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Mielas Bičiuli!
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!
Saulutė
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Mes vėl mokykloje

Vytė Nemunėlis

Į mokyklą
Dzin dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais keleliais
Jon vaikučiai plaukia.
Smagūs ir linksmučiai
Su krepšeliais žengia,
Tartum baltos žąsys
Skrenda per padangę.

Čia mes su Kolumbu*
Po marias keliausim,
Afrikoj matysim,
Kaip gyvena strausai*.

Rytmečio saulutė
Šypsosi ir šviečia,
O mokyklos durys
„Prašom klasėn” kviečia.

Čia tėvynės savo
Praeitį regėsim,
Su krivių krivaičiais*
Čia pasikalbėsim...

Prašom – čia rašysim,
Prašom – čia skaičiuosim,
Pertraukos sulaukę,
Žaisim ir dainuosim.

Dzin dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais keleliais
Jon vaikučiai plaukia.
žąsys

1
2
3
4

Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis?
Kokia kūrinio nuotaika?
Parašyk kelis sakinius apie mokslo metų pradžią.
Pavartok eilėraščio vaizdingus posakius.
Sukurk eilėraščiui melodiją ir padainuok.
Pritark pasirinktu mušamuoju instrumentu.

tambūrinas

būgnelis

lėkštės

belstukas

barškutis

Pirmoji diena mokykloje
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K. Marukas

Kada saldainiais sninga
– Kelk, mažyte, kelkis, – žadina močiutė
anūkėlę į mokyklą.
O Vaivutei pats saldžiausias miegas.
Anksti dar neįpratus keltis.
Tik suniurzgia*, pasimuisto* ir vėl
užsitraukia ant galvos šiltą antklodę.
Mato senelė, kad anūkėlė nesikelia, ir sako:
– Vaje, kiek saldainių prisnigo!
Praplėšia Vaivutė akį.
– Saldainių? Kur tie saldainiai?
Praplėšia kitą.
– Kodėl manęs anksčiau
nepažadinote?
Močiutė paduoda batukus.
– Paskubėk, mažyte. Surinks vaikai saldainius, tau nieko neliks.
Vaivutė strykt iš lovos, prišoko prie lango. Lauke šviesu, saulėje skaisčiai
tviska akmenėliai. Jokių vaikų nematyti. Ir miegas praeina. Tada ji ir pati
susipranta, kad saldainiais negali snigti. Tuoj šoka rengtis.
Tai močiutė! Tai apgavo! Bet labai labai gera.
Jei ne močiutė, pačią pirmą dieną
Vaivutė būtų pavėlavusi į mokyklą.
1
2
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Kokią apgaulę sugalvojo senelė? Kodėl?
Už ką Vaivutė buvo dėkinga senelei?
manęs skaisčiai
Perskaitykite apsakymą vaidmenimis.
Kokios nuotaikos tu šiandien keliavai į mokyklą? Kodėl?
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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Vasaros įspūdžiai

Vytautas Bubnys

Tėvynė
Tą vasarą Kristupas drauge su tėvu išsileido į tolimą kelionę. Džiaugėsi ber
niukas, pirmą kartą lankydamasis Rygoje* ir Taline*, vaikščiodamas senosio
mis Peterburgo* gatvėmis. Kiekviename mieste jis įsigijo naujų draugų, užsi
rašė jų adresus, susitarė rašyti laiškus. Tačiau vieną vėlų vakarą sušnabždėjo:
– Aš noriu namo, tėte.
– Argi tu nepatenkintas šita kelione? – nustebo tėvas.
– Man viskas buvo labai įdomu, – atsakė berniukas,
patylėjo ir vėl pakartojo savo žodžius lyg kokią paslaptį:
– Aš tikrai noriu namo.

Šitą trumpą pokalbį tėvas priminė Kristupui gal tik po mėnesio. Jiedu irstėsi
valtimi po ežerą. Buvo šilta pavakarė, ramus vanduo blizgėjo tarsi veidrodis.
Netoliese gelto javų laukai, nuo pievų kilo rūkas. Tėvas įsižiūrėjo į paežerėje
stūksantį* piliakalnį ir tarė:
– Kai mūsų kelionės metu pasakei, kad nori grįžti namo, aš tave supratau,
Kristupai. Lygiai šitaip aš pats sau esu ištaręs pernai, kai lankiausi Paryžiuje.
– Bet juk tenai turėtų būti labai gražu, tėte!
– Gražu, tai tiesa, – pritarė tėvas. – Pasaulyje daug gražių šalių ir miestų, ta
čiau žmogui pati gražiausia ta žemė, kur jis gimė. Ta žemė – jo namai, ta žemė
– jo tėvynė.
– Aš dabar žinau, tėte: kad kur būčiau iškeliavęs, vienąsyk pajusiu – noriu
namo, – prabilo susimąstęs Kristupas.
– Laimingiausias tasai žmogus, kurio namai – jo paties tėvynė, – atsakė tėvas.
1
2
3

Kuriuos miestus aplankė Kristupas? Kaip jautėsi juose būdamas?
Perskaitykite tėvo ir sūnaus pokalbį vaidmenimis.
Rask ištrauką, kurios turinys pavaizduotas iliustracijoje.

Vasaros įspūdžiai
4
5
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Nurašyk tris svarbiausius teksto sakinius. Paryškink dvibalses.
Apžvelk vaikų darbelius apie vasarą. Kokiais būdais jie atlikti? Pasirinktu būdu
pavaizduok įdomiausias savo atostogų akimirkas.

Pasakoti galima ir nupieštais vaizdais, sukurtais daiktais.
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Kaip pažįstame pasaulį?

Pažinti pasaulį
padeda mums
pojūčiai: regėjimas,
klausa, uoslė,
lytėjimas ir skonis.
Akys – tai regėjimo
organas. Jomis matome
pasaulį. Akys yra labai
jautrios. Saugokime
jas nuo sužeidimo,
nepervarginkime.
Kvapus tiriame uosle. Uoslės
organai yra nosyje.

Ausys – tai klausos organas. Jos
padeda pažinti garsus. Ausis reikia
gerai prižiūrėti, švariai išsiplauti.
Ausims labai kenkia triukšmas.
Skonį juntame liežuviu.
Skiriame keturis
pagrindinius skonius: saldų,
sūrų, rūgštų ir kartų.

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

Kaip pažįstame pasaulį?
1
2

Kokie pojūčiai reikalingi skaitant, rašant, valgant, žiūrint televizorių?
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.

• 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.

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

9

10

Visada elgsiuosi saugiai

K. Marukas

Sumani mergaitė
Vieną dieną mažoji Augutė, žaisdama kieme, pamatė medyje paukštį.
Augutė paliko savo kibiriuką ir pasileido tekina per kiemą pažiūrėti, kas tai per
paukštis.
– Nebėk, Augut, taip smarkiai, parpulsi, – perspėjo
vyresnioji sesuo Ramunė.
Bet Augutė dar greičiau bėga. Pribėgusi
prie medžio, dairosi, kaip į tą medį įkopus.
Paukštis aukštai tupi, – ranka nepasieksi.
Sesuo šaukia:
– Nelipk į medį! Perplėši suknelę ir kojas susibraižysi!
Augutė apsimetė negirdinti: pašokusi užsikibo abiem rankom už šakos. Pa
bandė dar aukščiau pasikelti. Bet rankos nutirpo, neišlaikė, ir mergaitė nukrito
ant žemės, skaudžiai užsigavo į akmenį koją. Parkrypavusi namo, rauda:
– Mama, kokia Ramunė negera... Kam paliko mane vieną?
– Tai ko tu koreisi į medį? – ėmė bartis mama.
– O kodėl Ramunė manęs nesaugojo?..
Mama nuplovė žaizdą, aprišo koją
ir pasakė:
– Tu jau nemaža. Reikia pačiai
saugotis.
Kitą dieną Augutė vėl žaidė kieme. Matydama,
kad Ramunė sklando* knygą, ji išslinko pro vartus.
Gatve dardėjo ir švilpė mašinos, lėkė motoroleriai*.
Augutė, pirmą kartą ištrūkusi į gatvę be mamos ir sesers,
jautėsi labai laiminga. Kitoje pusėje ji pamatė tviskančią stiklo šukę. „Bėgti ar
nebėgti per gatvę?” – suabejojo. O gatve šiurpiai kaukdama lėkė raudona ma
šina.
„Reikia ir pačiai saugotis”, – prisiminė Augutė mamos žodžius. Mašina pra
švilpė pro šalį, o mergaitė sugrįžo į kiemą.

1
2
3

užsikibo
išslinko

Kaip elgėsi Augutė?
Ko mergaitę pamokė mama?
Išrašyk iš teksto po du tiesioginius, klausiamuosius ir šaukiamuosius sakinius.

Žinok ir visada laikykis saugos taisyklių.

Kelių eismo mįslės

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

Dryžuota gyvatė
vingiuoja per gatvę.

1
2
3
4
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Ne žmogus, bet su akim, kartais su
dviem, o kartais su trim.
Visos jos skirtingai šviečia, eit
neleidžia arba kviečia.

Raudona mašina važiuoja,
ant stogo kopėčias vežasi.
Atvažiuoja namelis, priekyje
raudonas kryželis.

Įmink mįsles.
Kurių mįslių įminimai nepavaizduoti paveikslėliuose? Nupiešk jiems iliustracijas.
Iš mįslių tekstų išrašyk žodžius su minkštumo ženklu.
Padaryk gatvės maketą pagal pateiktas nuotraukas.
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Būsiu sąžiningas kelių eismo dalyvis

Aldona Kandroškaitė

Nenuorama žvirbliukas

išsiperėjo įsidėmėkit išskrisite

Kregždės lizde žvirblių pora išsiperėjo vaikus.
Vos tik žvirbliukai apsiplunksnavo, tuoj ėmė kaišioti
galvytes pro motinos sparnus. Žvirbliukai daug ko nežinojo
ir todėl nuolat klausinėjo:
– Kas ten ošia?
– Medžiai ošia, – atsakinėjo motina.
– Kas ūžia aukštai ir žemai?
– Lėktuvai – aukštai, o mašinos – žemai.
– O kas ulbauja*, o kas krankia?
– Balandžiukai ulbauja, o varnos krankia.
– O kodėl jie skraido?
– Skraido, nes ieško maisto.
– Ir mes norim skraidyti! Ir mes! – sušuko visi, o nenuorama žvirbliukas
persivertė per lizdo kraštą.
– Šaunuoliai jūs mano! – pakraipė galvą tėvas žvirblis ir pridūrė: – Įsidėmė
kit, jog labai svarbu gerai sparnus valdyti ir iš anksto žinoti, kur galima nutūpti!
– Kai išskrisite iš lizdo, – mokė motina, – pirma pažvelkite į kairę, į dešinę, ar
nėra kliūčių. Bet pirma jums reikia paaugti. Tik tada galėsite išskristi.
– O aš jau lekiu! Čirikšt, čirikšt! – suriko nenuorama žvirbliukas ir išskrido,
nepasiklausęs tėvų ir nežvilgtelėjęs į kairę ir dešinę.

Susirinkę vaikai imdavo dainuoti:
– Žvirbli, žvirbli!
– Ko ko ko!
– Ką tau skauda?
– Galvelę.
– Žvirblelis nabagėlis visas negalėjo, žvirbleliui
nabagėliui galvelę skaudėjo...

Būsiu sąžiningas kelių eismo dalyvis
1
2
3
4

Ko žvirbliukus mokė tėvai? Perskaityk.
Papasakok pagal paveikslėlius apie žvirbliuko nuotykį kelyje.
Kokia yra pagrindinė šio kūrinio mintis? Ką autorė norėjo pamokyti – žvirbliukus
ar vaikus?
Sutvarkyk pasakojimo apie žvirbliuko nuotykį sakinius ir nurašyk.

Seniai žvirbliai mokė vaikus, kaip saugiai elgtis.
Sužeistą žvirblį rado vaikai.
Nenuorama žvirbliukas iškrito iš lizdo ir spruko
iš kiemo.
Paukščiukas nuskrido ant kelio ir pateko po mašina.
Tik ką apsiplunksnavę mažyliai pradėjo domėtis supančiu pasauliu.
Jie parsinešė paukštelį namo ir sutvarstė jam sparną.
Žvirblių pora išsiperėjo kelis žvirbliukus.
5
6
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Nurašyk žvirbliukų ir motinos pokalbį. Paryškink skyrybos ženklus.
Klausiamuosius sakinius pabrauk žaliai, o tiesioginius – geltonai.
Atlikite grupėse veiksmus paveikslėliuose pavaizduotais judesiais.

Ar prisimeni?
– aštuntinė nata

– pusinė nata

– ketvirtinė nata

– sveikoji nata
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Moku važinėti dviračiu

K. Marukas

Kaip Sauliukui buvo išdygę ragai

neišdygs nebedygsta

Kartą Sauliukas važinėjosi dviratuku aplink namą.
– Nesivažinėk taip greitai. Nosį susikulsi ar kokį
mažylį pargriausi, – perspėjo kiemsargis.
Bet ar Sauliukas paklausys! Jis dar smarkiau ėmė minti.
– Ožiukas – ne vaikas, – tarė kiemsargis ir pagrasė pirštu.
– Jeigu toks būsi, tau ragai išdygs kaip ožiui!..
Sauliukas tik nusijuokė. Tyčia dar nuo vairo rankas
atitraukė. Tegu visi mato, kaip jis moka važiuoti!
Užsižiopsojo, ratas nuslydo nuo šaligatvio, dviratukas parvirto,
o Sauliukas tik pokšt kakta tiesiai į plytgalį*. Akyse net dešimt saulių sutvisko.
Vaikai raitosi iš juoko, bado jį pirštais.
– Pažiūrėkite, koks Sauliukui ragas išdygo!
– Vaje, koks ragas!
– Kaip ožio!
Sauliukas pačiupinėjo kaktą: tikrai išdygo ragas. Dar kartą pačiupinėjo ir išsi
gando. O jei per naktį dar didesnis užaugs, kaip ožio, smailu galu užsirietęs? Kaip
jis tada pasirodys kieme?.. Paliko savo dviratuką ir parbėgęs namo pravirko:
– Aš nenoriu būti ožys! Aš nenoriu, kad man užaugtų lenktas ragas!..
Mama nuprausė Sauliuką, palaikė prie kaktos šaltą šaukštą ir pasakė:
– Tu gražiai žaisk su vaikais, būk geras, ir tau ragai tikrai neišdygs...
Po pietų Sauliukas išėjo į kiemą pasisupti. Pamatė, kad vienas mažylis į jį
liūdnai žiūri. Nulipo jis nuo sūpuoklių ir neprašomas užleido vietą. Nuslinkęs į
šalį, pačiupinėjo kaktą: ragas lyg ir mažesnis.
– Ar galima paspausti dviratuko skambutį? – paprašė
mergaitė su raudonu kaspinėliu.
– Gali ir pavažinėti, – atsakė Sauliukas. Pačiupinėjo kaktą:
ragas jau visai mažas.
Pasivijęs mergaitę, jis pamokė ją, kaip laikyti vairą.
Nuo to laiko Sauliukui niekad nebedygsta ragai.
1
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Kodėl Sauliukui „išdygo ragai”?
Kada Sauliukas pradėjo mandagiai elgtis?
Kodėl Sauliukui vėliau „nedygo ragai”?
Rask ir perrašyk žodžius, kuriais mama pamokė sūnų. Žodžius suskiemenuok.

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

Kelių eismo abėcėlė
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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.

1
2
3

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.

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

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

Eduardas Selelionis

Duona
Siūruoja* vėjas geltoną skarą –
Lauke plačiajam rugeliai šnara.
Toli per lauką kažkas ateina.
Tai vėjas neša kombaino dainą.
Jau laikas, laikas rugiams į kluoną.
Rugpjūtis veža šiemetę duoną.
Rugpjūtis kviečia ir mus į talką*:
Kas myli darbą – duonelę valgo.
1
2
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Rugiai pakalnėj, rugiai ant kalno.
Riekelė duonos ant mano delno...

Apie ką šis eilėraštis?
Rask eilėraštyje sakinį, kuris skamba kaip patarlė.
Pasakyk kelias patarles apie duoną ir darbą.
Padėk Sauliukui atspėti, kur kuris grūdas tinka.
Įmink ir nurašyk mįsles.

N▀ tiek danguj▀ žvaigžd▀lių,
kiek ant ž▀m▀s skyl▀lių.
Iš lauko par▀jus, krosnyj▀ pavieš▀jus,
ant stalo pad▀ta, žmon▀ms pažad▀ta.
4

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

Švarūs grūdai vežami į sandėlius.
Išdžiūvę šiaudai surišami ir vežami į kluonus.
Kombainai kerta nunokusius javus, juos kulia ir išvalo.
Liepos ir rugpjūčio mėnesį nunoksta javai ir prasideda rugiapjūtė.
Dirbamieji laukai – tai žemės plotai, kuriuose auginami žmonėms
ir gyvuliams maistą teikiantys augalai: javai, bulvės, runkeliai ir
kiti. Laukuose yra ir piktžolių, kurios trukdo vystytis vertingiems
augalams.

Kaip auginame javus?
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Lietuvių liaudies ratelis

Aviža prašė
4

A - vi - ža

Tu

pra - šė

do - bi - le

   

gra - žiai

  

pen - kia - la - pi,

pa

-

sė - ti.

do - bi - lė - li

ža - lias,

Pen- kia - la - pi!

Aviža prašė gražiai nupjauti.
Tu dobile penkialapi,

Dobilėli žalias,
Penkialapi!

Toliau dainuojama: suvežti, iškulti, sumalti, pyragus iškepti, svečius suprašyti.
Dainuodami „Aviža prašė...” susikabinę už rankų eikite rateliu. Dainuodami
„Tu dobile...” sukitės susikibę už parankių į vieną, paskui į kitą pusę. Tardami
žodžio „Penkialapi!” paskutinį skiemenį su savo pora sumuškite delnais. Ir vėl
eikite rateliu. Taip bešokdami atliksite daug darbų.
1
2

Kokius darbus reikia atlikti, kad užaugtų avižos arba kiti javai?
Kaip Sauliukas palygino kalbos garsus su javų grūdais? Nurašyk vieno
dainos „Aviža prašė” posmelio žodžius ir pabrauk priebalses.

Mūsų žemdirbiai augina šiuos javus: rugius, kviečius, kvietrugius,
avižas, miežius ir kukurūzus. Javų žiedai yra sukaupti varpoje,
šluotelėje arba burbuolėje. Tai žiedynai. Juose išauga grūdai.

18

Kodėl auginame javus?

