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1.  Pūgoje pasiklydo dviejų mįslių žodžiai. Padėk jiems susirasti ir dailiai nurašyk 
sudarytus sakinius. Paryškink visas ė.

3.  Perskaityk ir įmink dar vieną mįslę. Įrašyk trūkstamas raides.

2.  Paieškok eilėraštyje „Žiema” žodžių su e ir ė. Parašyk juos atitinkamose vietose.

e ėe ė ė

ė ė ė e ė
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ė

eOr..... skrajoja, ant žem.....s guli, 
medyj..... tupi, rankoj..... kaista, 
vandenyj..... prigeria, prie krosn.....s išnyksta.

3



4

1.  Kuriuose paveikslėliuose vaizduojama žiema? Nuspalvink prie jų esančius 
langelius su skiemenimis. Dailiai parašyk žodžius, kuriuos tau pavyko sudaryti.

2.  Pasirink keturis paveikslėlius apie žiemą ir parašyk jiems trumpus pavadinimus.

Žie mu žės

va sma me

mū gu ras

mė gės liai

4
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1. Kaip Sauliukas lipdė senį besmegenį? Papildyk sakinius pateiktais žodžiais.

3.  Pabrauk vietų, kuriose gali saugiai lipdyti senį besmegenį, pavadinimus. Papildyk 
sakinius taisyklingomis tų žodžių formomis. 

Besmegenį galiu lipdyti (kur?) 

2.  Iš pirmo pratimo teksto išrašyk žodžius su minkštumo ženklu.

Vakar Sauliukas lipdė   . Surito tris didelius 

sniego  . Sudėjo juos vienas ant kito. Seniui 

ant galvos užmovė seną  . Nosies vietoje įkišo 

 . Akis padarė iš  . Gražus 

Sauliuko sniego  .

morką * kibirą * angliukų * kamuolius * besmegenį * senis

Besmegenio negaliu lipdyti (kur?)

kiemas * gatvė * kelias * šaligatvis * mokyklos aikštė * sodas

5
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1.  Pabiro pasakojimo sakiniai. Kurie iš jų sudaro rašinio pradžią, kurie – vidurį, o 
kurie pabaigą? Nurašyk nuosekliai. Kiekvieną dalį rašyti pradėk iš naujos eilu-
tės. Neužmiršk parašyti pasakojimui pavadinimo.

2.  Draugai kviečia paršiuką Čiuką čiuožti. Kas jie? Įrašyk trūkstamas raides.

 č   i  u  k
 č   i  u  k

 č   i  u  k

Tomas važinėjo rogutėmis 
nuo kalniuko. Berniukas 
labai sušilo. Jis pakabino 
savo kepurę ant šakos.

Vagilės kepurėje įsitaisė lizdą.
Dabar joms žiema nebaisi.

Šiltą kepurę pamatė varnos.
Jos nusinešė radinį į mišką.

6
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5.  Išspręsk kryžiažodį. Iš nurodytų raidžių sudaryk žodį ir papildyk juo sakinį.

4.  Čiuožk kartu su paršiuku ir sužinosi, kas saugo nuo slogos. Parašyk.

3.  Papildyk sakinį antrame pratime parašytais žodžiais. Nuspalvink minkštumo 
ženklus. 

Vaikai labai myli

Paršiuką Čiuką čiuožti kviečia

6
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1.  Kada žiemos žaidimai yra malonūs? Nuspalvink lapelius su teisingais atsakymais. 
Visuose sakiniuose pabrauk minkštumo ženklus.

2.  Parašyk pasakojimą „Vytukas ir varna”. Gali pavartoti pateiktus žodžius.

Vy tu kas ėjo
ant plono le do 
var na ba rė si

le das įlū žo  
ber niu kas įkrito

laimei, buvo negilu 

 iš li po ant kran to
var na pamokė 

šlapias grįžo namo

.

7
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4.  Kokias raides pridengė snaigės? Įrašyk jas.

Smagu vaikams ž mą. Visus vilioja l das, sn gas. Kas su 

rog mis, kas su slid mis skuba ant kalno. Puiku čiuožti bliz-

gančiu l du.

     gniūžtėmis.              kietomis             Nesvaidyk           sniego 

3.  Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk žaidimų taisykles.

     arti                rogutėmis           Nevažinėk             gatvės.

    čiuožykloje.             Pačiūžomis            tik            čiuožk

   už apykaklės.           sniego             draugams          Nemėtyk 

ė
ie

e

7



10

1.  Kas nuskendo pusnyje? Nuspalvink tas piešinio dalis, kurios padeda atspėti.  
Papildyk sakinį.

3.  Papildyk sakinius nykštuko pasiūlytais žodžiais.

2.  Kokias raides pridengė nykštukų kepurės? Įrašyk jas. Nurašyk eilėraštuko posmą.

Pusnyje nuskendo

Ačiū 
ačiū 

Labai ačiū

 
saulutei už šviesą. Gėlytėms 

 

už žiedus. Debesėliui 
 
už lietų. Naktelei  

už miegelį.

  
 
mamytei už meilę.

8
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6.  Kas kam teks? Sujunk gyvūnus su jiems skirtomis lauktuvėmis.

5.  Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasakyk, kokį gerą darbą atliko nykštukas.  
Nurodyk rodyklėmis, kuriam gyvūnui kurios lauktuvės skirtos. 

4.  Kur po širdele pasislėpė o, kur u, o kur ū? Kur prie šių raidžių reikia minkštumo 
ženklo? Įrašyk.

šernui

briedžiui ir stirnai

kiškiui

voverei

zylei

grybai ir riešutai

šienas

morkos ir burokai 

lašinukai ir grūdeliai

bulvės

Laim tė t ri mažą brol ką. Jo vardas – Audr s. 

Laim tė brol ką priž ri. Moko tarti žodž s, vaikšč ti.

Brol kas ses tę labai myli.

8
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3.  Išspręsk kryžiažodį. Sudarytu žodžiu papildyk sakinį. Nuspalvink gyvūnus, apie 
kuriuos skaitei pasakas.

2.  Nuspalvink po du lapelius su žodžiais, kuriais apibūdinsi pasakos „Vilkas žuvis 
gaudo” laiką, vietą ir veikėjus.

1.  Sujunk paveikslėlius su pavadinimais.

meškerė 

meškerioti 

žvejys 

žuvis 

tinklas

žuvienė

 Pasakos veiksmo laikas

   vasara            žiema         diena        naktis ir ankstyvas rytas

 Pasakos veiksmo vieta

    miestas          kaimas          miškas         sodas        paupys

 Pasakos veikėjai

   kiškis         karalius         vilkas          kaimo žmonės

miega žiemos miegu.

2

9
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4.  Surikiuok įvykius tokia tvarka, kaip pasakoje „Vilkas žuvis gaudo”. 

 Vilkui nutrūksta uodega.
 Vilkas laukia, kol prikibs žuvų.
 Vilkas ateina prie upės.
 Vilkui prišąla uodega.
 Pilkis įkiša uodegą į eketę.
 Žmonės muša vilką.
 Pilkis bando ištraukti uodegą.

7.  Perskaityk sakinius, ant snaigių parašyk e arba ė.

At jo žiema. Šaltis pastat  l do tiltus. Sniegas pad ngė 

ž mę. Pasakas s ka miškai, sodai, laukai. Visi laukia šiltesnių 

saulut s spindul lių.

6.  Ant sniego kamuolių pabrauk žodžius su minkštumo ženklu.

5.  Iš žodžių, parašytų ant sniego kamuolių, sudaryk ir parašyk sakinius.

Šiandien Dalia 
apie vilką.

skaito pasaką

čiuožykloje.
Rasa čiuožia 
pačiūžomis

rogutėmis
nuo kalniuko.

Onutė važiuoja  

9
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1.  Parink tinkamas sakinių pabaigas.  
Lapelius su teisingais atsakymais  
nuspalvink, su neteisingais – išbrauk. 

2.  Nurašyk papildytus pirmo pratimo sakinius ir paryškink didžiąsias raides.  
Paaiškink jų rašybą.

 Lietuva yra

Afrikoje        Amerikoje       Azijoje       Europoje   

 Lietuva turi

tris kaimynes        keturias kaimynes       penkias kaimynes

 Lietuvos kaimynės yra

Rusija       Lenkija        Latvija ir Baltarusija      Vokietija ir Anglija

 Lietuva yra įsikūrusi prie

Baltosios jūros        Juodosios jūros         Baltijos jūros

10–11
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1.  Apžvelk Lietuvos žemėlapį. Į skritulius, kvadratus ir stačiakampį įrašyk skaičius, 
atitinkančius vietovių, upių ir jūros pavadinimus.

