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Su naujaisiais mokslo metais!

Ramutė Skučaitė

Rugsėjis

Po langais iš ryto
Obuolių prikrito.
Rausta klevo lapas –
Rudenėli, labas.

Paskutinės gėlės
Liūdi vasarėlės,
Su rugsėju šnekas
Baltas smėlio takas.

O vaikučiams gera –
Sąsiuviniai šnara,
Šviečia pirmas lapas –
Mokyklėle, labas!

Lietuvių kalba yra labai graži ir sena.

mokykla    klasė      
draugai       mokytojas      
suolas       knyga
žaidimai      sąsiuvinis

1  Kokią nuotaiką sukėlė eilėraštis?
2  Kokios nuotaikos tu grįžai į mokyklą?
3  Ką norėtum pasveikinti Rugsėjo 1-ąją?
4  Ko labiausiai išsiilgai atostogų metu?

 vaikučiams  sąsiuviniai  šviečia



4

TURINYS

Elena Aldona Puišytė

Labas rytas

Vos nubudus Barborytė 
Čiulba ulba: „Labas rytas.

Labas rytas, žvirbli, gėlės
Ir sauluže, mus prikėlus.

Labas rytas tau, seneli, –
Barborytė tars su meile. 

Tau, močiute, labas rytas.
Jau dangun saulužė ritas.

Labas rytas, mama, tėti,
Į mokyklą reiks skubėti.

Kur batukai, kur suknytė?” –
Skuba, ruošias Barborytė.

Šypsos, džiaugiasi visi:
– Kaip saulutė mums esi...

Mes vėl drauge

džiaugiasi 
gražiausiai 

Vytė Nemunėlis

Laba diena

Laba diena, gerasis Dievuli,
Laba diena, tėveli, motule –
Noriu dieną gražiausiai sutikti,
Būti geras visiems, nesipykti,
Per dienelę gerokai paaugti
Ir laimingai naktelės sulaukti.
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Zita Gaižauskaitė

Labas vakaras, geny

– Labas vakaras, geny,
Ar mokyklon jau eini?

Ar skaičiuoji, ar skaitai?
– Kam man, geniui, visa tai?!

Moku kalti ir kalu,
Kiek išgydžiau ąžuolų!

Darbą dirbu – tuk tuk tuk.
Aš kalu, o tu pabūk!

Labanakt!

Miega mažas vabaliukas,
Miega didelis meškiukas.
Gal norėtum pasvajot? 
Bet vėlu jau, 
Eik miegot...
Labanakt! 

labas         labas rytas        laba diena        labas vakaras
sveikas       viso gero           sudie                labanakt

Mes vėl drauge

skaičiuoji  išgydžiau 
meškiukas

Būk kuklus su senesniu, mandagus su jaunesniu  
– visi tave pagirs.

1  Kokius žinai pasisveikinimo ir atsisveikinimo žodžius? 
2  Kuriuos iš jų radai skaitytuose tekstuose?
3  Ką reiškia būti mandagiam?
4  Pasirink ir išmok vieną eilėraštuką atmintinai. Padeklamuok jį artimiesiems.
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Teresė Lorenčienė

Abėcėlės šventė

Aaa, Iii –
Skamba muzika graži.

RAIDĖ A:  A – visur kur pirmutinė!
 Abėcėlėj ir lopšinėj – aaaaa...
RAIDĖ O:  O – ratukas aš suplotas.
                    Kaip mane smagu dainuoti – ooooo!

RAIDĖ U:  Visos balsės juk balsingos
                    Ir baisiausiai reikalingos. – Uuuuu!

RAIDĖ B:   Reikalingos, reikalingos,
                    O mes manome kitaip.
                    Balsės vienos – tai ne žodis.
                    Jos visai kitaip atrodys 
 Tik su priebalsėm. Sakykim: bė, bė, bė, bė! 
RAIDĖ R:   Mūsų nuostabūs vardai:
                    Paklausykit: rrrrr!
RAIDĖ Š:    Aš šlamu lyg miškas žalias... Ššššš...
RAIDĖ C:    Aš ciksiu kaip koks paukštelis... Ccccc...
RAIDĖ D:    Aš – lyg nuostabus drugelis... Ddddd...
RAIDĖ G:    Mano vardas – kaip gėlės... Ggggg...
RAIDĖ S:    Aš vikri lyg skruzdėlė. Sssss...
RAIDĖ CH:  Mes dvynukės smagios. Cha!
(du vaikai) Nusijuoksim: cha cha cha!
RAIDĖ Ž:     Aš po stogu gyvenu
 Ir žūžuoju žu žu žu.

Mano abėcėlė

 baisiausiai  
reikalingos
   surikiuot
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ABĖCĖLĖ:   Nesigirkit, nesipūskit.
 Ir į krūvą nesigrūskit.
 Visos raidės reikalingos.
                    Abėcėlė aš tvarkinga.
                    Surikiuot jus tuoj galiu.
                    A, B, C... Ir paskutinė
                    Ž su savo paukščiuku.

A, ą, b, c, č, d, e, ę, ė, f, g, h, i, 
į, y, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, 
u, ų, ū, v, z, ž.

Abėcėlę sudaro visos raidės, išdėstytos tam tikra tvarka.

Mano abėcėlė

1    Kaip raides surikiavo Abėcėlė?
2    Kurios raidės nekalbėjo? Ką jos galėjo pasakyti?
3    Suvaidinkite kūrinėlį.
4    Kurias raides atsimeni? Kurias buvai pamiršęs?
5    Išmok abėcėlę atmintinai. Kodėl reikia žinoti raidžių eilę abėcėlėje?
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Sakinį pradedame rašyti didžiąja raide.  
Sakinio gale dedame tašką, klaustuką arba šauktuką.

Aš ir mano draugai

– Labas!        

– Mano vardas Vytautas.      
   O koks tavo vardas?

– Malonu susipažinti! 
   Aš gyvenu Suvalkuose. 
   O iš kur tu esi?

 
– O tu turi draugų 
   Suvalkuose?

– Aš būsiu tavo naujas 
   draugas.

susipažinti  Suvalkuose  

– Sveikas!

– Aš esu Algis.

– Aš esu iš Kauno. 
   Neseniai atvykau
   gyventi į Suvalkus. 

– Kelis draugus turiu       
   mokykloje.

– Puiku! Nori  
   pažaisti kamuoliu?

 

aš     esu    gyvenu  atvykau    turiu    būsiu
tu     esi    gyveni  atvykai     turi      būsi

1  Kur gyvena Vytautas ir Algis? 
2  Iš kur Algis atvyko į Suvalkus?
3  Papasakok, kaip tu susipažinai su nauju draugu.
4  Rask tekste sakinių, kurie baigiasi tašku,  

klaustuku ir šauktuku. Perskaityk juos.

Susipažinkime
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Aš gyvenu čia

Vardas     

Pavardė     
Šalis         Lenkija
Miestas    
(kaimas)  

Gatvė    Sodu
Namo numeris  5
Buto numeris    3

Telefono numeris    513 467 289

Savo adresą ir telefono numerį gali pasakyti  
tik labai geriems pažįstamiems.

1  Papasakok, kur gyvena Vytautas, Onutė ir Tomas.
2  Pakviesk savo draugą į svečius. Pasakyk jam savo adresą.
3  Pasakyk draugui savo telefono numerį, kad jis galėtų tau paskambinti.

vardas   pavardė  gatvė           namas      butas     
kaimas   miestas  vietovė        šalis         adresas     

Adresas

ytautas
e lisN

Su    kai
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Mūsų vardai

Vytė Nemunėlis

Vardų dainelė

Rida-rida, rida-dai,
Žydi jau visi žiedai:
Žydi pienės
Ir žibutės,
Ir purienos
Pasipūtę,
Daug margų ir daug baltų –
Ir šimtų šimtai kitų...

Tra-lia, lylia, o-čia-čia,
Jau visi paukšteliai čia:
Ir gegutė,
Ir garnys,
Ir lakštutė,
Ir genys, –
Čiulba-ulba, trū-tu-tū
Ir šimtų šimtai kitų...

Tindi-rindi, rida-dai,
Gražūs mūs visų vardai:
Algis, Rimas
Ir Nijolė,
Saulė, Dalius
Ir Danguolė,
Daug Biručių, Vytautų
Ir šimtų šimtai kitų...

Biručių



11

TURINYS

Mūsų vardai

Kas ten?

Žmonių vardus ir pavardes bei gyvūnų vardus  
rašome didžiąja raide.

1  Kokios gėlės ir kokie paukščiai minimi eilėraštyje? 
2  Kuriuos vaikų vardus paminėjo poetas? Kaip manai, kodėl?
3  Ar jūsų klasėje yra vaikų tokiais vardais?
4  Pasiklausk tėvelių, kas tau parinko vardą. Ar tau jis patinka?
5 Atspėk, kas yra už durų. Kurie piešinio elementai tau padėjo išspręsti galvosūkį?
6  Palenktyniaukite, kas daugiau pasakys gėlių, paukščių, gyvūnų pavadinimų ir 

žmonių vardų.

gėlės    žibutė    puriena     tulpė     rožė     jurginas      

Bar 
ba

r b
ar Au au au

Miau mur mur

Mė kė kė

Ū ū ū! Ū ū ū!

¦ ¨ ª

¬ ¯
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Žaidimas

Vardas ir judesys

Žaidėjai stovi ratu. Kiekvienas 
iš eilės sako savo vardą ir atlieka  
kokį nors judesį. Kitas, stovintis 
greta, parodo kitokį judesį, pasako 
savo vardą bei pirmo žaidėjo 
vardą. Trečias, atlikdamas dar 
kitokį judesį, sako savo vardą ir 
pakartoja pirmo ir antro žaidėjų 
vardus. Ketvirtas parodo dar 
kitokį judesį, pasako savo vardą 
ir pakartoja ankstesnių žaidėjų 
vardus.

Žaidžiama, kol apeina visas 
ratas.

Pažaiskime vardais

Onutė.

Vytautas, 
Onutė.Asta, Tomas, 

Vytautas, Onutė.

Tomas, Vytautas, 
Onutė.
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Žaidimas

Vardas ir žodis

Lentoje užrašyk savo vardą. Pakviesk kitą klasės draugą, kad jis 
užrašytų žodį iš tavo vardo pirmosios raidės. Jis taip pat turi užrašyti 
savo vardą ir pakviesti kitą mokinį. Įsidėmėk, tų pačių žodžių kartoti 
negalima.

užrašytų  pirmosios  
įsidėmėk  negalima   

Pažaiskime vardais

Tomas – Tomukas     Matas – Matukas   Asta – Astutė    
Dalia – Dalytė   Ona – Onutė,  Onytė,  Onelė

Nemandagu yra pravardžiuoti kitus arba iškraipyti  
jų vardus ir pavardes.

1  Pažaiskite aprašytus vardų žaidimus.
2  O kaip tave vadina? Kokiomis vardo formomis?
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Pranas Mašiotas

Julytė mokykloje

Julytę mama leido mokytis. Po kelių dienų klausia:
– Julyte, ar patinka tau mokykloje?
– Labai patinka, – atsakė Julytė, – daug vaikų, visi mane kalbina.
– Ir mokytoja patinka?
– Patinka. Su manim kalba, žaidžia. Tik labai viską nori žinoti: 
vis vaikų klausia, kiek kas turi žąsų, ančių, 
kiek už ką užmokėjo... 
Kažin, mama, ar pasakoti, 
kai manęs klausinės, 
ar sakyti: nežinau?

Jeigu sakiniu ką nors teigiame, jo gale dedame tašką.  
Tai tiesioginis sakinys.
Jeigu sakiniu ko nors klausiame, jo gale rašome 
klaustuką. Tai klausiamasis sakinys.

1  Kodėl Julytei patiko mokykloje?
2 Perskaityk, ką ji pasakojo apie savo mokytoją.
3 Rask ir perskaityk mergaitės klausimą. Ką tu jai atsakytum?
4   Ką tu mėgsti veikti mokykloje?

