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1.  Nuvesk Onutę ir Tomą į mokyklą. Onutė eina žaliomis raidėmis pažymėtu keliu, 
o Tomas – mėlynomis. Pabandyk perskaityti, ką pasakė vaikai.

2. Sujunk karoliukus taip, kad gautum žodį MOKYKLA. Pabandyk šį žodį parašyti.
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1.  Lapelius, ant kurių parašyti žodžiai, tinkantys sveikintis, nuspalvink žaliai.  
Lapelius, ant kurių parašyti atsisveikinimo žodžiai, nuspalvink geltonai. 

2.  Kurių mandagumo žodelių prireiks paveikslėliuose pavaizduotomis 
aplinkybėmis? Nurodyk strėlytėmis.

PRAšAU

4–5
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1.  Kuriais garsais prasideda paveikslėliuose pavaizduoti žodžiai?  
Sujunk paveikslėlius su raidėmis, kuriomis prasideda jų pavadinimai.

2.  Pažymėk raides, kurias jau pažįsti. Nuspalvink laivelį.
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1. Nupiešk savo vizitinę kortelę. Kam ji reikalinga?

3. Pabandyk perskaityti, kaip prisistatė katytė. 

2.  Sujunk tinkamus lapelius ir perskaityk sakinius.

Asta Nevulytė
I klasės mokinė

Mokyklos g. 13    tel. 87 5161249
 16-515 Punskas

Mano

vardas

Asta.

 Aš

gyvenu

Krasnave.
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1.  Pasakyk daiktų pavadinimus skiemenimis ir garsais. Nuspalvink langelius, 
žyminčius garsą a.

4.  Pavadink paveikslėlius. Pasakyk pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk a.

3. Parašyk raides.

2. Nuspalvink lapelius su žodžiais, kuriuose yra ir a, ir A.

       Antanas                     arbata                      Aradnykai                    

9
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1.  štai tavo draugai – „Saulutės” pirmokai. Susipažink su jais. Pabandyk perskaityti 
jų vardus.

5.  Žaliai nuspalvink skareles tų vaikų, kurių varduose raidė A yra viduryje. 

4.  Mėlynai nuspalvink marškinėlius to vaiko, kurio vardas baigiasi raide A, bet 
prasideda kita raide.

3.  Geltonai nuspalvink marškinėlius tų vaikų, kurių vardai prasideda raide A, bet 
baigiasi kita raide.

2.  Kurio vaiko vardas prasideda ir baigiasi raide A? Nupiešk ant jo marškinėlių       .    

10



9

1.  Pasakyk vaikų vardus skiemenimis ir garsais. Įrašyk a ir A.

3.  Ritmiškai perskaityk skaičiuotę. Langelius su a nuspalvink geltonai, o su A – 
žaliai. 

2.  Sujunk tinkančias dėlionės dalis ir perskaityk. Pažymėk raides A ir a.

Mano vardas

Adas. Koks tavo

vardas?

Labas

 rytas!

Viso

 gero!

A          da      ta              pa          da      ta,

Po         pa      du             va         da       ta.

11
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius raidės l vietą žodyje.    

3.  Parašyk raides ir skiemenis.

2.  Kas netinka raidėms L ir l? Išbrauk.

L l

l        L

l                      L
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1.  Dideliuose apelsinuose įrašyk A, o mažuose – a. Perskaityk vardus.

   

3.  Kas su kuo turi susitikti? Nurodyk strėlytėmis.

2.  O dabar pažaisk lašeliais – į didelius lašelius įrašyk L, o į mažus l.  
Perskaityk vardus.
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą o.

4.  Pavadink daržoves. Pasakyk pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk o ir a.

3.  Parašyk raides.

2.  Kas netinka raidės o daržui? Išbrauk.

o        O

14
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1.  Rask ir nuspalvink takelį, kuriuo oželis pabėgo į mišką.

4.  Parašyk.

3.  Kaladėles, ant kurių yra o, nuspalvink oranžine spalva.

2.  Pasakyk vaikų vardus skiemenimis ir garsais. Įrašyk O, o ir a.

15
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1.  Pažiūrėk į piešinį ir papasakok apie Luko šeimą. Po piešiniu parašyk tas raides, 
kurias jau moki.