3.  Nubrauk nereikalingą raidę.

Mūsų tėvynė yra lLietuva. Jos sostinė yra vVilnius. Onutės brolis mo-
kosi kKaune. Per kKauną teka nNemunas. Pavasarį oOnutė važiuos pas 
bBrolį. Aplankys zZoologijos sodą. Mergaitė nori pamatyti dDramblį 
ir žŽirafą.

2.  Kurie Lietuvos miestai pasislėpė kryžiažodyje? Rask juos Lietuvos žemėlapyje ir 
įrašyk praleistas raides. Parašyk šiuos vietovardžius abėcėlės tvarka.

U

V

P

K

A

A

A

A

1 – Vil nius

2 – Kau nas

3 – Pa lan ga

4 – Pun skas

5 – Ne ris

6 – Ne mu nas        

7 – Bal ti jos jū ra

T

R

L

P
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1.  Perskaityk ir parašyk kiekvienam lietuviui brangiausius žodžius.  
Pabaik piešti piešinėlius.

2.  Dailiai nurašyk pirmą Lietuvos himno posmelį.

13
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3.  Ant ąžuolo lapelių įrašyk u arba ū. Žodžius dailiai perrašyk. Perskaitykite pokalbį 
vaidmenimis.

Įdom s pokalbis 

– Sveiki, brang s  bičiuliai! 

– Sveikas, brang s  bičiuli! 

– Aš esu labai smals s.  

Kur keliaujate? 

– Ten, kur graž s Suvalkijos kraštas,  

plat s laukai ir tams s miškai.  

Ir mes esame smals s.  

Iš kur pats atvykai? 

– Čia mano namai – įdom s Punsko ir Seinų kraštas.

4.  Išbrauk skiemenį, kuris kartojasi. Sudaryk ir parašyk patarles.

Savarvam krašvarte irvar tvovarros žyvardi.

Sauvarlėvarje – šilvarta, tėvarvyvarnėvarje – gevarra.

13
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1. Kunigaikštis, kuris įkūrė 
Vilniaus miestą.

2. Didžiausia Lietuvos upė.
3. Upė, iš kurios kilęs  

Vilniaus pavadinimas.
4. Didelė Lietuvos upė, kuri 

teka per Vilnių.
5. Šalčiausias metų laikas.
6. Šalis, kurios sostinė  

Vilnius.
7. Didelis Lietuvos miestas.
8. Lietuvos herbas.
9. Svarbiausias valstybės 

miestas.
10. Vienas iš valstybės  

 simbolių.
11.  Lietuvos vėliava.

1.  Išspręsk kryžiažodį ir sužinosi, ko ieškojo Keistutis Vilniuje. Papildyk sakinį.

2.  Perskaityk ir nurašyk sakinį. Paryškink didžiąsias raides ir paaiškink jų rašybą.

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

12.  Į šį Lietuvos miestą vykstame poilsiauti.
13.  Lietuvos himno autorius.
14.  Gedimino pilies... arba Televizijos... Vilniuje.

Keistutis Vilniuje ieškojo

Lietuva – graži šalis, Vilnius – Lietuvos širdis.

14
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1.  Perskaityk legendą apie Vilniaus įkūrimą. Pažymėk teisingus atsakymus.

 Kur išjojo kunigaikštis Gediminas?

       puotauti        kovoti       medžioti        prekiauti

 Kokį žvėrį nukovė kunigaikštis Gediminas?

       geležinį vilką        taurą       briedį       stumbrą

 Ką sapnavo valdovas?

       Taurą         Lizdeiką        Šventaragį         geležinį vilką

 Kas paaiškino kunigaikščiui Gediminui jo sapną?

       žynys Lizdeika          Šventaragis         geležinis vilkas

2.  Įkopk į Gedimino kalną – perskaityk ir nurašyk dainelės žodžius. Pabrauk žodį, 
kuriame yra minkštumo ženklas.

dunda. 
girelė

net
pagiry,

vilkas 
Staugia

15
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1.  Išspręsk rebusą ir parašyk sprendimą.

3.  Pritaikyk ir parašyk pasakų veikėjams tinkamus požymius.

2.  Sužymėk senelės pasakų veikėjus abėcėlės tvarka. Perskaityk.

r = p sa

Jonas
Eglė

našlaitė 
ragana 

nykštukas 
saulė

vilkas 
žąsinas

pa mo tė la pė

naš lai tė ka ra lai tė

vil kas nykš tu kas

kiškis žu ve lė

darbšti * pik ta * bai lus * pik tas * gud ri * gra ži * auk si nė * ma žas

16
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4.  Perskaityk sakinius ir įrašyk praleistas raides. Neužmiršk, kur reikia, įrašyti 
minkštumo ženklo.

Senelio pasakėlė

Aš nenor  miegel . Man rūpi senel  pasakėlė. K dėl 

gaidelis nepaklausė katinėl ?  K dėl šaltinėl  vanduo 

šaltas? Kaip vilkas gaudė ž vis? K dėl pilkiui n trūko 

uodega?

Aš smalsiai klausausi graž s senel  pasakėlės.

5.  Pažymėk sakiniuose visas j ir J. Atidžiai nurašyk sakinius.

o io u iu

Jaunas žvejys žvejojo Baltijos jūroje.

Jis sužvejojo auksinę žuvelę.

Žuvelė jam dovanojo stebuklingą juostą.

16
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1.  Sujunk rodyklėmis pasakų pavadinimus su iliustracijomis.

4.  Nurašyk vilko pažadą. Raides J ir j paryškink žaliai, o minkštumo ženklą – gel-
tonai.

3.  Kurie pasakos žodžiai pasislėpė už puodynių? Parašyk juos.

2.  Parašyk pirmame pratime pateiktų pasakų pavadinimus abėcėlės tvarka. 
Neužmiršk pavadinimų parašyti kabutėse.

„Ka ti nėlis ir gai de lis”

„Raudon ke pu rai tė”

„Dan gus griūva”

„Vil kas ir ožiu kai”

 o       ka  v       lkas  kalv      s  m      škas   o      el      s

Jau  
neskriausiu  
jaunesnių 

ir silpnesnių.

17
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1.  Kokia pasaka miega po sniegu? Atspėk ir parašyk pasakos pavadinimą.  
Neužmiršk padėti kabučių ir taško sakinio pabaigoje.

3.  Visiems žodžiams trūksta tos pačios raidės. Kokios? Atspėk ir parašyk galvosūkio 
žodžius.

2.  Sudaryk žodžių junginius ir parašyk juos.

vė  as ko  a 

 ūra

 uostaradi  as

p  ovė 

vy res ni 

  didelis

jau niau sias 

akmeninės  

užkeik tą 

Skai to me pa sa ką

18–19

bro liai

skruz dėly nas 

bro lis

len tos

pilį
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1.  Išbrauk lapus, ant kurių parašyti žodžiai, nesusiję su pasaka „Trys broliai”. 

3.  Nuspalvink raktą nuo karalaičių miegamojo. Ant to rakto parašyti tik žodžiai su 
minkštumo ženklu.

2.   Papildyk posakį ir paaiškink jį.

ie
šk

oj
o

išjojo
priėjo lijo tri

jų

dv
iej

ų

vaikščiojo
jauniausias

giedojo
mojo

Visos trys seserys kaip vandens lašelis –

panašios.

gražios.

mažos.

joja
bijo
audžia
ūžia

plaukia
siuva
gražiais
ošia
aria

trečias
miškas
muilas
miega
siuva

20–21
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6.  Kuri mintis svarbiausia pasakoje „Trys broliai”? Pažymėk teisingą atsakymą ir 
nurašyk jį.

  Padėk į bėdą patekusiam artimui. 

  Neskriausk kito, net mažų gyvūnėlių. 

5.  Ant kokių raidžių nukrito karalaičių perlai? Įrašyk jas. Papildytus žodžius atidžiai 
nurašyk.

Trys broliai išė o laimės ieškoti. Miške  ie priė o skruzdėlyną. 

