy ras ją my lė jo 
ir ten ki no vi sas užgai das*, ta čiau Eg lė daž nai bū da vo liūd na. Ji la bai il gė jo si sa-
vo gim tų jų na mų, pa si il go tė ve lių, bro lių, se se rų. Kar tą iš drį so pa pra šy ti Žal tį, 
kad ją iš leis tų į tė viš kę. Vy ras, nors ne no riai, bet su ti ko. Pa ly dė jo ją su vai kais, 
iš kė lė ant eže ro kran to ir pa mo kė, kaip su grį žus na mo jį šauk ti. Tik įsakė nie-
kam že mė je apie tai ne pra si tar ti.

Eg lė, iš ėju si į eže ro kran tą, ne ga lė jo at si džiaug ti pa kran tė je be si su pan čių 
nen drių šla mė ji mu, ža liais lau kais ir žy din čio mis pie vo mis.

Ne tru kus jie pa sie kė ir sa vo se ną tro be lę, ku rio je bu vo li kę jau tik du bro liai. 
Eg lė pa pa sa ko jo jiems, kaip ji ten gy ve nu si Žal čio rū muo se, su tvar kė ap leis-
tą bro lių tro be lę. Ge ra bu vo gim ti nė je, ta čiau ar ti no si su grį ži mo die na. Bro liai 
ne no rė jo, kad se suo juos pa lik tų, ir gal vo jo, ką čia pa da rius, kad jai grįž ti ne be-
rei kė tų. Ir nu ta rė, kad reikia pir miau sia su ži no ti slap ta žo dį*, ku riuo Eg lė šauks 
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vy rą. Klau si nė jo se se rį, kaip jos vy ro var das, bet ji ty lė jo kaip že mė. Ta da vy rai 
iš si ve dė į lau kus Eg lės duk re lę, gąs di no ją, mu šė ir ka man ti nė jo*, kol ši iš da vė 
tė vų pa slap tį.

Tuoj bro liai, ap si gink la vę kir viais ir ša kėm, nu ėjo prie eže ro ir tris kar tus pa-
šau kė Žal tį. Kai tik jis iš plau kė į kran tą, bro liai puo lė ir už ka po jo kir viais.

Bro lių klas tą* gir dė jo ir ma tė pats di dy sis Per kū nas* ir tuoj pat ne do rė lius 
pa ver tė šal tais ak me ni mis.

At ėjo Eg lė su vai kais ant kran to ir il gai šau kė vy rą, bet nie kas jos ne pa si-
ti ko. Su pra to Eg lė, kad ne te ku si my li mo jo vy ro ir sa vo na mų, kad ne be tu rin ti 
kur grįž ti, ir pra dė jo gai liai 
raudo ti.

Pa gai lo ne lai min go sios 
mo ters Per kū nui ir pa ver tė 
ją gra žia eg le, sūnus ąžuo lu 
ir uo siu, o duk re lę – dreban-
čia drebu le.

Ir šian dien Su val ki ją 
puo šia nuo sta būs Šiur pi lio 
eže rai, o jų pa kran tė se šla-
ma eg lės, ąžuo lai ir uo siai, 
šna ra drebu lių la pe liai. 

Kaž kur pa si slė pę gu li ir 
du di de li ak me nys – piktie-
ji Eg lės bro liai, ku riuos pra-
kei kė pats Per kū nas.

1  Parašyk padavimo planą ir pagal jį atpasakok kūrinio turinį.
2  Nurašyk kūrinio ištrauką, kurioje aprašomas Suvalkijos gamtovaizdis. Pabrauk 

daiktavardžius ir apibūdink jų giminę.
3  Nupiešk padavime aprašytą Suvalkijos peizažą.
4  Nurašyk žaidimo aprašymą, papildydamas praleistas dvibalses.

Žaltys
Vi si v▀k▀ su sto ja vienas už ki to ir už de da ran kas ant pr▀ky sto vin čiojo 
pe čių. Pir mu ti nis ▀lė je – žal čio gal va, pas ku ti nis – ▀de ga. Žal tys sten gia-
si sugr▀bti sa vo ▀de gą, kit▀p ta ri ant, pir mu ti nis ž▀dė jas g▀do pas ku ti nį. 
Pa sta ra sis ne sid▀da sug▀na mas. ▀de ga n▀ vo ros at si skir ti ne ga li, ir ki ti 
ž▀dė jai tu ri pri sit▀ky ti pr▀ gal vos ju de sių.

5  Pažaiskite žaidimą „Žaltys”.

Peizažas– tapybos kūrinys, kuriame 
vaizduojamas gamtovaizdis.

gąsdino   Perkūnas

Mūsų krašto padavimai



74 Darbas žmogų giria

Laz dy nų Pe lė da

Klum pius

Rūs čio mis žie mos die no mis ir il gais va ka rais, tu pė da mas pas kros nį, py nė jis 
bu čius*, ven te rius* ir tink lus mez gė; die noms pra tįsus*, me džio dar bų grie bė-
si: ki bi rams šu lus* ta šė, gel das* sko bė.

Iš vi sų dar bų la biau siai prie šir dies ėjo klum pių dir bi mas. Klum pę pa da ry ti 
tai nie kis, bet jos pa dai li ni mas, gra ži ni mas bu vo tik ras Juo zo džiaug smas.

Ke lias de šim tis po rų klum pių iš sko bęs*, se nis su sta ty da vo jas as lo je* ir iš 
ei lės im da vo dailin ti tik rai pa si gė rė da mas.

At si da ro jis, bū da vo, tro bos kam pe prie du rų įtai sy tą len ty nė lę ir iš si ima sau 
reika lin gų tam tiks lui da ly kų: šu kių krū ve lę, žą sų plunks nų pluoš te lį ir dailiai 
su suk tų po pie rė lių su da žais.

rūsčiomis   pratįsus   besibjauriji

At si rai tęs ran ko ves, im da vo mai šy ti jis to se šu kė se da žus, kiek vie nai sky
rium įdė da mas plunks ną, o vi sas iš mai šęs, už si kur da vo pyp kę ir sės da vo prie 
dar bo. Už si mo vęs sau klum pę ant kai rio sios ran kos, at sar giai da žo, bū da vo, iš-
rai žy tas ša ke les.

Vi sa ko te nai bu vo pri rai žy ta: šmaikš čios* eg le lės, ska ro tos rū tų ša kos, do-
bi lė liai, ra guo ti ože liai ir mar gi paukš tu kai, – to kie keis ti, ko kių dar ir gam ta 
ne pra si ma nė.
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Iš bai gęs vi są gra žu mė lį, pa dė da vo ant že mės, mei liai šyp so da mas, ir pri si-
mer kęs im da vo žiū rė ti trauk da mas pyp kę.

– Už mesk akį, ma ma! – pra bil da vo į žmo ną.
– Be si bjau ri ji*, tė vai; kas tau už tai mo kės? Įmaus į pur vy ną, tai ir po ta vo 

gra žu mo! Bū tu mei ver čiau ku riam in dui šu lus su ta šęs – ir sau, ir žmo nėms bent 
nau dos bū tų, o čia...

– Ar iš ma no kiau lė pi pi rus! Ne jai ir ren ka mi. Tiek te iš ma nai, kiek iš du bens 
į dan tis, ar ba kad kas tuoj at ki šęs ska ti kus* pa barš kin tų. Eik, tu eik! Na ba gė*, 
nak tį gi mu si esi!.. Nei su vie nais ska ti kais gy ven si, nei jų su sa vim nu si ne ši!..

Žmo na pe čiais trauky da vo, at si kirs da vo ty liai:
– Nei tu su sa vo mar go mis klum pė mis dan gaus slenks čių ne bal dy si!
Smar kiai ne su si kirs da vo juo du nie ka da, bet iš mažmo žių su si da ro gy ve ni-

mas...
Se nis Juo zas, nors iš žmo nos nie ka da ne gau da vo pri ta ri mo sa vo „ne nau-

din giems” dar bams, bet vis dėl to lai kas nuo lai ko mė gi no at ra sti nors pa guo dą 
ar ba pa gy ri mą sa vo šir din gai pa mė gai. Liūd na ir tru pu tį pik ta jam bu vo, kad 
ar ti miau sio ji jo draugė ne su pran ta, ne at jau čia jo dar bo ver tės, o tuo tar pu, kai 
į žmo nes iš ne šęs im da vo sta ti nė ti sa vo mar gą sias klum pes, bū riai žmo nių, su-
au gu sių ir vai kų, džiau gė si ne at si džiaug da mi ir, žiū rėk, nė va lan dos ne tru kus, 
iš grobs ty da vo* jas.

– O, na gai, tai na gai! Tai pro tas, ir iš gal vo ti to kius paukš čius! Kad juos ba la! 
Tar tum gy vi!

– Ano kie ne ste buk lai, – pa mo da mas ran ka, sa ky da vo se nis pa nie ki na mai. 
– O sau, žie mos lai ku ką gi dirb siu se na tvė je? Tai ir tėp lio ju žmo nių akims džiu-
gin ti.

Sa kė taip se nis, bet sa vy je džiau gė si, jog esa ma bet gi žmo nių, ku riems ver ta 
yra pa si dar buo ti...

1  Kaip senelis Juozas dailino klumpes? Perskaityk.
2  Perskaitykite senelio Juozo ir jo žmonos pokalbį vaidmenimis.
3  Rask perskaitytame dialoge vaizdingus posakius. Labiausiai patikusį perrašyk.
4  Apžvelk nuotraukose pavaizduotus liaudies meistrų darbus. Gal pažįsti mūsų krašto 

žmogų, kuris atlieka tokius arba panašius darbus? Papasakok apie jį.

Darbas žmogų giria

   Verbos, margučiai       Drožiniai                  Karpinys            Rankšluosčiai
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1  Apžvelk žemėlapį ir nykštukų pavaizduotą kelionės maršrutą. Kokias vietoves 
aplankė Sauliukas ir Mįsliukas? Ką jie matė keliaudami?

2  Iš kelionės maršruto išrašyk miestų pavadinimus.

Prisimink, pakartok, atsakyk

Oderis
Varta

Notecė

Varta

Prosna

V
ys

la

Vysla

Vysla

Sanas
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3  Kartu su Sauliuku pakartokite lapkričio mėnesį įgytas žinias.

• Ką vadiname žemėlapiu?
• Kaip žemėlapyje nustatomos 

pasaulio kryptys?
• Ką žymi žemėlapyje  

spalvos?
• Kokie yra Lenkijos  

herbas ir vėliava?
• Kas yra Lenkijos sostinė?
• Kokia yra didžiausia  

Lenkijos upė?

4  Atlikite sienlaikraštį „Mūsų lapkritis”.

• Kurie Lenkijos miestai  
yra seniausi?

• Ką vadiname  
daiktavardžiu?

• Kokios yra daiktavardžių 
giminės?

• Kaip rašome knygų  
ir žurnalų pavadinimus?

• Kuriuos daiktavardžius  
rašome didžiąja raide?

Mirusiųjų šventė

Lietuvos kariuomenės diena

Sudie, rudenėli!

Prisimink, pakartok, atsakyk
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Leonardas Gutauskas

Kaip vėžlys išsprendė lietaus ir ugnies ginčą
Susiginčijo kartą lietus su ugnimi, kuris iš jų naudingesnis.
– Ugnie, ugnie, – šnarėjo lietus, – juk tu visiems žalos  

pridarai. Medžius ir krūmus degini – girios rauda. Po kaimus  
liepsnų žirgu jodinėji, žmones nuvargini. Va, aš visai kitoks:  
ištroškusią žemę pagirdau – po šilto lietučio gražiai rugeliai  
želia. Tvankią* vasaros popietę visus atgaivinu.

Ugnis pamojo liepsnos sparnu ir tarė:
– Niekai, broleli, be reikalo giries. Kai įsismagini, tai merki ir merki žemę, 

visa kiaurai* šlapia, nedžiūsta, pūva, purve rugeliai nusigaluoja*. Aš kur kas 
žmonėms naudingesnė – kaip kokia rojaus paukštė tamsiais žiemos vakarais 
pirkiose giedu, pikto speigo, sniego į namus neįleidžiu, išverdu vakarienę, iške-
pu pyragą, suplėšau degutuotą* tamsybių skarą...

