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1.  Pasakyk piešinėlių pavadinimus skiemenimis ir garsais. Nuspalvink langelius, 
žyminčius garsą p.

3.  Perskaityk ir parašyk raides ir skiemenis.

2.  Žalia spalva pabrauk p ir P.

p               P

Petras   pelė   papūga    Punskas     lapė   

kerpa  penki  pilis  kampas  pyragas       

plunksninė     spinta      paveikslas  

Pranas      pupelė   pieštukas  pupa
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7.  Ką veikė pelės? Rask tinkančias dėlionės dalis ir perskaityk žodžius. Pavaizduok 
žodžių reikšmę judesiais.

6.  Pelės dėjo ant stalo tuos produktus, kurių pavadinimai prasideda raide p. Nurodyk, 
kuo vaišinosi pelės.

5.  Kas piešinyje kitaip negu eilėraštyje? Išbrauk. Pabrauk žaliai P ir p.

4.  Prisimink dainelę „Išbėgs išbėgs” ir nurodyk rodyklėmis, kas ką norėjo pagriebti.

Penkios pelės

Kaitė puodą.

Penkios pelės

Kėlė puotą.

Pylė pieną,

Pūtė putą,

Nuo pyrago

Pjovė plutą.

py tė  lė   pū vėpjo 
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1.  Pasakyk ir rodyklėmis pažymėk, kas ką labiausiai mėgsta. Kam nieko neliko?

3.  Vesdamas papūgas į narvelius, parink takelius, pažymėtus atitinkamomis raidėmis. 
Suskaičiuok raides P ir p. Nuspalvink lapelį su teisingu sakiniu.

2.  Kurie gyvūnai pavaizduoti pirmo pratimo paveikslėlyje? Apibrėžk lapelius su jų 
pavadinimais.

  katė          šuo          žiurkėnas         vėžlys         triušis    

žuvytė      papūga       kanarėlė              jūrų kiaulytė

Yra trys P ir penkios p.

Y
ra

 d
vi

 P
 ir

 tr
ys

 p
.

Yra penkios P ir penkios p.

P

p
p p

pp

P
P

P

P
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1.  Nurodyk, ką kuris gyvūnas veikia. Jeigu tiks, vienam gyvūnui gali parinkti ir 
kelis žodžius.

2.  Kokius gyvūnus augina vaikai? Vienoje eilutėje nurašyk vaikų vardus, o kitoje – 
gyvūnų. Paryškink didžiąsias raides.

• loja . 
• murkia  .
• miaukia .
• čiauškia .
• čiulba  .
• cypia  .
• tupi  .
• skraido  .
• laka  .
• lesa  .
• ėda  .
• plaukia  .

Petras

Pranas

Petrutė Pukas Pūkė Apė

5
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3.  Išspręsk kryžiažodį ir perskaityk katino vardą. Įrašyk jį į sakinį.

SūRIS   KIšKIS   KIRVIS   LANKAS   VINIS   PoVAS

Katinas                    tupi kampe.

4.  Berniukas suras kačiuką, jeigu eis takeliu, pažymėtu savo vardo raidėmis. 
Nuspalvink tą takelį ir parašyk berniuko vardą.

P

P
P
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v
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l
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s
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c

i

j
a
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2.  Sudėliok ant pupos stiebo lapus – sudaryk ir parašyk sakinį.

1.  Senelė, lipdama į dangų, kelią žymėjo pasakos žodžiais. Parašyk tuos žodžius.

li
po

nu
kri
to

se
ne

lis

ne
se

lė

lo
va

Senelė 
lipo 

pupa ir n
uk

rit
o.
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1. Nuspalvink langelius, žyminčius garsą b.

4.  Parašyk vaikų vardų raides. Paryškink 
didžiąją raidę vardo pradžioje.

3.  Pasakyk pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk raides, kurias moki.

2.  Perskaityk ir parašyk raides bei skiemenis.

b B
eb

b B

Balys Barbora
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1.  Birutė dės į katiliuką bulves, pažymėtas raidėmis B arba b. Nuspalvink jas.

3.  Sudėliok bulves ir burokus – sudaryk ir parašyk sakinius.

2.  Perskaityk žodžius ir parašyk paveikslėliams pavadinimus.

bulvė burokas

blynas

Kas bus iš buroko?

bulvės Iš blynas. bus 

iš Kas bus buroko?

8
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6.  Perskaityk gyvūnų pavadinimus ir parašyk juos. Jei liks laiko, nuspalvink gyvūną, 
kurio pavadinime nėra raidės b.

5.  Apibrėžk lapelį su ketvirtame pratime nuspalvinto daikto pavadinimu.

4.  Nuspalvink geltonai tuos laukelius, kuriuose esantys žodžiai prasideda raidėmis 
B arba b. Visas B ir b pabrauk mėlynu pieštuku.

bulvė    

burokas     

bandelė    balionas  

8
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1.  Kas kur yra? Sujunk pavadinimus su pavaizduotais maisto produktais.

3.  Sudėliok dėlionę – perskaityk ir parašyk sakinį.

2.  Perskaityk ir parašyk gėrimų pavadinimus.

duona 

sriuba 

dešra 

sūris 

Birutė 

nori 

arbatos 

ir blyno.

bulvių  
košė 

bandelės

 blynai

sviestas 

      arbata              kakava               kava                sultys

 ledai

 mėsa

pyragas 

žuvys 
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3.  Sudaryk ir parašyk sakinį. Paryškink didžiąją raidę.