Vyresni broliai norė o suardyti skruzdėlyną.  auniausias brolis 

patarė palikti skruzdes ramybė e. is dar padė o antims ir 

bitėms.

4.  Nuspalvink tos karalaitės suknelę, ant kurios kiekviename žodyje yra j. 

išjojo
bitė

žvejojo
plaukė

koja
juosta 
lenta 

skruzdė

jauniausias
 ieškojo
miegojo
išgelbėjo

20–21
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1.  Padėk mergaitei grįžti namo ir sužinosi, kokias pasakas skaitysi. Parašyk.

3.  Parašyk pagal pavyzdį.

2.  Nuspalvink tuos skarelės langelius, ant kurių parašyti pasakos „Žvirblelis ant  
krantelio” žodžiai.

     

Li po,  ir  . Pu vo,  ir  . 

Py lė,  ir  . Ėdė,  ir   .

Rūgo, rūgo ir išrūgo.

22
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3.  Perskaityk pasakėles be galo. Įrašyk praleistas raides. Balsę a po priebalsės  
j pabrauk.

1.  Iš raudonais taškeliais pažymėtų raidžių sudaryk žodį. Parašyk su juo sakinį.

2.  Parašyk atsakymą, surašydamas klasės draugų vardus. 
Nepamiršk žodžių atskirti kableliais.

Linksmi vaikai

Kas ten juokiasi?

Per kaimą senelė važiuoj ,
Dainelę linksmą dainuoj .
Dainelė sena, ne nauj .
Dainuokim kartu mes su j :
Per kaimą senelė važiuoj ...

Nurimo vėj s,
Košę virė virėj s.
Vėj s pakilo,
Košė prisvilo.
Tačiau nurimo vėj s,
Košę virė virėj s...

23
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1.  Kuriam sakiniui kuri pradžia tinka? Sujunk abi dalis rodyklėmis.

3.  Įrašyk uo arba o, e arba ie.

das       ga        va          ž mė    

ag na       da

d na      d vana      žys         ž das   

p nas        p lė

2.  Nurašyk pirmame pratime sudarytus sakinius ir pabrauk dvibalsius žyminčias 
raides.

uo        

ie          
e

o

?

24
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1.  Į skiltį su linksma saulute surašyk darbus, kuriuos mėgsti. Į skiltį su liūdna saulute 
– darbus, kurių nemėgsti. Kaip galima nemielus darbus padaryti mielus?

3.  Nuspalvink žvakutes, ant kurių parašytos dvibalsės. Parašyk jas.

2.  Iš pabirusių žodžių sudaryk ir parašyk dvi patarles.

plauti indus * skalbti * skaityti * rašyti * piešti * groti * skaičiuoti 
vedžioti šunį * valyti dulkes * valyti batus * laistyti gėles * ravėti

 

mėgstu nemėgstu

ai         ia         uo         oi        ui        iu         ie         ei        io         au

25
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1.  Perskaityk eilėraštį „Mamytės pusryčiai” ir pažymėk teisingas sakinių pabaigas.

 Vaikui buvo sunku keltis ryte, nes

       nenorėjo eiti į mokyklą.            saldžiai sapnavo.             tingėjo.

 Vaikas sapnavo

blynus ir kakavą.            žaislus.            ledus ir saldainius.    

 Pusryčiams mama paruošė

blynų ir kakavos.          sumuštinį su dešra.      pieniškos sriubos.

 Atsikėlęs vaikas

nevalgė pusryčių.         padėkojo mamai už pusryčius.

3.  Perskaityk patarles ir nuspalvink minkštumo ženklą prieš au. Nurašyk patarlę 
apie darbą.

2.  Nurašyk sakinį, kuriame yra daugiausia dvibalsių. Dvibalses pabrauk.

Ilgiau galvosi,  
rečiau apsiriksi.

Ilgiau dirbsi,  
smagiau miegosi.

Dažniau klausi,  
rečiau klysi.

26–27
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1.  Įmink mįsles – išspręsi kryžiažodį.

2.  Pabrauk pirmo pratimo mįslėse žodžius su dvibalsiais. Padėk jiems nukeliauti į 
tinkamas kosmoso dalis.

1. Pilnas stogas langelių. Visi pro juos 
žiūri ir nieko nemato.

2. Močia iškeliauja – tėvas atkeliauja.

3. Šimtą avių vienas piemuo gano.

4. Pusė balta, pusė juoda, iš abiejų 
galų raudona.

au  ie  uo

28–29
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1.  Įsivaizduok, kad stovi žemės vidury. Parašyk, ką matai, girdi ir junti.

3.  Suskaičiuok žodžių raides ir garsus.

Matau:
Girdžiu:
Juntu:

2.  Dailiai nurašyk sakinius. Paryškink garsus dz, dž žyminčias raides. Jei nori, 
pabaik spalvinti vaivorykštę.

Matau:

Girdžiu:

Juntu:

Dzig dzig dzig, dzag dzag dzags
Dzukas dalgi išsiplaks.

Ei d� ium, d� iumbalai, aud� ia tinkla vabalai.

chalatas    –  ........ raidės,   ........ garsai

dzūkučiai –  ........ raidės,   ........ garsai

džiaugiasi – ........ raidžių,  ........ garsai

30–31
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6.  Parašyk, ką veiksi rytoj ryte, dieną ir vakare.

5.  Kaip sveikintis įvairiu paros metu? Parašyk pasveikinimus po paveikslėliais.

Labas vakaras! * Labas rytas! * Laba diena! 

4.  Nuspalvink lapelius, ant kurių parašytos vaivorykštės spalvos. Visuose lapeliuose 
pabrauk dvibalses.

raudona ruda

oranžinė rožinė

geltona žalia

pilka mėlyna

juoda

violetinė

balta

žydra

30–31
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1.  Sujunk kaladėles, ant kurių nupiešti tokie patys paveikslėliai. Perskaityk žodžius 
ir papildyk jais sakinį. Sakinį pradėk rašyti didžiąja raide.                 

3.  Padėk Saulutei rasti raktelį ir atrakinti Žemę. Keliauk taip, kaip rodo rodyklės, 
spalvindamas atitinkamas raides. Jei nori, nuspalvink vaivorykštę.

2.  Parašyk kovo „kaimynų” pavadinimus.

, jau pavasaris ateina.

, kovas,

32
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6.   Atsakyk į klausimus. Pasistenk rašyti dailiai.

Kada prasideda kalendorinis pavasaris? 

5.  Kurie metų laikai pavaizduoti paveikslėliuose? Parašyk žodžius, kurie kiekvienam 
iš jų tinka.

4.  Kokį žodį perskaitei lentelėje? Sudaryk su juo sakinį ir parašyk.

linksmas * šalta * giedras * žiauri * liūdna * šiltas * malonus * pikta

sveikina pavasarį * pažadina saulutė * dvylika valandų * kovo 21-ąją

Kiek valandų tada trunka diena ir naktis? 

Iš kur gamta žino, kad reikia busti iš žiemos miego? 

Kodėl pavasarį paukščiai gražiai čiulba?

32
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1.  Kas pranešė Jūratei apie pavasarį? Surašyk pavasario pranašus tokia tvarka kaip 
tekste „Jau pavasaris”. Jei nori, paveikslėlį nuspalvink pavasariškomis spalvomis.

3.  Iš pateiktų žodžių sudaryk sakinius, kurie tiktų antro pratimo paveikslėliui.

2.  Rask ir nuspalvink pavasario pranašus.

serbentų krūmelis             saulutė              bitelė                 pienė

išskri do

iš tir po

pražy do

pa bu do

pra gy do

iš spro go

snie gas

druge lis

kur mis

paukščiai

pum pu rai

ži bu tės

33
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6. Padėk kurmiui iškilti į žemės paviršių – rask ir nuspalvink žaliai su pavasariu 
susijusius žodžius.

5.  Išspręsk kryžiažodį ir atsakymu papildyk sakinį.

4.  Pritaikyk paveikslėliams žodžius ir parašyk juos.

karšta 

šalta 

šilta

, ateik greičiau ir žemę atrakinki jau!

33
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1.  Kurie paukščiai parskrido iš šiltųjų kraštų? Nuspalvink paveikslėlio dalis su jų 
pavadinimais. Parašyk, kas išėjo.

