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Vincas Mykolaitis-Putinas

Vasaris

Apgavikas! 
vasaros vardu žieduotu 
Prisidengęs. 
Šaltas, plikas 
Sniego pusny 
Susirangęs!

Kiekvienas daiktas turi pavadinimą. 

1  Kodėl poetas vasarį vadina apgaviku? 
2  Perskaityk eilėraščio eilutes, kuriose kalbama apie orus vasario mėnesį.
3  Kokius kitus vardus parinktum vasariui?
4  Pabandyk paaiškinti kitų mėnesių pavadinimus.
5  Perskaityk vaikų juokavimus. Kuris atsakymas tau labiau patinka?

daiktas    vardas    daiktavardis    pavadinimas

Aplinkui žiema

Kaip be apmaudo minėti 
Tavo vardą apgaulingą? 

Spaudžia speigas, siaučia pūgos, 
dieną naktį sninga sninga...

Koks tavo vardas?Auksinis kardas.o pavardė?
Auksinė raidė. Koks tavo 

vardas?

Rankovė.

o pavardė?

Išsimovė.

vardą  dieną   
naktį 
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Gediminas Isokas

Užmiršo

Šalta žiemos naktis. Stūgauja 
žvarbus vėjas. Eglėje miega dvi 
zylės. Tokia ilga naktis...

Rytą sena zylė prisiminė, kad pernai 
pamiškėje visą žiemą ją lesino geri vaikai. 
Abi zylutės skuba į pamiškę. nutupia alyvų 
krūme. dairosi. Bet kiemas tuščias, lesyklos nėra.

nutupia zylutė ant palangės. Žvilgteli 
į vidų. Troboje pažįstami 
vaikai. Jie valgo šiltą sriubą 
su duona. Zylutėms net 
pilvelius skauda. Jos atšoko 
nuo lango.

Ilgai laukė krūme zylutės, tačiau į 
kiemą niekas neišėjo. Pernakvojo zylutės 
pastogėje ir nuskrido.

daugiau čia nesilankys. Ir kam? vis 
tiek jas vaikai pamiršo.

Ar neužmiršai?

žvilgteli  pažįstami  nutupia  tuščias

1  Kokia buvo naktis? Perskaityk.
2  Ką pamatė zylutės pro langą? Kaip jos tada jautėsi?
3  Kodėl zylutės daugiau čia nesilankys?
4  Rask skaitinyje po vieną žodį, reiškiantį daikto, gyvūno, augalo ir žmogaus pavadi-

nimus. Perskaityk juos garsiai.

lesinti    lesykla    zylė    sniegena    svirbelis    kėkštas    kurapka

Čėr čėr čėr!
nieko nėr!

Plik plik pliko!
Mums neliko!



5

TURINYS

Žodis, kuris reiškia daikto, augalo, gyvūno, žmogaus pavadinimą  
ir atsako į klausimą kas tai?, yra daiktavardis.

5  Papasakok, iš ko padarytos lesyklėlės.
6  Kurią lesyklą pasirinks zylė, kurią sniegena, o kurią – svirbelis? Kodėl?
7  Kaip tu padedi paukšteliams žiemą? Kada ta pagalba jiems labiausiai reikalinga?
8 Kurie paukščiai pavaizduoti paveikslėliuose? Perskaityk jų pamėgdžiojimus.

Kaip įrengti lesyklėlę?

Paimk 30 cm storesnės vielos arba paprašyk 
senelės storo jai nereikalingo virbalo. Užlenk  
vieną galą.          Primauk nesūdytų lašinių, 
taukų ar                               mėsos gabaliukų. 
Užlenk kitą galą.         

Pakabink ant medžio šakos,  
kad nepasiektų katės.

Cyli, cyli – 
čia mus myli!

Ar neužmiršai?

Čir čir čir! 
Čia grūdų yr!

Čik či rik!  
Man palik!
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Eduardas Selelionis

Besmegeniai

Balti šarmoti seniai
Angliukų akimis...
Ko liūdit, besmegeniai? –
dar žaisim su jumis!

Tik štai skambutis šaukia
Prie knygų, prie lentos.
...Ir besmegeniai laukia
vėl pertraukos kitos.

Palei mokyklos sieną
Apšalusiais veidais
Jie taip – kiekvieną dieną
Sutinka mus rytais.

Kadaise nulipdyti,
Sulinkę į pečius,
Žvilgsniu pavydžiai lydi
Mokyklon vaikučius. 

Lipdome besmegenį

daiktavardis yra kalbos dalis.

1  Kaip vaikai žaidė per pertraukas?
2  Kaip poetas vadina besmegenius? Perskaityk tas eilutes garsiai.
3  nurodyk eilėraščio posmą, kuris tinka iliustracijai. Rask jame daiktavardžius.

besmegeniai  nulipdyti  žvilgsniu

besmegenis  morkos nosis  kibiras angliukų akys 
sniego senis  sniego rutulys  puodas     šluota    

Uždaryk duris!  
Lauke šalta.

Ar lauke 
bus šilčiau, 

kai uždarysiu 
duris?
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Leonardas Gutauskas

Avis ir vilkas
         

Akmuo – ne molis, vilkas avinui ne brolis.  
Gaudė avis vilkas, kol pagavo ir vilką. 

1  Ko prašė vilkas avį? Kodėl?
2  Kaip pasielgė avis?
3  Kuo baigėsi avelės geraširdiškumas?
4  Perskaitykite tekstą vaidmenimis.
5  Rask tekste kelis daiktavardžius. Ką jie pavadina?
6     Kuriuos drabužius dėvime dėl šilumos, o kuriais tik puošiamės?

grąžintum  nepapjovęs

Seka pasaką žiema

kailiniai  paltas  striukė  lietpaltis  liemenė     skrybėlė
kaklaraištis  skarelė  pėdkelnės  pižama        diržas        kaspinas

Kartą atbėgo vilkas pas avį ir tarė:

– Avele, paskolink kailinius. Žiemą miške labai šalta, o tu 
tvarte ir be kailinių šiltai gyveni. 

Sušalęs vilkas kaleno dantimis, tad kvailai aviai pagailo 
pilkio, ir ji pasakė:

– na, gerai, imk kailinius. Tik žiūrėk, kad pavasarį 
grąžintum, nesuplėšytum, nepamestum.

vilkas stvėrė avį už vilnų ir neša. nešama avis šaukia:

– Kur tu mane neši? Juk prašei tik kailinius paskolinti.

Pilkis atsakė:

– Kvailas gyvuly, kaipgi aš tuos kailinius paimsiu, tavęs 
nepapjovęs?

Taip avelė ir pakliuvo vilkui į nasrus.
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Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

Žiema
Supyko žiauri žiema ir sumanė labai bjaurų 

darbą padaryti: viską pasaulyje sušaldyti ir 
sunaikinti.

Pirmiausiai prikibo prie paukščių. 
nuskynė lapus nuo medžių ir krūmų. Liepė 
pūsti šaltam vėjui. neturėdami kur pasislėpti, 
paukščiai išskrido už jūrų marių. Tik vieni 
žvirbliai liko, bet ir tie pasislėpė pastogėje.

Mato žiema, kad paukščių nepavys, 
prikibo prie žvėrių ir gyvulių. Užklojo sniegu 
laukus, užpustė klonius ir atsiuntė didelius 
šalčius. Bet gyvuliai neišsigando: vieniems 
užaugo šiltesni kailiniai, kiti į gilias olas 
sulindo. voverės medžio drevėje riešutus 
kramto, o arkliai, karvės ir avys šiltuose 
tvartuose avižas, šieną ir šiaudus ėda.

dar labiau supyko žiema ir puolė žuvis: užšaldė upes ir ežerus. Žuvys 
nusileido į dugną. Joms ten gera, nes storas ledas gina jas nuo vėjo ir šalčio.

– Palaukit! – tarė žiema. – dabar aš žmonėms parodysiu.
Ir siuntė ji šalčius ir vėjus baisiausius, kurie apšaldė langus, užpustė namus. 

Žmonės prikūreno krosnis, valgo šiltus valgius ir juokiasi iš žiemos.
nuliūdo žiema, matydama, kad niekas jos nebijo. Skaudžiausia buvo jai 

matyti, kad vaikai, ir tie jos nebijo: čiužinėja sau linksmi, šiltai apsivilkę, senį 
besmegenį lipdo. Lyg pasityčiodami šaukia šaltį, kad ilgiau laikytų ir geriau 
šaldytų. 

Labai tai nepatiko pikčiurnai žiemai, ir ėmė ji iš gailesčio ir piktumo verkti. 
nuo stogų ėmė jos ašaros varvėti: sniegas pradėjo tirpti, kalnelių viršūnės 
pajuodavo... Turbūt pavasaris netoli.

1  Ką sumanė žiema?
2  Prie ko ji prikibo? Kaip gyvūnai gynėsi nuo pikčiurnos?
3  Kaip vaikai sutiko žiemą?
4  Kokia kūrinėlyje aprašyta žiema? Kodėl ji nuliūdo?

Kam žiemą nešalta?

 bjaurų  neišsigando  šiaudus  
užšaldė  baisiausius
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Piktumu nieko nepasieksi.  
Geru žodžiu prabilo, ir piktumas nutilo.

žmonės      daiktai     augalai    gyvūnai    žvėrys   paukščiai   žuvys         
vabzdžiai   naminiai gyvuliai   gamtos reiškiniai    dangaus kūnai  

5  Pažiūrėk į Sauliuko piešinius ir pabandyk pasakyti, ką vadiname daiktavardžiu.
6  Rask daiktavardžių skaitytame tekste.
7  Perskaityk ir įmink minkles. Paieškok panašių galvosūkių.

(otsūpok)
(sabyrg)

(agynk)

Kam žiemą nešalta?

Kieno galva be nosies?
Kas samanotas gimsta?  

Kas margas nerašytas? (syneg)

Kas tai?

augalai
gyvūnai

daiktai

Kas kalba be liežuvio?
Kas rytą vaikščioja ant keturių, dieną – 
ant dviejų, vakare – ant trijų? (sugomž)

Kas lekia be sparnų? (sajėv)
žmonės
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Justinas Marcinkevičius

Ką aš veiksiu žiemą?

visos gėlės jau nuvytę,
Liūdna be gėlių.
Aš per žiemą tau, mamyte,
Būsiu žiedeliu.

vėjas ūžia, medžiai šlama,
Paukščių jau nėra.
Aš per visą žiemą,
Mama, būsiu tau gera.

Aš lakštingala tau suoksiu,
Lėlę supdama.
o kai garsiai nusijuoksiu,
Pasibaigs žiema.

Kada baigsis žiema?

Gerą žodį vienas girdi, o piktą šimtai.  
Kas tau gera, tai ir kitam dera.

1  Kas kalba eilėraštyje? Iš kur tai sužinome?
2  Perskaityk eilutes su mergaitės pažadais. Kurie jos žodžiai yra daiktavardžiai?
3  Kokie jausmai reiškiami eilėraštyje?
4  Kokius gerus darbus tu padarei šią žiemą?

jausmai  mylėti  mėgti  nekęsti  pykti         gąsdinti
bijoti  pavydėti  rūpintis  ilgėtis  džiaugtis kitų laime

supdama  pasibaigs

Todėl, kad  
išsisnieguoja.

Lukai,  
pasakyk, kodėl  

kiškiai žiemą baltesni  
nei vasarą?
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Šilta – šalta

išbėgo  vargšas  įleidau

daiktavardis gali reikšti veiksmų, ypatybių, reiškinių  
pavadinimus: bėgimas, baltumas, šaltis, šiluma.

1  Kas nutiko Šaltukui? Kaip vaikas jam pagelbėjo?
2  Įsivaizduok, kad pas tave atėjo Šaltukas. Sukurk apie tai pasakojimą, vartodamas 

žodynėlyje pateiktus žodžius.
3  Suskaičiuok, kiek poetas eilėraštyje pavartojo daiktavardžių.

išbėgo    pabeldė    paprašė    vijosi    įleidau    uždariau    pavaišinau
 

Paslėpk mane vėsiam bute,
Bijau pavirsti balute!

Įleidau svetį.
– Eikš, – tariau
Ir šaldytuvan uždariau.

– Sėdėk, jei vengi šilumos,
Sėdėk ir lauk mamos Žiemos.
Pienelio šalto atsigerk
Ir vyras būk – nezirsk, neverk!

Martynas Vainilaitis

Šaltukas

Išbėgo Šaltis ir Žiema –
Šaltuko tėtis ir mama.

o jų sūnelis vienturys –
dun dun – man beldžias į duris.

dun dun, – Šaltukas, –
dun dun dun...
– drauguži mielas,
 Leisk vidun!

Paklydau, vargšas!..
Kur einu –
Pietukas lipa ant kulnų!

 Kur yra šalčiausia  
vieta Žemėje?

Šaldytuve.
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Punsko klumpakojis

Pašokime ir padainuokime

1  Kokius žinai savo krašto žaidimus ir dainas? 
2  Pasimokyk iš savo senelių ar kitų vyresnių žmonių dainų, ratelių, žaidimų. Išmokyk 

jų savo draugus.
3  Rask ratelio tekste daiktavardžius. nurodyk jų giminę.

dainuodami pirmą kūrinio dalį, sukite 
dvigubu žingsniu ratelį, straksėdami nuo 
vienos kojos ant kitos. dainuodami antrą 
dalį, stovėkite porose vienas priešais kitą.

Atlikite šokio dainelėje nurodytus 
veiksmus: sutrepsėkite tardami „straptel-
sim”, suplokite dainuodami „suplosim”, 
pagrasykite pirmiau dešinės, paskui kai-
rės rankos smiliumi, o po to, dainuodami 
„dabar apsisuksim”, keturiais paprastais 
žingsniais apsisukite vietoje per dešinį 
petį.

 vyriškoji giminė – tas berniukas, stalas, klumpakojis... 
 Moteriškoji giminė – ta mergaitė, kėdė, ranka, koja... 
 daiktavardžiai turi giminę, bet ja nekaitomi. 

 Sutrumpintai rašoma: 
 vyriškoji giminė – vyr. g. 
 moteriškoji giminė – mot. g. 
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Kazys Boruta

Ta pelė tą grūdą

vežė senelis grūdus
į dvaro malūną,
vienas grūdas iškrito
ir ant kelio liko.

Atbėgo pelė iš miško
ir pagriebė tą grūdą.
Atbėgo kiškis iš miško
ir puolė tą pelę.
Atbėgo lapė iš miško
ir puolė tą kiškį.
Atbėgo vilkas iš miško
ir puolė tą lapę.
Atbėgo meška iš miško
ir puolė tą vilką.

Pamatė šaulys mešką.
Pykšt – ir iššovė,
bet nepataikė, tai šoko
vienas kitą vytis:
tas šaulys tą mešką,
ta meška tą vilką,
tas vilkas tą lapę,
ta lapė tą kiškį,
tas kiškis tą pelę,
ta pelė tą grūdą,
tas grūdas per pusę,
tą pusę ta musė,
tą musę tas voras
ėmė ir pakorė.

Linksmos istorijos

daiktavardžiai, kuriems tinka žodis tas, yra vyriškosios giminės. 
daiktavardžiai, kuriems tinka žodis ta, yra moteriškosios giminės.

1  Papasakok pamesto grūdo istoriją.
2  Išvardyk pasakėlės veikėjus.
3  Perskaityk, kas ką vijo. Kuriems veikėjams tinka žodelis tas, o kuriems ta?

 

o ponui to grūdo pritrūko
ir senelį ieškoti išvarė.
Bet senelis ieškojo ant kelio
ir niekur to grūdo nerado.
Būtų ištikęs badas,
bet poną griebė galas.
Senelis išliko sveikas
ir susilaukė vaikučių, 
vakarais pasaką seka
apie tą grūdą ir pelę.
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Pažaiskime linksmai

Skaičiuotė

Boružėlė

Boružėlė septyntaškė
Po lapus šokuoja,
Šoka ir dainuoja.
Kas mane paims, 
Gražiai pavadins?
viens ir du –
Būsi tu!

1  Pasimokykite naujų žaidimų ir skaičiuočių. Pažaiskite linksmai su draugais.
2  Skaitytuose tekstuose rask daiktavardžių. nurodyk jų skaičių.

Pirštų žaidimas

Boružė
Maža maža boružė lipo smilgele 
(Dešinės rankos pirštais kaire 
ranka lipame nuo riešo į viršų),
Bet lietus nuplovė ją staiga 
(Braukiame delnu žemyn).
Tačiau nušvito saulė, išdžiūvo takai 
(Pakeliame, sukiname rankas),
Maža maža boružė vėl lipa sau 
aukštai (Lipame į viršų).

Žaidimas

Žalčio uodega

Žaidėjai sustoja vorele ir susikabina apglėbdami priekyje stovintį 
draugą. Skiriamas vienas gaudytojas, kuris stovi prieš vorelę veidu 
į ją ir po signalo stengiasi paliesti vorelės gale esantį žaidėją (žalčio 
uodegą). Stovintis vorelės priekyje išskečia rankas ir stengiasi 
kliudyti gaudytojui. Gaudytojas, palietęs vorelės gale esantį žaidėją, 
keičiasi su juo vietomis.

 Vienaskaita   vienas: miškas, ežeras...
 Daugiskaita   daugiau negu vienas: miškai, ežerai...
 Sutrumpintai rašoma:
 vienaskaita – vns.
 daugiskaita – dgs.
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Neliūdėk!

daiktavardžiai turi du skaičius: vienaskaitą ir daugiskaitą.  
vienaskaita reiškia vieną daiktą, o daugiskaita – daugiau negu vieną.

liūdėti   nusiminti    nukabinti nosį    verkti     gailėti      ašaroti     
verkšlenti    raudoti    lieti ašaras     žliumbti     virkdyti    verksnys

Aldona Puišytė

Kas verkė

Žvalgos purienos,
Akis pramerkę:
Kas gi čia rauda,
Kas gi čia verkia?

Stebisi, žiūri
Ir nesupranta:
Šypsosi saulė, –
Ašaros krenta.

Kęstutis Kasparavičius

Svogūnai

vienas mažas svogūnas kartą netyčia pargriuvo, susimušė nosį ir graudžiai 
pravirko. Žiūrėdamas į jį apsiverkė ir jo draugas storasis svogūnas. netrukus 
neatsilaikė ir gražuolis raudonasis svogūnas. Kaip žinia, svogūnų ašaros veikia 
panašiai kaip graudūs filmai apie nelaimingą meilę. Tad po kelių minučių 
virtuvėje verkė visi svogūnai.

Apsiverkiau ir aš, nes kaip tik tuo metu lupau svogūnus sriubai.

– Ko gi, sauluže,
Tu pravirkai,
veidą pridengus
Aukso plaukais?

Tarė saulužė:
– Tai debesėlis,
Iš marių dugno
Štai pasikėlęs,

nosį  kartą  svogūnų  
meilę  minučių

vandenį sėmė
Samčiu skylėtu, –
Lašai pabiro
Tarsi pro rėtį.

1  Kodėl pravirko mažasis svogūnas? dėl ko verkė kiti svogūnai?
2  Kodėl apsiverkė apsakymėlio pasakotojas?
3  Kas nutiko saulutei? Ar ji tikrai verkė?
4  Rask skaitytuose tekstuose vienaskaitos ir daugiskaitos daiktavardžių.



16

TURINYS

Bitė Vilimaitė

Gamtos pamoka 

Kartą Aleksiukas sumanė patikrinti, ar daug senelė išmoko 
mokykloje, kai buvo maža.

– nesijaudinkit, senele. Papasakokite apie žemę, saulę, mėnulį 
ir žvaigždes.

– Apie žemę? – pagyvėjo senelė. – Žemių yra 
derlingų ir nederlingų. Kai sausa, blogai 
auga bulvės... Žemėje gyvena žmonės 
ir gyvuliai. dabar apie saulę. Saulė – tai 
linksma raudona moteriškė. Ji karaliauja 
danguje. Kur ji dingsta naktį – nežinau. Mėnulis –  
žvaigždžių tėvas. o žvaigždės – dėl gražumo, kaip pienės pievoje.

– Pasakykit, senele, kur išmokot tokių pasakų?  
– paklausė anūkas.

– Kokių pasakų, vaikeli? – nustebo senelė.
– ogi apie tą raudoną moteriškę!
– Čia ne pasaka, – atkirto senelė.
– Arba „mėnulis – žvaigždžių tėvas”...  

Mėnulis – Žemės palydovas. Į Mėnulį skrenda kosminiai laivai.
– Aš tą žinau. Bet niekas neužginčys, kad žvaigždės – mėnulio 

dukterys...
Senelė pašoko ir nulėkė į virtuvę. Aleksiukas liko sėdėti prie pažymių 

knygelės. Jis krimto pieštuką galvodamas, kaip įvertinti senelės gamtos 
pažinimo žinias.

Ką žinome apie kosmosą?

daug  dingsta  žvaigždžių  
neužginčys  įvertinti  žinias 

1  Ką močiutė papasakojo anūkui apie saulę, žemę, mėnulį ir žvaigždes? Perskaityk.
2  Kuris iš senelės pasakojimų tau įdomiausias? nupiešk jam iliustraciją.
3  Perskaitykite apsakymą vaidmenimis.
4  Palygink, ką apie mėnulį pasakė senelė, o ką Aleksiukas. Kuris iš jų teisus?

pasaulis  dangus  žvaigždės  planetos 
žemė  saulė  mėnulis  palydovas
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Lietuvių sakmė

Saulė, Mėnulis ir Žemė

Gyveno danguje Saulė ir Mėnulis. Jie turėjo dukrelę Žemę, kurią labai 
mylėjo. 