2.  Atsakyk į klausimus ir pažymėk tinkamus atsakymus.

Koks Luko tėtės vardas?
 TOMAS    MATAS

Koks Luko mamos vardas?
 ONA    ALMA

Ar Lukas turi sesę?
 TAIP      NE

Koks Luko sesės vardas?
 ONA    ALMA

Ar Lukas turi brolį?
 TAIP    NE

16



15

3.  Pasakyk paveikslėlių pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk o ir a.

5. Parašyk.

4.  Kaladėlę su raide O nuspalvink žaliai, kaladėles su raidėmis o nuspalvink geltonai, 
o su raide a – mėlynai.

O o  

A a

16
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą m.

4.  Pasakyk paveikslėlių pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk m.

3.  Perskaityk ir parašyk raides, skiemenis ir žodį.

2.  Išbrauk piešinius, kurie netinka raidėms m ir M.

17
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1.  Į kurią lovytę kuri lėlė guls?

3.  Nuspalvink pagal pavyzdį. Perskaityk ir kelis kartus parašyk žodį.

2.  Kaladėles su A nuspalvink geltonai, su a – žaliai, o su m – mėlynai. Kurią kaladėlę 
nuspalvinsi dviem spalvomis? Kodėl?

18
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą t.

4.  Pasakyk paveikslėlių pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk t.

2.  Parašyk raides, skiemenis ir žodžius.

3.  Nuspalvink raides nurodytomis spalvomis.     

         t                T
ta     to      ot     at     Ta     To

Mato                Tomo

19
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1.  Kokių profesijų žmones matai paveikslėliuose? Sujunk paveikslėlius su tinkamais 
pavadinimais.

3.  Kuriuo keliu Onutės tėtė nuvažiuos į pievą? Nuspalvink. 

2.  Kur matai raides T ir t? Paryškink tas piešinio dalis mėlynai.

gydytojas

mokytoja

kirpėja

žemdirbys

laiškanešys

20
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3.  Parašyk raides.

2.  Kurios raidės netinka? Išbrauk jas.

1.  Langelius, kurie žymi garsą e, nuspalvink raudonai, o langelius, žyminčius garsą 
ė – žaliai.

e                      E
e                      E

e             e

21
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7.  Pasakyk paveikslėlių pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk ė.

6.  Pabrauk E ir e raudonai, o Ė ir ė – mėlynai.

5.  Pasakyk piešinių pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk e ir ė.

4.  Kurios raidės netinka? Išbrauk jas.

SESĖ    Elė   senelė   tėvelis   senelis   teta 

tėtis   mamytė    Ernestas     dėdė 

lėlė  ežys  eglė  fėja  Onutė  brolelis

e  ė            e  ė          e  ė          e  ė            e  ė          e  ė
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1.  Kas yra Tomo mama, o kas tėtė? Pritaikyk paveikslėliams pavadinimus ir nurašyk 
juos.

3.  Su kuo susiję antro pratimo žodžiai? Pažymėk tinkamą atsakymą.

2.  Rask pateiktus žodžius lentelėje ir nuspalvink juos nurodytomis spalvomis. 

S T Ė T I S š

E E I M A M A

N S E S U O M

E B R O L I S

L A T E T A A

Ė D Ė D Ė M š

S E N E L I S

MOKYKLA      BALDAI       ŽAISLAI       šEIMA

MAMA  

TĖTIS   

SESUO  

BROLIS   

4.  Atspėk žodžius. Įrašyk trūkstamas raides.

 S       N      L        S       N           I   S   B   R           I   S        

 S       S       T            I  S   M          A   T          A  D       D  

SENELĖ  

SENELIS  

TETA  

DĖDĖ  

Aš 

22
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8.  Sudaryk ir parašyk žodžius.

7.  Pasakyk vaikų vardus skiemenimis ir garsais. Įrašyk raides, kurias jau moki.

6.  Nuspalvink, kaip pradėta. Perskaityk ir parašyk žodį mažosiomis raidėmis. 
Pasakyk sakinį su tuo žodžiu.

5.  Nuspalvink didžiųjų ir mažųjų raidžių poras ta pačia spalva.

tė

22
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1.  Kurie daiktai yra nuotraukoje pavaizduotoje klasėje? Pažymėk juos ženklu +. 
Jeigu daikto nėra, pažymėk jį ženklu -.

3.  Kuriame suole sėdi ASTA, kuriame – TOMAS, o kuriame ONUTĖ? Nubrėžk 
vaikų kelią nurodytomis spalvomis.

2.  Pavadink daiktus. Nuspalvink tiek langelių, kiek daiktų pavadinimuose yra garsų.

lenta         
išmani lenta       
stalas      
kėdė        
gaublys   
kilimas          
spinta        
herbas          
žemėlapis

23
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1.  Nuspalvink langelius, 
žyminčius garsą k.

