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Lietuvių daina

Išbėgs išbėgs 

Išbėgs išbėgs pelė iš miško. 2 k. 
Ta pelė tą grūdą, 
Tas grūdas per pusę, 
Ta pusė per pusę 
Avižėlių žalių. 

Išbėgs išbėgs katė iš miško. 2 k. 
Ta katė tą pelę, 
Ta pelė tą grūdą... 

Išbėgs išbėgs lapė iš miško. 2 k. 
Ta lapė tą katę... 

Išbėgs išbėgs vilkas iš miško. 2 k. 
Tas vilkas tą lapę... 

pelė                                                                  Petras

1.  Kas išbėgs iš miško? Kuriuose žodžiuose girdi garsą p?
2.  Pasakyk kuo daugiau žodžių su garsu p.
3.  Išmokite ir padainuokite dainelę. Jeigu patiks, pridėkite kitus 
   gyvūnus, kurie gali išbėgti iš miško.

Labas, raide P!



4 Mūsų augintiniai

1.  Papasakok, kur buvo katinėlis.
2.  Suvaidinkite vaiko ir katinėlio pokalbį.
3.  Kokius gyvūnėlius matai nuotraukose? Kokį gyvūną tu turi arba nori turėti?

katė  šuo  papūga 

Violeta Palčinskaitė

Kur tu buvai, katinėli?

Kur tu buvai, katinėli-murkly?
Londone, jos didenybės pily.
Ką tu veikei ten su savo kate?
Gąsdinau pelę pily po kėde.

kanarėlė  žuvytė  žiurkėnas 

jūrų kiaulytė triušis vėžlys
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***

Petro katytė Pūkė. Pūkė mato tris pilkas peles.  

Katė pašoko ir murkė. Pelės vir vir kampan. 

Petras pylė              . Pūkė laka.  

Prano šunelis Pilkis. Pilkis ėmė loti. Pranas nešė mėsos.

Onutės                  Apė. Apė lesa sėklas.

Rasos                       Pukas. Pukas ės salotas.

Globojame gyvūnus

Petras   Pranas    pelės    Pūkė  Apė  Pukas  pilkas 

Petro    Prano      peles    pašoko   kampan   pylė 

1.  Kokius gyvūnėlius augina vaikai?
2.  Kokiais vardais vaikai pavadino savo augintinius?
3.  Kaip vaikai globoja savo gyvūnus?
4.  Sugalvok tekstui pavadinimą.

loja  murkia  miaukia  čiauškia  čiulba  cypia 
tupi  skraido  laka  lesa  ėda        miega
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Lietuvių pasaka 

Pupa

Gyveno senelis 

ir senelė. Jie                                                 pasodino                                      

                                                               palovy pupelę...

Pupa augo,                                                 augo augo ir                               

            pradūrė lovą.

Vėl augo, augo                         

              augo ir                                    pradūrė stogą.

Augo augo,                                     augo augo, net skylę                          

         danguje pradūrė.

Senelė ėmė lipti                                stiebu aukštyn,  

senelis iš paskos                                                

skuba...

Lipo lipo, lipo lipo...

                                                                         Ir nukrito!

Svečiuose pas pasaką „Pupa”

1.  Ką pasodino senelis ir senelė?
2.  Kaip augo pupelė?
3.  Ką veikė senelis ir senelė? Kas jiems nutiko?
4.  Kuriuose pasakos žodžiuose yra raidės P arba p? Perskaityk juos.

pasodino    augo    pradūrė    lipo   nukrito
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Labas, raide B!

Zenė Sadauskaitė

B raidė labai svarbi,
Ją pažinti tu turi:
Be raidės su dviem pilvais
Dažnas žodis neišeis.
Bitė, būgnas, bulvė.

1.  Papasakok, kaip atrodo raidė B.
2.  Papasakok, kas nutiko raidei B. Kodėl raidė B vaikščioja atbula?
3.  Paieškok žodžių, kuriuose girdi garsą b pradžioje arba viduryje.
4.  Perskaityk žodžius, kurie pasislėpė raidėje B.

bulvė               Birutė

Alma Karosaitė

B su batais baloj braidė.
Brrr, sušalo baloj raidė.
„Baik tu!” – pabarė bala.
B sugrįžo atbula.

buvo
baltas
bulvė
bitė

batas 
labas 
blynas 
butas 
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Violeta Palčinskaitė

Bulvė kalbina buroką

          Bulvė kalbina buroką:

– Tau visai, brolyti, bloga –

Šeimininkė bėga skuba,

Ji įmes tave į sriubą.

Opa pa, opa pa, –

Bus labai skani sriuba.

           O burokas tiktai juokias:

– Kas čia tokio, kas čia blogo.

Nutarkuos virtuvėj nosį –

Va tada ir tu žinosi!

Aš jaučiu, aš jaučiu, –

Blynų bus labai gardžių!

Skanaus!

1.  Kieno pokalbis pavaizduotas eilėraštyje?
2.  Kurie patiekalai paminėti kūrinėlyje? Kurį iš jų labiau mėgsti?
3.  Kuriuose eilėraštuko žodžiuose yra raidė B arba b? 
  Pabandyk juos perskaityti.
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Ant mūsų stalo

1.  Kokius valgius ir gėrimus matai paveikslėlyje?
2.  Kurie iš jų tau skaniausi?
3.  Paklausk draugo, ką jis mėgsta valgyti ir gerti.
4.  Pabandyk paaiškinti patarles. Išmok jas atmintinai.

duona bandelės dešra sūris sviestas sriuba 
mėsa blynai bulvių košė ledai pyragas

KAS NEDIRBA, 

MIELAS 

VAIKE,

JUODA 

DUONA – 

NE 

BADAS.

TAM IR 

DUONOS 

DUOT 

NEREIKIA.



10 Vaišiname svečius

1.  Kokį patiekalą paruošė Birutė savo draugėms?
2.  Kuo mergaites pavaišino mama?
3.  Papasakok, kaip tau teko vaišinti svečius.

.

Birutė sako:
– Sėsk, Rasa. Sėsk, Asta.
Mama tarė:
– Asta, Rasa, prašom torto.

Braškės

Birutė skabė braškes.
Braškes          , malė, bėrė         . Braškės šalo, bus
Mama ant stalo dės lėkštes.
– Bar bar bar!
– Labas, Birute!
– Labas, Asta! Labas, Rasa!

Birutė    skabė
braškes  bėrė
bus    labas 
bar bar bar
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Labas, raide D!

Iš mįslių dėžutės

Vienas bėga, vienas veja. 

Nosis kaip straubliukas,

Ausys – sparnai,

Jį gerai pažįsta

Afrikos vaikai. Kas? 

Pilna laktelė baltų vištelių. 

Dieną lankas, naktį žaltys. 

Kitus maitina, pati nieko nevalgo. 

1.  Įmink mįsles. Kokiu garsu prasideda pateiktų mįslių įminimai?
2.  Pasakyk kelis žodžius, kuriuose girdi garsą d.
3.  Kokius daiktus tau primena raidės D ir d? 
4.  Į kurias kitas raides yra panašios raidės D ir d?

duona                                                             Dalia
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Laikrodėlis

Laikrodėli, tik tik tik,
Kiek jau laiko, pasakyk.
Tik tik pusė aštuntos,
Šok iš lovos, iš šiltos.
Prauskis, renkis, valgyk greit –
Į mokyklą laikas eit.

Laikrodėli, tik tik tik,
Kiek jau laiko, pasakyk.
Tik tik valanda pirma,
Laukia tėtis ir mama.
Baigtos pamokos šiandien,
Mokyklėlei tark sudie.

Laikrodėli, tik tik tik,
Kiek jau laiko, pasakyk.
Tik, mieguistas jau esu,
Jau visur tamsu tamsu.
Laikas jau ir tau miegot,
Po sapnų šalis skrajot.

    rytas    diena    vidurdienis    vakaras    naktis

Kas yra para?

1.  Kas su kuo kalba eilėraštyje?
2.  Ką vaikas veikia ryte, ką dieną, o ką vakare?
3.  Kuris paros laikas tau maloniausias? Kodėl?
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Danutė ir dėdė

Danutės dėdė – Adomas. Dėdė daro baldus. 

Danutė prašo:

– Dėde, padaryk baldus mano lėlėms.

