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3 Labas, mokykla!

1. Kaip tu praleidai pirmą dieną mokykloje?
2. Pabandyk pasveikinti mokyklą savais žodžiais.
3. Ar nori lankyti mokyklą? Kodėl?
4. Ko norėtum išmokti mokykloje?

Stasė Valužienė  

Labas, mokykla
 
Gėlėm sumirgėjo  
Rugsėjo pirma,  
Naujų mokslo metų  
Pirmoji diena.  
 
Mokyklos varpelis  
Tuojau suskambės,  
Į pirmąją klasę  
Mane pasikvies.  
 
Čia mano draugai,  
Čia knygos ir juokas.  
LABAS, MOKYKLA,  
AŠ TAVO PIRMOKAS!



4 Moku sveikintis!

LABAS
RYTAS! 

LABAS
RYTAS! 

VISO 
GERO!

VISO 
GERO!

LABA DIENA! LABAS!

LABAS!

LABA DIENA!

LABA DIENA!
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LABAS   RYTAS!       LABAS   VAKARAS!     
Labas   rytas!               Labas  vakaras!                     
VISO   GERO!              LABA DIENA!   
Viso  gero!   Viso!  Laba  diena! Labas!
                   

Moku sveikintis!

1. Kaip sveikiniesi su draugais, o kaip su suaugusiais?
2. Kokius žinai atsisveikinimo žodelius?
3. Kuriais žodžiais sveikiniesi ryte, kuriais dieną, o kuriais vakare?
4. Kokius dar žinai mandagumo žodelius?

LABAS VAKARAS!

LABAS VAKARAS!

LABANAKT!

LABANAKT!
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ABĖCĖLĖ       LABAS, ABĖCĖLE!  

abėcėlė            Labas, abėcėle! 

Labas, abėcėle! 
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Jonas Ruminas

Pirmasis žodis

Su raidėm tos kaladėlės –  
Tai spalvota abėcėlė.  
Aš galiu sudėti žodį,  
Man tėvelis jau parodė. 
 
Dėsiu raidę prie raidės,  
Mano žodis tuoj skambės.  
Viens ir du, viens ir du:  
Mano žodis – be klaidų!

1. Kurias raides jau pažįsti?
2. Pasakyk žodžių pasirinktoms abėcėlės raidėms. 
3. Kurioms raidėms neradai žodžių?
4. Iš kurių raidžių yra sudarytas tavo vardas? Pasakyk jas.
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Susipažinkime 

1. Papasakok, kaip susipažinsi su draugu.
2. Kaip prisistatysi mokytojui arba direktoriui?
3. Padainuok savo vardą ir pavardę.

Aš 
„Saulutės 
kraitelė” – 

tavo 
knygelė.

Labas rytas! 
Aš – Adas. 

Gyvenu 
Seinuose.

Labas! 
O aš – Asta. 

Gyvenu 
Suvalkuose.

Labas! 
Aš – Alė 

iš Krasnavo.

Mokausi prisistatyti! 
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Mykolas Karčiauskas

***

Kaip vadina, sužinojau –
Pirmą raidę. Tai gražu!
Stovi ji tvirtai ant kojų
Perjuosta pusiau diržu.

Greitai ir žodžius skaitysiu.
Kiek jų daug: trumpų, ilgų...
Moki žodį – nepaklysi
Tarp raidžių ir tarp draugų.

AŠ     ADAS     ASTA     ALĖ
aš       Adas       Asta       Alė

Labas, raide A! 

akis Adas

1. Apie kurią raidę kalbama eilėraštyje?
2. Sukurk eilėraščiui pavadinimą.
3. Pasakyk žodžių, kurie prasideda garsu a.
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MANO  VARDAS      TAVO  VARDAS
mano  vardas              tavo  vardas

Labas! 
Mano vardas 

Asta. 
Koks tavo 
vardas?

Koks tavo vardas? 

1. Pasakyk savo vardą skiemenimis.
2. Kokia raide prasideda tavo vardas?
3. Kaip tave vadina mama, tėtis, seneliai?
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1. Paklausk draugo, kuo jis vardu.
2. Kuriuose varduose girdi garsą a?
3. Pažaiskite žaidimą „Labas!”.

Vaikų žaidimas

Labas!

Sustokite ratu. Vienas vaikas eina ratu ir paliečia kitą 
vaiką. Tas išeina iš rato ir eina priešinga linkme. Kai 
susitinka, pirmasis sako: 

– Labas! Mano vardas... Koks tavo vardas?
– Labas! Mano vardas... Viso gero!

Po to bėga ratu vienas į vieną pusę, kitas į kitą, 
stengiasi užimti laisvą vietą. Likęs be vietos žaidėjas 

tęsia žaidimą.

Labas!
Mano 

vardas...

Labas!
Mano vardas... Koks  

tavo vardas?
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Laura Remeikienė

Labas!

Labas, Alma,
Kaip tu gyveni?
Labas, Linai, –
Gyvenu gerai.
 
Labas, Tomai,
Kaip tu gyveni?
Labas, Ona, –
Gyvenu gerai.

Priedainis: 
Akelės mato,
Auselės girdi,
Rankelės moja –
Gyvenu gerai.

Labas, raide L!

lėlė                                                                    Lukas

1. Koks žodis dažniausiai vartojamas sveikinantis? Ką jis reiškia?  
2. Pasakyk kelis žodžius su garsu l. 
3. Kuriuose dainelės žodžiuose yra raidės L ir l?
4. Padainuokite dainelę, vaizduodami jos turinį judesiais.

labas – geras
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1. Pasakyk kelių savo draugų vardus.
2. Kuriuose varduose girdi garsą l, o kuriuose a?
3. Papasakok apie savo geriausią draugą.

Ten mano draugė. 
Jos vardas Ona.

Ten mano draugas. 
Jo vardas Tomas.

Ten Olė. O ten Alma. Jos mano draugės.

Mano draugai
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1. Kodėl ožiukas neturėjo draugų?
2. Ką reiškia pasakymas, kad kažkam „dygsta ragai”?
3. Pasakyk žodžių, kurie prasideda garsu o.

Turi ožka oželiuką
Striukum bukum Bukum buką.
Viską verčia jis namuos
Ir neklauso vis mamos.

Kad negeras oželiukas
Striukum bukum Bukum bukas,
Jam išdygs ilgi ragai,
Bėgs nuo jo visi vaikai.