4.  Nuspalvink kaladėles su raidėmis k ir K.

3.  Parašyk raides ir skiemenis.

2.  Įmesk kamuolį į krepšį – bėk keliu, kuris pažymėtas raidėmis k ir K.

nu!Ka ti nė li, nu nu

nu! Ta ve bar ti ke ti

k K
ka ko ke. ak ok ek Ka Ko

Kk
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1.  Ką mokiniai veikia klasėje? Pasakyk veiksmų pavadinimus ir nuspalvink tiek 
langelių, kiek žodyje yra skiemenų.

4.  Perskaityk žodžius ir parašyk juos po atitinkamais paveikslėliais.

3.  Pasakyk paveikslėlių pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk k.

2.  Žalia spalva pabrauk k, raudona – o, mėlyna – a.

rašo skaito piešia skaičiuoja groja kerpa 
klijuoja pasakoja šoka  sportuoja  dainuoja

25
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1.  Pasakyk žaislų pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk raides, kurias jau 
moki.

3.  Kieno kuris žaislas? Nuspalvink žaisliuką, kuriuo tu norėtum žaisti.

2.  Perskaityk, parašyk raides, žodžius ir sakinį.

26
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1.  Pasakyk pavaizduotų mokyklos patalpų pavadinimus skiemenimis. Nupiešk tiek 
skrituliukų, kiek žodžiuose girdi skiemenų.

 

3.  Sujunk paveikslėlius, kurių pavadinimai baigiasi tuo pačiu garsu.

2.  Sujunk paveikslėlius, kurių pavadinimai prasideda tuo pačiu garsu.

27
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            mokykla

1.  Langelius, kurie žymi garsą i, nuspalvink raudonai, o langelius, žyminčius garsą 
y – žaliai.

3.  Nuspalvink:                                    Papildyk paveikslėlio pavadinimą. 

2.  Perskaityk ir parašyk raides bei skiemenis.

il                    im
it              li             mi          
yl             ym            yt          
ly                    my          

s

i    I       y    Y
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1.  Sujunk paveikslėlius su tinkamais apibūdinimais. 

3.  Perskaityk ir parašyk.

2.  Piešinio dalis, kuriose parašyti žodžiai su i, nuspalvink geltonai, o su y – žaliai.

   nauja               sena 

I            i           y         Y
ima       Ima       yla       Yla

   aukšta              žema

  didelė            maža   graži            negraži
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yra

gydo

slyva
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1.  Papasakok, kuo galima žaisti. Išbrauk ir pasakyk, kuo negalima žaisti.

4.  Perskaityk ir parašyk.

3.  Kuriuose žodžiuose girdi i, o kuriuose – y? Išbrauk nereikalingas raides.

2.  Sujunk sakinių pradžias su tinkamomis pabaigomis.

I           i           y            Y
myli           tyli          lyti

    i y             i y             i y            i y            i y            i y

Aš         

Jis          

Mes       

esame pirmokai.

esu mokinys.

yra mano draugas.

30
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1.  Pasakyk daiktų pavadinimus. Nupiešk tiek skrituliukų, kiek skiemenų yra 
paveikslėlių pavadinimuose.

4. Perskaityk ir parašyk.

3.  Pirmame namelyje gyvena dviejų, antrame – trijų, o trečiame – keturių skiemenų 
žodžiai. Sujunk paveikslėlius su atitinkamais nameliais.

2.  Pasakyk daiktų pavadinimus skiemenimis. Nuspalvink tiek langelių, kiek žodyje 
yra skiemenų. Jei nori, pabaik piešinius.

kyla   kilo
tyla   tilo

31
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1.  Lentelėje rask ir nuspalvink skaičių pavadinimus.

M V I E N A S

A D U N O S K

T R Y S A I Č

I K E T U R I

P E N K I A I

4.  Perskaityk ir parašyk žodžius.

3.  Sujunk skaitmenis su tinkamais skaičių pavadinimais. Skaičių pavadinimuose  
I apibrauk geltonai, o Y – žaliai.

2.  Kokius du žodžius galima sudaryti iš likusių pirmo pratimo raidžių? Nuspalvink 
tinkamą juostelę.

VIENAS 
DU 
TRYS 
KETURI 
PENKI

TAVO SPALVOS              MANO SKAIČIAI

 

DU 

TRYS 

KETURI 

PENKI

moki
mokykla

2 3
5 4
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1.  Padėk zuikučiui nukeliauti į mokyklą, aplenkiant visas kliūtis.