Dėdė kalė dvi lovas ir tris kėdes.

Danutė sako: 

– O kur stalas?

Dėdė atsakė:

– Ten yra stalas ir spinta.

Danutė padėkojo.

Dabar Danutė su dėde dažo baldus. Spinta bus ruda,  

o lovos – baltos. Kėdės bus raudonos.

Įdomi diena

dėdė     dėde    su dėde  Danutė daro baldus
padaryk   dvi   padėkojo   Adomas    dabar   ruda  

vakar   užvakar   šiandien   rytoj   poryt   užporyt

1.  Ką veikė Danutė su dėde?
2.  Ką įdomaus tau teko veikti vakar arba užvakar?
3.  Perskaitykite Danutės ir dėdės pokalbį vaidmenimis.
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Lietuvių pasaka

Bandelė

Buvo senelis ir senelė. Kartą senelis prašo:
– Senele, iškepk man bandelę.
Senelė užminkė tešlą. Padarė bandelę  
ir pašovė į krosnį. Bandelė pagelto, parudo.  
Iškepė. Senelė išėmė bandelę. Bandelė buvo 
karšta. Paliko ant lango: tegul atvėsta.
O bandelė strykt ir išbėgo iš trobelės.
Ką sutiko bandelė?

Svečiuose pas pasaką „Bandelė”

1.  Papasakok, kaip senelė kepė bandelę.
2.  Ką sutiko bandelė keliaudama?
3.  Pabandykite suvaidinti pasaką.

MES TAVE 
SULESIM!

NELESKIT! 
EIME Į SVEČIUS.
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Svečiuose pas pasaką „Bandelė”

4.  Rask pasakoje žodžių su b ir su d. Kuriame žodyje yra abi šios raidės? 
5.  Pasek pasaką savo tėveliams arba seneliams.

MES TAVE 
SUGRAUŠIM!

NEGRAUŽKIT! 
EIME KARTU!

NEDRASKYKIT! 
EIME PAS 
SENELIUS!

MES TAVE SUDRASKYSIM! 

MES TAVE SUĖSIM!

NEĖSKIT! 
EIKIM PAS SENELIUS 
Į SVEČIUS!

PRAŠOM 
PRIE STALO!
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Violeta Palčinskaitė

Kas?

Pirmadienis
Klausė
Antradienio –
Kas
Trečiadienį 
Gluosniui
Aplaužė
Šakas?

Orus 
Ketvirtadienis
Tarė –
Klaiku!
Penktadienį
Reikia 
Paklausti 
Vaikų.

Savaitės dienos

Šeštadienis
Pritarė –
Tąsyk
Sekmadienį
Aš jų
Nepakviesiu
Į savo
Gimtadienį.

1.  Papasakok eilėraštyje aprašytą nuotykį.
2.  Pasitikrink, ar moki savaitės dienų pavadinimus.
3.  Kokia šiandien savaitės diena? Kokia buvo vakar, o kokia bus rytoj?
4.  Kuriuose eilėraščio žodžiuose yra raidė d?

savaitė  pirmadienis  antradienis 
trečiadienis  ketvirtadienis  penktadienis 
šeštadienis  sekmadienis  savaitgalis
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Ką veikiame visą savaitę?

1.  Ką Aldutė veikia visą savaitę?
2.  Pabandyk papasakoti, ką tu veiki kiekvieną savaitės dieną.
3.  Kuri diena tau labiausiai patinka? Kodėl?
4.  Kuri savaitės diena geriausia tavo namiškiams? Paklausk jų.

Aldutės savaitė

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį  
ir penktadienį mes su sesute einame į mokyklą.  
Tėtis ir mama kasdien eina į darbą.
Šeštadienį mes su tėveliais tvarkome namus.  
Kartais vykstame į baseiną. Vakare einame į kiną  
arba į koncertą.
Sekmadienį einame į bažnyčią. Vėliau aplankome  
senelę. 

Aplanko senelę.                    Eina į bažnyčią.

Eina į mokyklą.                    Vyksta į koncertą.
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Pasaka be galo

Savaitės ratas

1.  Kas nutiko mergelei?
2.  Kokį gyvūną kurią dieną sutiko mergaitė?
3.  Sek pasaką, kol puikiai išmoksi savaitės dienas arba kol nusibos.
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Anzelmas Matutis

Prakąstas riestainis –
Pelytė cy cy:
– Čionai ne riestainis,
Raidelė čia C.

Zenė Sadauskaitė

Č – raidė šalta.
Nei saldi, nei balta.
Tiktai ji su varnele
Džiaugiasi, kad „i” šalia.

Labas, raidės C ir Č!

1.  Kaip atrodo raidė C, o kaip Č?
2.  Kuriuose žodžiuose girdi garsą c, o kuriuose č? 
3.  Perskaityk žodžius raidės C knygelėje, po to – raidės Č knygelėje.

citrina                                                           česnakas
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Kur buvome?

Vincukas ir Česius buvo cirke. 
Čia meška važiavo dviračiu, 
o katinas čiuožė pačiūžomis. 

Asta ir Ciliutė apsilankė teatre. 
Mergaitės matė  
spektaklį „Cukrinė avelė”. 

Onutė ir Aldutė klausėsi  
kapelos „Čiauškutis”  
koncerto. Mergaitėms  
patiko skudučių muzika.

Kitą savaitę vaikai vyks  
į muziejų. Ten žiūrės  
paveikslų parodą.

Mūsų pramogos

cirkas  teatras  koncertas  muziejus 
paroda  renginys  kultūros  namai 

1.  Kur buvo vaikai? Ką jie matė ir girdėjo?
2.  Kur vaikai vyks kitą savaitę?
3.  Kokiame renginyje neseniai tu buvai?
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Skaičiuotė

Drum drum drumbacelė
Micė acė kumbacelė
Micė a
Micė b
Micė acė kumbacė.

Lietuvių ratelis

Čiūžina lapė

Čiūžina lapė per tiltą,
Uodegėlė čiūrina kaip šluota.

Tu nemoki, tu nemoki,
Dainuokim iš naujo!

Šokam šokam rateliu

1.  Išmok skaičiuotę atmintinai.
2.  Pažaiskite ratelį „Čiūžina lapė”.
3.  Paklausk tėvelių ir senelių, kokią skaičiuotę arba ratelį jie moka. 
 

kairė   dešinė   į kairę   į dešinę 

Vaikai iš savo tarpo išsirenka lapę. Ji atsistoja ratelio vidury. 
Dainuojant pirmą dalį, ratelis sukasi į dešinę, o lapė eina  
ratu į kairę.
Dainuodami antrą dalį, vaikai pagraso lapei pirmiausia 
dešinės rankos pirštu, paskui kairės. Po to kiekvienas  
apsisuka ratu ir suploja.
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Raidė slapukė

Dar yra raidelė i,

Kurios skaitant netari.

Jei raidelę šią matai,

Prieš ją raidę tark minkštai.

Minkštumo ženklas

lo – lio    la – lia    lu – liu   lū – liū

ma – mia   ko – kio  sū – siū   nū – niū

Valo grindis. – Valio! Laimėjau!

1.  Kuri raidė vadinama „slapuke”? Prieš kurias raides ji rašoma?
2.  Perskaityk skiemenis su minkštumo ženklu ir be jo. Palygink jų tarimą.
3.  Kurie žodžiai skiriasi tik viena raide? O kaip skiriasi jų reikšmė?

žala karvė – žalia žolė

varo avis – vario raktas
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Lietuvių daina

Grūdu, grūdu čiulkinėlį

Grūdu, grūdu čiulkinėlį.
Bėgs pelytė vandenėlio
Geležiniu tiltu,
Smėleliu išpiltu.
Nerandu takelio,
Bijausi vilkelio.
Čia takelis, čia takelis,
O čia šulinėlis.

Padainuosiu jums dainelę

Dainuodami dainelę grūskite košę dešinės rankos pirštu kairės 
rankos delne. 
Dainuodami dvi paskutines eilutes prabėkite dešinės rankos 
pirštu kaire ranka iki pažasties.

čiulkinėlis – grūsta košė

1.  Apie ką kalbama dainelėje?
2.  Padainuok dainelę pagal nurodymus.
3.  Rask joje žodžius su minkštumo ženklu. Pabandyk juos perskaityti.
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Kęstutis Kasparavičius

Ginčas

Susiginčijo peilis, šakutė ir šaukštas, kuris iš jų  

svarbesnis.