Kazys Saja

Kalbantis akmuo
Kartą žmogus sėjo ant kalno grikius*, miežius ir kanapes*. Sėjo ir galvojo:
„Užaugs grikiai – valgysiu košę, užaugs miežiai – kruopas srėbsiu. Nebus nei
grikių, nei miežių – užaugs kelios kanapės – nusivysiu botagą ir eisiu elgetauti*,
šunims per uodegas kirsdamas. O kas man!..”
Sėja, sėja, žiūri – jo pasėlį* varnos lesa. Pagriebė pakelės akmenį, paleido ir
nubaidė paukščius. O akmenėlis nukrito į minkštą dirvą ir pradėjo augti. Augo
augo ir užaugo didelis melsvai pilkas akmuo su baltom dėmelėm.
Metai buvo sausi, ir žmogui neužderėjo nei grikiai, nei miežiai. O kanapių
net botagui neužteko. Eina vargšas žmogus nusiminęs, žiūri – jo lauke akmuo
kaip geras kupstas. Buvo ruduo, šalna – akmenėlis dreba, dantys barška... Mato,
kad žmogus su kailiniais, atsilapojęs, ir sako jam:
– Žmogau, apvilk mane kailinukais. Aš tau šimteriopai atsilyginsiu.
– Kaip tu atsilyginsi, jeigu tu pats plikas kaip akmuo, ir dar žemėj guli?
– Aprenk mane kailiniais, kad aš žiemą nesušalčiau, o pavasarį, kai sniegas
tirps, atversi mane ir rasi slieką. Su tuo slieku ežere sugausi žuvį. Ta žuvis
bus prarijus deimantą* – kaip žirnį. Tą žirnį parduosi ir nusipirksi visko, ko tik
reikia. Pyragus valgysi, alutį gersi, medus per barzdą varvės.
Patikėjo žmogus akmeniu, apvilko akmenį savo kailiniais, o pats parėjo
namo, atsigulė ant krosnies ir pramiegojo kaip lokys visą žiemą.
Kai sniegas nutirpo, atsikėlęs žmogus eina atversti akmenį. Akmenėlis
šiltas, suprakaitavęs po kailiniais ir dar didesnis išaugęs. Žmogus verčia verčia –
niekaip nepaverčia.
– Op! Op! – ragina akmuo. – Dar truputėlį, dar...
Tik labai gerai įsirėžęs, atsispyręs, žmogus šiaip taip
mažumėlę kilstelėjo, bet akmuo slyst ir prispaudė jam koją.
O sliekas lindo ir nulindo gilyn.
– Ei! Ką dabar daryti? – klausia žmogus pajudinęs
akmenį už peties. – Sliekas įsirausė į žemę!
– Kask, – sako akmuo. – Kask tol, kol iškasi.
Žmogus rausė rausė, kasė kasė ir iškasė šulinį. Šulinys prisirinko vandens, o
slieko nė balso. Supyko žmogelis ir ėmė spardyti akmenį:
– Kur sliekas? Kur žuvis? Kur deimantas? Kur pyragas su medum?
Spardė spardė, kol klumpės pabiro. Tada atsisėdo ant akmens ir verkia.
– Išsemk šulinį, ir bus kaip sakiau, – pasigailėjęs atsiliepė akmuo.
Žmogus vėl paklausė ir ėmė semti vandenį. Semia ir pila, semia ir pila ant
lauko. Prakaitą nubraukęs, apsidairė – ogi visas laukas sužaliavęs! Ataugę jo
pernykščiai grikiai, miežiai. O kanapės kaip eglės miške.
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– Gerai, – tarė sau žmogus, pasispjaudė delnus ir toliau dirba. Semia ir
nemato, kad sužydo grikiai, kvepia... Žiedai kaip kopūstų gūžės*, o bitės
medų – kibirais... Prineša vieną avilį, antrą, trečio neradusios, korius svirne
audžia. Bet ir ten jau medus per slenkstį varva.
Miežius – kur tau su dalgiu – su išgaląstais kirviais kirsti reikėjo. O kai
ėmė byrėti kanapės, baimė buvo prisiartinti, kad grūdas kaktos neperskeltų. O
žmogus parbėga namo, paskubom pavalgo medaus, prisigeria miežių alaus
ir vėl semia šulinį. Galų gale, pritrūkęs kantrybės, trenkė kibirą į šalį, čiupo
akmenį su visais kailiniais ir sviedė į šulinį. O akmuo jau buvo toks įkaitęs per
vasarą, kad net vanduo užsidegė.
Mėlynom liepsnom liepsnojo, paskui baltais dūmais smilko, ir išdegė visas
šulinys ir visas kalnas. Kitą pavasarį nebedygo miežiai, nuvyto grikiai, išlesė
žvirbliai kanapes. Ir tik tada žmogus pamatė, koks jis turtingas buvo pernai:
pyragus valgė, alutį gėrė, medus per barzdą varvėjo...
1
2

Kurie pasakos įvykiai svarbiausi? Parašyk pasakos planą.
Ką gali pasakyti apie pasakos žmogų? Nurašyk sakinį,
papildydamas jį pasakos veikėjui tinkančiais žodžiais.

Žmogus buvo ▀.
darbštus * tinginys * gobšus * geraširdis
kantrus * nekantrus * protingas * kvailas
3
4

Nurašyk ištrauką apie tai, kokią naudą žmogus norėjo turėti iš savo pasėlių.
Pabrauk minkštumo ženklus.
Pagal paveikslėlį papasakok, kokią naudą turime iš javų.

Javus žmonės vartoja maistui ir gyvulių pašarui.
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Nuo grūdų iki duonos

Lietuvių liaudies pasaka

kąsnelį sugrįžęs

Duona – geriausias daiktas
Jaunas valdovas vedė pačią. Po vestuvių jis parodė jai savo turtus – brangius
daiktus, gyvulius, dvarus, laukus, miškus. Jaunoji moteriškė ir sako:
– Visi daiktai, kuriuos man parodei, labai geri. Bet man atrodo, kad geriau
sias daiktas yra duona.
Valdovui nepatiko toks pačios pasakymas. Tačiau ji nė nemanė nusileisti –
jai duona atrodė geriausias daiktas, ir gana.
Po kiek laiko valdovas medžiojo girioje ir paklydo. Eina šen, eina ten –
niekur iš girios nebeišeina ir jokio žmogaus nebesutinka. Valgyti jau nieko
nebeturi, o žarna žarną ryja. Nieko daugiau nebegalvoja, kaip tik apie valgį.
Laimė, užėjo varguolio lūšną*.
– Pasigailėk manęs, – tarė valdovas, – duok man ko nors
užvalgyti. Badas mane baigia.
– Nebeturiu nieko, tik juodos duonos, – atsakė žmogus.
– Duok nors kąsnelį, kad nutildyčiau alkį!
Varguolis padavė gabalą juodos duonos. Valdovas
gardžiai suvalgė ir kiek atsigavo.
Sugrįžęs namo, karalius tarė pačiai:
– Tavo tiesa: duona yra geriausias daiktas.
1
2

Kada valdovas pakeitė savo nuomonę apie duoną?
Kaip kepama duona? Pateiktus sakinius nurašyk atliekamų
darbų tvarka.

Švieži kepiniai vežiojami į parduotuves.
Iš miltų, vandens ir mielių kepėjai gamina tešlą.
Malūne grūdai malami ir miltai supilami į maišus.
Duona kepama labai karštoje krosnyje.
Grūdai vežami į malūną.
Pjūties metu surinkti grūdai pilami į maišus.
3

Perrašyk patarles apie duoną.
Pabrauk dvibalsius žyminčias raides.

Duona už auksą brangesnė. Duonelė juoda stiprybės duoda.
Ragaišis nusibosta, duona – niekuomet. Juoda duona – ne badas.
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Kada juokiasi duonelė?

Janina Degutytė

Juokias duonelė
Ant mano delno guli duonelė,
Ant mano delno juoda riekelė.
Tai verks duonelė, jei aš tingėsiu,
Jei aš tingėsiu – jos nemylėsiu.
1
2

Tinginio valgoma, verkia duonelė.
Ant mano delno ji verkt negali.
Aš viską dirbsiu, ką tik mokėsiu,
Per visą savo dienelę šviesią.
Tegul tik juokias mano duonelė,
Tegul tik juokias juoda riekelė.

Ko mus moko šis eilėraštis?
Apžvelk paveikslėlių seriją ir papasakok,
kodėl verkė duona.

Palikime! Namuose
yra daug duonos.

Vaikai nežino, kaip man,
duonai, sunku duona tapti...

3

Skaityk žodžius, skirstydamas juos skiemenimis. Lygink kiekvienos
poros garsų tarimą. Ką pastebėjai?

mano – man
guli – gulti
veria – verkia
valo – valgo
4
5

Jungdamas balsius a, e, i, u su priebalsiais l, m, n, r, sudaryk
mišriuosius dvigarsius ir juos parašyk. Kiek yra mišriųjų dvigarsių?
Iš eilėraščio nurašyk sakinį, kuris skamba kaip patarlė.
Žodžius suskiemenuok ir pabrauk mišriuosius dvigarsius.

Neišskiriamas dviejų to paties skiemens garsų junginys, sudarytas iš
balsio ir priebalsio, yra mišrusis dvigarsis.
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Kaupiamosios kultūros

Justinas Marcinkevičius

Bulvinukė
Tai bent bulvę pamačiau,
Prie vagos sustojus!
Pažiūrėjau iš arčiau –
Suradau dvi kojas.
Ir akis dvi kaktoje
Jai kažkas praskėlė.
Aš gražiai aprengsiu ją
Ir turėsiu lėlę.
Apgaubysiu* ją skara,
Suknią jai pasiūsiu.
Bulvinuke, būk gera!
Jeigu ne – nuskusiu!
Papasakok, kaip mergaitė iš bulvės pasidarė lėlę.
Pabandyk pasidaryti bulvinukę.
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?
1
2
3

pašariniai
runkeliai

cukriniai
runkeliai

raudonieji
burokėliai

bulvės

Kaupiamosios kultūros – tai tos, kurios auginamos dėl šakniavai
sių ir šakniagumbių. Bulvių valgomoji dalis yra gumbai – sustorėję
požeminiai ūgliai. Burokėlių valgomoji dalis yra sustorėjusi šaknis.
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Aliejinės kultūros

Galvosūkių kraitelė

Pats kaip kibiras,
o prie virvelės prikabintas.

Aukštas

Virš uj medžio saulė teka.

ąžuolėlis,

1
2

ant
viršūnės
burbulėlis.

Stovi lazda,
ant lazdos namas,
o jame tūkstantis gyventojų.

Įmink mįsles, išspręsk rebusus, ir sužinosi šešių aliejinių
augalų pavadinimus. Parašyk juos abėcėlės tvarka.
Įdėk tarp dviejų popieriaus lapų kelias lino ar saulėgrąžos
sėklas. Sutrink jas. Ką pastebėjai popieriuje? Papildyk
sakinius ir parašyk juos. Žodžius suskiemenuok ir paryškink
mišriuosius dvigarsius.

Tos sėklos turi ▀. Iš jų gaminami valgomieji ▀ ir ▀.
3

4

t = ps

k=s

aliejai * riebalų
margarinas

Nurašyk mįsles apie aliejinius augalus. Žodžius suskirstyk skiemenimis. Dvibalsius
žyminčias raides pabrauk viena linija, o mišriuosius dvigarsius – dviem.
Iš linų, aguonų, saulėgrąžų, sojos ir kitų augalų sėklų sukurk ir išlipdyk ant storo
kartono vaizdelį. Kokius vartosi klijus?

Vaizdas, sukurtas
iš įvairių smulkių
medžiagų ar jų
gabaliukų, vadinamas mozaika.
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Pluoštinės kultūros

Lietuvių liaudies pasaka

kęsti

Velnias ir merga
Sustatė merga linus pirty* džiovinti ir minti. Pakūrė, kūrena jinai, šildos.
Nakties metas, – ogi girdi, kad kas atšlamena už sienos.
– Merga merga, pažadėk man dūšią*.
Ogi žiūri – linai ūžt visi – duris užgriuvo ir sako:
– O! Tu taip nori lengvai išgauti! Palauk dar!
Mes tau papasakosim savo gyvenimo vargus,
tai tada tau atiduos dūšią.
Tie linai, užgriuvę duris, sako:
– Ar tu žinai, kaip mums buvo gera, kai mus žmogus paėmė, išnešė per
laukus, išsvaidė visus po vieną grūdą? Argi gera buvo kęst vėjyje, ant lietaus?
Kada užaugom, tai paėmė, nurovė ir suraišiojo kūliais*
stipriai. Argi gera buvo kęsti?
Tada išdžiovino ir ėmė kulti visokiais pagaliais,
spragilais*. Argi gera buvo kęsti?
Tada išvežė laukan ir paklojo – lijo naktimis
ir dienomis, ir šalo... Argi gera buvo kęsti?
Tada įdėjo karšton pirkion ir džiovino. Argi gera buvo kęsti?
Tada įdėjo į mintuvus*, ėmė maigyt* kaulus. Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, ant tokių grėblių medinių ir geležinių šukavo.
Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, sutaršė, pririšo prie verpstės* ir verpė.
Argi gera buvo kęsti? Tada užrietė ant veleno*, suraitė.
Tada audė, su muštuvais* mušė. Argi gera buvo kęsti?
Tada išraitė, karpė, siuvo ir, ant savęs užsivilkę,
visur tampė, kol visai suplyšo. Argi gera buvo kęsti?
Staiga pragydo gaidys. O velnias:
– Eik tu skradžiai* žemę su dūšia ir su linais!
– ir nubėgo.
1
2

Kaip linams pavyko apginti mergą nuo velnio?
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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3

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

Kokie augalai priklauso pluoštinių kultūrų grupei?
Kaip atrodo linai, o kaip kanapės?
Kam naudojami linų pluoštai, o kam kanapių?
Kas gaminama iš linų ir kanapių sėklų?

Lino stiebas aukštas,
tiesus, plonytis,
žiedeliai smulkūs,
melsvi. Iš linų
pluoštų
verpiami
siūlai ir
audžiami
audiniai, o
iš sėklų
spaudžiamas
aliejus.
4

Kanapės užauga
didelės – iki dviejų
metrų aukščio.
Stiebas šakotas,
žiedai kaip šluotelės.
Kanapės subrandina
pilkus grūdelius, iš
kurių spaudžiamas
aliejus. Kanapių
pluoštas šiurkštus,
stiprus. Iš jo vejamos
virvės ir audžiami
stori audeklai.

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

Linelis
Bernužėli mano, baltas dobilėli,
Pasakyk, pamokyk, kaip linelius sėja.
O tai taip, tai šitaip, taip linelius sėja.

Mergužėle mano, balta lelijėle,
Pasakyk, pamokyk, kaip lineliai auga.
O tai taip, tai šitaip, taip lineliai auga...

Susiėmę už rankų, sustokite ratu. Vienas atsistokite ratelio viduryje. Dainuo
dami pirmą posmelį, rateliu eikite į dešinę pusę, o vidury stovintis tegul eina į
kairę. Uždainavus „O tai taip, tai šitaip”
stovintis viduryje rodo, kaip sėjami linai.
Kartodami šį posmą, visi pavaizduokite
sėjimą. Toliau dainuokite: dygsta, auga,
žydi, rauna, mina, verpia, audžia.
Mišriųjų dvigarsių balsiai i, u visada trumpi.
Keliant žodžius į kitą eilutę, mišrieji dvigarsiai neskaidomi.
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Kas palengvina žemdirbių darbą?

Martynas Vainilaitis

Dirvų milžinai
Ar pažįsti plieno dramblį?
Griebė varpą, šiaudo kamblį*,
Metė plostą* ant pečių.
Ir iš gintaro kviečių
Vakare ant lauko pliko
Vienos kupetos beliko.

Laksto vėjas be drugių.
Rausta želmenys* rugių.
Lipk ant kupetos atolo.
Mūsų bulvėmis antai
Kudakuodamos* nutolo
Plieno vištos. Ar matai?
Krečia vėjas gailią rasą,
Plieno vištos bulves kasa.

pažįsti sugrįžta
Žiū, dėdulės kaip arai,
Dieną kitą pailsėję,
Rugelius į dirvą sėja.
Gena Vytas su Rimu
Plieno mešką arimu
Ir sugrįžta pro pušyną.
Kaip vadinam šią mašiną?
1
2
3

Bulvės nukastos, supiltos.
Dienos trumpos ir nešiltos.
Lūžta smilga nelanksti.
Vyrai keliasi anksti
Ir plačias bulvienas aria.
Verčia vagą, lygią, švarią,
Plieno jaučiai milžinai.
Kas tie jaučiai, ar žinai?

Apie kokias žemės ūkio mašinas sukūrė mįsles poetas?
Kokios dar mašinos palengvina žemdirbių darbą?
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.
Priebalsis j yra visada minkštas.
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Dirbamųjų laukų gyvūnai

Žemaitė

Kiškeliai

šiandien

Vieną kartą kiškė laukuose augino tris kiškučius, maželėlius, gražutėlius.
Kai jau didesni paaugo, reikėjo motinai plačiau bėginėti maisto ieškoti.
Vieną rytą motinėlė išsivedė vaikelius į dobilus. Motinėlė peša dobilėlius,
rupšnoja* ir vis, galvelę pakėlusi, auseles sustačiusi, klausos. Vaikai dobilėlius
peša, rupšnoja; džiaugiasi, visi linksmi. Kur bus buvę, šunys – am am am! Kaip
puls ant kiškės! Ta papūkšt į mišką... Šunys vytis... Tik kažin kas paukšt! Kaip
šaus... Kiškeliai kaip lapas prikrito, guli ant vietos kaip negyvi.
Guli guli, jau saulelė pakilo, jau raselė nukrito, motinėlės kaip nėra, taip nė
ra. Sukilo kiškeliai, verkia susiglaudę ir savo nelaimes skaičiuoja: „Koks mūsų
nelaimingas gyvenimas pasaulyje! Kiek mes turime priešininkų! Ir visų turime
bijoti, ir visų saugotis! Vanagas tyko* sudraskyti, lapė tyko sugauti, katinas
papjauti, žmogus nušauti, nė vieno neturime užtarytojo. Kur mes dabar dingsi
me? Motinėlę mūsų nušovė ir mus kas nors nugalabys... Kam mes turime tokioj
baimėj gyventi?.. Verčiau eikime pasiskandinti!”
Taip verkdami ir raudodami, ėjo
kiškeliai šokti į ežerą. Prieina
prie krašto, tik varlės – plium
plium plium į vandenį!
Kiškeliai nudžiugo ir akelės jiems
prašvito: mato, jog yra pasaulyje
ir tokių gyvulėlių, kurie jų bijo.
Iš to džiaugsmo nebesiskandino,
sugrįžo į dobilus, kur ir šiandien
tebegyvena.
1
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Kodėl kiškeliai norėjo pasiskandinti? Kas juos paskatino atsisakyti šito
sumanymo?
Raiškiai perskaityk kiškelių raudą. Viename stulpelyje išrašyk žodžius su
minkštumo ženklu, kitame – su priebalse j.
Kurie gyvūnai minimi kūrinyje? Kuriuos iš jų galima pamatyti laukuose?
Kurių dar gyvūnų galima ten aptikti? Nurašyk ir papildyk sakinį.

Laukuose laikosi šie gyvūnai: kiškiai, ▀, ▀, ▀, ▀.

Pasidaryk slieką – dėklą pieštukams.
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Iš kur šios mintys?
Ting
 inio va
lgoma,
verkia d
uonelė.

– Eik tu skradžiai žemę
su dūšia ir su linais!
– Tavo tiesa: duona yra
geriausias daiktas.

Koks mūsų nela
imingas
gyvenimas pasa
ulyje! Kiek
mes turime prie
šininkų!

Užaugs grikiai – valgysiu košę, užaugs miežiai – kruopas
srėbsiu. Nebus nei grikių, nei miežių – užaugs kelios kanapės
– nusivysiu botagą ir eisiu elgetauti...

– Laimingiausias tasai žmogus,
kurio namai – jo paties tėvynė.

1
2

– Tu jau nemaža.
Reikia pačiai saugotis.

Iš kurių kūrinių Sauliukas užsirašė pateiktas mintis?
Parašyk kūrinių pavadinimus abėcėlės tvarka.
Pažaiskite Sauliuko siūlomą žaidimą.

Javai
Vieną vaiką pavadina miežiu, kitą grikiu, trečią – aviža
ir taip toliau. Visi susėda ant suolo pirkioj arba lauke.
Vienas žaidėjas pasako:
– Atlėkė paukštelis ir atsitūpė ant grikio.
Tada grikis atsistoja ir sako:
– Atlėkė paukštelis ir atsitūpė ant avižos.
Aviža atsistoja ir taip pat pašaukia bet kurį iš
žaidžiančių vaikų. Jeigu pašauktasis javas
nespėja greitai atsistoti, iš jo imamas fantas.
Kai surenkama daug fantų, savininkams
reikia juos išvaduoti.

Prisimink, pakartok, atsakyk
3

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

• 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?

4
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Atlikite sienlaikraštį „Mūsų rugsėjis”.

Sveika, mokykla!

Rugsėjo 28-oji – kunigaikščio Gedimino diena

Tvarkome pasaulį

• Kuriuos augalus
vadiname
kaupiamaisiais?
• Kokias žinai
aliejines, o kokias
pluoštines kultūras?
• Kuriuos gyvūnus
galima pamatyti
laukuose?
• Kokias žinai sakinių
rūšis?
• Kas būdinga
mišriesiems
dvigarsiams?
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Sudie, gražuole vasara!

Ramutė Skučaitė

Vasara ir ruduo
Švilpauja miške birželis –
Miškas žalias žalias žalias!
Miškas kvepiantis, gėlėtas,
Saule ir juoku užlietas!
Kad kvatoja spinduliukai,
Vabalai, ežiai, kiškiukai, –
Juokias nuo birželio saulės
Visas vasaros pasaulis!
Mažas margas vabaliukas
Ant vienos kojytės sukas...
Net ausytės kiškiui linksta,
Oi,
Kaip linksma!

O dabar – ruduo atėjo:
Medžiai šiaušiasi nuo vėjo,
Ir ežiukai patyliukais
Klojas lapų pataliukais.
Vėjas gelsvą lapą suka,
Lietūs rudenio atūžia...
Po egle – ir vabaliukai,
Ir kiškiukai susigūžę*...
Pilko ūžesio klausyti
Kiškis iškiša ausytę
Ir, išgirdęs gaudžiant liūtį,
Oi,
Kaip liūdi...