 žaidžia  žąsų  ančių  

Aš mokykloje

klausia    atsako    kalbina    pasakoja    nežino
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Keliauju į mokyklą

žąselė  žąsinėlis  bernužėliai

1  Kur plaukė žąselė? Su kuo ji plaukė?
2  Kur ėjo mergaitės? Su kuo jos keliavo?
3  Su kuo tu eini į mokyklą?
4  Pakeisk dainelės žodžius taip, kad joje pavaizduotum savo kelią į mokyklą. 

Padainuok ją savo namiškiams.

eina    žengia    bėga    važiuoja    skuba    keliauja

Vaikų dainelė

Plaukė žąselė

Plaukė žąselė
Per ežerėlį,
Gir gir gir, gar gar gar,
Per ežerėlį.

Ne viena plaukė –
Ir žąsinėlis,
Gir gir gir, gar gar gar,
Ir žąsinėlis.

Ėjo mergaitės
Į mokyklėlę,
O pa pa, o čia čia,
Į mokyklėlę.

Ne vienos ėjo –
Ir bernužėliai,
O pa pa, o čia čia,
Ir bernužėliai.

Jeigu sakiniu reiškiame nuostabą, džiaugsmą, nusivylimą, 
gale dedame šauktuką. Tai šaukiamasis sakinys.
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Ramūnas Styra

Kelias į mokyklą

Raibas ryto paukštis
Pirmokėlį kėlė. 
Bėk skambučio pusėn, 
Laukia abėcėlė. 

Kelias į mokyklą –
Kelias į pasaulį. 
Mokytojau mano, 
Būk žvaigžde, 
Šviesk saule. 

Kelias į mokyklą

   kelias    šalikelė     kelio ženklas     laukai     miškas    traktorius
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1  Kas pažadino pirmokėlį? Ką jam pasakė?
2  Su kuo eilėraštyje lyginamas kelias į mokyklą, o su kuo mokytojas? Kodėl?
3   Papasakok apie Birutės ir Vytauto kelią į mokyklą.
4 Ką jie mato, keliaudami į mokyklą?
5 Kaip tu keliauji į mokyklą? Ar tavo kelias saugus?

gatvė   šaligatvis  sankryža   perėja   šviesoforas 
automobilis  autobusas      pėsčiasis  ligoninė  knygynas  
kino teatras  muziejus  mokykla  biblioteka parduotuvė

Į mokyklą keliauk pačiu saugiausiu keliu!

Kelias į mokyklą
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1 Papasakok, kaip tu pereini per gatvę, kurioje eismą reguliuoja šviesoforai.
2 Kaip pereini per gatvę arba kelią, kur nėra šviesoforų?

Saugus kelių eismas

šviesoforas   pavėluosime
pasitraukite

– Ei, vaikai, –   
Raudona sako, –
Pasitraukite 
Nuo tako!

O žalia
Maloniai šviečia
Ir mokyklon
Bėgti kviečia!

Ramutė Skučaitė

Ką kalba šviesoforas?

– Eime, į mokyklą pavėluosime! – ragina Sigutė.
– Sustok! Argi nesupranti šviesoforo kalbos, – sulaiko ją Andriukas.
– O ką jis sako?

neskubėk
nežiopsok      
nesikalbėk telefonu

Sustok! Pažiūrėk 
į kairę, pažiūrėk 
į dešinę. Po to vėl 
į kairę. Tik tada eik! 
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Balsių ir priebalsių gatvės

1    Prisimink kūrinėlį „Abėcėlės šventė”. Ką apie save pasakė balsės, o ką priebalsės?
2    Ko abėcėlėje yra daugiau – balsių ar priebalsių?
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Į kelionę

 greičiau  apvažiuotiSigitas Geda

Kelionė nežinia kur

Mašinėle, lėk greičiau!
Daug dar žemių nemačiau.
Daug man reikia apvažiuoti, 
Plačią žemę išmatuoti.

Ką mes rasime tenai?
Tą, brolau, ko nežinai:
Saulės gabalą, kur dega,
Baltą mėnesio pyragą.

Žaidimas

Keliaujame
Žaidėjai susėda ratu ir išsiskaičiuoja nuo 1 iki 4. Kiekvienam numeriui 

suteikiamas transporto priemonės pavadinimas (pvz., 1 – automobilis, 
2 – dviratis). Vadovas sako mašinos pavadinimą ir žaidėjai, turintys tą 
pavadinimą, turi apibėgti ratą aplink grupę. Kuris pirmas grįžta į savo vietą 
– laimi. Vadovas gali pasakyti, kad mašinose kažkas genda. Pvz., prakiurusi 
padanga – žaidėjai turi šokuoti ant vienos kojos, baigėsi degalai – žaidėjai 
eina atbulomis, pametė duslintuvą – bėgdami turi sukelti didelį triukšmą.

                                                      

dviratis   paspirtukas  motociklas      automobilis    traukinys 
lėktuvas    laivas    malūnsparnis   keturratis raketa
autobusas  troleibusas   tramvajus   metro balionas

automobilis
lėktuvas

paspirtukasdviratis
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važiuoja   skrenda    plaukia   rieda    lekia   skrieja   juda

1  Ko vaikas prašo mašinėlę? Kodėl jis nori keliauti?
2 Kur tau teko būti? Kuo ir su kuo keliavai? 
3  Kokias žinai transporto priemones? 
4 Kuris keliavimo būdas tau labiausiai patinka?
5 Kuo galima važiuoti, kuo plaukti, o kuo skristi?

Į kelionę

Keliaudami daug pamatome ir sužinome. 
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Du ožiukai

Ant lieptelio 
Susitiko
Du ožiukai.
Susitiko,
Susipyko
Striukum bukai!

Tuoj abu
Ragus atstatė,
Tuoj įširdo:
Bakst į šoną,
Bakst į kaktą...
Ir apvirto.

Du ožiukai
Užsispyrę
Pūkšt į upę,
Kur, žalias žoles
Praskyrę,
Varlės tupi.

Juokės varlės
Ant lapūgų
Prasiskyrusių,
Juokės varlės
Iš ožiukų
Užsispyrusių.

užsispyrę  
prasiskyrusių

Į svečius pas pasaką „Du ožiukai”

1  Kur susitiko ožiukai?
2  Kaip jie elgėsi? Kodėl?
3  Kas nutiko ožiukams?
4  Kas juokėsi iš ožiukų?
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susitiko     susipyko     susibadė     įkrito    juokėsi 
pasisveikino praleido     pagyrė     ožiukai     varlės

5  Papasakok, kaip elgėsi ožiukai paveikslėlių serijoje.
6  Kuo skiriasi eilėraštuke ir paveikslėlių serijoje pavaizduoti ožiukai?
7  Kurie ožiukai tau labiau patiko? Kodėl?

Kas pyksta, tam ragai dygsta.

Į svečius pas pasaką „Du ožiukai”

LABA DIENA! LABA DIENA!

PRAŠOM!
AČIŪ!

KOKIE MANDAGŪS OŽIUKAI!
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Lietuvių ratelis

Šoks tėvelis suktinį

Šoks tėvelis suktinį,
tėvužėlis suktinį. | 2 k.
Tai bus gražu pažiūrėt,
kaip tėvelis šokinės. | 2 k.

Toliau dainuojama: šoks mamytė, senelis, senelė, sesutė, broliukas...
Dainuodami dvi pirmas eilutes, susikibę rankomis eikite ratu.  
Atlikdami antrą kūrinėlio dalį, paleiskite rankas ir plodami du kartus 
apsisukite aplink save.

1 Žaisdami ratelį, pakartokite šeimos narių pavadinimus.
2 Kaip kitaip gali pavadinti savo tėvelį, mamytę, sesutę, broliuką, senelį ir senelę?

Graži mūsų šeimynėlė

tėvužėlis   motužėlė   senužėlis   senužėlė    sesužėlė   brolužėlis

Kai darni šeima, visiems gera.

pažiūrėt  dainuojama  susikibę 
atlikdami  paleiskite  apsisukite
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Mūsų šeima

Mūsų šeima yra didelė. Aš esu Vytautas. Šioje nuotraukoje esame 
visi drauge. Mane jau pažįstate, o kitus šeimos narius matote pirmą 
kartą, todėl apie juos šiek tiek papasakosiu.

Mama su tėčiu dengia stalą, mes tuojau pietausime. Mama dirba 
mokytoja. Tėtis rūpinasi žmonių saugumu – jis yra gaisrininkas. Ant 
sofos sėdi senelė. Ji kalbasi telefonu su dėde. Senelis rodo man savo 
nuotraukų albumą. Anksčiau senelė dirbo pardavėja, o senelis buvo 
gydytojas. Dabar jie pensininkai. O štai ant kilimo sėdi mano sesutė 
Asta ir broliukas Tomas. Jie žaidžia su mūsų augintine – katyte Pūke.

Smagu turėti tokią didelę šeimą.

1 Kas pasakoja apie savo šeimą?
2 Kuo dirba Vytauto mama, o kuo tėtis?
3 Ar Vytautas turi seserį ir brolį? Kokie jų vardai?
4 Papasakok draugams apie savo šeimą.

Mūsų šeima

pirmą kartą  papasakosiu  gaisrininkas  
pensininkai  žaidžia  augintine

Savo šeimą reikia mylėti.

pensininkas   pensininkė
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Šeimos medis

Juozas Nekrošius

Tėvynės džiaugsmas

Saulė užmigo seniai.
Gražūs mamytės sapnai:

Auga laiminga, gera
Jos liepužėlė – dukra.

Mėnuo sutinka žvaigždes.
Sapną tėvelis pratęs:

Auga drąsus ir kilnus
Jo ąžuoliukas – sūnus.

Teka aušrinė skaisti.
Džiaugias Tėvynė plati.

 džiaugsmas  laiminga  
liepužėlė  žvaigždes  

ąžuoliukas  džiaugias
   

dukra    sūnus    tėvai    vaikai    seneliai   proseneliai
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Šeimos medis

1  Perskaityk eilėraštį ir pasakyk, apie ką svajoja mamytė ir tėvelis.
2 Papasakok apie Vytauto šeimos medį.
3 Pagal pateiktą pavyzdį sudaryk savo šeimos medį.

Iš mažos gilės didelis ąžuolas išauga.

Vytautas                      Asta                       Tomas

Vitalija 
Nevulienė                      

Kostas
Nevulis                      

Aldona 
Nevulienė                      

Juozas
Nevulis                      

Ieva 
Pečiulienė                      

Jonas 
Pečiulis                      

VAIKAI

TĖTIS                     MAMA

SENELIS      SENELĖ SENELIS      SENELĖ
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Šeimos albumas

Violeta Palčinskaitė 

Senas albumas

Aš albumas senas.
Manyje gyvena
Dvylika berniukų,
Trylika mergaičių,
Dėdė su šuniukais
Ir teta su skėčiu.

1  Kas gyvena sename albume?
2  Atsinešk į klasę savo šeimos nuotraukų ir papasakok draugams apie jose 

pavaizduotus žmones ir įvykius.

dėdė   teta   dėdienė  pusbrolis   pusseserė   giminaitis  giminaitė

Labai svarbu pažinti savo šeimos praeitį.
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Svečiuose pas pasaką „Stikliniai bateliai”

1  Žiūrėdamas į paveikslėlius, pasek pasaką apie stiklinius batelius.  
2  Sakoma, kad joks medžiotojas nėra nušovęs kiškio su stikliniais bateliais. Kodėl?
3  Kokias pasakas tau seka seneliai ir tėveliai?

nešė      sutiko      paprašė      pasimatavo     
spruko      šaukė      medžiojo       sekti pasaką

Iš vyresnių žmonių galime daug išmokti.

KĄ ČIA NEŠI?

STIKLINIUS BATELIUS 
ANŪKĖLIUI.

TIK NESUKULK!

KOKIE DAILŪS 
BATELIAI!

ATIDUOK 
BATELIUS!

Stikliniai bateliai
Lietuvių pasaka
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Algimantas Zurba

Tėčiai

Į dangų kyla lėktuvas. Milda  
moja ranka.

