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Labas, mokykla!

Janina Degutytė

Mokykla

šviečia juoda įrašysiu
gražiausią Lietuva

Labas rytas, mokykla!
Jau šviečia geltoni klevai
Ir jurginai raudoni.
Labas rytas!
Labas rytas, juoda lenta!
Aš tavyje įrašysiu
Patį gražiausią vardą
Lietuva.
Labas rytas, mano suole!
Tu – nepaprastas laivas.
Mes nuplaukiam kasdien
Toli toli
Aplink visą pasaulį.
Labas rytas!

1
2
3
4

Kokiai šventei skiriamas šis eilėraštis?
Ką tu norėtum pasveikinti Rugsėjo 1-ąją?
Kokį žodį tu įrašytum lentoje pirmą mokslo metų dieną?
Pasistenkite sužinoti, ar rugsėjo 1 d. naujus mokslo metus pradeda visi vaikai
pasaulyje.

Rugsėjo 1-oji – naujųjų mokslo metų pradžia
visose Lietuvos ir Lenkijos mokyklose.
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Pirmoji diena mokykloje

šaukia vaikučiai plaukia krepšeliais
žąsys rytmečio kviečia keliausim

Vytė Nemunėlis

Į mokyklą
Dzin dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais keleliais
Jon vaikučiai plaukia.
Smagūs ir linksmučiai
Su krepšeliais žengia,
Tartum baltos žąsys
Skrenda per padangę.
Rytmečio saulutė
Šypsosi ir šviečia,
O mokyklos durys
„Prašom klasėn” – kviečia.

Afrikoj matysim,
Kaip gyvena stručiai.
Čia tėvynės savo
Praeitį regėsim
Ir su kunigaikščiais
Čia pasikalbėsim...

Prašom – čia rašysim,
Prašom – čia skaičiuosim,
Pertraukos sulaukę,
Žaisim ir dainuosim.

Dzin dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais keleliais
Jon vaikučiai plaukia.

Čia mes su Kolumbu
Keliausim, vaikučiai,

mokausi
sportuoju

1
2
3

rašau
galvoju

skaitau
pasakoju

žaidžiu
dainuoju
sprendžiu uždavinius

Kur vaikus kviečia skambutis?
Ką vaikai veiks mokykloje?
Ką tu veiki mokykloje?

Jei tikrai nori mokytis, tai ir išmoksi.

piešiu
šoku
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Mokslo metų pradžia mūsų mokykloje

Vėl mokykloje

pradžia keliavome naujaisiais įspūdžiais
Sėkmės
moksle!

I. Rusėjo 1-ąją vaikai
eina į mokyklą pėsčiomis ir
važiuoja autobusiuku

Po atostogų keliavome į mokyklą.

Direktorius pasveikino su
naujaisiais mokslo metais.

Susitikome su auklėtoja.

Užsirašėme pamokų tvarkaraštį.
Buvau
Vilniuje!

Labas!
Sveikas!

Susitikome su draugais.
mokslo metų pradžia
pamokų tvarkaraštis
1
2
3

Išmokau
plaukti!

Pasidalijome atostogų įspūdžiais.
direktorius
auklėtoja
sėkmės moksle gerų pažymių

įspūdžiai
daug draugų

Papasakok apie mokslo metų pradžią savo mokykloje.
Kokios nuotaikos tu grįžai į mokyklą? Kodėl?
Ko labiausiai išsiilgai per atostogas?

Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena.
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Mes mokykloje

Kazys Marukas

Kada saldainiais sninga

saldainiais močiutė saldžiausias
neįpratusi manęs anksčiau

– Kelk, mažyte, kelkis, – žadina močiutė anūkėlę
į mokyklą.
O Vaivutei pats saldžiausias miegas.
Anksti dar neįpratusi keltis.
Mato senelė, kad anūkėlė nesikelia,
ir sako:
– Vaje, kiek saldainių prisnigo!
Praplėšia Vaivutė akį.
– Saldainių? Kur tie saldainiai?
Praplėšia kitą.
– Kodėl manęs anksčiau nepažadinote?
Močiutė paduoda batukus.
– Paskubėk, mažyte.
Surinks vaikai saldainius, tau
nieko neliks.
Vaivutė strykt iš lovos,
prišoko prie lango. Jokių vaikų nematyti. Ir miegas praeina.
Tada ji ir pati susipranta, kad saldainiais negali snigti. Tuoj šoka rengtis.
Tai močiutė! Tai apgavo!
Bet labai labai gera.
Jei ne močiutė, pačią pirmą dieną
Vaivutė būtų pavėlavusi į mokyklą.