2.  Perskaityk žinutes. Parašyk grįžtančių pas mus paukščių pavadinimus.

Greitai būsiu jūs kieme! 

Mūs ant kluono lizdas laukia 

Ir gimtoji žemė šaukia. 

ŽINUTĖ

ŽINUTĖ

Jau skrendu! 

Tiktai ar vėlei 

Rasiu savo inkilėlį?

34
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3.  Parašyk pasakojimą pagal paveikslėlius ir klausimus. 

34
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1.  Pažiūrėk į paveikslėlius ir pasakyk, kur atkeliavo pavasaris. Papildyk sakinį.

Pavasaris atėjo į 

Medžiai:

Krūmai:

Gėlės:

Gyvūnai:

2.  Ką vaikai pamatė pavasarį? Į atitinkamus langelius įrašyk augalų ir gyvūnų  
pavadinimus.

35
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5.  Kuriuose lapeliuose parašyti teisingi sakiniai? Nuspalvink juos pavasariškomis 
spalvomis.

3.  Lentelėje įrašyk tinkamus žodžius pagal pateiktus klausimus.

svyra * žydi * kvepia * kala * baltos * mėlynos * violetinės * margas 

   Koks? Kokia?    Kas tai? Ką veikia?

          baltas beržas             ošia

alyvos

žibutės

plukės

genys

      Pa va sa rį gam ta bun da iš žie mos mie go.

Pa va sa rį au ga lai ir gy vū nai už mie ga žie mos mie gu.

  Pa va sa rį die nos trum pė ja, o nak tys il gė ja.

Pa va sa rį die nos il gė ja, o nak tys trum pė ja.

Pa va sa rį ga li ma važi nė ti dvira čiu ir ri edučiais.

Pa va sa rį va ži nė ja me ro gu tė mis ir sli dė mis.

4.  Ką matai antro pratimo paveikslėlyje? Parašyk keliais sakiniais. 

35
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1.  Kam koks pagalbininkas bus reikalingas? Nuspalvink lapelius vienodomis spal-
vomis. Sujunk rodyklėmis įrenginius su jų pavadinimais.

dulkių siurblys

plakiklis ir orkaitė 

virdulys

skalbyklė

viryklė

sumuštinių keptuvė

lygintuvas

Asta virs arbatą.

Mama keps pyragą.

Močiutė virs sriubą.

Tėtis ruoš karštus sumuštinius.

Asta skalbs drabužius.

Vytautas tvarkys kambarį.

Teta lygins suknelę.

2.  Į langelius įrašyk techninių įrenginių pavadinimus. Iš nurodytų raidžių sudaryk 
žodžius ir papildyk jais sakinį.

4 1  2 1 10 6 5 10  7

                                        

6 5 3 12 10 4

2 9 10 8 4 12 7 5 12 10 11 12 7

Visiems šiems prietaisams reikalinga

        1        2       1       3       4        5       6       7      1       8        1       5       9      10      11     12
                                            E

E
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1.  Nuspalvink daiktus, kurie reikalingi palaikyti švarai ir tvarkai. Pažymėk jų 
pavadinimus.

3.  Ko prireiks vaikams? Papildyk sakinius tinkamais žodžiais.

Onutės plaukai susivėlė. Jai reikės ................................. . Aldutė valgo 
saldumynus. Netrukus ji valys dantis. Jai reikės .....................................
................................. . Vytauto nešvarios rankos. Jam reikės .................
.................................... .

muilo ir vandens * dantų pastos ir šepetėlio * šukų 

SKALBIMO 
MILTELIAI

muilas

muilas    rankšluostis     dantų pasta     dantų šepetėlis     
vonia       skalbyklė       batų tepalas           dulkių siurblys       
šukos   telefonas              batų šepetys      skalbimo milteliai   
dviratis          televizorius        plaukų šepetys  

2.  Papildyk sakinį tinkamais pirmo pratimo žodžiais. Išvardydamas neužmiršk žodžių 
atskirti kableliais.

 Švarai ir tvarkai palaikyti reikalingi: vanduo, skalbimo milteliai, 

38–39
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1.  Kas su kuo kalbasi telefonu? Parašyk. Paryškink didžiąsias raides vardų pradžioje.

3.  Sudaryk ir parašyk sakinį.

2.  Išbrauk nemandagius pokalbio telefonu žodžius.

– Alio! Atspėk, kas kalba. 
– Pakviesk Darių. 
– Atsiprašau, ar galėtum pakviesti Ramunę? 
– Čia tu, Jonai? 
– Laba diena. Norėčiau kalbėti su Petru. 
– Alio! Čia kalba Živilė. 
– Negirdžiu. Pakartok! 
– Atsiprašau, neišgirdau.

klasėje šį įdomų 

Pažaiskite 

ža
id

im
ą.

Telefonu kalbasi:

40
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5.  Su kuo kalbasi mergaitė? Nurodyk.

4.  Papildyk sakinį tinkama žodžio telefonas forma.

Sauliukas su Mįsliuku kalbasi

Laba diena!  
Norėčiau kalbėti 

su mokytoja.

6.  Kurios raidės pasislėpė po telefonais? Įrašyk e arba a.

Mokytoj  rašo lentoj . Muziejuj  yra įdomi  

fotografij . Aurelij  buvo Vilniuj .  

Gydytoj  dirba ligoninėj .
e

a

40
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1.  Parašyk laišką apie save vienmečiui, su kuriuo norėtum susipažinti.

čia kreipkis

prisistatyk

paklausk,  
kas tau 
įdomu

atsisveikink, 
parašyk savo 
vardą,  
pavardę ir  
adresą

41
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4.  Ką veikia laiškanešys? Nuspalvink lapelius su teisingais atsakymais.

Laiškanešys rašo laiškus.    Laiškanešys atneša laiškus. 

Laiškanešys dirba pašte.     Laiškanešys gydo vaikus.

3.  Išspręsk rebusą. Nuspalvink lapelį, kuriame parašytas rebuso sprendimas.

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

Deda į voką.

Meta į pašto dėžutę.

Rašo laišką.

s = n                  ž = š

laiškas   ežys

laiškanešys

41
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1.  Papildyk televizoriaus žiūrėjimo taisykles tinkamais žodžiais.

3.  Išspręsk nykštukų laikraščio kryžiažodį.

2.  Pabaik rašyti sakinį. Gali pavartoti pateiktus žodžių junginius.

Žiūriu televizijos laidas apie                                                                    , 

nes 

nesėdėk * žiūrėk * sėdėk * uždek * nežiūrėk

tik vaikams skirtas laidas. 

ilgai prie televizoriaus. 

trijų metrų atstumu nuo televizoriaus. 

šviesą, jeigu žiūri televiziją vakare. 

televizijos laidų vėlai vakare. 

vaikų nuotykius * nepaprastus įvykius * tolimus kraštus * augalus  
gyvūnus * yra įdomios * norėčiau keliauti po pasaulį * domiuosi gamta

1. Be ark lių, o prieš kal ną li pa.
2. Spar nai yra, o ne laks to, ko jų nė ra, bet ne pa vy si.
3. Vienas bėga, vienas veja.
4. Se nas se ne lis kup ro tas, kiek jis pa neša – nei šim tas ark lių  

ne pa ve ža.

42
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1.  Perskaityk vaikams skirtų žurnalų pavadinimus. Parašyk juos abėcėlės tvarka 
Neužmiršk kabučių ir kablelių.

2.  Perskaityk nykštukų sukurtų rašinių pradžias. Kurios iš jų aiškios, o kurios – ne? 
Padėk nykštukams ištaisyti nevykusias rašinių pradžias.

Jis išėjo į me džio klę...

Kny go je skai tė me apie  
Bal ti jos jū rą...Aš ta da va ži nė jau si dvira čiu...

Onu tė ten pa ma tė žal tį...

Miš ke au go ąžuo las...

Kar tą ber niu kas žai dė kie me...

Ki tą kar tą gy ve no se ne lis 
ir se ne lė...

43



50

Žinok, vaike:
     
padeda,

kenkia.

1

2
3
4

5
6

7
8

9

10
11

1.  Pasitikrink, ar atsimeni su kompiuteriais susijusius žodžius. Išspręsk kryžiažodį. 
Sudarytu žodžiu papildyk posakį.

1

2

3

4

5

6

7
8

10 11

9

,

44–45
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3.  Pamėgink atspėti, kas čia „parašyta”. Jei pavyks atspėti, parašyk žodžiais.