Kartą jie susipyko. Tada Saulė nutarė, kad ji viena saugos Žemę. Bet 
Mėnulis nesutiko ir padavė ją į teismą. 

Teisėjas Perkūnas bylą išsprendė šitaip: Saulė, kaip motina, Žemelę saugos 
dieną, o Mėnulis tėvelis – naktį. Jam dar padės jo seselės žvaigždės.

Mūsų planeta Žemė

1  Palygink sakmės turinį ir tekstus iš žinyno. Kur pateikti tikri, o kur pramanyti da-
lykai?

2  Perskaityk Perkūno sprendimą. Rask jame daiktavardžius. Į kokius klausimus jie 
atsako?

3  Rask sakmėje ir žinyno tekstuose dangaus kūnų pavadinimus. Įsidėmėk jų rašybą. 
Kada rašome Žemė, Saulė, Mėnulis, o kada žemė, saulė, mėnulis?

dangaus kūnų pavadinimus rašome didžiąja raide:  
Saulė, Mėnulis, Žemė.

Žemė  Saulė  Mėnulis  Perkūnas 

Žemė      Mėnulis    Marsas    venera    Jupiteris     orbita     žvaigždynas 
Paukščių Takas     didieji Grįžulo Ratai    vakarė    Šiaurinė     teleskopas
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Kosminės mįslės

Kai žiūriu į dangų

daiktavardžiai, atsakydami į klausimus kas? ko? kam? 
ką? kuo? kur? kame?, keičia savo galūnes.

1  Apie kuriuos dangaus kūnus ir reiškinius kalbama mįslėse?
2  Pabandyk pats sukurti arba paieškoti mįslių ir galvosūkių apie kosmosą.
3  Kurie kosminiai reiškiniai tau įdomiausi? Apie ką galvoji, juos stebėdamas?
4 Susipažink su daiktavardžių klausimais.
5  Rask mįslėse daiktavardžių. nurodyk jų galūnes.

viduryje  kelias  žirniais  arklių 
peiliu  karvei  sagtį

galvoti   mąstyti   svajoti   įminti   įsiminti   užmiršti   suprasti   numanyti

viduryje dvaro blynas karo.Šunys loja, pasiekti negali. (silunėm)

visas kelias žirniais  nubarstytas.  (sėdžgiavž ri sugnad)

Šviesus mažas skri-
tulėlis, bet ir šimtas 
arklių nepavežtų. 
(ėluas)

Auksu mesta, sidabru atausta,  
deimanto peiliu rėžta. (ėtškyroviav)

dangus toli, žemė daili.

Juodai karvei subliovus, visas 
pasaulis sumigo. (sitkan)

Ėjau naktį, pamečiau sagtį, mėnuo 
rado, saulė pagavo. (asar)
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Martynas Vainilaitis

Kosmonautas

Pasidirbau aš raketą, 
Kepure pamosiu 
Ir aukštyn keliu žvaigždėtu 
Skrisiu, nesustosiu. 
Mėnesėlį aplankysiu, 
Marsą ir Aušrinę... 
visą dangų išraižysiu, 
visą jo žydrynę. 
Pačią saulę motinėlę 
Rankom apkabinsiu. 
Jums visiems po spindulėlį 
Grįžęs padalinsiu. 

Kelionė į kosmosą

vienaskaitos daiktavardžių, kurie atsako į klausimą ką?, galūnėje 
rašome nosines raides ą, ę, į, ų: ranką, kepurę, mėnulį, dangų.

1  Kur ruošiasi keliauti berniukas? Ką jis žada aplankyti? 
2  Ką vaikas parveš lauktuvių?
3 Rask tekste daiktavardžių. Į kokius klausimus jie atsako?

raketą  Mėnesėlį  Marsą  Aušrinę  
žydrynę  saulę  spindulėlį     

kosmosas  skristi į kosmosą kometa
kosmonautas  kosminis laivas        raketa
kosmodromas  kosminė stotis   kosminė ekskursija

Iki pasimatymo!

o aplink ką Žemė 
sukasi naktį, kai 

saulės nėra?

vaikai, Žemė  
visą laiką sukasi 

aplink Saulę.
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Saugokime Žemę

Mano pėdsakas Žemėje

daugiskaitos daiktavardžių, kurie atsako į klausimą ko?, 
galūnėje rašome nosinę raidę ų: audrų, vėjų, potvynių.

1  Kodėl reikia saugoti Žemę? Kas tai turi daryti? 
2  Pratęsk vaikų ir Ekoliuko pokalbį.
3  Kokį pėdsaką Žemėje tu norėtum palikti?

  vietų  gamyklų  automobilių     
vagų  krantų

klimato atšilimas     sausra       gaisras      audra     uraganas     potvynis     
teršalai    atliekos    saugoti gamtą      gamtosauga     gamtosaugininkas        

– Kodėl reikia tausoti gamtą? 

– Žmonės, gyvūnai ir augalai gyvena Žemėje. Jei žmonės 
terš gamtą, vėliau bus nemalonių padarinių. Jau dabar 
yra tokių vietų, kur ilgą laiką būna sausros, o žmonėms ir 
gyvūnams trūksta švaraus vandens. 

– Kodėl mūsų planetoje darosi vis šilčiau? 

– Iš tikrųjų pastaraisiais metais orai šiltėja. Tai vyksta 
dėl gamyklų ir automobilių teršalų. dėl klimato atšilimo 
kyla didžiuliai gaisrai, uraganai, audros ir potvyniai, kurie 
žmonėms padaro daug žalos. 

– o kaip susidaro potvyniai? 

– Kai be paliovos pliaupia lietus, vandens lygis upėse pakyla. 
Jos išeina iš savo vagų ir išsilieja. Tada vanduo nušluoja 
viską nuo krantų, užlieja namus ir laukus.
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Jurgis Kunčinas

Kur?

Kas gyvena tvartelyje?
– Paršiukai kriuksiukai!
Kas gyvena miškelyje?
– Rudžiukai lapiukai!

o kas ežere gyvena?
– Žuvys! didelės, mažos!
Pačiam dumblėtam dugne –
Storas, ūsuotas šamas!

Klausyk! Kas gyvena ant stogo?
– Žvirblis! Žinoma, žvirblis!
neša pilka žvirblienė
Mažam žvirbliukui kirminą.

o kas gyvena virtuvėje?
– Pelytė. Mažytė Cycytė.
oi, kaip ji baltą cukrų
Mėgsta laižyt ir kramtyti!

Kas kur yra?

daiktavardžių, kurie atsako į klausimus kur? kame?,  
galūnėje visada rašome e: miške, kambaryje, klasėje.

 tvartelyje  miškelyje  
ežere  dugne  virtuvėje

1  Kur gyvena paršiukai, kur lapiukai, kur žvirbliai, o kur pelytė?
2  Pratęsk eilėraštį, pasakodamas, kas kur gyvena.
3  Rask eilėraštyje daiktavardžių, kurie atsako į klausimą kur? Įsidėmėk jų rašybą.

Mama,
Kur nauja knyga?
Kur lėlės suknia marga?

Gal varlytė,
ne mergytė
Kurkuliuoja:
Kur kur kurrr?!

Kur meškutis?
nė mur mur...
Kur kiškutis?
Mama, kur?!
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Žemaitė

Labas rytas

Labas rytas – bundančiai dienelei,
Labas rytas – šviesiai saulelei,
Labas rytas – mylimai žemelei,
Labas rytas – brangiai motinėlei!
Labas rytas!

Diena ir naktis

dienelei  saulelei  žemelei  motinėlei 

Laba naktis

Laba naktis – šviesiai dienelei,
Laba naktis – auksinei saulelei,
Laba naktis – mylimai žemelei,
Laba naktis – mielai motinėlei!
Laba naktis!

1  Ką ir kaip vaikas sveikina nubudęs?
2  Su kuo ir kokiais žodžiais vaikas atsisveikina eidamas miegoti?
3  Papasakok, ką tu pasveikini atsikėlęs ir su kuo atsisveikini guldamas.

Seni žmonės sako:
 Jei saulei nusileidus dangus raudonas, rytoj bus vėjuota 

diena.
 Jeigu saulė leidžiasi į debesį, rytoj lis lietus.
 Jeigu iš kamino dūmai kyla į viršų, bus giedra.
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Kas? -a  kam? -ai   diena – dienai  
Kas? -ė  kam? -ei    saulė – saulei

4  Kodėl po nakties ateina rytas, po jo diena, o po dienos vakaras?
5  Per kiek laiko Žemė apsisuka aplink savo ašį? Kas būtų, jeigu ji suktųsi greičiau?
6 Kokie yra natūralūs, o kokie dirbtiniai šviesos šaltiniai?

šviesa  šviesus  šviesti  žvakė       lempa      iliuminacija
švyturys  degtukas  žiebtuvėlis  sietynas   žiburys   šviesos šaltinis

Diena ir naktis

Mūsų planeta Žemė sukasi aplink 
savo ašį. Besisukdama saulės spinduliams 
atgręžia tai vieną, tai kitą rutulio pusę. Kai 
vieta, kurioje gyvename, yra atsigręžusi 
į Saulę, būna diena. Tuo pat metu kitoje 
Žemės rutulio pusėje būna naktis.

Žemės rutulys sukasi toliau. Kai mūsų 
gyvenamoji vieta nėra Saulės apšviesta – 
yra naktis. Tuo metu kitoje Žemės pusėje 
yra diena.

Žemė aplink savo ašį apsisuka per 24 
valandas.

– Kodėl dieną yra šviesu?

– Be abejo, todėl, kad šviečia saulė.

– o kodėl šviesu, kai saulės nesimato, kai ji už debesų?

– Todėl, kad saulės spinduliai prasiskverbia ir pro debesis.

– o kodėl tamsu naktį? Juk saulė neužgęsta, tik pasislepia už 
horizonto?

– Todėl, kad saulei nusileidus mūsų gyvenamoji vieta atsiduria 
tamsiame šešėlyje.

Saulės ir Žemės kelionės
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Lietuvių sakmė

Grįžulo Ratai

Seniai, labai seniai žemėje buvo labai didelė 
sausra – išdžiūvo visas vanduo. Žmonės nebeturėjo 
ko atsigerti. vieną naktį iš namų išėjo mergaitė su 
samčiuku parnešti vandens savo sergančiai motinai. 
Ėjo, ėjo, nuvargo ir atsigulusi užmigo. Atsibudusi 
mato – samčiukas pilnas vandens. Mergaitė tą 
vandenį norėjo nešti motinai – bet užkliuvo už 
šuniuko. Šuniukas gailiai sucypė, ir mergaitei pagailo jo – pagirdė vandeniu. 
o kai atgal paėmė samčiuką, tas iš medinio pavirto sidabriniu. Mergaitė 

parnešė vandens ir padavė motinai, o motina sako:
– Aš jau greitai mirsiu, gerk tu pati.
Tuo metu į trobą įėjo pakeleivis žmogus ir 

paprašė atsigerti. Mergaitė davė jam atsigerti, 
pati negėrusi. Samtelyje atsirado septyni dideli 
deimantai, o iš jų pasipylė skaidrus vanduo. Tie 
deimantai pakilo į viršų ir pavirto žvaigždynu.

Po nakties sparnu

Kuo? -u  – vežimu      Ko daug? -ų  –  vežimų

 žvaigždynų  žvaigždynu  su samčiuku 
samčiukų  vandeniu  vežimų

žvaigždė   žvaigždynas   žvaigždėtas   tamsa   tamsėti   naktis   šešėlis

Grįžulo Ratai
Kai giedrą naktį pažvelgi į dangų, pamatai daug ryškių žvaigždy-
nų. vieni įdomiausių – didieji ir Mažieji Grįžulo Ratai. Juos sudaro 
dvi grupės žvaigždžių, kurios išsidėsčiusios vežimų arba samčiukų 
forma. Mažųjų Grįžulo Ratų gale spindi Šiaurinė žvaigždė.

1  Papasakok, kaip sakmėje aiškinamas Grįžulo Ratų žvaigždyno atsiradimas.
2  Kada vyko sakmėje minimi įvykiai?
3  Kaip atrodo didieji ir Mažieji Grįžulo Ratai?
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Jurgis Kunčinas

Labas, sraige!

Klausdami mokomės

                                  sraige  kraštą  paštą 
                                      kalnų  jūrų  kalbų

– Sraige, labas! Kur eini?
– Į pasaulio kraštą!
– Ką tu, sraige, gabeni?
– Aš nešioju paštą.
– Ar sunkus tavo krepšys?
– oi, sunkus be galo!
– o iš kur žinias neši?

– Iš pasaulio galo...
– Kas girdėti už kalnų?
– Ten jau žydi gėlės.
– o už jūrų mėlynų?
– Gieda vieversėlis!
Bet dabar – gana kalbų –
Aš labai labai skubu!
 

1 Kur ir iš kur keliavo sraigė? Ką ji nešiojo?
2  Kodėl sraigė nutraukė pokalbį?
3  Perskaitykite eilėraštį vaidmenimis.
4  Įsivaizduok, kad tu sutikai sraigę. Pakalbink ją.
5  Stebėk, kaip daiktavardis keičia savo formą priklausomai nuo klausimų.
 Kas?  sraigė  sraigės
 Ko?  sraigės  sraigių
 Kam?  sraigei  sraigėms
 Ką?  sraigę  sraiges
 Kuo?  sraige  sraigėmis
 Kur?  sraigėje  sraigėse

– Sraige, labas! 
    Kur eini?

– Į pasaulio kraštą!

– Ką tu, sraige,  
    gabeni?
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Vytautas Račickas

Į naują butą

donato tėvai pirko naują butą. Sekmadienį prasidėjo kraustymasis. Tėvelis 
tempė baldus. Mama pakavo stiklus. Senelė į ryšulius kimšo drabužius.

visų pirma į naują butą išvažiavo drabužių spinta, šaldytuvas, sofa, lovos, 
stalas, kėdės, knygos, palmė ir kaktusai. Paskui iškeliavo dėžės ir ryšuliai, 
donato akvariumas ir žuvytės, Akvilės lėlės, senelės fotelis, virtuvės rakandai 
ir visos kitos smulkmenos.

Kai visi daiktai ir daikteliai buvo iškraustyti, į naują butą išvažiavo 
donatas, Akvilė, mama, senelė ir tėtis.

1  Papasakok, kaip donato šeima kraustėsi į naują butą.
2  Kurie dalykai iškeliavo pirmiausiai, kurie vėliau, o kas – vėliausiai?
3 Rask tekste daiktų, gyvūnų ir augalų pavadinimų. Kurių daiktų buvo daugiau nei 

vienas? 
4  o dabar patikrink savo atmintį ir išvardyk kuo daugiau dalykų, kuriuos šeima pasi-

ėmė į naują butą.

Daiktavardžių karalystėje

butą  sekmadienį  drabužių  
ryšuliai  Donatas  Akvilė

Baldai:    prieškambario    virtuvės    svetainės    vonios    lauko     
sekcija    komoda    rašomasis stalas    minkštasuolis    batų spintelė 
supama kėdė    pufas    taburetė    žaislų dėžė    gėlių stovas
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• Ką vadiname 
daiktavardžiu? 

• Kokie yra daiktavardžių 
skaičiai?

• Kokios yra daiktavardžių 
giminės?

• Į kokius klausimus 
atsako daiktavardžiai?

5  Atsakyk į klausimus ir kartu su nykštuku pakartok žinias apie daiktavardį.
6  Kurie daiktavardžiai yra seniausi? Kuriuos daiktavardžius tu dažniausiai vartoji?
7  Palenktyniaukite, kas daugiau parašys lentoje daiktavardžių, prasidedančių nuro-

dyta raide. 

Ar žinai?
daiktavardis yra labai sena kalbos dalis. Patys seniausi daiktavardžiai  
– tai tėvas, motina, brolis, sesuo, namas, saulė. Kai vaikai mokosi 
kalbėti, jie vartoja tik pačius daiktavardžius. net ir suaugusių žmonių 
kalboje jų būna labai daug. Taip yra todėl, kad kiekvienas naujas 
daiktas turi būti pavadintas. 

• Kaip rašome 
knygų ir 
žurnalų 
pavadinimus?

• Kuriuos 
daiktavardžius 
rašome didžiąja 
raide?

Daiktavardžių karalystėje
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Juozas Nekrošius

Kodėl?

Kodėl rūgštynės rūgščios?
Kodėl avietės saldžios?
Kodėl lelijos baltos?
o žemė – juk pilka!

Kodėl žalia žolelė?
Kodėl pelynai kartūs?
Kodėl raudonos tulpės?
o žemė – juk pilka!

Kodėl taip ošia medžiai?
Kodėl upeliai alma?
Kodėl taip čiulba paukščiai?
o žemė – juk rami!

virš žemės, virš pilkos,
virš žemės, virš ramios
Tai šypsosi, tai šviečia
Saulutė amžina!

Kas koks yra?

rūgštynės  rūgščios  saldžios 
žalia  medžiai  čiulba 

Būdvardis yra kalbos dalis, kuri reiškia daikto požymį:  
saldus, geltona, tvirtas, graži.

1  Kokios yra rūgštynės, kokios avietės, o kokie pelynai?
2  Kokios yra tulpės, kokia žolytė, o kokia žemė?
3  Kokia yra saulutė? Ką ji veikia?
4  Išvardykite kuo daugiau dalykų, kurie yra saldūs. Paskui įvardykite sūrius, karčius 

ir rūgščius daiktus.
5  namie kartu su tėveliais patikrinkite įvairių vaisių ir daržovių skonį. Paskui pasiga-

minkite iš jų salotų. 

skonis     saldus     rūgštus      kartus     sūrus   
skanus    neskanus     saldumynai   smaguris     
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Vladas Dautartas

Žvirbliai maudosi

Žiema buvo ilga ir šalta.  
Žvaigždėtomis naktimis  
taip šalo, kad net traškėjo  
medžių šakos, pyškėjo tvoros,  
po storu ledu sunkiai dūsavo upės.  
Ir žmonės, ir žvėrys, ir paukščiai ieškojo šilumos. Iš kiemų, iš patvorių, iš 
kluonų dingo žvirbliai. Sulindo išminčiai į šiltus trobų kaminus ir kantriai 
laukė. Ir sulaukė... netikėtai atšilo. Iš kaminų išlindo ir žvirbliai. Pasimuistė 
prieš saulę, pasižiūrėjo vienas į kitą ir net snapus pražiojo – visi buvo 
suodini kaip kaminkrėčiai. Ilgai nesvarstydami, galvotrūkčiais puolė 
žvirbliai į tirpstantį sniegą ir, čirkšdami, plakdami sparnais, ėmė maudytis. 
o žmonės žiūrėjo, lingavo galvas ir vienas kitam džiugiai sakė:

– Jei jau žvirbliai maudosi, tai ir pavasaris ne už kalnų.

Ar jau pavasarėja?

žvirbliai  išminčiai  
kantriai  džiugiai

Būdvardis atsako į klausimus koks? kokia? kokie? kokios? 

1  Ką pranašauja sniege besimaudantys žvirbliai? Perskaityk žmonių spėjimą.
2  Perskaityk sakinį, kuriam nupiešta iliustracija.
3  Rask skaitinyje būdvardžius. Į kokius klausimus jie atsako?
4  Kokia šiemet buvo žiema? 

šaltas    šiltas šaltis  šaldyti     giedras    giedrėti     lyti
šalta    šilta šiluma  šildyti      giedra      lietingas    lietus    
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Pavasario pradžia

Kovo 21-ąją, pirmą 
pavasario dieną, 
mūsų klasė surengė 
ekskursiją. Keliavome 
pėsčiomis, ieškodami 
pirmųjų pavasario 
pranašų. Buvo šilta ir 
saulėta diena.

Pirmoji pavasario  
diena

Pirmiausia nuvykome prie 
upės. Joje plaukė paskutinės 
ledo lytys. Pakrantėse ant 
gluosnių šakų puikavosi 
švelnūs kačiukai. Priesaulyje 
į saulę stiebėsi pirmieji žali 
žolytės daigeliai. Padangėje 
skardėjo pilkas vyturėlis. 
Netolimoje pelkėje klykavo 
kuoduotos pempės ir 
trimitavo grakščios gervės.

Pakeliui užsukome 
į miškelį. Atokaitoje 
pastebėjome, kad 
žiedus skleidžia pirmos 
žibuoklės ir plukės. 
Beržai ir lazdynai 
pasipuošė puriais 
žirginėliais. Iš žiemos 
miego pabudo darbščios 
skruzdės ir bitelės.
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Pavasario pradžia

Būdvardžiai sakinyje apibūdina daiktavardį.

1 Kokius pavasario pranašus tu jau pastebėjai?
2 Papasakok, kaip tu praleidai pirmą kalendorinio pavasario dieną. Stenkis pavartoti 

kuo daugiau būdvardžių.
3  Perskaityk patarles. Rask jose būdvardžius. Kuriuos žodžius jie apibūdina?

Pavasaris trumpesnis, 
ruduo ilgesnis.

Ir smarkiausia žiema 
bijo pavasario.

Pavasaris sausas, 
duona bus kieta.

Pavasaris linksmas, 
ruduo turtingas.