     – Kas be manęs pjaustytų maistą?

     – O kas be manęs jį pasmeigtų?

     – O kuo visi valgytų sriubą?

         – O kuo visi maišytų arbatą ar kavą?

Nuo triukšmo pabudo saldainis ir sucypė saldžiu  

balseliu:

         – Nutilkit, pagyrūnai!  

Mane vaikai labiausiai mėgsta! 

Tada jiems nereikia nei peilių, 

nei šaukštų, nei šakučių!

Dengiame stalą

1.  Koks ginčas kilo ant stalo?
2.  Kuo gyrėsi peilis, šakutė, šaukštas ir šaukštelis?
3.  Kas išsprendė ginčą?
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Dengiame stalą

4.  Kokius daiktus matai ant stalo? 
5.  Kam kiekvienas daiktas reikalingas?
6.  Iš ko geriame sultis, o iš ko arbatą? Kuo valgome sriubą, o kuo ledus?

LĖKŠTĖ

ŠAUKŠTAS

PEILIS
ŠAKUTĖ

ŠAUKŠTELIS

PUODELIS

STIKLINĖ

LĖKŠTUTĖ

CUKRUS

SERVETĖLĖVANDUO

SULTYS 



26

Ką?

Myliu mamą ir tėvelį,
Dar močiutę ir senelį,
Ir sesutę, ir broliuką,
Katinėlį ir šuniuką.

Myliu savo gimtą šalį
Ir dainuoju jai dainelę –
Žydrą dangų, lietų, saulę, –
Myliu visą šį pasaulį!

Labas, nosinės raidės!

Ką mato?  
namą         arklį
gėlę           sūnų

1.  Ką tu myli? Kodėl?
2.  Išvardyk nosines raides. Kada jos rašomos?
3.  Rask eilėraštuke žodžius su nosinėmis raidėmis. Pabandyk juos perskaityti.



27

Ko daug?

Pievoj žydi daug gėlių.
Upėj plauko daug žuvų.
Daug žvaigždelių danguje,
O saulutė – tik viena.

Kas vienas? Ko daug?

1.  Ko turi po vieną, o ko turi daug?
2.  Rask eilėraštuke žodžius su raide ų.
3.  Palygink paveikslėlius – kiek daiktų yra kairėje, o kiek dešinėje pusėje? 
     Kokia raide baigiasi žodžiai, reiškiantys daug daiktų?

vienas  daug

namas namų

stalas stalų

miškas miškų

batas batų



28 Kaip išdėstyti stalo įrankius?

1.  Papasakok, kaip Kęstutis mokėsi dengti stalą.
2.  O tu ar moki dengti stalą? Kas tave išmokė?
3.  Paieškok tekste žodžių su nosinėmis raidėmis. 
  Į kokius klausimus tie žodžiai atsako?

Mama sako:

– Puiku! Dabar atnešk sulčių ir vandens.

Mama moko:

– Ant stalo padėk lėkštę. Kairėje pusėje dėk šakutę.  

Dešinėje – peilį ir šaukštą. Priešais lėkštę padėk 

šaukštelį, o virš peilio ir šaukšto – stiklinę.

Dabar Kęstutis išdėstė taip:

Kęstutis dengia stalą

Kęstutis dengė stalą. Viską išdėliojo taip:
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Labas, raide G!

Pasaka be galo

Margo genelio pasaka

Skrido margas genelis aplink girelę.  

Ar reikia margo genelio pasakos?

– Reikia.

– Tu sakai – reikia, ir aš sakau – reikia.  

Ar reikia margo genelio pasakos?

– Nenoriu.

– Tu sakai – nenoriu, ir aš sakau – 

nenoriu.  

Ar reikia margo genelio pasakos?

– Ačiū.

– Tu sakai – ačiū, ir aš sakau – ačiū...

1.  Pasek pasaką ir, jeigu nori, pratęsk ją.
2.  Kas klausosi genelio pasakos? Kuriuose žodžiuose girdi garsą g?
3.  Suraskite kuo daugiau žodžių su garsu g – pradžioje ir viduryje.

genys                                                             Gintas
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Helvi Jurison

Genys siuvėjas

Ar jūs matę, ar girdėję
Genį – didelį siuvėją? –
Siuvo kelnes pūstines,
Sukneles surauktines,
Kepures visas kuoduotas,
O palaidines – dryžuotas.
Štai lokys pradėjo pūstis:
– Kliūva, yra kelnės pūstos!
Kas man iš drabužio tokio,
Jei kasdien jam reikia lopo!
Kiškiams landant po tankynę
Tuoj kepurės apsitrynė,
Voverės su palaidinėm
Nebegali eit lenktynių.
Žvėrys niršta, žvėrys gūžias, –
– Grynas vargas su drabužiais!
Ir visi kaip vienas tarė:
– Meskim skudurus į šalį!
Ir dabar žvėreliai dailūs
Dėvi vien tik savo kailius.

Mūsų drabužiai

1.  Kas siuvo žvėreliams drabužius?
2.  Kaip sekėsi žvėreliams su drabužiais?
3.  Ką nutarė žvėreliai?
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Ką slepia spinta?

Mūsų drabužiai

4.  Kurie drabužiai slepiasi tavo spintoje?
5.  Kuriais drabužiais labiausiai mėgsti rengtis?
6.  Papasakok, ką vilki šiandien tavo draugas ar draugė.

švarkas      megztinis     marškiniai   marškinėliai 

palaidinė    sijonas  kelnės  suknelė 

šalikas pirštinės kepurė kojinės 

batai bateliai striukė   skėtis
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Močiutės patarimai

Ginto senelė gyvena Žagariuose. Gintas mokosi iš jos 
gražiai ir taisyklingai kalbėti.
Senelė sako, kad striukę velkamės, pirštines 
maunamės, o kepurę užsidedame arba užsimauname. 
Megztuku rengiamės, batais aunamės, šaliką 
užsirišame.
Gintas klauso senelės patarimų. 
Jis jau moka striukę apsivilkti, 
pirštines mautis, megztuku rengtis, 
batus apsiauti, šaliką užsirišti, 
sagas užsisegti.
Gera Ginto močiutė. 

Graži ir gyva jos kalba.

Kaip rengiamės?

Gintas     gyvena    rengiamės gražiai

Ginto    gyva        rengiasi       gera

1.  Ko mokosi Gintas iš savo močiutės?
2.  Ko tu gali pasimokyti iš savo senelių?
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Ką veikia?

Kaip rengiamės?

3.  Ką velkamės, ką maunamės, ką rišamės, o ką galime užsidėti?
4.  Papasakok, kaip tu rengiesi, besiruošdamas į mokyklą.

maunasi                                 aunasi

rengiasi                                 velkasi

dedasi                                    rišasi                                     
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Ramutė Skučaitė 

Z ir Ž

Žybt – užsižiebė žibintas,
Žalvarniukų pakabintas,
Kad uodai per daug nezyztų,
Kad zuikeliai nepaklystų.

Žvilgt į žiburį žuvis:
– Meskit žemėn, tuoj prašvis!

Plauko žąsys ežere:
– Ž – tai Z su kepure.

Labas, raidės Z ir Ž!

zylė                                                              žuvis

1.  Kas ir kodėl pakabino žibintą?
2.  Pasakyk kelis žodžius su garsu z ir kelis su garsu ž.
3.  Kuo skiriasi raidės Z ir Ž?
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Nijolė Kepenienė

Zoologijos sodas

Zebras Zenonas šventė gimtadienį. Pasikvietė į 

svečius zylę, krokodilą, liūtą, ruonį, žirafą, et... Visų 

nė neišvardysi. Kitą dieną zylė Zosė visus kvietė 

į naujo lizdo įkurtuves. Vėliau dramblys šventė 

dramblines. Vėl visus kviečia. Dar kitądien krokodilas 

šventė dantų valymo ceremoniją. Ir taip kasdien visi 

žvėrys susitinka ir išsiskirti negali.

– Ai, – sako, – gyvenkime zoologijos 

sode ir nesiskirkime! 

Taip ir padarė.