2.  Ką vaikai nupiešė kompiuteriu? Paryškink siūlus nurodytomis spalvomis. Parink 
vaikams vardus ir parašyk.

44–45
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1.  Kur eina Rasa? Atsakymą tau padės rasti su parduotuve susiję žodžiai. 
Nuspalvink kelią ir papildyk sakinį.

3.  Iš antrame pratime pateiktų žodžių sudaryk ir parašyk 4 sakinius.

2.  Nuspalvink lapelius, ant kurių parašyti tik žmonių, gyvūnų, augalų ir daiktų 
pavadinimai.

Rasa eina į

pr
ek

ė

pardavėja

pi
rk

ėj
as

kasa

pi
rk

ti

mokinys

mokytojas

vadovėlis

le
nt

a

aktorius

scena

sp
ek

ta
kl

is

mergaitė 
pardavėja 
šuniukas      

parduotuvėje

pirko 
pardavė  

parnešdavo 
suradau

rudą 
vaisinių 

nedidelius 
įdomių

meškiuką 
ledų 

pirkinius 
prekių

46
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1.  Ko Rasa nupirko per daug, ko per mažai, o ko visai nebuvo pirkinių sąraše?  
Išbrauk nereikalingus pirkinius ir nupiešk trūkstamus.

3.  Įrašyk u, ū arba ų.

2.  Sudėliok daiktus į pintines, nurodydamas jų vietą rodyklėmis.

kaina

kainos

euras

euraivitrina

vitrinos

vežimėlis

vežimėliai
 vienas
viena

Aš labai nori  vaisini  led . Nubėgsi  ir nusipirksi .  

Pardavėjai pasakysi  ači . Led  parneši  ir broli kui.

keli
kelios

47



54

1.  Nuvesk gaisrininkus į nelaimės vietą – perrašyk sakinį. Pabrauk daiktų pavadi-
nimus.

3.  Įsivaizduok, kad turi iškviesti gaisrininkus. Parašyk, ką sakysi.

2.  Sujunk telefono numerius su skubios pagalbos tarnybomis.

997    

999    

112

998

Kas skambina?

48
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6.  Sakinio gale įrašyk ? arba !

Kaip jautiesi 

Valio  Suspėjome  

Alio  Ar čia gaisrinė  

Dėmesio  Artėja audra  

Nežaisk degtukais 

5.  Iš ketvirtame pratime esančių žodžių sudaryk ir parašyk sakinius.

Kas atsitiko?  

Iš kur skambini?

4.  Nuspalvink žiedlapius, ant kurių parašyti daiktų pavadinimai.

šviečia

skaisti

sa
ul

ut
ė lyja

šiltaslie
tu

tis

vyturys

čiulba
pilkas

plukė

baltažydi
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1.  Pritaikyk ir parašyk paveikslėliams pavadinimus. Juoda spalva pažymėk tuos 
piešinius, kuriuose pavaizduoti pavojų sukeliantys reiškiniai.

2.  Pabaik sakinius. Pabrauk žodžius, reiškiančius daiktų veiksmus.

lyja * vėjas * saulėlydis * sninga * audra * uraganas * potvynis   
vaivorykštė

Dieną šviečia saulė, o naktį  . Žiemą sninga, o 

vasarą  . Iš pradžių tvyksteli žaibas, o paskui trenkia 

   . Po lietaus kartais danguje nušvinta ryškiaspalvė 

  . Rytą saulė teka, o vakare  .

49
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3.  Padėk Tomui pasirinkti teisingus kelius. Nuspalvink juos. Pabrauk žodžius, 
atsakančius į klausimą ką veikiu?

Pasakau tėvams.

Išmetu į šiukšlių dėžę.

Pran
ešu

 m
okytojui.

Iškviečiu policiją.

Aprišu pirštą tvarsčiu.

Iškviečiu greitąją pagalbą.

Skambinu gaisri
ninkams.

Bėgu gesinti gaisro.

49
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1.  Išspręsk kryžiažodį. 

2.  Kurios raidės kur tinka? Įrašyk jas.

1. Žalias šokuojantis gyvūnas. 
2. Saldžios raudonos uogos. 
3. Šviečia danguje. 
4. Metų laikas prieš vasarą. 

5. Rytą būna ant žolės ir lapų. 
6. Žydi darželyje. 
7. Vasaros mėnuo. 
8. Vasarą dažnai pučia iš pietų.

šauk_ verk_

šok_
trauk_

švieč_

lyj_

galvoj_vej_

lauk_ reik_
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1.  Atsakyk į klausimus ir nuspalvink atitinkamus langelius. Iš nuspalvintų skiemenų 
sudaryk ir parašyk sakinį.

Taip   Ne 
Bė  Vasarą dienos – ilgos, naktys – trumpos.  Te 
mo  Vasarą dažnai sninga.  ga 
va  Vasarą miške sirpsta uogos.  bė 
sa  Vasarą paukščiai augina savo jauniklius.  la 
do  Vasarą daug žvėrių užmiega.  ra 
auk  Vasarą būna ilgos atostogos.  kau 
is  Vasarą švenčiame Kalėdas.  si 
nė  Vasarą yra šienapjūtė ir rugiapjūtė.  Vė

3.  Nuspalvink vasaros mėnesių pavadinimus.

2.  Kokios raidės ištirpo vasaros saulėje? Įrašyk jas.

1    sausis 4    balandis 7    liepa 10    spalis

2    vasaris 5    gegužė 8    rugpjūtis 11    lapkritis

3    kovas 6    birželis 9    rugsėjis 12    gruodis
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1.  Pavadink žaidimų aikštelės įrangos elementus. Skirtingų spalvų linijomis sujunk 
įrengimus su jų pavadinimais.

2.  Parašyk, ką tu mėgsti veikti žaidimų aikštelėje.

sūpuoklės 

čiuožyklė 

batutas 

smėlio 
dėžė 

karstyklė

karuselė 

laipiojimo 
sienelė 

žaidimų 
namelis

52
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4.  Papildyk sakinius priešingos reikšmės žodžiais.

3.  Nurodyk rodyklėmis, kurie požymiai kam būdingi. Sudarytus žodžių junginius 
parašyk.

Koks? Ko kia?

gud ri

di de lė

ža lias

mažas

leng vas

Koks? Ko kia?

pil ka

ap skri tas

graži

aukš tas

ru da

Jeigu juodas, tai ne baltas. 

Jeigu aukštas, tai ne  .

Jeigu didelis, tai ne  .

Jeigu geras, tai ne   .

Jeigu ilgas, tai ne       .

Jeigu plonas, tai ne  .

Jeigu senas, tai ne  
.
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1.  Sujunk raides abėcėlės tvarka. Nuspalvink lapelį, ant kurio parašytas paveikslėlio 
pavadinimas.

3.  Parodyk rodyklėmis, kas baltas, o kas balta. Du žodžių junginius parašyk.

2.  Padėk iškylautojams surasti takelį, vedantį prie ežero. Kaip manai, ką jie ten veiks?

bal ta bal tas

Žuvytė ir drugelis    Žvirbliukas ir žirafa

Bitutė ir gėlytė    Žuvytė ir žvirbliukas

sū ris
žie ma
ave lė

gė lė
snie gas
kreida

ožka
pie nas
žą sis
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5.  Atspėk praleistus žodžius ir įrašyk juos į kryžiažodį.

4.  Pabiro patarlių žodžiai. Surikiuok juos ir parašyk sudarytus sakinius. Pabrauk 
žodžius, reiškiančius daiktų požymius.

1. Lu bo mis vaikš to ...

2. At plau kė pie no ...

3. Už lan go ošia ...

4. Girgž da se nos ...

5. Užgavėnių ...

6. Pra kiu ro val ties ...

7. Po eg le raudo nuo ja ...

8. Su trū ko kiau ši nio ...

S
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1.  Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

3.  Išplėsk sakinius pagal klausimus ir antrame pratime pateiktą eilėraštį bei 
iliustraciją.

Kiškis pučia. 

2.  Perskaityk Martyno Vainilaičio eilėraštį ir pabrauk pievos augalų bei gyvūnų 
pavadinimus.

– tai vie ta, kur au ga žo lės, vais ta žo lės ir ki ti 
au ga lai. Čia ga li ma pamatyti daug gy vū nų.