Grįždami į mokyklą išgirdome 
kleketuojančius gandrus. Šie 
paukščiai šiemet grįžo labai 
anksti.

Visi džiaugėmės pavasariu, o 
gražiausius vaizdus įamžinome  
nuotraukose.
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Nijolė Kepenienė

Kuo kvepia Australija

Atėjo pavasaris. Sliekas Izidorius plačiai atvėrė visus langus, požemio 
rūmus vėdino. vėdindamas gyrėsi:

– Sapnavau sliekų čiuožyklą! visi sliekai su pačiūžomis šliužinėja, 
uodegomis pasispirdami.

Parlėkė ir gandras Antanas su žmona iš Afrikos, sparnais tik plasnoja:
– Ak, kokios margos, kokios linksmos tolimų kraštų paukštės!.. Kaip 

išmoningai jos suka lizdus! Ir mes taip suksime.
Meška Brigita gyrėsi sapne buvusi bičių motinėle, varnėnas Aleksandras 

žvilgino pietų saulėj patamsėjusias plunksnas, tik laputaitė veronika tylėjo.
– o ką tu, veronika, per žiemą veikei? – užsipuolė laputaitę gegutė.
– Krosnį kūrenau, – prisipažino liūdna veronika.
– Kcha-kcha! Krosnį!
– Kcha-kcha! Krosnį!!! – springo juokais ir keliautojai, ir žiemos miegaliai.

Kaip prabėgo žiema?

 tolimų  liūdna   
mielinių  didelė
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– Mielines bandeles kepiau... – dar pridūrė veronika ir susigėdusi lėtai 
nuėjo į trobą.

Ko gi visi iš jos šaiposi? Žiema buvo puiki – prikepusi mielinių bandelių, 
užkaisdavo veronika virdulį, užplikydavo čiobrelių arbatos ir skaitydavo 
knygeles. Kartą skaitė apie Australijos kengūras su sterblėm. o kad taip ir 
ji, laputaitė veronika, galėtų kuo nors nenuoramas paukščius ir miško žvėris 
nustebinti! na ir nustebins. Pasiėmė veronika adatą, audinio atrėžėlę su 
kepurėtais nykštukais – štai jums ir sterblė! Kai geriau pagalvoji, sterblė – tik 
didelė kišenė.

– o aš žiemą ne tik krosnį kūrenau, – žengė pirmyn. – Buvau Australijoj, 
dabar turiu sterblę kaip kengūra.

– o kas tavo sterblėj? – parūpo meškai Brigitai.
– Išties!.. Kas ten? Pūpso tarytumei pagalvė, – nerimo ir varnėnas 

Aleksandras.
– Kas ten? Kas?.. – stiebėsi sliekas Izidorius.
Laputaitė kyštelėjo letenėlę sterblėn ir ištraukė mielinę bandelę. Paskui 

antrą, trečią... visas miškas pakvipo Australija, iškepta laputaitės veronikos 
krosnelėje.

Būdvardžiai reiškia spalvą (žalia), formą (apvalus), skonį (saldus), 
medžiagą, iš kurios daiktas padarytas (auksinis), jo išorines  

ir vidines ypatybes (gražus, santūrus). 

1 Papasakok, kaip miško gyvūnai praleido žiemą.
2 Kodėl girios gyventojai šaipėsi iš lapės?
3 Kuo veronika nustebino savo draugus?
4 Kuris veikėjas įdomiausiai praleido žiemą? Kodėl taip manai?
5 Papasakok, kaip tu praleidai žiemą.
6  Rask skaitinyje kelis būdvardžius. Kokius požymius jie nusako?

Kaip prabėgo žiema?
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Romas Sadauskas

Kaip sekti pasaką

Pasaka turi būti trumpa, kad Saulius neužmigtų.  
Bet kartais užsnūsta senelė.

– Senele, ar tik nemiegi? – klausia vaikas.
– ne, tik pamečiau siūlą.
– va tavo siūlas, – sako Saulius ir paduoda mezgimo kamuolį.
– Ačiū, – dėkoja senelė. – Aš pamečiau pasakos siūlą.
A, tai senelė užmiršo, kas pasakoje bus toliau.
– Sušlapusiai karalaitei paklos lovą, – primena Saulius.
– Kodėl sušlapusiai? – nesusigaudo senelė.
– Juk ji atėjo per lietų.
– Argi karalaitės vaikščioja? Jos važinėja karietom.
Še tau, kad nori! Senelė visiškai pametė siūlą.

Pasakų karalystėje

Pasakos yra ne tik įdomios, bet ir lavina vaizduotę, moko 
skirti gėrį nuo blogio, atjausti ir paguosti. 

1  Kokia, Sauliaus manymu, turi būti pasaka? Kodėl?
2  Padėk senelei rasti pasakos siūlą – perskaityk Hanso Kristiano Anderseno pasaką 

„Karalaitė ant žirnio”. 

neužmigtų  pamečiau  ačiū

visada smagu klausytis senelės pasakų. Pasakose daug kas kitaip 
negu tikrovėje. Gyvuliai jose kalba, varlė pavirsta karalaite, o 
žmogus, apsiavęs stebuklingais batais, atsiduria, kur nori. Senovėje 
pasakų knygų nebuvo – žmonės jas sekdavo vieni kitiems. vėliau 
pasakas imta užrašinėti. Pasakas kuria ir rašytojai.
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Lietuvių pasaka 

Gobšuolis ir kvailio žvėrys

Sykį du broliai pasidalijo savo tėvo ūkį.  
vyresnysis brolis buvo labai gobšus, jis pasiėmė visą turtą, o kvailam 
jaunėliui atidavė tik seną pirtį.

Kartą kvailys susijuosė virve ir išėjo į turgų. Keliu eidamas pagavo kiškį. 
Pririšo prie virvės ir vedasi.

Sutikęs kvailį, vyresnysis brolis klausia:
– Ką tu čia vedies?
– Kopūstų pjaustytoją, – atsakė kvailys.  

– Pirk, kad nori. Įleisi į daržą ir supjaustys  
kopūstus, nereikės šeimininkei.

Brolis nupirko kiškį ir įleido į kopūstų daržą.

Sekame pasakas

Būdvardis sakinyje dažniausiai eina prieš daiktavardį.

pjaustytoją  supjaustys  įleisi

darbštus – tingus  protingas – kvailas 
piktas – geras       dosnus – gobšus   
teisingas – klastingas  vyresnis – jaunesnis

Ką vediesi?

1  Žiūrėdamas į paveikslėlius, sek pasaką toliau: papasakok, kaip 
jaunėlis pardavė gobšiam broliui kitus žvėris. 

2  Koks buvo vyresnis brolis, o koks jaunesnis? Apibūdindamas 
veikėjus, stenkis pavartoti žodynėlyje pateiktus žodžius.

3  Rask pasakoje būdvardžių. Patyrinėk, ar būdvardis sakinyje 
eina prieš daiktavardį, ar po jo.

Žąsų piemenaitę.

Ką parsivedei?

Avių kirpėją. 

Ką parsivedei?

Bitininką.
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Lietuvių pasaka

Vilkas ir ožiukai

Buvo senelis ir senutė, turėjo jiedu ožkelę. Kai senelis ir senutė numirė,  
ožkelė liko viena.

Atsivedė ožkelė ožiukų – juodų, margų ir žilų, o vieną kreivakojėlį.
Išeidama ganytis ožkelė palieka vaikelius namie, liepia jiems duris gerai 

uždaryti ir nieko neįsileisti. Priėdusi pareina ji namo ir šaukia:

Atidarykit, vaikeliai, dureles:
Mano rageliai neša šienelio,
Mano speneliai pilni pienelio.

ožiukai atidaro duris, ožkelė prišeria  
juos šieneliu, pagirdo pieneliu.

nugirdo vilkas, kaip ožkelė savo vaikelius  
šaukia. Kai ji vėl išėjo ganytis, vilkas atslinko  
prie trobelės ir ėmė šaukti storu balsu:

Atidarykit, vaikeliai, dureles:
Mano rageliai neša šienelio,
Mano auselės pilnos pienelio.

ožiukai atsiliepė:
− Tai ne mūsų mamytė! Mūsų mamytė plonai šaukia.
nulėkė vilkas pas kalvį, kad paplonintų liežuvį. Kalvis suplojo jam liežuvį 

ant priekalo. vilkas vėl atbėgo prie ožkos trobelės ir šaukia jau ploniau:

Atidarykit, vaikeliai, dureles:
Mano rageliai neša šienelio,
Mano auselės pilnos pienelio.

Ėmė ir atidarė ožkos vaikeliai duris. vilkas  
kaip šoko vidun ir prarijo visus ožiukus –  
juodus, margus ir žilus. Liko tik vienas                                          
kreivakojėlis: užšoko ant lentynos, 
apsivožė puodu ir išsigelbėjo.

Parėjo ožkelė namo ir šaukia:

Svečiuose pas pasaką „Vilkas ir ožiukai”

juodų  margų  žilų 
           kreivakojėlį
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Atidarykit, vaikeliai, dureles:
Mano rageliai neša šienelio,
Mano speneliai pilni pienelio.

Šaukia šaukia – niekas 
neatidaro. Pasižiūri – ogi durys 
praviros. Įbėga vidun ir nieko 
neranda: nebėra jos vaikelių. 
Atsirado tik vienas kreivakojėlis.

− Tai, mamyte, suėdė vilkas 
mano brolelius, tik aš vienas 
likau: užšokau ant lentynos ir 
pasislėpiau po puodu, − verkė ožiukas.

Apverkė apraudojo ožkelė savo vaikelius. Paėmė puodą, po kuriuo buvo 
pasislėpęs kreivakojėlis, ir pradėjo maišyti tešlą blynams. Pas vieną kaimyną 
nuėjo vandens, pas kitą – druskos, pas trečią – miltų, pas ketvirtą – sviesto, 
pas penktą – keptuvės. 

Tada nusivedė ožkelė savo kreivakojėlį prie aukštos tvoros ir ėmė blynus 
kepti. Užkūrė ugnelę – dūmai rūksta.

Atėjo vilkas prie tvoros, ožkelė jam sako:
− Kišk uodegą į tvorą, kūmuli, užsimerk ir išsižiok. Atnešiu aš tau blynelį!
vilkas įrėmė į tvorą uodegą, užsimerkė ir plačiai išsižiojo. Tada ožkelė 

šust jam į gerklę karštą keptuvę. vilkas tik ū-ū-ū! – ir atgal į mišką. ožkelė 
bėga jam iš paskos šaukdama:

− Stauk, kriok, kūmuli, ir vaikelius man atiduok!
Staugė, kriokė, tampėsi vilkas, kol jam pilvas perplyšo.
Ir pasipylė vilkui iš pilvo ožiukai – juodi, margi ir žili. Susirinko juos ožkelė 

į sterblę ir parsinešė namo.
Ir aš ten buvau, su ožiukais blynelius valgiau, burnoje neturėjau, taukai 

per smakrą varvėjo.

1  Išvardyk pasakos veikėjus. Kuris iš jų tau labiausiai patiko?
2  Pasek pasaką. Stenkis pasakoti taip, kad kiti norėtų tavęs klausyti.
3  Rask pasakos tekste būdvardžių. Pasakyk jų giminę. 

Svečiuose pas pasaką „Vilkas ir ožiukai”

Būdvardžiai gali būti dviejų giminių – vyriškosios (mažas, didelis, 
gražus) ir moteriškosios (maža, didelė, graži).
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Lietuvių pasaka 

Duona – geriausias daiktas

Jaunas kunigaikštis vedė pačią. Po vestuvių jis parodė jai savo turtus – 
brangius daiktus, gyvulius, dvarus, laukus, miškus. Jaunoji moteriškė ir sako:

– visi daiktai, kuriuos man parodei, labai geri. Bet man atrodo, kad 
geriausias daiktas yra duona.

valdovui nepatiko toks pačios pasakymas. Tačiau  
ji nė nemanė nusileisti – jai duona atrodė geriausias  
daiktas, ir gana.

Po kiek laiko kunigaikštis medžiojo girioje  
ir paklydo. Eina šen, eina ten – niekur iš girios  
nebeišeina ir jokio žmogaus nebesutinka. valgyti  
jau nieko neturi, o žarna žarną ryja. nieko daugiau negalvoja, kaip tik apie 
valgį. Laimė, užėjo varguolio  
trobelę.

– Pasigailėk manęs, – tarė valdovas,  
– duok man ko nors užvalgyti. Badas mane baigia.

– nebeturiu nieko, tik juodos duonos,  
– atsakė žmogus.

– duok nors kąsnelį, kad nutildyčiau alkį!
varguolis padavė gabalą juodos duonos.  Kunigaikštis  

gardžiai suvalgė ir kiek atsigavo.
Sugrįžęs namo, kunigaikštis tarė pačiai: 
– Tavo tiesa: duona yra geriausias daiktas.

kąsnelį  sugrįžęs

Pamokančios pasakos

daiktavardžiai turi gimines, bet jomis nekaitomi, o būdvardžiai 
kaitomi giminėmis: juodas – juoda, gražus – graži.

alkanas – alkana    sotus – soti      brangus – brangi     pigus – pigi 
geras – gera   blogas – bloga    jaunas – jauna  geriausias – geriausia   
blogiausias – blogiausia   turtingas – turtinga   vargingas – varginga

1  Kuo gyrėsi kunigaikštis savo jaunai žmonai? 
2  Ką apie turtą manė valdovo pati?
3  Kada kunigaikštis pakeitė savo nuomonę apie duoną? Kodėl?
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Pasiklydusios pasakos

Renkame gražiausią pasaką

1  Iš kokių pasakų „pabėgo” šie sakiniai?
2  Rask juose būdvardžius. Pasakyk, į kokį klausimą jie atsako, ir nurodyk jų giminę.
3  Atsakydamas į klausimus, sukurk pasaką. Pavartok kuo daugiau būdvardžių.

    Kada už devynių jūrų, devynių kalnų gyveno labai senas žmogus?

    Kuo jis vardu?

    Ką jis veikė?

    Kas kartą atsitiko?

    Kokius gerus darbus atliko žmogus? 

  Kodėl žmogus nugalėjo piktą slibiną?

Būdvardžiai su daiktavardžiais derinami gimine.  
nuo daiktavardžio giminės priklauso būdvardžio giminė:                                   

juodas ožiukas (vyr. g.) – graži antis (mot. g.).

Atsivedė ožkelė ožiukų 
– juodų, margų ir žilų, o 
vieną kreivakojėlį.

Atbėgusi prie upės, panėrė ąsotį į 
vandenį. Pilnas vandens ąsotis
ėmė tempti lapę žemyn.

– Tavo tiesa: duona yra 
geriausias daiktas.

Gyveno senutė ir turėjo rainą 
katinuką. Išėjo jie kartą vantų 
pjauti. Tik šlept, vienas lapelis 
nukrito katinukui ant uodegėlės. 

Kitą dieną jauniausias brolis nuėjo į ežerą 
rakto ieškoti. Tą valandą priplaukė prie 
kranto graži antis su šimtais raibų draugių. 



40

TURINYS

Patarlių dėlionės

Patarlių patarlės

Patarlių domino
vienas žaidėjas prisimena arba sugalvoja kokią nors patarlę. Kitas turi 

pasakyti tokią, kad joje pasikartotų nors vienas pirmosios patarlės žodis 
(žodžių forma gali būti skirtinga). Trečias sako patarlę, kurioje būtų 
antrosios patarlės žodis, ir t. t. Laimi tas, kuris daugiausia kartų pratęsia 
žaidimą. 

Būdvardžių, kaip ir daiktavardžių, yra du skaičiai: vienaskaita  
ir daugiskaita. Būdvardžiai su daiktavardžiais derinami skaičiumi:   
geras darbas (vns.) – geri darbai (dgs.).

1  Padėk nykštukui sutvarkyti ir perskaityti patarles.
2  Rask patarlėse būdvardžių. Pasakyk jų skaičių ir giminę.

naujas – senas     didelis – mažas    didesnis – mažesnis 
kartus – saldus    juodas – baltas    svetimas – savas

Pa tar lės – tai to kie po sa kiai, ku riais žmo nės no ri vie ni 
ki tus gra žiai pa mo ky ti. Tik va bė da – su si pai nio jo. Gal 
jūs ga li te pa dė ti?

nauja šluota

Prieš vėją

Juodos rankos –

Blogi darbai

didi išmintis 

Svetimoje girioje 
gražiai šluoja.

nepapūsi.

balta duona.

akis bado.

Šiandien negulsi,

rytoj nekelsi.

bet jo vaisiai saldūs.

mažoje galvelėje 
sutelpa.

didesnis garsas.

Mokslo šaknys 
karčios, 
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Mįslių kraitelė

Menu mįslę keturgyslę...

šiaudinė  riogso  pasilenkia

Mįslės ugdo vaizduotę ir logišką mąstymą.  
Jas spėjant, kartais reikia gerokai pasukti galvą, nes mįslėse  

mintys pasakomos gudriai, išmoningai.

1 Perskaityk ir įmink mįsles.
2  Rask mįslėse būdvardžių. Pasakyk jų giminę ir skaičių.
3  Kurioje mįslėje būdvardžių neradai?

Balti marškinėliai, auksinė kepurėlė.Tarp dviejų mėlynų ežerų 
kalnas riogso.

Akmeninės kojos, medinis liemuo, 
stiklinės akys, šiaudinė kepurė. 

Striukas bukas vokietukas  
kietų kaulų kailinukais.

Raudona panelė – kas pro ją eina, pasilenkia.

Keturi talatuoja, penktas kelią šluoja.

Skaisti graži mergelė mėlynoj pievoj vaikštinėja.

mįslė   minklė   galvosūkis   kryžiažodis   rebusas 
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Noriu būti toks, koks esu

Antanas Jonynas

Aš toks

Mano ausys kaip gargonai,
mano dantys kaip vargonai,
mano kojos kaip žargonai,
aš labai labai puikus!

Mano nosis kaip šparagas,
mano pilvas kaip pyragas,
mano balsas kaip trimito
penktą valandą iš ryto.

Aš dryžuotas kaip arbūzas,
patogus kaip autobusas,
malonus kaip malūnėlis –
aš be galo, aš be galo,
aš be galo, aš be galo,
aš be galo, aš be galo,
aš beprotiškai puikus?!

visi žmonės yra daug kuo panašūs ir labai skirtingi.  

1  Kokių minčių tau kilo perskaičius eilėraštį?
2 Gal ir tu galėtum apie save parašyti panašų kūrinį?
3  Papasakok, koks tu esi ir koks norėtum būti.
4  Rask eilėraštyje kelis vienaskaitos būdvardžius. Pasakyk jų daugiskaitą.

Į ką panašus tavo 
mažas broliukas?

Iš akių – į mamą, iš 
plaukų – į tėtę, o iš balso  

– į greitąją pagalbą.

panašus – panašūs    skirtingas – skirtingi   vienintelis – vieninteliai 
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Konstantinas Ušinskis

Mokykis palaukti
Kartą gyveno neklaužada gaidžiukas. Pamatė jis  

sode serbentus ir ėmė lesti.
– Broleli gaideli, palauk, kol serbentai  

prisirps! – šaukia sesytė vištytė.
Bet gaidžiukas nepaklausė ir susirgo. Gydė  

vištytė brolelį, kol jis pasveiko. Išėjo gaidžiukas  
į laukus. Bėginėjo, šokinėjo, sušilo ir nubėgo  
į upelį atsigerti. vištytė prašo:

– negerk, broleli gaideli, palauk, kol atvėsi.
nepaklausė gaidžiukas ir ilgai sirgo.
Atėjo žiema. Išėjo gaidžiukas pasivaikščioti. Mato – upė  

ledu apsiklojo, ir nubėgo pačiuožinėti. vištytė prašo:

gaidžiukas  atsigerti   
pačiuožinėti  paskęsi 

Būsiu paklusnus

Jeigu būdvardžio vienaskaitos galūnė -us (sunkus), tai daugiskaitos 
galūnė bus -ūs (sunkūs), jeigu vienaskaitos galūnė -is (medinis),  

tai daugiskaitos -iai (mediniai). 

1  Kas atsitiko, kai gaidžiukas nepaklausė sesytės?
2  Kaip tu pasielgtum gaidžiuko vietoje?
3  Perskaityk posakius. Rask juose būdvardžius. Pasakyk jų skaičių.

paklusnus   nepaklusnus   neklaužada    kantrus   nekantrus

– vai broleli gaideli, palauk!  
Ledas dar visai plonas, paskęsi.

nepaklausė gaidžiukas ir nučiuožė per ledą.  
Ledas tik triokšt, gaidžiukas – kliunkt į vandenį!  
Tiek vištytė jį ir tematė.
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L. Gintas

Aš pati

Kriaušių kraitę nešdama,
Grįžo iš turgaus mama.
Ir nustebo – kas čia daros?
Grindys švarios, lubos švarios,
Ant kėdžių ir ant spintelės
Kur pažiūri – nė dulkelės.
o batukai,
o batukai –
Tviska tartum veidrodukai.
o prieš veidrodį gražiausią
Katinukas veidą prausia...
„Kas čia tvarkė, kas čia valė,
Gal teta, o gal senelė?” –
„Aš pati tvarkiau, mamyte!”

Jeigu būdvardžių vienaskaitos galūnės yra -a, -i, -ė (gera, šviesi, 
sidabrinė), tai daugiskaitos bus -os, -ios, -ės (geros, šviesios,  
sidabrinės).