Zoologijos sode

zylė    zebras    lizdo    žvėrys
zylę    Zenonas   Zosė   

1.  Kodėl žvėrys apsigyveno zoologijos sode?
2.  Kurie gyvūnai minimi tekste? Ką apie juos žinai?
3.  Kurių gyvūnų pavadinimuose girdi garsą z, o kurių ž?

zebras  žirafa  zylė  krokodilas liūtas  ruonis  dramblys
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Sigitas Geda

Lokės pasaka

Gyveno kartą Batas. 
Ėjo keliu, susitiko kitą. 
– Eikim sykiu!
Ėjo ėjo, susitiko Kojinę.
– Eikim sykiu!
Ėjo ėjo, susitiko Pilvą, Krūtinę, Galvą ir Plaukus...
– Eikim sykiu!
Paskui Batas sako:
– Tu, Kojine, lipk ant Kojos!
Užlipo.
Sako:
– Tu, Pilve, lipk ant Kojos!
Užlipo.
– Tu, Krūtine, Galva, Plaukai, lipkit ant Pilvo!
Užlipo.
O Kaklo tai nėr!
Toks išėjo Žmogus...
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Žmogaus kūno dalys

Žmogus

1.  Kaip pasakojime aiškinamas žmogaus atsiradimas?
2.  Pavadink svarbiausias žmogaus kūno dalis.
3.  Pasirink kurią nors kūno dalį, apibūdink ją, o draugas tegul atspėja jos 
  pavadinimą, pvz.: jomis matome – akys.

GALVA

AKIS

AUSIS

NOSISKAKTA

BURNA
DANTYS 

PLAUKAI 

KAKLAS 

KRŪTINĖ 
PILVAS 

NUGARA 

RANKA 

PIRŠTAS 

KOJAKOJAKOJA

PETYS 
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Vaikų žaidimas

Vilkas ir žąsys 

– Ką čia veiki?
– Duobę kasu.
– Kam ta duobė?
– Ugnį kursiu.
– Kam ta ugnis?
– Vandenį šildysiu.
– Kam tas vanduo?
– Peilius mazgosiu.

žąsis         žąsys    žąsiukų
užtverti    mazgosiu

1.  Kurie gyvūnai dalyvauja žaidime?
2.  Rask vilko ir žąsų pokalbyje žodžius su raidėmis z ir ž.
3.  Pažaiskite žaidimą „Vilkas ir žąsys”.

– Kam tie peiliai?
– Žąsis pjausiu.
– Ką jos tau padarė?
– Avižas išlesė.
– Reikėjo užtverti.
– Užtvėriau.
– Eik kaulų graužti, 
ne žąsiukų gaudyti.

Žąsys bėga, o vilkas jas gaudo.
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Pažaiskime su Z ir Ž 

4.  O dabar pamiklinkit liežuvėlius greitakalbėmis.
5.  Palenktyniaukite: kas sukurs ilgiausią sakinį, kur kiekviename žodyje būtų  
  raidė z arba ž.

Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais.

Zur zur zur zurzė zylė Zurzė  
savo lizde sename lazdyne.

Mazgas ant mazgo, tame mazge mazgas,  
o po mazgu – trys mazgai.
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1.  Apie ką kalbama eilėraštyje? Kokia to žodžio pirma raidė?
2.  Ką vaikai veikė prie jūros?
3.  Ar esi buvęs prie jūros? Jeigu taip, papasakok, ką matei.
4.  Kurie dar vaikai buvo prie jūros? Jų vardai pasislėpė bangose.

jūra                                                                Julytė
Jūra sujudus,
Jūra tamsėja,
Gintaro grūdus
Jūra pasėja.

Bėga pakrante
Julius ir Auksė,
Juodkrantėj renka
Gintaro auksą.

Jurgis

Jurgita

Janutė

Julija

Jūratė

Jokūbas

Jonas
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Kaime

joja    javus  
Jonas  moja   
jis    jūra  
Joniškės
jok     javų    
Jurgis  Julė

1.  Ką veikė Jonas su seneliu? Ką berniukas matė?
2.  Ką įdomaus galima pamatyti kaime?
3.  Ko senelis mokė anūką? Pratęsk senelio pamokymus Jonui.

Jonas joja

Senelis Jurgis joja. Ir Jonas joja.  
Teta Julė jam moja. Jonas mato javus.  
Už javų – mėlynos bangos. Jis sako:
– Seneli, ten jūra?
– Ne, ten ne jūra. Ten Joniškės ežeras, – atsako 
senelis.
Senelis moko:

Jonai jok, nebijok.
Tiesiai jok, nebijok,
Drąsiai jok, nebijok,
Greitai jok, nebijok,
Lėtai jok, nebijok.
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Vaikų dainelė

Du gaideliai

Du gaideliai, du gaideliai
Baltus žirnius kūlė,
Dvi vištelės, dvi vištelės
Į malūną vežė.

Ožys malė, ožys malė,
Ožka pikliavojo,
O ši trečia ožkytėlė
Miltus nusijojo.

Musė maišė, musė maišė,
Uodas vandens nešė.
Saulė virė, saulė virė,
Mėnesėlis kepė.

Naminiai gyvuliai ir paukščiai

1.  Kurie naminiai gyvuliai ir paukščiai minimi dainelėje? Ką jie veikė?
2.  Padainuok dainelę, pavaizduodamas turinį judesiais.
3.  Rask kūrinio tekste ir perskaityk žodžius su raide j.

arklys  avis  karvė 
kiaulė  ožka  triušis  
antis  žąsis  
višta  kalakutas
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Violeta Palčinskaitė

Fėja, grojanti fleita

Kai nurimsta naktį vėjas,

Skleidžias lelija balta,

Pas vaikus ateina fėja,

Fėja, grojanti fleita.

Liejas muzikos spalva.

Do re mi ir do re fa,

Ir visus vaikus liūliuoja

Fėja, grojanti fleita.

Labas, raide F!

1.  Kas aplanko vaikus vėlų vakarą? Kuo ji groja?
2.  Pažiūrėk į paveikslėlį ir perskaityk žodžius, kurie jame pasislėpė.
3.  Kas tave aplanko prieš miegą?

fėja                                                             Feliksas
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Mano miestas

Vytas gyvena kaime, o 

Felicija mieste. Felicija 

rodo draugui savo miestą. 

– Tai baldų fabrikas. Jame 

dirba mano tėtis. fabrikas

– Kaip gražu, kaip 

gražu! – šaukė Vytukas. 

Jis pamatė fontaną. 

Vandens lašai žėrėdami 

tryško aukštyn.

fontanas

– O dabar pereisim į 

kitą gatvės pusę. Ten 

perėja ir šviesoforas.

Felicija su mama parodė  

draugui, kaip saugiai 

pereiti per gatvę.
šviesoforas
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– Oi, kokios įdomios 
formos namas! – pasakė 
Vytas.
– Čia futbolo arena. Mano 

brolis čia žaidžia futbolą.

Mieste

Po pietų vaikai buvo 

kine. Jie matė f ilmą 
„Fazano fokusas”.

Vakare draugai 

žiūrėjo senas 

miesto 

fotograf ijas. 

1.  Ką Felicija parodė savo draugui?
2.  Kokias vietas tu parodytum savo mieste arba kaime? Kuo jos įdomios?
3.  Rask tekste žodžius, kuriuose yra raidė f arba F.

f ilmas

futbolo arena

fotograf ija
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1.  Suskaičiuok, kiek ežių dalyvavo lenktynėse.
2.  Pasek pasaką pagal paveikslėlius.
3.  Kokiose lenktynėse tu mielai dalyvauji?

STARTAS EŽY, KUR TU?

Ū, LOKY, 
AŠ ČIA!

ŪŪ, EŽY, KUR TU?

Ū, LOKY, AŠ ČIA!

ŪŪ, EŽY, 
KUR TU? 

LOKY, AŠ 
        TAVĘS LAUKIU!

FINIŠAS

ŪŪ, EŽY, KUR TU?

Ū, LOKY, 
AŠ ČIA!
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***

Himnas, herbas, halė

Be jos būt negali.

Hienai ši raidė svarbi,

Į hamaką panaši.

Labas, raide H!