Lietus klausėsi, bet neatlyžo*. Taip jiedu ginčijosi ne vieną ir ne dvi dienas. 
Išgirdo jų ginčą vėžlys Geležinė varlė, priplaukė prie kranto ir prabilo:

– Lietau ir ugnie, tuščias judviejų ginčas. Pagalvokit, ar ne gražu kokį liūdną 
rudens vakarą klausytis, kaip į ežerą krisdami skamba lietaus lašai, o tuo pat 
metu pirkioje, karštoje krosnyje, gieda liepsnos? Žinokit – žemei ir žmonėms 
jūs abu reikalingi. Nepastokite kits kitam kelio, ir nebus ko pyktis. Argi jums 
maža žemėje vietos?

Paklausė jo ginčininkai, ir nuo to karto ten, kur siaučia lietus, gęsta ugnis, 
jam iš kelio pasitraukia, o lietus į krosnis ar liepsnojančius židinius nekiša nosies.

Ir vis dėlto jų darbai santaiką neša: lietus grūdelius brandina, o ugnis iš jų 
kepa pyragus.

Vanduo gamtoje

1  Surenkite lietaus ir ugnies ginčo inscenizaciją.

 Vieni pagrįskite nuomonę, kad naudingesnė yra ugnis.

 Antri, kad vertingesnis lietus.

 Treti būkite teisėjai: išklausę ginčininkus, išsakykite 
    vėžlio nuomonę, parašykite pagrindinę pasakos mintį.

2  Kur gamtoje aptinkamas vanduo? Kam jis reikalingas? Papildyk sakinius tinkama 
daiktavardžio vanduo forma ir perrašyk juos.

▀ yra didelis gamtos turtas. Be ▀ negali augti augalai, gyventi gyvūnai. Be ▀ 
nė vienos dienos negali išsiversti ir žmogus. Geriame ▀, kad numalšintume 
troškulį. ▀ gyvena daug žmogui naudingų gyvūnų. Pastaruoju metu žmogus 
pradėjo piktnaudžiauti ▀, užteršė upes, ežerus ir jūras. Dabar ▀ švarinti 
turime statyti valyklas.
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Pra nas Ma šio tas

Mįs lės

Il gas žie mos va ka ras. Vai kai, sa vo dar be lius ati dir bę, 
sė di prie kros nies ir ta ria si, ką dar šį va ka rą da ry sią.
– Mįs les min si me, – siū lo Jur gu tis.
– Ge rai, – pri ta rė ki ti.
Vie nas už me na mįs lę, ki tas už me na, tik jau se nas, gir dė tas.
– Su ma ny ki me ko kią nau ją, – kal bi na Kas tu kas.
– Nau ją, nau ją! – šau kia vi si. Nu ti lę gal vo ja.
– Aš ži nau, – pir mas pra bi lo Jur gu tis. – Že miau už žal tį šliau žio ja, aukš čiau 

už paukš čius skra jo ja. Kas tai yra?
Vi si gal vo ja. Pa gal vo ję me na, tik ne įme na. Jur gu tis tu ri pa sa ky ti.
– Tai van duo, – sa ko: – kai upe plau kia, tai že miau už žal tį šliau žia, kai de be-

sim ei na, tai aukš čiau už paukš čius skra jo ja.
Jo nu kas no rė jo ko klaus ti ar prieš ta rau ti, bet Kas tu kas nau ją mįs lę už mi nė:
– Su ša lęs – kaip stik las, šil do mas pra nyks ta. Kas tai per daik tas?
– Kam pa ras*, – spė jo Jo nu kas. – At ro do kaip stik las, o sa ko: „Kaip kam pa-

ras iš ny ko”.
– Ne at mi nei, – sa ko Kas tu kas: – už kam pa rą gied res nis.
– Koks tai daik tas pa pras tai es ti*? – klau sė Jur gu tis.
– Skys tas, – at sa kė Kas tu kas.
– Tai vėl van duo, – įmi nė Jur gu tis.
– O ka da van duo pra nyks ta? – pa klau sė Jo nu kas.
– Pra nyks ta, kai ga ru virs ta.
– O kad ga ras ma ty ti: kai puo das ver da – ma ty ti, kai  

ba la ga ruo ja – ma ty ti.
– Ma ty ti, kai ore at vės ta, o ko lei ga ras šil tas, tuoj iš  

van dens pa kilęs, tai jo ne ma ty ti.
– Na, aš dar pa žiū rė siu, kai puo das virs. O da bar ei sim mie go ti.
– Ei kit, ei kit, – pa ra gi no ma ma, – jau me tas.

Van duo gali būti trijų pa vi da lų: skys to, kieto ir garų.

1 Ką vai kai vei kė il gą žie mos va ka rą?
2 Rask ir per skai tyk ber niu kų mįs les, jų įmi ni mus ir pa aiš ki ni mus. 
 Įdo miau sią mįs lę per ra šyk.
3 Per skai tyk, įmink ir pa aiš kink mįs les. Nu ra šyk jas, pa brauk daik ta var džius.

Ir dan gu mi skraido, ir že me šliau žio ja, ir po že me lan džio ja. Kai su šy la – į 
dan gų skren da, kai su šą la – stik lu skam ba. Be spar nų le kia, be ko jų ei na.
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Daiktavardžiai turi du skaičius: vienaskaitą ir daugiskaitą.

1 Perskaityk bandymų aprašymus ir pasakyk, kokių taisyklių 
laikysies, atlikdamas bandymus.

2 Atlik bandymus. Nurašyk išvadas, papildydamas sakinius.
Van dens ly gis in de ▀, ka dan gi van duo ver da ir ▀.
Van dens vi ri mo tem pe ra tū ra yra ▀ oC. 
Nuo šal to stik lo var va la šai, nes karš ti van dens ga rai ▀.
Le do ga ba liu kai pa ma žu ▀. Le do tir pi mo tem pe ra tū ra yra ▀ oC.
ga ruo ja * krin ta * tirps ta * su la šė jo * 100 * 0

3 Stebėk, kaip keičiasi daiktavardžių forma, priklausomai nuo skaičiaus. 

Vandens virimas
Įpilk į in dą van dens ir pa žy mėk jo ly gį. 
Įkišk į van de nį spe cia lų ter mo met rą ir 
kai tink van de nį, kol už virs. Kai van duo 
ims kun ku liuo ti, pa žiū rėk, ko kia tem pe-
ra tū ra. Pri kišk prie ky lan čių ga rų šal tą 
stik lą ar veid ro dį. Ką pa ste bė jai?

4  Iš antro pratimo išrašyk daiktavardžius, nurodydamas jų skaičių.
Vandens – vns., ▀

Vie na skai ta  vie nas: lašas, debesis, eže ras, miš kas...
Daugi skai ta daugiau ne gu vie nas: lašai, debesys, eže rai, miš kai...

Su trum pin tai ra šo ma:
vie na skai ta – vns.
daugi skai ta – dgs.

Ledo tirpimas
Įdėk į in dą ke le tą ga ba lė lių 
le do. Kai ims tirp ti, įdėk 
ter mo met rą. Ko kią tem pe-
ra tū rą ro do ter mo met ras?
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Ka zys Sa ja

Ko reikia ma ši ny tei?

Gra žią ma ši ny tę pa da rė dė dė Jo nas. Mu du su Ju le pra dė jo me pra šy ti:
– Ke liau ki me ap link pa sau lį!
– Ma tau, kad pa tin ka ma no ve ži mai tis, bet jūs ne ži no te, ko jam reikia.
– Reikia ben zi no, reikia te pa lo...
– O dar ko?
– Reikia mais to ke lio nei, ter mo so ar ba tai, pa la pi nės nak vy nei.
– Ma no au to mo bi liui reikia la bai šva raus van dens.
– Tai ne gi to kio van dens jau nie kur ne bė ra?
– Yra. Jū sų ak va riu me.
– O iš eže ro, iš upės ar ne ge ras?
– Ge ras, jei gu žmo nės ne bū tų jo už ter šę...

Visiems reikia vandens

Be vandens gyvybė žemėje būtų neįmanoma. Visi privalome  
taupyti ir saugoti vandenį.

1 Kokia pagrindinė teksto mintis?
2  Ko reikia mašinytei? Nurašyk ir papildyk sakinį kūrinio daiktavardžiais.

Mašinytei reikia benzino, ▀.
3  Stebėk, kiek vandens sunaudojama jūsų namuose, ir rezultatus pavaizduok panašioje 

lentelėje. Kaip galima taupyti vandenį?
 

4 Parašyk daiktavardžių daugiskaitą.
akis – ▀
pu šis – ▀

pi lis – ▀
bro lis – ▀

10 lit rų van dens
– O aš?

žaltys – ▀
piešinys – ▀

ausis   ausys
ežys ežiai
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Pra nas Ma šio tas

Van dens la še lio ke lio nė

Aš, van dens la še lis, vi sai ne toks men kas, kaip jums at ro dau. Jūs, žmo nės, 
pa tys sa ko te, kad la šas po la šo ir ak me nį pra ta šo. Kur mū sų daug su si tel kia, mes 
daug pa jė gia me: ir ma lū ną pa su ka me, ir di džiau sią lai vą pa ke lia me, ir daug ką 
pa da ro me. Ne si juo ki te! Ver čiau pa klau sy ki te, ką aš jums pa pa sa ko siu.

Ma no tė viš kė – pla tūs van de ny nai. Mums vi sur ke lias at vi ras: no riu – į pa-
dan ges iš ky lu, no riu – į že mės gi lu mą nu si lei džiu. Vi sur ma nęs pil na.

Štai da bar il siuo si ant me džio la po. Ims šil dy ti sau lu tė: ga ruo siu, ga ruo siu ir 
iš nyk siu jums iš akių. Iš kil siu aukš tyn. Kai daug mū sų su si telks, de be sė liu po 
pa dan ges plau ki nė si me.

Vandens apytaka gamtoje

Aš esu jau ne kar tą pa dan gė se bu vęs ir at gal su grį žęs. Kar tą, pa va sa rį iš ga-
ra vau aukš tai aukš tai; su si tel kė* te nai mū sų vi sas pul kas. Plau ki nė ja me po orą, 
skra jo ja me, pa va sa rio sau le šil do mės. Tik stai ga pa trau kė vė sus vė je lis; mes 
su si me tė me į tirš tą de be sį, vy ras prie vy ro – mat krū voj šil čiau. Bet ir tai ne pa-
dė jo. Vė jas ėmė mus blaš ky ti, į vi sas ša lis su ki nė ti.

– Grįž ki me at gal že mėn! – su šu ko vie nas.
– Grįž ki me, – pri ta rė dauge lis bal sų.
Suo šė me, su šla mė jo me ir lei do mės že myn. Kri to me stam biais la šais, vie ni į 

miš ką, ki ti į ja vus, į dir vą, kur kam nu ti ko, – vi sur bu vo mū sų pil na. Pas kui vie-
ni pa li ko ant la pų ir žo lės ži bė ti, ki ti pa si lei do bėg ti grio ve liais. Aš su bū re liu 
draugų pra dė jau skverb tis* į že mę. Grimz do me* vis gi lyn ir gi lyn.
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Ne tru kus pa si da li jo me į dvi da lis: vie ni pa ke liui įsi sun kė į šu li nį, ki ti – ir aš 
su jais – lei do mės gi lyn ir tuo jau pri ėjo me to kį kie tą že mės sluoks nį, jog jo kiu 
bū du ne ga lė jo me pro jį pra si muš ti. Ką gi da ry si? Pa si lei do me šliauž ti tuo kie-
tuo ju sluoks niu vis že myn ir že myn.

Šliau žė me šliau žė me – ir ne pa ju to me, kaip pa te ko me į van dens plo te lį. Van-
duo ty ras* kaip stik las. Ir mes, vos tik at ke lia vę la še liai, per že mės sluoks nius 
be ke liau da mi gra žiai iš si prau sę, ty ri bu vo me kaip aša ros. Žvilg te lė jom aukš tyn: 
švie su, ma ty ti mė ly nas dan gus.