Aš nebūsiu kaip ožiukas
Striukum bukum Bukum bukas.  
Ant galvos nebus ragų.
Aš turėsiu daug draugų.

O–o–o!       ONA      OLĖ     TOMAS      ROMAS 
Oi oi oi!      Ona        Olė       Tomas         Romas

Labas, raide O! 

ožka Onutė

Vytė Nemunėlis

Striukum bukum Bukum bukas



15
Lietuvių ratelis

Vai, išeiki, oželi

– Vai, išeiki, oželi, 
Į kiemelį šokti,
Vai, parodyk, oželi,
Kaip berniukai šoka. 

– O tai šitaip ir va šitaip,
Taip berniukai šoka.

– Vai, išeiki, oželi, 
Į kiemelį šokti,
Vai, parodyk, oželi,
Kaip mergaitės šoka. 

– O tai šitaip ir va šitaip,
Taip mergaitės šoka.

– Vai, išeiki, oželi, 
Į kiemelį šokti,
Vai, parodyk, oželi,
Kaip ožiukai šoka. 

1. Kartu su oželiu pažaiskite ratelį.
2. Pratęskite žaidimą, pavaizduodami, kaip kiškučiai, meškutės, paukščiukai šoka.
3. Kuriuose ratelio žodžiuose girdi garsą o?

Žaidžiu su draugais 
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1. Papasakok apie savo šeimą.
2. Ką jūsų šeima mėgsta veikti kartu?
3. Paklausk draugų apie jų šeimas.

MAMA     TĖTIS     SENELĖ       
mama        tėtis         senelė                

SESĖ         BROLIS SENELIS
sesė            brolis   senelis

Mano šeima 

MAMA TĖTIS

BROLIS

SESĖ

SENELIS

SENELĖ

AŠ
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mama Matas

1. Papasakok apie savo mamą.
2. Išmok eilėraštuką atmintinai ir padeklamuok savo mamytei.
3. Pasakyk kelis žodžius, kurie prasideda garsu m, ir kelis, kuriuose garsas m  

yra viduryje.

Mokytoja mums parodė,
Kaip rašyt mieliausią žodį:
M ir A,
M ir A –
Pažiūrėkite! –
MAMA.
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Lopšinė

A a a pupa

1. Papasakok, ką veikia tavo mamytė.
2. Ar prisimeni, kokią lopšinę tau dainuodavo mamytė?
3. O dabar tu pamėgink padainuoti mamytei lopšinę.

A a a pupa.

Kas tą pupą supa?

Supa tėtis ir mama,

Ir katytė murzina.

Mama

Mama 

Mama

Mama 

Mamytės rūpestėliai

verda    šluoja   mašiną vairuoja   laisto   sėja   fėja

Mama 

Mama

Mama  
– mano
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1. Papasakok apie savo tėvelį.
2. Išmok dainelę apie tėvelį.
3. Ką nukalė tėvelis? Kuriuose žodžiuose girdi garsą t?
4. Palenktyniaukite: kas pasakys daugiau žodžių, prasidedančių garsu t.

Vaikų daina 

Mano tėvelis buvo kalvelis

Mano tėvelis 

buvo kalvelis. 

Tik tiku, tik taku, 

buvo kalvelis.

Kalė per dieną 

žagrelę vieną. 

Tik tiku, tik taku, 

žagrelę vieną.

tėtė Tomas
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Tomo mama                 .    

Tomo tėtė                .                                    

Mato mama                     .                               

Ką dirba mano tėveliai?

1. Pasakyk, kas yra Tomo, Mato ir Onos tėveliai.
2. Pavaizduok savo tėvelių profesijas judesiais.
3. Kuo tu norėtum būti?

mokytojas  policininkas pardavėjas  
gydytojas  kirpėjas žemdirbys

TOMO          MATO     

Tomo            Mato

Kas tavo mama?   Kas tavo tėtė?

Mato tėtė                 .       

Onos mama                    .   

Onos tėtė                     .       
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1. Papasakok apie ežių šeimą.  
2. Kaip aiškinamas raidžių E ir Ė atsiradimas? Kuo šios raidės skiriasi?  

Taisyklingai ištark e ir ė garsus.
3. Pasakyk kelis žodžius su garsu e ir kelis su garsu ė. 
 

Ramutė Skučaitė

Raidžių namučiai

ėriukasežys

Vaje, nelaimė atsitiko:
Tik trys dantukai grėbliui liko.
Ar čia nelaimė? Na, jau ne –
Grėbliukas mūsų virto E.

Pasviro viršum jo gėlė –
Dabar grėbliukas tapo Ė!

Po egle – ežių šeima:
Du ežiukai ir mama.
Ei, o kur ežiukų tėtė? –
Nupupsėjo padirbėti.
Bet pareis ir bus šalia
Prie ežiukų po egle.



22 Gera mums kartu

1. Pažaiskite ratelį „Graži mūsų šeimynėlė”.
2. Kuriuose žodžiuose girdi tik garsą ė, o kuriame tik e? Kuriuose žodžiuose 

girdi abu garsus?

Lietuvių ratelis

Graži mūsų šeimynėlė

Graži mūsų šeimynėlė
Šiandien susirinko.
Sėdi mūsų šeimininkas už stalelio linksmas.
Su rankelėm pliaukšt pliaukšt (plojam),
Su kojelėm taukšt taukšt (taukšim) –
Labas rytas jums jums,

Vakarėlis mums mums (sveikinamės su kaimynais).



23 Mūsų klasė

Tomo, Rasos ir Onos klasė.
Ten lenta, o ten stalas.
Kampe stovi spinta.
Kas kabo virš lentos?

1. Papasakok apie savo klasę.
2. Kokie daiktai yra tavo klasėje? Pasakyk jų pavadinimus skiemenimis  

ir garsais.

stalas 
kėdė 
suolas 
spinta 
kilimas 
lenta 
gaublys 
žemėlapis 
televizorius 
herbas
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Ramutė Skučaitė

***

Šoko katinas ant stalo

Ir atsitūpė ant galo.

Stalas klept! – staiga apvirto.

K raide išsyk pavirto.

Katinukas išsigando

Ir atversti stalą bando...