4.  Sujunk tinkančias dėlionių dalis ir sudaryk sakinius.

3.  Nuspalvink tiek juostelių, kiek sakinyje yra žodžių.

2.  Dar kartą pažiūrėk į pirmo pratimo paveikslėlį ir papasakok, ką matė zuikis, 
eidamas į mokyklą.

Mokykloje aš skaičiuoju, skaitau ir 

Mano draugo vardas Tomas.

rašau.

Čia mano draugas.Mano mokykla yra

graži.

Tomas ėjo iš klasės.

 Kur bėga Rasa?

34
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7.  Nuspalvink: 

6.  Perskaityk ir pamėgink parašyti žodžius.

5.  Kokie čia žodžiai? Papildyk trūkstamas raides.

8.  Kas pavaizduota septinto pratimo paveikslėliuose? Nuspalvink tinkamą juostelę.

akys ir vėžys       širdys ir žaltys     ausys ir vėžlys

KL S        L NT       KN G       TR S 
    
P NK         D          K TUR         V RD S   
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1.  Perskaitęs eilėraštuką „Keturi kampai”, atsakyk į klausimus ir nuspalvink lapelius 
su tinkamais atsakymais.

Kiek kampų yra žaislų kambaryje?
   du     trys           keturi         penki

Kas yra pirmame kampe?
 žirgas          laivas          stalas

Kuriame kampe yra stalas?

  antrame              trečiame            ketvirtame 

Kas yra ketvirtame kampe?
 žirgas           laivas        stalas

Koks yra laivas?
  mažas ir geltonas          didelis ir raudonas

3.  Perskaityk ir nurašyk lėlių vardus.

2.  Žaliai apibrėžk i, o mėlynai – y.

žirgas    kamuolys   laivas   meškis   mašinėlė  

penki     keturi    trys    pirmas     ketvirtas    

Ale     Ele      Ole     Mile    Lile   

35
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1.  Pakartok spalvų pavadinimus. Nuspalvink gėles nurodytomis spalvomis.

4.  Po kiekviena mažąja raide parašyk didžiąją.

3.  Mažąsias raides paryškink žaliai, o didžiąsias – mėlynai.

2.  Kokių spalvų autobusus matai paveikslėlyje? Tokiomis pačiomis spalvomis 
nuspalvink kiekvieno autobuso kelią į mokyklą.

a    o    e    e    t   i    l    m    k
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1.  Langelius, kurie žymi garsą u, nuspalvink raudonai, o langelius, žyminčius garsą 
ū – mėlynai.

3.  Perskaityk ir parašyk raides, skiemenis ir žodžius.

2.  Pasagos dalis su U ir u nuspalvink raudonai, o su Ū ir ū – mėlynai. Sujunk 
paveikslėlius su tinkamais pasagos galais.

U  u  um   ul   mu   lu   tu   Luko   

u   U   u   U  

U  u   um   ul   mu   lu   Ula

37
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1.  Kurie gyvūnai pasiklydo? Išbrauk juos. Pavadink gyvūnus, kurie gyvena miške.

3.  Kurie žvėreliai grįžo į mišką? Nuspalvink lapelius su jų pavadinimais.

2.  Vaikus parvesk namo, o žvėrelius nuvesk į mišką. Takelius pažymėk nurodytomis 
spalvomis.

   lapė        vilkas       ežys     voverė     meška    
  stirna     šernas       lūšis      briedis     kiškis

38
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1.  Kam ko trūksta? Nupiešk. 

4.  Parvesk katinėlį pas senelę. Surink visas u, U, ū ir Ū.

3.  Gyvūnų pavadinimuose įrašyk raides, kurias jau moki. Jei nori, gali baigti juos 
piešti.

2.  Pirmo pratimo piešinyje nuspalvink pasakos „Dangus griūva” veikėjus ir juos 
pavadink.

39
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1.  Įvardink vaisius. Nuspalvink vaisius, kurie auga mūsų soduose.

4.  Perskaityk ir parašyk.

3.  Išmok skaičiuotę. Pabrauk u mėlynai, o ū – žaliai.

2.  Apibrauk vaisių pavadinimus.

obuolys  morka  kriaušė   kėdė  slyva  vyšnia  
stalas  agrastai   serbentai   spinta   vynuogės

 Luko mama eme    .ė

40
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3.  Papasakok, kaip raidės S ir s virto raidėmis š ir š. Kurios raidės netinka? Išbrauk jas.

1.  Langelius, žyminčius raidę s, nuspalvink žaliai, o raidę š – mėlynai.

2.  Ko vaikai prisiskynė sode? Nuspalvink. Kuriuose žodžiuose girdi s, o kuriuose š?

4.  Išmok greitakalbę. Žaliai pabrauk š ir š. 

šakutė, pakutė, trakšt, pakšt, kriaukšt!