2.  Perskaityk ir parašyk raides ir žodžius.

1.  Birutė pavaišino drauges skanėstais, kurių pavadinimuose yra raidė b. Rodyklėmis 
sudėk juos ant stalo.

Bi

va    

skaru tė

bė
braš

kes.
kar
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1.  Nuspalvink plotelius su raidėmis  d    k    t  . Pavadink paveikslėlį, nuspalvink 
langelį, žymintį garsą d.

4.  Parašyk vaikų vardus. Paryškink didžiąją raidę 
kiekvieno vardo pradžioje.

2.  Parašyk raides ir skiemenis.

d             D

Danutė   Domantas

11

3.  Pavadink produktus. Pasakyk pavadinimus skiemenimis ir garsais. Įrašyk d.



15

6.  Kuo dantukai džiaugtųsi, o dėl ko verktų? Pasakyk ir nurodyk rodyklėmis.

5.  Domas darė salotas iš tų produktų, kurių pavadinimuose yra raidė d, o Tomas – iš 
tų, kuriuose nėra d. Rodyklėmis sudėk juos į dubenis.

7. Žalia spalva pabrauk visas d ir D.

Domas   duona     Dalia   padažas     daržovės  ledai 

ledinukas    Adomas    ridikas    pomidoras

11
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1.  Suplanuok savo laiką. Sujunk rodyklėmis užsiėmimus su paros laiku.

2.  Pasimokyk rašyti raides ir žodžius.

3.  Išmok skaičiuotę. Pažymėk visas d.

Uda, uda, udada, eina kiškis su lazda. Per miškelį, per  
laukus eina kiškis pas vaikus.

12

mokysiuosi mokykloje.

žiūrėsiu televizorių.

eisiu pasivaikščioti.

skaitysiu knygą.

tvarkysiu kambarį.

pusryčiausiu.

pietausiu.

vakarieniausiu.

padėsiu tėveliams.

anksti atsikelsiu.

eisiu miegoti.
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1.  Prisimink tekstą „Danutė ir dėdė” ir apibrėžk baldus, kuriuos lėlėms padarė dėdė 
Adomas. 

3.  Ką dėdė darys rytoj ir poryt? Nurašyk tinkamus antro pratimo sakinius.

2.  Kuris žodis kuriam sakiniui tinka? Parink ir įrašyk.

Vakar dėdė   
 
   kėdes.

Dabar dėdė   
 
   stalus.

Rytoj dėdė     
   

 spintas.

Poryt dėdė    
 
   lovas.

da
rė

daro

 darys

13
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1.  Kuriuos gyvūnus sutiko „Bandelė”? Apibrėžk tuos gyvūnus ir nuspalvink lapelius 
su jų pavadinimais.

3.  Pabrauk B ir b žaliai, o D ir d mėlynai.

2.  Perskaityk ant bandelių parašytus žodžius ir sudaryk iš jų sakinius. Pabandyk 
juos parašyti.

višta antis gaidys stirna vilkas lapė šernas 

pelytė šuniukas arklys kačiukas voverė meška avis

spruko iš 

Bandelė sutiko dvi peles.

Bandelė 

buvo   bandelė   trobelė   Daiva   parudo padarė    

sudraskysim  Birutė   darbas   duona  dabar

trobelės.

14–15
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1.  Lentelėje rask ir nuspalvink žemiau pateiktus žodžius.

S P I R M A D I E N I S A V
A I A N T R A D I E N I S T
K E T V I R T A D I E N I S
Ė S Š E Š T A D I E N I S D
T R E Č I A D I E N I S I E
N O S S E K M A D I E N I S
* P E N K T A D I E N I S *

PIRMADIENIS     ANTRADIENIS     TREČIADIENIS       KETVIRTADIENIS  
PENKTADIENIS     ŠEŠTADIENIS      SEKMADIENIS

4.  Perskaityk skiemenimis parašytus žodžius. Pritaikyk juos paveikslėliams  
ir parašyk.

3.  Kurie daiktai netinka raidei d? Išbrauk juos.

2.  Kaip bendrai vadinami pirmame pratime nuspalvinti žodžiai? Apibrėžk tinkamą 
lapelį.

žaislai          baldai          savaitės dienos        metų laikai

A

kar            das

le

16
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1.  Sudaryk savo veiklos planą. Sujunk savaitės dienų pavadinimus su daiktais. 

3.  Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk sakinius.

2.  Pirmo pratimo savaitės dienų pavadinimuose nuspalvink: 

PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
šEšTADIENIS
SEKMADIENIS

17



21

1.  Atsakyk į klausimus ir nuspalvink lapelius su teisingais atsakymais.

 Kiek savaitė turi dienų?

   tris        dešimt       dvi      septynias

 Kaip vadinasi penkta savaitės diena?

  pirmadienis   penktadienis    ketvirtadienis   sekmadienis

 Kurios dienos vadinamos savaitgaliu?

  penktadienis ir šeštadienis      šeštadienis ir sekmadienis

3.  Nuspalvink:  b  d  a . Kuo groja Birutė, o kuo Danutė? Pasakyk nuspalvintų 
instrumentų pavadinimus. Į langelius įrašyk raides, kurias jau pažįsti.