1. Kaip eilėraštuke aiškinamas raidės K atsiradimas?
2. Ko išsigando katinukas? Atsakyk visu sakiniu. 
3. Kuriuose kūrinėlio žodžiuose girdi garsą k? 
4. Sugalvok eilėraštukui pavadinimą.

kėdė katė
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1. Papasakok, ką vaikai veikia klasėje.
2. Ką tu veiki mokykloje? Kuriuos darbus labiausiai mėgsti dirbti?
3. Paklausk tėvelių, ką jie mėgo veikti mokykloje.

Ką veikiame klasėje?

Mes – klasėje

Mes mokykloje netingim.

Esam darbštūs ir tvarkingi.

Skaitom, rašome, skaičiuojam

Ir dainelę padainuojam.

rašo   skaito   piešia   skaičiuoja  
groja   kerpa   klijuoja  pasakoja

Alma rašo.

Tomas skaito.

Elė piešia.

Matas skaičiuoja.

Romas groja.

Rasa kerpa.

Onutė klijuoja.

Adas pasakoja.
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Alma ėmė         .           Elė ėmė        .

Tomas ėmė        .   Matas kalė              .

Mato    .          Lėkė Tomo           . 

Žaidžiame kartu

Alma  ėmė  Elė 

kalė  kėlė  lėkė

lėlė  meškis  kaladėlės    mašinėlė 
lėktuvas  dėlionės  kamuolys      namas

1. Papasakok, kaip tu žaidi su draugais.
2. Kokius žaidimus mėgsta jūsų klasės mergaitės, o kokius – berniukai?  

Kokius žaidimus žaidžiate visi kartu?
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1. Kokios patalpos yra tavo mokykloje? Kam jos reikalingos?
2. Ką tu veiki sporto salėje, ką bibliotekoje, o ką valgykloje?
3. Kas dirba mokykloje?     

klasė    
sporto salė 
biblioteka 
valgykla  rūbinė
svetainė        raštinė
mokytojų kambarys
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Zenė Sadauskaitė

I ir Y

I – trumpa ir Y – ilga –

Irklas, inkilas, yla...

Jei išmoksi atpažinti –

Parašysi be klaidų!

Labas, raidės I ir Y!

1. Kuriuose žodžiuose girdi garsą i, o kuriuose y?
2. Išmok taisyklingai tarti garsus i ir y.
3. Į ką yra panaši raidė I, o į ką – Y?

inkilas yla



29

1. Kokia yra tavo mokykla? Nupiešk ją.
2. Kuriuose Vyto ir Virgio pasakojimų žodžiuose yra raidė i, o kuriuose y?  

Taisyklingai ištark tuos žodžius.

graži        nauja     didelė     aukšta 
negraži    sena       maža      žema

Mano mokykla yra didelė ir nauja. 
Ji yra labai graži. 

Man patinka mano mokykla.

Mano mokykla yra sena. 
Ji yra maža ir žema. 

Mano mokykla yra graži. 
Ji man patinka.
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Lietuvių ratelis

Maišas yra

Sustojame į du ratelius – mergaičių ir berniukų.  

Eidami dainuojame:

Mūsų maišas pakulinis,

Trinytai išaustas,

Mūsų maišas pakulinis,

Trinytai išaustas...

Renkamės porą ir sukamės po du dainuodami:

Maišas yra, žirniai byra,

Maišas yra, žirniai byra.

Maišas yra, žirniai byra,

Maišas yra, žirniai byra.

Žaidžiame mokyklos kieme

1. Išmokite ratelį „Maišas yra” ir visi kartu jį pažaiskite. 
2. Kokius dar žaidimus žaidžiate mokyklos kieme?
3. Pasakyk po sakinį su žodžiais: esu, esi, yra, esame, esate.

aš        esu      mes       esame
tu        esi       jūs        esate
jis, ji   yra       jie, jos   yra  
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Pagal Mariją Meilę Kudarauskaitę

Kuprinė

Kiek vaikų mokyklon bėga,
Kiek jų mina žvyrą, sniegą?
 
Ant pečių – marga kuprinė.
Kas kuprinėje – Tėvynė.
 
Ten knygelės. Skaitiniai.
Raidės. Skaičiai. Sakiniai.

Iš tų žodžių pasakaitės,
Visas margas knygų kraitis.

1. Ką tu nešiesi kuprinėje?
2. Kuriuos daiktus dedi į plunksninę? Kodėl?
3. Kuriuose mokyklinių reikmenų pavadinimuose yra garsas i?

vadovėlis  sąsiuvinis  pieštukas 

liniuotė  tušinukas  drožtukas

klijai  trintukas  teptukas 

spalvoti pieštukai flomasteriai  plunksninė
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Vaikų šokis – mankšta

Viens, du, trys, keturi, penki
Žaisti su mumis gali.
Rankas ant liemens uždėk,
O kojelėm patrepsėk.

Viens, du, trys, keturi, penki
Žaisti su mumis gali.
Rankutes aukštai iškelk
Ir saulutę paridenk.

Viens, du, trys, keturi, penki
Žaisti su mumis gali.
Dar galvelę pakraipyk
Ir aplink apsidairyk.

Mano skaičiai 

Juokavimas

Aš ir tu – tai du,
Gabrys – tai trys,
Ką tu čia turi – keturi,
Penki – vanagą peši.
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Vaikų skaičiuotė

Viens, du, trys –
Višta ir gaidys.
Aš – viščiukas, tu – gaidžiukas,
Viens, du, trys.

1. Išmok skaičiuoti iki penkių arba daugiau.
2. Suskaičiuok, kiek turi pieštukų, tušinukų, teptukų ir kitokių daiktų  

plunksninėje.
3. Paieškokite savo klasėje vienodų daiktų ir suskaičiuokite juos.

Kiek?

1 VIENAS                              1 VIENA

2 DU    pav. sąsiuviniai                2 DVI   

3 TRYS                   3 TRYS 

4 KETURI            4 KETURIOS 

5 PENKI                5 PENKIOS
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1. Pasiklausyk mokytojo skaitomos knygelės „Zuikis Puikis”.
2. Papasakok, kaip zuikis ėjo į mokyklą. Kodėl jis neišmoko skaityti?
3. Kiekvienam paveikslėliui sudaryk po sakinį. Sakinyje turi būti tiek žodžių,  

kiek yra langelių po paveikslėliu.
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Anzelmas Matutis

Keturi kampai

Čia, žaisliukų 
Kambary,
Daug kampiukų –
Keturi:

Kampas pirmas –
Žirgas širmas!
Kampas antras –
Stypso gandras!

O tenai –
Kampe trečiam –
Stalas lėlei
Ir svečiams...