Kaip jaučiasi vasaros pasaulis?
Kokia kiškučio nuotaika rudenį?
Kokiu tempu skaitysi pirmą, o kokiu antrą eilėraščio posmą?
Išrink kiekvieno posmo vaizdingiausią sakinį ir perrašyk jį.
Apibūdink jo rūšį.
5 Apžvelk spalvų ratą. Kurios spalvos sukelia
vėsos, o kurios šilumos jausmą? Išmok taisyklingai
pavadinti spalvas.
6 Pateiktus žodžius suskirstyk į dvi grupes pagal tai,
ar jie siejasi su šiltomis, ar šaltomis spalvomis.
1
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miškas * ežeras * pliažas * jūra * javų
laukas * saulė * lietus
raudona, tamsiai oranžinė, oranžinė, šviesiai oranžinė, geltona,
šviesiai žalia, žalia, tamsiai žalia, mėlyna, tamsiai violetinė, violetinė,
šviesiai violetinė

Kaip atkeliavo ruduo?
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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.
1
2
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Kaip atkeliavo ruduo į Vėjų miestą?
Kokius rudens požymius teko tau pastebėti?
Paaiškink, kuo panašūs kiekvieno stulpelio žodžiai. Nurašyk juos ir
pabrauk žodžių dalis, kurios kartojasi atskirų stulpelių žodžiuose.

ruduo
rudenėlis
rudeninis
rudenėja

sodas
sodelis
sodininkas
pasodino

tėvas
tėvelis
tėviškė
tėviškėlė

Žodžiai, kurie yra susiję reikšme ir turi bendrą dalį, vadinami
giminiškais žodžiais.
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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.

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
2

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

lap

as
elis
ukas
ynas
oti

laišk

as
elis
utis
ininkas

graž

.

us
umas
uolis
inti
umėlis

Bendroji giminiškų žodžių dalis yra šaknis. Šaknis – tai pagrindinė žo
džio dalis, prie kurios šliejasi kitos žodžio dalys.
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Gražiausi rudens vaizdai

Martynas Vainilaitis

Rudens berniukai
Ūkanas* vėjas blaško,
Skamba lietaus žirniukai.
Sėdi ant lapų vaško
Tylūs rudens berniukai.

Sėdi berniukai tylūs,
Darbus visus pabaigę.
Slenka migla pakilus,
Numeta pirmą snaigę.

Vienas rugelį sėjo,
Kitas – daržus nuvalė,
Trečias – gale rugsėjo
Grūdus pyragui malė.

Krinta ant lapo margo
Pūkas ankstyvo sniego.
Žemė – ir ta pavargo,
Eikit, berniukai, miego.

1
2
3
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Kokius darbus atliko rudens berniukai? Perskaityk tinkamą eilėraščio ištrauką.
Kur kalbinami eiti rudens berniukai? Kodėl?
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.

Perskaityk rudens berniukų daineles, ritmiškai tardamas
Išplok daineles.

ti

ir

ta

.

III

I

IV
II

Giminiški žodžiai paaiškina žodžių, kuriuose priebalsės supanašėja,
rašybą.
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Rudenėlio taku

Dienos: šaltos, vėjuotos, lietingos,
tamsios, trumpos
Debesys: sunkūs, švininiai, slenka
Vėjas: stiprus, šaltas, ūžia, švilpia
Medžiai: spalvingi, puošnūs, ošia, šlama
Lapai: auksiniai, margi, krinta, šviečia,
žėri
Žolės ir gėlės: sunykusios, nurudusios
Paukščiai: liūdni, sušalę, būriuojasi,
išskrenda
Žvėrys: ruošiasi žiemai, ieško, neša,
slepia maistą

Žmonės: dirba, skuba, kasa, skina,
sėja žiemkenčius

1
2
3

Papasakok, ką matai paveikslėliuose. Parašyk jiems pavadinimus.
Parašyk rašinėlį apie rudenį. Gali pavartoti skaitytų kūrinių vaizdingus posakius ir
pateiktus žodžius.
Ritmiškai perskaityk Janinos Degutytės eilėraščio ištrauką.

Kle

Ko

-

vo

la - pe,

į

dan - gų

gel

- to -

pa - si

-

nė

- li,

kė - lei?

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

Mokytojų šventė
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Ramutė Skučaitė

Mūsų mokytojams
Rudeninė saulytė
Tebešviečia dar skaisčiai. –
Juodos raidės prašneko,
Su mumis kalba skaičiai,
Kalba debesys, upės,
Kalba medžiai ir paukščiai.
Kalba juodas arimas
Ir namai daugiaaukščiai.
Sakiniai prakalbėjo,
Lentoje parašyti...
Šneka lapai nukritę,
Lyg žvaigždutės mums švyti...

1
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Jūs išmokėt prašnekint
daugiaaukščiai
Pirmą raidę ir skaičių. –
Rudeninė saulytė
Švies jums jaukiai ir skaisčiai!

Kam poetė skiria šį eilėraštį ir kieno vardu ji kalba?
Už ką esame dėkingi savo mokytojams?
Kaip galime jiems atsidėkoti?
Parašyk rašinėlį „Mokytojų diena mūsų
mokykloje”.
Sauliukas padarė du įdomius atvirukus
savo mokytojams.
Papasakok, iš ko nykštukas juos sukūrė.
Ir tu atlik panašų darbelį.

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

Pagal Edmondą De Amičį

Dėkingumas

Mielas Enrikai,
...esu tikras, kad tavo draugas Stardis niekuomet nesiskundžia
savo mokytoju. „Mokytojas buvo piktas ir blogai nusiteikęs”, –
sakai tu nepatenkintas. Bet atsimink, kiek kartų tu pats šiurkščiai
atkirsdavai* – tėvui ar motinai, su kuriais šiurkščiai kalbėti yra
nusikaltimas.
Tavo mokytojui daug kas gali sugadinti nuotaiką. Pamanyk, kiek
metų dirba jis su mokiniais. Ir jei tarp jų daug gerų ir meilių, tai dar
daugiau nedėkingų, kurie piktnaudžiauja jo gerumu ir negerbia jo
darbo. Ir pagaliau visi jūs suteikiate jam daugiau karčių negu lai
mingų valandėlių.
Gerbk, mylėk savo mokytoją, sūneli. Mylėk jį dėl to, kad tavo
tėvas jį myli ir gerbia; dėl to, kad jis yra paskyręs savo gyvenimą
vaikams, kurie jį veikiai pamirš; mylėk jį dėl to, kad jis apšviečia
tau protą, duoda tau žinių ir auklėja tave. Kai užaugsi, ir nei jo, nei
manęs nebus šiame pasaulyje, tikėk manimi, minėsi ne tik tėvą, bet
ir mokytoją, ir tada tikrai matysi, koks pavargęs, koks iškankintas
taurus jo veidas. Dabar, žinoma, to nepastebi.
Visa tai atsiminsi net po trisdešimt metų, ir tau bus labai skaudu,
gėda ir liūdna, kad jo nemylėjai ir buvai jam negeras.
Tavo tėtis

1
2
3
4

Ko tėvas moko sūnų?
Kodėl reikia gerbti ir mylėti mokytojus? Perskaityk tinkamas laiško ištraukas.
Kaip mokiniai gali padėti savo mokytojams?
Parašyk tėvui atsakymą Enriko vardu. Prisimink laiškų rašymo taisykles.

Mūsų mokykloje gera ir smagu
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Mes mokykloje

Esame paslaugūs.

Mokame bendradarbiauti.

Laba diena!

Elgiamės saugiai.

Esame mandagūs.

Rūpinamės tvarka.

Laikomės švaros ir higienos taisyklių.

1
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3

Papasakok apie savo mokyklą. Nurašyk
ir papildyk sakinį.

Mūsų mokykloje ▀.

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

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

Iš klasės kronikos

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

Vėliau darėme įvairių medžių žievės atspaudus. Pagal šiuos atspaudus stengėmės
atpažinti medžius. Tai nebuvo lengva užduotis.
Stebėjome taip pat miško žvėris ir paukščius. Mums labai pravertė žiūronai ir didinamieji stiklai. Berniukai nufotografavo kelis miško gyvūnus.

1
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Ką įdomaus vaikai veikė ir matė miške?
Surenkite išvyką į mišką ir parašykite straipsnelį į klasės kroniką arba vaikų žurnalą
„Aušrelė”.
Perskaityk ir parašyk žodžius. Pažymėk jų šaknis.

as
pa

ininkas

mišk

ė

elis

inis

pa

ia

ininkas

gir

ys

elė

inis

Gyvenimo sąlygos miške
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Juozas Sokas

Žalioj girioj
Niūri ir rūsti atrodo Žalioji giria. Aukštos tiesios eglės remia dangų savo vir
šūnėmis. Žiūri į viršų ir nematai nė skiautelės žydro dangaus. Saulės spindulys,
nepasiekęs žemės, skęsta tamsiai žaliuose spygliuose. Vėsu vasarą šioje tank
mėje. Pilkšvas nakties rūkas ilgai sklaidosi po šakomis.
Paslaptinga prieblanda* viešpatauja girios karalijoje. Ne visur tokia tanky
nė. Štai šalia tamsių eglių kamienų švyti balti beržų liemenys. Jaunystėje berže
liams buvo ankšta gyventi. Juos spaudė eglutės, aštriais spygliais badė lapelius
ir šakeles. Nenusileido ir beržai. Jie liaunomis šakomis skynė sau taką į viršų.
Aplink beržus atsirado maža aikštelė. Kokia ji daili, pilkšvai žalsvomis samanė
lėmis išklota, margom gėlėm išmarginta!
Štai kalnelyje žaliuoja pušynėlis. Toli sklinda sakų* kvapas. Čia į pušų tar
pą įsimaišė eglutės, drebulės. Miške ramu, tik drebulių lapeliai virpa, šlama lyg
kažką kuždėdami. Visada ramus ąžuolas išdidžiai kelia galvą. Ir kokių tik grybų
čia nerasi! O riešutų! Niekada negrįši tuščiomis. Garsi Žalioji giria ir žvėrimis.
Čia nuo seno gyvena briedžiai, stirnos, elniai, vilkai, lūšys, kiškiai.
1
2

Kodėl karštomis vasaros dienomis mėgstame būti miške?
Prisimink savo apsilankymus miške ir, remdamasis perskaitytu
tekstu, papildyk sakinius apie gyvenimo sąlygas miške.
Sakinius perrašyk. Paryškink minkštumo ženklus.

Miške yra ▀, nes saulės spinduliai vargiai prasiskverbia pro
medžių viršūnes.
Miške vasarą yra ▀, o žiemą ▀ negu laukuose, kadangi me
džiai ir krūmai palaiko šilumą.
Medžių lajose girdisi vėjo ošimas, o apačioje yra ▀ ir ▀. Vė
jas išsidraiko tarp medžių ir nusilpsta.
Miškai apsaugo nuo pavasario ▀, nes samanos, paparčiai ir
kiti augalai sulaiko vandenį.
vėsiau * prieblanda * potvynių * šilčiau * ramu * tylu
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Miškų rūšys

Pranas Mašiotas

apsisagsčiusios

Miškas

Miškas šlama, miškas ošia: medžiai kalba savo kalbą. Kaip kaimynai, šventą
dieną ežioje susėdę, vienas kitą klausinėja:
– Pasakykit, eglytės, kodėl tokį keistą aptaisą dėvit*? Tartum į ežį
nusižiūrėjusios, nuo apačios ligi viršūnės spygliais apsisagsčiusios.
– Kaip čia jums pasakius, nemėgstu,
kai bet kokia ožka pribėgusi šakas skabo.
– Ir aš nenorėčiau, kad mano lapus karvės
braukytų, dėl to į savo lapus, kiek galėdamas,
kartumo įleidžiu.
– Taip tai taip, vis dėlto per daug, egle, savo
parėdu didžiuojiesi: ir žiemą nenusimeti.
– Ne iš didybės, ne iš didybės. Toks jau mūsų prigimimas. Kad riebių
valgių nemėgstam, ir mums menko smėlyno pakanka. Menkiau už
jus mintame, dėl to nepajėgiam kas metai naujų spyglių išsiauginti.
Ir mes spyglius metam, tik ne visus iš karto: dalį – vieną rudenį, kitą
dalį – kitą.
– Tai mat kaip, žio-o-o.
– Kad jau tokią kalbą kalbam, tai kodėl jūs savo parėdą, rudenį taip
gražiai nusidažę, žiemai nusimetat? Ar ne gražiau būtų per visus
metus dėvėti?
– Būtų gražiau ir žiemą žaliuoti, ką bekalbėti, tik visi mėgstame pla
čiai keroti. Kad lapų nenusimestume, daug pikta mums sniegas pa
darytų, šakas aplaužytų.
– Taigi taisomės visi, kaip sveikiau, kaip patogiau.
Lapuočiai
medžiai

Eglė

Alksnis

Miškas
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Miškų rūšys
1
2

Ką sužinojai apie spygliuočius ir lapuočius medžius?
Papildyk sakinius apie miškų rūšis. Nurašyk juos, prisimindamas,
kad vardijant žodžius reikia atskirti kableliais.

Spygliuočių miške auga spygliuočiai medžiai: ▀.
Lapuočių miške auga lapuočiai medžiai: ▀.
Mišriuosiuose miškuose auga ir ▀, ir ▀ medžiai.
Mūsų apylinkėse daugiausiai yra ▀ miškų.
3

Paruoškite teksto inscenizaciją ir papasakokite jaunesniems draugams apie spygliuočius ir lapuočius medžius.

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

4

Nurašydamas tekstą, įrašyk žodį miškas taip, kaip reikalauja sakinys. Įrašytų žo
džių dalį, kuri keičiasi, pažymėk sutartiniu ženklu
.

Už upės dunkso didelis
si.

. Tokio

per dieną neperei

patinka paukščių giesmės. Šį

myli ir žvėrys. Eini

ir matai jų pėdsakus. Gera
5

ir žmogui.

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.
Žodžio pabaigos dalis, kuri kinta, yra galūnė. Galūnė rodo žodžio ryšį
su kitais žodžiais.
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Ardinė miško sandara

Medžių viršūnės
Aukščiausią, viršutinį miško sluoksnį
(ardą), sulaikantį daugiausia saulės švie
sos, sudaro aukščiausių medžių viršū
nės. Paukščiai suka čia savo lizdus. Maži
žinduoliai, pvz., voverės, mielai čia ku
riasi savo namus.

Pomiškis
Vidutinis sluoksnis – tai pomiškis, ku
riam priklauso jauni medžiai ir krūmai.
Čia gausu vabzdžių, kurių vikšrai* ir pe
rai naikina medžių lapus ir kamienus. Šiais
kenkėjais minta geniai.

Miško trakas
Žemesnį miško sluoksnį sudaro miš
ko trakas. Tai augalai, kurie mėgsta
šešėlį ir drėgmę – samanos, paparčiai,
uogos ir grybai. Čia laikosi žirgeliai,
drugiai, gyvatės ir žalčiai.

Paklotė
Žemiausią miško sluoksnį sudaro pa
klotė – skujos, lapai, pūvančios šakos.
Čia mažai prasiskverbia šviesos. Paklotėje laikosi sraigės, skruzdėlės, šimtakojai.
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Antanas Baranauskas

Anykščių šilelis
(Ištraukos)

Baltasai miškas kalnais, kaip tik padaboji*:
Čia berželiai kaip meldai Pašlavį* apstoję,
Čia visais lapais dreba epušės* nusgandę
Čia ąžuolai ir uosiai prie eglių sustojo,
Lyg tartum čia žaltienė patį* apraudojo.

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.
1
2
3

Kokios juostos išskiriamos miške? Kas būdinga kiekvienai iš jų?
Palygink dalykinį tekstą su Antano Baranausko sukurtais miško juostų aprašymais.
Kuris tekstas vaizdingesnis?
Nurašyk mįsles, papildydamas žodžių galūnes.

Vasar▀ apsirengia, žiem▀ nusirengia. Vasar▀ su kailin▀, žiem▀ ir be marš
kin▀. Su liemeniu, bet be krūtin▀, su širdimi, bet be plauč▀, su šimtu koj▀,
bet nevaikšto, turi daug plauk▀, bet niekas jų nešukuoja.
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Miško gyventojai

Jonas Avyžius

Bėkim, žvėrys, pažiūrėti
Kas ten miške kala? Tuk tuk tuk, tuk tuk tuk! Net girelė dunda.
– Bėkim, žvėrys, pasitarti, ką reikia daryti.
Ir subėgo žvėrys.
Atbėgo vilkas pilkas per miško tankumyną.
– Ūū-ūū-ū-ū! Kas čia miške triukšmauja?
Aš jį gyvą prarysiu.
Atlindo lapė smailiasnapė iš tankių karklynų.
– Kiau, kiau, kiau! Kur priešas! Aš jį sudraskysiu.
Atstraksėjo voveraitė papūstauodegaitė medžių
viršūnėmis.
– Čiuk čiuk, ček ček! Kas įsibrovė į mūsų girią?
Aš jį riešutu užmušiu.
Atlėkė briedis plačiaragis. Tik stirnos dar trūksta.
Atidūmė stirna skeltanagė. Tik šerno dar
trūksta.
Atkriuksėjo šernas ilgašnipis*.
Tik kiškelio trūksta.
Atstriksėjo kiškelis, pilkas mažutėlis.
Susirinko visi žvėrys pasitarti, ką reikia daryti.
– Ką gi bedarysi? Siųskim pora pažiūrėti,
kas tenai triukšmauja. Bet kas eis?
Ir prabilo vilkas:
– Tegu eina tie, kurie turi išpūstas uodegas.
Lapė ir voveraitė turėjo išpūstas uodegas, bet
abi bijojo eiti.
– Ne, – atsakė jos. – Tegu eina tie,
kurie turi trumpas uodegytes.
Kiškis su stirna turėjo trumpas
uodegytes, bet abu bijojo eiti.
– Ne, – atsakė jie. – Tegu eina tie, kurie turi
plačius nasrus.
Vilkas turėjo plačius nasrus, bet jis
bijojo eiti.
– Ne, – atsakė jis. – Geriau eikim
visi kartu.
Ir nubėgo visi kartu pažiūrėti, kas
ten miške kala.

siųskim

45

Miško gyventojai

Nulėkė vilkas dantis iššiepęs. Nuskuodė lapė uodegą išpūtus. Nudundėjo brie
dis ragus atstatęs. Nukurnėjo stirna galvą iškėlus. Nupyškėjo voveraitė medžių
viršūnėmis. O pačiame gale kiškelis striksėjo. Pilkas mažutėlis.
Pribėgo eglyną. O eglėj genelis. Kaukši, kala snapeliu,
net girelė dunda...
1
2
3

4

Išvardyk pasakos veikėjus.
Kuo šie pasakos veikėjai juokingi?
Kokie gyvūnai pavaizduoti paveikslėlyje?
Parašyk jų pavadinimus tinkamose grupėse.

žinduoliai
lapė

paukščiai
genys

vabzdžiai
skruzdė

▀

▀

▀

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

pri-

peruž-

nu-

iš-

su-

į-

pra-

ėjo

Žodžio dalis, kuri eina prieš šaknį, yra priešdėlis.
Priešdėlis pakeičia žodžio reikšmę.

bėga
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Kuo minta gyvūnai?

Martynas Vainilaitis

susimąstė

Kas kam kvepia
Bėgo lapė, uostė orą,
Susitiko meškį storą.
– Kur tu bėgi, lape snape?
Ką taip uostai, kas tau kvepia?
– Bėgu, meškine, į raistą,
Kvepia antys mėsele!
– Na ir keista! Na ir keista! –
Po kerota pušele
Susimąstė meškis rudas. –
Žvirbliui kvepia miežio grūdas,
Šernui – gilės, ežiui – pelės,
Briedžiui metūgio* lapelis,
Vilkui – avinas žebrys*,
Tau – antelės, man korys...
Na ir keista, lape snape!..
O laputė jam į tai:
– Kas kam rūpi, tas tam kvepia...
Nieko keisto, kaip matai!
1
2
3
4

Kokie žvėrys susitiko miške? Apie ką jie kalbėjo?
Perskaitykite kūrinį vaidmenimis, stengdamiesi pamėgdžioti lapės ir meškino balsus.
Perrašyk kūrinio ištrauką, kurioje išvardinami gyvūnai ir jų skanumynai. Paryškink
minkštumo ženklus.
Papasakok apie augalų ir gyvūnų tarpusavio santykius.

Augalai patys
gaminasi maistą.
Tai gamintojai.

Gyvūnai nesu
geba patys pasi
gaminti maisto.
Gyvybei palai
kyti turi pasiimti
maisto iš kitur.
Tai vartotojai.

Visi augalai ir gyvūnai turi maitintis. Kad kiškis gyventų, ėda augalus.
Kad lapė nežūtų, ėda kiškį. Šie gyvūnai sudaro vieną maistinę seką. Sa
kome, kad jie sudaro mitybos grandinę.

Miškas – didysis krašto turtas
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Pagal Anzelmą Matutį

Miškų gėrybės
Bėgo bruknė
Per miškus,
Nešėsi
Karoliukus.
Voro siūlas
Trūko, ir...
Karoliukai
Bir bir bir...
Renka tetos
Ir dėdienės.
Ajajai!
Tai bus uogienės!

Apskritučiai,
Nedidučiai
Kelmą aptūpė
Kelmučiai:
Kelmas kelia
Mus aukštai!
Kiški piški,
Ar matai?

Mes aukščiausi
Iš visų:
Galvos iki
Debesų!
Kiškis strykt
Ir stebisi:
Peršokau aš...
Debesį!

Avietė meiliai kvietė:
Užsukit į svečius!
Uogelėm apdalino,
Vaišino vaikučius.