– Kur mes, vy ru čiai, pa te ko me? – klau sia mės...
– Gi į šu li nį.

Van duo iš upių, eže rų ir lau kų ga ruo ja. Pa ki lę aukš tai virš že mės ga-
rai at vės ta ir virs ta de be si mis. Kai su si tel kia di de li de be sys, ly ja lie-
tus, o žie mą snin ga.
Da lis iš kri tu lių su si da riu sio van dens nu te ka že mės pa vir šiu mi į upes, 
eže rus, jū ras, da lis su si ge ria į že mę, o da lis iš ga ruo ja. Taip vyks ta 
van dens apy ta ka gam to je.

1  Pagal perskaitytą tekstą ir iliustraciją papasakok apie vandens apytaką gamtoje.
2  Perskaityk dalykinį tekstą ir palygink jį su vandens lašelio pasakojimu. Kuris tekstas 

vaizdingesnis, o kuris tikslesnis?

3  Nurašyk sakinius, paryškintų daiktavardžių vienaskaitą pakeisdamas daugiskaita.
Per mišką tekėjo upelis. Upėje plaukiojo žuvis, nardė antis. Pakrantėje
braidžiojo gervė ir gandras, čiulbėjo strazdas ir volungė. Žmogus upę 
užteršė. Kažkur pradingo žuvis, negirdėti strazdo ir volungės, nematyti 
gandro ir gervės.

4  Perskaityk ritmus, tardamas        ti        ir        ta  . Ten, kur lašelis šviesus, suplok. 
Ten, kur tamsus, treptelėk.

Vandens apytaka gamtoje

I

II

III

IV
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Upių ir eže rų van duo yra už terš tas. Jis ne tin ka mas ger ti. Kol 
ati te ka iki čiau po*, yra šva ri na mas filt rais. Van den tie kiais van duo 

te ka tie siai į bu tus. Iš upės van duo nu ke liau ja to li mą ke lią. 
At lik ban dy mą ir ste bėk, kaip šva ri na mas van duo.

Kaip švarinamas vanduo?

Pa si ruošk plast ma si nį bu te lį su nu pjau tu dug nu. 
Pri kimšk į jį lig ni no ar su ge ria mo jo po pie riaus 
sluoks nį. Iš dėk sluoks nį ak me nė lių, žvy ro ir įpilk 
drumz li no van dens. Bu te lį lai kyk virš stik li nės ir 
ste bėk į ją te kan tį van de nį.

vamzdžiai

va
mzd

žia
i

valykla

filtrai filtrai si
ur

bl
ia

i

Daiktavardžiai, 
atsakydami į klausimus 

kas? ko? kam? ką? 
kuo? kur?kame?,  

keičia galūnes.

1  Papasakok, kaip iš vandens galima išvalyti drumzles.
2  Kur mūsų apylinkėje yra nuotekų valykla?
3  Žiūrėdamas į paveikslėlį, papasakok, kaip vanduo patenka į čiaupą. Kas su sunaudotu 

vandeniu vyksta toliau? Papildyk ir nurašyk sakinius.

▀ se mia van de nį iš upių ir siun čia filt ruo ti. ▀ šva ri na vamz džiais tie kia mą 
van de nį. Šva rus van duo van den tie kiu te ka į bu tus. Ka na li za ci jos ▀ už terš-
tas van duo pa ten ka į va ly klą. Čia jis ▀. Va ly mo įren gi niai pa ša li na iš jo gy-
vū nams ir au ga lams kenks min gas me džia gas.

4  Stebėk, kaip daiktavardžiai keičia savo formą priklausomai nuo klausimų.
Kas pa den gė ba lu tes? – le das, le dai.
Ko dar nė ra ant upių? – le do, le dų.
Kam šis in das? – le dui, le dams.
Ką ma to me? – le dą, le dus.
Kuo vai kai džiau gia si? – le du, le dais.
Kur yra oro pūs lė? – le de, le duo se.
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Pra nas Ma šio tas

Šal ti nis
Vy tu kas nu bė go į pa kal nę at si ger ti. Pa kal nė je prie  

pat upe liu ko bu vo įsta ty ta į že mę sta ti nė iš muš tu dug nu.  
Į sta ti nę sun kė si, kun ku lia vo iš že mės ty ras ty ras van duo,  
py lė si per kraš te lius ir čiur le no į upe lį. Čiur le no ir va sa rą, ir žie mą.

Vy tu kas at si sto jo prie pat bo se lio* ir žiū ri, kaip dug ne vir te  
ver da, smė lį su ki nė ja, mai šo.

– Svei kas gy vas, Vy tuk! – stai ga iš gir do bal są iš sta ti nės.
Tai svei ki no jį iš ki lęs į van dens pa vir šių la še lis.
– Svei kas gy vas, Vy tuk! – at kar to jo la še lis. – Ar no sis jau už gi jo?
Vy tu kas nie ko ne su pra to, tik mur mė jo:
– Kas čia kal ba, kie no no sis?
– Gi ta vo, Vy tuk, – čiur le no la še lis. – Ar ne at si me ni, kaip nuo kal ne lio ro gu tė-

mis lei dai si? Bu vo pa sni gęs pas ku ti nis snie gas. Ro gu tės pa su ko į ša lį, at si mu šė į 
tvo rą, ir no sį nu si grem žei*. Aš tuo met ten pat alk sny je snie go žiup sne liu gu lė jau.

Vy tu kas at si mi nė. Jis tik rai bu vo į dė dės tvo rą no sim at si rė męs, tik ne ga lė jo 
su pras ti, kaip snie go žiup sne lis į sta ti nę ga lė jo pa tek ti.

– O štai kaip, – ėmė pa sa ko ti la še lis. – Sau lei ėmus šil dy ti, su tir pau ir kar tu 
su ki tais la še liais įsi sun kiau į že mę. Pa leng va grimz dom gi lyn, iki že mė bu vo 
minkš ta. Pas kui ra dom kie tą že mės sluoks nį. Ėmėm šliauž ti jo pa vir šiu mi že-
myn, kaip tu ro gu tė mis nuo kal ne lio. Šliau žėm, vin gia vom, ir štai čio nai, šlai to 
gi lu mo je, iš lin dom į pa vir šių ir vir tom šal ti niu.

Kaip susidaro šaltinis?

Vie tą, ku rio je  
po že mi nis van duo  

pra si ver žia  
į že mės pa vir šių,  

va di na me šal ti niu.

1  Apie ką pasakojo vandens lašelis?
2  Remdamasis perskaitytu tekstu ir paveikslėliu, papasakok, kaip susidaro šaltinis.
3  Rask tekste ištrauką, kurioje pasakojama apie šaltinio susidarymą.  

Nurašyk ją ir pabrauk daiktavardžius. Į kokius klausimus jie atsako?
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Va le ri ja Val siū nie nė

Ne grįš upe liu kai

Kam sku bat, upe liai greitie ji,
Kam sku bat kas dien į ma rias?
Ką jū sų mels vi van de nė liai
Iš to li mo kraš to par neš?

Gal per lo, gal žals vo žem čiū go*,
Gin ta rų gels vų par ga bens, –
Iš ma rių, iš ma rių pla čių jų
Į ša lį su grįš, par sro vens*.

Upės – tekantys paviršiaus vandenys

1  Į ką poetė kreipiasi eilėraštyje? Perskaityk jos klausimus.
2  Apžvelk paveikslėlį, perskaityk Sauliuko užrašus ir  

pasakyk, kodėl upės negali sugrįžti ir tekėti kita kryptimi.

sugrįš

Lie tu vo je daug upe lių ir upių. Ta vie ta, kur upė iš te ka, va di na ma upės 
iš ta ka. Upių van duo te ka į jū rą, eže rą ar ba ki tą upę. Ta vie ta, kur upė 
įte ka, va di na ma upės žiotimis. Van duo upė je nuo lat te ka, nes upės iš-
ta ka yra aukš čiau ne gu žio tys. Į upę įte kan tys ma žes ni upe liai va di na-
mi in ta kais. O iš kur nuo lat te kan čio se upė se at si ran da van duo?

Nelauk, nebegrįš upeliukai,
Melsvuos vandenuos ten paskęs, –
Iš tolimo, tolimo krašto
Jie nieko atgal neparneš.
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Daiktavardžių, kurie atsako į klausimą kas?, galūnėse rašome tik -ia ir 
-iai (nors girdime e ir ei).  Kas? ponia, viešnia  Kas? upeliai, šaltiniai  

3 Papasakok apie artimiausią upę ar upelį tokia tvarka:

  Koks upės ar upe lio var das?
  Ar stipri jo sro vė?
  Ka da už šą la?
  Ka da iš ne ša le dus, kaip at ro do per le do ne šį?
  Ko kios žu vys gy ve na? Kaip jos sau go mos?  

 Kuo tu pri si de di prie šio dar bo?
  Kuo ši upė (upe lis) nau din ga žmo nėms?

4  Nupiešk arba pavaizduok kitu būdu, kaip atrodo artimiausia upė ar upelis įvairiais 
metų laikais.

Ne tik te ta Rū ta,
Bet – vyš nia, gi ria, vieš nia.
Ta po nia gal būt vi rė ja,

        Mo ky to ja ar šo kė ja.

Upės – tekantys paviršiaus vandenys

5  Nurašyk sakinius, papildydamas praleistas daiktavardžių galūnes.
Iš žemės gelmių trykšta sidabriniai (kas?) šaltin▀. Iš jų ima pradžią sraunūs 
(kas?) upel▀. Jų pakrantėse šlama (kas?) beržel▀, (kas?) uos▀ ir (kas?) 
alksn▀. Upelių vandenyse plaukioja (kas?) ešer▀, (kas?) lydž▀ ir (kas?) 
upėtak▀. Skaidraus upelių vandens ateina atsigerti (kas?) briedž▀ ir (kas?) 
eln▀.

6 Skaitydamas eilėraštį, stebėk žodžių, atsakančių į klausimą kas?, galūnes. Pasirink 
po vieną vyriškosios ir moteriškosios giminės daiktavardį ir parašyk su jais po 
sakinį.

Kas?
Ne tik po nas Jo nas,
Bet ir ke lias, el nias, vė jas...
Dar ar to jas ir sė jė jas,
Mo ky to jas, iš ra dė jas...
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Klausimai padeda taisyklingai rašyti daiktavardžių galūnes.

1  Sugalvokite padavimui pavadinimą.
2  Kurie skaityto padavimo įvykiai yra fantastiški?
3  Kokių padavimų esi girdėjęs apie mūsų krašto ežerus?
4  Kuo ežeras skiriasi nuo upės? Nurašyk sakinius, skliausteliuose parašyk klausimą, 

į kurį atsako paryškintas žodis.
Mūsų krašte (kur?) daug žydrų ežerų (▀). Karštą vasaros dieną (▀) 
malonu pasimaudyti skaidriame vandenyje (▀), pasiirstyti valtele (▀). 
Ežeras atrodo kitaip negu upė (▀). Upė teka ilgu slėniu (▀), o ežeras yra 
susidaręs dauboje (▀). Vanduo ežere (▀) paprastai ramus, tik pučiant 
stipresniam vėjui (▀) pakyla bangelės.

Aldona Kandroškaitė

***
Tai buvo seniai, kai mūsų žemėje dėjosi nepaprasti dalykai. Pabudo kartą 

vienas ūkininkas anksti rytą, žvilgtelėjo pro langą ir ėmė šaukti:
– Žiūrėkite, žiū-

rėkit! Pieva užlieta. 
Tikros marios! O va-
kar čia šienavom.

– Kur? Kur? – šoko 
iš miego vaikai ir puolė 
visi laukan. 