Žaislų pasaulyje

1. Kas buvo pirmame, kas antrame, kas trečiame, o kas ketvirtame kampe?
2. Pažvelk į paveikslėlyje pavaizduotas lentynas ir pasakyk, kurie žaislai yra  

pirmoje lentynoje, o kurie antroje. 

pirmas    antras    trečias    ketvirtas    penktas

Kas ketvirtame
Kampe?
Laivas 
Plaukioja upe.

Laivas didelis,
Raudonas.
Aš – to laivo
Kapitonas!



36 Rudens spalvos

Ramutė Skučaitė

Rudenėlio spalvos

Rausta lapai 
Pamažu.
Rudenėli,
Kaip gražu.

Va – geltoni,
Va rudi!
Kaip kitus 
Spalvot žadi?

Tuos, ant ąžuolo
Tenai,
Nudažykim 
Mėlynai!

Kai spalvosi 
Lapukus,
Imk 
Ir mano pieštukus!

1. Ką įdomaus galima pamatyti rudenį?
2. Apsidairyk aplinkui. Kokių spalvų daiktus matai?
3. Pasakyk, kokios spalvos yra tavo kuprinė, plunksninė, batai.

juoda žalia

mėlyna

violetinė

ruda

raudona

oranžinėgeltona

balta



37 Labas, raidės U ir Ū!

1. Kuriuose žodžiuose girdi garsą u, o kuriuose ū?
2. Išmok taisyklingai tarti garsus u ir ū.
3. Į ką dar panašios raidės U ir Ū?

Ramutė Skučaitė

U ir Ū

Einam su sese kartu, 
Matom – guli raidė U.
Bet galvojam ją pakėlę –
Radom U ar pasagėlę.

Laukia meškinas svečių.
Štai puodelis su dangčiu,
O puodelyje saldus,
Liepom kvepiantis medus.

upė ūsai



38 Kas girdėti miške?

1. Pakviesk kuo daugiau paukščių ir žvėrelių į seną malūną. Pamėgdžiok juos.
2. Kuriuose pamėgdžiojimuose girdi u, o kuriuose ū?
3. Papasakok kokią nors linksmą istoriją iš savo gyvenimo. Jei neprisimeni,  

paklausk tėvelių arba senelių.

Juozas Nekrošius

Juokas

Tamsoje girdėjos juokas –
Naktį juokėsi apuokas.
Jam, pamiršus savo bėdą,
Girioj pritarė pelėda.

Kas nutiko? Nieko tokio!
Su visais drauge kvatoki.
Volungės mat ėmė suokti:
– Sveika juoktis! Sveika juoktis!

vilkas  lapė  pelėda  kiaunė  voverė 
genys  kiškis  ežys   varlė  volungė

 Ū ūūū  ūūū!
U ūūū!          U ūūū!

Kum kum kum! 

Aū ūūūūūū!

Mur mur mur!
Tuk tuk tuk!
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1. Pasiklausyk mokytojo skaitomos pasakos.
2. Išvardink pasakos veikėjus. 
3. Kuriuose pasakos žodžiuose girdi garsą u, o kuriuose ū? Pateik kelis pavyzdžius. 
4. Suvaidinkite pasaką. 
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Liutauras Degėsys

Sodas rudenį

Kas ten supasi virš sodo?
– Obuolys!
Jis labai liūdnai atrodo –
Tuoj nukris!

Šąla, bąla, sąla slyvos
Ant šakos –
Jos pamėlusios, bet gyvos
Vos ne vos.

Uogų krūmai pasišiaušę
Kaip ežiai,
Ir lėtai siūbuoja kriaušės –
Išdidžiai.

Mūsų sodas

1. Kokie vaisiai paminėti eilėraštyje? Kokius dar žinai vaisius?
2. Kuriuos vaisius tu mėgsti?
3. Balsuodami išrinkite savo klasės skaniausią vaisių.

obuolys  kriaušė  slyva  vyšnia 
trešnė  serbentai  agrastai vynuogė



41 Labas, raidės S ir Š!

1. Papasakok apie obuoliukų šeimą.
2. Pritaikyk eilėraštuką kitai vaisių šeimai (pvz., kriaušių). 
3. Kurių vaisių pavadinimuose girdi s, o kurių š?
4. Papasakok apie tai, kaip raidė s virto š.   

Ramutė Skučaitė

Obuoliai

Vasarėlė išnokino
Gausią obuolių šeimyną:
Matot? Nesunku atspėti –
Apvalus raudonas tėtė,
Ryto rasą gerdama,
Supas apvali mama...
O sesyčių,
O broliukų! –
Pilnas medis 
Obuoliukų!

sodas šaka
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1. Apie kurias daržoves kalbama mįslėse?
2. Kurių daržovių pavadinimuose girdi garsą s?
3. Kurioje mįslėje yra daugiausia raidžių s ir š?

Daržo mįslės

morka  ropė  agurkas  pomidoras 

ridikas  burokėlis  svogūnas  pupelės 

žirniai  bulvė  poras   kalafioras

Žalia žolė, bet ne žolė,
Su uodega, bet ne pelė.

Geltona koja po žeme,
Žalia uodega viršuje.

Geltona panelė 
Su šimtu 
suknelių.

Baltos vištelės
Po žeme miega.

Šimtas lapų, šimtas šakų,
Pats ant vienos kojos.

Šimtas sesyčių vienam 
lopšy supasi.

Raudonas gaidelis 
po žeme gieda.



43

Asta    Astos   sesė   ės  sės   kas   kam

Asta sės

Asta sės        . Astos sesė sės       . O aš –              .

                   ės      .                 ės        . O kas ės              ?

Tomas sako:

– Kam tos                            ?

1. Apie kokias daržoves skaitei? 
2. Papasakok apie pasirinktą daržovę.
3. Kurias daržoves valgo jūsų šeima? Kokius patiekalus iš jų ruošiate?

ilgas apvalus        saldus       trumpas   
ilga  apvali         saldi      trumpa
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1. Tęskite pasaką, sugalvokite vis kitą senelio talkininką.
2. Parodyk lapą, ant kurio parašytas ilgiausias sakinys. Kiek jame žodžių?
3. Rask pasakos tekste žodžius su raide s ir raide š. Jei moki, perskaityk.

anūkas  anūkė 

katinėlis šunelis 

vištytė gaidelis

kiškelis pelytė

Svečiuose pas pasaką „Ropė”

K
ar

tą
 s

en
el

is
 p

as
od

in
o 

ro
pę

.