1  Kodėl mama nustebo? Ko ji paklausė?
2  Kaip atrodė mergaitės sutvarkytas kambarys? Perskaityk. Palygink teksto turinį su 

iliustracija.
3  Papasakok, kaip sutvarkysi paveikslėlyje pavaizduotą kambarį. Gali panaudoti žo-

dynėlyje pateiktus žodžius.

sutvarkysiu     sukabinsiu    išvalysiu      surinksiu      paklosiu    
palaistysiu       sudėsiu         pašluosiu     išplausiu       išmesiu

švarios  gražiausią

Būsiu tvarkingas
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Kazys Saja

Pasaka apie du karalius
I dalis

Kitą kartą vienoj karalystėj buvo piktas karalius. Išsiruošė kartą jis į 
svečius. Keliai dulkėjo, karalius murmėjo, nes nuo dulkių pabalo karūna, 
barzda ir dar šis tas. Staiga arklys pasibaidė, vežimas užkliuvo už stulpo ir 
apsivertė. valdovas keberiokšt į griovį, net karūna nusirito.

– Ak tu šioks, toks ir anoks! – suriko karalius, atėmęs iš vežėjo botagą. – 
Žirgo suvaldyti nemoki!

– Kad pasibaidė, valdove... Kažkokia musė jam ausin įsivėlė... 
Bet karalius nesiklausydamas čiaukšt čiaukšt botagu vežėjui per šonus. 

Liepė iškinkyti arklį ir pačiam parvežti valdovą namo. Ir kol vežėjas vežė, tol 
karalius šaukė „nio!” ir pliaukšėjo botagu.

Būdvardžių, kurie atsako į klausimą kokių?,  
galūnėse rašome -ų, -ių: geltonų, žalių.

Visada būsiu mandagus

keberiokšt  į svečius  
kažkokia  čiaukšt

1  Koks buvo karalius? Kas jam nutiko?
2  Kaip karalius elgėsi, apvirtus vežimui?
3  Perskaityk visą Kazio Sajos kūrinį ir papasakok, kaip elgėsi kitas karalius, ištikus 

tokiai pačiai nelaimei. 

piktas     rūstus    blogas     nedoras     kerštingas
nepiktas   geras    doras      atlaidus     žmoniškas    gailestingas
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Kazys Marukas

Kuris geriausias?

Kartą pas vaikus atėjo dėdė. Išsitraukęs iš kišenės didelę  
šokolado plytelę, pasakė:

– duosiu tam, kuris iš jūsų pats geriausias.
– Aš! Aš! Aš! – vieni už kitus garsiau šaukė  

berniukai ir mergaitės.
– o kodėl tu tyli? – paklausė dėdė nedidukę mergaitę.
– Geriausias yra Giedrius, – atsakė mergaitė ir parodė į stovintį prie 

vežimėlio nedrąsų berniuką. – Jis padeda savo mamai: mažą sesutę prižiūri 
ir iš krautuvės atneša, ko reikia... 

– Tavo tiesa, – pridūrė dėdė. – Kuris iš tikrųjų yra geras, niekad 
nesigiria, – ir atidavė šokoladą Giedriui.

Šis gražiai padėkojo, čia pat su visais po lygiai  
pasidalijo. nepamiršo ir vežimėlyje sėdinčios sesutės.

Nebūsiu pagyrūnas

Būdvardžių, kurie atsako į klausimą kokią?, galūnėse rašome -ą, 
-ią, -ę: gerą, gražią, auksinę.

1  Ko mus moko kūrinys?
2  Kuris skaitinio sakinys svarbiausias?  

Perskaityk jį.
3  Paaiškinkite patarlę: Būk giriamas, bet nesigirk. 
4  Rask tekste ir perskaityk būdvardžius. Paaiškink jų galūnių rašybą.

didelę  nedrąsų  mažą  nedidukę

 girti   pagirti   pasigirti   pagyros   pagyrūnas

Būk giriamas,  
bet nesigirk.

nebūsiu 
pagyrūnas.
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Būsiu drąsus

Vytautas V. Landsbergis

Gedimino dainelė

nulipdžiau snieginį senį,
Sniego senį besmegenį,
Kartą pašvietė saulytė –
Liko tik maža balytė...

Pastačiau piratų laivą,
Ir ne tiesų, ir ne kreivą.
Plaukė jis per gilią balą –
Bures vėjas makalavo.

Bet pakilo uraganas
Ir piratų vadas senas
Liepė tuoj nuleist bures,
visą mantą laukan mest.

Aš audros tos nebijau –
Skersai balą nubridau,
Ir ištraukiau keistą laivą – 
Lyg ir tiesų, lyg ir kreivą.

Kai baisu, 
užsidenk maišu! 

snieginį  tiesų  kreivą  gilią 
keistą  nulipdžiau  lyg 

Būdvardžių, kurie atsako į klausimą kokį?,  
galūnėse rašome -ą, -į, -ų: gerą, didelį, saldų.

drąsus    bailus   drąsuolis   bailys   bijoti   išsigąsti

1  Papasakok, kaip vaikas žaidė kieme.
2  Koks buvo vaiko pastatytas laivas? 
3  Rask tekste būdvardžius, kurie atsako į klausimą kokį? Atkreipk dėmesį į jų galūnių 

rašybą.
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Kur dingo būdvardžiai? 

Būdvardžių karalystėje

Žaidimas 

Avinėliai
Stipriausias ir vikriausias berniukas šūkteli:

vedu avinėlius
Į baltus dobilėlius!
Avinėlio trumpa uodegytė,
Kas pridurs?

Prie berniuko už vienas kito tuojau kabinasi vaikai. Susidaro gana ilga vora. 
Tada vadovas su visa ilga „uodega” pradeda bėgioti. Jis sukinėjasi, pritupia, 
staigiai sustoja, stengiasi pasiekti uodegos galą ir paliesti ten esantį vaiką. Jeigu 
kuris žaidėjas nespėja bėgti kartu su kitais arba vadovas jį paliečia ranka, tai 
išeina iš žaidimo. Kas ilgiausiai išsilaiko voroje, tas laikomas žaidimo laimėtoju.

1  Papildyk skaitytų kūrinių ištraukas praleistais būdvardžiais. 
2  Iš kurių tekstų „pabėgo” pateikti sakiniai? Kas jų autoriai?
3  Pažaiskite žaidimą. Paieškokite žaidimo aprašyme būdvardžių. 

Kodėl rūgštynės ?
Kodėl avietės ?

– vai broleli gaideli, 
palauk!
Ledas dar visai . 

vilkas kaip šoko vidun ir prarijo  
visus ožiukus – ,  ir .

Kuris iš tikrųjų yra  
, niekad nesigiria.

Kitą kartą vienoj 
karalystėj buvo  
karalius.
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Būdvardžių karalystėje

4  Atsakyk į klausimus ir kartu su nykštuku pakartok žinias apie būdvardį.
5  Palenktyniaukite, kas daugiau pasakys būdvardžių, tinkančių apibūdinti nurody-

tam daiktui. Pvz., obuolys – saldus, skanus, sultingas, raudonas...

Kokį?
gerą 
stiprų
auksinį

Kokią?
aukštą

medinę
gražią

Kokių?
senų

įdomių

Koks? – Kokie?
sidabrinis – sidabriniai 
geras – geri
gražus – gražūs 

• Prisimink būdvardžių galūnių 
rašybą.

• Ką vadiname 
būdvardžiu?

• Į kokius klausimus 
atsako būdvardis?

• Kokios yra 
būdvardžių giminės 
ir skaičiai?

• Kuo būdvardis 
derinamas su 
daiktavardžiu?
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Sigitas Geda

Ką darau?

o dabartės aš tyliu,
o dabar visus myliu,
o dabar kažką sapnuoju,
Rogėm vasarą važiuoju.

o dabar eiles rašau,
o dabar klausyt prašau:
Beldžiuos į duris – bar bar...
Ką gi aš darau dabar?

Visi ką nors veikia

veiksmažodis yra kalbos dalis, kuri reiškia daikto veiksmą:  
dirba, žiūri, vairuoja.

1  Apie kokius veiksmus kalbama eilėraštyje?
2  Išmok eilėraštį atmintinai. Jį deklamuodamas pamėgink parodyti, ką darai.
3  dėl ko susiginčijo paveikslėliuose pavaizduoti vaikai? Kuris berniukas teisus?
4  Pasakyk, ką veikia kiti nupiešti vaikai.

veikti    veikia    veiksmas    veikla    veiksmažodis

tyliu  myliu  važiuoju  
beldžiuos  žiūri

Aš skaitau 
knygą.

nieko...

Argi? Juk dabar daug ką 
veiki: guli, žiūri, kvėpuoji, 

galvoji, augi...

Ką veiki?

Aš mėtau 
kamuolį.

Aš šokinėju 
per šokdynę.
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Kazys Binkis

Dirbk ir baiki

Žiūri, dairos dominykas:
Čia vaikų būreliai
dirba įvairius dalykus,
dirba, kas ką gali.
Čia kraitelę vienas pina,
Kitas lenkia lanką,
Čia vėl baigia dirbt mašiną,
o tenai patranką.
vežimėliu savo darbo
Linksmi važinėjas...
niekas čia nesėdi dykas,
dirbt visiems čia reikia.
dirba įvairius dalykus,
dirba, kol pabaigia...

Darbą reikia baigti

veiksmažodžiai yra ir žodžiai: serga, yra, liūdi.  
Jie reiškia daikto būseną.

1  Ką veikia eilėraštyje aprašyti vaikai? Perskaityk.
2  Kaip vaikai dirba? Kas pasakyta eilėraščio paskutinėse eilutėse?
3  Pasakyk, ką dabar veikia tavo klasės draugai ir mokytojas.
4  Palenktyniaukite, kas ras eilėraštyje daugiau veiksmažodžių.

lenkia  baigia  reikia
  pabaigia

dykas  išdykauja  dykaduonis  dykinėja
darbas  darbštus  darbštuolis  dirba
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Ramutė Skučaitė 

Pasakėlė apie sveikatą

Pas Jonuką užbėgo danutė. o Jonukui pupt viena ašara, pupt kita...
– Eime, Jonuk, laukan! 
– negaliu, – sako berniukas. – Sergu, neturiu sveikatos. 
– neturi sveikatos? Gėdos tu neturi šitaip šnekėti! – staiga prabilo didelė 

geltona kriaušė. Ji buvo padėta ant kėdės šalia Jonuko lovos. 
– Sveikatos jis neturi! Juk aš – pati sveikata! 
– Aš irgi sveikata! – suskambo plonutėlis balsiukas, ir kažkas pakuteno 

abiejų vaikų nosytes. Ant nosyčių atsirado po mažą linksmą strazdanėlę. 
Ak, tas spinduliukas!.. Jonukas nusišypsojo. 
– Sveiki gyvi! Aš – sveikata! – tarė šypsena. 
– Ir aš! – sugirgždino duris vėjelis. 
– Ir mes! – šaukė nokstančios palangėje avietės. 
– Ir mes! – viena už visas tarė žirnio ankštis. 
– Aš! – tvirtino po medžiu snaudęs šešėlis. 
– Sveikata – tai aš! – nukrito žemėn prinokęs obuolys. 
– Aš! Mes! Aš! – kalbėjo serbentų kekės, morkos, bulvytės, šnarėjo upės 

bangelės, šnabždėjo smėliukas, ošė miškas. 
net paukščio dainelė tarė: 
– Svei-ka-ta! 
Paskui sutemo. Atėjo miegas ir pasakė: 
– Miegok, Jonuk. Aš – sveikata. 
Rytą Jonukas buvo visai sveikas. 
– Ačiū! – šūktelėjo jis ir nusijuokė iš džiaugsmo. 
vėl atbėgo danutė ir, pamačiusi pasveikusį Jonuką, taip pat ėmė juoktis. 
– Aš irgi sveikata! – linksmai tarė juokas.

Noriu augti sveikas

negaliu  neturiu  
džiaugsmo  pamačiusi

1  Kodėl Jonukas verkė?
2  Kas aplankė „ligonį”? Ką jam patarė?
3  Kodėl Jonukas pasveiko?
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Noriu augti sveikas

veiksmažodžiai atsako į klausimus ką veikia? (miega),  
ką veikė? (miegojo), ką veikdavo? (miegodavo),  

ką veiks? (miegos), ką veikti? (miegoti).

4  Pažvelk į paveikslėlius ir papasakok, ką daro vaikai, kad augtų sveiki.
5  Kaip tu rūpiniesi savo sveikata?
6  Kodėl sveikatą reikia tausoti?
7  Rask „Pasakėlėje apie sveikatą” kelis veiksmažodžius. Į kokius klausimus jie atsako?

Gera nuotaika

Sp
or

ta
s

Mokėji
mas 

išv
en

gti p
av

ojų

Tinkamas 
maitinimasis

Geras miegasPo
ils

is

Med
ici

nos 

pag
alb

a

Švara

Kad augtume sveiki

mankštinasi    grūdinasi   prausiasi      valgo       juokiasi       gydosi 
sportuoja          poilsiauja     maudosi       miega      tikrina sveikatą  
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Birutė Lenkytė 

Dantukai

Ei, vaikučiai! 
Kas ten rauda? 
Kas ten šypso? 
Kam ten skauda? 
Ką, kas rytą atsikėlę, 
valote po pusrytėlių? 
Kas ten obuoliuką graužia? 
Ką dažnai vaikučiai skriaudžia? 
Kas ten kramto duoną, sviestą? 
Kas be galo švarą mėgsta? 
Kas? 
Ištikimi kramtukai, 
Jūs maži, balti 
dantukai!

1  Kas yra geriausi dantukų draugai, o kas jų priešai?
2  Kam žmogui reikalingi dantys? 
3  Perskaityk mįsles. Rask jose veiksmažodžius.

  Ant dviejų laktelių tupi baltos vištelės.

  dešimt uždirba, trisdešimt du suvalgo. 

  Už balto beržynėlio šuo loja.

Rūpinuosi dantukais

graužia  skriaudžia  mėgsta
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Rūpinuosi dantukais

veiksmažodžių vienaskaitos ir daugiskaitos trečiojo asmens  
formos sutampa: jis, ji valgo (vns.) – jie, jos valgo (dgs.).

4  Kodėl vaikų dantukai yra sveiki?
5  Rask vaikų pasakojimuose veiksmažodžius. Kaip keičiasi veiksmažodžių galūnės? 

nuo ko jos priklauso?
6  Kiek yra veiksmažodžių skaičių, o kiek asmenų?

Vie na skai ta
Pir ma sis (I) as muo –    aš mėgstu
Ant ra sis (II) as muo –   tu mėgsti
Tre čia sis (III) as muo – jis, ji mėgsta

Daugi skai ta
Pir ma sis (I) as muo –     mes mėgstame
Ant ra sis (II) as muo –  jūs mėgstate
Tre čia sis (III) as muo – jie, jos mėgsta

veiksmažodžių galūnės rodo jų asmenį ir skaičių. 
veiksmažodžių yra du skaičiai ir trys asmenys.

Aš turiu  
sveikus dantukus, nes 
valgau daug vaisių ir 

daržovių.

Tu turi  
sveikus dantukus, 

nes geri daug pieno.

Jūs turite  
sveikus dantukus, 

nes juos valote.

Jie turi  
sveikus dantukus, nes 
tikrina juos pas dantų 

gydytoją.

Mes turime  
sveikus dantukus, nes 

negeriame saldžių 
gėrimų.

Jis ir ji turi 
sveikus dantukus, 

nes vengia  
saldumynų.
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Kaip išsaugoti gerą klausą ir regėjimą?

SAUGoKITE AKIS!

nEŽIŪRĖKITE  

TELEvIZoRIAUS  

BE SAIKo!

SAUGoKITE AKIS!
nEŽIŪRĖKITE  

TELEvIZoRIAUS  
BE SAIKo!

SAUGoKITE AKIS!

nEŽIŪRĖKITE  

TELEvIZoRIAUS  

BE SAIKo!

SAUGoKITE AKIS!nEŽIŪRĖKITE  TELEvIZoRIAUS  BE SAIKo!

SAUGoKITE AKIS!nEŽIŪRĖKITE  TELEvIZoRIAUS  BE SAIKo!

SAUGoKITE AKIS!nEŽIŪRĖKITE  TELEvIZoRIAUS  BE SAIKo!

Vladas Minius

Saugokite akis
būriavosi  žybčiojo  įleisdavo  

liepdavo  kažkokius

1  Ką vaikai matė televizorių ekranuose? 
2  Kokį užrašą žiūrovai pamatė nutrūkus filmukams? Kodėl?
3  Ką paaiškino gydytojas ir seselė? 

Keitėsi raidžių spalvos, žybčiojo ir virpėjo, net akis ėmė gelti. Paskui 
ekranuose pasirodė eilė vaikų, laukiančių prie akių gydytojo kabineto durų.

vaikus po keletą iš karto įleisdavo seselė ir susodindavo. Gydytojas 
liepdavo skaityti raides ir skaičius pakabintame plakate. Kai kurie vaikai 
išeidavo iš gydytojo kabineto jau su akiniais.

– Jie kasdien žiūrėdavo po keletą mulčiukų ir dar kitokių filmų, – pasakė 
gydytojas, atsigręžęs į žiūrovus. – o sekmadieniais, vos tik pabudę, įsijungdavo 
televizorių.

– Štai kuo baigiasi per ilgas televizoriaus žiūrėjimas, – pasakė seselė, 
lašindama keliems vaikams į akis kažkokius lašiukus. – Akių uždegimas.

Salėje puikavosi keliolika televizorių su plačiais kaip klasės rašymo lenta 
ekranais. Prie jų būriavosi vaikai. Kiekviename ekrane rodė spalvotus 
multiplikacinius filmus. Tuos filmus vaikai jau buvo matę, gal net po keletą 
kartų. vis tiek jie negalėjo atitraukti akių nuo ekranų.

Staiga visų televizorių ekranuose multifilmai nutrūko ir vietoj jų sužėrėjo 
užrašai:
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Kaip išsaugoti gerą klausą ir regėjimą?

Su veiksmažodžiais vartojami žodžiai aš, tu, jis, ji, 
mes, jūs, jie, jos padeda atskirti veiksmažodžių asmenis.

4  Pažiūrėk į paveikslėlius ir pasakyk, kaip reikia elgtis, norint išsaugoti  
gerą klausą ir regėjimą.

5  Kartu su nykštuku pasimokyk asmenuoti veiksmažodžius.

 vienaskaita 

 aš       klausau   žiūriu    girdžiu 
 tu     klausai    žiūri       girdi
 jis, ji    klauso     žiūri       girdi
 daugiskaita 

 mes     klausome  žiūrime  girdime 
 jūs      klausote  žiūrite  girdite
 jie, jos klauso  žiūri  girdi

nekrapštau   neklausau   netriukšmauju   neskaitau   nežiūriu   nešluostau

Ko nemėgsta mūsų akys ir ausys?
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Jonas Šukys

 *** 
Tokio statinio vytukas tikrai niekur nebuvo matęs. Puikus permatomas 

stiklas, žėrintis šviesomis. Trys aukštai. Puošniausiai atrodė vidurinis 
aukštas, maždaug sulig žeme. Jo užrašas – dABARTIS. Požemyje – irgi iš 
stiklo – įrengtas ne mažiau dailus apatinis aukštas. virš jo švietė užrašas – 
PRAEITIS. Trečiasis, viršutinis, aukštas su lengvutėmis stiklo sienomis lyg 
plaukte plaukė ore. Ten puikavosi užrašas – ATEITIS.

Mūsų vaizduotė

veiksmas gali vykti dabar (skaitome), galėjo vykti praeityje  
(skaitėme, skaitydavome) ir galės vykti ateityje (skaitysime).

1  Kokį statinį savo vaizduotėje sukūrė vytukas? Papasakok apie jį draugams. 
2  Sugalvok tekstui pavadinimą.

praėjo – praeitis   ateis – ateitis     dabar yra – dabartis

dABARTIS

ATEITIS

dabar     esu    girdžiu     matau

Rytoj   būsiu   girdėsiu   matysiu

PRAEITIS
     vakar                             dažnai
buvau   mačiau         būdavau   matydavau
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Leonardas Gutauskas

Pasaka be galo

Atėjo Jonelis. Užkopė į dangų – rado ąžuolą. Įlipo į tą ąžuolą – rado skrynią. 
Atidarė skrynią – rado aukso kiaušinį. Sumušė kiaušinį – rado antį. Ta antis 
sudėjo aukso kiaušinį. Jonelis tą kiaušinį paslėpė skrynioje. Skrynią įkėlė į 
ąžuolą. Ąžuolą pastatė ant dangaus. 

Atėjau aš. Užkopiau į dangų – radau ąžuolą.  
Įlipau į ąžuolą – radau skrynią. Atidariau  
skrynią – radau aukso kiaušinį. Sumušiau  
kiaušinį – radau antį. Ta antis sudėjo kitą aukso  
kiaušinį. Aš tą kiaušinį paslėpiau skrynioje.  
Skrynią įkėliau į ąžuolą. Ąžuolą pastačiau ant  
dangaus.

Atėjai tu. Užkopei į dangų – radai ąžuolą.  
Įlipai į tą ąžuolą – radai skrynią...

Atėjo vytukas ir onutė. Užkopė į dangų –  
rado ąžuolą...

Atėjome mes. Užkopėme į dangų...
Atėjote jūs. Užkopėte... 