1
2
3

Kokios miško gėrybės aprašomos eilėraštyje?
Perskaityk Sauliuko sukurtą tekstą apie mišką. Kuo naudingi miškai?
Iš teksto išrašyk paryškintus žodžius ir pažymėk jų priešdėlius.

Žmogus nuo seno naudojaįvairius miško turtus. Girios teikia mums maisto
ir kuro. Mediena naudojama baldų ir popieriaus pramonėje. Iš popieriaus ga
minami sąsiuviniai ir knygos. Popieriaus gaminių sąrašas yra ilgas.
Girios sulaiko vandenį, filtruoja teršalus ir slopina triukšmą. Miškas yra
gera vieta poilsiui. Įdomu miške pasivaikščioti, uogauti ir grybauti. Įeini į
mišką ir pajunti tyrą, sveiką orą. Sąžiningai naudokimės miško gėrybėmis.
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Ar moku elgtis miške?

Kodėl nuliūdo saulutė?

1
2

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

Ar jūs buvote Šaltėnų girioje? Ten neseniai vyko
▀domus turistų s▀skrydis. Dalyvių s▀raše buvo ir
nykštukų mokyklos keliautojai. Jie sėkmingai dalyvavo
▀vairiose rungtynėse. Mažyliai greičiausiai ▀kėlė į medį inkilėlį. S▀lygos
buvo sunkios, nes lijo. Ežero s▀loje Sauliukas parpuolė ant šlapių s▀manų.
3

Perskaityk tekstą ir pasakyk, kas kenkia miškams.

Miškui kenkia iš kaminų rūkstantys dūmai, dujos. Bet didžiausia iš miško
nelaimių – gaisras. Gražiausius medžius jis paverčia apanglėjusiais stuob
riais*. Pastogės netenka miško žvėreliai ir paukščiai. Miške draudžiama
kūrenti laužą. Negalima žaloti želdinių*, laužyti šakų, šiukšlinti. Miš
ką reikia padėti sodinti, saugoti nuo žalojimo, gaisrų, teršimo.
4

Pasidaryk pasirinkto grybo atvaizdą.

Priešdėliuose į- ir są- visada rašome nosines raides.
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Miškų tarnybos darbas

Anzelmas Matutis

Eigulio draugai
– Eiguly!
Ū-ū-ū!
Skrenda aidas toli
Tarp šilų.
– Eiguly, kur tu pradingai?
Pašily
Žvalgos tavo draugai
...Ąžuolynai,
Beržo kasos ir kerai*,
Krištoliniai upeliukai,
Ežerai...
– Ei, girele
Žaliaskare,
Mylima!
Uosio žalio
Ir žvėrelio
Tu mama.

1
2
3

Kas medelį
Lyg sūnelį
Glamonės* ir aplankys?
Per eglyną
Taką mina
Girios tėtis
Eigulys.
– Ei, vaikai!
Aš čionai!
Kur kalnai,
Kur šilų milžinai...
Auginu
Tarp lomų* lyg delnų
Daug sūnų –
Ąžuoliukų liaunų.

Kas ir su kuo kalba eilėraštyje?
Kaip eilėraštyje vadinama giria, o kaip eigulys? Perskaityk tinkamas kūrinio
ištraukas.
Paieškok žinių apie eigulių darbą „Vaikų enciklopedijoje”.
Atsakyk į klausimus.

Kokius darbus atlieka eigulys?
Kas yra pikčiausias miško kenkėjas? Kodėl?
Kas ir kaip padeda eiguliams?
Kaip kitaip vadinamas eigulys?
4

Sudaryk ir parašyk žodžius.

med

–
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med
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Žodžio dalis, kuri yra tarp šaknies ir galūnės, vadinama priesaga.
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Miškų apsauga

Anzelmas Matutis

Drevinukas
(Ištrauka)
O skrido vasaros,
O žiemos ledo tiltais bėgo.
Plaukai Drevinio
Lyg sruogelės* sniego...
Subaltavo jie prie drevės
Pagairėj* vėjo –
Senolis suvirpėjo, sudrebėjo!
Bitelės mirė!..
Drevėje nyku.
Keliauk ir tu, bitinčiau*,
Protėvių taku.
Iš vaško
Nulipino
Jis berniuką –
Geltoną vaškinuką –
Drevinuką.
Jam dovanojo širdį –
Kadagio uogelę:
Tegu nevirpa ji,
Kai vėtra girią velia.
Įspaudė ir žydrąsias akeles,
Dvi žibuokles.
Du grybukus prilipdė –
Dvi ausis –
Tegu miškų ošimo,
Paukščių ulbesio* klausys.

1
2
3

Pušies gurgutį –
Nosį prikabino.
Atnešė dvi spanguoles
Iš drėgnojo raistyno:
Tebus sūnaus raudoni
Lyg uogelės skruostai.
Bernaitį apjuosė
Pataisūnu*
Lyg juosta.
Jam ant plaukų
Užvožė skrybėlaitę –
Beržo pintį*,
Kad nuo lietaus, speigų
Galėtų apsiginti.
Paguldė drevėje
Vaškinį savo sūnų:
Ramiai miegok
Ir nebijok
Nei vėjų, nei perkūnų.
O atsibusk,
Atmerk akis tada,
Kai girią slėgs bėda
Ar neganda*.
Tada...
O mano mielas Drevinuk,
Bičiulis šilo žalio,
Paukščio ir žvėrelio
Būk!..

Kaip buvo sukurtas Drevinukas? Perskaityk tą ištraukos vietą.
Parašyk, kaip atrodė Drevinukas. Kodėl giriai reikia Drevinuko?
Kas kenkia miškams?
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Miškų apsauga
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

kur lapus neši?

ir riešutauti.

daug mažų paukštelių.

mus pažaisti kviečia.

Žodžiai su priesagomis -el-, -ėl-, -uk-, -ut- reiškia mažus arba malonius
daiktus: miškelis, rudenėlis, namukas, saulutė.
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Pabėgę sakiniai
Briedis turėjo smailius
ragus, šernas aštrias iltis,
bet abu bijojo eiti.

O atsibusk,
Atmerk akis tada,
Kai girią slėgs bėda
Ar neganda.

– Kas kam

rūp
 i, tas ta

m kvepia...

nenuų
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padarytų žytų.
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1
2

O dabar – r
uduo atėjo:
Medžiai šia
ušiasi nuo
vėjo,
Ir ežiukai p
atyliukais
Klojas lapų
pataliukais
.

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

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

Aš tą pušį kirsiu

Aš tą pu- šį

 

kir - siu

Vienam vaikui užriša akis, ir jis turi gaudyti ki
tus vaikus. Kai vieną pagauna, kiti klausia: „Kas
čia?” „Pušis”, – atsako gaudytojas ir sako, ne
smarkiai jam duodamas į kuprą:

Prisimink, pakartok, atsakyk

Aš tą pušį kirsiu,
Rytoj rytą vešiu
Stikliniais ratais,
Geležiniais batais,
Širva kumelaite,
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Striuka uodegaite,
Per du gniaužtu
Kačių nugraužta,
Pelių nučiulpėta.

Paskui užriša akis tam, kurį sugavo. Tada tas gaudo ir vėl taip pat dainuoja.
3

Kartu su Sauliuku pakartokite spalio mėnesį įgytas žinias.

• Kokie yra rudens
požymiai?

• Kuo naudingi miškai?
• Kokie pavojai gresia
miškams?

• Kokius darbus atlieka
žmonės rudenį?

• Kuriuos žodžius
vadiname giminiškais?

• Kokius žinai miško
medžius ir krūmus?

4

• Kokios yra miškų rūšys?

• Kokias žinai žodžio
dalis?

• Kurie gyvūnai aptinkami
mūsų miškuose?

• Pasakyk žodžių su
priešdėliais są- ir į-.

Atlikite sienlaikraštį „Mūsų spalis”.

Mūsų mažieji draugai

Mūsų mokytojams

Rudenėlio spalvos
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Kaip pagerbsime mirusiuosius?

Algimantas Rašimas

Vėlinės
Aplinkui paslaptinga,
šventoji tyluma.
Šviesa žvakučių sklinda,
alsuoja* ramuma.
Tos rudeninės gėlės
tolumoje kapų...
Minty aplanko vėlės
numirusių žmonių.
Kiekvienas pamąstykime
liepsnelių šviesoje
ir atminty laikykime
šventovėj – širdyje.
Žvakelės netingėkime
uždegti ant kapų...
Ir maldą sukalbėkime
už vėles artimų.
1
2

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

Vėlinės švenčiamos lapkričio antrąją dieną. Tą dieną niekas ne
sidžiaugia, nesilinksmina. Mirusius gimines, artimuosius, žymius
tautos žmones pagerbiame tyliai, susikaupę. Prieš Vėlines žmonės
tvarko, puošia kapus. Visose kapinėse įsižiebia tūkstančiai žvaku
čių. Senovės lietuvių mirusiųjų pagerbimo šventė vadinosi Ilgės.
Kada švenčiamos Vėlinės?
Ką tą dieną minime?
Kaip pagerbiame mirusiuosius?
Kaip vadinosi senovės lietuvių mirusiųjų pagerbimo šventė?
Ar prisimeni? Švenčių pavadinimus rašome didžiąja raide.

Tvarkome kapus
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Iš klasės kronikos
2014 metų spalio 29 dieną
mūsų mokyklos trečiokai tvarkė
artimiausius kapus. Visa klasė
nuvyko į Pelelius ir ten sutvarkė
nežinomo kareivio kapą. Berniu
kai sutaisė medinį kryžių, o mer
gaitės apipylė kapą juodžemiu ir
padėjo vainiką. Ant kapo vaikai
uždegė žvakutes.
Po pietų Vidmantas, Tomas ir Asta dirbo Agurkių kaimo kapinaitėse,
Darius ir Dalia tvarkė Didžiulių kapines, o Algis ir Ramunė – Žvikelių
kaimo kapus. Ant visų kapų vaikai padėjo gėlių ir uždegė žvakučių.

1
2

3

Aplankykite ir sutvarkykite artimiausius kareivių arba kaimo
kapinių kapus. Parašykite apie tai žinutę į klasės kroniką
arba ataskaitą.
Nurašyk sakinius, papildydamas trūkstamas e ir ė.

Kai kareiv▀lis žūsta, v▀rkia jo motin▀l▀ visą amž▀lį. Kur kareiv▀lis
kr▀nta – t▀n rož▀ išdygsta, kur kraujas tykšta, deimant▀liai blizga.

Nupiešk žvakutę arba kelias žvakutes, kurias uždegei ant kapų.
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Kas yra žemėlapis?

Martynas Vainilaitis

Vorų žemėlapiai
Suplėšė lietpūčiai*
Suvėlė
Visus žemėlapius vorų.
Ant karklo kabo Voruvėlė,
O Voruva – ant žabarų*.
Vėjelis nupūtė Vorilnių,
Voraunas plaukia upeliu.
O kiek miestelių
Šilkavilnių*,
Kurių išvardint negaliu.
Pietiniai klaidžioja
Po šiaurę,
Rytiniai draikos* vakaruos.
Žiūriu į miglą baltagaurę*,
Paskendęs rudenio keruos.
Žiūriu į lapą –
Margą skėtį, –
Sužvilgo voro miesteliu.
Žiūriu,
Ir nieko jums padėti,
Mieli voriukai, negaliu.

1
2
3
4

Kaip poetas vadina voratinklius? Kodėl?
Kas nutiko vorų žemėlapiams?
Apžvelk sieninius Lietuvos ir Lenkijos žemėlapius ir pabandyk pasakyti, ką
vadiname žemėlapiu.
Sukurk rebusą arba kitokį galvosūkį, kurio sprendimas būtų žodis žemėlapis.

Žemėlapis – tai žemės paviršiaus atvaizdas popieriaus lape. Žemėlapis
labai praverčia kelionėje, turistiniame žygyje.

Kas yra žemėlapis?
5

Išspręsk rebusus – įspėk žodžius pagal piešinius ir juos parašyk.

6
7

Iš eilėraščio išrašyk sudurtinius žodžius. Iš kokių žodžių jie sudaryti?
Pabandyk padaryti voriuką ir voratinklius pagal pateiktas nuotraukas.
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Žodžiai, sudaryti iš dviejų žodžių, vadinami sudurtiniais. Sudurtiniai
žodžiai yra dvišakniai. Tarp sudurtinio žodžio šaknų dažnai įterpiamas
balsis. Jis vadinamas jungiamuoju balsiu. Niekada nebūna jungiamojo
balsio e.
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Pasaulio kryptys žemėlapyje

Martynas Vainilaitis

Ramunės
Du – pro smilgų kaseles
Į šalelę vakarinę
Baltumėlį nusvarinę.
Gal vėjelis per vėsus?..
Atsities galbūt prieš laidą?
Gal, bučiuodamas visus,
Padariau nežymią klaidą?..
Jeigu klaidą padariau,
Suskaičiuokite geriau!

Myliu pievų ramunes.
Glaudžias gėlės prie manęs.
Baltus žiedlapius bučiuoju
Ir bučiuodamas skaičiuoju:
Trys lapeliai nusitiesę
Į pietus, į saulę šviesią.
Du – į rytus, du – į šiaurę,
Į šešėlio vėsią taurę
Jau išpilstė raseles.
1
2
3

Ką ir kaip skaičiavo poetas?
Perskaityk kūrinio ištrauką, kurioje minimos pasaulio kryptys.
Kartu su Sauliuku parodykite pasaulio kryptis žemėlapyje.
Jums padės eilėraštukas.

Šiaurė
Š

Š
V

R
P

Įsidėmėk:

Viršuje – šiaurė,
apačioje – pietūs,
ar šviečia saulė, ar lyja lietūs.
Dešinėje – rytai,
kairėje – vakarai,
ar būna bloga, ar gerai!
4
5

Rytai
R

Vakarai
V

Pietūs
P

Nupiešk eilėraštyje aprašytą ramunę ir prie jos žiedlapių pažymėk tinkamas pasaulio
kryptis.
Sudaryk ir parašyk sudurtinius žodžius pagal pateiktą modelį.

bulvė											
pilis											
rugys											
ia
ugnis					
				
											

kasa
kalnas
gėlė
gesina
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Sutartiniai žemėlapių ženklai

Lenkijos žemėlapis

Kiekvienas žemėlapis
yra pavadintas.

Gdanskas

Ode
ris

Vys
la

Sniardvų ež.

as

ev

r
Na

Notecė
Var
ta

Buga

Varšuva

sla

sė

sna

Vy

Pro

Lužicų Nei

s

Pilica

is

er

Od

Varta

ČEKIJA

la

Žemėlapis turi legendą,
kuri aiškina žemėlapyje
pateiktus ženklus.

1

Žemėlapis yra nupieštas
tam tikru masteliu, kuris
rodo, kiek kartų sumažinti
tikrieji atstumai.

as

San

Uk

Krokuva
– upės
– ežerai
– valstybės siena
– labai dideli miestai
– dideli miestai
Mastelis 1: 6 000 000

rai
na

Vys

Žemėlapyje yra
įvairūs įrašai.

Surask Lenkijos žemėlapyje ilgiausias upes, didžiausius miestus ir
ežerus. Kuriomis upėmis eina Lenkijos sienų fragmentai? Remdamasis Lenkijos
žemėlapiu, papildyk ir nurašyk sakinius.

Aš apžvelgiu ▀ žemėlapį. Didžiausi ▀ miestai yra ▀, ▀ ir ▀. Per Lenkiją te
ka šios didelės upės: ▀, ▀ ir ▀. Dalis valstybės sienų eina ▀, ▀ ir ▀ upėmis.
Didžiausias Lenkijos ežeras yra ▀. Lenkija yra įsikūrusi prie ▀ jūros.
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Lenkijos kraštovaizdžiai

Lenkijos kraštovaizdžių žemėlapis
Baltijos jūra

Mozūrijos ežerynas
Pamario ežerynas

Didžiosios
Lenkijos
žemuma

Sud

Mazovijos
žemuma

Silezijos
aukštuma

eta

i

Liublino
aukštuma

Karpatai
Rysai

vandenys
1

žemumos

aukštumos

kalnai

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?
Ar prisimeni? Valstybių, miestų, upių, ežerų ir jūrų pavadinimus
rašome didžiąja raide.

Lenkijos kraštovaizdžiai
2

Išklijuok Lenkijos kraštovaizdžių žemėlapį.

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

3

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.

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

do

re mi fa sol la si do

do si la sol fa mi re do

Gama – muzikos garsai, palaipsniui einantys aukštyn arba žemyn
nustatyta tvarka.

61

62

Lenkijos herbas ir vėliava

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 baltas erelis. Tai bus mūsų ženklas.
1
2
3

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

Kas tai?

4

Perrašyk Lecho žodžius ir pabrauk daiktavardžius.

Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri pasako daikto vardą.

Varšuva – Lenkijos sostinė
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Lankome Varšuvą
Varšuva – tai Lenkijos sostinė. Čia yra prezidentūra ir aukščiausieji val
džios organai: Seimas, Senatas, Vyriausybė. Įsikūrusios svarbiausios valstybi
nės įstaigos. Varšuva – tai naujoviškas ir gražus miestas. Jį mielai lanko įvairios
ekskursijos. Gražiai atnaujintas Senamiestis. Varšuvoje yra universitetas, daug
muziejų ir teatrų. Dabar čia gyvena beveik du milijonai gyventojų.

Karalių rūmai

Mažosios Sirenos paminklas Senamiestyje

Prezidentūra

Senamiestis

Nežinomojo kareivio kapas

Žygimanto kolona ir Senamiestis

1
2
3

Parodyk žemėlapyje Varšuvą ir apibūdink jos padėtį.
Ką galima aplankyti Varšuvoje? Parašyk kelis sakinius apie šį miestą ir pasiūlyk
draugams aplankyti Lenkijos sostinę.
Kaip atrodo Varšuvos herbas? Atlik Varšuvos herbo mozaiką iš plastilino rutuliukų.
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Krokuvos legenda

Pagal Evą Šelburg-Zarembiną

Kaip Krokus nugalėjo slibiną
Senų senovėje, kai dar valdė narsusis
kunigaikštis Krokus, pilies kalne, Vyslos kranto
urve, apsigyveno žiaurusis slibinas. Žmonėms
įvarydavo daug baimės. Slibinas kasnakt iš urvo išeidavo
ir surydavo ištisas gyvulių kaimenes*. Ir reikėdavo jam vis
naujas kaimenes atgyti, kad prisirytų ir žmonių nepultų.
Taip surydavo slibinas daug avių, jaučių ir karvių. Niekas nedrįso siaubūno*
išvyti. Kas tik prisiartindavo prie urvo, žūdavo baisia mirtimi.
Išpuiko baisus slibinas. Jau jam nesinori laukti gyvulių prie girdyklos. Jis
šliaužia į miestą. Tik žiūrėk, kaip pradės pulti žmones. Visame krašte kilo verks
mai ir raudos. Žmonės skuba į pilį pas narsųjį kunigaikštį Krokų. Gelbėk mus!
– šaukia jie.
Drąsus buvo kunigaikštis Krokus. Ranką tvirtą turėjo. Pasiėmęs aštrų kala
viją, išėjo kunigaikštis slibino pasitikti. Pamatė baidyklė narsuolį, suriaumojo,
ugnimi spjovė.
Štai sužvilgo pakeltas kalavijas. Kirto smūgį – nuriedėjo slibinui galva. Bet
kokie dar stebuklai! Nespėjo Krokus slibinui vienos galvos nukirsti, o ant spran
do jam kita ataugo. Tris kartus nukirto kunigaikštis slibinui galvą ir tris kartus
siaubūnui galva ataugo.
Mato kunigaikštis: kardu slibino neįveiksiąs. Gudrumu reikia jį nugalėti. Pa
liepė išmintingasis kunigaikštis Krokus gyvulių kailius prikimšti degančios sie
ros*. Avių, jaučių ir karvių vietoje pakišo jis baisiajam slibinui iškimštus kailius.
Vos tik surijo ugnimi liepsnojančius kailius, pagavo jį neapsakomas troškulys.
Slibinas prišliaužė prie Vyslos troškulio malšinti. Nors galybę vandens jis išgėrė,
bet ugnies užgesinti nepajėgė. Jame deganti ugnis sudraskė slibiną į gabaliukus.
Taip žuvo baisus ir pavojingas slibinas. Didžiulis buvo žmonių džiaugsmas
visame mieste!
Už išvadavimą nuo slibino dėkingi žmonės iki gyvos galvos gerbė ir mylė
jo kunigaikštį Krokų. O kai narsusis kunigaikštis mirė, supylė jam didelį kapą:
rankomis tol žemę nešė, kol sunešė didžiulį pilkapį*. Tas pilkapis ir šiandien te
bestovi prie Krokuvos. Žmonės jį vadina Krokaus pilkapiu.
1
2

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

Planas padeda nuosekliai pasakoti.

nedrįso

Pažinkime seniausius Lenkijos miestus

Gnieznas
Čia, pasak legendos, stovėjo kunigaikščio pi
lis, kurią įkūrė Lechas su savo kovotojais. Sa
vo herbu jie pasirinko baltą erelį, kuris mil
žiniškame ąžuole turėjo lizdą. Pilis pavadinta
Gnieznu, o baltojo erelio ženklas jau daugiau
kaip tūkstantį metų yra Lenkijos herbas.