Ro
pė

 a
ug

o 
au

go
 ir

 u
ža

ug
o.

Se
ne

lis
 n

or
ėj

o 
ro

pę
 iš

ra
ut

i.

Rov
ė r

ov
ė –

 ne
išr

ov
ė.

Pasi
kviet

ė s
enelę

. 

Rovė rovė – neišrovė.



45 Labas, raide R!

1. Papasakok, kaip Rudis mokėsi skaityti.
2. Sugalvok eilėraštukui pavadinimą.
3. Pasakyk kuo daugiau žodžių, kuriuose girdi garsą r.
4. Padėk Rudžiui perskaityti žodžius.

Ramutė Skučaitė

***
– Rudi, čia šunų raidynas.
Kaip raidelė ši vadinas?

Rudis raidę R pamiršo
Ir dėl to labai įniršo!

– Rudi, kas tau pasidarė?
R R R, – įniršęs Rudis tarė, –
R R R!

ropė                                                                 Romas

 kė                      mas                   ta
rė      mas                     Ro          kas         rū       mas
           tis                      ma                       kas



46 Sekame pasakas

Lietuvių pasaka

Vištytė ir gaidžiukas

kar
raškė
karkė

ošė. Šakos. Rasa. Laša lašas.

      raškė                      . O                 karkė.

– Kar kar kar! Mesk            .                   metė               .

rėkė, karkė: kar kar!

Ko rėkė                    ?



47 Sekame pasakas

1. Pasek pasaką, kuri tau labiau patiko.
2. Paieškok pasakų tekstuose žodžių su raidėmis R ir r.
3. Padėk varniukui perskaityti žodžius.

Lietuvių pasaka
Varna ir sūris

 Varnele, 
 varnele...

Kvar kvar!

Nepavyko...

 kė

kar  klas

 tas

 tas

ra  šo

 sa

šė

ta 

a

rė
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Vytė Nemunėlis

Namas

Pastačiau aš gražų namą:
Nei per aukštą, nei per žemą,
Nei per trumpą, nei per ilgą –
Du langai prieš saulę žvilga,
Durys eit į vidų kviečia,
Kaminas iš tolo šviečia.

         

1. Kokį namą pastatė vaikas?
2. Kas yra šalia raidės N namelio? 
3. Perskaityk žodžius, kurie parašyti ant gretimų namelių.
4. Į kokias raides yra panašios raidės N ir n?

Labas, raide N!

namas                                                              Norbertas

          na             se    šo  šer             nė

mas   ras   ta            nas               ra          rė



49

Mano namas

Norbertas sako:

Mano namas yra ant kalno. Jis yra netoli miško ir upės. 

Namo sienos – baltos, o stogas – raudonas. Ant stogo 

– kaminas. Name yra keli langai ir dvejos durys. Yra ir 

balkonas.

Aplink namą yra kiemas. Ten žaidžiu su sese.

O kas ten slenka?

1. Koks Norberto namas?
2. Papasakok apie savo namą, o jei nori – nupiešk jį.
3. Suvaidinkite vaikų ir sraigės pokalbį.
4. Kas dar „nešioja” savo namą?

Koks mano namas?

stogas    kaminas langas      
durys  balkonas laiptai

Sraige, sraige,
Sraige, sraige,
Tau vikriau judėti reikia.

Manot, lengva
Takučiu
Vilkti namą ant pečių?



50 Statome namą

Na, na!  namas  nešė  neša  mano 

Onutė  Mantas Arnas  Nora

1. Papasakok, ką žaidė vaikai.
2. Kam atiteko namas?
3. Kaip vadinasi paveikslėlyje pavaizduoti namai? Kas juose gyvena?
4. Kartu su kuo nors iš namiškių pastatykite namą iš įvairių atliekų.

būda    lizdas   narvelis    drevė    avilys    ola

Namas

Onutė, Mantas, Arnas nešė                         .  Tomas  

kalė               .

Mantas sako:

– Onutės, Arno, mano namas!

Onutė neša lėles. Mantas neša mašinas.  

Arnas neša raketas.

O katė Nora:

– Na, na! Namas mano!



51 Mano kambarys

1. Kokie daiktai yra Onutės kambaryje?
2. Pasakyk, ar pavaizduotų daiktų pavadinimuose yra garsas n.
3. Papasakok apie savo kambarį arba kambarį, kokį norėtum turėti.
4. Paklausk savo draugų, kokie daiktai yra jų kambariuose.

ONUTĖS KAMBARYS

SIENA   LOVA   LANGAS  PALANGĖ LENTYNA

SPINTA         GRINDYS  KILIMAS    



52 Mano skaičiai

1. Kaip skaičiavo vilkas, o kaip lapė?
2. Kartu su gaidžiu juokaudami pasimokykite skaičiuoti.

Viens, du, trys,
Aš esu gaidys!

Keturi, penki –
Ką tu čia renki?

Šeši, septyni –
Grūdai geltoni.

Aštuoni, devyni –
Kibirai pilni!

Dešimt –
Pririnkom ir nešam!

Maža pasakėlė

                 Nutarė lapė ir vilkas eiti lenktynių, kas             
              greičiau suskaičiuos iki dešimties.
                          Vilkas skaičiuoja:
                                „Vienas, du, trys, keturi, 
penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt”.
O lapė:
„Vienas – penki, du – penki, štai ir dešimt”.
Taip lapė nurungė vilką. 



53 Mano skaičiai

3.  O dabar pats suskaičiuok paveikslėliuose pavaizduotus daiktus.
4.  Kiek jūsų klasėje mokinių? Kiek yra mergaičių, o kiek berniukų?

            6 šeši                                           6 šešios 

            7 septyni                               7 septynios

            8 aštuoni                                8 aštuonios

             9 devyni                               9 devynios

             10 dešimt                              10 dešimt



54
Žaidimas

Skrido žąsys

Visi žaidėjai sustoja arba susėda ratu. Susikimba rankomis 
taip, kad dešinės rankos delnas būtų viršuje, o kairės – po 
draugo delnu.
Tada kiekvienas žaidėjas sako po žodį ir dešine ranka suploja 
per kito žaidėjo dešinę ranką: „Skrido – žąsys – per – upelį – ir 
– pasakė – skaičių _?”.
Vaikas, ties kuriuo sustojama, pasako bet kokį skaičių ir toliau 
ratu skaičiuojama. Pavyzdžiui, vaikas sako 5. Tada toliau ratu 
skaičiuojama iki 5 ir suplojama per draugo ranką.
Kai vaikas sako paskutinį skaičių, draugas turi patraukti 
ranką. Jei nespėja, iškrenta iš žaidimo.
Žaidžiama tol, kol lieka vienas vaikas. Jis laimi žaidimą.