– Čia mano tėvelis, – sako Milda.
– Kas tavo tėvelis? – klausia Ramunė.
– Lakūnas, – išdidžiai galvą kilsteli Milda.
– Mano tėtis irgi visą laiką aukštai, –  

papučia lūpas Aušrelė. – Kranininkas. 
Jis ir mūsų namą statė.
– O jūs orkestrą matėte? – nebeiškenčia 
Ramunė. – Mano tėvelis dirigentas. 
Jo klauso visas orkestras!
Vaidutė bėga namo. Jos tėtis išeina  

rytą į darbą, vakare grįžta. Kažką rašo,  
kažką skaičiuoja. Virtuvėje Vaidutė  
pravirksta.

– Visos mergaitės gyrėsi,  
kokie nepaprasti jų tėveliai. O aš  
nieko nesugalvojau.

Tėtis šypsosi ir apkabina  
Vaidutę. O mama sako:

– Kvailiuke, mūsų tėtis yra nepaprastas.  
Jis – geras!

kranininkas 
nebeiškenčia

Visi dirba

Darbas žmogų gražina, tinginystė – juodina.

1 Ką mergaitės sakė apie savo tėčius? Perskaityk.
2 Kodėl Vaidutė pravirko?
3 Perskaityk, ką veikia Vaidutės tėvelis. Kokia galėtų būti jo profesija?
4   Kokios profesijos paminėtos tekste? Kokius dar žinai žmonių amatus?

lakūnas   kranininkas   dirigentas   buhalteris   profesija
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Kas kur dirba?

1  Kokios įstaigos ir įmonės pavaizduotos paveikslėlyje?
2  Kas dirba ligoninėje, banke, pašte, kavinėje, kirpykloje?
3  Kur gali dirbti vairuotojai, valytojai, virėjai?

Kiekvieną darbą reikia gerbti.

mokykla  ligoninė   parduotuvė  kavinė  kirpykla  
bankas  biblioteka muziejus         paštas       autobusų stotis        
teatras      kino teatras  gaisrinė        įstaiga darbovietė

Darbovietė
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Ramutė Skučaitė

Jeigu būčiau...

Kartais tyliai pagalvoju:
Jeigu būčiau...

Jei pelė –
Tai niekad katei nepakliūčiau.

Jei mėnulis –
Debesiukais užsikločiau
Ir saldžiausiai kiaurą naktį
Pramiegočiau.

Po raidės č labai dažnai rašome minkštumo ženklą.

1  Apie ką svajoja vaikai?
2  Pratęsk eilėraštį: „Jeigu būčiau..., tai...”
3  Papasakok draugams apie savo ateities planus.

Kuo būti?

 nepakliūčiau  užsikločiau 
saldžiausiai  pramiegočiau 

pasibarčiau  pritarčiau

paštininkas  paštininkė  bankininkas  bankininkė  
vairuotojas  vairuotoja  virėjas  virėja  
gaisrininkas  seselė             gydytojas gydytoja

Jeigu būčiau mano sapnas –
Tai spalvotas –
Jokio vaiko jokią naktį 
Nesapnuotas.

Jei mama – tai gal truputį
Pasibarčiau,
Bet visiems vaikų sumanymams
Pritarčiau.
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Būsiu atidus

Rašyk atidžiai – net viena raidė gali pakeisti žodžio reikšmę.

1  Kažkoks pokštininkas pakeitė skelbimuose raides. Rask jo nevykusius pokštus ir 
taisyklingai perskaityk skelbimus.

2  Paieškokite daugiau žodžių, kurie skiriasi tik viena arba dviem raidėmis.

kalva – kalba     tortas – turtas      tigras – tikras   kava – kova       
batai – padai       vedame – verdame     gadiname – gaminame 
šokuoju – šukuoju  kerpame – kepame     skalbimai – skelbimai 

ŠOKUOJAME 
PLAUKUS!

TAISOME 
PADUS!

ARBATA, KOVA IR LEDAI! TIGRAS SKANUMĖLIS!

MOKOME KALVŲ!

GADINAME 

BALDUS. 

VEDAME CEPELINUS.    
KERPAME TORTUS,  
ŠAKOČIUS,
SKRUZDĖLyNUS,  
ŠIMTALAPIUS.

Skelbimai
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Sigitas Geda

Peliukų mokykla

Peliukų mokykloj
Už juodų stalelių
Sėdi daug vaikelių
Su margom knygelėm.

Į pelių mokyklą
Vaikšto tie vaikai,
Kur tikroj mokykloj
Mokosi blogai.
        
Pelės moko peliukus
Ir išdykėlius vaikus,
Moko cypti, rėkti,
Nuo katės pabėgti.
        
Peliukų mokykloj –
Nauji mokslo metai,
Mieste iškabinti
Spalvoti plakatai:

Mano svajonių mokykla

Duodam valgyti šiaudų,

Kas sekmadienis – grūdų,

Mokom graužti, riešutauti

Arba katiną pagauti.

Gal reiks 
eit ir man!

Gal reiks 
eit ir man!

 išdykėlius
riešutauti

Garsus girdime ir tariame, raides matome ir rašome.

1 Kas tau labiausiai patiko peliukų mokykloje?
2 Choru perskaitykite plakatą.
3    Kokioje mokykloje tu svajoji mokytis?
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TURINYS

Nevėluokime! 

Kodėl pavėlavo?

išleido    pamokė      atsisveikino     pažadėjo     pagyrė   patarė
sustojo   nusipirko    lesino       pavėlavo     atsiprašė   nevėluos

Kalba sudaryta iš sakinių. Sakinys sudarytas iš žodžių,  
o žodžiai – iš skiemenų ir garsų. 

1  Kaip Onutė, Aldutė ir Matukas keliavo į mokyklą?
2 Kodėl jie pavėlavo?
3  Kaip pasielgė vaikai, atėję į klasę? Kaip jie jautėsi?

Viso gero! Eikit tiesiai į mokyklą!
Skubėkit į mokyklą!

Kokia graži 
katė!

Gerai! 
Viso gero!

O, naujas 
traktorius!

Man patinka    
meškinas!

Duokim antims mano sumuštinį. Labas rytas! 
Atsiprašome 
už pavėlavimą...
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Violeta Palčinskaitė

Mūsų žaidimai

Visą dieną
Mes po kiemus
Lakstėm.
Žaidėme indėnus.

Šliaužiojom
Po žolę žalią.
Tyliai žaidėm
Katę-pelę.

Žaidėm netgi
Tėtę-mamą.
Smėly statėm
Smėlio namą.

Žaidėm 
Mokytoją-klasę.
Visą dieną
Mokslas tęsės.

O paskui –
Diena prabėgo,
Ir nebežaidėme
Nieko.

Žaidžiame kartu

šliaužiojom
nebežaidėme

1 Kokius žaidimus žaidė vaikai?
2 Kada vaikai baigė žaisti?
3 Kokius žaidimus tu mėgsti žaisti?

žaisti slėpynes    futbolą    katę-pelę     mokyklą    kompiuteriu

Žaidimas turi būti visiems malonus ir saugus.
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1 Papasakok, kaip vaikai tvarkė mokyklos kiemą.
2 Padėk mokiniams parašyti straipsnelį apie atliktus darbus į klasės kroniką.
3 Kaip jūs rūpinatės savo mokykla ir jos aplinka?

renka šiukšles     grėbia lapus     tvarko darželį     sodina medelį.

Tvarkome mokyklos kiemą

SpAlIO 

25
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Popamokinė veikla

1  Kokius būrelius lanko Vytautas?
2  Kokiuose būreliuose dalyvauja jo sesutė ir broliukas?
3  Kokius būrelius tu lankai?

Krepšinis

Čia mano mokykla. 

Po pamokų joje visada yra ką veikti. 

Pirmadieniais lankau krepšinį. 

Trečiadienį dainuoju chore. 

Mano sesutė lanko dailės ir šokių būrelius. 

          Brolis dalyvauja muzikos ir teatro 

būreliuose.

Labai svarbu tinkamai planuoti savo laisvalaikį.

Teatro būrelis

Choro būrelisŠokių būrelis

Lankome būrelius
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Ir knyga – mano draugas

   piešinėlių   
paukščių

Knygų pavadinimus rašome kabutėse. 
      Pirmąjį žodį pradedame rašyti didžiąja raide.

Justinas Marcinkevičius

Mano knygelės

Mano knygelės dar plonos,
Mėlynos, žalios, geltonos.
Daug piešinėlių dailių,
Paukščių, žvėrelių, gėlių.

Mano knygelėj nuo seno
Žvėrys gražiai sugyveno.
Bet atsirado vilkų,
Ir mažesniems jau sunku.

Gal man išplėšti tą vilką,
Didelį, piktą ir pilką?

1  Apie ką kalbama eilėraštyje?
2  Ko klausiama paskutiniame eilėraščio posme? Patark vaikui, kaip jis turi pasielgti.
3  Perskaityk knygų, kurias skaito nykštukas, pavadinimus.
4  Kokias knygas tu skaitai?

vadovėlis    žodynas    žinynas   enciklopedija   atlasas
pratybų sąsiuvinis    pasaka    apsakymas    eilėraštis    mįslė
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Knygelių paslaptys

Linksmai apie... ką?

Ne          , bet su               ,

Ne             , bet susiūtas.

Ne             , bet daug pasako. Kas?

 Maža                       , daug                                               turi. Kas?

.......   .....   .....  ....   .....

Baltos                         , juodos                       , 

Kas išmano, tas jas gano. Kas?
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Nespręsk apie žmogų iš drabužių, o apie knygą iš viršelio.  

1  Jeigu išspręsi rebusą, sužinosi mįslių įminimą.
2  Parodyk draugams, kur yra tavo vadovėlio viršelis, kur titulinis puslapis, o kur 

iliustracijos.
3  Pabandyk pats sugalvoti mįslę apie knygą.

Kas skaito  
ir rašo, tas duonos 

neprašo.

tekstas 

viršelis

iliustracija

lapas

dailininkas            autorius   titulinis puslapis

puslapis   

Knygelių paslaptys

Iliustravo Danguolė Lunskienė
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Aleksas Baltrūnas

Kada ateina ruduo                          

Vidutis su močiute sėdi ir šnekučiuojasi:
– Močiute, kada prasideda pavasaris?
– Kai parskrenda vyturiukai.
– O vasara?
– Kai išsirpsta pirmosios žemuogės.
– Močiute, o kada prasideda ruduo?
– Ruduo prasideda tada, kai pražysta jurginai.  
Jie tarsi rudens pranašai.
– O jeigu jurginai nepražystų, ar ruduo ateitų?

Rudens glėby

šnekučiuojasi  vyturiukai
išsirpsta  nepražystų

yra keturi metų laikai:  
vasara, ruduo, žiema ir pavasaris.

1  Kokių gėlių žydėjimas pranašauja rudenį?
2  Kokius dar žinai rudens pranašus?
3  Perskaitykite kūrinėlį vaidmenimis.
4  Pratęskite senelės ir anūko pokalbį arba pakalbinkite savo senelius. Paklauskite 

jų, iš kur jie žino, kada prasideda ruduo, žiema, pavasaris ar vasara.

rudens pranašai   vėsta orai   trumpėja dienos   pražysta jurginai 
gelsta ir krinta lapai   išskrenda gandrai, gervės ir varnėnai
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Dėdė Rudenėlis
– Geras dėde, Rudenėli,
Ką neši tu pintinėlėj?

– Štai iš sodo aš nešu
Pilną krepšį obuolių,
Kriaušių, slyvų geltonų
Ir kitokių dovanų.

– Geras dėde, Rudenėli,
Ką neši tu pintinėlėj?

– O iš daržo aš nešu
Krepšį morkų tau saldžių
Ir svogūnų, ir burokų,
Ir dar dovanų kitokių.

– Geras dėde, Rudenėli,
Ką neši tu pintinėlėj?

– Neseniai miške buvau,
Krepšį grybų pririnkau –
Ir skaniausių riešutukų...
Tik nesugadink dantukų!

Rudens dovanos

Garsai, kaip ir žmonės, labai skirtingi.  
Garsai gali būti: ilgi ir trumpi, tylūs ir garsūs,  

aukšti ir žemi, skardūs ir duslūs.  

1  Kas ir su kuo kalba eilėraštyje? Perskaitykite kūrinėlį vaidmenimis.
2  Kokių dovanų dėdė Rudenėlis parnešė iš sodo, kokių iš daržo, o kokių iš miško?
3  Padėkok Dėdei Rudenėliui už atneštas dovanas.  