1
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Kokią apgaulę sugalvojo senelė? Kodėl?
Už ką Vaivutė buvo dėkinga senelei?
Perskaitykite apsakymą vaidmenimis.

Ar atsimeni? Mūsų kalba sudaryta iš sakinių. Sakiniai, užbaigti
tašku, vadinami tiesioginiais. Sakiniai, kuriais klausiame, yra
klausiamieji. Jie baigiami klaustuku. Jeigu sušunkame, sakinį
baigiame šauktuku. Tai šaukiamieji sakiniai.
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Mūsų mokykla

Mūsų mokykloje gera ir smagu

Esame paslaugūs.

Mokame bendradarbiauti.
Laba diena!

Elgiamės saugiai.

Esame mandagūs.

Rūpinamės tvarka.

Laikomės švaros ir higienos
taisyklių.

paslaugus – paslaugi
švarus – švari
1
2

mandagus – mandagi
tvarkingas – tvarkinga

saugus – saugi
darbštus – darbšti

Papasakok apie savo mokyklą.
Ką norėtum pakeisti savo mokykloje? Kodėl?

Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokia bus mūsų mokykla.
Visi kuriame savo mokyklos įvaizdį.
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Vasaros įspūdžiai

Vytautas Bubnys

Tėvynė

džiaugėsi vaikščiodamas tačiau
įdomu gražiausia būčiau

Tą vasarą Kristupas drauge
su tėvu išsileido į tolimą kelionę.
Džiaugėsi berniukas, pirmą kartą
lankydamasis Rygoje ir Taline,
vaikščiodamas senosiomis
Peterburgo gatvėmis.
Kiekviename mieste jis pažino naujų draugų, užsirašė jų adresus, susitarė
rašyti laiškus. Tačiau vieną vėlų vakarą sušnabždėjo:
– Aš noriu namo, tėte.
– Argi tu nepatenkintas šita kelione? – nustebo tėvas.
– Man viskas buvo labai įdomu, – atsakė berniukas, patylėjo ir vėl pakartojo
savo žodžius lyg kokią paslaptį:
– Aš tikrai noriu namo.
Tėvas nusišypsojo ir švelniai tarė:
– Aš tave suprantu, Kristupai. Lygiai šitaip buvo ir man pernai, kai
lankiausi Paryžiuje.
– Bet juk tenai turėtų būti labai gražu, tėte!
– Gražu, tai tiesa, – pritarė tėvas. – Pasaulyje daug gražių šalių ir miestų,
tačiau žmogui pati gražiausia ta žemė, kur jis gimė. Ta žemė – jo namai, ta
žemė – jo tėvynė.
– Aš dabar žinau, tėte: kad kur būčiau iškeliavęs, vienąsyk pajusiu – noriu
namo, – prabilo susimąstęs Kristupas.
– Laimingiausias tasai žmogus, kurio namai – jo paties tėvynė, – atsakė
tėvas.
1
2
3
4

Kuriuos miestus aplankė Kristupas? Kaip berniukas jautėsi juose būdamas?
Perskaitykite tėvo ir sūnaus pokalbį vaidmenimis.
Kurie teksto sakiniai svarbiausi? Perskaityk juos.
Suraskite Rygą, Taliną, Peterburgą ir Paryžių Europos žemėlapyje.
Kurioms šalims priklauso šie miestai?

Ryga, Talinas, Peterburgas, Paryžius – Europos miestai.
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Vasaros nuotykiai

nedrąsiai daugiau pasižiūrėk

Viktoras Miliūnas

Auksinės žuvelės dovanos
Danutės tėtis puola į jūrą. Kai iškyla, laiko kažką delnuose ir šaukia:
– Auksinę žuvelę sugavau! Žuvelė prašo ją paleisti. Prašyk, ko nori!
Danutė sušunka:
– Kalbančią lėlę!
– O ko tu prašysi?.. – klausia Danutės tėtis Evalduką.
Evaldukas nedrąsiai sako:
– Sviedinį. Tada visi norės su manim žaisti.
– O daugiau?
– Užteks sviedinio.
Rytą Evaldukui mamytė kužda į ausį:
– Kelkis ir pasižiūrėk, ką šįryt prie durų radau.
Prie durų – naujas sviedinys. Ir kuprinė.
O kuprinėje – spalvotos knygutės.
– Nuo auksinės žuvelės, – sako mamytė.
– O Danutė gavo?..
– Ji gavo lėlę. Lėlė sako „mama”.
O tas visas knygutes parašė Danutės
tėvelis.
Evaldukas tik nenori klausti
mamos...
Bet jis žino, kas patenkino jo norą.