Katedra

Poznanė
Čia kitados stovėjo pirmojo Lenkijos valdo
vo, kunigaikščio Mieško I pilis. Prie svar
biausių Poznanės įžymybių priskiriama
katedra, Švenčiausiosios Mergelės Marijos
bažnyčia, Senamiestis ir rotušė, kur vidur
dienį galima pamatyti Poznanės ožiukus.

Vavelio pilis
1
2
3
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Rotušė

Krokuva
Čia ant Vavelio kalvos buvo pastatyta pi
lis. Krokuva 500 metų buvo Lenkijos sos
tinė. Puikią šio miesto praeitį rodo gausios
įžymybės: Karalių pilis, Vavelio katedra,
Sukienicos, Barbakanas. Krokuvoje yra se
niausia Lenkijos aukštoji mokykla – Jogai
los universitetas.

Kartu su Sauliuku aplankyk tris seniausius Lenkijos miestus. Kuris miestas tau
labiausiai patiko? Kodėl?
Parodyk Sauliuko kelionės maršrutą žemėlapyje. Nurodyk aplankytų miestų padėtį.
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 įdomu skaityti „▀glutę”. „▀glutėje” spausdinama daug įdomių gal
vosūkių. Prieš Kalėdas puošime ▀glutę. Pasodinau ▀glutę ir pušelę. Rašy
tojas atsiuntė „▀glutei” naują apsakymą.
Laikraščių, žurnalų ir knygų pavadinimus rašome kabutėse. Pirmąjį
žodį rašome didžiąja raide.
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Gamtos apsauga Lenkijoje

Eduardas Girčys

Belovežo girioj
Ošia Belovežo giria, gūdi* ir didinga.
Lieknos augalotos pušys linguoja,
virpėdamos nuo mažiausio vėjo
dvelktelėjimo. Per šiurkščią jų žievę
pamažu varva vaiskiai geltonos medžių
ašaros.
Ateikite į girią ankstyvą rytmetį, kai
rasotos aušros tylumoj prasideda svajingas spalvų
bei atspalvių šokis, kai saulės pažadinti medžių kamienai
skamba it* kanklių stygos.
Paukštelių čiulbėjimą nustelbia lūžtančių šakų garsai. Eina stumbrai* ga
liūnai. Sustoja aikštėje ramūs, tvirti, atkreipę saulei rudus, aksominius šonus.
Tarytum dailininko piešti!
Štai vienas palenkia barzdotą galvą, supurtydamas nukarusius tankių karčių
kuokštus. Iškilus* sprandas teikia jam didingumo. Iš tolo girdėti lygus ir gilus
girių karaliaus kvėpavimas. Nežabota jėga dvelkia kiekvienas judesys.
Pats laikas atsitraukti.
1
2
3

Parodyk Belovežo girią Lenkijos žemėlapyje ir apibūdink jos padėtį.
Perrašyk teksto ištrauką, kuriai nupiešta iliustracija. Pabrauk daiktavardžius.
Perskaityk paveikslėliuose pavaizduotų nacionalinių parkų pavadinimus. Kokie
augalai ir gyvūnai juose saugomi?

žydrasis
palemonas

stumbras

kalnų švilpikas žemaūgė
ožka
pušis

jūrų
erelis

pajūrio
sausmedis

Gamtos apsauga Lenkijoje
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Žmonės stengiasi išsaugoti gražiausias krašto vietas nepakitusias.
Dėl to steigiami nacionaliniai parkai – valstybės įstatymu saugo
mos teritorijos. Čia negalima statyti naujų namų, gamyklų, kirsti miš
ko, tiesti kelių, be leidimo medžioti ar žvejoti. Gamtą galima tik tyri
nėti, grožėtis ja, keliauti tik įrengtais takais.
4

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

Lenteles su užrašu „gamtos paminklas” galime aptikti kai kuriuose
miškuose, parkuose ir net miestuose. Jos kalamos prie medžių, uolų
arba urvų. Tai gamtos paminklai. Kai kurie iš jų žinomi visoje Len
kijoje. Gamtos paminklus reikia ypatingai globoti.
5
6

Nurodyk artimiausią nacionalinį parką. Kokie augalai ir gyvūnai ten saugomi?
Sukurk plakatą, skatinantį saugoti gamtą.

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

Joana Danutė Žilaitytė

Geriausia vieta pasaulyje
Gyveno du broliai. Kartą vyresnysis tarė:
– Labai jau prastoj vietoj mes gyvenam.
Nei upės, nei miško, nei kalno. Aplinkui tik
lyguma ir balos*. Paieškokime geresnės.
– Teisybę sakai, – sutiko jaunesnysis. – Eime.
Atsisveikinę su motina, broliai iškeliavo.
Juodu ėjo ilgai ir priėjo mišką. Pro jį tekėjo
upė. Miške čiulbėjo paukščiai, o upės bangelėse
žaidė linksmai saulės spinduliai.
– Štai geriausia vieta pasaulyje! – sušuko
broliai ir čia apsigyveno.
Bet po kiek laiko vyresnysis tarė:
– Eime toliau, gal rasim dar geresnę. Man kažkodėl ilgu ir nyku*. Gal dėl to,
kad dieną naktį čia šlama miškas...
– Ir man čia nejauku, – pasakė jaunesnysis. – Eime.
Ilgai ėję, juodu priėjo didelį sodą. Medžiai gražiai žydėjo ir broliai apsidžiaugė.
– Kaip čia gražu! Čia geriausia vieta pasaulyje!
Ir pasiliko čia.
Bet kartą jaunesnysis tarė:
– Eime kitur, gal rasime dar geresnę vietą, nes mane kažko pradėjo kamuoti
ilgesys.
– Ir mane kamuoja, – tarė vyresnysis. – Gal dėl to, kad medžiai nužydėjo, –
pridūrė susimąstęs.
Juodu priėjo vandenyną. Pasidarė plaustą* ir plaukia. Ilgai plaukę, priplaukė
salą. Ten į padangę kilo kalnai, o jų viršūnėse blizgėjo sniegas. Pakalnėse žydėjo
neregėtos gėlės, skraidė nematyti paukščiai ir plaštakės, tryško* sidabriniai šal
tiniai.
– Pagaliau mudu radome tikrai geriausią vietą pasaulyje! – džiaugėsi broliai.
– Iš čia jau niekur daugiau neišeisim!
Bet kartą jaunesnysis tarė:
– O jeigu tie kalnai netikėtai imtų ir griūtų...
– Kalnai negrius, – pasakė vyresnysis. – Bet va,
jeigu atlėktų viesulas, tai nusineštų ir salą, ir mudu.
– Tad einame iš čia kuo greičiau! – nusigando
jaunesnysis. – Man tai neramu, lyg prieš kokią nelaimę.
Ir broliai paliko salą. Juodu išvaikščiojo rytų
ir vakarų kraštus, buvo pietuose ir šiaurėj.

Mano gimtinė
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Kartą jie sutiko žilą senelį. Senelis jų paklausė:
– Kodėl judu tokie liūdni?
Broliai viską išpasakojo.
Senelis nusišypsojo ir tarė:
– Geriausia vieta pasaulyje yra ten, kur gyvena motina.
Sugrįžo broliai atgal. Kai pamatė lygumą ir trobelę, kurioj buvo gimę, nu
švito jų akys. O kai pro duris jų pasitikti išėjo sena baltagalvė* motina, broliai
apsiverkė iš džiaugsmo ir jau niekad nebeieškojo geresnės vietos pasaulyje.

1
2
3
4
5

6

Kodėl broliai iškeliavo į pasaulį?
Kodėl jaunuoliai ieškojo vis naujų gyvenimo vietų?
Perskaityk, ką keliautojams pasakė senelis.
Kaip jautėsi broliai, sugrįžę namo?
Nurašyk tekstą. Pabrauk žmonių vardus, vietovių, upės ir ežero
pavadinimus. Ką žinai apie jų rašybą?

Aš vadinuosi Algis Nevulis. Gyvenu Agurkiuose. Mūsų kaimas priklauso
Punsko valsčiui, Seinų apskričiai, Palenkės vaivadijai. Mano gimtinė yra
ant Kampuočio ežero kranto. Pro tamsius alksnynus vingiuoja nedidelis
Akuotės upelis. Kaimą puošia žali miškeliai ir neaukštos kalvos. Pakelėse
rymo mediniai ir geležiniai kryžiai. Šiame kaime gimė ir gyveno garsus
mūsų krašto muzikantas Juozas Degutis.
Aprašyk gimtinę, paminėdamas savo vardą, pavardę ir pavartodamas miesto ar
kaimo, upės, ežero, miško pavadinimus.

Įsidėmėk žodžius: GIMTINĖ, TĖVIŠKĖ, TĖVYNĖ. Tai kiekvienam
žmogui itin svarbūs žodžiai.
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Ar pažįsti savo tėviškę?

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

Šešupė. Kairysis Nemuno intakas

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

Paminklas knygnešiui
Povilui Matulevičiui Kreivėnų k.

Etnografinį muziejų iš savo surinktų eksponatų sukūrė mokytojas Juozas
Vaina. Muziejuje daugiau kaip du tūkstančiai įvairių daiktų. Dauguma jų – iš
XX a. pradžios. Yra senovės kaimo moterų darbus ir gyvenimą vaizduojanti paroda, monetų kolekcija, „Šaltinio”
spaustuvės leidiniai bei lakūnų Dariaus
ir Girėno atminimo kambarys.

Punsko etnografiniame muziejuje

Kompozicija – visumos elementų išdėstymas, derinant juos vienus su kitais
pagal temas, formas ar spalvas.
1
2

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

Mūsų krašto dainos ir rateliai
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Punsko klumpakojis

Dainuodami pirmą kūrinio dalį sukite
dvigubu žingsniu ratelį, straksėdami nuo
vienos kojelės ant kitos.
Dainuodami antrą dalį stovėkite poro
se vienas prieš kitą. Atlikite šokio daine
lėje nurodytus veiksmus: sutrepsėkite
tardami „straptelsim”, suplokite dainuo
dami „suplosim”, pagrasykite pirmiau
dešinės, paskui kairės rankos smiliumi,
o po to dainuodami „dabar apsisuksim”
keturiais paprastais žingsniais apsisukite
vietoje per dešinį petį.
1
2
3

Kokius žinai savo krašto žaidimus ir dainas?
Pasimokyk iš savo senelių ar kitų vyresnių žmonių dainų,
ratelių, žaidimų. Išmokyk jų savo draugus.
Iš mįslių išrašyk daiktavardžius, šalia parašyk jų giminę.

Aukšta lazdelė, didelė galvelė. Ožys troboje, barzda ore. Žiba kaip žaltys,
ėda kaip arklys. Kepurė šiaudinė, akys stiklinės, liemuo medinis, kojos
akmeninės.
Vyriškoji giminė – tas berniukas, stalas, klumpakojis...
Moteriškoji giminė – ta mergaitė, kėdė, ranka, koja...
Daiktavardžiai turi giminę, bet ja nekaitomi.
Sutrumpintai rašoma:
vyriškoji giminė – vyr. g.
moteriškoji giminė – mot. g.

72

Mūsų krašto padavimai

Pagal Janušą Kopcialą

Eglė, Šiurpilio ežerų karalienė
Labai seniai gražiųjų Šiurpilio ežerų krašte gy
veno senukas bitininkas. Turėjo jis dukterį, vardu
Eglė, tokią grakščią*, tokią gražią, jog kas tik pa
matydavo, visi pamildavo. Garsas apie Eglės ne
paprastą grožį buvo pasklidęs ne tik šiame ežerų
ir girių kampelyje, bet ir tolimiausiuose žemės
kraštuose.
Apie Eglę ir jos grožį sužinojo net pats Lie
tuvos ežerų dievaitis Žaltys, kuris gyveno krišto
liniuose rūmuose Šiurpilio ežero dugne. Išplau
kė kartą Žaltys į krantą ir pamatė besimaudančią
gražuolę. Nuo šio laiko dieną naktį svajojo tik apie
Eglę, ir galų gale nusprendė siųsti į bitininko tro
belę piršlius.
– Eikite ir papasakokite, koks aš galingas ir gražus, papasakokite
apie šiuos nuostabius rūmus ir apie mano begalinę meilę.
Ir nuvažiavo Žalčio piršliai pas Eglę, ir pasakė, ką valdovas buvo liepęs.
Klausė Eglė šio pasakojimo ir ilgai svarstė*.
– Gerai, – pagaliau tarė. – Noriu susitikti su jūsų valdovu, tegul išplaukia į
ežero krantą.
Kitą dieną, kai Eglė atėjo prie ežero, jaunikis jau jos laukė. Kai tik viens kitą
išvydo, iškart žinojo, kad amžiams liks drauge. Suteikė Žaltys Eglei galią gy
venti povandeniniame pasaulyje ir nusivedė į rūmus.
Praslinko daug metų. Eglė susilaukė dviejų sūnų ir dukrelės. Vyras ją mylėjo
ir tenkino visas užgaidas*, tačiau Eglė dažnai būdavo liūdna. Ji labai ilgėjosi sa
vo gimtųjų namų, pasiilgo tėvelių, brolių, seserų. Kartą išdrįso paprašyti Žaltį,
kad ją išleistų į tėviškę. Vyras, nors nenoriai, bet sutiko. Palydėjo ją su vaikais,
iškėlė ant ežero kranto ir pamokė, kaip sugrįžus namo jį šaukti. Tik įsakė nie
kam žemėje apie tai neprasitarti.
Eglė, išėjusi į ežero krantą, negalėjo atsidžiaugti pakrantėje besisupančių
nendrių šlamėjimu, žaliais laukais ir žydinčiomis pievomis.
Netrukus jie pasiekė ir savo seną trobelę, kurioje buvo likę jau tik du broliai.
Eglė papasakojo jiems, kaip ji ten gyvenusi Žalčio rūmuose, sutvarkė apleis
tą brolių trobelę. Gera buvo gimtinėje, tačiau artinosi sugrįžimo diena. Broliai
nenorėjo, kad sesuo juos paliktų, ir galvojo, ką čia padarius, kad jai grįžti nebe
reikėtų. Ir nutarė, kad reikia pirmiausia sužinoti slaptažodį*, kuriuo Eglė šauks

Mūsų krašto padavimai
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vyrą. Klausinėjo seserį, kaip jos vyro vardas, bet ji tylėjo kaip žemė. Tada vyrai
išsivedė į laukus Eglės dukrelę, gąsdino ją, mušė ir kamantinėjo*, kol ši išdavė
tėvų paslaptį.
Tuoj broliai, apsiginklavę kirviais ir šakėm, nuėjo prie ežero ir tris kartus pa
šaukė Žaltį. Kai tik jis išplaukė į krantą, broliai puolė ir užkapojo kirviais.
Brolių klastą* girdėjo ir matė pats didysis Perkūnas* ir tuoj pat nedorėlius
pavertė šaltais akmenimis.
Atėjo Eglė su vaikais ant kranto ir ilgai šaukė vyrą, bet niekas jos nepasi
tiko. Suprato Eglė, kad netekusi mylimojo vyro ir savo namų, kad nebeturinti
kur grįžti, ir pradėjo gailiai
raudoti.
Pagailo nelaimingosios
moters Perkūnui ir pavertė
ją gražia egle, sūnus ąžuolu
ir uosiu, o dukrelę – dreban
čia drebule.
Ir šiandien Suvalkiją
puošia nuostabūs Šiurpilio
ežerai, o jų pakrantėse šla
ma eglės, ąžuolai ir uosiai,
šnara drebulių lapeliai.
Kažkur pasislėpę guli ir
du dideli akmenys – piktie
Peizažas – tapybos kūrinys, kuriame
ji Eglės broliai, kuriuos pra
vaizduojamas gamtovaizdis.
keikė pats Perkūnas.
gąsdino Perkūnas
1
2
3
4

5

Parašyk padavimo planą ir pagal jį atpasakok kūrinio turinį.
Nurašyk kūrinio ištrauką, kurioje aprašomas Suvalkijos gamtovaizdis. Pabrauk
daiktavardžius ir apibūdink jų giminę.
Nupiešk padavime aprašytą Suvalkijos peizažą.
Nurašyk žaidimo aprašymą, papildydamas praleistas dvibalses.

Žaltys
Visi v▀k▀ sustoja vienas už kito ir uždeda rankas ant pr▀ky stovinčiojo
pečių. Pirmutinis ▀lėje – žalčio galva, paskutinis – ▀dega. Žaltys stengia
si sugr▀bti savo ▀degą, kit▀p tariant, pirmutinis ž▀dėjas g▀do paskutinį.
Pastarasis nesid▀da sug▀namas. ▀dega n▀ voros atsiskirti negali, ir kiti
ž▀dėjai turi prisit▀kyti pr▀ galvos judesių.

Pažaiskite žaidimą „Žaltys”.
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Lazdynų Pelėda

Klumpius

Darbas žmogų giria

rūsčiomis pratįsus besibjauriji

Rūsčiomis žiemos dienomis ir ilgais vakarais, tupėdamas pas krosnį, pynė jis
bučius*, venterius* ir tinklus mezgė; dienoms pratįsus*, medžio darbų griebė
si: kibirams šulus* tašė, geldas* skobė.
Iš visų darbų labiausiai prie širdies ėjo klumpių dirbimas. Klumpę padaryti
tai niekis, bet jos padailinimas, gražinimas buvo tikras Juozo džiaugsmas.
Kelias dešimtis porų klumpių išskobęs*, senis sustatydavo jas asloje* ir iš
eilės imdavo dailinti tikrai pasigėrėdamas.
Atsidaro jis, būdavo, trobos kampe prie durų įtaisytą lentynėlę ir išsiima sau
reikalingų tam tikslui dalykų: šukių krūvelę, žąsų plunksnų pluoštelį ir dailiai
susuktų popierėlių su dažais.

Atsiraitęs rankoves, imdavo maišyti jis tose šukėse dažus, kiekvienai sky
rium įdėdamas plunksną, o visas išmaišęs, užsikurdavo pypkę ir sėsdavo prie
darbo. Užsimovęs sau klumpę ant kairiosios rankos, atsargiai dažo, būdavo, iš
raižytas šakeles.
Visa ko tenai buvo priraižyta: šmaikščios* eglelės, skarotos rūtų šakos, do
bilėliai, raguoti oželiai ir margi paukštukai, – tokie keisti, kokių dar ir gamta
neprasimanė.

Darbas žmogų giria
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Išbaigęs visą gražumėlį, padėdavo ant žemės, meiliai šypsodamas, ir prisi
merkęs imdavo žiūrėti traukdamas pypkę.
– Užmesk akį, mama! – prabildavo į žmoną.
– Besibjauriji*, tėvai; kas tau už tai mokės? Įmaus į purvyną, tai ir po tavo
gražumo! Būtumei verčiau kuriam indui šulus sutašęs – ir sau, ir žmonėms bent
naudos būtų, o čia...
– Ar išmano kiaulė pipirus! Ne jai ir renkami. Tiek teišmanai, kiek iš dubens
į dantis, arba kad kas tuoj atkišęs skatikus* pabarškintų. Eik, tu eik! Nabagė*,
naktį gimusi esi!.. Nei su vienais skatikais gyvensi, nei jų su savim nusineši!..
Žmona pečiais traukydavo, atsikirsdavo tyliai:
– Nei tu su savo margomis klumpėmis dangaus slenksčių nebaldysi!
Smarkiai nesusikirsdavo juodu niekada, bet iš mažmožių susidaro gyveni
mas...
Senis Juozas, nors iš žmonos niekada negaudavo pritarimo savo „nenau
dingiems” darbams, bet vis dėlto laikas nuo laiko mėgino atrasti nors paguodą
arba pagyrimą savo širdingai pamėgai. Liūdna ir truputį pikta jam buvo, kad
artimiausioji jo draugė nesupranta, neatjaučia jo darbo vertės, o tuo tarpu, kai
į žmones išnešęs imdavo statinėti savo margąsias klumpes, būriai žmonių, su
augusių ir vaikų, džiaugėsi neatsidžiaugdami ir, žiūrėk, nė valandos netrukus,
išgrobstydavo* jas.
– O, nagai, tai nagai! Tai protas, ir išgalvoti tokius paukščius! Kad juos bala!
Tartum gyvi!
– Anokie ne stebuklai, – pamodamas ranka, sakydavo senis paniekinamai.
– O sau, žiemos laiku ką gi dirbsiu senatvėje? Tai ir tėplioju žmonių akims džiu
ginti.
Sakė taip senis, bet savyje džiaugėsi, jog esama betgi žmonių, kuriems verta
yra pasidarbuoti...
1
2
3
4

Kaip senelis Juozas dailino klumpes? Perskaityk.
Perskaitykite senelio Juozo ir jo žmonos pokalbį vaidmenimis.
Rask perskaitytame dialoge vaizdingus posakius. Labiausiai patikusį perrašyk.
Apžvelk nuotraukose pavaizduotus liaudies meistrų darbus. Gal pažįsti mūsų krašto
žmogų, kuris atlieka tokius arba panašius darbus? Papasakok apie jį.