Pasakyk, kurią iš jų labiausiai mėgsti.
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Linksmai apie daržoves

Garsą u tariame trumpai, o garsą ū – ilgai.

trumpakočiai
išauginome

1  Perskaityk eilėraštį, tinkamai įvardydamas daržoves.
2  Suskaičiuok, kiek daržovių paminėta pirmame posmelyje, o kiek antrame. 

Pabandyk suskaičiuoti visas kūrinėlyje išvardytas daržoves.
3  Rask tekste ir perskaityk klausiamąjį ir šaukiamąjį sakinius.

Martynas Vainilaitis

Daržovių skaičiuotė

Du             , du ridikai,
Du                 kaip didikai.
Du               ir               .
Šok per lysvę – opa pa!

Du                trumpakočiai,
Du geltoni                   ,
Aguonėlė be varžovių 
Raudonuoja ties ežia.

Pasakyk man, kiek daržovių 
Išauginome darže?
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Skanaujame daržoves

Skaitant ir kalbant, labai svarbu tinkamai intonuoti sakinius.

1  Pažaiskite žaidimą „Daržovių mišrainė”.
2  Kokį daržovių patiekalą tu mėgsti? Papasakok, kaip jį pagaminti. Jeigu nežinai, 

paklausk mamos arba tėtės.

plauna    skuta   lupa   tarkuoja   pjausto   verda    kepa    maišo    

Plaunu 
agurką.

Daržovių 
mišrainė.

mišrainė  pagalvėlių  pavadinimais  
įvardytos  pasikeičia                
                                  

Žaidimas                                           
Daržovių mišrainė

Žaidėjai susėda ratu ant kėdučių arba pagalvėlių (jų turi būti viena 
mažiau negu žaidėjų). Vienas žaidėjas stovi ratelio viduryje – jis yra 
„virėjas”. Virėjas kiekvienam sėdinčiam paduoda lapelį, kuriame 
pavaizduota kokia nors daržovė.

Vėliau sako įvairius sakinius su daržovių pavadinimais, pvz.: 
– Verdu burokų sriubą. 
Vaikas, kuris turi lapelį su įvardytos daržovės piešiniu, privalo 

atsistoti. 
Kai virėjas sušunka:
– Daržovių mišrainė! 
Visi žaidėjai palieka savo vietas ir laisvai bėgioja.
Virėjui pasakius:
– Sėdame valgyti! – Visi stengiasi atsisėsti ant kėdučių. Virėjas 

irgi bando užimti kieno nors vietą.
Likęs be vietos žaidėjas tampa virėju. Žaidėjai pasikeičia lapeliais 

ir žaidžiama toliau.
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Zita Gaižauskaitė

Vieno obuolio gana

Soduos ant šakų žvaliai
Dairos kriaušės, obuoliai.

Kiek yra, tiek ir gana.

1  Kur nuėjo poetė ir ką ji ten veikė? Kaip jai sekėsi rinkti vaisius?
2  Papasakok, kaip rinko obuolius paveikslėlyje pavaizduoti vaikai.
3  Palygink eilėraščio ir paveikslėlio turinį.
4 Ar tau teko būti sode? Ką įdomaus ten matei?

krito    prikrito    skynė    lenkė    pataikė    gana

Nuotykiai sode

Lyg atspėję mano mintį,
Ėmė krist – nereikia skinti.

Kiek nukrito, tiek gana,
Jūsų daug, o aš – viena.

TOMAS
ASTAST

A
SY

S   

O o o!

Asta, 
nelenk šakos!
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Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis                           

Senelis ir obelėlė

Senas senelis sodino sode mažą obelėlę.   
Priėjo prie jo du jauni kaimyno sūnūs  
ir sako jam:

– Kam, seneli, sodini tokią mažą  
obelėlę? Vis tiek jos vaisių nesulauksi.

– Aš nesulauksiu, tai sulauks  
kiti ir valgydami man ačiū  
pasakys. Ir aš nebūčiau  
turėjęs obuolių,  
jeigu mano senelis   
nebūtų sodo  
pasodinęs.

Vaismedžiai ir vaiskrūmiai

 Garsą i tariame trumpai, garsą y – ilgai.

1  Gal prie tavo namų yra sodas? Papasakok apie jį.
2  Pasižiūrėk į paveikslėlius ir pasakyk, kaip vadinasi juose pavaizduoti 

vaismedžiai ir vaiskrūmiai.
3  Suvaidinkite skaitinėlį.

  obelis    kriaušė    slyva    vyšnia    trešnė   vaismedžiai
  agrastai   avietės   serbentai (juodieji, raudonieji)   vaiskrūmiai

nesulauksiu
valgydami
pasodinęs
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Taisyklingas garsų i ir y tarimas padeda skirti žodžių reišmę.

1  Kokius žinai vaisių ir daržovių gaminius? Iš ko dar ruošiamos atsargos žiemai?
2  Kuriuos vaisių ir daržovių gaminius tavo tėveliai perka, o kuriuos gamina patys?

Vaisių, daržovių ir miško gėrybių gaminiai
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Anzelmas Matutis

Kiškiukas
Kad mamytė
Nenuliūstų,
Valgau aš pietums
                                     
                          .
Ar po košės
Duos man ką?
Štai!
Matai:
Saldi                      !

Mėgstu – nemėgstu

Jeigu klausiame ko daug?, rašome: morkų, salotų, pupų. 

1  Perskaityk eilėraštį užbaigdamas posmelius tinkamais žodžiais.
2  Pasakyk, ką mėgsta ir ko nemėgsta kiškutis, Vytautas ir Onutė.
3  Papasakok, ką tu mėgsti ir ko nemėgsti.

mėgstu:  morkas  kopūstus  agurkus      salotas
nemėgstu:  morkų  kopūstų  agurkų        salotų

nenuliūstų

Mėgstu Mėgstu Mėgstu

Nemėgstu Nemėgstu Nemėgstu
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Martynas Vainilaitis

Medžių lenktynės

Dėmesio!
Miške lenktynės!
Bėga alksnis pirmutinis.
Bėga, skuba nuo pašlaitės
Jovarai, klevai, eglaitės...
O pušis ant lauko pliko
Visą mylią atsiliko.

Miške ir parke

Daug medžių galima pažinti iš lapų arba vaisių.

1  Kokie medžiai lenktyniavo?
2  Kuris medis atbėgo pirmas, o kuris paskutinis? 
3  Kurių medžių ir krūmų pavadinimuose girdi i, o kurių y?

eglė     pušis     beržas     klevas     kaštonas     alksnis    
ąžuolas    jovaras    liepa    šermukšnis    medžiai
kadagys    lazdynas    putinas     krūmai

 

pirmutinis
pašlaitės
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Kazys Boruta

Ąžuolas ir baravykas

 Kartą vienas baravykas anksti rytą  
išdygo po ąžuolu ir sušuko:

 – Ąžuole ąžuole, pasitrauk į šalį, 
nes tuojau tave išversiu! 
 Ąžuolas nusijuokė ir atsakė:

 – Palauk iki rytdienos, tada pasitrauksiu. 
 Baravykas ėmė sparčiai augti. Augo  
augo ir ligi vakaro išaugo kaip kepurė.  
Ąžuolas net pabūgo.

 Anksti rytą ąžuolas pažiūrėjo į baravyką,  
o tam jau ant akių užsmukusi kepurė.
 Ąžuolas juokais paklausė:

 – Gal man jau pasitraukti?

 – Ne, gali sau būti. Man jau galvoje ūžia.
 Baravykas ant šono pakrypo ir sudribo,      
o ąžuolas augo kaip augęs.

Svečiuose pas pasaką „Ąžuolas ir baravykas”

Jeigu gretimuose sakiniuose kartojasi tas pats žodis,  
jį galima pakeisti panašios reikšmės žodžiu.

1  Ko mus moko ši pasaka?
2  Suvaidinkite ją.

pasitrauksiu  pažiūrėjo  užsmukusi

ąžuolas    medis     medelis     medžių karalius
baravykas    grybas    grybukas    grybų karalius
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Pasaka be galo

Pajuokaukime miške

Žodžių, kurie reiškia vieną daiktą ir atsako į klausimą ką?,  
gale balsius tariame ilgai. Rašome: ą, ę, į, ų.

vaikučiai  televizoriuje  nesinešame

Ir vėl kala

Atlėkė       ir kala          . Kalė kalė... Tada nulėkė į antrą          . Ir vėl 

kala. Kalė kalė... Tada nulėkė į trečią        .  Ir vėl kala. Kalė kalė... 

Tada nulėkė į ketvirtą          . Kalė kalė...

Juokiasi vaikai
Mokytoja klausia vaikų:
– Vaikučiai, ar matėte lapę?
– Matėme, matėme! – šaukia vaikai.
– O kur matėte?
– Televizoriuje!
– Televizoriuje? O miške?
– Tai kad į mišką mes televizoriaus nesinešame! – atsako vaikai.

1  Sek pasaką, kol genelis kals. Kai nustos kalti, sukurk naują.
2  Pakeisk pasaką taip, kad genelis kaltų vis kitokį medį, pvz.: eglę, beržą, pušį.
3  Perskaitykite vaikų juokavimą vaidmenimis.
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Ežys ir kiškis

Miško gyvūnų paradas

Pasakodami apie tai, kaip kas nors atrodo, kuriame aprašymą.

1  Suvaidinkite kiškio ir ežio pokalbį.
2  Įsivaizduok, kad kalbi su draugu, kuris nėra matęs nei ežio, nei kiškio. Papasakok 

jam, kaip atrodo šie gyvūnai.
3  Kurį iš paveikslėlyje pavaizduotų miško gyvūnų tau teko matyti? Papasakok 

apie jį.

gyvūnų kūno dalys    galva     akys    snukis     snukutis    nasrai   
ūsai    ragai    ausys    kailis    uodega    letenos   nagai  
švelnus    minkštas    šiurkštus    dygliuotas    žvitrios 

Ežy, ežy,  
koks tavo kailis  

nešvelnus! Ne kailis,  
o šepetys.

Taip, mano kailis 
nešvelnus, bet jis mane 

gina nuo lapės.  
     O tavo švelnus kailis 

ar gina?
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Žaidimas

Medžiotojas
Iš žaidėjų išrenkamas „medžiotojas” ir „eigulys”.  

Medžiotojas eina prie eigulio ir skundžiasi:
– Noriu pamedžioti, bet nėra miško.
– Mišką galima pasodinti, – sako eigulys  

ir atvedęs dalį žaidėjų sustato juos rateliu.
– Štai tau ir miškas!
– O ką man medžioti, jeigu jame  

nėra žvėrelių? – vėl skundžiasi medžiotojas.

Žaidžiame miške

 medžiotojas  išrenkamas  skundžiasi    
pamedžioti  sukliudyti  pasikeičia

eigulys         miškininkas     
medžiotojas     žvėreliai
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Žaidžiame miške

Visais laikais lietuviai gerbė medžius –  
be reikalo nė mažiausio medelio nekirto. 

1  Papasakok apie savo apsilankymą miške. Ką įdomaus tau teko pamatyti?
2 Pažaiskite žaidimą „Medžiotojas”.

Tada eigulys likusius žaidėjus sustato už medžių ir pavadina juos 
įvairių žvėrelių vardais.

– Kokio nori žvėrelio? – klausia eigulys.
– Lapės!
– Štai ji, pasigauk!
Lapė turi apibėgti aplink visus medžius ir atsistoti į savo vietą. 

Medžiotojas vejasi ją. Medžiai  iškelia šakas (rankas) ir bando sukliu-
dyti medžiotojui pagauti lapę. Jeigu medžiotojas pagauna žvėrelį, jiedu 
pasikeičia vaidmenimis.
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Artėja žiema

vėlyvo rudens požymiai      šalti vėjuoti orai     juodi debesys     
žvarbus lietus     stiprus vėjas      šlapdriba      pirmas sniegas
Ką veikia?     slenka     krenta     pučia     ūžia     siaučia

Vytė Nemunėlis

* * *

Ruduo per žemę žengia,
Toks šaltas, toks baisus,
Ir gąsdina jis žmones
Ir paukštelius visus.