Kas ugdo vaizduotę ir atmintį?

veiksmažodžiai, atsakydami į klausimus ką veikia? ką veikė? ką 
veikdavo? ką veiks?, rodo veiksmo laiką. Yra keturi veiksmažodžių 

laikai: esamasis laikas, būtasis kartinis laikas, būtasis dažninis laikas 
ir būsimasis laikas.

1  Papasakok, ką veikė Jonelis.
2  Sek pasaką, vis keisdamas veiksmažodžių asmenį.
3  Papasakok, ką veikei per pertrauką. Pavartok kuo daugiau veiksmažodžių.

  žaisti    kalbėtis   vaikščioti    skaityti    juokauti   žiūrėti   ilsėtis   

užkopė  įlipo  įkėlė
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Maironis 

Pavasaris

Pavasario saulė prašvito meiliai 
Ir juokiasi, širdį vilioja; 
Iškilo į dangų aukštai vieversiai, 
Čirena, sparneliais plasnoja. 

Išaušo! Išaušo! vėjelis laukų 
Bučiuoja, gaivina krūtinę; 
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų – 
vainikų eilė pirmutinė. 

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! 
vien meilę norėtum dainuoti, 
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti!

Jau pavasaris išaušo

juokiasi  vilioja  plasnoja 
bučiuoja  šviečia

veiksmažodžiai, kurie rodo dabar vykstantį veiksmą ir atsako  
į klausimą ką veikia?, yra esamojo laiko: rašo, turi, neša.

juokas – juokiasi      džiaugsmas – džiaugiasi           meilė – myli
liūdesys – liūdi         nustebimas – nustemba       pyktis – pyksta 
ilgesys – ilgisi          nuobodulys – nuobodžiauja      baimė – bijo

Pavasario laikas –  
džiaugiasi senas  

ir vaikas. 

1  Kokius jausmus sužadina pavasario saulė ir vėjas?
2  Rask kiekvienoje eilėraščio eilutėje veiksmažodžių poras. Pasakyk, kurie iš jų reiš-

kia dabar vykstantį veiksmą.
3  Išmok eilėraštį atmintinai. Padeklamuok jį, išreikšdamas poeto džiaugsmą.

Kai atšyla, ir meška 
iš guolio pakyla. 
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Pranas Mašiotas

Sodas žydi

veiksmažodžių, kurie atsako į klausimą ką veikia?, galūnėse rašome 
-a, -ia, -i, -o: eina, ūžia, tyli, rašo. Jie niekada neturi galūnės -e.

1  Kaip atrodo sodas pavasarį? Kokius garsus galima išgirsti sode šiuo metų laiku?
2  Ką sode veikia bitelės? Ką joms kalba sodo medžiai?
3  Išsiruošk ir tu į sodo žydėjimo šventę, o paskui papasakok draugams savo įspūdžius.
4  Rask tekste veiksmažodžių. Kada vykstantį veiksmą jie nusako? Pasakyk jų galūnes.

Žydinčiam sode

švenčia  kvepia  veria   
džiaugiasi  kviečiasi  geidžia

byzgia   zimzi   skamba   šnabžda   ošia   šlama

Žydi sodo medžiai, pavasario šventę švenčia.  
oras smagiai kvepia, skaistūs žiedai akį veria.

Bitelės, pavasario saulės pažadintos, po orą šaudo,  
zimzi. nuo žiedelio į žiedelį nutūpusios, rūpestingai medutį renka. 

džiaugiasi vyšnios, obelys, slyvos, kad jas bitelės lanko. 
– Prašom, prašom, – į svečius kviečiasi. – Saldžių sulčių jums žiedeliuose 

patiekėme. Gerkit sveikos, kiek širdelė geidžia. 
Ir paukšteliai laksto, šakose nardo. 
– Lankykitės, paukšteliai, – šnabžda jiems medžiai, šakelėmis linguodami. 

– Kuriam patinka, mūsų šakelėse lizdelius kraukitės, vaikelius perėkite, savo 
dainelėmis juos ir mus linksminkite. 

Ir čiulba, ulba, zimzi, kvepia sodas per linksmą medžių pavasario šventę.
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Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

Pavasario svečiai

Atėjo pavasaris, sniegas ėmė tirpti, upeliai patvino ir plačiai apsėmė 
pievas. Štai jau parlekia mūsų brangiausieji sveteliai: vyturiai, pempės, kielės, 
kregždės, lakštingalos, gegutės ir kiti. Štai kaip knibžda, kaip ošia ir skamba 
girios, laukai ir pievos nuo jų balsų ir dainų. 

Pirmų pirmiausia sveikina mus  
vyturėlis, sakydamas:  

Tarp daugelio balsų vakarais  
girdime puikų lakštingalos balso  
skambėjimą:  

Tai dainininkų karalaitė taip suokia.  
Ji smuikų ir vargonų niekina balsą! 

Štai gegutė kukuoja: 

Štai griežlė saviškai griežia: 

Štai kaip putpelė plaka: 
Ir gandras seniai  

jau parlėkė; dar  
sniegas ne visur sutirpęs, 
bet jis jau su savo pačia lopo pakrypusį  
ir pairusį lizdą. 

Paukšteliai pavasarį

suokia  kukuoja  griežia

„Čyru vyru, 
pavasaris”.

„Jurgut, kinkyk, 
paplak, važiuok!”

„Ku kū, ku kū!..”

„Krėsk, krėsk  
varškės –  

nėra dėžės!..” 

„dalgį plak, pievon kak,  
pitpilik, pitpilik!..”

Garny, garny, ga ga ga! 
Tavo močia ragana! 
Išvažiavo žagarų, 
Parvažiavo be nagų!
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Linksma istorija

Nieko negirdėjo

Kitą kartą varnėnas skrisdamas sutinka gegutę. Ši ir klausia:
– Klausyk, tu prie žmonių gyveni, viską girdi, ką jie kalba. Sakyk, kokį 

paukštį jie labiausiai giria?
– Lakštingalą, – atsakė varnėnas.
– o ką dar?
– vieversį.
– o ką dar?
– Kregždę.
– o ką dar?
– Strazdą.
Supyko gegutė, kad jos nepaminėjo, ir sako:
– Su kokiais kvailiais tu ten šneki, o nei vieno protingo žmogaus 

nepakalbini.

1  Kurie paukščiai parskrenda pavasarį iš šiltųjų kraštų?
2  Kurie sparnuočiai čiulba, kurie čirškia, o kurių balsai skamba dar kitaip?
3  Išmok atmintinai vieno paukščio pamėgdžiojimą. Pabandyk pats pamėgdžioti kurį 

nors paukštį.
4  Pasimokyk kartu su nykštuku asmenuoti veiksmažodžius.

Paukšteliai pavasarį

čiulba  krankia    suokia  švilpauja   kukuoja  
ulba  čirškia    ūkia  trimituoja   burkuoja

veiksmažodžių kaitymas asmenimis yra asmenavimas.

klausia  giria

vienaskaita   daugiskaita

aš       dainuoju  mes      dainuojame
tu       dainuoji  jūs        dainuojate
jis, ji  dainuoja  jie, jos   dainuoja
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Ona Survilaitė

Pempės troba

Stebime sparnuočius

gūžtoje  kiaušinių  išsisuka  klykia  
pasitraukia  vilioja  nutupia

Jeigu ir tave koks nors paukštis viliotų nuo lizdo, netrukdyk jam. 

veja  juokiasi  girdi  apkamšo  išeina  mato  atslenka 
apsuka  puola  klykia  vilioja   nesučiumpa   nueina  nutupia

Kartą pempė tupi savo gūžtoje ant kiaušinių ir girdi – šnabžda kregždės:
– vyt vyt reikia jį...
– o kam vyt? Tegu pati išsisuka iš bėdos. Mūsų juk neklauso...
Pempė apkamšo kiaušinius ir išeina iš trobos.
– Kas per motina! – girdi ančių kvaksėjimą. – Kad nereikėtų vaikų ginti, 

palieka juos vienus. 
Pempė mato: atslenka katinas. Ji apsuka ratą, puola į žolę visai katinui 

panosėje ir klykia:
– Gyvi, gyvi...
Rainis apsilaižo. Šoka prie pempės, bet ši ūmai pasitraukia. vilioja katiną 

tolyn nuo lizdo... vis tolyn ir tolyn...
Katinas mato, kad pempės nesučiups. Jis grįžta į sodybą. o pempė vėl 

nutupia savo gūžtoje.

1  Kur pempė vijo lizdą? Ką jai patarė kurmis, kregždė ir antis?
2  Kodėl pempė nepaklausė jų patarimo?
3  Papasakok, kaip pempė gina savo lizdą. Gali pasinaudoti žodynėlyje pateikta veiks-

mų grandine.

Kas gi  
veja lizdą 

ant kupsto?!
Aš rausiu 
sau urvą 
žemėje. 

Aš lipdau 
lizdelį pastogėje.

Aš turiu 
gūžtą 
tvarte.

Galime ir tau 
padėti.

Ačiū, 
bet 

geras 
ir mano 
lizdas.
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Pavasario vėjas

beldžias  kvatojas  skverbiasi  šaukia

Jei esamojo laiko veiksmažodžių trečiojo asmens galūnė -a  
yra po minkštojo priebalsio (aria, joja), tas pats balsis  

išlieka ir daugiskaitos pirmojo ir antrojo asmens galūnėse:                         
aria – ariame, ariate, joja – jojame, jojate. 

1  Koks poetės aprašytas vėjas? Ką jis daro kaip žmogus?
2  Kuo džiaugiasi vaikai? Perskaityk.
3  Kaityk veiksmažodžius pagal pateiktą pavyzdį. 

Salomėja Nėris 

Vėjas ir vaikai

Jau pranašai linksmų dienų
Kas rytą lanko mus.
Ir vėjas – vėjas iš kalnų
Jau beldžias į namus.

Kvatojas vėjas – žino jis,
Kad juodi medžiai bus žali, –
Pro langus skverbias, pro duris:
Pavasaris jau netoli!

jis                  mes                   jūs
beldžia          beldžiame         beldžiate
šaukia    
žaidžia   
kvatoja   

Ei, vaikai! – šaukia jis vaikus,
Ei, susirinkite visi!
Aš tuoj nupūsiu jums takus, –
Ir žaisite basi!

o vėjau, vėjau – kaip gerai!
Koks tu, pavasari, gražus!
Paliksim langus atvirai,
Kad myli mus mažus.
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Pavasario darbai laukuose

Martynas Vainilaitis 

Pavasario sėja

Kvepia namie pyragai!
Kvapas po orą plauko.
Žvanga lauke noragai –
Skamba dangus virš lauko!

Rytas švelnus kaip šilkas.
Grūdas į dirvą byra.
Kelias paukštelis pilkas –
virpina aukso lyrą.

kvepia  kelias  šviesėja

Pavasaris dainuodamas visus į laukus kviečia.

1  Kas vyksta namie ir kas lauke pavasario sėjos metu? Perskaityk. 
2   Kuo maloni pavasario gamta? Kokiomis spalvomis poetas ją piešia? 
3  Kokias patarles pasėjo nykštukas? Perskaityk jas, kiekvieną užbaigdamas tinkamu 

žodžiu. Rinkis iš šių žodžių: padarys, pjauna, turėsi, pašerti.
4  Kokie darbai atliekami pavasarį laukuose? Apie kurį iš jų kalbama eilėraštyje?

sėja  akėja  sodina 
augina  pjauna  kerta

Šypso iš melsvo sosto
Saulė – diena šviesėja,
Juodą arimą glosto –
Laimina šventą sėją.
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Kas palengvina žemdirbių darbą?

Justinas Marcinkevičius 

Mašinų paradas

Pilnas kiemas įvairių
Traktorių, mašinų.
Mano brolis kai kurių
nė vardų nežino.

Žemė džiūsta – laikas art.
Ir mašinų būrį
Žmonės paskutinįkart
Patepa, apžiūri.

Šiąnakt jos miegos ilgai,
Švies mėnulio ragas...
Ir sapnuosis joms laukai,
Ilgos, tiesios vagos.

 

Saugokis! niekada nesiartink prie dirbančių žemės ūkio mašinų.

1  Apie ką poetas kalba eilėraštyje? 
2  Kaip vadinami žemdirbių pagalbininkai? Kurie iš jų naudojami atliekant pavasario 

darbus?
3  Kurias žemės ūkio mašinas ir kur tu matei? 
4  Rask eilėraščio tekste veiksmažodžius. Kada vykstantį veiksmą jie rodo?

paskutinįkart  šiąnakt  apžiūri

traktorius  plūgas  kultivatorius  akėčios 
sėjamoji  priekaba  krautuvas     kombainas 
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Medžiai pavasarį

Lietuvių pasaka

Uosis

Atėjo pavasaris, medžiai ir krūmai pasipuošė žaliais lapais, šviesiais 
žiedais. Tiktai uosis stovėjo plikas kaip šaltą žiemą.

Kai beržas seniai savo širdutėm apsitaisė, o ir ąžuolas karpytais lapais 
pasipuošė, juodu paklausė uosio, kodėl tasai šventinio drabužio nepasirūpina. 
Uosis nustebo:

– negi jau pavasaris atėjo?
– Seniai, – atsakė jam kiti medžiai.
Uosis galvotrūkčiais šoko šventinį drabužį siūti, tačiau per tokį skubėjimą 

lapai išėjo nedailūs: negražūs, kampuoti, giliai iškarpyti.
Rudenį, kai jau šiaurys pūtė, uosis paklausė kitus medžius:
– Ar greit ruduo bus?
– Taigi jau ruduo, – atsakė medžiai.
Uosis nenorėjo vėl likti paskutinis, kad kiti medžiai iš jo šaipytųsi. Todėl 

jis visus lapus iš karto nusipurtė. Kiti medžiai dar gražiai žaliavo, o uosis 
neregys jau stovėjo plikas. Jo šakose vėjas stūgavo ir šėlo iki valiai.

žaliais  medžiai  šviesiais  gražiai 
 šiaurys  valiai

veiksmažodžiai, kurie rodo praeityje vieną kartą vykusį veiksmą, 
yra būtojo kartinio laiko: dirbo, rašė, galvojo. Jie atsako į klausimą 
ką veikė?  

1  Kaip medžiai pasipuošė pavasarį? 
2  Kaip uosis siuvosi šventinį drabužį? Kodėl?
3  Kaip uosis pasielgė rudenį? Kodėl?
4  Kokia šios pasakos tema? Ką žmonės nori paaiškinti?
5  Rask kūrinyje kelis veiksmažodžius. Į kokį klausimą jie atsako?

at
ėj

o

st
ov

ėj
o

pak
lau

sė

nu
st

eb
o

šoko
 siū

ti 

ne
no

rė
jo

nusip
urtė

stūgavo

šėlo

pasi
puošė



69

TURINYS

Medelis – mano brolelis

Kaštono kerštas

Įsidėmėk būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmojo asmens galūnę 
po minkštojo priebalsio. Ką veikiau? – rašiau, skaičiau, girdėjau. 

1  Kaip berniukai elgėsi su kaštonu?
2  Kaip medelis atkeršijo neklaužadoms vaikams?
3  Sukurk pasakojimą pagal pateiktą paveikslėlių seriją. 
4  o dabar pasimokyk asmenuoti veiksmažodžius, kurių veiksmas vyko praeityje.

 vienaskaita                                         daugiskaita
 aš       rašiau    žiūrėjau    mačiau       mes     rašėme    žiūrėjome    matėme
 tu        rašei      žiūrėjai     matei          jūs       rašėte       žiūrėjote     matėte 
 jis, ji   rašė        žiūrėjo      matė          jie, jos  rašė        žiūrėjo      matė

vasara Ruduo

žaliavo medelis     prikalė plakatą     išraižė žievę     laužė šakas     
sukūrė laužą apmėtė dygliuotais vaisiais      suprato klaidą

Žiema Pavasaris
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Gyvūnai sode

mačiau  svečiuojasi  medžioja  mėgsta 

veiksmažodžiai kaitomi laikais (skaito – skaitė), skaičiais (skaitau – 
skaitome) ir asmenimis (aš skaitau, tu skaitai, ji skaito).

1  Kurie gyvūnai aplankė sodo augalus? Ką jie veikė?
2  Kokius gyvūnus galima aptikti sode? Kurie iš jų naudingi, o kurie kenkėjai?
3  Perskaitykite skaitinėlį vaidmenimis.
4  Rask tekste kelis veiksmažodžius. Į kokius klausimus jie atsako? 

Sodininkai

– na vakar tai tikrai linksma buvo, – prabilo iš miego atbudusi sena obelis. 
– Tokį varnėnų būrį seniai mačiau.

– Jie mūsų šakas nuvalė, – atsiliepė kitos obelys. – visus kirminus šluote 
nušlavė. Kad dažniau lankytųsi, daug lengviau mums būtų gyventi.

– Mane ir kitas svečias aplankė, – gyrėsi kriaušė. – Kad dirbo, tai dirbo po 
mano šaknimis kurmis, kirminų lizdus išnaikino.

– Ša, – nuramino vaismedžius jaunas serbentų krūmelis. – Pas mane 
svečiuojasi boružėlių būrys. Jos išnaikins amarą, kuris aplipino mano šakeles.

– o ar matėte, kad į mūsų sodą dažnai ateina rupūžė ir dygliuotas ežys? 
– paklausė kamputyje augančios braškės. – Jie medžioja mums kenksmingus 
vabzdžius ir kirminus, bet labiausiai mėgsta sraiges...

– Malonu, kai turi tiek gerų draugų, – džiaugėsi visi sodo augalai.
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Pavasaris pažadino mišką

Anzelmas Matutis

Aš kalbuosi su giria

Rausvas saulės kamuolys...
dega visas pagirys,
Ryto žėrinčiam gaisre
Aš kalbuosi su giria:
– Giružėl,
Ar pabudai? –
Atsišaukia man aidai:
– Pabudau, jau pabudau,
Ryto perluose braidau.
– Ar prikėlei paukščiukus?
Aidas atskrenda lakus:
– Paklausyk –
Či ry! Či ry!
Čiulba ulba pagiry.

Skraidžioja aplink žvaliai
Saulės paukščiai
Spinduliai.
vaikšto tarpgiriuos diena,
Kraitė jos gėlių pilna.
– Kam gėles,
Girel, barstai?

– Temarguos
Kalnai, šlaitai,
Ir į kilimus gėlių
Tu atskrisi drugeliu...

vakarėly, vakare
vėl kalbuosi su giria:
– Giružėle,
Ką veiki?
Ko, girel,
Rami, tyki?
– Aš migdau
Šilų egles,

atsišaukia  prikėlei  skraidžioja

pažadino   pabudo   atsikėlė   
migdo   užsnūdo   užmigo

Jeigu veiksmažodžių būtojo kartinio laiko vienaskaitos trečiojo    
asmens galūnė yra -o, tai antrojo asmens galūnėje rašome -ai (ėjo 

– ėjai). Jeigu trečiojo asmens galūnė -ė, tai antrojo asmens  
galūnėje rašome -ei (šaukė – šaukei). 

1  Kokia pagrindinė eilėraščio mintis?
2 Kada vyksta eilėraštyje vaizduojamas pokalbis?
3 Rask veiksmažodžius, kurie reiškia praeityje vykusį veiksmą. Pasakyk jų galūnes.

Ką veikė? -o
Ką veikei? -ai

Ką veikė? -ė
Ką veikei? -ei

Jom seku pasakėles,
Kloju patalus miglų
Ant berželių, ąžuolų...

Greit užsnūsiu
Ir pati –
Jau naktis
Arti arti...
– Giružėl,
Saldžių sapnų!
o giria:
– Ūū! Ūū!
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Juozas Marcinkevičius

Kai riestainiais lijo

Buvo tai labai seniai,
Buvo ir praėjo...
Tais laikais margi geniai
Turkiškai kalbėjo.

Ir sapnuodavo šernai –
Lapė sūrį slėgė,
o batuoti katinai
Lašinių nemėgo.

netoli ir nearti
Suradau tą šalį.
Saulė ten skaisti skaisti.
Pievos visad žalios.

Šviečia tolumos žydrai,
Pieno upės teka.
Ten medučio ežerai,
o krantai – pyrago.

Bet svarbiausia, kad rytais
Ten riestainiais lydavo, –
Tokiais apvaliais, baltais,
Su skyle per vidurį.

Pavasario prasimanymai

Aš per dieną neklusnius
debesis ganydavau,
valgydavau riestainius,
Meduje dažydamas.

Kai saulutė vakarais
Į marias nugrimzdavo,
Su batuotais katinais
Lapės sūrį krimsdavom.

vieną kartą paklydau,
Palikau tą šalį.
Ir atgal neberadau
Kelio nė takelio.

Ir liūdni dabar rytai,
Upės jau nuseko.
Medų sušniaukštė uodai,
o strazdai – pyragą.

Kur tos pievos, ta šalis,
Kur tos dienos – dainos?
oi baisu, kad nebelis
niekada riestainiais...

veiksmažodžiai, kurie rodo, ką daiktas dažnai veikdavo praeityje, 
yra būtojo dažninio laiko: žaisdavo, skaitydavo, miegodavo.