1.  Apie kokią raidę kalbama eilėraštuke?
2.  Į ką panaši raidė H, o į ką h?
3.  Kuriuose žodžiuose girdi garsą h? Išvardink kitus tų žodžių garsus.

herbas                                                            Henrikas
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herbas   himnas
herbą     himną

1.  Kodėl mums brangi Lietuva?
2.  Kokie yra Lietuvos simboliai?
3.  Kaip atrodo Lietuvos herbas?
4.  Kaip giedame himną?

Kas brangiausia?

Lietuva – mūsų Tėvynė. 

Mes turime savo kalbą, 

herbą, himną ir vėliavą.

Lietuvos herbas yra Vytis. 

Tai karys, sėdintis ant žirgo.

Lietuvos himnas – iškilminga, rimta giesmė. 

     Himną žmonės gieda tik ypatingomis   

      progomis. Atsistok, kai gieda  

     arba groja himną.
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Lietuvos himnas

Lietuva, tėvyne mūsų,

Tu didvyrių žeme,

Iš praeities Tavo sūnūs

Te stiprybę semia.

Mokomės Lietuvos himną

1.  Kur esi girdėjęs Lietuvos himną?
2.  Pabandykite su mokytoja išsiaiškinti Lietuvos himno žodžių prasmę. 
  Nenusimink, jei ne viską iš karto suprasi.

Tegul Tavo vaikai eina

Vien takais dorybės,

Tegul dirba Tavo naudai

Ir žmonių gėrybei.
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Raidelės seselės

Labas, dvibalsiai! 

Beveik visus mokslo metus raidės A, E, I, U ir O 
žaidė pavieniui. Artėjant atostogoms, susėdo suoluose 
po dvi. Ir susidraugavo... kaip tikros sesutės! Net 
kiekviena pora pasivadino vienu vardu. Taip raidelės 
seselės apsigyveno daugelyje žodžių.

 Au au au – jau žinau!

  Ai ai ai – kaip gerai!
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Labas, dvibalsiai! 

    Ei ei ei – ką veikei?

 Ie ie ie – labas  
ir sudie!

1.  Kurios raidės žaidė pavieniui?
2.  Kokias poras jos sudarė? Kaip vadinasi tos poros?
3.  Surask ir parodyk dvibalses raidelių seselių žodžiuose.

  Ui ui ui – gal paskui?

   Uo uo uo – kur sesuo?
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Maušas paklydo

– Au au au, labas!

– Au au au, labas! Kas nutiko tau?

– Vijau katę, o ji spruko! O dabar nematau savo namo.

– Koks tavo namo numeris? Au au au!

– Aš nežinau... Tik dabar supratau, kad paklydau.

Jeigu paklysčiau

audra                                                      au au au

Maušas    Lauras   paklydau  tau           

nežinau   supratau  vijau    nematau      

1.  Kas nutiko Maušui?
2.  Paguosk šuniuką, kad jis nebijotų. Patark Maušui, ką jam daryti.
3.  Pasitikrink, ar tu žinai savo adresą. Kodėl reikia jį žinoti?
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Jeigu paklysčiau

4.  Perskaitykite šuniukų pamėgdžiojimus vaidmenimis.
5.  Pratęskite koncertą, pridėdami kitus pamėgdžiojimus su dvibalsiu au.
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Saugok sveikatą

Jeigu nori būti sveikas, laikykis šių taisyklių:

• Žaisk gryname ore.
• Dažnai eik pasivaikščioti, tik tinkamai apsirenk. 
• Valgyk vaisius ir daržoves.
• Pavalgęs išsivalyk dantis.
• Dažnai plauk rankas, prausk veidą ir visą kūną.

Tada tau sakys: „Esi sveikas kaip ridikas”.

eina                                                                          peilis

sveikas  
sveikata 
ligonis 
liga 
ligoninė 
skauda

1.  Kaip reikia saugoti sveikatą?
2.  Kaip sakoma apie sveiką žmogų?
3.  Rask tekste žodžių su dvibalsiais.

sveikatą   sveikas 
eik  veidą
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Vaikų dainelė

– Žvirbli, žvirbli!
– Ko, ko, ko?
– Ką tau skauda?
– Galvelę.

Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,
Visą savaitėlę
Galvelę skaudėjo.

Kaip saugoti sveikatą? 

4.  Padainuokite dainelę vaidmenimis, pavaizduodami turinį judesiais.
5.  Ką dar galėjo skaudėti žvirbleliui? Pratęskite dainelę.

– Žvirbli, žvirbli!
– Ko, ko, ko?
– Ką tau skauda?
– Sparnelį.

Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,
Visą savaitėlę
Sparnelį skaudėjo.



56

Kai turi kojas

– Ai ai ai... – aimanavo stalas.  
– Visi ant manęs viską krauna.  
Mano viršus visai išlinko.
– Ui ui ui... – dejavo kėdė. – Visi ant manęs sėda. 
Mano kojos sulūš.
– Ei! Ei! Kaimynai! Eime! – sušuko lova stalui  
ir kėdei. – Juk visi turime kojas. 
Ir visi išėjo...

Jeigu ką nors skauda...

1.  Kodėl stalas, kėdė ir lova pabėgo iš namų?
2.  Suvaidinkite baldų pokalbį.
3.  Pratęsk pasakaitę apie tai, kaip stalas, kėdė ir lova laimės ieškojo.

aimanavo   visai   
kaimynai   stalui

vaikai                                                              smuikas
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Kuris pirmas

Mama atvedė Astą ir Algį pas dantų gydytoją.
– Algi, tau labiau skauda, – sako Asta broliui.  
– Tu eik pirmas.
– Tu mergaitė – tau pirmenybė, – aiškina Algis.
– Bet berniukai drąsesni! – tvirtina Asta.
– Tu pirma! – nenusileidžia brolis.
Mama pasiūlo:
– Vaikai, išsiskaičiuokite!
– Gerai, – sutinka abu. 
– Mamyte, išskaičiuok.

Mama lėtai skiemenuodama išskaičiuoja:

Ritė bitė be ragų,

Kiškis piškis be ausų,

Aus, maus bus medaus,

Storą ropę laukan raus.

Pas dantų gydytoją

1.  Kuriam vaikui teko pirmam eiti pas gydytoją, jeigu mama pradėjo skaičiuoti  
  nuo Astos? Pasikviesk du draugus – mergaitę ir berniuką – ir išskaičiuok.
2.  Papasakok apie savo apsilankymą pas dantų gydytoją.
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Apie uo

Jei prie u pridėsim o,

Gausime dvibalsį uo.

Turi jį akmuo, vanduo,

Duona, uodas ir sesuo.

Dvibalsio uo dainelės 

1.  Kuriomis raidėmis žymimas dvibalsis uo?
2.  Pasakyk kelis žodžius, kuriuose yra dvibalsis uo.
3.  Rask eilėraštuke ir perskaityk žodžius su uo.

uoga                                                           uodas
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Vaikų dainelė

Šarkele varnele

– Šarkele varnele, 
Keli tavo vaikai?
– Du namuose,
Du kapuose,
Du duoną kepa,
Du sviestą tepa,
Du prie katilo,
Du prie patalo,
Du prie puodo,
Du pajuodo,
Du pinigus skaito,

Du uodegas kraipo.

Dvibalsio uo dainelės 

4.  Pabandyk suskaičiuoti šarkelės vaikus.
5.  Ką veikė šarkiukai? 
6. Išmok dainelę ir padainuok tėveliams.
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Apie ie

Pienas, kiemas ir žiema

Turi i ir e šalia.

Dvibalsė tai ie žinok, –

Pievoj ir lietuj ieškok.

Dvibalsio ie pasakėlės

1.  Kokiomis raidėmis žymimas dvibalsis ie?
2.  Kuriuose žodžiuose rasime šį dvibalsį?

ietis                                                                  Ievutė
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Dvibalsio ie pasakėlės

3.  Kuo įdomus pasakojimo tigras?
4.  Kokios pasakos norėjo tigras? Pabandyk ją pasekti.
5.  Rask tekste žodžius su ie ir perskaityk juos.

Donaldas Bisetas

Tigro pasakos

Mėnulis švietė pro langą tiesiai į tigrą knygoje. 

– A... Sveikas, tigre!

– Rrrrrrr rrrrr!

– Kodėl tu toks liesas?

– Todėl, kad neturiu ko ėsti.

– Varge tu mano! Aš tau duosiu kaulų.