Tai bėgtų, bėgtų kiškiai
Nuo jo toli toli,
Bet juos ruduo pagauna
Bebėgančius kely.

Žodžius į kitą eilutę keliame skiemenimis: ru-duo, miš-kas.

1  Sugalvok eilėraščiui pavadinimą. Kuris paveikslėlis vaizduoja eilėraščio turinį?
2  Kaip jaučiasi kiškeliai vėlyvą rudenį? 
3  Apibūdinkite vėlyvo rudens orus.
4  Palenktyniaukite, kas pasakys daugiau vienskiemenių žodžių. Vėliau žaiskite, 

rinkdami keturskiemenius žodžius.

bebėgančius  negriebk 
verkšlenančiu  įsisukęs

– Ai, ai, negriebk, dėduli,
Tu mūsų už ausų, –
Maldauja jį kiškeliai
Verkšlenančiu balsu.

Bet jų ruduo neklauso,
Tik laksto po laukus,
Tik švilpia įsisukęs
Į sodus ir miškus.
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Gediminas Isokas

Ruošiasi žiemai

Skiemuo – tai žodžio dalis, ištariama vienu kartu.  
Žodyje gali būti vienas, du, trys ir daugiau skiemenų.

1  Papasakok, kaip miško gyvūnai ruošiasi žiemai.
2  Smulkiai atpasakok paveikslėlio turinį.
3  Pasakykite kuo daugiau miško gyvūnų pavadinimų, skirstydami žodžius 

skiemenimis.

susirūpino  prisirinko  susinešė 
susikrovė  įsiruošti

Kas kaip ruošiasi žiemai

krauna atsargas    ruošia guolius    užmiega 
išskrenda į šiltuosius kraštus    keičia kailius

Susirūpino barsukas, kaip žiemą praleis.  
Prisirinko lapų, paklojo ant medžių šaknų,  
gerai išdžiovino.

Paskui išvalė urvą, išmetė šiukšles,  
pribėrė naujo smėlio. Tada susinešė sausus  
lapus, susikrovė į šiltą guolį ir lapkričio  
mėnesį užsnūdo.

Ežiui blogiau. Neturi jis šiltų namų.  
Aptiko ežys šakų krūvą ir sumanė čia žiemos guolį įsiruošti.  
Palindo po žagarais. Nugara į viršų juos pakėlė ir į šonus pastūmėjo 
šakeles. O paskui ėmė kloti lapų patalą.
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Pranas Mašiotas

Paukštelių laiškas

Susitiko du paukščiukai ir kalbasi:
– Kur, paukščiuk, tu skubi?
– Į paštą.
– Ko?
– Noriu visiems žmonių vaikams  

laiškus išsiuntinėti.
– Ką gi jiems rašysi?
– Žiema artinasi, visus kelius ir laukus sniegas padengs. Mums, 

paukšteliams, sunku bus maisto rasti, turėsim badą kęsti. Taigi 
noriu parašyti visiems vaikams, kad trupinėlius rinktų ir mums, 
paukščiukams, barstytų. Vaikams tai nebus sunku. O mes, maži 
paukšteliai, ir trupinėliais pasisotinsime.

Ateina baltasis badas

     Mieli Vaikučiai!

Jau rudenėlis atsiveda  
žiemą. Tuoj sniegas užklos 
žemę. Mes, paukšteliai, kęsime 
badą. Kiekvienas padarykite 
lesyklėlę. Dėkosime Jums už 
kiekvieną grūdelį  
ar trupinėlį.

išsiuntinėti  paukščiukams  
nesunaikintų  pasivaišindavau
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Ateina baltasis badas

Kiekvienas skiemuo turi balsį arba dvibalsį. Balsis arba 
dvibalsis sudaro skiemens pagrindą: la-bu-tis, svei-ki.

1  Perskaitykite paukštelių pokalbį vaidmenimis.
2  Apie ką šis kūrinys? Nusakyk jo temą.
3  Kas parašė pirmą laišką, kas antrą, kuris paukštis – trečią, o kuris ketvirtą? 
4  Įsivaizduok, kad gavai paukštelio laišką. Papasakok, kas jame rašoma.

                    Labas!
Išvykau atostogauti į Afriką. Čia 

netrūksta man maisto ir yra labai šilta. 
Tačiau niekur nėra gražiau kaip mūsų 
krašte. Prižiūrėk, kad žiemos vėjai 
nesunaikintų mano lizdo ant kluono 
stogo. Pavasarį tikrai sugrįšiu!

                        Sveiki!
Skrendu žiemoti į šiltuosius kraštus. Pas  

mus neliko uogų ir kirminų. Žiemą sutaisyk 
mano seną inkilą. Padaryk ir kelis naujus 
namelius. Žinai juk, kad mūsų šeima padidėjo. 
Nepyk,  kad kartais pasivaišindavau trešnėmis 
ir vyšniomis iš jūsų sodo... 

Iki pasimatymo pavasarį!

         Labutis!

Artėja žiema, tai gal reikės išvykti į 
pietus. Išskrisiu, kai užšals mūsų ežeras. 
Toli nekeliausiu. Apsistosiu ten, kur rasiu 
neužšalusį vandenį. Kai aš išskrisiu, turėtų po 
trijų dienų pasnigti. Linksmų žiemos žaidimų!

pasimatymo  neužšalusį  išskrisiu
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Skaičių mįslės moteriškė  aštuoniais
 švarkeliais  kiaušinių

vienas – viena  du – dvi  trys (stalai) – trys (kėdės) 
keturi – keturios    penki – penkios  šeši – šešios 
septyni – septynios  aštuoni – aštuonios 
devyni – devynios  dešimt (stalų) – dešimt (kėdžių)

Mano skaičiai

Vienas kalba, du žiūri,  
du klauso.  

Du ratai  
pagiry stovi.  

Viena moteriškė, 
trys juostos. 

Keturi broliai  
po vienu stogu.  

Penki tvartai,  
vienos durys. 
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Vienas žodis ne šneka, vienas vyras ne talka.

1  Perskaityk ir įmink mįsles. Jei būtų sunku, tau padės paveikslėliai.
2  Rask mįslėse ir perskaityk skaičių pavadinimus.
3  Išmok kelias mįsles atmintinai ir užmink jas namiškiams arba draugams.

Mano skaičiai

Šeši ponai dirba,  
o sepintas meldžiasi.

Septyni vaikeliai, 
viena lovelė.

Ponaitis su aštuoniais 
švarkeliais, kas jį paliečia, 
tas verkia.

Keturi bėga,  
devyni šimtai kelią šluoja.

Viena vištelė – 
dešimt kiaušinių. 
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Nijolė Blaževičiūtė

Aš gavau daug dovanų

Aš gavau daug dovanų –
Daug knygelių, daug žaisliukų,
Apelsinų, ledinukų.
Ir gardžių ledų tiek daug!

Aš laižau ir tu laižai,
Oi... ledų jau tiek mažai!
Smaližiauti taip patiko,
Kad ledų visai neliko!

– Liko... Liko... Visas nulis!
Juokiasi vapsva smaližė.
– Tu dabar saldus storulis –
Apvalus kaip tikras nulis!

Kiek yra nulis?

žaisliukų  smaližiauti
smaližė

Nulis – tai ženklas, rodantis, kad kažko visai nėra.

1 Kiek ir kokių dovanų gavo vaikas?
2  Kuri dovana vaikui labiausiai patiko?
3  Kiek yra nulis? Kokiu ženklu jis žymimas?

nulis nieko    daug  mažai  truputis   
viskas  pilnas  pilna  tuščias  tuščia
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Saulutės skaičių žaidimas

Prie dešimt vieną dėsi –
Vienuolika turėsi.
Prie dešimt dėsi du,
Bus dvylika kartu.

O trys ir dešimt dar –
Bus trylika dabar.
Dešimt ir keturi –
Štai keturiolika turi.

Moku skaičiuoti iki 20

Skaičiai atrodo sudėtingi, bet kai juos perpranti,  
viskas tampa paprasta.

1  Išmok skaičiuoti iki dvidešimt.
2  Rask eilėraštuke žodį, kuriame yra daugiau negu dešimt raidžių. Suskaičiuok jas.

Norint penkiolika turėti,
Reiks prie dešimties penkis pridėti.

Toliau žaidimą tęsk,
Kitus skaičius surask.
Kol dvidešimt prišoksi
Ir pats skaičiuot išmoksi!

keturi penki

šeši septyni

aštuoni devyni
olika

vienuolika

dvylika

trylika

dvidešimt
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Saulutės patarimai

taupyti  taupyklė  zlotas  grašis
euras  eurocentas  moneta  banknotas

Mokausi taupyti

Būk taupus –  
savęs nenuskriausi.

Ką taupysi,         tą turėsi.

Geras knygas skaitysi –        būsi protingas. 

Pinigus taupysi –       būsi turtingas.

Pinigas sunkiai ateina,          lengvai išeina.

Pinigus taupysi,          gerą daiktą įsigysi.
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Už prekes Lenkijoje mokame zlotais, o Lietuvoje – eurais.

1  Kiek kuris vaikas sutaupė pinigų? Kodėl reikia būti taupiam?
2   Kur žmonės laiko savo santaupas? 
3  Kuris posakis apie taupumą tau labiausiai patiko? Išmok jį atmintinai.

11 
zlotų

17 zl

11 
 zl 19 zl

20 
eurų

16 
eurų

Mokausi taupyti
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Kas nebijo žiemos?

Vasarą be darbo sėdėsi, žiemą duonos neturėsi.

1  Kaip ruošiasi žiemai barsukas, voverė ir Astos šeima?
2   Kartu su zuikiais kartok skaičiuotę, vis keisdamas skaičius.  

Taip greičiau išmoksi skaičiuoti.

Laukiame žiemos

guolis   antklodė   atsargos   grybai   riešutai   gilės   kankorėžiai
marinuoti agurkai   džiovinti obuoliai   uogienė   vaisių sultys

En den dau –
Vienuolika radau!
Dešimt man, vienas tau –
En den dau!

 Jau prisirinkau 13         ,
14         ,  15        ir 16       .

Pasiūkit 
antklodę 

  iš 10
  ir 12         .

17        ,         

18          ,

19

ir  2       .

  Turime:
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Valerija Griciūtė

Sveika, žiemuže

Sveika, balta žiemuže,
Su snaigių skarele,
Su ledo kailinėliais
Ir eglute žalia!

Jau gruodžio šaltis kanda
Veidelį, pirštukus.
Paukšteliai išsigandę
Plasnoja pas vaikus.

– Mieli maži vaikučiai,
Mums šalta, nejauku.
Šiaurinis vėjas pučia,
Mus gena nuo šakų.

Paberkit trupinėlių,
Dainuosime visi:
– Sveika būk, žiemužėle,
Šalta, bet nebaisi!

Kai ateina žiema

kailinėliais  šiaurinis  trupinėlių 
dainuosime  žiemužėle

Garsą ė visada tariame ilgai.  
Garsą e tariame kartais ilgai, kartais trumpai.

žiema   žiemužė   žiemužėlė   žieminis

1  Kaip atrodo eilėraštyje pavaizduota žiema?
2  Kodėl paukšteliai bijo žiemos? Ko jie prašo vaikų?
3  Kokia žiema tau labiausiai patinka?
4  Rask tekste žodžių su e ir su ė. Taisyklingai juos perskaityk.
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Vaikų enciklopedija

Žiema

Žiemą upės ir ežerai užšąla. Balti sniego patalai dengia visą žemę. 
Šliuoži slidėmis per pusnynus miško takeliu. Dairaisi į apšerkšnijusius 
beržus, nuo sniego nulinkusias skarotas egles. Puriame sniege matyti 
žvėrelių pėdsakai – čia prašokavo kiškis, o čia laputės prabėgta.

Vaikai kieme mėtosi sniego gniūžtėmis, stato sniego pilį,  
lipdo senį besmegenį. Jie leidžiasi rogutėmis nuo kalniuko,  
čiuožinėja ant ledo. Žiemą švenčiame Kalėdas  
ir Naujuosius metus.

Mūsų žiema

Žodžio, kuris atsako į klausimą kur? kame?,  
pabaigoje rašome e.