Neregėtas vaizdas! 
Nuo tekančios saulės 
žėri vandens platybėje 
auksinis takas, o kito-
je pakrantėje liepsnoja 
ugnis, nepažįstamas žila-
barzdis senukas žuvį kepa. 
Vakare to nepaprastojo ežero kaip nebūta! 
Kitą dieną pasklido žinia, kad panašus ežeras atsirado už  
keliolikos kilometrų. Ir kitose vietose ežerai staiga išdygo kaip  
grybai po lietaus. Vieni pasilikdavo visam laikui, o kiti, staiga  
pasirodę, vėl išnykdavo. Ir platus kraštas sumirgėjo  
ežerų mėlynėmis.
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Leonardas Gutauskas

Jūra

Nuo neatmenamų laikų visi šaltiniai, upokšniai, upeliukai ir upės teka į jūrą. 
Bet jūra niekada per kraštus neišsilieja. Išsilietų marios, tikrai išsilietų, jei ne 
mėnulis. Šis dangaus karalaitis turi deimantinį samtį. Šiuo samčiu jis vandens 
perteklių ir išsemia. Pasems kaušą ir neša vandenį į kalnus, į šaltinių, versmių 
pradžias. Išpylęs skuba atgalios ir kitą samtį semia. Na, o vanduo, į upeliukų 
pradžias patekęs, ir vėlei teka į jūrą. Taip nuo amžių pradžios ir sukas šis stebu-
klingas ratas.

Jūrų platybėse

Vienaskaitos daiktavardžių, kurie atsako į klausimą ką?, galūnėje 
rašome -ą, -ią, -ę, -į, -ų, -ių.

1  Papasakok apie pasakaitėje pavaizduotą stebuklingą ratą.
2  Iš teksto išrašyk žodžius, kurie atsako į klausimą ką? ir reiškia vieną daiktą.   

Paryškink jų galūnes.
3  Nurašyk eilėraštukus, papildydamas praleistas galūnes.

Kąmatė?
ą per pie vą ra do tak▀,
Ma tė žiog▀, me džio šak▀,
Ma tė kuos▀, varn▀, šark▀,
Nes pa su ko ji į park▀.

ę už ėjo į tro bel▀,
Ra do se ną ten se nel▀:
Ji ban del▀ kros ny ke pė,
O se ne lis gau dė lap▀.
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Pa gal Aus tę Ba rei ky tę

Šal čio dar bai

Ei na šal tis, žiū ri – ba la.
Ėmė šal dyt, ir kas at si ra do?

To liau ei na, žiū ri – nuo sto go la ša.
Ėmė šal dyt, ir kas at si ra do?

Žiū ri šal tis – ap ra so jęs lan gas.
Kad pa spau dė, kas ant lan go?

Ei na šal tis – ta kas pur vi nas, iš min tas.
Sus ting dė pur vą, kas pa si da rė?

Žiemos mįslės

     – šešioliktinė nata

Šešioliktinė nata trunka du kartus trumpiau negu aštuntinė.

1 At spėk šal čio dar bų pa va di ni mus. Jei gu ne ži nai, ati džiai  
pa žiū rėk į pa veiks lė lį. At spė tus žo džius pa ra šyk abė cė lės tvar ka.

2 Ap žvelk pa veiks lė lius ir pa pa sa kok, kaip Sau liu kas pa vaiz da vo medį 
 žie mą. Ko kias me džia gas jis pa nau do jo? 

3  Su kurk mįs lę ar ba gal vo sū kį apie žie mą.
4  Nurašydamas sakinius, skliausteliuose esančius daiktavardžius pakeisk taip, kad 

tarp žodžių būtų ryšys.
Jau žiemužė barsto (sniegas). Ledas padengė (upė) ir (ežeras). Šaltis sušaldė 
purvą į (gruodas). Baltas sniego pūkas apklojo (obelis) ir (vyšnia). Jonukas 
pamatė (varveklis). Vaikai su rogutėmis kopė į (kalnas).

5  Pažink naują ritminę vertę. Palygink ją su jau pažintomis natomis ir pauzėmis.
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Gin ta ras Pa tac kas

Gruodis

Iš ėjau lau kan iš ry to:
Bu vo juo da, bet pra švi to.
Svei ki nu aš gar siai žie mą,
Kad at ėjo ji į kie mą.

Gruodis, gruodis... Greit žva ku tės
Ant ka lė di nės eg lu tės
Tar tum akys Kū di kė lio
Su ži bės iš pra kar tė lės*!

Žiemos linksmybės

Daiktavardžių, kurie atsako į klausimus ko? kieno?, daugiskaitos 
galūnėje rašome -ų, -ių.

Simetrija – tai vienodi vaizdai  
priešingose juos skiriančios linijos 
pusėse.

1 Ko kia ei lė raš čio nuo tai ka?
2 Ko kių links my bių su tei kia gruodis? 
3 Nurašydamas mįsles, papildyk praleistas galūnes. Mįsles įmink.

Eina be koj▀, muša be rank▀. Vaško kumelaitė, lin▀ uodegaitė. Be rank▀, 
be kirv▀ namus pastato. Be langel▀, be durel▀ pilna troba žmonel▀. 
Pilna laktelė baltų vištel▀. Kelias be dulk▀, arkliai be šnirpl▀, botagai be 
papliaušk▀.

4 Šį kartą Sauliukas žiemą pavaizdavo karpinyje.  
Ir tu atlik panašų darbelį.
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Pa gal Aus tę Ba rei ky tę

Kū čių ste buk lai

Se niai se niai gy ve no varg die nė mer gai tė. Gir dė da ma žmo nes pa sa ko jant, 
kad Kūčių nak tį van duo pa virs ta vy nu, ji la bai už si no rė jo to vy no pa ra gau ti, 
nes dar nie ka da gy ve ni me ne bu vo jo gė ru si.

Kai vi sa šei ma pa val gė Kū čių va ka rie nę, mer gai tė nė jo mie go ti, bet lau kė, 
kol ate is vi dur nak tis. Ly giai dvylik tą va lan dą ji ap si vil ko šil tus kai li nius, pa si-
ėmė du ki bi rus ir nu ėjo per kie mą prie šu li nio. Nak tis bu vo ty li, gra ži, dan gu je 
mir gė jo žvaigž dės ir švie tė mė nu lis. Ji nai sku biai nu lei do į šu li nį ki bi rus, iš trau-
kė, žiū ri – van duo tik rai ne pa pras tas, raus vas. Pa ra ga vo, net šir de lė ap sa lo*. 
Gė rė gė rė ir nė ne pa ju to, kaip ėmė kil ti aukš tyn į pa dan ges. Mer gai tė pa ki lo iki 
mė nu lio ir pa si li ko ten am ži nai.

Da bar, ge rai įsi žiū rė jus į mė nu lį, ma ty ti, kad ja me lyg yra mer gai tė. Daug 
kas ją ma to, tik re tas ku ris ži no, kaip ji ten at si ra do.

Stebuklinga Kūčių naktis

Solmizacinius natų pavadinimus naudojame dainuodami, o raidinius 
– grodami.

1 Apie ko kį Kū čių ste buk lą skai tei? Ko kius dar ži nai pa sa ko ji mus apie Kū čias?
2 Ku rie skai ty to kū ri nio įvy kiai tik ro viš ki, o ku rie pa sa kiš ki?
3 Per skai tyk ir nu ra šyk sa ki nius, su si ju sius su Kū čių bū ri mais. Pa pil dyk pra leis tas 

daik ta var džių ga lū nes. Kur reikia, įrašyk minkš tu mo ženk lą.
Kas pir mas pa ma tys Va kar▀ žvaigžd▀, tas ki tais me tais bus lai min gas. Jei 
danguj▀ daug žvaigždž▀ – lauk der lin gų met▀. Jei Kūč▀ popiet▀ krin ta 
kru ša, viš tos dės daug kiau šin▀. Jei per Kūč▀ ap ka bin sit kiek vie ną obel▀, 
bus daug obuol▀.

4  Susipažink su raidiniais natų pavadinimais.

Kū čių nak tį de da si vi so kie ste buk lai. Pa vyz džiui,  
ly giai vi dur nak tį van duo pa virs ta vy nu, bet tik  

trum pam. Kū čių nak tį kal ba gy vu liai, tik ne ga li ma ty čia 
ei ti klau sy ti...

    do       re      mi       fa     sol      la       si      do
    c1        d         e         f        g       a       n      c2  

re

d
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Jo nas Mi nel ga

Ka lė dos Lie tu vo je

Lan guos švie se lės mir ga
Už lie pų ap šar mo tų.
Tė tu kas kin ko žir gą,
Va žiuo ja me ra ro tų*.

Il gai klau sau si var po,
Kai jis liū liuo ja, žvan ga,
O šal čio žnyp lės kar po,
Gė ly tėm puo šia lan gą.

bąla

1  Kokie vaizdai piešiami eilėraštyje? Kuris iš jų tau gražiausias?
2  Parašyk kelis sakinius apie Kūčių ir Kalėdų papročius savo namuose. Gali panaudoti 

lapeliuose esančius žodžių junginius.

Ap link vien snie gas, snie gas...
Tik spėk lau kais gro žė tis.
Juo kiuos – net dings ta mie gas, 
Kai bą la ūsai tė tės.

Bal ti miš kai, so dy bos,
Pa ba lę go jai švie čia.
Virš jų žvaigž dė su ži bus
Į pra kar tė lę kvie čia.

3  Nu ra šyk sa ki nius, įra šy da mas galūnę -is arba -ys.
Ar tė ja Ka lė dų nakt▀. Ji vi sai ki to kia nei ki-
tos nakt▀. Tą nak tį kiek vie na šird▀ yra kupina 
džiaug smo. Visos šird▀ prisipildo gėrio. Kiek-
viena ak▀ ma to tai, kas ne ma to ma, ir kiekviena 
au s▀ gir di tai, kas ne gir di ma. Mūsų ak▀ žvelgia 
į prakartėlę, o aus▀ klausosi Ka lė dų var pų.

4 Iš ko Sau liu kas pa da rė Kalėdų Senelį? Ir tu atlik 
panašų darbelį.

puošiame 
eglutę

dalijamės  
kalėdaičiu

ruošiame  
Kūčių vakarienę

aplankome 
artimuosius

vykstame į 
bažnyčią

įrengiame 
prakartėlę kepame  

meduolius

pasikviečiame 
svečių laukiame  

Kalėdų Senelio

ruošiame 
kalėdines dovanas

 patys darome 
papuošalus eglutei
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Vy tau tas Bub nys

Do va na
Ne ga liu pa sa ky ti, kiek lai ko mie go jau. Bu vo tam su ir ty lu, bet aš ži no jau – 

ne už mig siu. Kad tik greičiau at si kel tų ma ma. Kad tik greičiau pra švi stų ry tas. 
Ir ta da... aš gau siu do va ną.

Aš ži no jau, kas yra do va na, nors nė kar to jos ne bu vau ga vęs. Tra ki mų Bro-
nius ro dė pei liu ką su kau li nė mis kriau no mis* ir sa kė, kad dė dė iš mies to at ve-
žęs. Ki tą kar tą jis pa ro dė lū pi nę ar mo ni kė lę. Ir gi bu vo to ge ro jo dė dės do va na. O 
aš ne tu rė jau, kas man ką pa do va no tų. Jei ir at ei da vo ka da se ne lė, tai at neš da vo 
obuo lių ar džio vin to sū rio, ir vis kas. Bet tai bu vo lauk tu vės...

Vi sai ne se niai at kru tė jo se ne lė, at pūš ka vo per  
snie gą. Aš krim tau sū rio ga ba liu ką, to kį gel to ną  
kaip vaš kas, ir pa klau siau:

– Se ne le, o ka da tu man pa do va no si?..
– Ką pa do va no siu?
– Aš ne ži nau...
Aš gal vo jau ir apie pei liu ką, ir apie lū pi nę  

ar mo ni kė lę, ir dar apie daug ką, bet sa ky ti ne drį sau.
– Kū čių nak tį Ka lė dų Se ne lis at neš tau do va ną...  

Jis vi sa da ką nors at ne ša ge riems vai kams.
– Man jis dar nie ko ne at ne šė.
– At neš, sa kau. Pa ma ty si, at neš... Pa dės kur at ne šęs ir nu eis.
„Ką at neš? Ką?” – su ku gal vą su si rie tęs į ka muo liu ką po antk lo de, ir pri si-

mer kiu. Jau čiu sau jo je šal tas pei liu ko kriau nas... Ne, ne pei liu kas. Gir džiu lū pi nę 
ar mo ni kė lę gro jant. Ma tau kny gą ir daug daug spal vo tų pa veiks lė lių... Ir zui kį  
ma tau. Stryk te li jis iš kny gos ir juo kia si, kol lū pa plyš ta...