sutikau
1
2
3

susipažinau

mačiau

nuvykau

pailsėjau

Kas buvo auksinė žuvelė? Kodėl taip manai?
Perskaitykite kūrinį vaidmenimis. Atkreipkite dėmesį į taisyklingą sakinių
intonaciją.
Papasakok, kas tau įdomaus nutiko vasarą.

Pasakoti galima ne tik žodžiais, bet ir
vaizdais, garsais, gestais...
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Kur atostogavome?

Atostogų prisiminimai
Vasarą praleidau kaime.
Padėjau seneliui dirbti sode.
Su senele ėjau į mišką
uogauti ir grybauti.

Onutė

Liepos mėnesį
buvau kalnuose. Kopiau ir
kėliausi keltuvu į kalnų viršūnes.
Plaukiau plaustu upe.
Buvau Zakopanėje
ir Krokuvoje.

Vytautas

Šiemet atostogavau prie jūros.
Daug laiko praleidau Palangoje
ir Klaipėdoje. Labiausiai patiko
maudytis jūroje, statyti smėlio pilis
ir ieškoti gintaro.

Daiva

Vasarą buvau stovykloje
netoli Trakų. Kiekvieną dieną maudžiausi ežere, daug sportavau. Labiausiai patiko turistiniai žygiai.
Lukas
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Kur atostogavome?

Per atostogas buvau
nuvykęs pas dėdę į Vilnių.
Aplankiau: Gedimino pilį, katedrą,
Aušros vartus ir televizijos bokštą.

Algis
Vasarą buvau pas tetą,
kuri gyvena prie Galadusio ežero.
Su pusbroliu plaukiojau baidare.
Dėdė išmokė mane žvejoti ir plaukioti.
Alma

Atostogas praleidau namie. Padėjau
tėveliams lauko darbuose.
Daug skaičiau ir važinėjau dviračiu.

Sunkesnės rašybos žodžiai:

Tomas
Kur atostogavau? prie jūros prie ežero kalnuose kaime mieste
namuose pas senelius pas dėdę pas tetą užsienyje
Ką veikiau? ilsėjausi padėjau uogavau grybavau plaukiojau
maudžiausi žvejojau
važinėjau skaičiau
žaidžiau daug keliavau aplankiau mačiau sportavau
1
2
3

Kur atostogas praleido Vytautas, Onutė ir jų draugai? Ką įdomaus jie veikė?
Papasakok apie savo atostogas.
Paklausk, ką per atostogas veikė tavo draugai.

Kad pasakojimas būtų įdomesnis ir gyvesnis, vartok
Žinių skrynelė:
įvairias sakinių rūšis.
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Kas skaito ir rašo...

šaukiu bliauti negaliu avelių

Juozas Erlickas

Juodosios avelės
Baltos lankos – juodos avys –
Kas išmano, tas jas gano...
Aš, lankon ton atkeliavęs,
– Šen – šaukiu – avelės mano!..
Bet avelės ima bliauti,
Laksto, sukasi ratu.
Negaliu aš jų pagauti –
Pabandyk gal tu.
Būrį tų juodų avelių
Jei mokėsi prijaukinti,
Suskambės miela dainelė –
Šilta bus net sniegui krintant.
garsas
žodis
1
2

3

raidė
sakinys

skiemuo
tekstas

Kas tos juodosios avelės?
Kaip tau sekasi jas ganyti?
Rask eilėraštyje mįslę
ir išmok ją atmintinai.
Užmink ją namiškiams.
Kodėl reikia mokėti skaityti?

Knygų skaitymas – labai geras būdas pažinti pasaulį.
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Ar moki abėcėlę?