Mokomės skaičiuoti 

1. Pasitikrinkite, ar jau mokate skaičiuoti – pažaiskite žaidimą „Skrido žąsys”.
2. Kuris skaičius tau labiausiai patinka? Kodėl?

?(5) skaičių

Skrido

pasakė

žąsys

ir upelį

per

vienas

penki

du trys

keturi



55 Mokomės skaičiuoti 

3.  Pasakyk, kiek ko yra paveikslėlyje.
4.  Kurių skaičių pavadinimuose girdi garsą n?
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Skaičiuotė

Vaikai, vaikai, vanagai,

Šokit, grokit kaip žiogai.

Tam, kas šokti nemokės, 

Varnas gaudyti reikės!

Tau!

Labas, raide V!

1. Kuo persirengė vaikai? Kurių persirengėlių pavadinimuose girdi garsą v?
2. Kuriuose varduose girdi garsą v?
3. Palenktyniaukite: kas pasakys daugiau žodžių su garsu v.

varna                                                              Valdas
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4.  Suvarstyk lenteles į vėrinį ir perskaityk eilėraštuką. 
5.  Kuri raidė yra visuose žodžiuose?

VILKAS VILKO
DVI

AVIS.

VERKĖ VARNA.
VERKS VĖŽYS.

VARLĖS TVERS VISUR TVORAS.

VORAS
VYS TVIRTAS VIRVES.

VISI VILKUS IŠVARYS.

IŠVADUOS
VISAS

AVIS.



58
Pranciška Stravinskaitė

Rytis

Mūsų Rytis 
Dar mažytis,
Bet jau moka 
Pats tvarkytis.
Išsivalo dantukus,
Susivarsto 
Batukus.

Net broliuką 
Jis aprengia,
Pusrytėliams
Stalą dengia.
Nėr kada
Aplink dairytis!
Štai koks vyras
Mūsų Rytis!

1. Kokius darbus moka Rytis? 
2. Kokius darbus tu moki dirbti?



59 Tvarkome namus

3.  Papasakok, kaip vaikai tvarko namus.
4.  Sakiniuose po nuotraukomis rask žodžius su raide V arba v.

Tvarko žaislus.  Sudeda knygas.

Valo dulkes.  Laisto gėles.

Šluoja grindis.  Siurbia.

Kloja lovą.  Plauna indus.



60 Tvarka ir švara

1. Papasakok, kaip vaikai rūpinasi tvarka ir švara namuose.
2. Kaip tu padedi tėveliams tvarkyti namus?
3. Paklausk draugų, kaip jie tvarko namus.

Padedame tvarkyti namus

Mama ir tėvelis tvarko namus. Padedame ir mes.  

Aš laistau gėles. Vytas valo dulkes. Vilma plauna  

indus. Viktoras kloja lovas. Vėliau visi valome grindis. 

Po to einame į savo kambarį. Aš ir Vilma tvarkome 

žaislus. Vytas ir Viktoras tvarko knygas ant lentynos.

Malonu, kai visur yra tvarka ir švara!

tvarko       valo       visi    Vytas  tėvelis   
tvarkome valome visur    Vilma  savo
tvarka                                    Viktoras švara       



61 Mokomės švęsti

KALĖDOS

SENELĖS DIENA
SENELIO DIENA

MOKYTOJŲ DIENA

VĖLINĖS

GIMIMO DIENA
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Anzelmas Matutis

Mamos pyragas
Neša mums
Mama
Pyragą.
Ant pyrago
Žvakės dega.

Tėtis sako:
– Žvelki, Matai!
Tos žvakutės –
Tavo metai.

1. Apie kieno gimtadienį kalbama eilėraštyje?
2. Kiek metų sukako Matui?
3. Kiek tau metų?
4. Paklausk draugo, kiek jam metų.

vieni   dveji    treji   ketveri   penkeri   šešeri
septyneri    aštuoneri    devyneri    dešimt

O tų metų
Jau būrys:

Ant pyrago
Žvakės trys!

Kiek 
tau 
metų?
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Onute!
Kviečiu Tave į savo gimimo dienos 

šventę. Man jau aštuoneri! 
Atvažiuok pas mus šį sekmadienį. 

Mama iškeps skanų tortą.
                          Matas

Kviečiu į gimtadienį

1. Kas ir ką kviečia į gimtadienį?
2. Kada Matas švęs savo gimtadienį? Kiek jam metų?
3. Kuo berniukas vaišins svečius?
4. Pasimokyk gražiai pakviesti svečius į savo gimtadienį arba kitą šventę.
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1. Kiek gėlyčių ir debesėlių nupieštum tu?
2. Pasveikinkite savo mokytojus su jų švente – padovanokite jiems gerų darbų 

puokštę.

Mokytojų diena

ir

Mokytoja tarė:
– Vaikai! Jei padarėte gerą darbą, 

pieškite               , jei blogą –               .

Rasa piešia gėlytes.
– Kiek gėlių nupiešei? – klausia mokytoja.
– Vieną, dvi, ...
– O kokius gerus darbus padarei?
– Nuvaliau lentą, palaisčiau gėles, paaiškinau Tomui 
uždavinį... 
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1. Ką minime Vėlinių metu?
2. Kaip jūsų šeima švenčia Visų šventųjų dieną ir Vėlines?

Vėlinės

Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo šventė.
Žmonės sutvarko ir aplanko artimųjų 
kapus. Kapinės nušvinta žvakučių 
šviesa. Bažnyčiose laikomos 
gedulingos Mišios.
Tai tylos ir ramybės diena.
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Petras Panavas

Kalėdėlė

Snigo, snigo ir prisnigo.
Ne bėda –
Atvažiuoja Kalėdėlė Kalėda!

Lekia briedis devynragis
per pusnis,
Žiba tviska ir eglelė, ir pušis.

Žiba tviska ir kelelis,
ir namai –
Atvažiuoja Kalėdėlė, leliumai!

Snigo, snigo ir užsnigo.
Ne bėda –
Atvažiuoja Kalėdėlė Kalėda!