šviečia  nugrimzdavo  krimsdavom

1  Kada ir kur vyksta pasakėlės veiksmas? Atsakyk 
kūrinio žodžiais.

2  Kaip atrodė pasakiškoji šalis? Kas buvo joje  
įdomiausia?

3  Rask tekste veiksmažodžių, rodančių praeityje 
vykusius veiksmus. Kurie iš tų veiksmų vyko tik 
vieną kartą, o kurie dažniau?
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Iš senolių išminties

Pavasario darbymetis

Jeigu nežinai, ką rašyti: ž ar š, b ar p, g ar k, z ar s,                         
pasiaiškink rašybą kita žodžio forma arba giminišku žodžiu:                              

nutirpdavo – nes nutirpo, nešdavo – nes nešė.

1  Ką įdomaus apie pavasarį sužinojai iš vyresnių žmonių pasakojimų?
2  Kaip seniau žmonės planuodavo lauko darbus?
3  Rask senelių pasakojimuose veiksmažodžių, kurie reiškia praeityje dažnai vykusį 

veiksmą. Kurių iš jų rašybą reikia įsiminti?

nutirpdavo  nešdavosi  palikdavo  laukdavo  
sekdavosi  švęsdavome  išgirsdavome  

pražysdavo

Kopūstus sodindavome, kai pabaldavo 
ievos. o agurkus sėdavome, kai 

pražysdavo alyvos.

vos tik nutirpdavo sniegas, artojai skubėdavo į 
laukus. Kas pirmas pradėdavo arti, to derlius būdavo 
geriausias. Artojas nešdavosi į lauką duonos kepalą, 

kurį apardavo ir palikdavo dirvoje.

Pirmą gegužės savaitę švęsdavome gegutės 
dieną. Kai išgirsdavome gegutės kukavimą, 

pasidėdavome žieminius drabužius.

visi laukdavo, kada parskris gandrai. 
Kas pirmas pamatydavo gandrą, tam 

sekdavosi visus metus.
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Pavasaris gražus žiedais

Ona Survilaitė

Kam žydėjo gėlės

veiksmažodžiai, kurie nusako veiksmą, kuris bus ateityje, yra  
būsimojo laiko: bus, žydės, grįš. 

1  Kodėl erškėtrožės žiedai tuščiaviduriai?
2  Paruoškite kūrinėlio inscenizaciją.
3  Paieškok tekste veiksmažodžių, kurių veiksmas vyks ateityje.

krausiu  žydėsiu  pražysiu 
nutvieksiu  džiaugsis

Pabalius ir pievas nutvieskė auksinės purienos ir pienės. Pakrūmėse 
sumėlynavo žibutės ir skleidėsi plukės. Po kiek laiko žiedais apsipylė ir 
erškėtrožė. Bet jos žiedai buvo tuščiaviduriai, nes erškėtrožė žydėjo tik sau.

Giriose ir laukuose, klausydamos vieversiuko čirenimo, šnekučiavosi gėlės:

– Aš krausiu pumpurus ir žydėsiu vieversiukui. Jis toks 
geras.

– o aš pražysiu geltonai... kaip saulė... Kad vieversiukui 
būtų šviesu akelėms...

– Tai gerai sumanei! Aš irgi žydėsiu geltonai ir visas pievas 
pavasarį saule nutvieksiu.

– Manęs vieversėlis nepastebės. Esu tokia smulki. Bet 
aš žydėsiu vaikams. Po žiemos jie taip džiaugsis išvydę 
žiedelį.

– Aš per graži, kad žydėčiau kam nors. Aš žydėsiu pati 
sau.
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Pavasaris darže

Albinas Žukauskas

Debesų piemenė

Susirinko berniukai, suėjo mergaitės.  
Pavasaris. nėra kada žaisti. Reikia dirbti. 

– Aš sukasiu lysves, – pasisiūlė Zigmukas.
– Aš ne! – atrėžė Rūtelė. – Į batelius žemių pribirs.
– Aš sodinsiu gėles! – pasišovė Magdutė. 
– dar ko! – supurkštė Rūtelė.
– Aš sėsiu morkas, – pažadėjo onutė.
– Aš ne! – pasišiaušė Rūtelė.
viską pasiskirstė. visi dirba, pluša, o Rūtelė stovi, akimis varnas šaudo.
– o ką tu? – klausia vaikai.
– Aš nieko. Man nėra darbo.
– Tai bent debesis paganyk.
– debesis ganyti galiu, – sutiko Rūtelė.

Įsidėmėk! dirbsiu, dirbs – nes dirbo; augsiu, augs – nes augo

kasti lysves  sėti daržoves  sodinti sodinukus 
laistyti  rauti piktžoles  kaupti daržoves

Iš guolio nekepsi raguolio.

1  Kokius darbus dirbo vaikai darže?
2  Kodėl Rūtelė turėjo ganyti debesis?
3  Kokius darbus atliekame darže pavasarį?

dirbti  sukasiu  sėsiu
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Pavasario žaidimai 

1  Kur ir ką tu mėgsti žaisti pavasarį? Kodėl?
2  Pažaiskite žaidimą „vilkas ir žąsys”, bandydami pamėgdžioti vilko ir žąsino balsus.
3  Paieškok vilko ir žąsino dialoge veiksmažodžių. Į kokius klausimus jie atsako?
4 Pažaisk su draugais arba namiškiais žaidimą „Aklasis daržininkas”. Mokykis įsi-

klausyti ir atskirti kitų žmonių balsus.

kursiu  šildysiu   
 neduosiu  pasigausiu

Vaikų žaidimas

Vilkas ir žąsys   

Žaidėjai sustoja vienoje eilėje. Pirmutinis būna žąsinas, visi kiti – žąsys. 
Kiek toliau vilkas ruošia kurti ugnį, dėsto pagaliukus. Žąsinas klausia, o 
vilkas atsako:                                                                   

– Ką čia veiki?

– Malkas kapoju.

– Ką su tomis malkomis veiksi?

– Ugnelę kursiu.                                                              

– Ką su ta ugnele veiksi?                             

– vandenėlį šildysiu.   

– Kam tas vandenėlis?

– Šaukštelį mazgosiu.

– Ką tuo šaukšteliu veiksi?

– Žąsienos sriubą valgysiu.

– Iš kur žąsų gausi?

– Tuoj pasigausiu.

– Aš neduosiu.

– Aš neklausysiu.

vilkas keliasi, puola prie žąsų. Žąsinas gina. Žaidžiama tol, kol vilkas 
visas žąsis išgaudo.



77

TURINYS

Pavasario žaidimai 

Žaidimas

Aklasis daržininkas

vienam žaidėjui užrišamos akys. Kiti žaidėjai gali laisvai bėgioti po salę 
ar kiemą. Žaidėjas su užrištomis akimis yra daržininkas. Jis sako:

– Turiu daržą – tversiu tvorą, pasodinsiu pupų pora. Kas parveš žagarų?
– Aš! Aš! Aš! – šaukia likusieji vaikai.
Tada žaidėjas su užrištomis akimis gaudo kitus žaidėjus. Kurį nors sugavęs 

sako:
– Ar parveši žagarų?
– Aš parvešiu žagarų, jei įspėsi vardą tu, – atsako pagautasis, pakeisdamas 

balsą.
daržininkas iš balso mėgina atspėti pagautojo žaidėjo vardą. Jei jam 

pavyksta, žaidėjai keičiasi vaidmenimis. Jeigu ne – tas pats daržininkas toliau 
gaudo.

Būsimojo laiko veiksmažodžių trečiojo asmens paskutinę priebalsę 
rašome taip, kaip tariame – veš, grįš, grauš.

5  Pamėgink keisti balsą: kalbėti storai, plonai, tyliai, garsiai... 
6  Kalbėdamas suvaidink vilką, kiškį, lapę ar kitą kurį nors pasakų veikėją.
7  Ar moki žaisti krepšinį? Pažaisk kartu su draugais.

parveš  parvešiu

Žaidimas

Krepšinis visai klasei

Žaidėjai sudaro dvi komandas. Komanda, 
kuriai burtų keliu atiteko kamuolys, stengiasi 
išlaikyti kamuolį, perdavinėdama jį vienas 
kitam arba varydama. Kitos komandos žaidėjai 
stengiasi atimti kamuolį. Už kiekvieną kamuolio 
perėmimą grupė gauna tašką.

rungtynės  krepšinis   lauko tenisas  rankinis  sirgalius 
kvadratas  futbolas   stalo tenisas   tinklinis  aistruolis
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Dingo veiksmažodžiai!

Veiksmažodžių karalystėje

Pavasario saulė  meiliai
Ir , širdį .

Ir vėjas – vėjas iš kalnų
Jau  į namus.

Kas ten obuoliuką ?  
Ką dažnai vaikučiai ?
Kas ten  duoną, sviestą?
Kas be galo švarą ?  

Bet svarbiausia, kad rytais
Ten riestainiais , – 
Tokiais apvaliais, baltais,
Su skyle per vidurį.

Iš guolio  raguolio. 

1  Perskaityk kūrinių ištraukas. Papildyk jas praleistais veiksmažodžiais.
2  Iš kurių kūrinių yra šios ištraukos? Pasakyk skaitytų tekstų pavadinimus ir autorius. 

Kuris sakinys yra patarlė?



79

TURINYS

Veiksmažodžių karalystėje

• Ką vadiname 
veiksmažodžiu?

• Į kokius klausimus atsako 
veiksmažodžiai?

• Kokie yra veiksmažodžių 
laikai ir asmenys?

• Kokie yra veiksmažodžių 
skaičiai?

• Kada gali vykti 
veiksmažodžių nusakytas 
veiksmas?

Ką veikia? 
ošia,  ūžia,  dainuoja 

Ką veikė? Ką veikei?
      piešė – piešei
           žydėjo – žydėjai 

Ką veikdavo? 
  piešdavo – nes piešė

Ką veiksiu? Ką veiksi?
     skalbsiu – nes skalbė
     bėgsi – nes bėgo

3  Kartu su nykštuku pakartok žinias apie veiksmažodį ir veiksmažodžių rašybą.
4  Palenktyniaukite, kas daugiau pasakys veiksmažodžių, kurie prasideda nurodyta 

abėcėlės raide.
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Skaičių labirinte

Ona Jautakė

Šimtakojo batai

Staiga orai atvėso, ir basam šimtakojui Benui pasidarė šalta kojoms. Be to, 
užlipęs ant smilgos, skaudžiai pasidūrė kairės trisdešimt devintosios kojos padą.

Todėl šimtakojis Benas užsuko į batų parduotuvę. Ir... visiškai pasimetė. 
Apsiavė šimtą vienodų batų – nei šis, nei tas. Kažkaip pilka, niūru, nestilinga.

„Reikia pirkti skirtingų spalvų batus”, – pagalvojo Benas.
Apsiavė. Lyg ir geriau, bet...
– Ar negalėtumėte man parduoti penkiasdešimt kairių ir penkiasdešimt 

dešinių batų, bet skirtingų?
– dar ko sugalvosi, – piktai atšovė pardavėja. – Batai parduodami poromis.
Šimtakojis nusiminė ir basas išdrožė iš parduotuvės.
– Ką daryt, ką daryt, – murmėjo eidamas, kol galvon šovė mintis: reikia 

įdėti skelbimą į laikraštį.

skaudžiai  gražiai  
geriau  gražiau  įdomiau



81

TURINYS

niekas gyvenime negali apsieiti be matematikos – ji reikalinga visur.

1  Kodėl šimtakojis Benas norėjo įsigyti batus? Kiek batų jam reikėjo?
2  Ką sumanė šimtakojis, pirkdamas apavą?
3  Kokiu būdu pavyko Benui gauti skirtingus batus?
4  Rask tekste skaičių pavadinimus. Pasakyk, kuris jų didžiausias, o kuris mažiausias.

dvidešimt vienas  šimtas tūkstantis
dvidešimt du du šimtai  du tūkstančiai 
dvidešimt trys...  trys šimtai... trys tūkstančiai...

negali būti, kad pasaulyje nėra daugiau nė vieno šimtakojo, kuris norėtų 
puikuotis skirtingais batais! Juk tai taip šaunu. Pavyzdžiui, nueini į fotoateljė, 
atsistoji vienu šonu, paskui – kitu, ir turi dvi puikias visai skirtingas fotografijas.

vos išėjo laikraštis, šimtakojui Benui paskambino. nuostabiausia, kad tai 
buvo ne kitas šimtakojis, o... šimtakojė!

Jie kartu nuėjo į parduotuvę ir nusipirko du šimtus porų batų, o paskui 
juos draugiškai pasidalino. net piktoji pardavėja nusišypsojo ir pasakė, kad 
taip – gražiau. Ir įdomiau. o paskui šimtakojis ir šimtakojė ėmė draugauti, 
galop iškėlė vestuves. Ir iki šiol gyvena gražiai ir laimingai, augindami visą 
būrį linksmų šimtakojukų.

o jei šimtakojo Beno išmintį pasiskolintų žmonės? deja, nieko neišeis, nes 
berniukų kojos visada didesnės už mergaičių...

Skaičių labirinte
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Antanas Giedrius

Paklydimas

Gyveno su senele maža onytė. vieną sykį 
senelė siuntė mergaitę vandens parnešti. onytė 
nepaklausė. Senelė ją subarė. Mergaitė supyko, išėjo 
į sodą, atsisėdo po medžiu ir pradėjo ant senelės 
murmėti. Tuo tarpu sodas ėmė ir pavirto tankia 
giria. onytė apsižvalgė – nei namų niekur nematyti, 
nei vieno gyvo žmogaus. Išsigando ir ėmė verkti. 
Jai beverkiant, ateina katinėlis ir klausia: 

– Ko tu verki, onyte? 
– Kur aš neverksiu, – sako ji, – kad mūsų sodas 

giria pavirto ir aš neberandu savo namų. 
– Cit, neverk, onele, – sako katinėlis: – eime, 

aš tave parvesiu namo. onytė nusiramino, paglostė 
katinėlį ir nuėjo drauge. Eina juodu, eina, o vis giria 
ir giria. onytė nerimsta, verkia, verkdama katinėlį 
klausia, ar dar toli sodas, ar greitai namo pareis. 

– nusiramink, onyte, – sako katinėlis, – tyliai 
kalbėk, kad žvėrys neišgirstų. 

Bet, kur buvęs, kur nebuvęs, pilkasis vilkas jau 
ir čia. 

– Sveikas gyvas, katinėli! 
– Sveikas gyvas, vilkeli pilkasis! 
– Kur tą mergaitę vedies? Atiduok ją man. 
– ne, neduosiu, – sako katinėlis. – vedu ją namo, 

pas senelę. 
– o ko ji čia girioje verkia! – sušuko vilkas ir 

prišokęs norėjo onytę pagriebti, bet katinėlis 
papurkšt pro ūsus supurškė, vilkas išsigando ir 
nubėgo. 

Katinėlis su onyte nuėjo tolyn. onytė vėl 
nerimsta, verkšlena ir vis katinėlį klausia,  
ar dar toli sodas, ar greitai namo pareis. 

Namai namučiai, nors ir po smilga

verkdama  pagriebti  išsigando
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– nusiramink, onyte, – sako katinėlis,  
– tyliai kalbėk, kad žvėrys neišgirstų. 

Bet, kur buvęs, kur nebuvęs, gauruotasis  
lokys jau ir čia. 

– Sveikas gyvas, katinėli! 
– Sveikas gyvas, lokeli gauruotasis! 
– o kur tą mergaitę vedies? Atiduok  

ją man. 
– ne, neduosiu, – sako katinėlis.  

– vedu ją namo, pas senelę. Ji nelaiminga,  
girioje paklydo. 

– o ko ji čia į girią atėjo?! – sušuko lokys.  
– Ar negalėjo namie būti! 

Ir puolė ant onytės, bet katinėlis papurkšt pro ūsus supurškė, lokys 
išsigando ir nubėgo. 

Ir vėl juodu eina. Eina, eina, o vis giria ir giria. onytė jau neverkia, tik 
tyliai katinėlį klausia: 

– Katinėli, broleli gerasis, ar greitai mūsų sodas bus, ar greitai namo  
pareisime? 

Katinėlis onytę ramina: 
– Tuojau, onyte, tuojau, sesyte; tuojau sodas bus, tuojau namo pareisime. 
Ėjo juodu, ėjo. Pagaliau katinėlis sustojo, sukniaukė, ir giria sodu pavirto, 

o sode senelė onytės ieškojo, ieškodama šaukė: „onyte, onyte! Kur tu?” 
onytė tuojau iš po medžio pakilo, nubėgo pas senelę ir nuėjo su ja į pirkią 

linksma ir gerutė.

namai pilni gėrybės, tik reikia kantrybės.

1  dėl ko onytė pabėgo iš namų?
2  Ką mergaitė sutiko, išėjusi iš namų?
3  Kurie stebuklingi įvykiai padėjo mergaitei suprasti, kad ji neteisi?
4  Kaip keitėsi onytės poelgiai ir nuotaika?

nusiuntė    nepaklausė    subarė    murmėjo    pavirto   paklydo 
išsigando   pasiilgo    suprato    sugrįžo    buvo linksma ir gerutė

Namai namučiai, nors ir po smilga
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Vytė Nemunėlis

Meškiukas Rudnosiukas

Pažadėjo Rudnosiukui
Kartą grybų košės duot –
„Eik”, jis prašo Rudnosienę,
„Eik, mamyt, man pagrybuot...”

Ir atsakė jam mamytė:
– vaike, niekų neplepėk.
ne ‘grybuoja’, o ‘grybauja’, –
Taip, kaip reikia, taip kalbėk.

Šieną pjauna, morkas rauna,
Bulves kasa... – tai žinok...
o kol aš iš miško grįšiu,
niekur neik, namus dabok!

Be namų negerai

grybauja  pjauna 
grįšiu  pagriebtų

Pilną krepšį baravykų
Rado girioje mama.
– visai žiemai pridžiovinsim, –
Tarė sūnui ji linksma.

– Baravyką pasodinkim
Kur kamputy ant grindų, –
Gal pernakt išaugs iš vieno
Man baravykiukai du...

Ėmė juoktis Rudnosienė:
– Pats grybukas tu esi!..
Kai tave aš pasodinsiu,
Man meškiukai Rudnosiukai
Gal išaugs kokie šeši?..

Pilnas miškas kiškių-piškių,
Pilnas varnų, vanagų, –
Jei nenori, kad pagriebtų,
nekišk nosies iš namų!

– Tai, mamyte, – Rudnosiukas
Tarė, – neik tu, negrybauk,
Tu krepšelin kiškį-piškį,
varną, vanagą pagauk.

– ne, – kalbėjo Rudnosienė,
dar sustojus tarpdury, –
varnos, vanagai teskraido, –
Mums ir grybai bus geri.
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Sakinys – tai žodžių grupė, kuri reiškia baigtą mintį:   
Aš turiu sesutę.

1  Ko Rudnosienė mokė Rudnosiuką?
2  Kas nutiko meškiukui, kai jis nepaklausė mamos?
3  Papasakok meškiuko nuotykį pagal pasakėlės ištrauką, paveikslėlių seriją ir žody-

nėlyje pateiktą veiksmų grandinę.
4  Kaip reikia elgtis pasiklydus? Pasakyk kelis pamokymus taisyklingais sakiniais.
5     Ką siūlė mamytei Rudnosiukas? Ką jam atsakydavo Rudnosienė?  

Kaip vertini meškiuko sumanymus?

 mokė   pažadėjo   išėjo   paklydo   verkė   sutiko   parvedė   padėkojo

niekur neik  
iš namų!

Aš tik 
trumpam.

Paklydau!  
nežinau, kaip 
grįžti namo.

Kaip meškiukas paklydo

Cit! Aš žinau, 
kur tu gyveni.

Eime!

Be namų negerai
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Broliai Grimai

Senelis ir anūkas
vienas žmogus labai paseno, apkurto, menkai matė ir vos galėjo 

paeiti. Atsisėdęs prie stalo, neišlaikė gerai šaukšto, laistė staltiesę, ir 
dažnai sriuba jam iš burnos per smakrą varvėjo. Tai nepatiko jo sūnui ir 
marčiai, ir seneliui liepė kraustytis nuo stalo į kampą už krosnies, kur jam 
duodavo valgyti iš prasto molinio dubens, ir nedaug. nuliūdęs jis tada 
žiūrėdavo iš savo kampelio į stalą, ir jo akys būdavo pilnos ašarų. Kartą 
iš jo drebančių rankų išslydo molinis dubenėlis, krito žemėn ir sudužo. 
Marti šoko bartis, senelis nieko neatsakė, tik sunkiai atsiduso. Sudužusio  
vietoj jam buvo nupirktas už kelis skatikus kažkoks medinis indelis, iš kurio 
jis turėjo dabar valgyti. vieną dieną jų ketverių metų vaikas, sėdėdamas ant 
grindų, dėstė pasiėmęs mažas lenteles. 

– Ką tu čia veiki? – paklausė tėvas. 
– Lovelį dirbu, – atsakė vaikas: – užaugęs duosiu 

iš jo valgyti savo motulei ir tėveliui. 
Pasižiūrėjo vyras su žmona vienas į kitą, 

susigraudinę apsiverkė ir tuojau savo seną tėvą vėl 
pasodino prie stalo. nuo to laiko visada kartu su juo 
valgė ir niekuomet nieko nesakė, jei seneliui kartais ir 
atsitikdavo staltiesę aplieti.

marčiai  nedaug 
išslydo  atsitikdavo

Seną žmogų reikia gerbti

Žodžiai sakinyje yra derinami ir jungiami vieni su kitais:  
Aš mėgstu (ką?) gražias senelio pasakas. 