Verbos, margučiai

Drožiniai

Karpinys

Rankšluosčiai
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Apžvelk žemėlapį ir nykštukų pavaizduotą kelionės maršrutą. Kokias vietoves
aplankė Sauliukas ir Mįsliukas? Ką jie matė keliaudami?
Iš kelionės maršruto išrašyk miestų pavadinimus.

Prisimink, pakartok, atsakyk
3

Kartu su Sauliuku pakartokite lapkričio mėnesį įgytas žinias.

• Ką vadiname žemėlapiu?

• Kurie Lenkijos miestai
yra seniausi?

• Kaip žemėlapyje nustatomos
pasaulio kryptys?

• Ką vadiname
daiktavardžiu?

• Ką žymi žemėlapyje
spalvos?

• Kokios yra daiktavardžių
giminės?

• Kokie yra Lenkijos
herbas ir vėliava?

• Kaip rašome knygų
ir žurnalų pavadinimus?

• Kas yra Lenkijos sostinė?

• Kuriuos daiktavardžius
rašome didžiąja raide?

• Kokia yra didžiausia
Lenkijos upė?

4
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Atlikite sienlaikraštį „Mūsų lapkritis”.

Mirusiųjų šventė

Lietuvos kariuomenės diena

Sudie, rudenėli!
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Vanduo gamtoje

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, iškepu 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.
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.

Trys vandens pavidalai
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Pranas Mašiotas

Mįslės
Ilgas žiemos vakaras. Vaikai, savo darbelius atidirbę,
sėdi prie krosnies ir tariasi, ką dar šį vakarą darysią.
– Mįsles minsime, – siūlo Jurgutis.
– Gerai, – pritarė kiti.
Vienas užmena mįslę, kitas užmena, tik jau senas, girdėtas.
– Sumanykime kokią naują, – kalbina Kastukas.
– Naują, naują! – šaukia visi. Nutilę galvoja.
– Aš žinau, – pirmas prabilo Jurgutis. – Žemiau už žaltį šliaužioja, aukščiau
už paukščius skrajoja. Kas tai yra?
Visi galvoja. Pagalvoję mena, tik neįmena. Jurgutis turi pasakyti.
– Tai vanduo, – sako: – kai upe plaukia, tai žemiau už žaltį šliaužia, kai debe
sim eina, tai aukščiau už paukščius skrajoja.
Jonukas norėjo ko klausti ar prieštarauti, bet Kastukas naują mįslę užminė:
– Sušalęs – kaip stiklas, šildomas pranyksta. Kas tai per daiktas?
– Kamparas*, – spėjo Jonukas. – Atrodo kaip stiklas, o sako: „Kaip kampa
ras išnyko”.
– Neatminei, – sako Kastukas: – už kamparą giedresnis.
– Koks tai daiktas paprastai esti*? – klausė Jurgutis.
– Skystas, – atsakė Kastukas.
– Tai vėl vanduo, – įminė Jurgutis.
– O kada vanduo pranyksta? – paklausė Jonukas.
– Pranyksta, kai garu virsta.
– O kad garas matyti: kai puodas verda – matyti, kai
bala garuoja – matyti.
– Matyti, kai ore atvėsta, o kolei garas šiltas, tuoj iš
vandens pakilęs, tai jo nematyti.
– Na, aš dar pažiūrėsiu, kai puodas virs. O dabar eisim miegoti.
– Eikit, eikit, – paragino mama, – jau metas.
1
2
3

Ką vaikai veikė ilgą žiemos vakarą?
Rask ir perskaityk berniukų mįsles, jų įminimus ir paaiškinimus.
Įdomiausią mįslę perrašyk.
Perskaityk, įmink ir paaiškink mįsles. Nurašyk jas, pabrauk daiktavardžius.

Ir dangumi skraido, ir žeme šliaužioja, ir po žeme landžioja. Kai sušyla – į
dangų skrenda, kai sušąla – stiklu skamba. Be sparnų lekia, be kojų eina.
Vanduo gali būti trijų pavidalų: skysto, kieto ir garų.
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Tyrinėjame vandens pavidalus

Vandens virimas
Įpilk į indą vandens ir pažymėk jo lygį.
Įkišk į vandenį specialų termometrą ir
kaitink vandenį, kol užvirs. Kai vanduo
ims kunkuliuoti, pažiūrėk, kokia tempe
ratūra. Prikišk prie kylančių garų šaltą
stiklą ar veidrodį. Ką pastebėjai?

Ledo tirpimas
Įdėk į indą keletą gabalėlių
ledo. Kai ims tirpti, įdėk
termometrą. Kokią tempe
ratūrą rodo termometras?

1
2

Perskaityk bandymų aprašymus ir pasakyk, kokių taisyklių
laikysies, atlikdamas bandymus.
Atlik bandymus. Nurašyk išvadas, papildydamas sakinius.

Vandens lygis inde ▀, kadangi vanduo verda ir ▀.
o
Vandens virimo temperatūra yra ▀ C.
Nuo šalto stiklo varva lašai, nes karšti vandens garai ▀.
o
Ledo gabaliukai pamažu ▀. Ledo tirpimo temperatūra yra ▀ C.
garuoja * krinta * tirpsta * sulašėjo * 100 * 0
3

Stebėk, kaip keičiasi daiktavardžių forma, priklausomai nuo skaičiaus.

Vienaskaita		
Daugiskaita

vienas: lašas, debesis, ežeras, miškas...
daugiau negu vienas: lašai, debesys, ežerai, miškai...

Sutrumpintai rašoma:
vienaskaita – vns.
daugiskaita – dgs.
4

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

Daiktavardžiai turi du skaičius: vienaskaitą ir daugiskaitą.
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Visiems reikia vandens

Kazys Saja

Ko reikia mašinytei?
Gražią mašinytę padarė dėdė Jonas. Mudu su Jule pradėjome prašyti:
– Keliaukime aplink pasaulį!
– Matau, kad patinka mano vežimaitis, bet jūs nežinote, ko jam reikia.
– Reikia benzino, reikia tepalo...
– O dar ko?
– Reikia maisto kelionei, termoso arbatai, palapinės nakvynei.
– Mano automobiliui reikia labai švaraus vandens.
– Tai negi tokio vandens jau niekur nebėra?
– Yra. Jūsų akvariume.
– O iš ežero, iš upės ar negeras?
– Geras, jeigu žmonės nebūtų jo užteršę...
1
2
3

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

Mašinytei reikia benzino, ▀.

Stebėk, kiek vandens sunaudojama jūsų namuose, ir rezultatus pavaizduok panašioje
lentelėje. Kaip galima taupyti vandenį?

– O aš?

10 litrų vandens
4

Parašyk daiktavardžių daugiskaitą.

akis – ▀
pušis – ▀

pilis – ▀
brolis – ▀

žaltys – ▀
piešinys – ▀

ausis
ežys

ausys
ežiai

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

Pranas Mašiotas

Vandens lašelio kelionė
Aš, vandens lašelis, visai ne toks menkas, kaip jums atrodau. Jūs, žmonės,
patys sakote, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo. Kur mūsų daug susitelkia, mes
daug pajėgiame: ir malūną pasukame, ir didžiausią laivą pakeliame, ir daug ką
padarome. Nesijuokite! Verčiau paklausykite, ką aš jums papasakosiu.
Mano tėviškė – platūs vandenynai. Mums visur kelias atviras: noriu – į pa
danges iškylu, noriu – į žemės gilumą nusileidžiu. Visur manęs pilna.
Štai dabar ilsiuosi ant medžio lapo. Ims šildyti saulutė: garuosiu, garuosiu ir
išnyksiu jums iš akių. Iškilsiu aukštyn. Kai daug mūsų susitelks, debesėliu po
padanges plaukinėsime.

Aš esu jau ne kartą padangėse buvęs ir atgal sugrįžęs. Kartą, pavasarį išga
ravau aukštai aukštai; susitelkė* tenai mūsų visas pulkas. Plaukinėjame po orą,
skrajojame, pavasario saule šildomės. Tik staiga patraukė vėsus vėjelis; mes
susimetėme į tirštą debesį, vyras prie vyro – mat krūvoj šilčiau. Bet ir tai nepa
dėjo. Vėjas ėmė mus blaškyti, į visas šalis sukinėti.
– Grįžkime atgal žemėn! – sušuko vienas.
– Grįžkime, – pritarė daugelis balsų.
Suošėme, sušlamėjome ir leidomės žemyn. Kritome stambiais lašais, vieni į
mišką, kiti į javus, į dirvą, kur kam nutiko, – visur buvo mūsų pilna. Paskui vie
ni paliko ant lapų ir žolės žibėti, kiti pasileido bėgti grioveliais. Aš su būreliu
draugų pradėjau skverbtis* į žemę. Grimzdome* vis gilyn ir gilyn.
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Vandens apytaka gamtoje

Netrukus pasidalijome į dvi dalis: vieni pakeliui įsisunkė į šulinį, kiti – ir aš
su jais – leidomės gilyn ir tuojau priėjome tokį kietą žemės sluoksnį, jog jokiu
būdu negalėjome pro jį prasimušti. Ką gi darysi? Pasileidome šliaužti tuo kie
tuoju sluoksniu vis žemyn ir žemyn.
Šliaužėme šliaužėme – ir nepajutome, kaip patekome į vandens plotelį. Van
duo tyras* kaip stiklas. Ir mes, vos tik atkeliavę lašeliai, per žemės sluoksnius
bekeliaudami gražiai išsiprausę, tyri buvome kaip ašaros. Žvilgtelėjom aukštyn:
šviesu, matyti mėlynas dangus.
– Kur mes, vyručiai, patekome? – klausiamės...
– Gi į šulinį.
1
2

Pagal perskaitytą tekstą ir iliustraciją papasakok apie vandens apytaką gamtoje.
Perskaityk dalykinį tekstą ir palygink jį su vandens lašelio pasakojimu. Kuris tekstas
vaizdingesnis, o kuris tikslesnis?

Vanduo iš upių, ežerų ir laukų garuoja. Pakilę aukštai virš žemės ga
rai atvėsta ir virsta debesimis. Kai susitelkia dideli debesys, lyja lie
tus, o žiemą sninga.
Dalis iš kritulių susidariusio vandens nuteka žemės paviršiumi į upes,
ežerus, jūras, dalis susigeria į žemę, o dalis išgaruoja. Taip vyksta
vandens apytaka gamtoje.
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
Ten, kur tamsus, treptelėk.

ti

ir

ta . Ten, kur lašelis šviesus, suplok.

III
I

IV
II
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Kaip švarinamas vanduo?

Upių ir ežerų vanduo yra užterštas. Jis netinkamas gerti. Kol
atiteka iki čiaupo*, yra švarinamas filtrais. Vandentiekiais vanduo
teka tiesiai į butus. Iš upės vanduo nukeliauja tolimą kelią.
Atlik bandymą ir stebėk, kaip švarinamas vanduo.
Pasiruošk plastmasinį butelį su nupjautu dugnu.
Prikimšk į jį lignino ar sugeriamojo popieriaus
sluoksnį. Išdėk sluoksnį akmenėlių, žvyro ir įpilk
drumzlino vandens. Butelį laikyk virš stiklinės ir
stebėk į ją tekantį vandenį.
1
2
3

Papasakok, kaip iš vandens galima išvalyti drumzles.
Kur mūsų apylinkėje yra nuotekų valykla?
Žiūrėdamas į paveikslėlį, papasakok, kaip vanduo patenka į čiaupą. Kas su sunaudotu
vandeniu vyksta toliau? Papildyk ir nurašyk sakinius.

vamzdžiai

filtrai

filtrai

siurbliai

va

m

zd

žia

i

valykla

▀ semia vandenį iš upių ir siunčia filtruoti. ▀ švarina vamzdžiais tiekiamą
vandenį. Švarus vanduo vandentiekiu teka į butus. Kanalizacijos ▀ užterš
tas vanduo patenka į valyklą. Čia jis ▀. Valymo įrenginiai pašalina iš jo gy

vūnams ir augalams kenksmingas medžiagas.
4

Stebėk, kaip daiktavardžiai keičia savo formą priklausomai nuo klausimų.

Kas padengė balutes? – ledas, ledai.
Ko dar nėra ant upių? – ledo, ledų.
Kam šis indas? – ledui, ledams.
Ką matome? – ledą, ledus.
Kuo vaikai džiaugiasi? – ledu, ledais.
Kur yra oro pūslė? – lede, leduose.

Daiktavardžiai,
atsakydami į klausimus
kas? ko? kam? ką?
kuo? kur?kame?,
keičia galūnes.

Kaip susidaro šaltinis?
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Pranas Mašiotas

Šaltinis
Vytukas nubėgo į pakalnę atsigerti. Pakalnėje prie
pat upeliuko buvo įstatyta į žemę statinė išmuštu dugnu.
Į statinę sunkėsi, kunkuliavo iš žemės tyras tyras vanduo,
pylėsi per kraštelius ir čiurleno į upelį. Čiurleno ir vasarą, ir žiemą.
Vytukas atsistojo prie pat boselio* ir žiūri, kaip dugne virte
verda, smėlį sukinėja, maišo.
– Sveikas gyvas, Vytuk! – staiga išgirdo balsą iš statinės.
Tai sveikino jį iškilęs į vandens paviršių lašelis.
– Sveikas gyvas, Vytuk! – atkartojo lašelis. – Ar nosis jau užgijo?
Vytukas nieko nesuprato, tik murmėjo:
– Kas čia kalba, kieno nosis?
– Gi tavo, Vytuk, – čiurleno lašelis. – Ar neatsimeni, kaip nuo kalnelio rogutė
mis leidaisi? Buvo pasnigęs paskutinis sniegas. Rogutės pasuko į šalį, atsimušė į
tvorą, ir nosį nusigremžei*. Aš tuomet ten pat alksnyje sniego žiupsneliu gulėjau.
Vytukas atsiminė. Jis tikrai buvo į dėdės tvorą nosim atsirėmęs, tik negalėjo
suprasti, kaip sniego žiupsnelis į statinę galėjo patekti.
– O štai kaip, – ėmė pasakoti lašelis. – Saulei ėmus šildyti, sutirpau ir kartu
su kitais lašeliais įsisunkiau į žemę. Palengva grimzdom gilyn, iki žemė buvo
minkšta. Paskui radom kietą žemės sluoksnį. Ėmėm šliaužti jo paviršiumi že
myn, kaip tu rogutėmis nuo kalnelio. Šliaužėm, vingiavom, ir štai čionai, šlaito
gilumoje, išlindom į paviršių ir virtom šaltiniu.
Vietą, kurioje
požeminis vanduo
prasiveržia
į žemės paviršių,
vadiname šaltiniu.

1
2
3

Apie ką pasakojo vandens lašelis?
Remdamasis perskaitytu tekstu ir paveikslėliu, papasakok, kaip susidaro šaltinis.
Rask tekste ištrauką, kurioje pasakojama apie šaltinio susidarymą.
Nurašyk ją ir pabrauk daiktavardžius. Į kokius klausimus jie atsako?
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Upės – tekantys paviršiaus vandenys

Valerija Valsiūnienė

sugrįš

Negrįš upeliukai
Kam skubat, upeliai greitieji,
Kam skubat kasdien į marias?
Ką jūsų melsvi vandenėliai
Iš tolimo krašto parneš?
Gal perlo, gal žalsvo žemčiūgo*,
Gintarų gelsvų pargabens, –
Iš marių, iš marių plačiųjų
Į šalį sugrįš, parsrovens*.
1
2

Nelauk, nebegrįš upeliukai,
Melsvuos vandenuos ten paskęs, –
Iš tolimo, tolimo krašto
Jie nieko atgal neparneš.

Į ką poetė kreipiasi eilėraštyje? Perskaityk jos klausimus.
Apžvelk paveikslėlį, perskaityk Sauliuko užrašus ir
pasakyk, kodėl upės negali sugrįžti ir tekėti kita kryptimi.

Lietuvoje daug upelių ir upių. Ta vieta, kur upė išteka, vadinama upės
ištaka. Upių vanduo teka į jūrą, ežerą arba kitą upę. Ta vieta, kur upė
įteka, vadinama upės žiotimis. Vanduo upėje nuolat teka, nes upės iš
taka yra aukščiau negu žiotys. Į upę įtekantys mažesni upeliai vadina
mi intakais. O iš kur nuolat tekančiose upėse atsiranda vanduo?

Upės – tekantys paviršiaus vandenys
3

87

Papasakok apie artimiausią upę ar upelį tokia tvarka:

Koks upės ar upelio vardas?
Ar stipri jo srovė?
Kada užšąla?
Kada išneša ledus, kaip atrodo per ledonešį?
Kokios žuvys gyvena? Kaip jos saugomos?
Kuo tu prisidedi prie šio darbo?
Kuo ši upė (upelis) naudinga žmonėms?
4

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

5

Nurašyk sakinius, papildydamas praleistas daiktavardžių galūnes.

6

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▀.

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 ponas Jonas,
Bet ir kelias, elnias, vėjas...
Dar artojas ir sėjėjas,
Mokytojas, išradėjas...

Ne tik teta Rūta,
Bet – vyšnia, giria, viešnia.
Ta ponia galbūt virėja,
Mokytoja ar šokėja.

Daiktavardžių, kurie atsako į klausimą kas?, galūnėse rašome tik -ia ir
-iai (nors girdime -e ir -ei). Kas? ponia, viešnia Kas? upeliai, šaltiniai
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Prie žydrųjų ežerų

Aldona Kandroškaitė

***

Tai buvo seniai, kai mūsų žemėje dėjosi nepaprasti dalykai. Pabudo kartą
vienas ūkininkas anksti rytą, žvilgtelėjo pro langą ir ėmė šaukti:
– Žiūrėkite, žiūrėkit! Pieva užlieta.
Tikros marios! O vakar čia šienavom.
– Kur? Kur? – šoko
iš miego vaikai ir puolė
visi laukan.
Neregėtas vaizdas!
Nuo tekančios saulės
žėri vandens platybėje
auksinis takas, o kitoje pakrantėje liepsnoja
ugnis, nepažįstamas žilabarzdis 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.
1
2
3
4

Sugalvokite padavimui pavadinimą.
Kurie skaityto padavimo įvykiai yra fantastiški?
Kokių padavimų esi girdėjęs apie mūsų krašto ežerus?
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.
Klausimai padeda taisyklingai rašyti daiktavardžių galūnes.
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Jūrų platybėse

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 stebuklingas ratas.

1
2
3

Papasakok apie pasakaitėje pavaizduotą stebuklingą ratą.
Iš teksto išrašyk žodžius, kurie atsako į klausimą ką? ir reiškia vieną daiktą. 		
Paryškink jų galūnes.
Nurašyk eilėraštukus, papildydamas praleistas galūnes.

Ką matė?
ą per pievą rado tak▀,
Matė žiog▀, medžio šak▀,
Matė kuos▀, varn▀, šark▀,
Nes pasuko ji į park▀.

ę užėjo į trobel▀,
Rado seną ten senel▀:
Ji bandel▀ krosny kepė,
O senelis gaudė lap▀.

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

Pagal Austę Bareikytę

Šalčio darbai
Eina šaltis, žiūri – bala.
Ėmė šaldyt, ir kas atsirado?
Toliau eina, žiūri – nuo stogo laša.
Ėmė šaldyt, ir kas atsirado?
Žiūri šaltis – aprasojęs langas.
Kad paspaudė, kas ant lango?
Eina šaltis – takas purvinas, išmintas.
Sustingdė purvą, kas pasidarė?
1
2

3
4

Atspėk šalčio darbų pavadinimus. Jeigu nežinai, atidžiai
pažiūrėk į paveikslėlį. Atspėtus žodžius parašyk abėcėlės tvarka.
Apžvelk paveikslėlius ir papasakok, kaip Sauliukas pavaizdavo medį
žiemą. Kokias medžiagas jis panaudojo?

Sukurk mįslę arba galvosūkį apie žiemą.
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.

– šešioliktinė nata
Šešioliktinė nata trunka du kartus trumpiau negu aštuntinė.

Žiemos linksmybės
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Gintaras Patackas

Gruodis
Išėjau laukan iš ryto:
Buvo juoda, bet prašvito.
Sveikinu aš garsiai žiemą,
Kad atėjo ji į kiemą.
Gruodis, gruodis... Greit žvakutės
Ant kalėdinės eglutės
Tartum akys Kūdikėlio
Sužibės iš prakartėlės*!