– Kel kis, – iš girs tu bal są.
Pa šo ku. Kam ba ry je švie su. Kve pia dū mais ir švie žia duona.
– Ka lė dos šian dien, – ji pa bu čiuo ja ma ne.
– Do va ną, ma ma! – ūmai pri si me nu. – Kur do va na?
Ma ma ap si žval go po kam ba rį. Ar gi mū sų kam ba rys  

toks di de lis, kad ko nors iš kar to ga li ma ne pa ste bė ti?
– Ka lė dų Se ne lis at ne šė, ma ma...
– Taip, taip, jis ne ga lė jo ta vęs pa miršti,  

– sa ko ma ma ir vis dar žval go si. 
Se ku ma mos žvilg snį ir ma tau – įsmin ga jis į lan gą,  

kur pro at ši lu sią pro per šė lę* stik lo kam pu ty je sping so šal ta sau lė.
– Eikš, – sa ko ma ma. – Ar ne sa kiau – jis at ne šė tau do va ną. Jis pas vi sus už-

su ka.
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Ji at si sė da ant suo lo prie lan go, aš at si klau piu ša lia, aki mis ieš ko da mas do-
va nos.

– Ma tai? – ga lais pirš tų ma ma pa lie čia stik lą. – Ma tai, ro žė... Žie de liai di de-
li, pil ni, bal tu tė liai bal tu tė liai, o vi du riu kai raus vu čiai. O čia nas tur tos*, ma tai, 
ir sau lu tės. Va kaip šyp so si. Ir dar... žiū rėk, žiū rėk – tro be lė. Ma ža ma žu tė lė. Ir 
dū mas rūks ta, ir lan giu kai už ša lę. Tu ma tai?

Aš klau sau si ma mos bal so ir ty liu, žiū riu į šerkš no iš ra šy tą stik lą. Ir juo il-
giau žiū riu, tuo daugiau ma tau ne pa pras tų da ly kų, ku riuos ma ma taip ge rai pa-
žįs ta, o aš jo kiu bū du ne bū čiau įmi nęs.

– Ten miš kas ma ty ti, svir tis prie tro be lės ir šu li nys. O štai šu niu kas. Šal ta 
varg še liui. Tu ma tai?

– Ma tau, ma ma.
– Tai Ka lė dų Se ne lis iš pie šė.  

At ėjo ir iš pie šė. Tau.
Aš il gai kiū tau* ant suo lo.  

Ir juo il giau ne ati trau kiu akių nuo  
lan go, tuo gra žiau žiū rė ti. Ir ne si no ri  
trauk tis. No ri si žiū rė ti į tą Ka lė dų Se ne lio do va ną.  
Ir ti kė ti ja.

1 Ko dėl ber niu kas taip troš ko do va nos? Apie ko kias do va nas jis sva jo jo?
2 Ko dėl ma ma pa do va no jo vai kui tik šal čio pie ši nius ant ap ša lu sio lan go?
3  Nurašyk sakinius, įrašydamas praleistas daiktavardžių galūnes -us, -ūs.

Žvejo trobelėje augo trys sūn▀. Ar lijo smarkūs liet▀, ar buvo 
giedras dang▀, kiekvienas sūn▀ sąžiningai dirbo. Kai nunoko 
vasaroj▀, vienas sūn▀ išėjo brangiausio vaisiaus ieškoti.

4  Kurią kalėdinę dovaną geriausiai prisimeni? Parašyk apie ją kelis 
sakinius.

5  Padaryk kalėdinių dovanų savo artimiesiems pagal pateiktus pavyzdžius 
arba savus sumanymus.

Kalėdų dovanos
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Nebaigtos mintys

Prisimink, pakartok, atsakyk

Išėjau laukan iš ryto...

La šas po la šo ir...

Mergaitė pakilo iki...

– Ma no au to mo bi liui reikia...

Ir vis dėl to jų 
dar bai san tar vę 
ne ša:...

1  Pabaik lapeliuose pradėtas mintis.  
Kas ir kokiame kūrinyje taip pasakė?

2  Pasimokykite kalėdinių žaidimų.

Puošiameeglutę
Jums reikės įvairiausių eglutės papuošimų – girliandų, 
žaisliukų, plastmasinių burbulų. 
Žaidžiama porose. Vienas žaidėjas tampa eglute, o kitas – 
jos puošėju. Pasitelkite vaizduotę ir per penkias minutes 
papuoškite eglutę kuo gražiau. Jūsų draugai nuspręs, kuri 
eglutė atrodo gražiau. 

 
Dovanėlė
Kiekvienas žaidėjas atneša savo nebenaudojamą, tačiau 
nesulaužytą, nedidelį ir veikiantį daiktą. Vedantysis juos 
supakuoja ir paskui liepia kiekvienam išsitraukti po vieną 
dovanėlę. 
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3  Kartu su Sauliuku pakartokite gruodžio mėnesį įgytas žinias ir atsakykite į 
klausimus.

4 Nurašyk tekstą, įrašydamas praleistas raides.
Ki tą kart▀ siu vė jas ėjo per liept▀. Be ei da mas pa me tė žirk les, ir tos nu sken-
do į upės dugn▀. Ten vė žys upės plot▀ ma ta vo. Pa ėmė ke rėp lius tas žirkl▀, 
pri si tai sė prie šarv▀ ir bu vo pa ten kin tas. Tu rė da mas to kį ge rą įnagį*, vėž▀ 
greitu lai ku iš gar sė jo kaip pui kus siu vėj▀. Žu vys tik jam ne ša drabuž▀ su-
kirp ti. Tie sa, įsi sma gi nęs vė že lis kar tais ir žvej▀ tink lus su kar po.

5  Atlikite sienlaikraštį „Mūsų gruodis”.

• Kokią reikšmę turi vanduo 
gamtoje?

• Kokie yra vandens būviai 
gamtoje?

• Kokia yra vandens virimo 
temperatūra?

• Kokia yra ledo tirpimo  
temperatūra?

• Kokiais būdais galima  
taupyti vandenį?

• Kokius žinai vandens 
telkinius?

• Kuo upė skiriasi nuo 
ežero?

• Kokie yra daiktavardžių 
skaičiai?

• Į kokius klausimus  
atsako daiktavardžiai?

• Kokie yra solmizaciniai, 
o kokie raidiniai natų 
pavadinimai?

Žiemužė atkeliavo

Kalėdos! Kalėdos! 

Prisimink, pakartok, atsakyk
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An zel mas Ma tu tis

Gri go ra tai

Iš aukš tos pi lies per til tą
Gri go ra tai* rie da, bil da –
At ve ža vėl de šimt bro lių
Pa sa ko rių,
At ve ža ir dvi se ses –
Tas pa čias – ža lia ka ses.
Vėl sve te lių dvyli ka
Viens po ki to įle kia.
Vėl jie ve ža pa sa kai tes,
Tas, ku rių ne si dar skai tęs:
Do va nos sve čiai tau jas,
Pa by los*
Kas di en nau jas!

Iš ko susideda metai?

1  Kokius svečius veža Grigo ratai?
2  Kaip kitaip pavadintum eilėraštį?
3  Iš eilėraščio išrašyk žodžius su nosinėmis raidėmis. Kurių žodžių rašybą moki 

paaiškinti?
4  Pabandyk pasakyti, iš ko susideda metai. Nurašyk sakinius, papildydamas praleistas 

galūnes.
Me tai su si de da iš ge rų darb▀, at lie ka mų ir žiem▀, ir va sar▀, ir ru den▀, ir 
pa va sar▀, ir ge guž▀, ir spal▀ mė nes▀, kiek vie ną va land▀ ir mi nut▀. Ge ri 
darb▀ pa virs ta pa sa ko mis. Tai gi me tai su si da ro ir iš pa sak▀. Iš jų mes mo-
ko mės bū ti do ri, vi sa da gra žiai elg tis.

5  Pasidaryk laikrodį pagal pasirinktą pavyzdį.

žaliakases
kasdien
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Vla di mi ras Ben do rai tis

Nau jos jė gos

Bu vo be veik žie mos vi du rys: štai tiek žie mos iš vie nos pu sės,  
štai tiek daugiau – iš ki tos. Pū tė žvar bus vė jas, girgž dė jo snie gas, nuo šal čio 
traš kė jo tvo ros, pus ny se sken do ne tik žo lė, bet ir ma žes ni krū mai. Ne koks 
bu vo ore lis. Net var nos, ieš ko da mos šil tes nės vie tos, skraidė apie rūks tan čius 
ka mi nus.

Žvirb lių šei my na įsi kū rė ap leis ta me in ki le. Žvirb liu kas Švys tis, pa lin dęs po 
šil tu ma mos spar nu, pa si glos tė le syk lė lė je pri kimš tą pil ve lį ir pa klau sė:

– Ma ma, o Nau jie ji me tai ar jau at ėjo?
– Taip, sū nau, – at sa kė už ją se nes nis žvirb lis, – Nau jie ji me tai jau pa kei tė 

se nuo sius.
– O iš kur jie at ėjo, kur pa si dė jo se nie ji me tai? – ne nu ri mo žvirb liu kas.
– Nau jie ji me tai at ėjo iš at ei ties, o se nie ji nu ke lia vo į pra ei tį, – pa aiš ki no ma-

ma.
– Ko dėl? – Švys tis net iš ki šo iš po spar no gal vą.
– Se nie ji me tai at li ko daug dar bų: iš lais vi no nuo le do upes, su dai gi no gė les, 

nu no ki no ja vus švie žiai duonai, pa ruo šė miš ką žie mos mie gui. Ir dar daug vi so-
kių ki to kių – ar gi su skai čiuo si? Pa var go se nie ji me tai. Sun ku pa var gu siam dirb-
ti. O kai tik juos pa kei tė Nau jie ji, pil ni daug ge rų no rų ir nau jų jė gų, iš ke lia vo 
se nie ji il sė tis, – pa sa ko jo tė ve lis žvirb lis.

– Tė te, o ką tu dir bi? – pa klau sė Švys tis.
– Va sa rą sau gau so dus ir dar žus nuo ken kė jų, o žie mą links mi nu ma žus ber-

niu kus ir ma žas mer gai tes.

Senųjų ir Naujųjų metų darbai

Dainuojamuosius kūrinius gali atlikti solistai, ansambliai (duetai, 
tercetai, kvartetai...) arba chorai.

1  Kokius darbus atliko senieji metai? Kodėl jie turėjo iškeliauti?
2  Ką apie savo darbus papasakojo senasis žvirblis?
3  Kokius darbus tu ruošiesi nuveikti ateinančiais metais?
4  Kaip skirstomi dainų atlikėjai?

solistas – vienas dainininkas

duetas – du dainininkai

choras – didelė dainininkų 
grupė, dainuojanti kartu
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Pa gal Vy tau tą Ra čic ką

Ka da vai kai gra žiau si?

Su si gin či jo mė ne siai, ka da vai kai gra žiau si.
Pir ma sis pra bi lo Sau sis:
– Ma no nuo mo ne, vai kai gra žiau si, kai jie glo bo ja ba dau jan čius žvė re lius ir 

paukš te lius.
– Pri ta riu bro liui Sau siui, – glos ty da mas bal tą vė jų iš ke den tą barz dą, ki miu 

bal su ta rė Va sa ris. – Ma žie ji gam tos bi čiu liai net ma no pū gų ne pa būgs ta!
– Ak, tie vai kai! – mo te riš ku bal su šūk te lė jo Ko vas. – Ko kie jie gra žūs bū na, 

kai...

Metų spalvos

1  Pagalvok, ką apie vaikus galėjo pasakyti Kovas. 
2  Ką galėjo pasakyti kiti mėnesiai? Pratęsk pasakojimą.
3  Nurašyk Kosto Kubilinsko eiliuotos pasakos ištrauką, įrašydamas praleistas raides.