1  dėl ko liūdėjo senelis? 
2  Kada pasikeitė sūnaus ir marčios elgesys  

su seneliu? 
3  Kaip tu elgiesi su savo seneliais? Kuo juos 

pradžiugini?
4  Pabaik nykštuko rašomus sakinius taip, kad 

jie tiktų tavo seneliui, arba pritaikyk taip, 
kad tiktų senelei. Mano senelio vardas ...

Jis yra ...
Senelis mėgsta ...
Senelį 
pradžiuginsiu ...
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Martynas Vainilaitis

Pietuko dainelė
Atjojo pietukas –
vėjelis pietų, –
Skardena dainelę
Gėlių trimitu.

Pietuko dainelę
vaikučiai pamėgo,
vaikučiai pamėgo,
Į kiemą išbėgo.

Skardenki, vėjeli,
Gėlių trimitu. –
dainuosim, vėjeli,
dainelę kartu!

Jau ateina vasarėlė

Žodžiai, reiškiantys veikėją ir jo atliekamą veiksmą, sakinyje yra 
svarbiausi: Tu (veikėjas) skaitai (veiksmas).  
Tai pagrindinės sakinio dalys. 

Ak, drugeli margas 
Ant lapelio mažo, 
Kas tave nuspalvina, 
Sparnelius nudažo?.. 

Gėlytė 
Paryčiais nustojo lyti. 
Groja vėjas tarp gėlių. 
Grok, vėjeli, vėjelyti, 
Žalią džiaugsmą rageliu. 

Grok, vėjeli, vėjelyti! 
Kviesk į pievas ir mane. 
Aš pašoksiu kaip gėlytė. 
Kaip ramunė su piene!

Drugelis

Gal močiutė Saulė 
Rašo tokį raštą?.. 
Gal tau vaiva nukerpa 
vaivorykštės kraštą?.. 

Gal maži nykštukai 
Fėjų žemuogyne 
Atveria burtažolėm 
drabužėlių skrynią?.. 

Gal pietys pietukas 
Bučiniais nudažo?.. 
Ak, drugeli margas 
Ant lapelio mažo...

1  Kokius vasaros vaizdus piešia poetas savo kūriniuose?
2  Kurie iš tų vaizdų tau labiausiai patinka?
3  Kuriuos vasaros garsus jau girdėjai? Kurių instrumentų skambesį jie primena?
4  Papasakok apie vasarą. Stenkis, kad sakiniuose būtų pagrindinės sakinio dalys.
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Kazys Marukas

Žuvytė

Atvažiavęs į kaimą, vytukas 
nudūmė per rasotą pievą meškerioti... 

Sklaidėsi miglos. Tarsi iš vandens 
išplaukė medžiais apaugusi sala. 
„Kaip gražu!” – stebėjosi vytukas. 
Jis keldavosi vėlai ir niekada nebuvo 
matęs ryto miglos, tekančios saulės. 

– vytuk! Kur tu? – atskriejo 
mamos balsas. 

Plūdė paniro, ir jis ištraukė žuvytę. 
Mažą, sidabrinę, rausvais pelekais. 
vytukas iš džiaugsmo nusviedė 
meškerę ir pačiupo žuvytę. Širdis 
smarkiai plakė. Pirmą kartą savo 
gyvenime jis sužvejojo gyvą žuvį! 
Galės pasigirti ir parodyti vaikams. 

– vytuk! Kur tu? A-ū-ū! 
Prie ajerų pliaukštelėjo žuvis. „o gal čia tos žuvytės mama? – dingtelėjo 

mintis. – Ji taip pat ieško savo vaiko...” Berniuką apėmė liūdesys. Žuvytė, 
suspausta jo rankoje, gaudė orą, tartum prašydama pagalbos. 

– vytuk! A-ū-ū... – vėl sušuko mama. 
„o jeigu mane kas pagrobtų iš mamos!” – pagalvojo berniukas. Jis 

įleido žuvytę į vandenį. Ji kurį laiką gulėjo ant nugaros, paskui apsivertė ir, 
vikstelėjusi uodega, nėrė į gilumą. 

vytukas čiupo meškerę, laimingas nubėgo pas mamą. 

Vasara kaime

1  Kokiu laisvalaikio užsiėmimu susidomėjo vytukas? 
2  Tyliai perskaityk, kaip vaikas meškeriojo. Kaip keitėsi berniuko nuotaika?
3 Papasakok, ką įdomaus galima pamatyti vasarą kaime. Kodėl verta ten atostogauti?

į kaimą  į vandenį  į gilumą  įleido

kiemas  tvora patvorys  pastogė  veja  ūkis 
sodyba  tvartas  kluonas  svirnas  elevatorius
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Leonardas Gutauskas

Varno pamokymas

Orai vasarą

Sakinius, kuriuose yra tik pagrindinės sakinio dalys, galime  
išplėsti, papildyti kitais žodžiais: Tu turi.  Tu turi naują knygą.

Išaušo skaisti vasaros diena.  
danguje – nė debesėlio. Pievų žolynai  
išskleidė žiedus. Išdžiūvo rasa. Uodas,  
išvydęs tokį giedrą rytą, atsigulė ant  
lapo, žvelgia į dangų ir šnabžda:  
„Tai dienos gražumėlis”. 

Bet įdienojus papūtė šiaurys, atslinko debesys, 
saulė pasislėpė ir pradėjo lyti. Į pavakarę visai 
atšalo, iš aukštybių pasipylė smarki kruša.  
Uodas palindo po lapu ir dejuoja: 

– Kas galėjo pagalvoti, kad toks skaistus  
rytas pavirs į tokią bjaurastį. 

Tada išmintingas varnas tarė: 
– Uode, niekada negirk dienos be vakaro,  

tik vakare gali pasakyti, kokia buvo diena.

 

giedra   lietus   audra   kruša   
vėtra   viesulas   vaivorykštė

1  Kuo džiaugėsi uodas? Kas nutiko įdienojus? 
2  Ką pasakė varnas? Raiškiai perskaityk jo žodžius. 
3  Kaip reikia elgtis audros metu?
4  Rask skaitytame tekste neišplėstinį sakinį. Papildyk jį kitais žodžiais.
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šiltų  pietų  kepurių  vainiką 
kryžių  pievų

Vasaros pramogos

Sakinio žodžius, kurie atsako į tą patį klausimą, atskiriame  
kableliais: Atėjo (kas?) Jūratė, Mantas, Paulius ir Rugilė. Prieš 
žodelius ir, arba, ar kablelio nededame. 

Vytė Nemunėlis

Vasarėlė

vasarėlė jau atėjo 
Iš šiltų šiltų pietų – 
vėl mes šokame pievelėj, 
vėl mes sukamės ratu. 

vėl dainuojam su paukšteliais 
Girioj, pievoj ir laukuos. 
vėl mums žydi ramunėlės 
Prie kepurių ir plaukuos. 

Pinam didelį vainiką, 
Pinam šypsančiais veidais, 
Puošiam seną lauko kryžių 
Pievų žydinčiais žiedais.

1  Kur vaikai žaidžia? Ką jie veikia vasarą? 
2  Kokia kūrinio nuotaika?
3  Kokias vasaros pramogas tu labiausiai mėgsti?
4  Kur vaikai dainuoja? Perskaityk atitinkamas eilėraščio eilutes. Paaiškink sakinio 

skyrybą.
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Saugokis pats!

Geri patarimai vasarojantiems

Sakinyje prieš žodelius o, bet, tačiau rašome kablelį:                    
vytukas rinko mėlynes, o onutė avietes.

Maudykis tik tam skirtose vietose! 
Eik į vandenį tik suaugusių akivaizdoje! 
Saugok odą ir akis nuo saulės!

nerink uogų ir grybų bei  
neskink augalų, kurių nepažįsti! nežaisk prie gatvės ar kelio!

Jeigu išeini iš namų,  
pranešk apie tai suaugusiems!

Į kelionę pasiimk  
tinkamą aprangą ir avalynę.

1  Ką reikia atsiminti vasarojant?
2  Kaip tu gali pasirūpinti savo ir kitų saugumu?
3 Kaip reikia apsirengti ir kuo apsiauti keliaujant?
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Janina Degutytė

Saulė šaukia

Supa trys aukšti klevai 
Paukštį mažą. 
debesų balti laivai 
Saulę veža. 

„Kur jūs vežate saulytę?” – 
Pienė klausia. 
Bitė kužda: „Pasakyti? 
Tik į ausį...” 

Boružė žolynu skuba – 
Raudonskarė. 
„Pasisėsiu vieną pupą”, – 
Žvirblis tarė. 

debesų laivai prie klevo 
Jau sustojo. 
„Saulė, saulė atkeliavo!” – 
Pienės ploja. 

Užu girių mėlynų 
Upės plaukia. 
Mama, mama, išeinu – 
Saulė šaukia!

Jau šaukia vasara

Tau, vaikuti, dovanoju

Tau, vaikuti, dovanoju
Skambią skambią kalbą.
Lyg varpeliai,
Lyg žvangučiai
Jos žodeliai skamba.

Tau, vaikuti, dovanoju
Ir brangiausią žodį:
L I E T U v A!
Širdim ir lūpom
nepaliauk kartoti.

Mus abu jau 
šaukia vasara ir saulutė.  

Skubėkime pas jas...
Gerų atostogų!
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Gediminas Griškevičius

Neišsigandusi šventė

Kaip spalvotą
Balionėlį
nešėm ŠvEnTĘ
Išsikėlę.

Greta ėjus
Adatėlė
Bandė vis artyn
Prisėlint...

Adatėlės akys
verda,
Adatėlė –
Piktavardė?

– Seserėle,
Būkim šventėj,
Leiskim
ŠvEnTEI IŠGYvEnTI.

Šventėj – linksma,
Kaip ir jūroj,
ne per dieną
Ją sukūrėm.

Adatėlė susigėdo,
Tarp žiūrovų atsisėdo.
JEIGU ŠvEnTĖ
nEGYvEnTŲ,
DAUG GREIČIAU
vISI PASEnTŲ.

Mokausi švęsti
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Kaip kadaise šventėme Užgavėnes?

Užgavėnės

Užgavėnės – žiemos palydų šventė. Seniau 
Užgavėnes šventė tris dienas – sekmadienį, 

pirmadienį ir antradienį. vėliau – tik antradienį, 
46 dienas prieš velykas.

Per Užgavėnes yra paprotys daug kartų valgyti. Tą dieną lietuviai 

valgydavo net 12 kartų. Skaičius 12 simbolizavo 12 sočių 

mėnesių. Paprastai valgydavo mėsą, blynus. Mėsos privirdavo ir 

blynų prikepdavo tiek, kad ne tik šeimynai užtektų, bet ir svečius 

būtų kuo pavaišinti.

Senovėje sakydavo: kas Užgavėnių dieną sėdi namie, to 

pasėliai užaugs menki. Todėl susėdę į roges važiuodavo 

visi į laukus ir net kitus kaimus. Jeigu norite, kad šiemet 

geras derlius užaugtų, šiandien nuo kalniuko kuo 

daugiau kartų rogutėmis nusileiskite.

Iš Užgavėnių oro žmonės spėjo, koks bus 
pavasaris ir kokio derliaus laukti. Jeigu 

per Užgavėnes ant stogo yra sniego, tai ir 
velykos bus su sniegu. Jeigu per Užgavėnes 

drėgnas oras, tais metais gerai 
augs javai. Jeigu Užgavėnių dieną 

saulėta, pavasarį reikia anksti 
javus sėti.
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Užgavėnės

Per Užgavėnes turime būti linksmi, 
krėsti visokias išdaigas! Labai įdomu 

eiti persirengėliais!

Kad žiema greičiau iškeliautų, neužmirškite 

sudeginti Morės. Su More išvaromas susikaupęs 

blogis ir nelaimės.

Rytoj bus Pelenų diena. net bažnyčioje 

ant galvų pelenus beria. Šiandien visi 

linksminkimės, o rytoj – jau gavėnia!
Žiema, žiema, bėk iš kiemo! 
Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

1  Kokius žinai Užgavėnių papročius? Kurių iš jų dar laikomasi tavo šeimoje, kaime, 
mieste? 

2  Pasidaryk Užgavėnių kaukę pagal savus sumanymus arba pateiktus pavyzdžius. 
Papasakok draugams viską iš eilės, kaip darei kaukę.
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Tautos ir valstybės šventė

šerkšną  ginklą  žemę  naktį

1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos  
nepriklausomybės Aktas.

1  Apie kokius įvykius kalbama eilėraštyje? 
2  Ką poetas sveikina kūrinyje ir kam  

atiduoda garbę? 
3  Kuo brangi kiekvienam lietuviui  

vasario 16-oji? 

vasario 16-oji kiekvienam lietuviui svarbi ir įsimintina šventė. Šią 
dieną 1918 metais buvo pasirašytas Lietuvos valstybės atkūrimo 
aktas. Jį pasirašė 20 drąsių ir ryžtingų tautos vyrų. Lietuva buvo 
nepriklausoma nuo 1918 iki 1940 metų, kol ją okupavo Sovietų 
Sąjunga. okupuotoje Lietuvoje šią šventę buvo draudžiama švęsti. 
1990 metų kovo 11 dieną buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, ir vasario 16-oji vėl švenčiama laisvai ir iškilmingai.

Jonas Minelga

Už laisvę
 

Buvo jau vasaris. Gojai šerkšną sėjo. 
Seneliukas mano link Giedraičių ėjo. 
Už beržų, už gluosnių tolo žingsniai trankūs, 
Sunkų ginklą spaudė artojėlio rankos. 

Tėvas kryžiaus ženklu laimino nuo durų, 
nei šiaurys nemigo – sklaidė sniegą purų. 
ne žaibai žaibavo, ne griaustiniai griovė, 
Už senolių žemę narsūs vyrai kovės. 

daug namo negrįžo tų, kurie išėjo. 
Klaikią, juodą naktį ten mirtis viešėjo. 
Sveikas būk, vasario sidabrinis ryte! 
o garbė per amžius jums, už laisvę kritę! 
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Justinas Marcinkevičius

***
o štai aš užsimerkiu ir regiu save saulėtą 1938 (o gal 1939) metų vasario 

16-osios rytą, bėgantį į Alksniakiemio pradinę mokyklą. Lengvai pašalę, 
sniego plutelė treška po klumpėmis. Bėgu be knygų – šiandien mokytojas 
pasakos apie Lietuvą, mes deklamuosim, dainuosim. Žodžiu, bus šventė. 
virš mūsų mokyklos gonkelių tekančios saulės ir kibirkščiuojančio sniego 
fone plazda, skrenda, plaukia tri spalvė – visame kaime tiktai mokykla turėjo 
vėliavą. Ir tokia ji man graži atrodo, tokia švari, tokios nežemiškos jos spal-
vos, tokia ji gyva, kad sustoju ant kalnelio ir žiūriu į ją, ir žiūriu... Man regis, 
ir šiandien aš ten tebestoviu.

1  Apžvelk istorines ir neseniai padarytas nuotraukas, perskaityk poeto Justino Mar-
cinkevičiaus prisiminimus ir pasakyk, kodėl Lietuvos nepriklausomybės paskelbi-
mas buvo didelis mūsų tautos laimėjimas. 

2  vasario 16-oji kiekvienam lietuviui didelė šventė. Kaip ji buvo švenčiama 1938 me-
tais, o kaip švenčiame dabar? 

3  Kaip tu šventi šią šventę?
4  Rask tekste ir perskaityk sakinius apie tautinę vėliavą.

knygų  gonkelių

Kaip švęsime Vasario 16-ąją?
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Meilė Kudarauskaitė

Kas kaip juokauja

Jei pažįstamą sutiksi, 
Koją nejučiom pakišk jam, 
Tai bus linksma, kai jis plosis, 
Kai pamėlynuos jo nosis! 
o autobuse svarbiausia – 
Kad vairuotojas nesnaustų: 
Tai kalbėkis drąsiai, garsiai 
Ir nepaisyk, jei kas barsis. 
Mandagu yra su šaukštu 
valgant draugui kakton kaukštelt. 
Atminčiai paliks jam guzas 
Ir aplaistytas drabužis. 
Mandagu yra vėluoti, 
Pavėlavus pameluoti. 
Bet didžiausias mandagumas – 
Tai visur kramtyti gumą... 

Pamoka prabėgo sklandžiai. 
Pagriovys. Pirma balandžio. 
Šitaip moko – 
nusipelnęs Atžagaris Apsmuktkelnis!

Balandžio pirmoji vadinama Juokų arba Melų diena. Jau nuo seno 
įprasta šią dieną krėsti linksmus pokštus.

1  Ko moko Atžagaris? Kodėl jo mokslai tinka tik balandžio 1-ajai? 
2  Atžagario pamokymus pakeisk taip, kad jie mokytų tinkamai elgtis.
 

pažįstamą  drąsiai  nusipelnęs

Juokų diena

 „nekišk niekam kojos!”

„Pakišk koją  
pažįstamam!”
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Verbos, verbelės – žalios šakelės

Verbų sekmadienis

verbų sekmadienis – pavasario šventė, švenčiama paskutinį  
sekmadienį prieš velykas.

1  Kaip rišama verba? 
2  Kokius žinai su verbomis susijusius papročius? 
3  Papasakok draugams, kokią verbą tu surišai arba ruošiesi rišti.

išsprogtų  rinkdavo  plakdavo

ne aš mušu, 
verba muša. 
ne tau sopa, 
verbai sopa. 
Būki vis 
Sveikas 
Kaip žuvis!

Visi laukėme verbų sekmadienio. verbas nusilaužėme 
savaitę anksčiau, kad šakelės išsprogtų. Prie verbelės dėjome 
visokiausių gėlių. Surišome ją įvairių spalvų vilnoniais siūlais, 
kad gražiai papuoštume... o kai trenkia griaustinis, kai pakyla 
perkūnija, tada šventintos verbelės ėgliukus deginam.

ne tik ėglių, bet ir anksti išsprogusių žilvičių bei beržų  
šakeles rinkdavo verboms. Kiekvienas norėjo anksčiau  
atsikelti ir suduoti verba dar gulinčiam. Grįžę iš bažnyčios  
taip pat plakdavo vieni kitus verbomis.

verbas laikydavo visus metus, rūkydavo jomis audrų debesis, 
kad audra išsisklaidytų. Rūkė taip pat gyvulius, trobas. 
Buvo tikima, kad jei trobos iškaišytos verbomis, jų netrenks 
perkūnas, neateis velnias. verbas kaldavo ir prie avilio, kad 
bitės geriau medų neštų.
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Martynas Vainilaitis

Velykos

Suiro pusnynai 
Giliai suvelti. 
nusvėrė žilvitį 
Ėriukai balti. 

Žolės pumpurėlį 
Pietys palytėjo, – 
Žaliais vieškelėliais 
velykos atėjo. 

Atėjo – sustojo 
Saulėtam kieme, –
Rid rido margučiai  
Smėlėta žeme. 

Velykos – pavasario šventė

Rid rido taškuoti, 
Rainelėm dėmėti, 
Svogūnais dažyti, 
vašku pažymėti. 

Rid rido raudoni, 
Geltoni, žali... 
o nuotaika mūsų 
Kaip niekad žvali! 

žaliais vieškelėliais  ėriukai  margučiai

Kaip niekad į kiemą 
vaikai susirinko. 
vaikai susirinko, – 
Žemelė sutrinko. 

vaikai palytėjo 
Ir mano jausmus. 
velykos atėjo! 
velykos pas mus!

 Esu mažas vaikelis, 
 Kaip pupų pėdelis. 
 Meldžiu, kad visi  

linksmi būtut, 
 Man velykaičių duotut, 
 Kietai virtų, margai  

dažytų, 
 Kad šunys neužpultų, 
      velykaičių nesukultų...

Septynių 
mylių tiltas, 
vienam gale  

dešra, kitame –  
kiaušinis.

vištos 
kiaušinis  

nepamokys.

Graži 
statinėlė  
be jokio 
lankelio.

Gražus 
kaip  

velykų 
kiaušinis.

Pagarbintos šeimininkės ir pagarbintos vištos! Atėjau velykauti, noriu 
kiaušinių gauti. Jeigu kiaušinių negausiu, ožio balsu bliausiu.

1  Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis? 
2   Pasimokyk velykinių oracijų, patarlių, priežodžių ir mįslių.
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Elvyra Dulaitienė

Velykų papročiai

Maži vaikai gaudavo iš vely kės 
kiaušinių. Jie būdavo padėti velykų rytą 
ant lango arba lovelėje prie pagalvėlės. 
vaikai, velykų rytą pabudę, tuoj žiūri, 
ar jau buvo velykė. Kai pamato įvairiai 
nudažytus kiaušinius, pasiima ir vėl bėga 
į lovelę. džiaugsmui nebūna galo. 

Apie velykę vaikai įvairių pasakojimų 
žino. velykė yra gera gera senutė, kuri 
pamiškėje dažo kiaušinius. 

Kiti sakydavo, kad velykė primerkia 
visokių žolelių, samanėlių ir pakrūmėje 
dažo kiaušinius, kad kiškiukai padeda jai 
dažyti, kad jie parūpina malkų ir verda 
kiaušinius. velykė nudažytus kiaušinius 
sudeda į vežimėlį ir veža geriems vaikams. 
vežimėlį traukia kiškiukai. velykės 
botagėlis – iš saulės spindulių. 