Abėcėlė

žodynas
1
2
3

enciklopedija

žinynas

Kokiomis raidėmis žymimi lietuvių kalbos garsai?
Pasklaidyk žodynėlį arba enciklopediją. Kokia tvarka ten surašyti žodžiai?
Kodėl reikia mokėti abėcėlę?

Mūsų abėcėlę sudaro 32 raidės – balsės ir priebalsės.
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Įsidėmėk dvibalses

Vytė Nemunėlis

Raidės
Nežinau, kaip atsitiko,
A su I labai supyko –
Skyrium A, skyrium I,
Raidės nieko sau abi,
Kai sustoja šalimai,
Tuoj ir šaukia – AI AI AI.
Nežinau, kas kaltas buvo,
A ir U draugystė griuvo –
A nuo U kol toli,
Raidės nieko sau abi,
Kai sustoja tik arčiau,
Tuoj ir loja – AU AU AU.
Ką vargšelis aš darysiu,
Kaip diktantą parašysiu...
Tarė U ir tarė I:
– Būsim mes kartu abi,
Bet ką veiksi tu paskui,
Kai išeis tau – UI UI UI?

skyrium šalimais
šalia greta kartu
toli
arti
netoli
1
2
3

Kurios dvibalsės minimos eilėraštyje?
Kokias dar žinai dvibalses?
Rask tekste žodžių su dvibalsiais ir perskaityk juos.

Įsidėmėk! Dvibalsiai yra šeši: ai, au, ei, ie, ui, uo.
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Kitos raidelės – seselės

Martynas Vainilaitis

skaičiuoja sėdžiu

Cha cha cha
Vaikštinėjo vienas Cha.
Susitiko antrą Cha.
Į namus jį pavadino,
Prie stalelio pasodino.
Liūdna, Cha?
Liūdnoka, Cha.
Trūksta mudviem trečio Cha.
Jei ateitų trečias Cha –
Suskambėtų cha cha cha!

Kazys Jakūbėnas

Dzinguliukai

Juokų pasaka

Dzingul dzingul dzinguliukai
Mokos vyrai ir mažiukai,
Skaito, rašo ir skaičiuoja,
Ir dainelę dzinguliuoja.

Sapnas su sklindžiais
Sėdžiu ant gaidžio ir skrendu virš
kaimo. Užuodžiu sklindžių kvapą.
Nusileidžiu ant medžio šakos. Šaka
tik triokšt! Aš žemėn keberiokšt! Ogi
sėdžiu ant grindų šalia lovos. Nei
gaidžio, nei sklindžių.
1
2
3

Rask skaitytuose tekstuose žodžius su ch, dz ir dž.
Pasek juokų pasaką apie gaidį ir sklindžius.
Sugalvok panašią pasaką apie chalvą. Pavartok kuo daugiau žodžių su ch.

Ar prisimeni? Priebalsės ch, dz, dž žymi vieną garsą.
Keliant žodžius į kitą eilutę, jos neskaidomos (cho-ras, gir-džiu).
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Skyrybos ženklai

Vytautė Žilinskaitė

Taškas
Miglutė spokso į savo naują globėją.
– Kada mano tėvelis pareis? – klausia ji Vaidotą.
– Po trijų valandų. Ir taškas.
– O kas yra taškas? – staiga klausia mergaitė.
– Kas, kas?
– Aš klausiu, kas yra taškas? – ramiai kartoja mergaitė.
– Na... taškas yra... yra ne kablelis.
– Bet tu neatsakei, kas yra taškas, – kartoja ji savo.
– Sakiau, kad ne kablelis, – ginasi Vaidotas.
– Bet kas gi yra taškas?
– Taškas... ėėė.. Visi žino, kad taškas yra taškas, ir taškas! – sušunka
Vaidotas.
– Aš ir pati žinau, kad taškas yra taškas, bet kas yra taškas? – toliau klausia
mergaitė. – Kas?

Klaustukas
Ar klaustukas tau patinka,
Kurs po raštą šokinėja?
Nuo smalsumo net sulinkęs
Baisiai narsiai klausinėja:
„Kas? Ką? Kur? Su kuo? Ir – kam?
Kaip? Kodėl? Ir – ką daryti?”
Pasitaiko netgi – jam
Nežinai, ką atsakyti...
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Skyrybos ženklai

Šauktukas
O šauktukui viskas aišku –
Ten – blogai, o čia – gerai!
Jis retai po laiškus vaikšto,
Bet po laikraščius – dažnai...
Išsipūtę kaip balionai
Šaukia trys stori šauktukai:
„Ei, pirmyn! Aukštyn! Valio!
Pasiryžę būkim!!!”