2.  Pabrauk patarlių raides taip, kaip prašo Saulutė.

    

  

Darbas žmogų giria.

Darbas gėdos nedaro.

18
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1.  Geltonai nuspalvink langelius, žyminčius garsą c, o žaliai – garsą č.

3. Perskaityk. Parašyk raides ir skiemenis.

2.  Geltonai pabrauk C ir c, o žaliai Č ir č.

Ciliutė  Vacys   Česius  actas  pačiūžos  cukrus  
česnakas  cypė   čiuožykla   citrina   čiuožia  

kočėlas    pučia    stalčius     mačiau    receptas

c                 C

c                 C

19
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1.  Prisimink teksto „Kur buvome?” turinį. Rodyklėmis nurodyk, kur buvo vaikai.

Vincukas ir Česius                             koncerte.

Asta ir Ciliutė                                     cirke.

onutė ir Aldutė                                  teatre.

3.  Perskaityk ir parašyk pamėgdžiojimus. Kieno tai gali būti garsai?

Cyp cyp cyp        Cip cip cip

ČCi    ci  čci         Cek  cek  cek

2.  Nuvesk Česių į čiuožyklą, o Ciliutę – į cirką. Kokiomis raidėmis pažymėtas  
Ciliutės, o kokiomis Česiaus kelias?

20
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1.  Kokios pramogos pavaizduotos piešiniuose? Sujunk rodyklėmis paveikslėlius su 
jų pavadinimais.

2.  Iš pabirusių raidžių sudėliok žodžius. Parašyk juos po tinkamais paveikslėliais.

cirkas 

teatras 

koncertas  

paroda   

muziejus  

čiuožykla   

rungtynės

21
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4.  Žalia spalva pabrauk C ir c, raudona Č ir č. Kurių raidžių radai daugiau?

3.  Perskaityk ir nurašyk sakinius.

Česė nori česnako.

Cukraus gabalą aplipę,
Cy cy cy – peliukai cypia.    Čia, čia, čia, čia!

Kur vaikučiai su pačia?

21
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1.  Nupiešk tiek taškelių, kiek žodyje yra garsų. Kiek kiekviename žodyje yra garsų, 
o kiek raidžių? Nuspalvink i raidę, kurios skaitydamas netari.

4.  Pasistenk be klaidų nurašyti žodžius nuo nuspalvintų varveklių.

3.  Nuspalvink varveklius, ant kurių parašyti žodžiai su minkštumo ženklu.

2.  Perskaityk skiemenimis parašytus žodžius ir pabandyk juos parašyti. Paryškink 
minkštumo ženklus. Pavaizduok žodžių reikšmę judesiais.

      kelias                   vyšnios                      pirkia

du
ria

da
ro

šv
ilp

ia

lip
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lto
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ko
ki

os

gr
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m
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1.  Nupiešk tiek taškelių, kiek žodyje yra garsų. Kiek kiekviename žodyje yra garsų, 
o kiek raidžių? Nuspalvink i raidę, kurios skaitydamas netari.

2.  Nuspalvink langelius su tais žodžiais, kuriuos skaitydamas netari i. Pasistenk 
taisyklingai parašyti tuos žodžius.

  traktorius                   karalius               žiūronas

keliu keli kelia
ariu ari aria
verkiu verki verkia

siuvėja

suvedė

drabužius
žuvis

pasiuvopasėjo
šla

pia

striukė

tris

žalius
žalus

Juliukas

3.  Nuspalvink tik tuos svogūnėlio laiškelius, ant kurių parašyti žodžiai su minkštumo 
ženklu.

23
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1.  Kas kur yra? Sujunk paveikslėlius su jų pavadinimais.

2.  Rask vienodus daiktus, sudaryk ir parašyk žodžius.

lėkštė 
šaukštas
peilis
šakutė
šaukštelis
puodelis
stiklinė
lėkštutė
cukrinė
servetėlė
vanduo
sultys

lėk           

cuk

stik 

li 

nė

ša  

ku

  tė

ri

nė

štė

24–25
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5.  Tekste pažymėk raideles i, kurių skaitydamas netari.

4.  Perskaityk ir įmink mįslę. Nuspalvink paveikslėlį, kuris vaizduoja mįslės įminimą.

3.  Prisimink pasakėlę „Ginčas”. Atsakyk į klausimus ir nuspalvink lapelius su 
teisingais atsakymais.

 Kurie daiktai susiginčijo?

  saldainis    šaukštas    šakutė     peilis    stiklinė

 Dėl ko daiktai ginčijosi?

  kas gražesnis           kas stipresnis        kas svarbesnis

 Kas laimėjo ginčą?

  saldainis     šaukštas       šakutė       peilis      stiklinė

 Koks įrankis reikalingas valgyti saldainiams?

  šaukštas      šakutė      peilis      joks įrankis nereikalingas

Žalia žolelė,

Žalias ponytis

Ant žalio stalo

Žalią sriubą srebia. 

24–25



30

1.  Nuspalvink: 

3.  Pasimokyk rašyti raides ir žodžius.

2.  Ką matai paveikslėlyje? Apibrėžk tinkamą lapelį.

  neramų ožį               švelnų kiškį             vikrų arklį

26

Do
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1.  Rodyklėmis nurodyk, kuriuose nameliuose gyvena pateikti žodžiai.