Kartą vienoje apylinkėje vaikai pamatė velykę. velykė ėjo per laukus, 
graži, apsitaisiusi margaspalviais tautiniais drabužiais, su karūna ant galvos. 
nuo karūnos per nugarą driekėsi įvairiaspalviai kaspinai ir plevėsavo pavėjui. 
velykė nešėsi pintinėlę. vaikai tuoj ją pažino ir džiaugsmingai šaukė: „Ateina 
velykė, ateina!” Jos pintinėlė buvo apipinta žalumynais, iškaišyta margom 
gėlytėm ir pilna dažytų įvairiaspalvių kiaušinių. 

velykė aplankė visus tos apylinkės vaikučius ir visiems davė kiaušinių. 
Kiekviena motina, dėkinga velykei, ją palydėdavo iki pat lauko durų ir į jos 
pintinėlę įdėdavo dažytų kiaušinių. Taip velykė, lankydama vaikus, nepristigo 
kiaušinių. o jau visiems džiaugsmo buvo kiek gana.

velykos – Kristaus prisikėlimo ir gamtos atbudimo šventė. 

Ar aplankys mus Velykė?

džiaugsmui  džiaugsmingai

1  Ką vaikai sužinojo apie velykę? 
2  Kaip atrodė velykė?  
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Justinas Marcinkevičius

Yra vienas žodis

Yra vienas žodis, kuris mus lydi nuo lopšio  
iki karsto. visa, kas buvo gera, šviesu ir linksma,  
kas skaudėjo, kas buvo baisu ir alkana mumyse –  
šaukėsi meilės, globos ir apgynimo:  
mama! 

Gražiausios liaudies dainos apie ją! 
dienelę ant akelių, 
naktelę ant rankelių... 
Motinoms nėra blogų vaikų. niekas negali tiek iškentėti ir tiek tikėti, kaip 

jos. 
Motinos dainavo dainas ir sekė pasakas, sergėjo papročius ir mokė apsiėjimo, 

meldėsi už mus, ir meldė mūsų: vaikeli, būk žmogus! 
o kokia graži buvo dirbanti motina! 
Beje, kodėl nebučiuojame rankos motinai –  

juk bučiuodavome. Ir vaikai, ir suaugę –  
argi čia gėda?

Motinos diena yra tam, kad kuo daugiau iš mūsų  
galėtų pasilenkti prie motinos rankų ir kartu su liaudies  
daina ištarti: 

Gana pailsai, gana pavargai, kol mane užauginai...

Brangiausias žodis

Motinos rankos yra švelnios.

1   Kokius gražius žodžius rašytojas sako apie mamą? 
2   Ką veikė ir veikia mūsų motinos? Perskaityk tinkamą teksto ištrauką.
3  Pasimokyk gražiai padėkoti mamytei už jos meilę.
4  Pasimokyk dainelės ir padainuok ją mamytei.
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Valerija Valsiūnienė

Papuošiu žemę auksu

Papuošiu žemę auksu, 
Žemčiūgais, gintarėliais, 
Žiedeliais iškaišysiu 
Aš vardą motinėlės. 

Aš meilę jai prisieksiu 
Taip amžiną, kaip laikas; 
Ir dar pasižadėsiu 
Būt geras, geras vaikas. 

dėkosiu aš mamytei, 
Kad mažą užaugino.
Man daug laimužės lėmus, 
Pati jos nepažino.

Kuo atsidėkoti mamytei?

1  Kieno vardu kalbama eilėraštyje? 
2  Ką vaikas pažadėjo mamytei? 
3  Kaip eilėraštyje vadinama mama? Kokiais vardais dar galėtum ją pavadinti?  
4  Kaip tu parodai savo meilę mamai?

Gegužė – motinai skirtas mėnuo.

Motinos diena – šventė, skirta pagerbti visas motinas. Lietuvoje 
švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį nuo 1928 metų. Lenkijoje 
motinas sveikiname gegužės 26 dieną. Kitose šalyse Motinos diena 
švenčiama dar kitu laiku.

Motinos dieną prisimename mylimiausius žmones – savo mamas, 
įteikiame joms gražiausių gėlių, pasakome švelniausius žodžius, o 
jeigu jos jau kapuose – aplankome jas su meile ir širdgėla.

Trimitai didi, gauskit, 
Tegul kas gyvas girdi, 
Kad nėr brangesnio perlo 
Už motinėlės širdį!
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Vaikų pasaulis

Janina Degutytė

Mūsų mažoji sesutė

Burnelė žydi, dainuoja akys. 
o dvi kaselės, o dvi plaštakės. 
Per visą dieną linksmai plasnoja 
Mūsų sesutė, mūsų mažoji. 

Skaitau aš jai „Raudonkepuraitę”. 
Šimtąjį kartą. veideliai įkaitę. 
Ašaros byra kaip pupos. Sulaikė:  
„Tik apie vilką, prašau, nereikia...”

duodu pieštuką. Piešia jį namą. 
Ten raudonplaukė laumė gyvena. 
Piešia mažoji prie ilgo kelio 
Mėlyną medį ir saulę žalią. 

Pieštukai laksto, pieštukai kvatoja, 
net liežuvėlis pieštuką vedžioja. 
Mėlynam medžiui padovanoja 
Paukštį geltoną mūsų mažoji.

Kiekvienas iš mūsų ką nors sugeba. o sėkmę lemia 
darbas, valia ir kantrybė.

1  Iš ko matyti, kad sesutė dar maža? 
2  Kokia mergaitės nuotaika? Ką ji mėgsta? 
3  Kurie eilėraščio posmai pavaizduoti piešinėlyje? Perskaityk juos.

Akmens amžius – 
tai laikotarpis, 
kai viską darė 

iš akmens.

Mamyte, tu iš manęs 
juokiesi. Kas gi 

patikės, kad iš akmens 
darė televizorius ir 

kompiuterius?
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Juokų pasaka

Kartą buvau nuėjęs į ežerą  
pameškerioti. Užmečiau meškerę ir  
laukiu. Žiūriu – trukt trukt plūdelė.  
Aš kilst meškerę, tik spurdu spurdu  
koks didelis daiktas užkibęs. Žiūriu –  
ogi varna. Galvojau, kaip tai galėjo  
atsitikti? 

o tą valandą kad ėmė kas man  
viršum galvos rėkti. Pakeliu galvą –  
ogi lydeka kad vejasi karosą, o tas kad  
rėkia, kad šaukia, net laukai plyšta. 
Laimė, karosas suskubo pasprukti  
į mišką. 

Kol aš žiūrėjau, kaip karosas lėkė  
nuo lydekos, meškerę  
buvau įrėmęs į žemę.  
Aš tą meškerę jau  
imsiu, o ji jau auga,  
giliai šaknis į žemę  
suleidusi, šakojasi, lapoja.  
o jos šakose kad gieda kas, kad čiulba taip gražiai,  
gražiau nei lakštingala. Pakeliu  
galvą – nagi ant vieno lapo tupi  
vėžys ir gieda. 

Parsinešiau vėžį namo – jis ir šiandien dar gieda.

1  Kas pasakoje juokinga? 
2  Sugalvok pasakai kitą pavadinimą. 
3  Perskaityk juokavimus. Pabandyk atspėti, kokios raidės pasislėpė po lapais.

 nor  duonos?       duos duonos kampel . 

 Bėk pas kluon !       Paimsi maiš , 

 Rasi senel ,        Gausi ragaiš .
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Hansas Kristianas Andersenas

Karalaitė ant žirnio

Buvo kartą karalaitis. Jis ieškojo sau pačios ir būtinai tikros karalaitės. 
Išvažinėjo visą pasaulį, bet tinkamos niekur negalėjo rasti. Karalaičių buvo 
daug, tik kiekvienai vis ko nors trūko. Pagaliau, nieko nepešęs, jis sugrįžo 
nuliūdęs namo.

vieną vakarą buvo baisiai bjaurus oras: žaibavo, griaudė, lijo – net nosį 
baisu buvo iškišti! Tuo metu pabeldė kažkas į miesto vartus. Atidaryti nuėjo 
pats karalius.

Prie vartų stovėjo karalaitė. viešpatie, į ką ji buvo panaši! nuo galvos ir 
drabužių varvėjo vanduo tiesiai į kurpes, o iš jų vėl sunkėsi laukan. Tačiau ji 
sakė esanti tikra karalaitė.

„Tai mes tuojau pamatysim”, – tarė sau karalienė, bet sakyti nieko nesakė. 
nuėjo į miegamąjį, nutraukė nuo lovos visus čiužinius ir pagalves ir padėjo 
ant lentų žirnį: ant žirnio užklojo dvidešimt čiužinių, o ant jų dar dvidešimt 
patalų.

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai
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1  Ko norėjo karalaitis? 
2  Kas nutiko vieną vakarą?
3  Kaip karalienė tikrino, ar mergaitė yra tikra karalaitė?
4  Ką mergaitė pasakė pabudusi?

Į tą lovą naktį paguldė karalaitę.
Rytą jos paklausė, kaip miegojo.
– Labai prastai! – atsakė karalaitė. – Beveik visą naktį negalėjau užmigti! 

Ir kas toj lovoj buvo?! Kažkoks kietas daiktas gulėjo man pašonėj, dabar visas 
mano kūnas mėlynas! Tiesiog baisu!

Iš to ir suprato, kad ji tikra karalaitė. Ji pajuto žirnį per dvidešimt čiužinių 
ir dvidešimt patalų. Tokio jautrumo galėjo būti tik karalaitė!

Ir karalaitis ją vedė. dabar jis žinojo, kad ima tikriausią karalaitę. o tą 
žirnį nusiuntė į muziejų. Ten jis ir šiandien yra, jeigu kartais kas nepavogė.

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai
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Kazys Saja

Pasaka apie du karalius
II dalis 

Buvo ir kitas karalius. Ir jis važiavo į svečius. Žirgas pasibaidė ir, 
trankydamas karietą, pasileido vieškeliu per devynis kalnus ir pakalnes, kol 
užkliuvo ratas, apvirto vežimas. Karieta pokšt, karalius keberiokšt, o auksinė 
karūna rid rid rid ir nuriedėjo griovin. Karalius truputį stenėdamas, truputį 
girgždėdamas atsistojo ir tarė:

– Kaip laimingai apvirtom! Karieta sveika, rankos, kojos sveikos, tiktai 
kur ta mano karūna dingo?

– Štai ji, – tarė nusigandęs vežėjas, drabužio rankove šluostydamas 
apdulkėjusį papuošalą. – dovanok, valdove...

– Būta čia ko... – atsakė karalius, ir abu susėdę keliavo toliau. 

1  Kas vienodai nepasisekė abiem karaliams? 
2  Kaip su vežėju pasielgė pirmas karalius, o kaip antras? 
3  Kuris iš karalių geresnis? Kodėl? 
4  Kuo skiriasi valdovų kalba?

Lijo lijo lietus
Per karaliaus pietus.
Karalius mirė, karalienė verkė,
Karaliūkščiai knarkė,
Gaidys giedojo,
višta apraudojo.

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai
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Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis

Akiniai

Petrelis matė, kaip tėtė su akiniais knygas skaitė. Kartą Petrelis užsidėjo 
akinius ir bandė skaityti, bet negalėjo. Tėtė jam tarė: 

– Kai išmoksi skaityti, tada ir akinių nereikės. Žinok, jog nemokytam 
akiniai nepadės.

Kitą rytą tėvas nuvedė vaikutį mokyklon. 

1 Kodėl Petrelis negalėjo perskaityti? 
2  Ką tėvelis pasakė sūnui? Kurie jo žodžiai svarbiausi? Kodėl? 

Lietuvių sakmė

Žvirblis

Kitą kartą žvirblis ėjo pas vieversį mokytis giedoti. vieversys pradėjo 
žvirblį mokyti. vos tik ištarė „čivir”, žvirblis tuoj pradėjo giedoti: „Čir-čir... 
Aš jau moku giedoti!” Ir nuskrido. 

dėl to ir liko žvirblis nebaigtas mokyti: dabar jis tik čirškia, o ne gieda. 

1  Ko žvirblis ėjo pas vieversį? 
2  Kodėl žvirblis ne gieda, o čirškia?

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai
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Patarlės
varlės bala 
neišgąsdinsi.

Tiesiai arčiau, 
aplink 
greičiau.

Geras 
artojas 
ir žąsinu 
paaria. 

Ko aš verksiu? 
Tegul karvė 
verkia – jos akys 
didesnės.

Mįslės
Kas 
samanotas 
gimsta?

Plaukų žemė, 
kaulo žagrė, 
trijų spalvų 
artojas.

Juoda žmonelė  
molinėj būdelėj.

                                   Ant lygaus 
                                   laukelio
 nei vieno namelio, o vidury 
tūkstančiai mergaičių
      gyvena.Dzūkų daina     

Turėjo bobutė Žilų oželį, vai dzik, vai dzik Žilų oželį. nuvedė bobutė 
In kermošėlį, 
vai dzik, vai dzik 
In kermošėlį...Dzūkų žaidimas

Katinėlis    
Kacinėli, cinginėli, 
Ko pelių negaudai? 

visų dzienų an pečuko 
Atsitūpis snaudzi.

vienas vaikas – „katinas” tupi, o kiti vaikai – „pelės”  
bara katinėlį, grasydami pirštu. Pabaigus dainuoti, katinas  
pasako „miau”, visi bėga nuo jo, kad nepagautų.

Greitakalbė Bliūdas plūdo vidur prūdo, 
tame bliūde putra, ant tos 
putros pluta, ant tos 
plutos puta...

1  Laisvalaikiu pasimokyk patarlių arba pasuk galvą ir įmink mįsles.
2  Pamiklink liežuvį greitakalbe.
3  Su draugais pažaiskite žaidimą „Katinėlis” arba padainuokite dainą apie oželį.

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai
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Žaidimas

Kaip toliau?

Žaidėjai stovi ratu. viduryje esantis žaidėjas pradeda sakyti pasirinktą 
eilėraštį arba dainuoti dainą. Atlikęs kūrinio dalį, meta kažkuriam kitam 
žaidėjui kamuolį. Tas turi pratęsti eilėraštį arba dainą. Jeigu nesugeba to 
padaryti, duoda fantą.

Žaidimas

Gaudyk – negaudyk

Žaidėjai stovi poromis. vienas iš jų turi kamuolį. Žaidėjas meta kamuolį 
aukštyn, o kitas turi jį sugauti: jeigu metantysis pasako teisingą sakinį, 
kamuolį reikia sugauti ore, jei neteisingą – atšokusį nuo žemės. Galima 
nurodyti sakinių turinį, pvz.: apie vandenį, apie miškus, apie keliones.

1  Prisiminkite išmoktus eilėraščius ir daineles, žaisdami žaidimą „Kaip toliau?”
2  Pabandykite atskirti, kur melas, o kur tiesa – pažaiskite žaidimą „Gaudyk – negau-

dyk”.
3  Pasimokyk naujų skaičiuočių.

Skaičiuotės Bėgo lapė per tiltuką 
Ir sutiko Pilypuką: 
oi Pilypai, Pilypai, 
Ko nuo tilto nukrypai?

Šoko kiškis per virvutę 
Ir įkrito į balutę.
Bėk, lėk, paskubėk,
Lipt iš balos jam padėk. 
Jeigu kiškiui nepadėsi, 
Žaisti tu nebegalėsi.

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai
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Anzelmas Matutis

Į turgų

Esu Žemuogiukas, 
nokintojas uogų: 
nurausvint uogelę 
Pašlaitėje moku. 

Mediniais ratukais 
Gur gurgu! Gur gurgu!.. 
vežu uogeles 
Į vidugirio turgų. 

o turguj – 
Kermošiuj 
Smagu ir pigu: 
Jums uogas 
Parduosiu 
Aš be pinigų! 

Kas raitas, 
Kas greitas, 
Šilan teatlėks – 
Pripilsiu uogelių 
visiems – be eilės!

1  Kas kalba eilėraštyje?
2  Į kokį nepaprastą turgų kviečia Žemuogiukas?
3  Perskaityk ir įmink mįsles.

Saldžios raudonos 
pėdelės visus 
kreipia iš kelio.

Raudoni karoliukai 
pabiro prie keliuko.

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai
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1  Kas ir su kuo kalbasi eilėraštyje? 
2  Kodėl berniukas nesuprato gandriukų kalbos? 
3  Kodėl reikia mokytis užsienio kalbų?

Martynas Vainilaitis

Afrikietiška knygelė

Mūsų prieklėčio gale 
Sidabru žolė nukaito. 
o drevėtam ąžuole 
du gandriukai knygą skaito. 

vienas garsiai – kle kle kle! 
Kitas brolis būdo lėto, 
Bet snapuko vėtykle 
Žodelius kaip žirnius vėto.

Man „kle kle” – nei mė, nei bū. 
Taip tetulė suknią skalbia. 
Gal jūs mokotės abu 
negirdėtą greitakalbę? 

Gal rikiuojate žodžius 
ne į dešinę – į kairę?.. 
Ir gandriukai po medžius 
Sukalena apsidairę:

– vėsta pievų žaluma – 
Kojeles raudonas gelia. 
vakar parnešė mama 
Afrikietišką knygelę. 

Čia ne vienas ir ne du, 
o šimtai negriukų žodžių. 
Besimokant – ū dū dū! – 
Pardūduos ruduo į sodžių. 

Gaudys šalnos – ū ta ta – 
varlytes rudam atole. 
Ir balta gandrų svita 
Skris į Afriką, į tolią. 

Ten žiemojam be žiemų. 
Ten basi negriukai šoka. 
Tik žodelių svetimų 
Kaip ir tu, berniuk, nemoka.

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai
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Iliustruotas žodynėlis
BAlDAI

         sekcija              drabužių spinta              komoda                     stalas                     staliukas                 

        kėdė                         fotelis                  supama kėdė                 pufas                     taburetė                    

batų spintelė     drabužių kabykla             lentynos                 žaislų dėžė                gėlių stovas

  rašomasis stalas                lova                          sofa                   minkštasuolis        naktinė spintelė

DrAbužiAi ir AKsesuArAi

        kailiniai                       paltas                      striukė                     lietpaltis                  kepurės  
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         skrybėlė                      šalikas                    pirštinės                 bluzonas           striukinė liemenė  

mokyklinė uniforma    marškiniai                 marškinėliai                   kelnės                  treningai

         tamprės                  palaidinė                    liemenė                      sijonas                  suknelė   

          šortai                   naktinukai                   pižama                  chalatas         apatiniai marškinėliai  

apatinės kelnaitės  maudymosi kostiumėlis   pėdkelnės                  kojinės                       diržas   

slidinėjimo kostiumas      megztinis                golfas                        švarkas                  kostiumas  
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        petnešos                    šalikėlis                 kaklaraištis               peteliškė               galvos juosta      

PAPUošAlAI  

       kaspinas              plaukų gumytės      plaukų segtukai             lankelis                      žiedas  

       apyrankė                    karoliai                  grandinėlė                  auskarai                    segė

bAtAi ir AKsesuArAi

           botai                     ilgaauliai                  aulinukai                  pusbačiai                sportbačiai  

          bateliai                    basutės                  aukštakulniai         guminiai batai         vandens batai  
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         šlepetės                    čežutės                   vidpadžiai             batų raišteliai          batų šaukštas  

sPortiniAi žAiDimAi

        krepšinis                   futbolas                    rankinis                   tinklinis                  kvadratas 

    lauko tenisas             stalo tenisas              ledo ritulys               rinktinė                    komanda 

       rungtynės                   kėlinys                    pražanga                   teisėjas                    sirgalius

PriešinGybės

           mažas                      didelis                       ilgas                       trumpas                    storas
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ĮvAirūs PAtieKAlAi ir mAisto GAminiAi

           sultinys               šaltibarščiai            moliūgų sriuba           cepelinas                kotletas

         balandėlis     karbonadas (kepsnys)      troškinys                   dešrelės                kiaušinienė       

           plonas                      aukštas                    žemas                        šviesus                   tamsus

            lygus                      kreivas                     šaltas                        karštas                   juodas  

          baltas                      naujas                         senas                      sunkus                     lengvas 
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        mišrainė                 sumuštinis                  mėsainis                  sūrainis                     dešrainis

   bulvių lazdelės                 pica                        kebabas                šiaudeliai                 traškučiai    

      spragėsiai                  čiulpinukai                ledinukai                 guminukai        kramtomoji guma

    vaisių salotos                  gira                        kokteilis                     sultys                   kompotas 

mūsų APlinKA

           kiemas                     tvora                        vartai                     gyvatvorė                 veja     

traškučiai

kramtomoji
guma
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       gėlynas         dekoratyvinis baseinas          terasa                     pavėsinė                  balkonas

žemės ūKio techniKA  

         plūgas        žemės įdirbimo agregatas     akėčios                   sėjamoji                  krautuvas   

    pjaunamoji                 priekaba                      presas                    traktorius               kombainas 

šviesos šAltiniAi  

       degtukas                žiebtuvėlis                     žvakė                žibalinė lempa           stalo lempa  

  naktinė lemputė          iliuminacija            žibintuvėlis                  sietynas                   švyturys        
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automobilio žibintai  kelių šviestuvai       saulės šviestuvas           fejerverkai             lazerių šviesa  

KoSMoSAS 

         dangus                    žvaigždės                 planetos                    Žemė                       Saulė  

         Mėnulis                palydovas                     orbita                 žvaigždynas                kometa  

Paukščių Takas      didieji Grįžulo Ratai       teleskopas                   raketa                  kosmonautas
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