41
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Pav. - prat. Sąs. I kl. I dalis - 61 p. 1 užd.,

1.  Kas neužaugo darže? Išbrauk.

2. Kurias daržoves matai pirmo pratimo paveikslėlyje? Nuspalvink lapelius su jų 
pavadinimais.

4. Pasakyk paveikslėlių pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk š, š ir s.

morka ropė agurkas pomidoras ridikas 

burokėlis  svogūnas pupelės žirniai bulvė 

poras kalafioras kopūstas         

3.  Perskaityk ir parašyk raides ir žodžius.

s                S
ses                     stos
s                       S
saka                   soka

petražolė         
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1.  Pritaikyk daržovėms tinkamus apibūdinimus.

2.  Sudėk vaisius ir daržoves į atitinkamas pintines. Nuspalvink tuos piešinius, kurių 
pavadinimuose girdi garsus s arba š.

3.  Lapus su raidėmis š ir š nuspalvink geltonai, o su s ir S – rudai. Nuo kokių medžių 
nukrito šie lapai?

ilgas 

ilga 

trumpas 

trumpa 

apvalus 

apvali 
saldus 

saldi 
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6.  Kurias daržoves matai penkto pratimo paveikslėlyje? Apibrėžk jų pavadinimus ir 
pabrauk raidę s.

morkos        ropės         agurkai  pomidorai  salotos 

svogūnai   pupelės      bulvės      kopūstai  porai   

5.  Nuspalvink piešinio dalis, ant kurių nupieštos daržovės. Kas ės daržoves?  
Langeliuose įrašyk raides, kurias jau moki.

4.  Sujunk tos pačios rūšies vaisius. Perskaityk ir parašyk žodžius prie tinkamų 
paveikslėlių.
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1.  Surikiuok senelio pagalbininkus eilės tvarka.

3.  Kas pavaizduota antro pratimo paveikslėlyje? Nuspalvink lapelį su tinkamu 
pavadinimu.

2.  Nuspalvink paveikslėlį pagal pateiktą kodą: S, s, E, e, M, m, Š, š. 

morka kopūstas svogūnas ropė
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6.  Pažymėk paveikslėlių eilę ir papasakok, ką veikia vaikai. Rask ir nuspalvink 
piešiniuose pasislėpusias raides. 

5.  Kokius žodžius skaitė katytė ir pelytė? Tu taip pat juos perskaityk.

4.  Pasiklydo raidės. Sudaryk iš jų žodžius ir parašyk tinkamuose langeliuose.

44
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą r.

4.  Parašyk raides ir skiemenis.

3.  Koks yra antrame pratime pateiktos mįslės įminimas? Apibrėžk tinkamą lapelį. 
Žodžiuose pabrauk r.

ratas             ropė           rėmas         raktas

2.  Nuspalvink raidėmis R ir r pažymėtas piešinio dalis ir sužinosi Saulutės  
mįslės įminimą.

45
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7.  Kuriam pasakos veikėjui kuris daiktas tinka? Nurodyk strėlytėmis.

6.  Nuspalvink                        ir sužinosi, kur galima rasti daug pasakų.

5.  Kurios raidės čia netinka? Išbrauk jas.
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1.  Gaidelis raško tik tuos riešutus, kurie pažymėti raidėmis R ir r. Nuspalvink juos.

2. Parašyk, kas ką veikė.

3.  Išspręsk kryžiažodį.

46–47
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4.  Padėk vištelei iš pabirusių raidžių sudaryti žodžius.

6.  Sujunk lapės pėdas. Parašyk sudarytą sakinį.

7.  Rask raidžių poras. Pažymėk jas spalvotomis rodyklėmis.

46–47

5. Varna ieškojo žodžių, kuriuose yra R arba r. Nuspalvink geltonai piešinio dalis su 
tais žodžiais. Ką surado varna?
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą n.

4.  Padėk Tomui ir Rasai grįžti namo. Kuris vaikas gyvena kaime, o kuris mieste?

3.  Parašyk raides, skiemenis ir žodžius.

2.  Pabrauk mėlynai N ir n.

Navinykai naras Nerutė  senelis  mano   knyga  nėra
Seinai  Norbertas   Krasnavas    Jonas    langas

n               N
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1.  Nuspalvink: 

4.  Kuriuose žodžiuose girdi garsą m, o kuriuose n? Išbrauk nereikalingą raidę.

3.  Parašyk raides ir sakinį.

2.  Kurie namo elementai pavaizduoti paveikslėlyje? Apibrėžk jų pavadinimus.

 stogas  kaminas  langai    sienos  

 durys  balkonas           laiptai           terasa
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1.  Parvesk gyvūnėlius namo.