3.  Sudaryk ir parašyk sakinį.

2.  Ant kiekvienos mašinėlės vienas žodis netinka prie kitų. Išbrauk jį.

šarkų.

Kęstas

matė

dešimt

namas 

namų

vilkas 
lapė  
šernų  
voverė

vilkų  
lapė 
šernų 
stirnų

spintų  
lovų 
stalų 
ėdė

langų  
kaminas
durys  
balkonas

daug

mašinų

mašina

lentyna

lentynų

spintų

spinta

lapas

lapų

vienas

27
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1.  Kuriuo įrankiu valgysi sriubą, žuvį, tepsi sviestą, maišysi arbatą? Rodyklėmis 
sujunk įrankius su maisto produktais.

3.  Čiuožk kartu su Saulute ir perskaityk labai svarbų žodį. Parašyk jį kelis kartus. 
Pažymėk minkštumo ženklus.

2.  Kurie daiktai yra ant pirmame pratime pavaizduoto stalo? Apibrėžk lapelius su 
jų pavadinimais.

šaukštas    šakutė      samtis      peilis    

 stiklinė  puodas   šaukštelis         servetėlė

puodelis    lėkštė   virdulys   cukrinė

28
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą g.

4.  Parašyk raides, skiemenis ir žodį.

3.  Koks paukštis pavaizduotas piešinyje? Palik tik to paukščio pavadinimą, o kitus 
išbrauk.

2.  Nuspalvink:                     Kitomis raidėmis pažymėtų dalių nespalvink.

antis  vanagas
gandras  višta
gervė  genys
gegutė

gand  as

g                 G

29
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1.  Sujunk drabužius su jų pavadinimais. Nuspalvink tik žiemą dėvimus daiktus.

2.  Pabaik spalvinti piešinį ir pavadink daiktus, kurie jame pavaizduoti. 

švarkas šalikas 

U
U

U U U
U

U

u

u

u

u
u

u u u

     megztinis                  marškiniai               marškinėliai

palaidinė 

sijonas 

kelnės 

suknelė 

pirštinės 

kepurė 

kojinės  

striukė

30–31
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6.  Dabar pats pamėgink parašyti, kodėl genys kala.

5. Parink lapelį su tinkama sakinio pabaiga ir nuspalvink jį.

4.  Kiek trečiame pratime radai raidžių G ir g? Apibrėžk tinkamą lapelį.

3.  Nuvesk genį prie sergančio medžio – surink visas raides g ir G. 

Genys kala, nes 

siuva drabužius.

mokosi groti.

renka kirminus.

septynias          aštuonias           devynias            dešimt

30–31
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1.  Papasakok, kuo kaip rengiamės – sujunk paveikslėlius su tinkamais žodžiais.

3.  Sudėliok aprangos komplektus ir sudaryk sakinius. Parašyk juos.

2.  Parašyk raides ir žodžius.

Gintas 

rengiasi  švarką.

Genutė 
rišasi 

ša
lik

ą.

rengiasi

dedasi

rišasi

maunasi

aunasi

velkasi

32–33
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6.  Apibrėžk baldą, kurio pavadinimas yra kryžiažodžio sprendimas. Kaip jis yra 
susijęs su kitais kryžiažodžio žodžiais?

5.  Išspręsk kryžiažodį.

4.  Nuspalvink tik tuos daiktus, kurių tau prireiks pavasarį.

1

1

2

3

4
5

6

23

4

5

6

32–33
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1.  Langelius, žyminčius garsą z, nuspalvink geltonai, o ž – žaliai.

2.  Pasimokyk rašyti raides ir skiemenis.

z            z

3.  Pabrauk Z ir z geltonai, o Ž ir ž žaliai.

žalias   zylė   Zigmas   žirklės   žemė 

ežeras  Kazys   Živilė   žiburys 

zuikis   zebras   žirafa   Gražina žuvis

34
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4.  Nuspalvink:   N    Ž    z    ž    Z  .  Parink tinkamą žodį ir parašyk, kas tai.

5.  Papasakok, kas nutiko raidei Ž. Kurios raidės netinka? Išbrauk jas.

lizdas

vaza

arbūzas

6.  Nuvesk žirgą prie ėdžių su žole. Perskaityk ir parašyk jo vardą.

34



40

1.  Sujunk gyvūnus su jų pavadinimais.

2.  Kur pas mus gyvena pirmame pratime pavaizduoti gyvūnai?  
Nuspalvink lapelį su teisingu atsakymu.

tvarte           miške        kambaryje        zoologijos sode

zebras 

žirafa  

panda 

liūtas 

krokodilas 

dramblys 

tigras  

pingvinas
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5.  Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

4.  Pasitikrink, ar jau išmokai rašyti raides Z, z ir Ž, ž. Parašyk su jomis žodžius.

3.  Nuspalvink juodai tas piešinio dalis, ant kurių parašyti žodžiai su z arba Z.          
Apibrėžk paveikslėlyje pavaizduotų gyvūnų pavadinimą.

           žirafos           fazanai             zylės                zebrai

z                      Z
zyle                   Zita                                                                                
z                      Z                                                                              
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1.  Perskaityk „Lokės pasaką” ir išmok pavadinti žmogaus kūno dalis. Nurodyk jas 
pateiktame piešinyje.