– Nemėgstu kaulų!

– Nemėgsti?

– Pasakas mėgstu. Tik nuo jų storėju.

– Aha. Gal tau pasekti pasaką?

– Pasek. Ilgą pasaką.

– Apie ką?

– Apie tigrą,  

princesę ir žiedą.

– Gerai.
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Metų ratas

Pavasaris, pakeitęs žiemą,

Į vasarą nužengs.

O vasara per pievą

Nubėgs iki rudens.

Metų laikai

1.  Kiek pas mus yra metų laikų? Išvardyk juos.
2.  Kas būdinga kiekvienam metų laikui?
3.  Kokie drabužiai tinkami vilkėti žiemą, o kokie vasarą?

Taip sukas metų ratas

Dienelė iš dienos –

Čia obelys pražydo,

Tuoj obuoliai prinoks.

žiema pavasaris
vasara ruduo
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Kas kam patinka?

Astai patinka pavasaris. Pavasarį šilta,  

žydi gėlės, šviečia saulė. 

Jos sesutei Onutei patinka žiema. Jai gražu,  

kai sninga. Ji su tėčiu mėgsta slidinėti.

Broliui Tomui patinka vasara.  

Jis mėgsta maudytis ir uogauti.

Mano draugė Ievutė laukia rudens. Rudenį noksta 

obuoliai. Krenta auksiniai lapai. Ievutei patinka 

grybauti.

Mano mėgstamiausias metų laikas

1.  Kuris metų laikas kuriam vaikui patinka?
2.  Kurį metų laiką tu labiausiai mėgsti? Kodėl?
3.  Paklausk draugų, kuris metų laikas jiems įdomiausias.

sninga  slidinėja  šildo  šviečia  uogauja 
noksta  krenta  lyja  pučia  grybauja

Asta

Onutė Tomas

Ievutė
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***

Dar žinau kelias raides,

Labai mėgstančias poras.

C su h dažnai sustoja,

D su ž kažkur žygiuoja.

D dar kartais renkas z

Ir dzūkuoja sau abi.

– Cha cha cha, – kvatoja ch.

Linksmai dzinguliuoja dz.

– Džium džium, – dž dainuoti moka,

Džiog džiog – kaip oželis šoka.

Ir mes esame draugės

1.  Kurios raidžių poros minimos eilėraštuke?
2.  Kokius garsus žymi minėtos raidžių poros?
3.  Sugalvok eilėraštukui pavadinimą.
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Skani chalva

– Vaikai, norite chalvos? – šūkteli mama.

– Norime! – visi sušuko choru.

Chalva buvo skani. Henrikas didelį  

gabalą chalvos paslėpė po lova...  

ir pamiršo.

Kitą vakarą Henrikas girdi:

– Chi chi chi, cha cha cha... – kažkas kikena po lova.

Žiūri – ogi brolis su sesute juokiasi chalvą radę.

Henrikas norėjo pykti, bet... gėda pasidarė.

Cha cha cha – pasijuokime

1.  Kuo vaikus vaišino mama?
2.  Kaip pasielgė Henrikas? Kodėl jam pasidarė gėda?
3.  Rask tekste žodžius su Ch ir ch. 
4.  Iš ko gaminama chalva? Ar kada nors jos ragavai? 

choras                                                           chorvedys
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Vaikų dainelė

Turėjo bobutė žilą oželį

Turėjo bobutė 

žilą oželį. 

Ei, džium, džium džium,

žilą oželį. 

Padainuokime su dž ir dz

Kazys Jakubėnas

Dzinguliukai 

Į mokyklą broliai ėjo, 

Dzinguliukai suskambėjo. 

Dzingul dzingul per girelę, 

Dzingul dzingul visą kelią. 

1.  Kurie žodžiai kartojasi pirmoje dainelėje, o kurie antroje? 
2.  Kokie garsai girdimi besikartojančiuose žodžiuose?
3.  Papasakok išdykusio oželio nuotykį. Jeigu nežinai, paklausk tėvelių arba  
  senelių – jie tikrai moka visą šią dainelę.

džiaugiasi                                                   dzinkt
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Zita Gaižauskaitė

Abėcėlė

Į kuprinę 
Įsidėjęs 
Abėcėlę 
Nešės vėjas. 
Ech, tas vėjas 
Lapkrėtys. 
Nei jis skaitė, 
Nei skaitys.

Netvirta 
Ir jo kuprinė –
Vienas šonas 
Prasitrynė. 
Vėjas 
Kol 
Apsižiūrėjo, 
Visos raidės 
Išbyrėjo.

Jau moku skaityti

Vos pabiro 
Tos raidelės, 
Tuoj subėgo 
Lauko pelės. 
Išnešiojo 
Raideles...
Kur surasti 
Tas peles?

1.  Ką nešėsi vėjas? Kas jam nutiko?
2.  Kaip tau sekasi skaityti?
3.  Padėk vėjui sugaudyti peles – pasitikrink, ar atsimeni visas raides.
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Zenė Sadauskaitė

Sveika, vasarėle

Saulutė pakilo
Ir šviečia, ir šildo...
Lietutis nubėgo 
Vaivorykštės tiltu.

Gėlytės žiedelį
Į saulę pakėlė.
Vaikučiai sušuko:
– Valio! Vasarėlė!

Vasaros linkėjimai

1.  Kuo džiaugiasi vaikai, prasidėjus vasarai?
2.  Kurie vasaros linkėjimai tau gražiausi?
3.  Ko tu palinkėsi savo draugams ir mokytojams?
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Mokomės švęsti

UŽGAVĖNĖS VASARIO 16-OJI

MELŲ DIENA

VELYKOS

MOTINOS DIENA VAIKŲ DIENA
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1. Kas būdinga Užgavėnėms? Kokia tai šventė?
2. Pasikalbėkite su tėveliais arba seneliais apie Užgavėnių papročius. Išmokite iš 

jų Užgavėnių žaidimų. 

Užgavėję saldžiais blynais,
Vežam ožį į karklynus.
Saule, saule, eikš pas mus,
Šildyk žemę ir vaikus!

Danutė Grigaliūnienė

Užgavėnės

Saulė rieda dangumi,
Blynus tepa medumi.
Pamojuojam žiemai šaltai
Ir nusivelkame paltus.

Pučiam, pučiam birbynes,
Vėjas supa sūpynes,
Skruzdėlė pravėrė langą
Ir išlipt į lauką bando.
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Užgavėnių linksmybės

1. Išmokite Užgavėnių dainelę ir padainuokite ją vaidmenimis.
2. Kodėl per Užgavėnes reikia triukšmauti ir juokauti?
3. Išmokite Užgavėnių šūkavimų ir pabandykite išvaryti žiemą.

Vaikų dainelė

Kepė boba bandeles

Kepė boba bandeles
Gale ežerėlio.
O kur tos bandelės?
Kiaulelė suėdė.
O kur ta kiaulelė?
Vilkelis pagavo.
O kur tas vilkelis?
Prūsokai sugraužė.
O kur tie prūsokai?
Į sniegą sušalo.
O kur tas sniegelis?
Saulutė įšildė.
O kur ta saulutė?
Dangun įriedėjo.
Dangun įriedėjo
Ir ramiai sėdėjo.

Žiema, 
žiema, 

bėk 
iš kiemo!

jau pavasaris 
ateina!

Šalta žiema 
šalin eina, 
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1.  Ką lietuviui reiškia Vasario 16-oji?
2.  Kuo tau graži Lietuva?
3.  Išmok eilėraštį atmintinai.

Stasys Džiugas

Tėviškėlė 

Atsibudo džiaugsmas,
Laimė prisikėlė –
Kaip paparčio žiedas
Mano tėviškėlė.

Linksmas vyturėlis
Laukuose čirena,
Kaip melsva žibutė
Tėviškėlė mano.

Ryto saulėj tviska
Jos takai gėlėti...
Kaip man tėviškėlės,
Kaip man nemylėti!
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Kaip švęsime Lietuvos gimtadienį?

1. Kaip vaikai ruošiasi švęsti Vasario 16-ąją?
2.  Kaip bus minima Lietuvos Nepriklausomybės diena tavo šeimoje, mokykloje?

Mokyklą 
ir namus 

papuošime 
Lietuvos 

vėliavomis.