2.  Kaip vadinasi pirmo pratimo paveikslėlyje pavaizduoti gyvūnų namai? Lapelius 
su jų pavadinimais nuspalvink.

   būda     lizdas      narvelis           drevė    

 avilys  ola  skruzdėlynas

3.  Padėk mažyliams grįžti namo. Nurašyk paveikslėlių pavadinimus.  
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1.  Pažiūrėk į vadovėlyje pateiktą paveikslėlį ir pasakyk, kurie sakiniai yra teisingi. 
Teisingus sakinius pažymėk +, o neteisingus -.

 Tai Manto klasė. 
 Stalas yra prie lango.
 Sienos yra baltos.
 Ant sienos kabo 2 paveikslai ir 2 lentynos.
 Lėlė sėdi ant kilimo.
 Meškiukas sėdi ant lovos.
 Kambaryje nėra spintos.

4.  Nuspalvink tuos lapus, ant kurių parašyta raidė N arba n.

3.  Kieno kambariai yra už šių durų? Perskaityk ir parašyk.

2.  Neteisingus pirmo pratimo sakinius pakeisk taip, kad būtų teisingi.

   M
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  A
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   L
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N
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n n n
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3.  Kiekviena gėlė turi tiek žiedlapių, kiek parašyta žiedo viduryje.  
Nupiešk trūkstamus žiedlapius.

1.  Kurių skaičių pavadinimus parašė lapė, o kurių vilkas? Langeliuose surikiuok 
skaičių pavadinimus iš kairės į dešinę.

2.  Kurių skaičių pavadinimus moki parašyti? Parašyk juos po tinkamais 
paveikslėliais.

penki šeši

septyni aštuoni

dešimt

SYRT, IšEš, UD

         trys         keturi         šeši

52–53

IRUTEK, IKNEP
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v V

1.  Užpildyk kryžiažodį skaičių pavadinimais.

3.  Perskaityk ir parašyk sakinius.

2.  Kurių skaičių neįrašei į kryžiažodį? Nuspalvink lapelius su jų pavadinimais.

vienas       du   trys           keturi   penki   

  šeši           septyni      aštuoni        devyni     dešimt 

S
K
A
 I
Č
 I
A
 I

VIENAS     DU    TRYS    KETURI    PENKI     šEšI    
SEPTYNI    AšTUONI     DEVYNI      DEšIMT

7
4

8

6

5

1
10

2375

Ten yra trys antys.              Kur yra antra antis?
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1.  Nupiešk tiek taškelių, kiek žodyje yra garsų. Apibrėžk taškelį, žymintį garsą v.

4.  Parvesk ožkelę pas ožiukus, o vilką nuvesk pas kalvį – perskaityk vilko ir ožkelės 
vardus. Paryškink didžiąsias raides varduose.

3.  Perskaityk ir parašyk raides, skiemenis ir žodžius.

2.  Mėlyna spalva pabrauk V ir v.

vaikas   varna   vilkas   avis   varlės   Vytas   tvėrė  
Vilnius   tvora    virvė   Virgis   visi     Vida   Valė

A

v
i

k

a s

V i k r

u

t ė
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1.  Prisimink eilėraštuką apie Rytį ir nuspalvink langelius prie sakinių, kuriuose 
sakoma, ką berniukas sugeba.

 Tvarko                        . 

 Valo                 .

4.  Nuspalvink tik tuos vagonus, kuriuose važiuoja žodžiai su V arba v.

3.   Padėk ožiukui perskaityti ir parašyti žodžius.

2.  Parašyk raides ir žodžius. Žodžiuose spalvotu pieštuku paryškink v ir V.

 Suvarsto                .

 Valo                        .

58–59
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5.  Nunešk daiktus ten, kur jie turi būti. Pakeliui perskaityk žodžius. Pabandyk juos 
parašyti.

Kas tvarko?

6.  Suporuok vaikų batelius ir raštu atsakyk į klausimą. Paryškink didžiąsias raides.

7.  Kokius žodžius sugalvojo voveraitė? Perskaityk ir parašyk.

t
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2.  Daiktus, kurių pavadinimuose girdi skiemenį dė, sudėk į dėžę, o tuos, kuriuose 
girdi ka, sumesk į karučius.