Kiškio dūdelė 

Pučia dūdą žilvitinę 
Kiškis ant velėnos. 
Šoka pievoje suktinį 
Pienės ir purienos. 

Groja kiškis puikorėlis, 
Šoka visos gėlės. 
– Tai smagus pavasarėlis! – 
Ploja plaštakėlės.

  
kiškis pučia

   
. 

            koks?                                                                        ką? 

Žydi pienės. 

 
žydi

  
pienės.

 
                    kur?                                                  kokios?
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4.  Į langelius įrašyk raides taip, kaip rodo rodyklės. Paveikslėlius sujunk su gyvūnų 
pavadinimais. Papildyk sakinį.

5.  Kuriuos žodžius pakeičia jis, ji, jie, jos? Nuspalvink.

yra saugomi gyvūnai. Jie naikina sodų ir daržų kenkėjus.
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1.  Perskaityk Eduardo Mieželaičio eilėraščio posmą ir rask žodžius, atsakančius į 
pateiktus klausimus. Parašyk juos.

2.  Iš pabirusių žodžių sudaryk nykštuko patarimus keliaujantiems į mišką.

koks? kas? ką veikė?

Juodas varnas dūdą pūtė,
Smuiką čirpino lakštutė,
Pilkas vilkas būgną mušė,
Net giružė ošė, ūžė...

Visada 

pr
an

eš
k 

globėjams, 

kur 

no
ri eiti.

Miške 

ni
ek

ad
a 

neskink 

augalų, 

kurių nepažįsti.
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1.  Išbrauk sakinius, kurie netinka 
 paveikslėliui.

Atėjo šilta vasara. 
Upėje plaukioja antys. 
Pievoje ganosi arklys. 
Dūzgia darbščios bitės. 
Skraido margi drugeliai. 
Virš pievos plasnoja balandis. 
Drevėje ūkia pelėda. 
Ant šakos tupi trys geniai. 
Po mišką vaikščioja briedis. 
Po krūmu slepiasi kiškis.

4.  Atsakyk į klausimus. Rodyklėmis nurodyk, kuo keliaujame.

3.  Papildyk metų laikus.

2.  Iš teksto išrašyk gyvūnų pavadinimus.

 
, vasara, 

 
,  

ro gu tėmis

lėk tu vu

automobiliu

Kuo važiuo ja me?

Kuo skren da me?

Kuo plau kia me?

lai vu

au to bu su

trauki niu jach ta

tro lei bu su
ma lūn spar niu
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1.  Nuspalvink piešinį. Parašyk jam pavadinimą.

3.  Perskaityk ir dailiai parašyk.

2.  Papildyk patarlę tinkamais žodžiais.

Dūmas tėvynės už     ugnį     . 
 
šviesesnis * svetimą

M

 y

 l

 i

t 

š

a 

u

ė

v

y

n

e

i

L

ę,

t

u

v

o

l 

a

š

s

e

l

ę

!
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7.  Nuspalvink skydą, ant kurio parašyti Lietuvos himno žodžiai.

6.  Nupiešk Lietuvos vėliavą ir papildyk sakinį.

5.  Rask ir nuspalvink Lietuvos herbą.

4.  Pažymėk teisingus atsakymus.

 Lietuvos sostinė yra 
  a. Kaunas  b. Vilnius  c. Palanga 

 Didžiausia Lietuvos upė yra 
  a. Neris  b. Vilnia  c. Nemunas 

 Lietuvos Nepriklausomybės šventė yra švenčiama 
  a. vasario 16-ąją  b. vasario 14-ąją  c. vasario 20-ąją

Lietuvos vėliava yra  , 

 ,  .

Bėgome namolia 
Lenkdami net vėją, 
Lietuvai tėvynei 
Laisvės palinkėję.

Myliu aš tėvynę, 
Lietuvos šalelę – 
Jos daina man širdį 
Lig saulutės kelia.

Lietuva, Tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities Tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.
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        16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės šventė.

1. Lietuvos sostinė. 

2. Antroji Lietuvos vėliavos spalva. 

3. Ji tautai brangesnė už viską. 

4. Lietuvos herbe pavaizduoto žirgo 
spalva. 

5. Lietuvos vėliavos spalva,  
reiškianti už tėvynę pralietą  
kraują. 

6. Lietuvos herbas. 

7. Lietuvos vėliavos spalva,  
reiškianti saulę, šviesą,  
dorą ir teisingumą.

1.  Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

Visur 
gražu, 

tik svetur neramu.

Kiekviena 

pušis 

savo 

šilui 

ošia.
2.  Sudėliok ir parašyk patarles.
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3.  Sudaryk ir parašyk sakinį.

4.  Kokios raidės pasislėpė po trispalvėmis? Įrašyk jas. Dailiai perrašyk sakinius.

Mano tėvynė yra Lietuva. Čia žaliuoj  miškai ir mėlynuoj  ežerai. 
Vasarą vilioj  Baltijos jūra. Rudenį soduose raudonuoj  obuoliai. 
Žiemą saulėje baltuoj  pusnynai. Mūsų tėvynė gyvuoj  jau  
tūkstantį metų. Ji kiekvieną dieną vis gražėj .

Lietuvos himną.

Vasario 
16-ąją

visi 
giedosime
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1.  Kurie sakiniai apie Užgavėnių papročius yra teisingi, o kurie ne? Neteisingus 
išbrauk.

 Užgavėnės – tai žiemos pradžios šventė. 

 Užgavėnės – tai žiemos pabaigos šventė. 

 Per Užgavėnes reikia daug valgyti. 

 Per Užgavėnes reikia pasninkauti. 

 Per Užgavėnes deginame Morę. 

 Per Užgavėnes marginame margučius. 

 Per Užgavėnes vaikščioja persirengėliai. 

 Per Užgavėnes vaikščioja lalauninkai.

2.  Perrašyk ožio erzinimą. Nuspalvink raides, žyminčias dvibalsius. Sugalvok ir pa-
rašyk savo erzinimą.

Ožio pe ši mas

Vie nas žai dė jas iš ren ka mas ožiu. Jis ei na re peč kom ir bliau na. Ki ti 
žai dė jai ei na ap link ir jį pe šio ja. Ožys bliau na ir spi ria. Tas, ku riam 
pa tai ko, tam pa ožiu.
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1.  Kokias Užgavėnių kaukes paruošė vaikai? Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

3.  Pašokinėk po balutes ir nuspalvink i, kurių skaitydamas netari. 

2.  Išdykaudamos mįslės pasikeitė įminimais. Rodyklėmis nurodyk ankstesnę jų 
vietą. Nurašyk mįslę, kurioje dvibalsių yra daugiausia. Dvibalsius žyminčias 
raides pabrauk.

Išvejamą žiemą simbolizuoja   .

 Molis   šunio   Molio   šunio

     molis        brolis.               molio              brolio.
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1.  Iš skiemenų, esančių ant puodynių, sudaryk ir perskaityk žodžius. Papildyk jais 
sakinį.

2.  Kokiais daiktais prekiaujama Kaziuko mugėje? Parink ir parašyk paveikslėliams 
pavadinimus.

          būna įdomių liaudies meistrų darbų.

     verbos    margučiai    mezginiai

     žaislai     riestainiai    puodynės
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4.  Perskaityk Sauliuko plakatą. Pabandyk sukurti ir parašyti panašų skelbimą.

3.  Kokias raides pridengė riestainiai? Parašyk.

Oi, kaip noriu riestaini . Paspirtuk  lėksiu į Kaziuko turg . 

Pirksi  maišą riestaini . Visiems namiškiams parveši   lauk-

tuvi . Broliukui nupirksiu saldaini , o sesutei – ledinuk . 

Mamytei parvešiu bandeli  su cinamon , o tėveliui – meduoli .

u ų
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1.  Papasakok, kas nutiko Tomui Kaziuko mugėje. Sugalvok ir parašyk paveikslėlių 
serijai pavadinimą.

Ką pirko Tomas?

Ką jis pamatė?
Kodėl mergaitė verkė?
Kaip pasielgė Tomas?

vaikas

Tomas berniukas 

jis

Tomas pirko riestainių. Jis pamatė

2. Sukurk ir parašyk pasakojimą pagal paveikslėlius ir klausimus.

.
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5.  Apžvelk nuotraukas ir papasakok, kokią mugę surengė Suvalkų mokyklos 
mokiniai. Kaip buvo prekiaujama?