Per ežer▀, per led▀
La pė sna pė vilk▀ ve da.
Ra dus eket▀, at šo ko
Ir iš to lo vilk▀ mo ko:

Vilk▀, uo deg▀ įkišk,
Tik at gal ne at si grįžk.
Jei žu vel▀ pa ma tys,
Kaip avel▀ iš laks tys.

4  Pamėgdžiokite laikrodį, žaisdami Sauliuko pateiktą žaidimą „Laikrodis”.

Keletas vaikų sustoja ratu. Plojama paeiliui:  
kiekvienas vaikas ploja aštuntines natas. 
Pirmas vaikas ploja dvi aštuntines (TI-TI), antras – 
ketvirtinę (TAM), trečias – vėl dvi aštuntines natas ir t. t. 
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Mar ty nas Vai ni lai tis

Kos mo nau tas

Pa si dir bau aš ra ke tą,
Ke pu re pa mo siu
Ir aukš tyn ke liu žvaigž dė tu
Skri siu, ne su sto siu.

Mė ne sė lį ap lan ky siu,
Mar są* ir Auš ri nę*...
Vi są dan gų iš rai žy siu,
Vi są jo žyd ry nę.

Pačią saulę motinėlę
Rankom apkabinsiu.
Jums visiems po spindulėlį
Grįžęs padalinsiu.

Į kelionę

Trans por to rū šys yra šios: oro, van dens ir sau su mos.

1  Kur ruošiasi keliauti berniukas? Ką jis žada aplankyti?
2  Ką vaikas parveš lauktuvių?
3  Kodėl žmonės keliauja?
4  Kokiais būdais galima keliauti? Įvardink paveikslėliuose pavaizduotas transporto 

priemones. Parašyk jų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Marsą  Aušrinę

Iki pasimatymo!

sau su mos trans por tas            oro trans por tas              van dens trans por tas
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Daiktavardžių, kurie atsako į klausimus kur? kame?, galūnėje visada 
rašome -e.

Pa si mo ky ki te, kaip reikia ruoš tis ke lio nei.

Su gal vo ki te, kur ke liau si te. Iš ty ri nė ki te ke lio nės marš ru tą.

Pa si rin ki te trans por to prie mo nę. Pa gal vo ki te, ką veik si te nu vy kę.

Ap gal vo ki te, ką pa si im si te į ke lio nę. At si svei kin ki te su draugais,  
tė ve liais.

Grį žę iš ke lio nės, pa pa sa ko ki te 
ir nu pieš ki te, ką ma tė te.

O pas kui gal na muos▀
Slap stė si kur kam puos▀.
Gal net lo voj▀ gu lė jo,
O pas kui kaž kur iš ėjo.

Kur? kame?  
-e

1  Pa pa sa kok, kaip reikia  
pa si ruoš ti ke lio nei.

2  Pa si da lyk su draugais sa vo ke lio nių įspū džiais.
3  Nurašyk eilėraštuką, užbaigdamas žodžius.

Kur, ka me? e gale.
Ma tė ją vi si kiem▀,
Pa ste bė jo ir sod▀.
Dar kaž kas darž▀ re gė jo.
Sa ko, lys vėj▀ tu pė jo.
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Juo zas Er lic kas

Au to mo bi lio ke lio nė

Vie ną ne die ną, ty liai ne ty liai,
Va sa ros ry tą gra žų ne gra žų
Se nas pa var gęs au to mo bi lis
Ta rė: – Pa bėg siu aš iš ga ra žo.

Ak, nu si bo do plen tai di die ji!
Ak, nu si bo do man tos ko man dos!
Šian dien, kur no riu, ten aš ir skrie ju
Lais vas – kaip kregž dė, greitas – kaip gand ras.

Autotransportas

Juk nie ka dos ne si mau džiau aš upėj,
Ne si vo lio jau po ryt me čio pie vas,
Ir nie ka da ne gie do jau nu tū pęs
Vir šū nėj žy din čios ie vos...

Bė ga per pie vas vieš ke lis pil kas,
Au to mo bi lio se nas bi čiu lis.
Ty liai siū buo ja se se rys Smil gos,
Ke lia ži bin tą pil kas Mė nu lis.

Gal vą iš kė lęs ste bi si slie kas –
Au to mo bi lis šau niai va žiuo ja!
Sė di ka bi no je Nie kas –
Au to mo bi lį vai ruo ja.

1  Ką sugalvojo automobilis? Kodėl?
2  Apie ką svajojo automobilis?  

Perskaityk tinkamas eilėraščio eilutes.
3  Paieškok žinių apie automobilį „Vaikų enciklopedijoje”.
4  Išvardink tau žinomų markių automobilius. Kuriose šalyse jie gaminami?
5  Nurašydamas tekstą, įrašyk daiktavardžius, tinkamai pakeisdamas jų formą.

Nuo ankstyvo ▀ iki vėlyvo ▀ mūsų gatve rieda mašinos. Plačiais ▀ eina 
žmonės. Ypač visi skuba ▀. Žvalūs ▀ ir linksmos ▀ lekia į mokyklą. 
Mamos ir tėčiai skuba į ▀. Vidurdienį judri ▀ aprimsta. ▀ vėl viskas atgyja. 
Suskamba skardūs ▀. Šviečia aukšti ▀.
Sako, seniau mūsų ▀ buvo siaura, o dabar plati, asfaltuota.

žibintas * balsas * vakaras * gatvė * darbas * mergaitė * berniukas 
rytas * šaligatvis * vakaras * rytas * gatvė
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Pra nas Ma šio tas

Ko Mi liu tė bi jo jo
Gim na zis tas Kas tu kas va ži nė jo į Ry gą pas dė dę.  

Pa si ėmė drauge ir sep ty ne rių me tų se su tę Mi liu tę.
Nu va žia vo į sto tį. At šniokš ta vo* trauki nys.  

Ke lei viai įsė do į va go ną ir nu dun dė jo. Po ke lių  
va lan dų vai kai jau sė dė jo pas dė dę ir gė rė ar ba tą.

Mi liu tė ne bu vo nei gelž ke liu* va žia vu si, nei  
di de lio mies to ma čiu si. To dėl, su grį žu si namo,  
be pa lio vos pa sa ko jo, kaip dė dė gy ve na, koks  
gra žus Ry gos mies tas, ką te nai ma čiu si. 

– Ar va žiuo si ki tą kar tą pas dė dę? – klau sia ma ma.
– Va žiuo siu, – sa ko, – kad tik lei sit.
– Ir ne bi jo si? – juo kais klau sia Kas tu kas.
– Ka žin, – at sa ko Mi liu tė.
– Ko gi bi jo jai? – klau sia ma ma. – Juk ne vie na va žia vai.
– Kad taip bau gu bū da vo... Įso di no ma ne į va go ną; sė dom, lau kiam. Tik žiū-

riu: sto tis ima pa leng va slink ti pro va go ną. Aš ir iš si gan dau. Tai Kas tu kas pa so-
di no ma ne to liau nuo lan go ir lie pė žiū rė ti prie šais į suo lą: va go nas ėmė dun dė ti, 
ir pas kui jau bu vo ge riau.

Kelionė traukiniu

1  Kur keliavo Miliutė?
2  Ko ji bijojo traukinyje?
3  Pažiūrėk į paveikslėlį ir papasakok, kokius veiksmus galima atlikti geležinkelio 

stotyje.
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Ri tė bi tė be nag▀,
Kiš kis piš kis be aus▀.
Aus maus bus me daus,
Stor▀ rop▀ lau kan raus.

Ei ni iš na mų die nai,  
pa si imk ▀.

Ge ra paukš te liui  
iš skri sti, kad galės ▀. Mo ki žo dį, ▀.

žinai kelią * pavasarį vėl sugrįžti * duonos savaitei

6 Parink senelių posakiams tinkamas pabaigas. Sudarytas patarles parašyk.

7  Atlikite kolektyvinį darbelį „Mūsų klasės linksmasis traukinys”. 

 Kiekvienas pagalvokite, kokiame vagone norėtute keliauti, ir nupieškite jį. 

 Lange nupieškite save. 

 Burtų keliu arba išsiskaičiuodami išrinkite  
      garvežio piešėją. 

 Piešinius sukabinkite  
     iš eilės ant sienos.

4  Sauliukas nori keliauti traukiniu. Pamokyk nykštuką, kaip jis turi elgtis traukinių 
stotyje – surašyk sakinius tinkama tvarka.

 Pa si ruošk bi lie tų kont ro lei.

 Kai at va žiuos trauki nys, lipk į va go ną ir už si imk vie tą.

 Lauk trauki nio, įdė miai klau sy da mas skel bi mo apie at vyks tan tį    
     trauki nį. Neik ar ti bė gių.

 Ar tė jant trauki nio at va žia vi mo lai kui, iš eik į pe ro ną.

 Lauk lau kia ma ja me.

 Jei gu iki trauki nio at va žia vi mo bus dar daug lai ko, 
      ati duok ba ga žą į sau gyk lą ir iš eik į mies tą.

 Ka so je nu si pirk bi lie tą.

 Iš tvar ka raš čio pa si rink reikia mą trauki nį.

5  Nurašyk skaičiuotę, įrašydamas praleistas raides.

Čiu ku, čiu ku traukin▀s,
Ja me sėd▀ mok▀n▀s.
Viens, du, tr▀s,
Gal▀ būt▀ š▀s.



106

Kaip žmo gus pa ki lo į erd vę?

Jau prieš dauge lį šimt me čių žmo gus  
ban dė skri sti. Pa si da ry da vo di džiu lius  
spar nus, bet nuo že mės pa kil ti jais  
ne ga lė jo. Ta da už temp da vo spar nus į  
aukš tą bokš tą ir už si dė jęs juos šok da vo  
že myn.

Bet kaip pa kil ti nuo že mės?
Pir mą kar tą žmo gus pa ki lo į orą  

di džiu liu ba lio nu. Jis bu vo pri pil dy tas  
karš tų ga rų. Vė liau ga rus pa kei tė du jos.  
Ba lio no apa čio je įtai sė ka bi ną žmo gui.

Ta čiau ba lio nas bu vo ne pa to gus: jis  
skris da vo ten, kur neš da vo vė jas.

Pas kui at si ra do di ri žabliai (ce pe li nai) –  
ba lio nai su va rik liu ir vai ru. Ir tik vė liau  
bu vo iš ras tas lėk tu vas.

Da bar į kos mo są ky la lai vai, vei kia net  
moks li nės kos mi nės sto tys.  
Žmo gus jau bu vo iš li pęs Mė nu ly je.

1  Papasakok apie žmogaus bandymus  
skristi prieš daugelį šimtmečių.

2  Kuo jis pirmą kartą pakilo į orą?
3  Kas yra dirižablis?
4  Kuo dabar žmonės gali skraidyti?
5  Papildyk sakinius tinkamais žodžiais ir nurašyk.

Kęstučio mama skraido ▀.                                         
Šiandien mačiau daug ▀.                                        
Pirmą kartą žmogus į orą pakilo ▀.                        
Vaikai pripūtė daug spalvingų ▀.                     
Dirižablis – tai balionas su ▀ ir ▀.     
Dirbtuvėje mačiau daug ▀ ir ▀.      

Oro transportas

Kuo? -u      Ko daug?  -ų

lėktuvų 
lėktuvu
balionu
balionų
variklių ir vairų 
varikliu ir vairu
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Drąsūs la kū nai

Prieš dauge lį me tų gy ve no du ber niu kai – Ste-
pu kas ir Sta siu kas. Jų tė ve liai la bai sun kiai ver tė si, 
to dėl iš vyko į Ame ri ką lai mės ieš ko ti. Čia ber niu-
kai au go, mo kė si, sva jo jo bū ti la kū nais.

Už au gę jie iš mo ko val dy ti lėk tu vą. Tik lėk tu vai 
tuo met dar bu vo ne to bu li, ir skri sti jais bu vo pa vo-
jin ga. Bet drąsūs vy rai Ste po nas Da rius ir Sta sys 
Gi rė nas pa si ry žo per skri sti At lan to van de ny ną. Jie sva jo jo šiuo skry džiu iš gar-
sin ti sa vo tė vy nę Lie tu vą.