1. Kokiai šventei skirtas eilėraštis?
2. Kaip kūrinyje pavaizduotas Kalėdų atvykimas?
3. Kaip tu ruošiesi Kalėdų šventėms?

eglutė  prakartėlė  žvaigždė 
burbulas  grandinė  dovana
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Stasys Yla

Kūčios

Šią naktį gimė
Jėzus Vaikelis.
Prie stalo meldžias 
Mama ir tėvelis.

Tėvelis laužo 
Mums paplotėlį,
Mama dalija
Po gabalėlį.

Ačiū Tau, Jėzau,
Už dovanėlę.
Sotink ir laimink
Mūs šeimynėlę.

Prie Kūčių stalo

1. Kuo pradedama Kūčių vakarienė?
2. Kaip atrodo Kūčių stalas?
3. Už ką dėkojame ir ko prašome Kūčių vakarienės metu?
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Danutė Čiurlionytė

Kalėdų Senelių šalis

Toli šiaurėje yra Kalėdų Senelių šalis. Ten viskas 
aplinkui balta balta. Pačiame tos šalies viduryje, ant 
didelio ledo kalno, stovi didžiuliai ledo rūmai. Tuose 
rūmuose ir gyvena Kalėdų Seneliai. Jie irgi visi balti, 
baltais plaukais ir ilgomis baltomis barzdomis. 
Tik vieną kartą per metus – prieš Kalėdų naktį – 
Seneliai pasipuošia raudonais apsiaustais, užsimauna 
raudonas kepures ir apsiauna raudonais batais. 
Pasipuošę jie leidžiasi į kelionę, skuba pas vaikus.  
Tai laimingiausia Kalėdų Senelių diena.

1. Kur yra Kalėdų Senelių šalis? Kokia ji?
2. Kuo puošiasi Seneliai per Kalėdas?
3. Kodėl Kalėdos jiems yra laimingiausia metų diena?
4. Kokia diena tau laimingiausia?
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Zita Gaižauskaitė

Gruodis

Sutikau šį rytą gruodį.
– Kur skubi, kur šitaip skuodi?

Kur ant balto žirgo skrieji?
– Tuoj Kalėdos, tuoj Naujieji.

Reikia žemę padabinti,
Jai kasas tvirtai supinti.

Sniegeliu užbert kelius
Ir sukaustyt upelius.

1. Kur skubėjo gruodis? Kokius darbus jis turėjo nuveikti?
2. Kokios šventės minimos eilėraštyje?
3. Parašyk šventinius sveikinimus savo artimiesiems.

Kalėdų ir Naujųjų metų sveikinimai

Linksmų šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų!
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Nijolė Morkūnaitė

Močiutė

Man močiutė sengalvėlė
Plaukelius šukavo.
Mane mažą anūkėlį
Supdama dainavo:

Mik, miegok. Saulelė miega.
Vakaras už lango.
Nuo tamsos šešėlių saugo
Anūkėlį brangų.

1. Kaip močiutė augino savo anūkėlį?
2. Ko močiutė linkėjo savo anūkui?
3. Papasakok apie savo močiutę.

Mik, miegok. Dienelės bėga.
Auk be rūpestėlių.
Visada pridengs močiutė
Nuo audrų ir vėjų.
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Zita Gaižauskaitė

Dėkoju, seneli

Už tai, kad saulytė 
Sapnely aplanko, 
Dėkoju, seneli, 
Už šilumą rankų...

Nukrito žvaigždelė 
Ant mano delniukų. 
Priimki, seneli, 
Gėles iš anūko.

Sausio 22-oji – Senelio diena

1. Už ką anūkas dėkoja savo seneliui?
2. Ką vaikas dovanojo seneliui?
3. Pasveikink savo senelius su jų švente. Parašyk jiems gražius sveikinimus.

Daug sveikatos 
linkim Jums, 
mieli Seneliai!
Būkite laimingi
dieną ir naktelę!
        Anūkai 
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Zita Gaižauskaitė

Linksmasis traukinukas  

Gandro sparnas sukas,
Klevo lapas čeža.
Linksmas traukinukas
Rudenėlį veža.

Rieda per kalnelį,
Dunda per giraitę.
Ant kelmų kelmučiai
Šoka net sukaitę.

Dairosi kiškelis
Pro vagono stiklą.
Lydi rudenėlis
Kiškį į mokyklą. 

Sigitas Geda

Kažkur girdėta

Ant aukšto, aukšto kalno
Sėdėjo mažas žmogelis.
Kokios spalvos buvo jo batelis?
Juodos! Paskolink man tokią spalvą!

1. Pagal kūrinėlį sukurkite žaidimą,  
kurio metu pasimokysite spalvų 
pavadinimų.

1. Ką veža linksmasis traukinukas?
2. Per kur jis riedėjo?
3. Kur traukiniu važiavo kiškis?
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Elena Tolvaišienė

Viens, du, trys

Viens, du, trys – tu suplok
Ir gražiai nusišypsok.
Viens, du, trys – pašokuok,
Kaip paukštelis suplasnok.

Viens, du, trys – patrepsėk,
Piršteliu tu paspragsėk.
Viens, du, trys – apsisuk,
Šiandien linksmas linksmas būk.

Viens, du, trys – tu pritūpk,
O pritūpęs tu nugriūk.
Viens, du, trys – pagulėk
Ir iš naujo vėl pradėk.

Ką Asta rado Tomo             ?

Tomas turi sesę Astą. Ji dar maža, bet viską nori žinoti.

– O kam šitas? – Asta rodo         . – Mes jame rašome.

– O šitas          ? – Jį mėtome.

– O bandelė? – Valgome.                        – O kam šita             ?

1.  Dainuok dainelę kaip pasaką be galo.
2.  Pavaizduok dainelės turinį judesiais.

1.  Pažaiskite žaidimą „O kam šitas?”.
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Vytė Nemunėlis

Meškiukas Rudnosiukas

Ten miške, kur eglės ošia,
Po pušim sena sena
Buvo meškinas Rudnosis,
Rudnosienė – jo žmona.

Ir turėjo jie meškiuką –
Rudnosiuką kaip ir jie,
Buvo jis dar be kelnyčių
Ir bėgiojo tik namie.

Vakare, kai tėtis grįžta,
Kai visa šeima namuos,
Sėdi jis šiltam namely,
Klausos pasakų mamos.