4.  Kokias raides pridengė ožkelės? Parašyk.

Turguje senelė nusipirko ožkel . Ji šiek tiek didesnė už av .  

Ožkos galv  puošia nedideli rageliai. Po smakru matome  

barzdel . Ožkelė turi trumpą uodegėl  ir švelnią vilnel .

3.  Ką pirko Tomas Kaziuko mugėje? Papildyk sakinį.

Tomas pirko verbą,

į ą ę

Kaziuko mugė

3 šypsenos padainuoti 1 dainelę

gražiai padėkoti  padeklamuoti eilėraštuką
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1.  Nuspalvink tinkamus skiemenis ir sudarytais žodžiais papildyk sakinį.

2.  Parašyk kelis sakinius apie pavaizduotus nebūtus dalykus. Nuspalvink paveikslėlį 
taip, kad atrodytų dar juokingiau.

– Melų diena.

Ne                                                                          Taip

Ba  Gaidys deda kiaušinius.  va

sa  Katės gaudo peles. lan

džio Karvės moka skraidyti. rio

5-oji Vištos peri viščiukus. 1-oji
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...žuol...s

p...l...s

m...slė

i

į

a

ą

5.  Pabandyk įkopti į nosinių raidžių kalną. Išspręsk kryžiažodį.

4.  Padėk raidėms surasti savo vietą. Parašyk sudarytus žodžius.

3.  Perskaityk. Ties kiekviena eilute parašyk taip arba ne.

Du ir du bus trys, ar ne?

Var lės kur kia ka mi ne.

Tven ki ny ku rap kos nar do.

Žu vys ga no si už var tų.

1. Berniuko vardas. 
2. Stiprus medis.  
3. Niekur nebėga, o 
visi už ausies griebia. 
4. Naminis arba lauki-
nis paukštis. 5. Galima 
ją įminti arba užminti.  
6. Lenkta, maža, daug 
didesnį už save laiko.1

2

3

4

5

6
ą

į

ą

ą

ą

ę

...sotis

...ntklodė

ž...s...s
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1.  Raiškiai perskaityk patarlę. Nurašyk ją ir pažymėk minkštumo ženklus.

2.  Padėk žodžiams patekti į jų vietas. Iš nurodytų raidžių sudaryk žodį ir papildyk 
juo sakinį.

ą

ą

ą

ą

į

ąsa

ąsotis

ąžuolas

žąselėmįslė

– siūlo galas.

Melagis melavo, 
Per tiltą važiavo, 
Rateliai užkliuvo – 
Melagis išgriuvo.
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3.  Į skrybėlę įdėk žodžius vienos, o ištrauk priešingos reikšmės. Sudarytas poras 
parašyk.

dide lis  re tas
stip rus  bjau rus
gra žus  silp nas
tan kus  tin gus
darbš tus  mažas
tam sus  švie sus

4.  Papildyk sakinį tinkama pateiktų žodžių forma.

Turguje 

Vakar buvau turguje. Kiek ten prekių! Mačiau daug verbų,

verbos

gėlės

kibirai

grėbliai

šaukštaiagurkai

pintinės vežimai

statinės
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1.  Išbrauk metų laikų pavadinimus ir sužinosi, kokia šventė artėja. Parašyk.

3.  Įrašyk uo arba o, e arba ie.

2.  Nurašyk Verbų sekmadienio linkėjimus ir paryškink dvibalses.

Vervasarabųpavasarissekruduomažiemadiepavasarisnis

....das

ag....na

...da

...
.g

a

d....n
a

d...vana ....va

...žys

ž....das ž.
..m

ė

p....n
as

p...lė
uo – o e – ie
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5.  Kuriai verbai kuri gėlė tinka? Pabaik rišti verbas, nubrėždamas atitinkamas 
rodykles. Parašyk sudarytus žodžius.

4.  Pabrauk teisingus atsakymus.  
Jeigu nori, nuspalvink verbas ir ąsotį.

 Verbų sekmadienis švenčiamas 

a. mėnesį prieš Velykas 
b. savaitę prieš Velykas 
c. savaitę po Velykų

 Verbos rišamos iš 

a. eglės šakelių 
b. gluosnio ir kadagio šakelių 
c. ąžuolo šakelių 

 Žodyje verba yra 

a. 2 skiemenys, 5 raidės ir 5 garsai 
b. 3 skiemenys, 5 raidės ir 5 garsai 
c. 2 skiemenys, 5 raidės ir 4 garsai

p....lis

S....nai

sl....kas sv....kas

g....dys

v....kas

....das

....na

v....nas

p....nas

r....dė

 p....va

ei ie ai
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1.  Išbrauk su pavasariu susijusių gyvūnų ir augalų pavadinimus. Iš likusių žodžių 
sudaryk ir parašyk sakinį.

2.  Nuspalvink tas piešinio dalis, ant kurių parašyti neteisingi sakiniai.

Ž a l i a i s ž i b u t ė
v i e š k e l ė l i a i s
g e g u t ė V e l y k o s
a t ė j o v y t u r y s .
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1.  Išspręsk kryžiažodį ir papildyk sakinį.

3.  Nuspalvink tas juostelių dalis, ant kurių parašyti žodžiai su minkštumo ženklu. Iš 
likusių žodžių sudaryk ir parašyk sakinį.

2.  Pasižiūrėk į vadovėlyje pateiktą kalendoriaus lapelį ir papildyk sakinius.

 
 

, savaitę prieš Velykas, 

šventiname verbas. Prieš  marginame margučius. 

 
 nešame į bažnyčią pašventinti 

maistą. Pirmąją  dieną mušame margučius ir linkime 

linksmų švenčių. Per  einame lalauti.

            – tai gamtos atbudimo šventė.

karalius Sveiki gyvuliai paukščiai sulaukę

džiaugsmasšventų kiaušinis Velykų! apsidžiaugė
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1.  Kaip vaikai margino margučius? Sunumeruok ir nurašyk sakinius.

2.  Kokios raidės turi išsikalti iš kiaušinių? Įrašyk praleistas raides.

 Vaikai vašku piešė ant kiaušinių raštelius.

 Numargintus kiaušinius dažė svogūnų lukštuose.

 Mama išvirė kiaušinių.

 Vaikai margučius sudėjo į dubenėlį.

 Nuo nudažytų kiaušinių nuvalė vašką.

Vėžys rado ežero pakrantėje graž  didel  kiaušinį. Pirmą kartą 

aptiko tokį įdom  daiktą. Apuostė, apčiupinėjo ilg s ūsais. Bet 

nežinojo, kur dėti šį keist  radinį. Gal maž ms vaikams parnešti?

ie
ą

ų

į ai
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1.  Kas nutiko Sauliukui? Parašyk pasakojimui pavadinimą.

3.  Kuris margutis kuriam dubenėliui tinka? Įrašyk praleistas raides.

2.  Sukurk ir parašyk pasakojimą pagal paveikslėlius ir veiksmų grandinę.

paėmė nudažė suskilo išsiritoperėjo
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1.  Įsižiūrėk, kaip rašomi velykiniai sveikinimai. Paryškink didžiąsias raides.  
Nuspalvink sveikinimų lapelius.

2.  Parašyk velykinį sveikinimą seneliams arba giminaičiams. Nuspalvink atviruką.

71
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5.  Kokius žodžius mušdami margučius pasakė vaikai? Pabrauk tuos, kurie rašomi 
didžiąja raide. Papildyk sakinius.

4.  Perskaityk ir perrašyk Sauliuko sveikinimus.

3.  Parašyk adresą ant voko, į kurį įdėsi šventinį atviruką.

Onai Pykytei 
Kosciuškos g-vė 7 
16-400 Suvalkai

Linui Aleksai 
Rakelijos k. 69 
16-500 Seinai

Velykė, velykinis Velykos, velykaitis

Artėja  . Visus pripildė  džiaugsmas. 

Gal aplankys mus  ? Visi marginame margučius. 

Margutis kitaip vadinamas  .