Aplankysime 
Lietuvos 

savanorių 
kapus.

Dalyvausime 
iškilmingame 

koncerte.

Kaip švęsime 
Vasario 16-ąją?

Mokykloje 
surengsime 

šventinę 
programą.
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Martynas Vainilaitis

Pupa

Opa pa, opa pa...
Augo lysvėje pupa.
Dėdė pupą pasodino,
Melagėlis užaugino.

Opa pa, opa pa...
Dangų parėmė pupa!
„Viso gero” dėdei taręs,
Melagėlis pupon karias.

Opa pa, opa pa...
Triokšt ištįsėlė pupa!
Melagėlis tekšt į balą
Ir iš gėdos rausta, bąla!..

Opa pa, opa pa...
Džiūsta saulėje pupa.
Dėdė pupų ankštis gliaudo,
Melagėlį varlės maudo!

Melų diena

1. Papasakok melagėlio nuotykį.
2. Ar galima meluoti? Kodėl?
3. Kokia patarlė pasislėpė tarp pupos lapų?

M e l o t r u m p o s 

k
o j

o s
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Ernestas Senkus

Melų pasaka

Kartą buvau tokiam krašte, kur musės tokios didelės, 
kaip ožkos. Ten mačiau skrendant dvi keptas vištas. 
Skrido jos greitai, pilvus išvertusios į dangų, o 
nugaras į pragarą. Netoli akmuo plaukė kaip plunksna 
upe, o varlė, vasarą tupėdama ant ledo, sugraužė 
artojui plūgą. Tada artojas sugalvojo per lauką plaukti 
laivu. Iškėlė bures ir nusiyrė dirvomis. Užplaukė jis 
ant aukšto kalno ir tenai paskendo. Jo karvė užlipo ant 
stogo ir atsigulė pailsėti. 
O dabar atidaryk langą, kad tie melai išlėktų į kiemą.

Juokų pasakos

1.  Apie kokius pramanytus dalykus kalbama pasakoje?
2.  Sugalvok savų prasimanymų ir papasakok juos draugams.
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Verbos

Verbų sekmadienis – pavasario 
šventė. Ji švenčiama paskutinį 
sekmadienį prieš Velykas. Tą  
dieną šventinamos verbos – 
gluosnio ar kadagio šakelės. 
Sakoma, kad verba plaka 
pamigusius ir lovoje gulinčius. 
Kam bus suduota verba, tas bus 
sveikas. Tikima, kad verba saugo 

namus nuo žaibo.

Verbų sekmadienis

1.  Kokie yra Verbų sekmadienio papročiai?
2.  Perskaityk verbų linkėjimą. Kokį linkėjimą tu norėtum išgirsti?
3.  Pasikalbėk su artimaisiais apie Verbų sekmadienio papročius jūsų šeimoje.

Verba muša, 
ne aš mušu.

Tol muš, 
kol suluš.

Būk stiprus 
visus metus!

Verbų sekmadienis 
kadagys   gluosnis   plaka
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Vytė Nemunėlis

Velykos

Kaip mėlynos žvaigždelės
Žibutės skleidžia žiedą,
„Valio, valio Velykos!”
Kieme vaikučiai gieda.

Zita Gaižauskaitė

Velykė

Dirvonai nupliko.
Ištirpo skrebučiai.
Sulaukėm Velykų,
Atrieda margučiai.

Tikriausiai jau matėt
Ar buvot sutikę
Prie durų, prie slenksčio
Bobutę Velykę.

Net pievoj pempiukai
Iš džiaugsmo sukliko:
– Sulaukėm Velykų!
Sulaukėm Velykų!

Artėja Velykos

1.  Kokiai šventei skiriami eilėraščiai?
2.  Kaip jūsų šeima ruošiasi Velykoms?
3.  Sužinok ir papasakok, kaip marginami margučiai.
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Sumanus kiškutis

Ruošiamės Velykoms

1. Kodėl kiškis Gudruolis negavo margučio?
2. Ar teisingai pasielgė Velykė?
3. Perskaityk patarles.

Sudėk 
margučius 

į krepšelius.

O man?

Kas 
nedirba, tas nevalgo.

Tinginys du 
kartus 

dirba.
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Velykų papročiai

1.  Kokie Velykų papročiai pavaizduoti paveikslėliuose?
2.  Apie kokias velykines tradicijas dar girdėjai?
3.  Papasakok, kaip tu pramogausi per Velykas.

Aš mažas vaikelis,
Kaip pupų pėdelis.
Kepurę laikau,
Kiaušinių prašau!

Laimės tas, 
kurio stipresnis.

Jeigu pataikysi 
į kitą margutį –
pasiimk abu.
Jeigu ne, palik ir savo.

margučiai   Velykė   
margina    ridinėja   lalauti
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Janina Degutytė

Ačiū

Ačiū tau, mamyte,
Kad esi geriausia,
Kad visam pasauly
Man pati brangiausia.

Tavo rūpestėlis
Šildo kaip ugnelė.
Niekas tavo rankų 
Man pakeist negali.

Motinos diena

1.  Kam skiriamas eilėraštis?
2.  Už ką vaikas dėkoja mamytei?
3.  Už ką tu esi dėkingas savo mamai?
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Paulius Širvys

Neužgesk, saulele

Motinos diena

1.  Kaip galima atsidėkoti mamytei?
2.  Kada Motinos diena švenčiama Lietuvoje, o kada Lenkijoje?
3.  Papasakok, kaip tu sveikinsi savo mamytę.

Stasys Jakštas

Mamyte mano miela

Matai, esu maža
Ir daug ko negaliu,
Bet myliu aš tave, –
Štai, puokštė tau gėlių.

Tokios mamos kaip tu,
Su saule veiduose, –
Pasauly nėr kitur,
Tik mūsų namuose.

Mamulyte, aš tau 

padovanosiu saulę. 

Gražiausią saulę, kokią 

tik galėjau nupiešti.

Mamyte, tu – mano saulė. Neužgesk, saulele... 

Nebeturėsiu kitos.
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Vytautė Žilinskaitė

Aš jau žinau

Aurimas pirmą sykį skrenda lėktuvu. Lėktuvas išnyra 
iš miglos, o debesys lieka apačioje. Ne debesys, o 
sniegynai. Jeigu prie lėktuvo uodegos pririštum 
rogutes, čiuožtum per tą lygumą kaip vėjas...
– Mama, – sušunka Aurimas, – aš jau žinau!
– Ir aš jau žinau, – nusijuokia mama. – Kai užaugsi – 
būsi lakūnas, taip?
– Taip. Aš būsiu lakūnas, o mano lėktuvas paskui save 
temps rogutes, šimtą rogučių. Ant jų sėdės tūkstantis 
berniukų ir mergaičių!

Vaikų šventė 

1.  Ką sumanė Aurimas? Kodėl?
2.  Ar norėtum paskraidyti Aurimo rogutėmis?
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Jeigu turėčiau sparnus

1.  Ką padarytų vaikai, jeigu turėtų sparnus?
2.  Papasakok apie savo svajones.

Svajoju nuskristi ten, 
kur gyvena drambliai.

Svajoju būti  
geru krepšininku –            
 sparnai padės įmesti  
      kamuolį į krepšį. Svajoju          

skraidyti 
   į mokyklą.

Skrisdamas 
  vedžioju šunį.

Skrendu į parduotuvę        
 apsipirkti.

   Skrendu 
     į Mėnulį.

Parvežu mamytei       
          gražiausių gėlių.
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Birutė Lenktytė

Užgavėnių blynai

Jeigu dar kas nors nežino –
Eisiu šiandien kepti blynų!

Vežkit čia mašiną miltų!
Ir aliejaus – kad nesviltų.

Dešimt kibirų uogienės!
Ir nelauksim vakarienės.

Valgysime, kol karšti,
Nes blogai pilvai tušti!

Šiandien turim būti sotūs,
Kad sėkmė visiems šypsotųs!

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1.  Apie kokį paprotį kalbama eilėraštyje?
2.  Kaip vaikas keps blynus, o kaip valgys?
3.  Kodėl per Užgavėnes reikia būti sotiems?
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Anzelmas Matutis

Kodėl varnėnai grįžta

– Kodėl, močiut,
Varnėnai grįžta
Iš tų
Šiltų,
Karštų 
Pietų?