1  Kokie orai ir vaizdai būdingi žiemai?
2  Ką žiemą veikia vaikai? Ką tu mėgsti veikti?
3  Kurias šventes švenčiame žiemą?
4  Rask tekste žodžius, kurie atsako į klausimą kur? Koks balsis yra jų gale?

užšąla  apšerkšnijusius  nulinkusias    
prašokavo  čiuožinėja

sniegas  ledas  šerkšnas  šaltis  pusnis  rogutės 
slidės  pačiūžos  senis besmegenis  sniego pilis
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Violeta Palčinskaitė

Paveikslėlis

Pažinai? Balta mama.
Čia mamos žiemos šeima.
Linksmos snaigės – dukružėlės,
Šaltis – įsūnis pašėlęs,
Ten pūga, žiemos teta, 
Užmiestyje sutikta.
Šerkšnas – pusbrolis išprusęs
Iš tėvelio speigo pusės,
Dėdė ledas kiek pamėlęs, –
Štai ir visas paveikslėlis.

Žiemos šeima

1  Apie ką kalbama eilėraštyje?
2  Išvardyk visus žiemos šeimos narius.
3  Kuris žiemos giminaitis tau labiausiai patinka? Kodėl?

dukružėlės  įsūnis 
užmiestyje  paveikslėlis

snaigė    pūga    speigas
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Mokomės švęsti

Mokytojų diena 

Visų šventųjų diena 

Vėlinės 

Kalėdos

Naujieji metai 

Senelės diena 

Mokytojų diena Visų šventųjų diena  Vėlinės  Kalėdos 
Naujieji metai  Senelės diena  Senelio diena

1  Kokios šventės švenčiamos jūsų šeimoje ir mokykloje?
2  Kokią šventę tu labiausiai mėgsti? Kodėl?

Senelio diena
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Anzelmas Matutis

Mokytoja

Atskleidei lapus knygutės,

Tartum pabėrei gėles:

Šen, broliukai!

Šen, sesutės,

Į baltąsias lankeles!

Po žinių, po mokslo kraštą

Su mumis drauge skraidai.

Tau širdžių liepsnelės plazda

Lyg žiedai!

Mokytojų diena

Mokytojų dieną švenčiame spalio 14-ąją.

1 Kam skiriamas šis eilėraštis?
2 Kur mokytoja kviečia vaikus? Raiškiai perskaityk jos žodžius.
3 Kuriais žodžiais išreiškiama meilė mokytojai? Perskaityk tas eilutes.
4    Sukurk eilėraščiui melodiją ir pabandyk jį padainuoti.

moko  mokytojas  mokytoja  mokinys 
mokinė  mokykla  pamoka      pertrauka

atskleidei  broliukai 
baltąsias  širdžių
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Su Mokytojų diena!

Mūsų mokytojams

Švenčių pavadinimų pirmą žodį rašome didžiąja raide.

1 Ką tu norėtum pasakyti savo auklėtojai Mokytojų dienos proga?
2     Papasakok, kaip vilkiukai sveikino savo mokytoją lapę.
3     Pratęsk paveikslėlių serijoje pavaizduotus įvykius.

pastebėjo kalendoriuje      nutarė        nupynė       priskynė 
pasislėpė  pasveikino  palinkėjo  pažadėjo  iššoko  

?
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Anzelmas Matutis

Tuoj ir rytoj

Trys vaikiukai
Pelėdžiukai
Sutūpė į pušį.
Čia visokių 
Mokslų moko
Juos pilka motušė:

– Parašykite 
Ant lapo
A ir B, vaikeliai...

– Oi, mamyte,
Skauda snapą!..

– Man nagelį
Gelia...

Ko mokomės mokykloje?

– Nerašykim
Raidžių tuoj –
Parašysime
Rytoj!..
– Tai skaitykime, –
Pasakė
Motina pilkoji.

– Man, mamyte,
Skauda akį!..
– Man, mamyte,
Koją!..

– Neskaitykim,
Mama, tuoj...
Paskaitysime
Rytoj...

Atnešė pelėda
Pelę,
Nusileido
Į pušelę.

Pelėdžiukai 
Net pašoko:
– Duok, mamyte,
Pelę tuoj!..

Bet dabar...
Pilka mama
Šūkteli
Nulėkdama:

– Pelę
Gausite...
Rytoj!

pelėdžiukai   parašykite   nerašykim
skaitykime   neskaitykim   nulėkdama

 Gražus pavyzdys – geriausias mokytojas.  
Geriausia mokytoja – kantrybė.

1 Kodėl pelėda nedavė vaikams pelės?
2 Ką autorius moko darbštumo ir pareigingumo – pelėdžiukus ar vaikus?
3 Išmokite pasakėčią atmintinai. Suvaidinkite ją.
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Lapkričio 1-ąją švenčiama Visų šventųjų diena,  
lapkričio 2-ąją – Vėlinės.

1  Skambant tyliai muzikai perskaityk eilėraščio posmą ir pamąstyk.
2  Kokius jausmus sužadino skaitytas kūrinys?
3  Ką galėjo praeiviams pasakyti amžinoji ugnelė?
4  Kaip pagerbiame mirusiuosius?

Prisiminkime tuos, kurie jau negrįš

Ramutė Skučaitė

***
Čia taip ramu ir žalia.
Sustokime ant tako.
Klausykim, ką ugnelė,
Ką amžinoji sako...
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Susikaupimo ir apmąstymų diena

Stasys Gutauskas

Vėlinės

Vėlų rudenį apmiršta medžiai. Vysta gėlės. Gamta pasiruošia 
žiemai. Pasiruošia, kad, ją ištvėrusi, vėl atgimtų. Žmonės irgi panašūs 
į gamtą. Gimsta, užauga, sensta ir miršta.

Todėl ir Vėlinės švenčiamos vėlų rudenį – lapkričio mėnesio 2 dieną.
Artėjant šiai dienai, žmonės skuba aplankyti savo mirusius 

artimuosius.
Kapų kauburėliai pražysta chrizantemų žiedais.
O Vėlinių vakarą visos kapinės nušvinta žvakių šviesa.
Ugnis reiškia gyvųjų ir mirusiųjų ryšį.
Tegu nelieka mūsų Lietuvoje nė vieno užmiršto  

kapo. Uždekime žvakutę ir tiems, kurių nėra kam  
prisiminti.

pasiruošia  artimuosius  
kauburėliai  chrizantemų

Nedrumsk kapinių tylos ir ramybės. 

Salomėja Nėris

Kloja žemę lapų šilkas...
Į kapus kelelis pilkas.
Ten palaidota motulė.
Ten tėvelis tyliai guli.

1 Kodėl Vėlinės yra vėlų rudenį? 
2 Kokį pamokymą radai tekste? Perskaityk garsiai.
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Vytė Nemunėlis

Kalėdos

Kalėdos, Kalėdos! –
Liūliuoja varpai,
Kalėdos, Kalėdos, –
Dainuoja vaikai.

Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio
Viršūnes į dangų šlamėdamos kelia.

Kalėdos, Kalėdos! –
Jau eina pas mus,
Jau lanko giružę,
Laukus ir namus!

Laukiame Kalėdų

Kalėdos – kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė.  
Jos švenčiamos gruodžio 25 ir 26 dieną.

1 Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis? Ką žinai apie šią šventę?
2 Kokia kūrinio nuotaika?
3 Pamėgink sukurti arba pritaikyti šiam kūriniui melodiją ir jį padainuoti.

liūliuoja  apsnigto  šlamėdamos 

Jau supa mūs širdį, džiaugsmu ją papildo 
Ir skambanti „Gloria” sielą mūs šildo.

Kalėdos, Kalėdos! – 
Varpeliai skambės 
Ir gimusiam Kristui 
Mūs meilę kalbės, 

O kūdikio meilė, kaip saulė auksinė, 
Per amžius gaivins mūsų žemės krūtinę.
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Sofija Sasnauskaitė

Šventė Vakarei žibant

– Štai ir ji, Vakarė, – rodo senelis į dangų. – Eime Kūčių valgyti.
Sauliukas neatpažįsta šventėms paruošto kambario. Nosį kutena 

gardžiausi kvapai. Akys sustingsta ties puošnia eglutės šaka. Stalas 
taip pat nekasdienis. Ant baltos staltiesės, po kuria juodu su seneliu 
dėjo kvepiantį šieną, gausybė patiekalų.

Pasimeldę ir atsilaužę senelio dalijamo kalėdaičio, visi pradeda  
valgyti. Ant stalo dvylika patiekalų. Čia ir medumi pasaldyti virti  
kviečiai, ir aliejuje kepta lydeka, ir barščiai su baravykais... o svar-
biausia – kūčiukai su aguonpieniu!

Prie Kūčių stalo

Kūčios – Kalėdų išvakarės.

1 Kuo ypatingas Kūčių stalas? Kuo jis skiriasi nuo kasdienio?
2 Padėk mamytei padengti šventinį stalą. Papasakok, kaip reikia išdėlioti lėkštes, 

šaukštus, peilius ir šakutes.

Vakarė      balta staltiesė      šienas      kalėdaitis    Kūčių stalas
dvylika patiekalų      kūčiukai      aguonpienis   Kūčių vakarienė

neatpažįsta  gardžiausi  sustingsta    
nekasdienis  kalėdaičio  aguonpieniu
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Mūsų Kalėdos

Kaip švęsime Kalėdas?

Kiekvienais metais 
labai laukiu Kalėdų. 

Tai pati gražiausia šventė. 
Smagu rašyti laišką 

Kalėdų Seneliui, 
puošti eglutę, ruošti 

dovanas.

Mes su mama 
puošiame eglutę. 

Tai labai smagus darbas. 
Stengiamės, kad ji būtų labai graži. 

Puošiame ne tik pirktais, 
bet ir savo atliktais žaisliukais. 

Pernai padarėme spalvotą 
popierinę grandinę, o šiemet 

karpėme snaiges. 
.

Kalėdų proga savo 
artimiesiems ir draugams 

padovanosiu mažas dovanėles. 
Mamytei nudažiau puodelį ir lėkštutę, 

o tėveliui nupyniau pakabuką 
prie raktų. Draugams 
prikepiau meduolių.  
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Kaip švęsime Kalėdas?

1  Papasakok, kaip tu ruošiesi Kalėdoms ir kaip jas praleidi.
2  Kokias dovanas padovanosi artimiesiems?
3  Kuo ypatinga Kūčių vakarienė jūsų namuose?

    O man linksmiausi 
Kūčių burtai. Tėtis po 

staltiese padeda šieno. Po 
vakarienės traukiame po 
vieną šiaudą ir buriame: 
ilgas šiaudas reiškia – 

ilgai ir laimingai 
gyvensi. 

 Man labai patinka  
Kūčių vakarienė. Ji ypatinga:  

prie stalo susėda visa šeima, pasimeldžiame, 
dalijamės kalėdaičiu. Senelė sako, kad ant stalo 

turi būti 12 patiekalų. Jie simbolizuoja  
12 mėnesių. Mes su broliu suskaičiuojame,  

ar yra visi valgiai. Man skaniausias  
      Kūčių patiekalas – kūčiukai.  

              Tai nedideli mielinės tešlos kepinėliai                           
 su aguonomis.
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Pramiegojau!

Atkeliavo Naujieji metai

Kai prieš balsius a, o, u, ū priebalsis tariamas 
minkštai, po jo rašomas minkštumo ženklas i. 
Minkštumo ženklo netariame.

1  Kaip tu sutikai Naujuosius metus?
2  Kaip Naujuosius metus sutiko nykštukas Sauliukas? Sukurk pasakojimą pagal 

paveikslėlius. Papasakok nykštuko vardu.

vakaras    norėjau sulaukti     truputį pasnausiu   
atsikelsiu     pabudau rytą      pramiegojau
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Alma Karosaitė

Metai

Šilta – šalta.
Žalia – balta.
Keičias žemė ir padangė.
Čia nešiojam storą paltą,
Čia jau lakstom išsirengę.
Čia beržai sniege sustoję,
Čia jau lapai jų
Žaliausi.
Bėga vasara karštoji
Rudeniu.
Pribėga sausį.

Mūsų metai

Metai turi 4 laikus ir 12 mėnesių.