71



90

1.  Perskaityk žodžius, kuriais pavadinsi mamytę. Surašyk juos į širdelę.

2.  Kuriuos žodžius sakai mamytei? Parašyk juos.

ačiū * dėkui * myliu * atsiprašau

                ma                                                    tina

                 mytė                                                 tinėlė

                 mužė                                                 tušė

ma            mužėlė                       mo                 tušėlė

                 mytėlė                                              tulė

                 mytužė                                             tulytė

                 mutė
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1.  Papasakok, kokią staigmeną surengė Rasa savo mamytei.

atsikėlė * paklojo * sutvarkė * papuošė * pasveikino * šiandien  
anksti * lovą * kambarį * dovaną * mamytę * su Motinos diena

2.  Parašyk pasakojimą pagal pateiktus paveikslėlius ir žodžius. Neužmiršk parašyti 
pavadinimo.
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1.  Parašyk sveikinimus savo mamytei. Papuošk lapelį gėlėmis.

3.  Perskaityk sakinius ir pabrauk vaikų vardus.

2.  Nurašyk sakinius, širdelių vietoje įrašydamas atitinkamus vardus ir pavardes. 
Paryškink pirmąsias vardų ir pavardžių raides.

Miela Mamyte! * Brangi Motule! * Sveikinu * su Mamyčių švente 
Motinos dienos proga * linkiu * saulėtų dienų * laimės * sveikatos 
daug džiaugsmo * neblėstančios šypsenos * sėkmės darbe

Mano vardas , pavardė . Mamytės vardas , pavardė . 

Tėvelio vardas , pavardė .

Vaikai ruošėsi sveikinti mamytę. Tomas priskynė gėlių. Rasa iškepė 
tortą. Romas parašė eilėraštį. Sigutė išmoko dainelę. O mažasis Vidu-
kas mamytę pabučiuos.
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6.  Nuspalvink tau malonesnius žodžius. Parašyk juos.

5.  O dabar papildyk sakinius apie savo tėvelį.

4.  Papildyk sakinius apie savo mamytę. Pasistenk rašyti kuo dailiau.

Ma no ma my tę la biau siai puo šia  . Ma my tu žės akys  

 . Man pa tin ka, kai ma ma vil ki  . 

Daž nai su mo tu le  . Ma ne ste bi na ma mos  .      

Ma no ma my tė yra  pa sau ly je.

Mano tėvelis yra  ir 
 
. Jo plaukai  , 

o akys –  . Mėgstu su tėveliu  .

rytas rytelis

va
ka

rė
lis

tėvas

tė
ve

lis

saulė

sa
ul

už
ė

laukas laukelis

žirgas

žir
ge

lis

giria

giružė

vakaras
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1.  Išbrauk pavasario mėnesių pavadinimus ir sužinosi, kokią šventę tau padovanojo 
birželis.

4.  Perskaityk sakinius. Ant namelių parašyk praleistas raides.

3.  Parašyk pasakojimą pagal antrame pratime pateiktus paveikslėlius.

2.  Kuriame paveikslėlyje vaizduojama pasakojimo pradžia, vidurys, pabaiga?  
Sunumeruok juos eilės tvarka.

Vėjas nuplėšė žuolo lapus. Ž sys nutipeno į tvenkinį.  

Katinėlis sudaužė sotėlį. Man patinka minti m sles.

Tarptautinėkovasvaikųbalandisgynimogegužėdiena

Birželio 1-oji – 
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1.  Padėk vaikams pasiekti tai, ko jie trokšta. Parink vaikams vardus ir parašyk kelis 
sakinius apie jų svajones.

2.  Papildyk sakinius tinkamais žodžiais.

Tomas bus miškininkas. Jis sodins pušeles ir  .  

Romas nori būti ūkininkas. Jis augins karves ir  . 

Kęstutis bus puodžius. Jis lipdys molinius  . Aldutė 

mėgsta minti  . Kuo ji bus užaugusi?

žąsis * ąžuoliukus * ąsočius * mįsles

svajoja * nori turėti * trokšta gauti
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1.  Nuspalvink paveikslėlį, kuriame pavaizduoti Joninių papročiai.

3.  Įrašyk, kuri raidė kur turi būti.

2.  Padėk piemenukui pereiti per paparčius ir parašyk, ką kartu suradote.

me is,    s alas,    akas,  pa as,

var as,  aina,   aika,   aržas,    ba as,

me us,     me ai,     ai as,    kar us,     sal us

p 

a 
p 

a 
r 

č 

i 

o  
ž 

i 

e
d

a

s

t     d

77



97

Užduotys darbštuoliams ir smalsučiams
1.  Kur veda gyvūnų pėdos? Iš pėdelių atpažink gyvūnus ir parašyk jų pavadinimus.

šuo * voverė * zylė * stirna

Vasario mėnesį dažnai  . Spaudžia  , pučia 

žvarbus  . Toliau globokime  ir  . 

Padėkime jiems  žiemą. Pavasarį jie mums  .

atsidėkos * šaltis * paukščius * žvėris * sninga * ištverti * vėjas

2.  Papildyk sakinius tinkamais žodžiais.
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3.  Ant ledų įrašyk i, y arba ė.

Nors žiemužės vi dur  s,

Bet gi porc  jas bent tr  s

Jau Sau liukas nu sip  rko!

Valg   gatv  j, kol aps  rgo.

Oi, nuo  por c  jos  trečios

Jis dar tr  s  pa ras karščiuos.

4.  Kodėl Sauliukas susirgo? Nuspalvink teisingus atsakymus.

Nykštukas buvo  
netinkamai apsirengęs.

Sauliukas suvalgė labai  
daug ledų.

Sauliukas valgė ledus,  
kai buvo karšta. 

Nykštukas valgė ledus  
žiemą gatvėje. 

5.  Padėk nykštukui suskaičiuoti žodžių garsus ir raides. Užpildyk lentelę.

Žodis Kiek raidžių? Kiek garsų?
žiemužės
Sauliukas
neleidžia
Dzūkijoje
karščiuos
šachmatai

Ar atsimeni? Raides rašome ir matome, 
garsus tariame ir girdime.
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6.  Perskaityk žodžius. Parašyk juos abėcėlės tvarka.

7.  Parašyk po sakinį su kiekvienu šešto pratimo žodžiu.

8.  Sudaryk ir parašyk auksinės žuvelės patarimą. Paryškink j ir J.

Jei 

    darbo 

  bijosi, 

 toli   nenujosi.
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9. Prisimink pasaką „Trys broliai” ir papildyk sakinius tinkamais žodžiais. Priebal-
sę j paryškink.

jauniausias * atskubėjo * išėjo * surankiojo * jauniausią * padėjo

 brolis  perlų rinkti. Kvaileliui į 

pagalbą  skruzdžių karalienė.

Skruzdės  perlus. Broliui raktą rasti  

raibos antys. Bitė parodė  karalaitę.

11.  Įrašyk praleistas dvibalses.

 Ir s lė
 
turi dėmių. Mėnulis neboja, kad š  loja.

Nežiūriu žv gždžių, k  mėnulis šv čia.

Su g džiu iš si, su s le par si.

ai

au
ei

ie
uo

10.  Dailiai nurašyk patarles. Minkštumo ženklą pabrauk mėlynai, o priebalsę j –  
žaliai.

Melo trumpos kojos.
Kas meluoja, toli nevažiuoja.
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12.  Pažymėk rodyklėmis, kas yra reikalinga drabužiams, o kas bateliams. Papildyk     
sakinius. Išvardydamas neužmiršk žodžių atskirti kableliais.

skalbimo miltelių * batų tepalo ir šepečio * skalbyklės * lygintuvo

13.  Sujunk sakinių pradžias su paveikslėliais. Parašyk sudarytus sakinius.

Tomas kalba 

Rasa rašo 

Romas skaito 

Asta pirko

Drabužiams reikia:

Bateliams reikia     

Sveika, Lina!
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14.  Miško žinduolių pavadinimus nuspalvink raudonai, o paukščių – geltonai. Kaip   
vadinami gyvūnai, kurių pavadinimų nenuspalvinai? Papildyk sakinį.

15.  Pasirink iš 14 pratimo tris gyvūnų pavadinimus ir parašyk su jais po sakinį.

 ir  yra vabzdžiai.

kra kra * kle kle * kukū * čyru vyru * tuk tuk tuk

16.  Įrašyk kiekvienam sparnuočiui tinkančius pamėgdžiojimus.
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