1.  Sutvarkyk raidžių namus – sudaryk rašytinių ir spausdintinių raidžių poras.

  M       S        U       R       V       Ė         T        K       A

  M    K     V      R     U      T      E      S      A

   a         i          l        ū        v         s        r         n        t

   l      i      a      u             s      v       t      n
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1.  Sujunk nuotraukas su jų pavadinimais. 

2. Sudaryk ir perskaityk Astos svečių vardus. Jei jau moki, parašyk juos.

   svečiai                  gimimo diena               tortas

    žaidimai                    ledai                      pyragai                   

Lu
kas 

A Al
le ma 

O
na

         kvietimas              saldainiai                    dovana                               

Kvietimas
į gimtadienį
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1.  Kiek vaikams metų? Nurodyk strėlytėmis.

3.  Kas su kuo šoka? Pažymėk nurodytomis spalvomis ir pasakyk, kurių spalvų 
pieštukų tau prireikė.

 Asta dešinės rankos pirštais rodo, kiek jai metų. Ant torto nupiešk tiek žvakučių.

treji

ketveri

penkeri

šešeri

septyneri

aštuoneri

2.  Padėk mamytei papuošti gimtadienio tortą. 
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2.  Surask ir parašyk, kuris vaikas kurią gėlę nupiešė. Paklausk mokytojos, kaip 
vadinasi vaikų nupieštos gėlės.

1.  Nupiešk savo mokytojos portretą ir nuspalvink jai skirtą rudeninę puokštę. 
Papasakok, ką nupiešei. 

64
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4.  Kuriam meškiukui kuris medus priklauso? Sugalvok meškiukams vardus, kurie 
prasidėtų jiems priskirtomis raidėmis.

3.  Kurias raides jau pažino meškiukas Rudnosiukas? Parašyk pirmoje eilutėje 
didžiąsias, o antroje mažąsias raides.

6.  Raidės pasiklydo. Rask jų vietą žodyje.

5.  Perskaityk, kokius žodžius moka parašyti Rudnosiukas. Pamėgink parašyti ir tu.

ė    m   Ė      ė    l     ė   k         ė    k   ė    l         a    m   l   A
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2.  Prie didžiosios raidės parašyk mažąją. Lapus nuspalvink rudeninėmis spalvomis. 
Kokių spalvų pieštukus panaudosi?

1. Ant kurių kapų per Vėlines uždegsi žvakutes? Nupiešk jas prie atitinkamų 
nuotraukų.

65
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4.  Sudaryk ir perskaityk žodžius. Jei moki, parašyk juos.

3.  Nupiešk liepsneles virš tų žvakių, ant kurių parašyti žodžiai, susiję su mirusiųjų 
pagerbimo šventėmis.
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1.  Išbrauk kas antrą raidę ir sužinosi, kokios šventės artėja. Jei moki, surašyk šventės 
pavadinimo raides į langelius.

2.  Sujunk paveikslėlius su jų pavadinimais.

R
K

A

G

L
J

Ė

DC

N
O

V

T

S

eglutė 

prakartėlė 

žvaigždė

burbulas 

grandinė 

dovana 

žvakutė  

Kalėdų Senelis
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1.  Kurie valgiai būna ant Kūčių stalo? Apibrauk jų pavadinimus.

       kalėdaitis           duona            mėsa           žuvys  

       grybai               pica           kūčiukai         dešra  

3.  Dar kartą pažvelk į antro pratimo piešinį ir ženklu + pažymėk, ką jame matai. 

2.  Nuspalvink prakartėlę. Ką ji vaizduoja?

 Jėzus          

 Marija         

 Juozapas       

 eglutė    

 žvaigždė    

 žvakė     

 avelės     

 asilėlis     

 katytė     

 karvė    

 šienas

 duona
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1.  Prisimink pasakėlę „Kalėdų Senelių šalis”. Atsakyk į klausimus ir nuspalvink 
tinkamus lapelius.

 Kur yra Kalėdų Senelių šalis?

    netoli          toli            arti

Kokios spalvos yra Kalėdų Senelių šalis?

    mėlynos      raudonos          baltos

Kur yra Kalėdų Senelių pilis?

    ant ledo kalno           miške             ežere

Kokios spalvos rūbais puošiasi Kalėdų Seneliai?

    mėlynos      raudonos         baltos

2.  Kas yra Kalėdų Senelių maišuose? Sujunk žaislus su jų pavadinimais.

lėlėmašinėlė
lėktuvasraketakaladėlės
meškis
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3.  Kuris vaikas kokią dovaną ras po eglute? Išspręsk raizgynėlę ir įrašyk sakinių 
pradžias.