Iš au šo anks ty vas va sa ros ry tas. Lėk tu vas sun kiai pa ki lo nuo že mės. „Li tu-
ani ka” – toks bu vo lėk tu vo var das – pa su ko rūs taus At lan to pu sėn.

Skren da la kū nai die ną, skren da ki tą. Be po il sio, be mie go. Pa ga liau  
to lu mo je jie pa ma to že mę. At lan tas nu ga lė tas. Lie tu va jau ne to li.

Bet štai iš ki lo juo das aud ros de be sis. Ir „Li tu ani ka”  
nė rė į aud ros sū ku rį.

Vel tui Lie tu va lau kė par skren dant dvie jų nar suo lių.  
Kas at si ti ko tą nak tį? Tik miš ko pu šys ty liai ošia ten,  
kur įvy ko ne lai mė.

Da rius ir Gi rė nas, nu ga lė ję At lan tą, 1933 me tų                                                     
lie pos mė ne sio 17 die ną žu vo ne pa sie kę tė vy nės.

Aš būsiu lakūnas

1  Kaip Da rius ir Gi rė nas no rė jo iš reikš ti mei lę tė vy nei?
2  Ko dėl šių la kū nų skry dis per At lan tą yra žyg dar bis?
3  Atsakyk visu sakiniu į klausimą, parinkdamas tinkamus 
       žodžius.

Koks turi būti lakūnas?
drąsus * tin gus * ap suk rus * bai lus * lė tas * darbš tus * pa tik lus  
ne tvar kin gas * ple pus * vik rus * svei kas * li go tas * tiks lus * tvar kin gas

4  Nurašyk sakinius, papildydamas juos tinkama žodžio forma.
Kęstutis padarė (raketa). Įdomi buvo ta (raketa). Vaikai visą dieną žaidė 
Kęstučio (raketa). Tėvelis pagyrė berniuko (raketa). Kai vaikas užaugs, 
(raketa) skris į Mėnulį.
Lakūnai tolumoje pamatė (žemė). Kiekvienas privalo didžiuotis gimtąja 
(žemė). Darius ir Girėnas mylėjo savo (tėvynė). Mes džiaugiamės laisva 
(tėvynė).

Kas? -a    Ką? -ą   Kuo? -a         Kas? -ė   Ką? -ę   Kuo? -e
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Pra nas Ma šio tas

Klai pė dos uos te

Uos te bu vo ma ty ti di des nių ir ma žes nių lai vų. Vie nas ruošė si plauk ti – dū-
mai rū ko la biau ne gu iš ki tų lai vų ka mi nų. Ta tai pa ste bė jo Vy tu kas ir pa siū lė 
sa vo draugui Sau liui ei ti mo lu* į ga lą ir pa žiū rė ti, kaip tas lai vas į jū rą plauks.

– Tai tu ši tą ak me ni nę sie ną va di ni mo lu? – pa klau sė Sau liu kas.
– Taip, – at sa kė Vy tu kas. – Štai žiū rėk, anoj pu sėj ki ta to kia sie na – mo las. 

Jie pa da ry ti tam, kad ban guo da ma jū ra ne už neš tų smė liu lai vams pa gi lin to ke-
lio ir ne ar dy tų kran tų.

Vai kai pa si lei do greitai ei ti mo lu, kad lai vas jų ne ap lenk tų...
Sau liu kas at si grę žė į uos to pu sę ir pa ma tė, kad lai vas jau daug ar čiau... Vai-

kai gė rė jo si, kaip di džiu lis lai vas ne la bai greitai plau kė tarp dvie jų mo lų.
To kio di de lio lai vo sve čias Sau liu kas dar ne bu vo ma tęs.
– Juk bus il gio per vi są mū sų kie mą, – pa sa kė Vy tu kui.
Iš ly dė ję lai vą, vai kai nu ėjo mo lu at gal. Tik Sau liu kas at si mi nė, kad ki ta me 

mo lo ga le ma tė bokš tą ir ne ži no jo, kam jis te nai sto vi. Tuoj pa klau sė Vy tu ką.
Vy tu kas, su stab dęs Sau liu ką, pa ro dė dar du to kius bokš tus ir pa sa kė:
– To kių bokš tų, švy tu riais* va di na - 

mų, jū ros pa kraš čiuo se yra daug.  
Iš jų jū ri nin kai su vo kia, kur jie yra.

– O kaip jie pa žįs ta, ku ris švy tu rys  
Klai pė dos, ku ris ki to uos to?

– Die ną iš jų sie nų spal vos, o nak tį  
iš švie sos švy ta vi mo*, – at sa kė  
Vy tu kas. – Švy tu riai nu da žy ti ne  
vi sur vie no da spal va, nak tį jie švie čia  
ne pa sto viai, bet žyb čio da mi: už švi to,  
ke lias se kun des pa švie tė ir vėl ke lioms  
se kun dėms už ge so. Štai Klai pė dos  
švy tu rys, jei ne klys tu, taip žyb čio ja:  
ke tu rias švie čia, vie nai už gęs ta...

– Kad ga lė čiau ka da pa ma ty ti, kaip  
švy tu rys žyb čio ja, – pa sa kė Sau liu kas  
sa vo pa gei da vi mą.

Vandens transportas

atsigręžė  žybčiodami

1  Kuo berniukai susidomėjo uoste?
2  Parašyk, kam reikalingas molas, o kam švyturys.
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1  Rask tekste vandens transporto priemonių pavadinimus ir parašyk juos abėcėlės 
tvarka.

2  Nurašyk sakinius, vietoj taškelių įrašydamas praleistas raides.
Sauliukas dažnai svajoja apie tolimą kelion▀. Norėtų jis pamatyti gintarinį 
Baltijos pajūr▀ ir seną Palang▀. Mielai įkoptų į statų Birutės kaln▀, 
aplankytų Gintaro muziej▀, pasipliuškentų putotose bangos▀ ir pasivoliotų 
auksiniame smėlyj▀. Vėlų vakar▀ stebėtų, kaip raudona saul▀ nusileidžia 
auksiniu tilt▀, o ankstų ryt▀ bėgtų jos pasitikti. 

3  Pažiūrėk į nuotraukas ir papasakok, iš ko Sauliukas padarė laivelius. Pamėgink ir tu 
pasidaryti tokių žaisliukų.

4 Pabandyk padarytus laivelius plukdyti. Kurie laiveliai geriausiai išsilaiko vandens 
paviršiuje? Prikrauk į laivelius „krovinių” (smėlio, druskos, plastilino). Ką 
pastebėjai?

Kuo galima plaukti?

Se no vė je žmo nės plau kio jo iš rąs to iš skob-
tais luo tais, iš len tų pa da ry to mis val ti mis. Yrė-
si irk lais. Vė liau pri tai kė bu rę ir pra dė jo sta ty ti 
vė jo ge na mus bur lai vius*. Iš ra dus ga ro ma-
ši ną, at si ra do gar lai viai*. Da bar di de li lai vai 
sta to mi iš me ta lo, juos varo įvai rūs va rik liai. 
Ke lei vi niais lai vais žmo nės plau kia į tu ris ti-
nes ke lio nes, kro vi ni niai lai vai ve ža įvai rius 
kro vi nius, pre kes. Žve jai plau kia į jū ras ir 
van de ny nus gau dy ti žu vų. Van dens trans-
por tas yra pi giau sia ke lia vi mo prie mo nė.

Len ki ja ir Lie tu va yra įsi kū ru sios prie 
Bal ti jos jū ros. Tai svar bus jū ros trans por-
to ke lias. Upės, eže rai ir ka na lai – tai vi-
dur že mio trans por to ke liai. Jais plau kio ja 
ke lei vi niai lai vai, kel tai* ir bar žos*, ku rios ve žio ja smė lį, žvy rą ir me die ną.
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Ja ni na De gu ty tė

Ma no mo čiu tė

Ant mo čiu tės ke lių
Bal tas gul bių sos tas.
Ir už mie ga vė jas
Ant mo čiu tės ke lių.

Ant mo čiu tės ran kų
Vo lun gė lės gie da,
Vo lun gė lės gie da
Ir ži buok lių ke ras.

Kelionė pas senelius

1 Kam poetė skiria šį eilėraštį? Kokius jausmus reiškia kūrinyje?
2 Pakeisk Sauliuko sakinius vaizdingais skaityto kūrinio posakiais.

 Sma gu sė dė ti ant mo čiu tės ke lių.

 Se ne lės ran kos yra švel nios.

 Mo čiu tė se ka pa sa kas.

3 Nurašyk dainelės žodžius, įrašydamas žodžių galūnes. 

Ant mo čiu tės lū pų
Pa sa kos gy ve na
Apie stik lo kal ną,
Apie auk so žie dą.

Tu rė jo bo bu tė
Žil▀ ožel▀.
Įšo ko ože lis
Į rūt▀ dar žel▀ .

Pa ėmė bo but▀
Ilg▀ bo tag▀
Ir plė šė ože liui
Per riest▀ rag▀. 

4  Sukurk gražių linkėjimų senelei ir seneliui.
5  Padaryk seneliams gėlytę arba kitokią dovanėlę.
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Vin cas Krė vė

Se ne lė

An ta nu kas la biau siai my li sa vo se ne lę. Ir kur ne my lė si! Se ne lė nie kuo met 
jo ne nu skriau džia. Jo je An ta nu kas ran da tik mei lę. Ji di džiau sia ir uo liau sia* jo 
už ta ry to ja ir ap gy nė ja.

An ta nu kas dar ge rai ne nu bu dęs, trin da mas  
kumš čiu kais akis, sė da si ir sprun ka nuo lo vos že mėn.

Se ne lė jau sė di sa vo įpras to je vie to je – ša lia  
kros nies ir, sei lin da ma pirš tus, ver pia plo nai plo-
nai ge riau sius li ne lius.

Nu li pęs nuo lo vos, An ta nu kas strikt prie  
se ne lės. Pri bė gęs ap ka bi no ją ran ku tėm už lie-
mens.

– Ko taip, anū kė li ma žas, anks ti at si kėl ei? –  
klau sia jį se ne lė, glos ty da ma rauk šlė ta ran ka  
An ta nu ko gal ve lę.

An ta nu kas nie ko ne at sa ko, tik glau džia gal vy tę  
į jos ke lius...

Se ne lė at si kė lė, pa ėmė An ta nu ką už ran ku tės. Pri sė mu si pil ną  
kau še lį* van dens, se ne lė prausia An ta nu kui pir miau sia ran ku tes, pas kui vei dą.

An ta nu kas prunkš čia, jam šal ta, ne ma lo nu. Jis ne no rė tų praus tis ir kam ki-
tam jis nie kuo met ne si duo tų. Bet ką pa da ry si, kad jį prausia pa ti se ne lė, ku rią 
ji sai la bai my li...

1  Už ką Antanukas labiausiai myli savo senelę?
2  Kaip senelė vadina Antanuką? Perskaityk senelės žodžius taip, kad juose atsispindėtų 

meilė ir gerumas.
3   Parašyk rašinėlį „Mano senelė”. Pavartok vaizdingus skaitytų kūrinių posakius.
4  Senelė išmokė Sauliuką dainuoti nuotaikingą dainelę. Ir tu išmok šį kūrinį. Pamėgink 

paskambinti kūrinėlį varpeliais.



     Lie tu vių liau dies daina

     Gy du, gy du ka tu tes

       Gy  - du,   gy  - du        ka  - tu  - tes,           Duos  tė   - ve  -  lis           pi  - ni    -  gė  - lių,
keps mo   - tu   - tė        ban  - du  - tes.        nu   -  si  -   pir - k sim       ba  - ran  - kė  - lių.
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Kur iškeliavo daiktavardžiai?

Prisimink, pakartok, atsakyk

1  Papildyk skaitytų kūrinių ištraukas praleistais daiktavardžiais. Prisimink ir pasakyk 
skaitytų kūrinių pavadinimus ir autorius.

2  Kuriuose iš pateiktų kūrinių kalbama apie keliones? Sudaryk jų sąrašą abėcėlės 
tvarka, atsižvelgdamas į autorių pavardes.