1  Papasakok, kaip keičiasi metų laikai.
2  Perskaityk, ką apie metų laikų kaitą pasakoja poetė. Kodėl šį eilėraštį galima 

skaityti kaip pasaką be galo?
3  Įmink mįslę ir prisimink metų laikų pavadinimus.

 

Vienas sėja, kitas pjauna,
Trečias obuolį ragauja,
O ketvirtas po sniegu
Miega meškino miegu. Kas?

Ir tada visi pamatom,
Į pusnynus atsigręžę,
Kokią linksmą,
Kokią gražią
Užbaigėm kelionę metų.
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Sukas metų ratas...

Ir laikas, ir žmogaus amžius matuojami metais.

1  Išvardyk mėnesių pavadinimus. Kuris mėnuo tau labiausiai patinka?
2  Koks pirmas, o koks paskutinis metų mėnuo?
3  Koks dabar metų laikas, koks mėnuo ir kokia savaitės diena?

Metų mįslės

Dvylika šakelių supasi aukštai,
Kiekvienoj šakelėj – keturi lizdai,

Kiekvienam lizdely –
Septyni vaikeliai. Šeši dirba, 

o septintas 
dykinėja. 

Kokie 
metai yra

trumpiausi?

Kada metai turi tiek dienų, 
kiek žmogus akių?

kiekvienam trumpiausi   
dykinėja
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Viską žino, viską išmano,
Per metus ėmė ir paseno.

Kalendorius

Kalendorius – visų metų dienų sąrašas.

1  Įmink mįslę ir išmok ją atmintinai.
2  Pabandyk pats sugalvoti mįslę apie kalendorių arba metus.
3  Kam reikalingi kalendoriai?

diena   naktis   para   savaitė   mėnuo   metų laikas   metai
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Anzelmas Matutis

Senele, tau dėkoju

Žila senele,
Tau dėkoju
Už pasakų takus žavius,
Už raitelius,
Kurie kapojo
Prie kryžkelės devyngalvius.

Numegzk man
Margą pirštinaitę,
Apgaubk gėlėta skarele...
Dar šimtą metų,
Sengalvėle,
Žydėki mums obelėle!

Mūsų seneliai

Gerbk senelius, nes ir pats pasensi.

1 Už ką anūkėlis dėkoja senelei?
2 Raiškiai perskaityk jo linkėjimus senelei. Paaiškink, kaip juos supranti.
3 Kokia yra senelio kalba?
4 Kodėl anūkas gerbia ir myli senelį?

  5    Kaip tu vadini savo senelius? Papasakok, ką jie mėgsta veikti.

Martynas Vainilaitis

Senelio kalba

Senelis eina pamažu,
Senelis kalba – man gražu.
Kalba kalbelė jo kilni.
Žodelių muzika švelni.
Nešauks, nerėks balsu žvarbiu.
Senelį myliu ir gerbiu.

devyngalvius  pirštinaitę  sengalvėle
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Ką išmoksi jaunas, negailėsi senas.

1  Papasakok apie savo senelius.
2  Už ką esi dėkingas savo seneliams?
3  Ko palinkėsi seneliams jų šventės proga?

Sveikiname senelius

Mano močiutė yra labai gera. 

Turiu tik ją vieną. Močiutė gyvena kartu 

su mumis. yra draugiška, maloni ir duoda 

mums saldainių. Mėgsta dirbti darže ir 

laistyti gėles. Man ji pasodino medelį. 

Tas medelis auga. Močiutei linkiu daug 

sveikatos ir gėlių, nes jas labai myli. 

Aš turiu tris močiutes:  Onutę, Daivą, Marytę ir du senelius –  Joną ir Martyną. Mano seneliai labai linksmi, galiu su jais pažaisti, mėgstu klausytis jų pasakojimų. Močiutė iš Šilainės man kepa skanius blynus. Savo seneliams linkiu, kad visada būtų linksmi ir laimingi.  Pasižadu juos visada mylėti!
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Pasiskaityk pats 

Pirštukų pasisveikinimas

Labas rytas suraitytas, (Suneriame pirštus)
Ant delniuko paguldytas, (Triname vieną delną į kitą)
Cukreliu apibarstytas, – (Vaizduojame barstymą cukrumi)
Dovanėlė tau kas rytas! (Ištiesiame delnus)

Vytė Nemunėlis 

Labanakt

Labanakt kiškiukui,
Labanakt katytei,
Labanakt tėveliui
Ir mielai mamytei.

Labanakt Dievuliui,
Labanakt saulutei,
Labanakt už lango
Mirgančiai žvaigždutei. 

Pasisveikinimas ,,Labas, kaimyne”

– Labas, kaimyne!
– Labas ir tau.
– Nuostabus oras.
– Ir aš taip manau.
Visi susikibę šoksim kartu,
Smagiai patrepsėkim, ir eikim ratu.
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Stanislovas Abromavičius

Dešimt ačiū

Negaliu visus metus
Būt blogesnis už kitus!
Sumaniau nuo ryto pačio
Gaut per dieną dešimt „ačiū”.
– Ačiū, – sako man mamytė,
Radus užtiestą lovytę.
Tėtis tarė: „ačiū, tau, sūnau”,
kad sesutę raminau.
Kvepia šiltas pusrytėlis:
– Ačiū, – murkia katinėlis.
– Ačiū, – tyliai tarė sesė.
O už ką, tai nesuprasi.
Taip jau nuo pat ryto pačio
Skamba: ,,ačiū, ačiū, ačiū!”
Vakarėlis jau arti,
Dešimt ,,ačiū” ištarti.
Tai rytoj netinginiausiu,
Dar daugiau aš ,,ačiū” gausiu!

Pasiskaityk pats 

1  Kaip manai, už ką tau galėtų dėkoti tėtis, mama ar draugai?
2  Ir tu įsimink kuo daugiau mandagumo žodelių ir juos kasdien vartok. 
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Skaičiuotės

Pasiskaityk pats

1  Pasimokyk skaičiuočių – jos  
tau pravers žaidžiant.

2  Pasiklausk namiškių, kokias 
skaičiuotes jie moka. Jeigu patiks, 
išmok ir tu.

Ėjo Barbė į mokyklą,
Pasiėmusi taupyklę.
Kol ji varnas suskaičiavo,
Pinigėliai išgaravo.
Kiek ten buvo pinigų,
Pasakysi tu!

Kratom kratom pirščiukus. 
Ir parodom skaičiukus. – 5.
Viens, du, trys, keturi, penki.

Kise kise – miau miau miau. 
Kokį skaičių? – Nežinau. 
Pagalvokite prašau. – Šeši. 
Viens, du, trys, keturi, penki, šeši.

Du didžiuliai meškinai
Laižė medų dovanai.
Kas tuos meškinus nuvys?
Aš? Tu? Jis!

Skrido šarka pas vaikus 
Ir skaičiavo juos visus:
Viens, du, trys ir keturi. 
Tu išeiti jau turi.
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Greitakalbės

Pasiskaityk pats

1  Pamiklink liežuvėlį greitakalbėmis.
2  Pabandyk sukurti savų greitakalbių.

• Šeši šunys šokinėja 
šalia šalto šaltinėlio.

• Gervė gyrūnė gyrėsi 
gerą girą geroj girioj 
gėrusi.

• Kalvis Kostas kala 
kalvėj kaltą ant 
priekalo.

• Raudona ropė 
raudonšonė, rytą 
Rimas ropę rovė.

• Laiptelis po laiptelio, 
laiptelis po laiptelio, 
laiptelis po laiptelio 
mes lipame laipteliais 
ir laukiame lietaus.

Greitakalbę reikia ištarti greitai arba kelis 
kartus pakartoti. Tada paprastai suklystama. 

Greitakalbės lavina sudėtingesnių kalbos 
garsų tarimą.

SMAGIŲ 
ŽAIDIMŲ!
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Joana Birutė Žilaitytė

Du ožiukai

Per pievą tekėjo upelis. Per upelį buvo nutiestas lieptas. Per lieptą 
ėjo du ožiukai: vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos.

Vienas tarė:
– Mudu nedarykime, kaip tie du pasakos peštukai.
– Kokios pasakos? – paklausė antrasis.
– Argi nežinai? yra tokia pasaka...
– Gerai, sutiko antrasis ožiukas. – Tai pasitrauk ir leisk man praeiti.
– Tu pasitrauk, nes aš pirmas užlipau ant liepto. Ir tu už mane 

mažesnis.
– Bet mano ragai ilgesni.
– Ir mano netrumpi. Gal susiremiam?
– Susiremiam!
Buvo jie tikri ožiukai, todėl susirėmė. Tik staiga... Visai kaip 

pasakoje.

1  Kur susitiko ožiukai?
2  Kaip jie elgėsi?
3  Kaip manai, kas nutiko ožiukams?
4  Ko mus moko ši pasaka?
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Pranas Mašiotas

Katinėlis ir oželis

Oželis sutiko katinėlį ir sako:
– Katinėli, pasibandykim!
Katinėlis strykt į medį ir sako:
– Gerai. Lipk pas mane, oželi!
Oželis lipa į medį. Katinėlis  

kaip supurkš! Oželis išsigando,  
pasprūdo ir nusirito nuo medžio.

Taip katinėlis nugalėjo  
oželį.

1  Kurie gyvūnai susitiko?
2  Ką pasiūlė oželis?
3  Kuris gyvūnas laimėjo? Kodėl?
4 Kodėl oželis tikėjosi laimėti rungtynes?

Pasiskaityk pats
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Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

Du draugai ir meška

Jurgis ir Tomas ėjo per girią ir sutiko mešką. Išsigando abudu ir 
nežinojo, ką daryti. Jurgis ir šautuvą turėjo, bet iš baimės šauti nedrįso. 
Metęs šautuvą, greitai įlipo į medį ir tarp šakų pasislėpė.

Tomas, likęs ant kelio, nežinojo, kur bėgti. Atsiminė jisai, kad 
meškos retai kada liečia numirusį žmogų ar išgaišusį gyvulį. Puolė jis 
ant žemės, apsimetė mirusiu ir nustojo kvėpuoti.

Meška priėjusi pauostė jį, pajudino ir šalin nuėjo.
Palaukęs kiek, Jurgis nulipo žemėn ir paklausė Tomo:
– Ką tau meška į ausį kuždėjo?
– Meška man kuždėjo, kad nedori tie žmonės, kurie nelaimėje 

palieka savo draugą! – atrėžė jam Tomas.

1  Kokia nelaimė ištiko draugus?
2  Kaip pasielgė Jurgis, pamatęs mešką?
3  Kodėl lokys paliko Tomą gyvą?
4  Ką Tomas atsakė į draugo klausimą?  

Kodėl jis atsikirto bičiuliui?
5  Kaip tu vertini vieno ir kito berniuko poelgį?
6  Kuris skaitinio sakinys tau atrodo svarbiausias?
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Lietuvių pasaka

Mikė kvailutis

Vieną kartą tėvas turėjo sūnų, 
kuris vadinosi Mikė kvailutis. 
Išleido jį vieną kartą pas senelę, o 
kai sugrįžo sūnus, tėvas jo klausia:

– Mike kvailuti, ką tau davė 
senelė?

– Ką gi duos? Adatėlę man davė.
– Kur dėjai tą adatėlę?
– Važiavo žmonės keliu su 

vežimu šieno, įkišau adatėlę į tą šieną, ieškojau paskui ir neberadau 
niekaip.

– Matai, sūneli, – tarė tėvas: – adatėlę reikėjo įsisegti į kepurėlę, 
būtų nepražuvusi.

– Gerai, tėveli, kitą sykį žinosiu.
Kitą dieną vėl siunčia tėvas sūnų pas senelę. Kai parėjo, klausia jo:
– Mike kvailuti, ką tau davė senelė?
– Ką gi duos?.. Šuniuką man davė.
– Kur dėjai šuniuką?
– O kaip liepei, įdėjau į kepurę, ir nutroško.
– Matai, sūneli, – tarė tėvas: – šuniuką reikėjo prisirišti diržiuku ir 

vedantis vadinti: ciu ciu ciu! ciu ciu ciu!
– Gerai, tėveli, kitą sykį žinosiu.
Ir vėl nuėjo sūnus pas senelę. Kai parėjo, tėvas jo klausia:
– Mike kvailuti, ką tau davė senelė?
– Ką gi duos? Lašinių man davė.
– Kur dėjai lašinius?
– O, kaip liepei! Prisirišau lašinius diržiuku ir vilkausi šaukdamas: 

ciu ciu ciu! ciu ciu ciu! Pajuto kaimo šunys, apipuolė ir surijo mano 
lašinius.