3.  Pabandyk nurašyti du sakinius.

2.  Parink tinkamas sakinių pabaigas.

galva

Kepurę dedame ant  

galvos. Šaliką rišame ant    

kaklo.

Pirštines mauname ant

rankų.

Kojines mauname ant

kojų.

Batais auname

kojas.

plaukai

kaklaskrūtinė

pilvasranka

pirštaikoja

36–37
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1.  Pamėgink išspręsti Ramutės Skučaitės galvosūkį. Mėlynai pabrauk visas Ž ir ž.

3.  Sudaryk ir parašyk sakinį.

2.  Žalia spalva pažymėk z.

Aš – žvaigždė.
Aš nematyta.
Ž-ž-žodžių prirašyta.
Bet... žibėti tegalėsiu,
Kai visus žodžius turėsiu.

1

2

3

4

5

38–39
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą j.

3.  Parašyk raides ir žodžius.

2.  Padėk mergaitei nukeliauti prie jūros. Nuspalvink lapelį, kuriame parašytas jos 
vardas.

Janutė

Justina

Jūratė

j                J

40
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6.  Išbrauk tą paveikslėlį, kuris netinka sakiniui. Dabar perskaityk sakinį. 

5.  Rodyklėmis nuvesk paveikslėlius į jiems skirtas vietas.

4.  Pabrauk žaliai j ir J.

Mokyk Jonelį, o ne Joną.
Perėjo jūrą, o baloje paskendo.

Pūtė šaltas                                                   .      

40



46

1.  Sujunk paveikslėlius su jų pavadinimais.

4.  Perskaityk ir nurašyk žodžius.

3.  Pasimokyk rašyti raides ir sakinį.

2.  Nuspalvink lapelius, kuriuose parašyti žodžiai yra susiję su kaimu.

pieva        parkas      miškas       tvartas       gandras    

šviesoforas        gatvė         kelias       kluonas      javai     

zoologijos sodas        karvė        arklys        perėja

miestas

kaimas

41



47

1.  Pavadink gyvūnus. Naminius gyvulius ir paukščius nuvesk į tvartą, o laukinius – 
į mišką.

3.  Papildyk sakinį tinkamais žodžiais nuo kaladėlių.

2.  Nuspalvink kaladėles, ant kurių parašyti ūkininkų auginamų gyvūnų 
pavadinimai.

42
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4.  Parašyk sakinius prie tinkamų paveikslėlių.

5.  Parink ir įrašyk tinkamus žodžius. Kiekvieno sakinio gale padėk tašką.

6.  Įrašyk trūkstamas raides.

Ką turi senelis?

šun      , karv      , arkl      , ož      , višt      , ant  

Ko neturi senelis?

žuv        , vilk        , mešk        , šern

42
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1.  Nuspalvink langelį, žymintį garsą f.

4.  Kur matai f ir F? Paryškink tas piešinio dalis.

3.  Parašyk raides ir žodžius.

2.  Žaliai pabrauk F ir f.

Feliksas  fazanas  f ilmas  ferma  telefonas  fėja  sofa  

futbolas  Felicija  elfas  fotografija futbolininkas

f                 F

43
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1.  Nuspalvink taip, kaip pradėta. Apibrėžk lapelį su piešinio pavadinimu.

4.  Rask lentelėje žodžius. Nuspalvink juos nurodytomis spalvomis.

3.  Prisimink, kaip rašoma f ir F. Parašyk žodžius.

2.  Feliksas nufotografavo kelis daiktus. Rodyklėmis sujunk nuotraukas su jų 
pavadinimais.

44–45
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2.  Nuspalvink piešinio dalis, pažymėtas raidėmis Y ir y, bei lapelį su piešinio 
pavadinimu.

ežys 

vėžys 

lokys

1.  Susipažink su pasaka „Ežio ir lokio lenktynės” ir atsakyk į klausimus. Apibrėžk 
teisingus atsakymus.

 Kas dalyvavo lenktynėse?

 Kiek buvo lenktynių stotelių?

       trys           keturios        penkios         šešios

 Kas laimėjo lenktynes?

 Kodėl ežys laimėjo lenktynes?

       Nes buvo greitesnis.            Nes bėgo vis kitas ežys.
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą h.

4.  Parašyk raides ir skiemenis.

3.  Kas išėjo? Apibrėžk lapelį su teisingu atsakymu.

himnas ir halė      herbas ir hidra     Henrikas ir hamakas 

h             H

47

2.  Nuspalvink:  h   n   b  . Kitomis raidėmis pažymėtų dalių nespalvink.
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1.  Nuspalvink Lietuvos herbą ir vėliavą. Papuošk lapelį su Lietuvos himno posmu.

2.  Pabaik sakinius.

Vytis   *   geltona   *   žalia   *   raudona

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

48
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1.  Nuvesk vaikus į Lietuvą. Kiekvieno vaiko kelią pažymėk kita spalva.

2.  Koks žodis brangiausias kiekvienam lietuviui? Dailiai jį parašyk. Nuspalvink 
tėvynei skirtas gėles.

49
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1.  Kurios raidelės-seselės sudaro dvibalses? Sujunk jas rodyklėmis ir perskaityk.