1
2
3

4

Kokia eilėraščio nuotaika?
Kokių linksmybių suteikia gruodis?
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▀.

Šį kartą Sauliukas žiemą pavaizdavo karpinyje.
Ir tu atlik panašų darbelį.

Simetrija – tai vienodi vaizdai
priešingose juos skiriančios linijos
pusėse.
Daiktavardžių, kurie atsako į klausimus ko? kieno?, daugiskaitos
galūnėje rašome -ų, -ių.
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Stebuklinga Kūčių naktis

Kūčių naktį dedasi visokie stebuklai. Pavyzdžiui,
lygiai vidurnaktį vanduo pavirsta vynu, bet tik
trumpam. Kūčių naktį kalba gyvuliai, tik negalima tyčia
eiti klausyti...

Pagal Austę Bareikytę

Kūčių stebuklai
Seniai seniai gyveno vargdienė mergaitė. Girdėdama žmones pasakojant,
kad Kūčių naktį vanduo pavirsta vynu, ji labai užsinorėjo to vyno paragauti,
nes dar niekada gyvenime nebuvo jo gėrusi.
Kai visa šeima pavalgė Kūčių vakarienę, mergaitė nėjo miegoti, bet laukė,
kol ateis vidurnaktis. Lygiai dvyliktą valandą ji apsivilko šiltus kailinius, pasi
ėmė du kibirus ir nuėjo per kiemą prie šulinio. Naktis buvo tyli, graži, danguje
mirgėjo žvaigždės ir švietė mėnulis. Jinai skubiai nuleido į šulinį kibirus, ištrau
kė, žiūri – vanduo tikrai nepaprastas, rausvas. Paragavo, net širdelė apsalo*.
Gėrė gėrė ir nė nepajuto, kaip ėmė kilti aukštyn į padanges. Mergaitė pakilo iki
mėnulio ir pasiliko ten amžinai.
Dabar, gerai įsižiūrėjus į mėnulį, matyti, kad jame lyg yra mergaitė. Daug
kas ją mato, tik retas kuris žino, kaip ji ten atsirado.
1
2
3

4

Apie kokį Kūčių stebuklą skaitei? Kokius dar žinai pasakojimus apie Kūčias?
Kurie skaityto kūrinio įvykiai tikroviški, o kurie pasakiški?
Perskaityk ir nurašyk sakinius, susijusius su Kūčių būrimais. Papildyk praleistas
daiktavardžių galūnes. Kur reikia, įrašyk minkštumo ženklą.

Kas pirmas pamatys Vakar▀ žvaigžd▀, tas kitais metais bus laimingas. Jei
danguj▀ daug žvaigždž▀ – lauk derlingų met▀. Jei Kūč▀ popiet▀ krinta
kruša, vištos dės daug kiaušin▀. Jei per Kūč▀ apkabinsit kiekvieną obel▀,
bus daug obuol▀.

Susipažink su raidiniais natų pavadinimais.
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Solmizacinius natų pavadinimus naudojame dainuodami, o raidinius
– grodami.
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Kaip švęsime Kalėdas?

Jonas Minelga

bąla

Kalėdos Lietuvoje
Languos švieselės mirga
Už liepų apšarmotų.
Tėtukas kinko žirgą,
Važiuojame rarotų*.

Aplink vien sniegas, sniegas...
Tik spėk laukais grožėtis.
Juokiuos – net dingsta miegas,
Kai bąla ūsai tėtės.

Ilgai klausausi varpo,
Kai jis liūliuoja, žvanga,
O šalčio žnyplės karpo,
Gėlytėm puošia langą.
1
2

Balti miškai, sodybos,
Pabalę gojai šviečia.
Virš jų žvaigždė sužibus
Į prakartėlę kviečia.

Kokie vaizdai piešiami eilėraštyje? Kuris iš jų tau gražiausias?
Parašyk kelis sakinius apie Kūčių ir Kalėdų papročius savo namuose. Gali panaudoti
lapeliuose esančius žodžių junginius.

puošiame
eglutę
aplankome
artimuosius

dalijamės
kalėdaičiu
vykstame į
bažnyčią

pasikviečiame patys darome
svečių
papuošalus eglutei

3

įrengiame
prakartėlę
ruošiame
kalėdines dovanas

Nurašyk sakinius, įrašydamas galūnę -is arba -ys.

Artėja Kalėdų nakt▀. Ji visai kitokia nei ki
tos nakt▀. Tą naktį kiekviena šird▀ yra kupina
džiaugsmo. Visos šird▀ prisipildo gėrio. Kiekviena ak▀ mato tai, kas nematoma, ir kiekviena
aus▀ girdi tai, kas negirdima. Mūsų ak▀ žvelgia
į prakartėlę, o aus▀ klausosi Kalėdų varpų.
4

ruošiame
Kūčių vakarienę

Iš ko Sauliukas padarė Kalėdų Senelį? Ir tu atlik
panašų darbelį.

kepame
meduolius

laukiame
Kalėdų Senelio
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Kalėdų dovanos

Vytautas Bubnys

Dovana
Negaliu pasakyti, kiek laiko miegojau. Buvo tamsu ir tylu, bet aš žinojau –
neužmigsiu. Kad tik greičiau atsikeltų mama. Kad tik greičiau prašvistų rytas.
Ir tada... aš gausiu dovaną.
Aš žinojau, kas yra dovana, nors nė karto jos nebuvau gavęs. Trakimų Bro
nius rodė peiliuką su kaulinėmis kriaunomis* ir sakė, kad dėdė iš miesto atve
žęs. Kitą kartą jis parodė lūpinę armonikėlę. Irgi buvo to gerojo dėdės dovana. O
aš neturėjau, kas man ką padovanotų. Jei ir ateidavo kada senelė, tai atnešdavo
obuolių ar džiovinto sūrio, ir viskas. Bet tai buvo lauktuvės...
Visai neseniai atkrutėjo senelė, atpūškavo per
sniegą. Aš krimtau sūrio gabaliuką, tokį geltoną
kaip vaškas, ir paklausiau:
– Senele, o kada tu man padovanosi?..
– Ką padovanosiu?
– Aš nežinau...
Aš galvojau ir apie peiliuką, ir apie lūpinę
armonikėlę, ir dar apie daug ką, bet sakyti nedrįsau.
– Kūčių naktį Kalėdų Senelis atneš tau dovaną...
Jis visada ką nors atneša geriems vaikams.
– Man jis dar nieko neatnešė.
– Atneš, sakau. Pamatysi, atneš... Padės kur atnešęs ir nueis.
„Ką atneš? Ką?” – suku galvą susirietęs į kamuoliuką po antklode, ir prisi
merkiu. Jaučiu saujoje šaltas peiliuko kriaunas... Ne, ne peiliukas. Girdžiu lūpinę
armonikėlę grojant. Matau knygą ir daug daug spalvotų paveikslėlių... Ir zuikį
matau. Strykteli jis iš knygos ir juokiasi, kol lūpa plyšta...
– Kelkis, – išgirstu balsą.
Pašoku. Kambaryje šviesu. Kvepia dūmais ir šviežia duona.
– Kalėdos šiandien, – ji pabučiuoja mane.
– Dovaną, mama! – ūmai prisimenu. – Kur dovana?
Mama apsižvalgo po kambarį. Argi mūsų kambarys
toks didelis, kad ko nors iš karto galima nepastebėti?
– Kalėdų Senelis atnešė, mama...
– Taip, taip, jis negalėjo tavęs pamiršti,
– sako mama ir vis dar žvalgosi.
Seku mamos žvilgsnį ir matau – įsminga jis į langą,
kur pro atšilusią properšėlę* stiklo kamputyje spingso šalta saulė.
– Eikš, – sako mama. – Ar nesakiau – jis atnešė tau dovaną. Jis pas visus už
suka.

Kalėdų dovanos
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Ji atsisėda ant suolo prie lango, aš atsiklaupiu šalia, akimis ieškodamas do
vanos.
– Matai? – galais pirštų mama paliečia stiklą. – Matai, rožė... Žiedeliai dide
li, pilni, baltutėliai baltutėliai, o viduriukai rausvučiai. O čia nasturtos*, matai,
ir saulutės. Va kaip šypsosi. Ir dar... žiūrėk, žiūrėk – trobelė. Maža mažutėlė. Ir
dūmas rūksta, ir langiukai užšalę. Tu matai?
Aš klausausi mamos balso ir tyliu, žiūriu į šerkšno išrašytą stiklą. Ir juo il
giau žiūriu, tuo daugiau matau nepaprastų dalykų, kuriuos mama taip gerai pa
žįsta, o aš jokiu būdu nebūčiau įminęs.
– Ten miškas matyti, svirtis prie trobelės ir šulinys. O štai šuniukas. Šalta
vargšeliui. Tu matai?
– Matau, mama.
– Tai Kalėdų Senelis išpiešė.
Atėjo ir išpiešė. Tau.
Aš ilgai kiūtau* ant suolo.
Ir juo ilgiau neatitraukiu akių nuo
lango, tuo gražiau žiūrėti. Ir nesinori
trauktis. Norisi žiūrėti į tą Kalėdų Senelio dovaną.
Ir tikėti ja.
1
2
3

4
5

Kodėl berniukas taip troško dovanos? Apie kokias dovanas jis svajojo?
Kodėl mama padovanojo vaikui tik šalčio piešinius ant apšalusio lango?
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.

Kurią kalėdinę dovaną geriausiai prisimeni? Parašyk apie ją kelis
sakinius.
Padaryk kalėdinių dovanų savo artimiesiems pagal pateiktus pavyzdžius
arba savus sumanymus.
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Nebaigtos mintys
Išėjau laukan iš ryto...

Ir vis dėlto jų
darbai santarvę
neša:...

Mergaitė pakilo iki...
Lašas po lašo ir...

– Mano automobiliui reikia...

1
2

Pabaik lapeliuose pradėtas mintis.
Kas ir kokiame kūrinyje taip pasakė?
Pasimokykite kalėdinių žaidimų.

Puošiame eglutę
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.

Prisimink, pakartok, atsakyk
3

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

• 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?

4

5
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• 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?

Nurašyk tekstą, įrašydamas praleistas raides.

Kitą kart▀ siuvėjas ėjo per liept▀. Beeidamas pametė žirkles, ir tos nusken
do į upės dugn▀. Ten vėžys upės plot▀ matavo. Paėmė kerėplius tas žirkl▀,
prisitaisė prie šarv▀ ir buvo patenkintas. Turėdamas tokį gerą įnagį*, vėž▀
greitu laiku išgarsėjo kaip puikus siuvėj▀. Žuvys tik jam neša drabuž▀ su
kirpti. Tiesa, įsismaginęs vėželis kartais ir žvej▀ tinklus sukarpo.

Atlikite sienlaikraštį „Mūsų gruodis”.

Žiemužė atkeliavo

Kalėdos! Kalėdos!

98

Iš ko susideda metai?

Anzelmas Matutis

Grigo ratai
Iš aukštos pilies per tiltą
Grigo ratai* rieda, bilda –
Atveža vėl dešimt brolių
Pasakorių,
Atveža ir dvi seses –
Tas pačias – žaliakases.
Vėl svetelių dvylika
Viens po kito įlekia.
Vėl jie veža pasakaites,
Tas, kurių nesi dar skaitęs:
Dovanos svečiai tau jas,
Pabylos*
Kasdien naujas!
1
2
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žaliakases
kasdien

Kokius svečius veža Grigo ratai?
Kaip kitaip pavadintum eilėraštį?
Iš eilėraščio išrašyk žodžius su nosinėmis raidėmis. Kurių žodžių rašybą moki
paaiškinti?
Pabandyk pasakyti, iš ko susideda metai. Nurašyk sakinius, papildydamas praleistas
galūnes.

Metai susideda iš gerų darb▀, atliekamų ir žiem▀, ir vasar▀, ir ruden▀, ir
pavasar▀, ir geguž▀, ir spal▀ mėnes▀, kiekvieną valand▀ ir minut▀. Geri
darb▀ pavirsta pasakomis. Taigi metai susidaro ir iš pasak▀. Iš jų mes mo
komės būti dori, visada gražiai elgtis.
5

Pasidaryk laikrodį pagal pasirinktą pavyzdį.

Senųjų ir Naujųjų metų darbai
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Vladimiras Bendoraitis

Naujos jėgos
Buvo beveik žiemos vidurys: štai tiek žiemos iš vienos pusės,
štai tiek daugiau – iš kitos. Pūtė žvarbus vėjas, girgždėjo sniegas, nuo šalčio
traškėjo tvoros, pusnyse skendo ne tik žolė, bet ir mažesni krūmai. Nekoks
buvo orelis. Net varnos, ieškodamos šiltesnės vietos, skraidė apie rūkstančius
kaminus.
Žvirblių šeimyna įsikūrė apleistame inkile. Žvirbliukas Švystis, palindęs po
šiltu mamos sparnu, pasiglostė lesyklėlėje prikimštą pilvelį ir paklausė:
– Mama, o Naujieji metai ar jau atėjo?
– Taip, sūnau, – atsakė už ją senesnis žvirblis, – Naujieji metai jau pakeitė
senuosius.
– O iš kur jie atėjo, kur pasidėjo senieji metai? – nenurimo žvirbliukas.
– Naujieji metai atėjo iš ateities, o senieji nukeliavo į praeitį, – paaiškino ma
ma.
– Kodėl? – Švystis net iškišo iš po sparno galvą.
– Senieji metai atliko daug darbų: išlaisvino nuo ledo upes, sudaigino gėles,
nunokino javus šviežiai duonai, paruošė mišką žiemos miegui. Ir dar daug viso
kių kitokių – argi suskaičiuosi? Pavargo senieji metai. Sunku pavargusiam dirb
ti. O kai tik juos pakeitė Naujieji, pilni daug gerų norų ir naujų jėgų, iškeliavo
senieji ilsėtis, – pasakojo tėvelis žvirblis.
– Tėte, o ką tu dirbi? – paklausė Švystis.
– Vasarą saugau sodus ir daržus nuo kenkėjų, o žiemą linksminu mažus ber
niukus ir mažas mergaites.
1
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Kokius darbus atliko senieji metai? Kodėl jie turėjo iškeliauti?
Ką apie savo darbus papasakojo senasis žvirblis?
Kokius darbus tu ruošiesi nuveikti ateinančiais metais?
Kaip skirstomi dainų atlikėjai?

solistas – vienas dainininkas
duetas – du dainininkai
choras – didelė dainininkų
grupė, dainuojanti kartu
Dainuojamuosius kūrinius gali atlikti solistai, ansambliai (duetai,
tercetai, kvartetai...) arba chorai.
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Metų spalvos

Pagal Vytautą Račicką

Kada vaikai gražiausi?
Susiginčijo mėnesiai, kada vaikai gražiausi.
Pirmasis prabilo Sausis:
– Mano nuomone, vaikai gražiausi, kai jie globoja badaujančius žvėrelius ir
paukštelius.
– Pritariu broliui Sausiui, – glostydamas baltą vėjų iškedentą barzdą, kimiu
balsu tarė Vasaris. – Mažieji gamtos bičiuliai net mano pūgų nepabūgsta!
– Ak, tie vaikai! – moterišku balsu šūktelėjo Kovas. – Kokie jie gražūs būna,
kai...

1
2
3

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

Per ežer▀, per led▀
Lapė snapė vilk▀ veda.
Radus eket▀, atšoko
Ir iš tolo vilk▀ moko:
4

Vilk▀, uodeg▀ įkišk,
Tik atgal neatsigrįžk.
Jei žuvel▀ pamatys,
Kaip avel▀ išlakstys.

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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Į kelionę

Martynas Vainilaitis

Kosmonautas

Iki pasimatymo!

Pasidirbau aš raketą,
Kepure pamosiu
Ir aukštyn keliu žvaigždėtu
Skrisiu, nesustosiu.
Mėnesėlį aplankysiu,
Marsą* ir Aušrinę*...
Visą dangų išraižysiu,
Visą jo žydrynę.
Pačią saulę motinėlę
Rankom apkabinsiu.
Jums visiems po spindulėlį
Grįžęs padalinsiu.

1
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Marsą Aušrinę
Kur ruošiasi keliauti berniukas? Ką jis žada aplankyti?
Ką vaikas parveš lauktuvių?
Kodėl žmonės keliauja?
Kokiais būdais galima keliauti? Įvardink paveikslėliuose pavaizduotas transporto
priemones. Parašyk jų pavadinimus abėcėlės tvarka.

sausumos transportas

oro transportas

vandens transportas

Transporto rūšys yra šios: oro, vandens ir sausumos.
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Kaip pasiruošti kelionei?

Pasimokykite, kaip reikia ruoštis kelionei.

1
2
3

Sugalvokite, kur keliausite.

Ištyrinėkite kelionės maršrutą.

Pasirinkite transporto priemonę.

Pagalvokite, ką veiksite nuvykę.

Apgalvokite, ką pasiimsite į kelionę.

Atsisveikinkite su draugais,
tėveliais.

Grįžę iš kelionės, papasakokite
ir nupieškite, ką matėte.

Papasakok, kaip reikia
pasiruošti kelionei.
Pasidalyk su draugais savo kelionių įspūdžiais.
Nurašyk eilėraštuką, užbaigdamas žodžius.

Kur, kame? -e gale.
Matė ją visi kiem▀,
Kur?
Pastebėjo ir sod▀.
Dar kažkas darž▀ regėjo.
Sako, lysvėj▀ tupėjo.

kame?
-e

O paskui gal namuos▀
Slapstėsi kur kampuos▀.
Gal net lovoj▀ gulėjo,
O paskui kažkur išėjo.

Daiktavardžių, kurie atsako į klausimus kur? kame?, galūnėje visada
rašome -e.
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Autotransportas

Juozas Erlickas

Automobilio kelionė
Vieną ne dieną, tyliai ne tyliai,
Vasaros rytą gražų negražų
Senas pavargęs automobilis
Tarė: – Pabėgsiu aš iš garažo.

Juk niekados nesimaudžiau aš upėj,
Nesivoliojau po rytmečio pievas,
Ir niekada negiedojau nutūpęs
Viršūnėj žydinčios ievos...
Bėga per pievas vieškelis pilkas,
Automobilio senas bičiulis.
Tyliai siūbuoja seserys Smilgos,
Kelia žibintą pilkas Mėnulis.

Ak, nusibodo plentai didieji!
Ak, nusibodo man tos komandos!
Šiandien, kur noriu, ten aš ir skrieju
Laisvas – kaip kregždė, greitas – kaip gandras.

Galvą iškėlęs stebisi sliekas –
Automobilis šauniai važiuoja!
Sėdi kabinoje Niekas –
Automobilį vairuoja.

1
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Ką sugalvojo automobilis? Kodėl?
Apie ką svajojo automobilis?
Perskaityk tinkamas eilėraščio eilutes.
Paieškok žinių apie automobilį „Vaikų enciklopedijoje”.
Išvardink tau žinomų markių automobilius. Kuriose šalyse jie gaminami?
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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Kelionė traukiniu

Pranas Mašiotas

Ko Miliutė bijojo
Gimnazistas Kastukas važinėjo į Rygą pas dėdę.
Pasiėmė drauge ir septynerių metų sesutę Miliutę.
Nuvažiavo į stotį. Atšniokštavo* traukinys.
Keleiviai įsėdo į vagoną ir nudundėjo. Po kelių
valandų vaikai jau sėdėjo pas dėdę ir gėrė arbatą.
Miliutė nebuvo nei gelžkeliu* važiavusi, nei
didelio miesto mačiusi. Todėl, sugrįžusi namo,
be paliovos pasakojo, kaip dėdė gyvena, koks
gražus Rygos miestas, ką tenai mačiusi.
– Ar važiuosi kitą kartą pas dėdę? – klausia mama.
– Važiuosiu, – sako, – kad tik leisit.
– Ir nebijosi? – juokais klausia Kastukas.
– Kažin, – atsako Miliutė.
– Ko gi bijojai? – klausia mama. – Juk ne viena važiavai.
– Kad taip baugu būdavo... Įsodino mane į vagoną; sėdom, laukiam. Tik žiū
riu: stotis ima palengva slinkti pro vagoną. Aš ir išsigandau. Tai Kastukas paso
dino mane toliau nuo lango ir liepė žiūrėti priešais į suolą: vagonas ėmė dundėti,
ir paskui jau buvo geriau.
1
2
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Kur keliavo Miliutė?
Ko ji bijojo traukinyje?
Pažiūrėk į paveikslėlį ir papasakok, kokius veiksmus galima atlikti geležinkelio
stotyje.
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Kelionė traukiniu
4

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

Pasiruošk bilietų kontrolei.
Kai atvažiuos traukinys, lipk į vagoną ir užsiimk vietą.
Lauk traukinio, įdėmiai klausydamas skelbimo apie atvykstantį
traukinį. Neik arti bėgių.
Artėjant traukinio atvažiavimo laikui, išeik į peroną.
Lauk laukiamajame.
Jeigu iki traukinio atvažiavimo bus dar daug laiko,
atiduok bagažą į saugyklą ir išeik į miestą.
Kasoje nusipirk bilietą.
Iš tvarkaraščio pasirink reikiamą traukinį.
5

Nurašyk skaičiuotę, įrašydamas praleistas raides.