4.  Parašyk laišką Kalėdų Seneliui žodžiais arba piešiniais.

Tomas ras Valdas ras Rasa ras Asta ras
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1.  Baik piešti piešinėlį. Kokią šventę jis vaizduoja? Apibrėžk tinkamą lapelį.

2.  Surask tokias pačias žvaigždutes – sudaryk ir parašyk žodžius.

ra

šošė

rėšar

ka

ta kas

rū mas

3.  Nuspalvink piešinėlio dalis taip, kaip nurodyta. Pavadink eglutės papuošalus.
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   Kalėdos        Vėlinės         Naujieji metai       Velykos
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4.  Pažymėk * tuos lapelius, ant kurių parašyti Kalėdų arba Naujųjų metų sveikinimai. 
Gali juos išmokti ir pasveikinti artimuosius.

5.  Kuris žodis kuriai eglutei tinka? Nubrėžk atitinkamas rodykles.

varpas  naktis  eglutė  burbulas  grandinė  žvaigždė

Sveikas būk, tėveli,
Būk sveika, mamyte!
Džiaukitės sulaukę
Jūs Kalėdų ryto.

Su šventomis Kalėdomis!

Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinu ir linkiu laimės,
Juk tai – gimtadienis brangus.

Kai Naujieji metai atskubės,
Tegul laimė Jus lydės!

n u v
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1.  Sujunk žodžius su jų apibūdinimais.

2.  Ką vaikai padovanojo senelei jos šventės proga? Sujunk paveikslėlius su jų 
apibūdinimais. Po paveikslėliais parašyk žodžių raides, kurias jau moki.

Senelė

Senelis mamos arba tėtės mama.

mamos arba tėtės tėtė.

 atvirukas    gėlė     širdelė     tortas     knyga     šokoladas

Sveikiname

ŠOKOLADAS 
SENELEI
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3.  Pritaikyk paveikslėliams pavadinimus ir parašyk juos.

Senelė v i r ė, t v a r k ė   i  r   š  l  a  v  ė.

5.  Nuspalvink senelei skirtus karolius. Parink spalvas, kurių pavadinimai prasideda 
nurodytomis raidėmis. Kodėl raidė R yra du kartus?

Astos senele Stase.
Seneles anuke Asta.

M

R

Ž

G
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 J
V 

O

R

P

4.  Ką vakar veikė senelė? Perskaityk ir nurašyk sakinį.
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1.  Sudėstyk dėliones ir perskaityk žodžius. Parašyk juos po tinkamais paveikslėliais.

3.  Nuvesk nykštuką pas senelį ir padėk jam perskaityti sakinį. Pabandyk jį parašyti.

2.  Nuspalvink geležinkelį, kuriuo senelis nuvažiuos į stotį. Perskaityk ir įrašyk į 
langelius senelio vardo raides.
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6.  Išspręsk kryžiažodį.

5.  Apibrėžk ketvirtame pratime paminėtų skanumynų pavadinimus.

4.  Senelė vaišino anūkus skanumynais, kurių pavadinimuose yra tik raidė s, o senelis 
– valgiais, kurių varduose yra ir s, ir š. Nurodyk strėlytėmis, ant kurio stalo kuris 
skanėstas turi patekti.

Senelės 
stalas

Senelio 
stalas

tortas  

šokoladas  sultys  

trešnės  

saldainiai  

dešrelės pyragas  

braškės

NAMAS   LĖLĖ   AVIS   MUSĖ   šERNAS   DEšRA   SŪRIS
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Užduotys darbštuoliams ir smalsučiams

3.  Suverk grybus ant siūlelių – sudaryk ir parašyk žodžius.

2.  Rask ir nuspalvink siūlą, kuriuo siuva mama.

1.  Nuspalvink a geltonai, m mėlynai. Ką tau primena mėnulis?
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5.  Nuspalvink piešinėlį ir pamatysi, kuo negalima žaisti.

4.  Perskaityk žodžius. Pasitikrink, ar moki parašyti paveikslėliams pavadinimus.

6.  Perskaityk žodžius ir parašyk juos po atitinkamais paveikslėliais.

rū
dū                   mas
krū



80

9. Sujunk rogutes į traukinuką. Sudaryk ir nurašyk sakinį.

8. Sustatyk ožiukus tokia tvarka, kad žodžiai sudarytų sakinį. Sakinį parašyk.

7.  Perskaityk, kokie žodžiai pasislėpė karoliukuose. Parašyk juos ir pavaizduok  
judesiais.

Voverės 

Rūta 

valo 
savo 

namus.

ir 
Aras 

lėkė taku.