3.  Rask tokias pačias žvaigždutes, sudaryk ir perskaityk žodžius.

2.  Nuspalvink karoliukus, ant kurių parašytos dvibalsės.

a 

 i e u 

 i o u

e 

 a u 

i i 

ži  

nau

raivei 

kei

pas kui

su die

suo 

 se
ge 

ai  
ia  

ei  

ie  iu ui  
au  

ua  

uo  
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą au. Po kiek langelių nuspalvinsi?

3.  Padėk šuniukams nukeliauti į savo namelius. Ant kiekvienos būdos užrašyk 
šuniuko vardą.

2.  Parašyk.

         aušra                        saulė                  laužas

M
a

u

š
s

L

a
u

r

a

a s

T

a

u

r

s
a
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą ei. Po kiek langelių nuspalvinsi?

2.  Pasimokyk užrašyti dvibalsį ei ir žodžius su juo.

eilė                         šeima                    kreida

ia

au

au

au auauia

au

au

au au

au

auau

au au

au
auei

eiei
eiei

au

au
au
au au

ai

au au

e
e

e

e

e

e
e

e
ee

e
e e

e

e

e

e

ia

au

3. Nuspalvink:  e    ei   au . Kitas piešinio dalis palik baltas.
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą ai. Po kiek langelių nuspalvinsi?

4.  Sportuoti sveika. Pažymėk trumpiausią taką į sporto aikštelę. Kurias dvibalses 
pakeliui radai?

3.   Perskaityk žodžius, kuriuos nešasi kirmėlaitė.

2.  Parašyk.

       aidas                           gaidys                   vaikai

vai kai mai no rai 
ko

ei
ai

au

ai

ai

ai
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5.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą ui. Po kiek langelių nuspalvinsi?

7.  Nuspalvink muilo burbulus, ant kurių parašyti žodžiai su dvibalsiu ui.

6.  Parašyk dvibalsį ui ir žodžius su juo.

     muilas                   zuikis                  smuikas

ui                 Ui
muilas           zuikis
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1.  Pažiūrėk į paveikslėlius ir pasakyk, kas turi gerą poveikį dantukams, o kas jiems 
kenkia.

2.  Išbrauk raides prie tų produktų, kurie kenkia dantims. Iš likusių raidžių sudaryk 
ir perskaityk žodį.

 m   ū    č   s    ų   t    u   r   š   t    a   s   . 

S   v   e   š   i    k   i    č    d    a  š   n   t   č   y   s  – 

3.  Išbrauk visas raides š ir č. Pabandyk perskaityti ir nurašyti sakinį.
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1.  Suskaičiuok žodžių garsus ir raides. Nuspalvink langelius, žyminčius garsą uo.

2.  Pasimokyk užrašyti dvibalsį uo ir žodžius.

3.  Nuvesk meškiuką prie meduolio. Į langelius įrašyk meškiuko vardo raides, o pas-
kui vardą parašyk linijose.

58–59
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1.  Nuspalvink langelius, žyminčius garsą ie. Po kiek langelių nuspalvinsi?

4.  Kaip vadinasi transporto priemonė, kuria skruzdėlytė atvyko į Seinus? Nuspalvink 
tinkamą lapelį.

3.  Sujunk taškus tokia tvarka, kokią nurodo skruzdėlytės vardo raidės. Jei nori, 
nuspalvink piešinį.

2.  Parašyk.

         ieva                   Ieva                   lietus

Giedrulytė

                rogės                 vežimas                gelda  

G 
I E D

R uLyTĖ
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1.  Sujunk piešinius su metų laikų pavadinimais. Nuspalvink paveikslėlį, kuriame 
pavaizduotas dabar esantis metų laikas.

3.  Tinkamai sujunk sakinių pradžias ir pabaigas.

2.  Sudaryk ir parašyk žodžius. Pabrauk metų laikų pavadinimus.

      ruduo                vasara              žiema             pavasaris

              ma                                                   ru

žie                                                                               duo

              das                                                  van

Kai šalta, velkuosi 

Kai lyja, imu striukę.

Kai šilta, vilkiu  

suknelę.

Žiemą rišuosi    

šaliką.

skėtį.
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1.  Nuspalvink langelius su metų laikų pavadinimais. Iš likusių raidžių sudaryk ir du 
kartus parašyk sakinį. 

2.  Kuris žodis kuriam metų laikui labiausiai tinka? Sujunk rodyklėmis.

V i s i r u d u o m e t ų

v a s a r a l a i k a i

y r a p a v a s a r i s

į d o m ū s ž i e m a !

sninga     

karšta    

slidinėja    

uogauja    

žydi    

atostogos   

ledas

krenta lapai     

lyja     

grybauja        

šalta      

maudosi ežere    

sniegas   

rūkas

pavasaris

vasara

ruduo

žiema
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1.  Piešinio dalis su ch nuspalvink geltonai, su dž – žaliai, o su dz – mėlynai.

3.  Koks klausimas pasislėpė? Išbrauk visas ch, dž ir dz. Dailiai nurašyk klausimą.

2.  Kam kurie garsai tinka? Tinkančius dūmelius pažymėk ženklu +, netinkančius –.

ch ch chch

dž dž dž dž dž
dz dz dz dz dz dz

chKodėldzbrangidžmumschTėvynėdž?

Džiog džiog 
džiog!