Nors už durų švilpia vėjas,
Staugia vilkas už langų, –
Rudnosiukui su tėveliais
Šilta, gera ir smagu.

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1. Kur gyveno meškinų šeima?
2. Koks buvo Rudnosiukas?
3. Ką meškiukas veikė vakarais?
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1. Pasiklausyk pasakėlės „Meškiukas Rudnosiukas” ištraukos.
2. Papasakok pagal paveikslėlių seriją, kaip Rudnosiukas pateko į mokyklą.
3. Ko meškiukas mokykloje išmoko?
4. Išmok meškiukų skaičiuotę – ji pravers žaidžiant su draugais.

Šliumpu pumpu meškinai
Laižo medų dovanai.
Kas tuos meškinus nuvys,
Tas tą medų išlaižys.
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1. Ką turėjo seneliai?
2. Ką pasiuvo gaideliui, o ką vištytei?
3. Kur išėjo gaidelis ir vištytė?
4. Kas išmušė vištytei akelę?

1. Kodėl lapė gyrė varną?
2. Kokia buvo varna, o kokia lapė?

Lietuvių pasakos

Vištytė ir gaidelis
Gyveno senelis ir senelė. 
Turėjo jie vištytę ir gaidelį.
Pasiuvo senelė gaideliui kelnytes,
o vištytei sijonėlį. Išleido gaidelį
su vištyte riešutauti.
Gaidelis įlipo į lazdyną ir raško 
riešutus.
Vištytė bėginėja aplinkui ir prašo:
– Kar kar kar! Mesk man kekelę.
Metė gaidelis kekelę ir išmušė
vištytei akelę.

Varna ir lapė
Kartą varna nutvėrė 
sūrį. Tupi ant šakos, 
o sūris snape.
Pro šalį bėgo alkana lapė. Pamatė 
sūrį. Lapė ėmė varną girti. Gyrė, gyrė.
Varna neiškentė:
– Kaaarrrr! – sukrankė...
Sūris iškrito. Lapė jį kapt ir nukūrė į mišką.
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Laiškas Kalėdų SeneliuiKalėdų Seneli, gero Tau kelio,
Daug linksmų, gerų dienų.

Tau rašau aš šį laiškelį.Primenu, kur gyvenu.
Nuvaliau nuo tako sniegą.Ne bėda, jei naktį snigs...Mano Sargis – jis nemiega,

Prie vartelių pasitiks.
Klaidžioti ilgai neverta,Maišas, aišku, kad sunkus.

Aplankyk mane iš karto,O vėliau – kitus vaikus...

1. Kodėl vaikas rašo laišką Kalėdų Seneliui?
2. Ko vaikas linki Kalėdų Seneliui?
3. Kaip vaikas pasiruošė sutikti Kalėdų Senelį?
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Kūčios
Visi laukiame Kūčių. Mama ruošia dvylika valgių.
Prie stalo susėda visa šeima.
Kalbame maldelę. Tėtis dalija kalėdaitį ir linki visiems būti 
sveikiems ir geriems.

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1. Apie kokius Kūčių vakaro papročius kalbama tekste?
2. Po vakarienės suruošk visai šeimai Kūčių burtus.

Po lėkštėmis padėk            ,            ,              ,             .

Kas po lėkšte ras          – turės pinigų.

Kas ras   – bus sveikas.

Kas ras   – augs didelis.

Kas ras   – bus linksmas.
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Janina Degutytė

Naujieji metai

Mirga žvaigždėm ir snaigėm
Žalios palaukių eglytės.
Sidabro varpeliais aidi
Naujųjų metų rytas.

Paukščiams parneš dovanų
Saulę – raudoną uogą.
Kiškiams – šiltų kailinių.
Vaikams – saldainių ir juoko.

Spindi ledinis langas,
Briedžio ragais išrašytas.
Sidabro varpeliais aidi
Naujųjų metų rytas.

1. Kokiai šventei skirtas šis eilėraštis?
2. Kam ir kokių dovanų atneša Naujieji metai?
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Iliustruotas žodynėlis

MOKYKLA

Pakartok arba žodelio paieškok

   stalas                kėdė                      suolas                  spinta                   kilimas

    lenta    gaublys   žemėlapis  televizorius    herbas

MANO KUPRINĖ

 vadovėlis  sąsiuvinis  pieštukas       spalvoti pieštukai      tušinukas 

  drožtukas      klijai   trintukas    teptukas    liniuotė

    flomasteriai  plunksninė    dažai    žirklės   aplankas
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Ką VeIKIA MOKYKLOJe?

 skaito  rašo  skaičiuoja  pasakoja  piešia 

 dainuoja             sportuoja    žaidžia      stebi       šoka

ŽAISLAI

   lėlė   meškis   kaladėlės    mašinėlė    lėktuvas 

 dėlionė               kamuolys     namas                 balionas arkliukas

PROfESIJOS

 mokytoja         policininkas  kasininkė   gydytojas     kirpėja 
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     žemdirbys           vairuotojas       bibliotekininkė        valytoja              laiškanešys            

SPALvOS

 geltona  raudona    mėlyna        žalia      ruda 

 oranžinė     balta      juoda    violetinė      rožinė 

vAISIAI

 obuolys  kriaušė      slyva    vyšnios     trešnės 

 serbentai  agrastai  vynuogės                avietės                arbūzas



83
DARŽOVĖS

   morka     ropė     agurkas    pomidoras       ridikas 

 burokėlis  svogūnas     pupelės     žirniai       bulvė 

    poras                 česnakas  moliūgas     salotos                kopūstas

MIšKO ŽVĖRYS 

 kiškis   vilkas       lapė        stirna       briedis 

 voverė     ežys      šernas                   lokys                  barsukas
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PAUKščIAI

  genys    pelėda      varna       šarka     žvirblis 

     zylė  volungė     gandras              vieversys             kregždė

GYVŪNų BŪSTAI

   būda             lizdas              narvelis           drevė               avilys              inkilas

KURIS? KELINtAS?

  pirmas   antras     trečias     ketvirtas    penktas 

    šeštas              septintas     aštuntas   devintas   dešimtas

1 2 3 4 5         1 2 3 4 5         1 2 3 4 5        1 2 3 4 5       1 2 3 4 5

6 7 8 9 10         6 7 8 9 10       6 7 8 9 10       6 7 8 9 10       6 7 8 9 10

Pakartok arba žodelio paieškok