 Vy tau tas Bub nys „Tė vy nė”

 Ja ni na De gu ty tė „Ma no mo čiu tė”

 Joana Danutė Žilaitytė 
     „Geriausia vieta pasaulyje”

 Vin cas Krė vė „Senelė”

 Pra nas Ma šio tas „Ko Mi liu tė bi jo jo”

3  Sauliukas sugalvojo labai įdomų žaidimą. Pažaiskite laisvalaikiu.
Uostas
Ant žemės brėžiama linija, kuri žymi uosto krantinę*. Už 10–20 žingsnių 
nuo jos eile sustoja žaidėjai – laisvai. Visiems užrištos akys. Išgirdę ženklą, 
visi pradeda dainuodami eiti nubrėžtos linijos link. Kiekvienas žaidėjas gali 
sustoti tada, kada nori. Kai jau visi stovi, tuomet akys atrišamos. Laimi tas, 
kuris sustojo arčiau linijos.

Ir aukštyn ▀ žvaigždėtu
Skrisiu, nesustosiu.

Šiandien, kur noriu, ten aš ir skrieju
Laisvas – kaip ▀, greitas – kaip ▀.

Ant močiutės kelių
Baltas ▀ sostas.

Naujieji metai atėjo  
iš ▀, o senieji 
nukeliavo į ▀.

Iš aukštos pilies  
per tiltą ▀ ▀  
rieda, bilda.
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• Kokios skiriamos 
transporto rūšys?

• Kuo galima keliauti 
sausumoje?

• Kaip reikia pasiruošti 
kelionei?

• Kuo žmogus pirmą kartą 
pakilo į orą?

• Kokias žinai oro 
transporto priemones?

• Kuo pasižymėjo Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas?

• Kokios yra vandens 
transporto priemonės?

• Kas gali atlikti 
dainuojamuosius 
kūrinius?

• Kada daiktavardžių 
galūnėse rašome nosines?

Senelių šventė

4 Kartu su Sauliuku pakartokite sausio mėnesį įgytas žinias ir atsakykite į klausimus.

5  Atlikite sienlaikraštį „Mūsų sausis”.

Naujieji metai

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Prisimink, pakartok, atsakyk
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ŽODYNĖLIS

A
al suo ti – sun kiai kvė puo ti, dū sau ti
apgaubyti – ap sup ti, ap deng ti, ap rišti
ap sal ti – pa si da ry ti saldžiam
as la – tro bos ar ba klo ji mo mo li nės grin dys
atkirsti – griežtai at sa ky ti, atšau ti
at šniokš tuo ti – dėl nuo var gio šniokš čiant (gi liai kvė puo jant) at ei ti ar at va žiuo ti
Aušrinė – Sau lės sis te mos pla ne ta Ve ne ra, spin din ti dan gu je kaip žvaigž dė ir pa si ro dan ti 
prieš sau lė te kį ar ba po sau lės lai dos (kar tais va di na ma Va kari ne, ar ba Va ka re žvaigžde)

B
bala – kla nas; klam pi vie ta su sto vin čiu jo je van de niu
balkšvas – bals vas, apy bal tis
baltagalvis – ži las 
baltagaurė – turinti baltus gaurus (stambius plaukus)     
barža – kro vi ni nis, pa pras tai vel ka mas lai vas
besibjaurinti,bjaurinti –  šiukšlinti, teršti
bitinčius – bi ti nin kas, bi čių glo bė jas
boselis,bosas – sta ti nė
bučius – iš vy te lių pin tas įtai sas žuvims gau dy ti
burlaivis – bu ri nis lai vas

Č
čiaupas– įtaisas vamzdyje skysčiams arba dujoms leisti, pvz., vandentiekio  

D
degutuotas – ištep tas de gu tu, juo das, tam sus
deimantas – bliz gus, skaid rus, kie čiau sias bran gak me nis
dėvėti – vil kė ti, ne šio ti
draikytis – tęstis, skleistis, lekioti
dūšia (ne tin ka var to ti) – sie la      
 
E,Ė
ėglis – dzūkiš kas ka da gio pa va di ni mas
el ge tau ti – prašyti išmal dos
epušė – drebu lė
esti – yra
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G
garlaivis – ga ru va ro mas lai vas
gelda– lo vys, išskob tas pa il gas in das
gelžkelis – ge le ži nių bė gių ke lias, ku riuo va žiuo ja trauki nys
glamonėti – my luo ti, glos ty ti
grakštus – dailus, leng vas, liek nas
Grigoratai – žvaigž dy nas, pri me nan tis ap vir tu sį ve ži mą
grikiai – ja vai, sė ja mi smė lingose dirvose 
grimzti – skęs ti, klimp ti
gūdus – tamsus, baisus, klaikus
gūžė – kopūsto galva

I,Į
il ga šni pis – tu rin tis il gą snu kį
įnagis – pa pras tas įran kis
išgrobstyti – išgrieb ti, išstvars ty ti
iški lus – išdi dus, pui kus
išskobti – išdrožti, išskap tuo ti
it – kaip

K
kaimenė – bū rys gy vu lių, ban da
kamantinėti– įky riai klau si nė ti, tei rau tis
kamblys – au ga lo stie bas
kamparas – šiltuo se kraš tuo se au gan čio me džio (kam par me džio) kva pūs ir 
skaid rūs sa kai, var to ja mi me di ci no je ir tech ni ko je
kanapė – pluoš ti nis alie ji nis au ga las
kaušelis,kaušas – di des nis pa pras tai me di nis sam tis ar in das at si ger ti
kel tas – plau kian tis til tas ar lai vas per si kel ti per upę ar jū rą
keras – krū mas
kiaurai – per, pvz., per visą žemės sluoksnį
kiūtoti – ne drą siai tū no ti, su si trau ku siam tu pė ti
klas ta – ap gau lė, pink lės
Kolumbas – gar sus ke liau to jas, Ame ri kos že my no at ra dė jas
krantinė – su tvir tin tas krantas
kriaunos – pei lio ko to ap tai sas
krivis,krivaitis – se no vės lie tu vių dvasi nin kas, žy nys
kudakuoti – rėk ti kaip višta 
kūlys – sto ras iš kul tų šiau dų ar ba li nų ry šu lys
kvietkas (ne tin ka var to ti) – gė lė
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L
lietpūtis – vėjas su lietumi 
lo ma – slė nis, įdu bi mas
lūšna – ap griu vu si tro ba
 
M
maigyti– spaudyti, glamžyti, laužyti
Marsas – Sau lės sis te mos pla ne ta
metūgis – vie nų me tų me džio ūg lys, ša ke lė
mintuvai – prie tai sas li nams min ti, t. y. atskir ti pluoš tui nuo spa lių
mo las – už tva ra, sau gan ti uos tą nuo ban gų, ban go lau žis, potiltis
motoroleris – mo to cik las su mažais ra tu kais
muštuvai – stak lių da lis
 
N
nabagas (netinka vartoti) – vargšas, ne lai min gas žmo gus
nasturta – darželio gė lė gau siais ša ko tais lai pio jan čiais stie bais, gel to nais pen ti nuo tais 
žie dais
neatlyžti – ne nu sto ti pyk ti, ne nu rim ti
neganda – ne lai mė, var gas
nyku – ne jau ku, ne ma lo nu, liūd na, nuobo du
nu si ga luo ti – varg ti, pra žū ti
nusigremžti – nu si braižyti, su sižeis ti

P
pabyloti – pa pa sa ko ti, pa šne kė ti
padaboti (ne tin ka var to ti) – pa sau go ti
pagairė – vė jo už pu čia ma vie ta
paliūnė – vie ta pa lei liū ną, pel kę, pel kės pa kraš tys
parsroventi – pa leng va, ma ža sro ve te kė ti atgal
pasėlis – tai, kas pa sė ta ar pasodinta (ja vai, bulvės)
pasimuistyti – lin guo ti, kink no ti gal va; priešin tis, spir tis
Pašlavys – Šla vės upelio apy lin kės
pataisūnas – pa tai sas, vais ti nis miš kų au ga las il gu iš si drie kusiu stie bu 
pats – vy ras
Perkūnas – senovės lie tu vių griaus ti nio ir žai bo die vas
Peterburgas – di de lis ir gražus mies tas Ru si jo je
pil ka pis – kal ne lis, se no vė je su pil tas lai do jant
pin tis – ant ber žų ir ki tų la puo čių kel mų, iš var tų au gan tis kie tas gry bas
pirtis – na mas ar na me lis, skir tas mau dy tis; na me lis ar pa tal pa li nams džio vin ti 
ir min ti
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plaus tas – sta ti nys plauk ti ar per si kel ti per van de nis
plytgalis– sutrūkusios plytos gabalas
plos tas – vie nu kar tu pa ima mas ša kė mis šiau dų ar šie no kie kis
prakartėlė,prakartė – ėdžios
pratįsti – pa il gė ti
prieblanda – te mi mo ar ba švi ti mo lai kas
properšėlė,properša – ne už ša lu si tarp le do vie ta (upėje, ežere arba ant lango stiklo)

R
rarotai – anks ty vo sios mi šios per ad ven tą 
Ryga – Lat vi jos sos ti nė
rupšnoti– krams no ti pešant, ska bant

 S
sa kai – lip nus, kie tė jan tis skys tis, iš ski ria mas spyg liuo čių me džių
siaubūnas – tas, kas siau bia, nio ko ja; sli bi nas
siera – tokia de gan ti medžia ga
siūruoti – svy ruo ti
ska ti kas – smul kus pi ni gas, grašis
sklandyti – var ty ti, sklai dy ti
skradžiai – kiau rai
skverbtis – veržtis, brautis
slaptažodis – slap tas su tar ti nis žodis ar sa ki nys
spragilas – įran kis ja vams, linams kul ti (prie ko to pri riš ta buo žė)
sruogelė, sruoga – siū lų ar plau kų pluoš tas, pos mas 
strausas (netinka vartoti) – stru tis
stūksoti – sto vė ti
stumbras – stam bus lau ki nis ra guo tas gy vu lys, pa našus į jau tį
stuobrys – me dis be vir šū nės
suniurgzti– pik tai ar ne aiš kiai pa sa ky ti, su mur mė ti
susigūžti – su si spaus ti, su si trauk ti (iš šalčio ar baimės)
su si telk ti – rink tis į vie ną vie tą, kaup tis
svarstyti – rimtai galvoti, norint ką nors nuspręsti, pa da ry ti išva das

Š
šilkavilnis – turintis minkštas, švelnias vilnas  
Šlavė – upė Lietuvoje, Šven to sios in ta kas
šmaikštus – lanks tus; mik lus, dailus
šulas – medinio kibiro ar statinės šono lentelė
švytuoti – blykčio ti, švys čioti
švyturys – sig na li za ci jos įren gi nys lai vams ar lėk tu vams ori en tuo tis; ži bin tas, 
kel ro dis
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T
Ta li nas – Es ti jos sos ti nė
talka – nemokama tarpusavio pagalba, padėjimas dirbti, pagelbėjimas    
tykoti – pa sa lo mis žiū rė ti, lauk ti, sė lin ti
tyras – gry nas, skaid rus, gied ras
trykšti – verž tis skys čiui
tvankus – karš tas ir drėg nas oras, sun kus kvė puo ti, slo gus, troš kus

U, Ū
ūkana – rū kas, mig la
ulbauti – čiul bė ti
ulbesys – čiul bė ji mas
uo liau sias, uo lus – tas, ku ris la bai sten gia si, stro pus
užgaida – no ras, geis mas

V
velenas – ri ti nys stak lė se
venteris – žve jy bos tink las su uo de ga ir spar nais iš šo nų
verpstė – ver pi mo įtai sas
vikšras – lerva, iš kiaušinėlio išsiritęs drugio ar kito vabzdžio jauniklis, panašus į kirmėlę 

Ž
žabaras – smulki šakelė, žabas, virbas 
žebrys – tas, kas tu ri mar gą snu kį
želdiniai – tas, kas au gi na ma, žel di na ma; so di na mi miško au ga lai
želmuo – ja vo daigas; jau na žo lė
žemčiūgas – per las; kva pus ankšti nis lau ki nis ar ba de ko ra ty vi nis au ga las
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