Dzin dzin 
dzin! 

Džium džium 
džium!  

Cha cha cha! 

ch
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1.  Išspręsk rebusą ir nuspalvink tinkamą lapelį.

4.  Žaliai pabrauk visas ch ir Ch.

3.  Pasimokyk užrašyti garsą ch ir žodžius su juo.

Choristas  jachta   technika  chalatas  chemija

ch            Ch

2.  Nuspalvink piešinį pagal nurodymus:   ch    h     c  .

65
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1.  Išspręsk rebusą ir nuspalvink tinkamą lapelį.

3.  Visas Dz ir dz pabrauk žaliai, o dž – mėlynai.

2.  Piešinėlius, kurių pavadinimus tardamas girdi dž, sujunk su dž lapeliu.

=

dž

Didžiagalvė pelėda,
Didžiagalvė pelėda,
Didžia didžia,
Didžia didžia,
Didžiagalvė pelėda.

Dzyru dzyru 
Duok pipirų!
Jei neduosi,
Nedzyruosiu.
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4.  Suskaičiuok žodžių raides ir garsus. Pabrauk raides, žyminčias garsus dz ir dž.

7.  Išmargink juostą pagal nurodymus: 

6.  Pabandyk perskaityti ir nurašyti sakinį.

     girdžiu   ėdžios           Dzingutis

raidės   

garsai
  

5.  Pasimokyk užrašyti garsus dz ir dž bei žodžius su jais.

dz    Dž    dž    Dz    dž    Dž   dz    Dž    dž    Dz    dž    Dž    dz    Dž   dž    Dz   dž

  Dž    dz    Dž    dž    Dž    dz   Dž    dz    Dž    dž    Dž    dz    Dž    dz   Dž    dž    Dž

  dž    Dž    dz    Dž    dz    Dž   dž    Dž    dz    Dž    dz    Dž    dž    Dž   dz    Dž    dz    

 Dz    dž   Dž     dz    Dž    dž   Dz    dž    Dž    dz    Dž    dž    Dz    dž   Dž    dz    Dž

  dž    Dž    dz    Dž    dz    Dž   dž    Dž    dz    Dž    dz    Dž    dž    Dž   dz    Dž    dz      

 Dž    dz    Dž    dž    Dž    dz    Dž   dz    Dž    dž    Dž    dz    Dž    dz   Dž    dž    Dž

  dz    Dž    dž    Dz    dž    Dž   dz    Dž    dž    Dz    dž    Dž   dz     Dž   dž    Dz    dž

Dzūkas džiaugiasi gaidžiukais.
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1.  Į langelius įrašyk tinkamas raides. Tik pirmą raidę parašyk didžiąją.

2.  Parašyk sakinį, kurį sudarei. Sakinio pabaigoje padėk tašką.

67
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1.  Surask ir nuspalvink tarp gėlių pasislėpusius gyvūnus bei lapelius su jų 
pavadinimais.

2.  Papildyk sakinį tinkamais žodžiais nuo nuspalvintų lapelių.

3.  Perskaityk Saulutės patarimą.

bitė katė drugelis varlė

uodas gandras voveraitė šarka

kurmis pempė boružėlė stirna

V i r d a s s a i
i r v a e i a i !
s u i s l k u g
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4.  Išspręsk rebusą ir sužinosi, ką tau padovanos Saulutė.

5.  Nuspalvink spindulius, kurie atitinka tavo atostogų planus.

68
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1.  Kokios šventės pavaizduotos paveikslėliuose? Sujunk rodyklėmis piešinius su jų 
pavadinimais. Nuspalvink piešinėlį, kuris vaizduoja Užgavėnes.

2.  Pritaikyk ir parašyk Užgavėnių persirengėlių vardus.

Kalėdos             gimtadienis            Užgavėnės

70
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1.  Perskaityk ir nurašyk Užgavėnių šūkavimą. Pabandyk pats sukurti panašų 
šūkavimą.

2.  Pasimokyk ratelio „Meškutė” žodžius. Besimokydamas juos nurašyk.

71
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1.  Sujunk rodyklėmis švenčių pavadinimus su paveikslėliais.

2.  Koks žodis brangiausias kiekvienam lietuviui? Suverk karoliukus tinkama tvarka 
ir parašyk tą žodį rėmeliuose.

Kalėdos

Vėlinės

Naujieji metai

gimtadienis

Velykos

Senelių šventė

L 
I

E t U 

V 

A 
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1.  Padėk vaikams nukeliauti į Gedimino pilį. Perskaityk ir parašyk vaikų vardus.

3. Perskaityk ir dailiai nurašyk patarlę.

2. Dar kartą pažiūrėk į paveikslėlį ir palygink jį su sakiniais. Teisingus sakinius 
pažymėk ženklu +, o prie klaidingų parašyk –.

Arūnas neša .  Tomas veža lėlę.  Alma vedasi 
sesę Astą.  Asta turi kepurę.  onutė neša plakatą. 

Savam krašte ir ašara saldi.

73
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1.  Prisimink melagėlio nuotykį. Nuspalvink paveikslėlį, kuris tinka paskutiniam 
eilėraščio apie melagėlį posmeliui.

2.  Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk sakinius.

Mano dėdė pasodino pupas.

74

Kur dėdė dės 
pupas?
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1.  Kur melas, o kur tiesa? Nuspalvink tik neteisingus sakinius.