Močiutė man:
– Kodėl, dukryte,
Parbėgi
Iš mokyklos tu?

Močiutei atsakau
Linksmai:
– Kur bėgti man?!
Juk čia – namai!

– Matai... –
Močiutė sako vėlei:
– Čia ir... varnėnų
Inkilėliai.

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1.  Apie ką kalbėjo anūkėlė su močiute?
2.  Kodėl varnėnai grįžta iš šiltųjų kraštų?
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Lietuvių pasaka

Voverė ir vilkas

Voverė linksmai šokinėjo medyje. 
Netikėtai ji nukrito ant pikto vilko.
– Aš tave suėsiu! – sušuko vilkas.
– Paleisk mane, vilkeli! – prašo voverė.
– Paleisiu, tik pasakyk man, kodėl jūs, 
voverės, visada linksmos.
– Tu esi piktas, todėl ir liūdnas. 
Voverės linksmos, nes niekam 
bloga nedaro.

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1. Kodėl voverės linksmos, o vilkai pikti?
2. Ko mus moko ši pasaka?
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Anzelmas Matutis

Apie močiutę
– Ai ja jai! –
Žila močiutė
Įdrėkstą pirštelį
Pūtė:

– Tai popelė,
Tai popa!
O mergelė 
Kaip pupa.

– Aš – pupelė?
Tai nelauksiu,
Lyg toj pasakoj
Užaugsiu,

Iškerosiu
Tau po langu.
Tik... nelipk,
Močiut, į dangų!

Jeigu lipsi,
Lūš pupa:
Tau, močiute,
Bus popa...

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1.  Kas nutiko mergaitei? 
2.  Kaip močiutė stengėsi padėti anūkei?
3.  Ko pamokė mergaitė senelę?
4.  Kokią pasaką primena tau šis eilėraštis?
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Justinas Marcinkevičius

Sapnas

Sapnavau, sapnavau,
Kad Mėnulyje buvau.
Ką gi tu matei Mėnuly?
Ten saldainių krūvos guli,
Plaukia upės limonado,
Stovi kalnas šokolado,
O ledų, o ledų –
Vos gali paeit – slidu!
Puoliau valgyt ir laižyti,
Net širdis apsalo...
Bet pažadino mamytė:
Pusryčiai ant stalo...

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1.  Ką sapnavo berniukas?
2.  Kaip atrodė berniuko sapnuotas Mėnulis?
3.  Kuo baigėsi vaiko sapnas?
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Lietuvių pasaka

Ežio ir lokio lenktynės

Ežys ir lokys ėmė ginčytis: vienas greitas, kitas dar greitesnis. 
Ir nutarė jiedu eiti lenktynių – bėgti per penkias miško 
aikšteles. Prieš lenktynes abu vieną savaitę ilsėjosi. Lokys 
visą laiką gulėjo. Tuo tarpu ežys nuvedė savo vaikus į mišką ir 
paliko po vieną kiekvienos aikštelės vidury, o ežienę – pačiame 
penktosios aikštelės gale. 
Lokys, vieną aikštelę perbėgęs, sušuko:
– Ū!
O iš antrosios miško aikštelės ežiukas:
– Ū-ū!
Lokys ėmė dar greičiau bėgti. Ir, aikštelę perbėgęs, vėl sušuko:
– Ū-ū!
O kitas ežiukas iš toliau:
– Ū-ū-ū!
Lokys bėga per trečią ir ketvirtą aikštelę, taip pat ir per 
penktą, ir visur ežys atsiliepia. O pačiame gale pamatė 
pasitinkančią ežienę. Taip ir pralošė lokys lenktynes.

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1.  Dėl ko susiginčijo lokys ir ežys? Ką jie nutarė?
2.  Kaip žvėreliai lenktyniavo?
3.  Kas laimėjo lenktynes? Kodėl?
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K. Marukas

Kaip varnas skaitė

Vieną rytą vaikai pametė knygutę. Tuoj ant kelio suskrido 
žvirbliai ir ėmė ginčytis.
– Knygutę pametė berniukas su kiškine kepure.
– Visai ne tas. Pametė berniukas, kuris valgė sklindį.
Nusileido senas varnas ir skaito:

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1.  Ką pametė vaikai?
2.  Dėl ko susiginčijo žvirbliai?
3.  Kaip varnas skaitė? Ar jis buvo teisus?

O tuo tarpu tik švyst akmuo į paukščių būrį. Iš krūmų iššoko 
berniūkštis. Nešvariais pirštais jis pačiupo knygutę, atsikando 
sklindžio ir nudūmė keliu.
Taigi senas varnas, nors ir nemokytas, paskaitė iš knygutės.

Tas berniukas 
tikrai valgė 
sklindį. 

Jis ir rankas 
tingi 
nusiplauti. 

O, jis didelis 
peštukas. Su 
draugais dėl 
knygutės pešasi.
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Martynas Vainilaitis

Lokiukai

Lokiai ir mamos lokės
Atsikvėpė ramiai:
Gerai lokiukai mokės,
Geri jų pažymiai.

Nedarė klasei gėdos,
Nesipešė kieme.
Pagyrė juos pelėdos
Viešam suėjime.

Labai gražiai šnekėjo
Lokys iš Palokių, –
Lokiukams palinkėjo
Atostogų puikių.

Pats paskaityk arba kitų paprašyk

1.  Kaip mokėsi ir elgėsi lokiukai?
2.  Ko jiems palinkėjo lokys?
3.  Kaip tu vertini savo darbą ir elgesį šiais mokslo metais?
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    šuo   katė    žiurkėnas    žuvytė   papūga  

Iliustruotas žodynėlis
MūSų AUGINTINIAI IR KITI GyVūNAI

 kanarėlė   loja     murkia    miaukia  čiauškia 

  čiulba  gieda      cypia       tupi   skraido  

    laka     lesa        ėda     graužia    miega      

ANT MūSų STALo

   duona                 bandelės        dešra      sūris   sviestas  

Pakartok arba žodelio paieškok

am! 

čiau čiau

cyp

čyru 
vyru

mrr miau
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 sriuba    mėsa      blynai             bulvių košė     žuvis  

    pienas daržovės      salotos    vaisiai kiaušiniai

STALo įRANKIAI

    lėkštė                šaukštas         peilis      šakutė   šaukštelis  

 puodelis    stiklinė     lėkštutė       cukrinė   servetėlė

MūSų PRAMoGoS

    cirkas        teatras       koncertas      muziejus      paroda    

Pakartok arba žodelio paieškok
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 renginys        kultūros namai  poilsis laisvalaikis            kelionė

ZooLoGIJoS SoDAS

 zebras                  žirafos     kengūra       liūtas     jūrų erelis    

 dramblys     fazanas       briedis           povas stumbras  

NAMINIAI GyVūNAI

 arklys       avis         karvė      kiaulė      ožka    

  triušis     antis      kalakutas         višta        žąsis  

Pakartok arba žodelio paieškok
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pirmadienis
antradienis
trečiadienis
ketvirtadienis
penktadienis
šeštadienis
sekmadienis

KETVIRTADIENIS

4
ANTRADIENIS

2

SvEikAtA

 sveikas     sveikata           liga  ligonis    ligoninė   

 skauda  vaistai      apžiūri    slaugo   lanko

LAikAS

       užvakar                  vakar                 šiandien                 rytoj                    poryt 

pArA 

    rytas  diena  vidurdienis     vakaras    naktis 

SAVAITėS DIENoS

 savaitė     pirmadienis    antradienis          trečiadienis       ketvirtadienis                   
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pirmadienis

1
TREČIADIENIS

3

PRIEŠ 
2 DIENAS

Prieš 
1 DIENĄ DABAR

KITĄ
DIENĄ

PO 
2 DIENŲ
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SEKMADIENIS

7
ŠEŠTADIENIS

6
   penktadienis   šeštadienis        sekmadienis               savaitgalis

METų LAIKAI

   pavasaris      vasara     ruduo    žiema

Ką VEIKIA?

     lyja sninga      pučia        šviečia       šildo 

 uogauja  noksta   grybauja         krenta  slidinėja

VELyKoS

 margutis   marginti  ridenti        Velykė     lalauti
  margučius  margučius
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PENKTADIENIS

5
ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

LIEPA

LIEPA