Čiuku, čiuku traukin▀s,
Jame sėd▀ mok▀n▀s.
Viens, du, tr▀s,
Gal▀ būt▀ š▀s.
6

Ritė bitė be nag▀,
Kiškis piškis be aus▀.
Aus maus bus medaus,
Stor▀ rop▀ laukan raus.

Parink senelių posakiams tinkamas pabaigas. Sudarytas patarles parašyk.

Gera paukšteliui
išskristi, kad galės ▀.

Eini iš namų dienai,
pasiimk ▀.
Moki žodį, ▀.

žinai kelią * pavasarį vėl sugrįžti * duonos savaitei
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.
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Oro transportas

Kaip žmogus pakilo į erdvę?
Jau prieš daugelį šimtmečių žmogus
bandė skristi. Pasidarydavo didžiulius
sparnus, bet nuo žemės pakilti jais
negalėjo. Tada užtempdavo sparnus į
aukštą bokštą ir užsidėjęs juos šokdavo
žemyn.
Bet kaip pakilti nuo žemės?
Pirmą kartą žmogus pakilo į orą
didžiuliu balionu. Jis buvo pripildytas
karštų garų. Vėliau garus pakeitė dujos.
Baliono apačioje įtaisė kabiną žmogui.
Tačiau balionas buvo nepatogus: jis
skrisdavo ten, kur nešdavo vėjas.
Paskui atsirado dirižabliai (cepelinai) –
balionai su varikliu ir vairu. Ir tik vėliau
buvo išrastas lėktuvas.
Dabar į kosmosą kyla laivai, veikia net
mokslinės kosminės stotys.
Žmogus jau buvo išlipęs Mėnulyje.

1
2
3
4
5

Papasakok apie žmogaus bandymus
skristi prieš daugelį šimtmečių.
Kuo jis pirmą kartą pakilo į orą?
Kas yra dirižablis?
Kuo dabar žmonės gali skraidyti?
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 ▀.
Kuo? -u

Ko daug? -ų

lėktuvų
lėktuvu
balionu
balionų
variklių ir vairų
varikliu ir vairu

Aš būsiu lakūnas
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Drąsūs lakūnai
Prieš daugelį metų gyveno du berniukai – Ste
pukas ir Stasiukas. Jų tėveliai labai sunkiai vertėsi,
todėl išvyko į Ameriką laimės ieškoti. Čia berniu
kai augo, mokėsi, svajojo būti lakūnais.
Užaugę jie išmoko valdyti lėktuvą. Tik lėktuvai
tuomet dar buvo netobuli, ir skristi jais buvo pavo
jinga. Bet drąsūs vyrai Steponas Darius ir Stasys
Girėnas pasiryžo perskristi Atlanto vandenyną. Jie svajojo šiuo skrydžiu išgar
sinti savo tėvynę Lietuvą.
Išaušo ankstyvas vasaros rytas. Lėktuvas sunkiai pakilo nuo žemės. „Litu
anika” – toks buvo lėktuvo vardas – pasuko rūstaus Atlanto pusėn.
Skrenda lakūnai dieną, skrenda kitą. Be poilsio, be miego. Pagaliau
tolumoje jie pamato žemę. Atlantas nugalėtas. Lietuva jau netoli.
Bet štai iškilo juodas audros debesis. Ir „Lituanika”
nėrė į audros sūkurį.
Veltui Lietuva laukė parskrendant dviejų narsuolių.
Kas atsitiko tą naktį? Tik miško pušys tyliai ošia ten,
kur įvyko nelaimė.
Darius ir Girėnas, nugalėję Atlantą, 1933 metų
liepos mėnesio 17 dieną žuvo nepasiekę tėvynės.
1
2
3

Kaip Darius ir Girėnas norėjo išreikšti meilę tėvynei?
Kodėl šių lakūnų skrydis per Atlantą yra žygdarbis?
Atsakyk visu sakiniu į klausimą, parinkdamas tinkamus
žodžius.

Koks turi būti lakūnas?
drąsus * tingus * apsukrus * bailus * lėtas * darbštus * patiklus
netvarkingas * plepus * vikrus * sveikas * ligotas * tikslus * tvarkingas
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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Vandens transportas

Pranas Mašiotas

Klaipėdos uoste

atsigręžė žybčiodami

Uoste buvo matyti didesnių ir mažesnių laivų. Vienas ruošėsi plaukti – dū
mai rūko labiau negu iš kitų laivų kaminų. Tatai pastebėjo Vytukas ir pasiūlė
savo draugui Sauliui eiti molu* į galą ir pažiūrėti, kaip tas laivas į jūrą plauks.
– Tai tu šitą akmeninę sieną vadini molu? – paklausė Sauliukas.
– Taip, – atsakė Vytukas. – Štai žiūrėk, anoj pusėj kita tokia siena – molas.
Jie padaryti tam, kad banguodama jūra neužneštų smėliu laivams pagilinto ke
lio ir neardytų krantų.
Vaikai pasileido greitai eiti molu, kad laivas jų neaplenktų...
Sauliukas atsigręžė į uosto pusę ir pamatė, kad laivas jau daug arčiau... Vai
kai gėrėjosi, kaip didžiulis laivas nelabai greitai plaukė tarp dviejų molų.
Tokio didelio laivo svečias Sauliukas dar nebuvo matęs.
– Juk bus ilgio per visą mūsų kiemą, – pasakė Vytukui.
Išlydėję laivą, vaikai nuėjo molu atgal. Tik Sauliukas atsiminė, kad kitame
molo gale matė bokštą ir nežinojo, kam jis tenai stovi. Tuoj paklausė Vytuką.
Vytukas, sustabdęs Sauliuką, parodė dar du tokius bokštus ir pasakė:
– Tokių bokštų, švyturiais* vadinamų, jūros pakraščiuose yra daug.
Iš jų jūrininkai suvokia, kur jie yra.
– O kaip jie pažįsta, kuris švyturys
Klaipėdos, kuris kito uosto?
– Dieną iš jų sienų spalvos, o naktį
iš šviesos švytavimo*, – atsakė
Vytukas. – Švyturiai nudažyti ne
visur vienoda spalva, naktį jie šviečia
ne pastoviai, bet žybčiodami: užšvito,
kelias sekundes pašvietė ir vėl kelioms
sekundėms užgeso. Štai Klaipėdos
švyturys, jei neklystu, taip žybčioja:
keturias šviečia, vienai užgęsta...
– Kad galėčiau kada pamatyti, kaip
švyturys žybčioja, – pasakė Sauliukas
savo pageidavimą.

1
2

Kuo berniukai susidomėjo uoste?
Parašyk, kam reikalingas molas, o kam švyturys.

Plaukiojame laivais
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Kuo galima plaukti?
Senovėje žmonės plaukiojo iš rąsto išskob
tais luotais, iš lentų padarytomis valtimis. Yrė
si irklais. Vėliau pritaikė burę ir pradėjo statyti
vėjo genamus burlaivius*. Išradus garo ma
šiną, atsirado garlaiviai*. Dabar dideli laivai
statomi iš metalo, juos varo įvairūs varikliai.
Keleiviniais laivais žmonės plaukia į turisti
nes keliones, krovininiai laivai veža įvairius
krovinius, prekes. Žvejai plaukia į jūras ir
vandenynus gaudyti žuvų. Vandens trans
portas yra pigiausia keliavimo priemonė.
Lenkija ir Lietuva yra įsikūrusios prie
Baltijos jūros. Tai svarbus jūros transpor
to kelias. Upės, ežerai ir kanalai – tai vi
duržemio transporto keliai. Jais plaukioja
keleiviniai laivai, keltai* ir baržos*, kurios vežioja smėlį, žvyrą ir medieną.
1
2

Rask tekste vandens transporto priemonių pavadinimus ir parašyk juos abėcėlės
tvarka.
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?
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Kelionė pas senelius

Janina Degutytė

Mano močiutė
Ant močiutės kelių
Baltas gulbių sostas.
Ir užmiega vėjas
Ant močiutės kelių.
Ant močiutės rankų
Volungėlės gieda,
Volungėlės gieda
Ir žibuoklių keras.

1
2

Ant močiutės lūpų
Pasakos gyvena
Apie stiklo kalną,
Apie aukso žiedą.

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

Smagu sėdėti ant močiutės kelių.
Senelės rankos yra švelnios.
Močiutė seka pasakas.
3

Nurašyk dainelės žodžius, įrašydamas žodžių galūnes.

Turėjo bobutė
Žil▀ ožel▀.
Įšoko oželis
Į rūt▀ daržel▀ .
4
5

Paėmė bobut▀
Ilg▀ botag▀
Ir plėšė oželiui
Per riest▀ rag▀.

Sukurk gražių linkėjimų senelei ir seneliui.
Padaryk seneliams gėlytę arba kitokią dovanėlę.
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Anūkų ir senelių meilė

Vincas Krėvė

Senelė
Antanukas labiausiai myli savo senelę. Ir kur nemylėsi! Senelė niekuomet
jo nenuskriaudžia. Joje Antanukas randa tik meilę. Ji didžiausia ir uoliausia* jo
užtarytoja ir apgynėja.
Antanukas dar gerai nenubudęs, trindamas
kumščiukais akis, sėdasi ir sprunka nuo lovos žemėn.
Senelė jau sėdi savo įprastoje vietoje – šalia
krosnies ir, seilindama pirštus, verpia plonai plo
nai geriausius linelius.
Nulipęs nuo lovos, Antanukas strikt prie
senelės. Pribėgęs apkabino ją rankutėm už lie
mens.
– Ko taip, anūkėli mažas, anksti atsikėlei? –
klausia jį senelė, glostydama raukšlėta ranka
Antanuko galvelę.
Antanukas nieko neatsako, tik glaudžia galvytę
į jos kelius...
Senelė atsikėlė, paėmė Antanuką už rankutės. Prisėmusi pilną
kaušelį* vandens, senelė prausia Antanukui pirmiausia rankutes, paskui veidą.
Antanukas prunkščia, jam šalta, nemalonu. Jis nenorėtų praustis ir kam ki
tam jis niekuomet nesiduotų. Bet ką padarysi, kad jį prausia pati senelė, kurią
jisai labai myli...
Už ką Antanukas labiausiai myli savo senelę?
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.
1
2

Lietuvių liaudies daina

Gydu, gydu katutes



Gy- du, gy- du
keps mo - tu - tė

ka- tu- tes,
ban- du- tes.

Duos tė - ve- lis
nu - si - pir - ksim

pi- ni - gė- lių,
ba - ran- kė- lių.
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Prisimink, pakartok, atsakyk

Kur iškeliavo daiktavardžiai?

Ant močiutės kelių
Baltas ▀ sostas.

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

Ir aukštyn ▀ žvaigždėtu
Skrisiu, nesustosiu.

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

Iš aukštos pilies
per tiltą ▀ ▀
rieda, bilda.

1
2

Papildyk skaitytų kūrinių ištraukas praleistais daiktavardžiais. Prisimink ir pasakyk
skaitytų kūrinių pavadinimus ir autorius.
Kuriuose iš pateiktų kūrinių kalbama apie keliones? Sudaryk jų sąrašą abėcėlės
tvarka, atsižvelgdamas į autorių pavardes.

Vytautas Bubnys „Tėvynė”
Janina Degutytė „Mano močiutė”
Joana Danutė Žilaitytė
„Geriausia vieta pasaulyje”
Vincas Krėvė „Senelė”
Pranas Mašiotas „Ko Miliutė bijojo”
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.

Prisimink, pakartok, atsakyk
4

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

• Kokios skiriamos
transporto rūšys?
• Kuo galima keliauti
sausumoje?
• Kaip reikia pasiruošti
kelionei?
• Kuo žmogus pirmą kartą
pakilo į orą?
• Kokias žinai oro
transporto priemones?

5

113

• Kuo pasižymėjo Steponas
Darius ir Stasys Girėnas?
• Kokios yra vandens
transporto priemonės?
• Kas gali atlikti
dainuojamuosius
kūrinius?
• Kada daiktavardžių
galūnėse rašome nosines?

Atlikite sienlaikraštį „Mūsų sausis”.

Naujieji metai

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Senelių šventė
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ŽODYNĖLIS
A
alsuoti – sunkiai kvėpuoti, dūsauti
apgaubyti – apsupti, apdengti, aprišti
apsalti – pasidaryti saldžiam
asla – trobos arba klojimo molinės grindys
atkirsti – griežtai atsakyti, atšauti
atšniokštuoti – dėl nuovargio šniokščiant (giliai kvėpuojant) ateiti ar atvažiuoti
Aušrinė – Saulės sistemos planeta Venera, spindinti danguje kaip žvaigždė ir pasirodanti
prieš saulėtekį arba po saulės laidos (kartais vadinama Vakarine, arba Vakare žvaigžde)
B
bala – klanas; klampi vieta su stovinčiu joje vandeniu
balkšvas – balsvas, apybaltis
baltagalvis – žilas
baltagaurė – turinti baltus gaurus (stambius plaukus)
barža – krovininis, paprastai velkamas laivas
besibjaurinti, bjaurinti – šiukšlinti, teršti
bitinčius – bitininkas, bičių globėjas
boselis, bosas – statinė
bučius – iš vytelių pintas įtaisas žuvims gaudyti
burlaivis – burinis laivas
Č
čiaupas – įtaisas vamzdyje skysčiams arba dujoms leisti, pvz., vandentiekio
D
degutuotas – išteptas degutu, juodas, tamsus
deimantas – blizgus, skaidrus, kiečiausias brangakmenis
dėvėti – vilkėti, nešioti
draikytis – tęstis, skleistis, lekioti
dūšia (netinka vartoti) – siela
E, Ė
ėglis – dzūkiškas kadagio pavadinimas
elgetauti – prašyti išmaldos
epušė – drebulė
esti – yra
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G
garlaivis – garu varomas laivas
gelda – lovys, išskobtas pailgas indas
gelžkelis – geležinių bėgių kelias, kuriuo važiuoja traukinys
glamonėti – myluoti, glostyti
grakštus – dailus, lengvas, lieknas
Grigo ratai – žvaigždynas, primenantis apvirtusį vežimą
grikiai – javai, sėjami smėlingose dirvose
grimzti – skęsti, klimpti
gūdus – tamsus, baisus, klaikus
gūžė – kopūsto galva
I, Į
ilgašnipis – turintis ilgą snukį
įnagis – paprastas įrankis
išgrobstyti – išgriebti, išstvarstyti
iškilus – išdidus, puikus
išskobti – išdrožti, išskaptuoti
it – kaip
K
kaimenė – būrys gyvulių, banda
kamantinėti – įkyriai klausinėti, teirautis
kamblys – augalo stiebas
kamparas – šiltuose kraštuose augančio medžio (kamparmedžio) kvapūs ir
skaidrūs sakai, vartojami medicinoje ir technikoje
kanapė – pluoštinis aliejinis augalas
kaušelis, kaušas – didesnis paprastai medinis samtis ar indas atsigerti
keltas – plaukiantis tiltas ar laivas persikelti per upę ar jūrą
keras – krūmas
kiaurai – per, pvz., per visą žemės sluoksnį
kiūtoti – nedrąsiai tūnoti, susitraukusiam tupėti
klasta – apgaulė, pinklės
Kolumbas – garsus keliautojas, Amerikos žemyno atradėjas
krantinė – sutvirtintas krantas
kriaunos – peilio koto aptaisas
krivis, krivaitis – senovės lietuvių dvasininkas, žynys
kudakuoti – rėkti kaip višta
kūlys – storas iškultų šiaudų arba linų ryšulys
kvietkas (netinka vartoti) – gėlė
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L
lietpūtis – vėjas su lietumi
loma – slėnis, įdubimas
lūšna – apgriuvusi troba
M
maigyti – spaudyti, glamžyti, laužyti
Marsas – Saulės sistemos planeta
metūgis – vienų metų medžio ūglys, šakelė
mintuvai – prietaisas linams minti, t. y. atskirti pluoštui nuo spalių
molas – užtvara, sauganti uostą nuo bangų, bangolaužis, potiltis
motoroleris – motociklas su mažais ratukais
muštuvai – staklių dalis
N
nabagas (netinka vartoti) – vargšas, nelaimingas žmogus
nasturta – darželio gėlė gausiais šakotais laipiojančiais stiebais, geltonais pentinuotais
žiedais
neatlyžti – nenustoti pykti, nenurimti
neganda – nelaimė, vargas
nyku – nejauku, nemalonu, liūdna, nuobodu
nusigaluoti – vargti, pražūti
nusigremžti – nusibraižyti, susižeisti
P
pabyloti – papasakoti, pašnekėti
padaboti (netinka vartoti) – pasaugoti
pagairė – vėjo užpučiama vieta
paliūnė – vieta palei liūną, pelkę, pelkės pakraštys
parsroventi – palengva, maža srove tekėti atgal
pasėlis – tai, kas pasėta ar pasodinta (javai, bulvės)
pasimuistyti – linguoti, kinknoti galva; priešintis, spirtis
Pašlavys – Šlavės upelio apylinkės
pataisūnas – pataisas, vaistinis miškų augalas ilgu išsidriekusiu stiebu
pats – vyras
Perkūnas – senovės lietuvių griaustinio ir žaibo dievas
Peterburgas – didelis ir gražus miestas Rusijoje
pilkapis – kalnelis, senovėje supiltas laidojant
pintis – ant beržų ir kitų lapuočių kelmų, išvartų augantis kietas grybas
pirtis – namas ar namelis, skirtas maudytis; namelis ar patalpa linams džiovinti
ir minti
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plaustas – statinys plaukti ar persikelti per vandenis
plytgalis – sutrūkusios plytos gabalas
plostas – vienu kartu paimamas šakėmis šiaudų ar šieno kiekis
prakartėlė, prakartė – ėdžios
pratįsti – pailgėti
prieblanda – temimo arba švitimo laikas
properšėlė, properša – neužšalusi tarp ledo vieta (upėje, ežere arba ant lango stiklo)
R
rarotai – ankstyvosios mišios per adventą
Ryga – Latvijos sostinė
rupšnoti – kramsnoti pešant, skabant
S
sakai – lipnus, kietėjantis skystis, išskiriamas spygliuočių medžių
siaubūnas – tas, kas siaubia, niokoja; slibinas
siera – tokia deganti medžiaga
siūruoti – svyruoti
skatikas – smulkus pinigas, grašis
sklandyti – vartyti, sklaidyti
skradžiai – kiaurai
skverbtis – veržtis, brautis
slaptažodis – slaptas sutartinis žodis ar sakinys
spragilas – įrankis javams, linams kulti (prie koto pririšta buožė)
sruogelė, sruoga – siūlų ar plaukų pluoštas, posmas
strausas (netinka vartoti) – strutis
stūksoti – stovėti
stumbras – stambus laukinis raguotas gyvulys, panašus į jautį
stuobrys – medis be viršūnės
suniurgzti – piktai ar neaiškiai pasakyti, sumurmėti
susigūžti – susispausti, susitraukti (iš šalčio ar baimės)
susitelkti – rinktis į vieną vietą, kauptis
svarstyti – rimtai galvoti, norint ką nors nuspręsti, padaryti išvadas
Š
šilkavilnis – turintis minkštas, švelnias vilnas
Šlavė – upė Lietuvoje, Šventosios intakas
šmaikštus – lankstus; miklus, dailus
šulas – medinio kibiro ar statinės šono lentelė
švytuoti – blykčioti, švysčioti
švyturys – signalizacijos įrenginys laivams ar lėktuvams orientuotis; žibintas,
kelrodis
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T
Talinas – Estijos sostinė
talka – nemokama tarpusavio pagalba, padėjimas dirbti, pagelbėjimas
tykoti – pasalomis žiūrėti, laukti, sėlinti
tyras – grynas, skaidrus, giedras
trykšti – veržtis skysčiui
tvankus – karštas ir drėgnas oras, sunkus kvėpuoti, slogus, troškus
U, Ū
ūkana – rūkas, migla
ulbauti – čiulbėti
ulbesys – čiulbėjimas
uoliausias, uolus – tas, kuris labai stengiasi, stropus
užgaida – noras, geismas
V
velenas – ritinys staklėse
venteris – žvejybos tinklas su uodega ir sparnais iš šonų
verpstė – verpimo įtaisas
vikšras – lerva, iš kiaušinėlio išsiritęs drugio ar kito vabzdžio jauniklis, panašus į kirmėlę
Ž
žabaras – smulki šakelė, žabas, virbas
žebrys – tas, kas turi margą snukį
želdiniai – tas, kas auginama, želdinama; sodinami miško augalai
želmuo – javo daigas; jauna žolė
žemčiūgas – perlas; kvapus ankštinis laukinis arba dekoratyvinis augalas
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