3.  šunelis ir katytė nusidažė savo kailius. Nuspalvink šiuos keistuolius pagal 
nurodymus. Pavadink spalvas.

2.  Nurašyk tuos pirmo pratimo sakinius, kurių nenuspalvinai.

Katė čiulba. Zylė cypsi. 

Actas yra saldus. Cukrus yra kartus. 

Vėjas pučia.      Citrina yra sūri.
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1.  Nuspalvink tai, ko tau prireiks rišant verbą. Apibrėžk lapelius su tų daiktų 
pavadinimais.

2.  Papildyk Verbų sekmadienio linkėjimus tinkamais žodžiais. Jeigu užmiršai,  
pasitikrink vadovėlyje.

gluosnio šakelės    

kadagio šakelės     

gėlės     

klijai 

žirklės      

Verba                      , ne aš                         .

Tol                         , kol                            .

Būk                                     visus metus!

peilis      

siūlas     

spalvoti pieštukai 

burbulai 

dulkių siurblys
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1.  Perskaityk ir įmink mįslę. Nuspalvink lapelį su teisingu atsakymu.

3.  Išbrauk tai, kas nebūdinga Velykoms. Nuspalvink tik velykinius paveikslėlio 
elementus.

Kalėdos

Gavėnia ir Velykos

Užgavėnės

2.  o dabar pabandyk nurašyti mįslę.
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1.  Kaip ruošiamės Velykoms? Nuspalvink margučius prie tinkamų atsakymų.

3.  Sudaryk sakinius – nubrėžk tinkamas rodykles.

2.  Kiekviename margutyje rask pasislėpusią raidę. Sudaryk ir parašyk žodį.

Tvarkome namus.

Atnešame eglutę.

Dažome margučius.

Kepame pyragus.

Grąžiname skolas.

Atsiprašome artimus.

Kada ateina Velykos?

kailį.Kai paukščiai suka kiaušinius.

Kai vaikai dažo lizdus. Kai vilkas keičia  
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1. Išmok parašyti velykinius sveikinimus. Papuošk lapelį velykiniais ornamentais.

į ką kreipiesi

linkėjimai

tavo vardas

Mano Senele! Mano Seneli!

Brangi Teta!

onute!

Su šventom Velykom!

Margų margučių!
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1.  Išspręsk raizgynėles ir sužinosi, kokia šventė artėja. Raizgynėlėje esančiu šventės 
pavadinimu papildyk sakinį.

2.  Perskaityk ir įsižiūrėk, kaip rašomi patys gražiausi mamytei skirti žodžiai.  
Nuspalvink didžiąsias raides ir gėlytes. Dailiai nurašyk labiausiai tau patikusį 
sakinį.
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1.  Pasveikink mamytę jos šventės proga. Sukurk sveikinimus pats arba nurašyk 
eilėraščio posmą.

2.  Į kryžiažodį surašyk žodžius, kuriuos dažnai sakai mamytei.

čia kreipkis 
į mamą

čia pasveikink 
mamą                                             

čia parašyk savo vardą

81



84

1.  Kiekviename laikrodyje rask pasislėpusį žodį ir sužinosi, kokią šventę padovanojo 
birželis. Įrašyk į sakinį tos šventės pavadinimą.

2.  Perskaityk skiemenis. Saldainius, kurie sudaro vieną žodį, nuspalvink tokia pačia 
spalva. Parašyk sudarytus žodžius. Paryškink b ir d.

Birželio 1-oji –

sė di
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1.  Kuriame piešinyje pavaizduoti tikri įvykiai, o kuriame sapnas? Papasakok, ką 
įdomaus tu sapnavai.

3.  Padėk raketai nuskristi į Mėnulį. Raides, kurias rasi pakeliui, surašyk į langelius 
ir perskaityk žodį.

2.  Nuspalvink piešinį, kuriam tinka lapelyje parašytas sakinys.

Tomas skrenda raketa į Mėnulį.
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Užduotys darbštuoliams ir smalsučiams

1.  Padėk šuniukams susirinkti tinkamus žodžius. Vienodomis spalvomis nuspalvink 
žodžius, kurie skiriasi tik viena raide.

2.  Parašyk sakinius prie tinkamų paveikslėlių. Paryškink nosines raides.

tvora
varlę

klasę
varlė

rasąrasa
klasė

tvorą

Ką?Kas?

Vilkas veda senelę Živilę.

Mirta pamatė lapę. Rasa turi kalę Mirtą.
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3.  Nurašyk sakinį. Nuspalvink nosines raides.

4. Surask vienodas ylas. Sudaryk du sakinius. Parašyk juos.

5. Perskaityk žodžius ir parašyk juos po atitinkamais paveikslėliais.

tomas 
moka 

nori Vytas dažyti.
rašyti.
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8.  Surašyk žodžius į tinkamas eilutes.

9.  Nubrauk raidę, kuri netinka. Tinkančią prijunk prie žodžio. Žodžius perskaityk.

6.  Parink tinkamą posakio pabaigą. Kitus žodžius išbrauk. Sakinį nurašyk.

Sveikas kaip       agurkas.       burokas.        ridikas. 
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7.  Surink visas dvibalses ir nuvesk Saulutę pas dantų gydytoją. Dvibalses parašyk.