Pasiskaityk pats

1  Kodėl Mikę vadino kvailučiu?
2  Kas mokė Mikę elgtis protingai?
3   Kaip Mikė pasinaudojo patarimais?
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Paulius Juodišius

Stebuklinga slyva

Gyveno kartą pievoje triušių šeimyna: senelis Dudas, tėtis Bubas, 
mama Tikė ir mažasis Pupis. Sykį ėmė ir suskaudo mažajam Pupiui 
pilvelį. Tėvai ir kopūstus dėjo, ir pagalvėm šildė – niekas nepadėjo. 
Tuomet senelis užsidėjo skrybėlę ir sako:

– Aš žinau, ką reikia daryti.
Ir patraukė takučiu per pievas. Vakare sugrįžęs ištiesė mažajam 

Pupiui didelę slyvą.
Pupis atsikando slyvos gabaliuką ir pasijuto geriau. Atkando kąsnį 

ir atsistojo. Suvalgė visą ir pasveiko.
– Aš sveikutis! – laimingas sušuko Pupis.
Ir slyvos kauliuką tolyn išspjovė.
– O iš to kauliuko galėtų išaugti slyvos medis, – tarė tėtis Bubas.
– Šaunu, – nudžiugo mažasis Pupis. – Aš paguldysiu kauliuką į 

savo lovelę, ir tegul auga.
– Ne, – paprieštaravo mama Tikė, – taip jis neaugs. Tu turi jį užkasti 

į žemę ir kantriai laukti.

1  Kas nutiko mažajam triušiukui?
2  Kaip triušių šeima gydė Pupį?
3  Ką patarė tėtis pasveikusiam sūnui?
4  Kur Pupis norėjo pasodinti slyvos kauliuką?

Ir tu pasimokyk 
kartu su šauniu triušiuku 

prižiūrėti augalus – 
perskaityk 

Pauliaus Juodišiaus 
knygelę 

„Stebuklinga slyva”.
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Konstantinas Ušinskis

Vėjas ir saulė

Kartą susiginčijo saulė ir piktas 
šiaurės vėjas, kuris iš jų stipresnis. 
Ilgai juodu ginčijosi ir pagaliau nutarė 
išmėginti jėgas, pasigalynėti su keleiviu, 
kuris kaip tik jojo plačiu vieškeliu.

– Žiūrėk, – pasakė vėjas, – kai aš papūsiu, akimirksniu nuplėšiu 
nuo jo apsiaustą!

Pasakė ir pradėjo kiek įmanydamas pūsti. Bet juo labiau vėjas 
šėlo, juo labiau keleivis suposi į apsiaustą; jis barė vėją ir jojo vis 
toliau. Vėjas pyko, užgriuvo vargšą keleivį lietumi ir sniegu. Keleivis, 
keikdamas vėją, apsivilko apsiaustą ir susijuosė diržu.

Tuomet vėjas įsitikino, kad neįstengs nuplėšti nuo keleivio 
apsiausto.

Saulė, matydama 
priešininko 
menkumą, 
nusišypsojo, 
pažvelgė pro debesis, 
pradžiovino žemę, 
sušildė vargšą 
sušalusį keleivį. Jis 
pradžiugo, padėkojo 
saulei, nusivilko 
apsiaustą, suvyniojo 
ir pririšo prie balno.

– Matai, – pasakė geraširdė saulė piktam vėjui, – švelnumu ir 
gerumu galima padaryti daug daugiau negu piktumu.

Pasiskaityk pats

1  Dėl ko susiginčijo vėjas ir saulė?
2  Kaip jie sprendė savo ginčą?
3  Palygink, koks buvo vėjas ir kokia saulė.
4  Kaip manai, kodėl gerumu galima padaryti daugiau, negu piktumu?
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Edvardas Drėgva

Metų laikai

Pasiskaityk pats

1  Kuo gražus kiekvienas metų laikas?
2 Sugalvok pavadinimą kiekvienam eilėraščio posmui.

Pavasaris ateina
Visais keliais, takais
Ir atneša mums dainą
Su saulės spinduliais.

O vasara mus glosto
Kaip motina gera.
Žalius laukus apklosto
Skaisčių spalvų skara.

Ruduo kaip gervių klyksmas
Keliauja per laukus.
Dažnai spalvingas, linksmas,
Šviesus ir dar puikus...

O koks žiemos gražumas!
Sušunkam iš širdies.
Baltųjų snaigių rūmuos
Lyg pasakoj jauties.
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Stasys Tijūnaitis

Laiminga eglutė
Į miško aikštelę vieną dieną atėjo keli  

žmonės ir nusižiūrėjo pačią gražiausią eglutę.  
Kaimyniniai medžiai sužiuro:  
kas čia bus? Tikriausiai  
kirs. Bet žmonės buvo  
be kirvių ir pjūklų.  
Tik su krepšeliais  
ir gražiais daiktais juose.  
Tais daikteliais pradėjo  
puošti eglutę. Medžiai  
stebėjosi ir negalėjo  
suprasti. Taip dar  
nebuvo. Žmonės apkarstė  
eglutę blizgančiais  
papuošalais, žvakutėmis.  
Ji buvo kaip karalaitė.  
Tik karūnos betrūko.

Paskui iš miesto pusės pasigirdo muzikos garsai, atėjo būrys 
žmonių – vaikų ir suaugusiųjų. Jie apstojo ratu papuoštą eglutę. 
Sužibo žvakelės, ėmė žėrėti žaisliukai ant eglutės. Prasidėjo 
šventė. Paskui iš miško pasirodė neregėtas žmogus su maišu 
ant pečių. Tai buvo Kalėdų Senelis. Vaikai giedojo Kalėdų 
giesmes, sakė eilėraščius. Miškas, paukščiai ir žvėreliai iš tolo   
stebėjosi ir džiaugėsi. Senelis ėmė dalinti dovanėles. 

Kai pradėjo temti, žmonės užsidegė žibintuvėlius ir patraukė namo. 
O eglutė liko augti ir kitų metų laukti sveika ir gyva. 

Gal ir jūs surengsite tokią šventę miške?

1  Ko žmonės išsiruošė į mišką?
2  Kaip jie papuošė eglutę?
3  Kuo džiaugėsi miškas?
4  Kodėl eglutė jautėsi laiminga?
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Iliustruotas žodynėlis
Gėlės

        žibutės              purienos                rožės                   jurginas               tulpės

Ką veiKia?

         eina                   važiuoja                keliauja               plaukia                 bėga

Kaimas

      kelias                  šalikelė             kelio ženklas             laukai                miškas 

     traktorius            kombainas             sodyba                 namas                 tvartas  

miestas

        gatvė                 šaligatvis              sankryža               perėja              šviesoforas
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 dviračių takas         knygynas             ligoninė               mokykla              muziejus

   kino teatras              kavinė                 teatras                kirpykla               bankas
    

transporto priemonės

   automobilis          motociklas            dviratis             sunkvežimis           traukinys

      lėktuvas                laivas              paspirtukas        malūnsparnis           raketa

     autobusas           troleibusas            tramvajus             balionas               metro
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medžiai

         eglė                     pušis                   beržas                  klevas                kaštonas

        alksnis               ąžuolas          tuopa (jovaras)            liepa               šermukšnis

Krūmai

      kadagys             lazdynas               putinas                  alyvos                jazminas

orai

       debesys               lietus                   sniegas                šerkšnas                vėjas     

        kruša                   audra                     rūkas                    šilta                      šalta  
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piniGai

        taupyti               taupyklė                zlotas                  grašis                   euras                            

     eurocentas             monetos             banknotai            piniginė            bankomatas

vėlinės

         kapas                 kapinės              paminklas             žvakutė               vainikas  

  chrizantemos    tvarkome kapus  gedulingos mišios  meldžiamės       kareivio kapas

žiema

        sniegas                  ledas                   pūga                    šaltis                  pusnis          
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        rogutės                slidės                  pačiūžos                 senis                 snaigė 
                                                                                         besmegenis                    

Kalėdos

      eglutė                   Kalėdų                 Kūčių               kalėdaitis              šienas   
                                    Senelis              vakarienė

        grandinė             žvaigždė            burbulas              lempučių              kalėdinė
                                                                                           girlianda               dovana

        galva                   snukis                    akis                    ausis                  liežuvis
                                                                                                           

         liemuo                 kaklas                 letena                  nagai                   uodega                 
                                                                                                          

Šuns Kūno dalys
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Turinys
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Rugsėjis  Ramutė Skučaitė  ................................................... 3

Mes vėl drauge
Labas rytas  Elena Aldona Puišytė  ...................................... 4
Laba diena  Vytė Nemunėlis  .................................................. 4
Labas vakaras, geny  Zita Gaižauskaitė  .............................. 5
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Mano abėcėlė
Abėcėlės šventė  Teresė Lorenčienė  .................................... 6

Aš ir mano draugai
Susipažinkime  ........................................................................ 8

Aš gyvenu čia
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Mūsų vardai
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Pažaiskime vardais
Vardas ir judesys  Žaidimas  ................................................. 12
Vardas ir žodis  Žaidimas   .................................................... 13

Aš mokykloje
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Keliauju į mokyklą
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Kelias į mokyklą
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Balsių ir priebalsių gatvės ............................................................ 19
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Į kelionę
Kelionė nežinia kur  Sigitas Geda   ....................................... 20
Keliaujame  Žaidimas   .......................................................... 20

Į svečius pas pasaką „Du ožiukai”
Du ožiukai  .............................................................................. 22  

Graži mūsų šeimynėlė
Šoks tėvelis suktinį  Lietuvių ratelis  .................................... 24

Mūsų šeima
Mūsų šeima  ............................................................................ 25

Šeimos medis
Tėvynės džiaugsmas  Juozas Nekrošius  .............................. 26

Šeimos albumas
Senas albumas  Violeta Palčinskaitė  .................................... 28

Svečiuose pas pasaką „Stikliniai bateliai”
Stikliniai bateliai  Lietuvių pasaka  ....................................... 29

Visi dirba
Tėčiai  Algimantas Zurba  ..................................................... 30

Kas kur dirba? 
Darbovietė  ............................................................................. 31

Kuo būti?
Jeigu būčiau...  Ramutė Skučaitė  ......................................... 32

Būsiu atidus  
Skelbimai  ............................................................................... 33

Mano svajonių mokykla
Peliukų mokykla  Sigitas Geda  ............................................ 34

Nevėluokime!
Kodėl pavėlavo?  .................................................................... 35

Žaidžiame kartu
Mūsų žaidimai  Violeta Palčinskaitė   ................................... 36

Tvarkome mokyklos kiemą  ......................................................... 37
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Popamokinė veikla 
Lankome būrelius  .................................................................. 38

Ir knyga – mano draugas
Mano knygelės  Justinas Marcinkevičius  ............................ 39

Knygelių paslaptys
Linksmai apie... ką? ................................................................ 40

Rudens glėby
Kada ateina ruduo  Aleksas Baltrūnas  ................................. 42

Rudens dovanos
Dėdė Rudenėlis  ......................................................................  43

Linksmai apie daržoves
Daržovių skaičiuotė  Martynas Vainilaitis  .......................... 44

Skanaujame daržoves
Daržovių mišrainė  Žaidimas  ............................................... 45

Nuotykiai sode
Vieno obuolio gana  Zita Gaižauskaitė  ............................... 46

Vaismedžiai ir vaiskrūmiai
Senelis ir obelėlė  Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis  .......... 47

Vaisių, daržovių ir miško gėrybių gaminiai  ................................ 48

Mėgstu – nemėgstu
Kiškiukas  Anzelmas Matutis  ............................................... 49
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Medžių lenktynės  Martynas Vainilaitis  .............................. 50
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Žaidžiame miške
Medžiotojas  Žaidimas  .......................................................... 54

Artėja žiema
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