Skyrybos ženklai: taškas
kablelis
1
2
3
4
5

klaustukas
kabutės

šauktukas
daugtaškis

Kurie skyrybos ženklai minimi skaitytuose tekstuose?
Paaiškink Miglutei, kas yra taškas.
Kokius dar žinai skyrybos ženklus?
Kam reikalingi skyrybos ženklai?
Perskaitykite tekstą „Taškas” vaidmenimis, tinkamai intonuodami sakinius.

Skyrybos ženklas gali pakeisti sakinio prasmę.
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Mėgstu skaityti

Juozas Erlickas

begrįšime tuščiais lapeliais

Raidės pabėgėlės
Valgau šokolado plytą
Ir šokoladėju.
– Ū! – koksai nedoras vaikas –
Urzgia Ū ilgoji.
– Traukiam į pasaulį, raidės,
Laimės paieškoti!
– Kuo greičiausiai pir-pirmyn! –
Žengia R į priekį.
Už parankių M ir N,
P iš paskos bėga.

– Tai, sakyk, dabar laikai! –
Skundžias knygoj raidės –
Tie išdykėliai vaikai
Net eilių neskaito!
Mirksi mėlynom akelėm
Vaikas pūstažandis:
– Vakar prarijau knygelę –
Šiandien tuščias skrandis!
Kam tada, sakyk, skaityti –
Te sau skaito vėjas...
1
2
3

Ritasi storulė O:
– Ar begrįšime namo?
– Ne! – atšauna N ir E.
– Veskitės kartu mane!
Ir išeina visos raidės
Iš visų knygelių...
Joju ant Pieštuko raitas
Aš tuščiais lapeliais.
Klumpa juodbėris Pieštukas –
Metas pailsėti...
Pririšu jį prie Klaustuko
Ir ant Taško sėduos.

Ką sugalvojo raidės? Kaip tau atrodo, kodėl?
Palygink tau žinomų abėcėlių raides. Kurių lietuvių abėcėlės raidžių nėra kitų kalbų
abėcėlėse?
Rask eilėraštyje žodžių su dvibalsiais. Raiškiai juos perskaityk.

Lietuvių abėcėlei būdingos nosinės raidės ą, ę, į, ų
ir balsės ė, ū.
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Dar kartą apie abėcėlę

Romas Sadauskas

Kaip mokytis abėcėlės

išsižiok susičiaupk
smarkiai

Visi vaikai savo mokslus pradeda nuo A. Bet Saulius yra užsispyręs, viską
daro atbulai. Sunku tokį vaiką mokyti abėcėlės. Senelė rodo į raidę ir prašo:
– Sakyk: Aaaa...
– Žžžž, – atsiliepia Saulius.
– Kur čia tau Ž, čia A, – pataiso senelė.
– Žžž, – nesutinka Saulius.
Senelė galop veda Saulių pas gydytoją. Daktaras liepia:
– Išsižiok smarkiai! Sakyk: Aaa!
– Žžž! – subyzgia Saulius.
– Gerai, – sako daktaras. – O dabar susičiaupk.
Saulius, suprantama, išsižioja.
– Sakyk Ž, – prašo daktaras.
– Aaaaaaa! – sušunka Saulius.
– Na mat! – pagiria daktaras ir priduria: – Galite eiti namo.

pradeda – baigia
1
2
3

pradžia – pabaiga

pirmas – paskutinis

Kaip Saulius mokėsi abėcėlės? Kodėl?
Ką padarė daktaras, norėdamas, kad Saulius išsižiotų?
Kurią raidę sakytų Saulius, jei gydytojas paprašytų ištarti b arba c?

Pagal abėcėlę sudaromi įvairūs sąrašai, surikiuojami
žodžiai žodyne, straipsniai enciklopedijoje.
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Knygų pasaulyje

knygelių vaikeliai žodeliu
įdomiausios įvairius

Sigitas Geda

Sidabro knygelė
Žemėj knygelių
Visokių būna.
Šita knygelė –
Gryno sidabro.

Mažas berniukas,
Vardu Niekelis,
Man padainavo
Šitas daineles.

Imkit knygelę,
Maži vaikeliai!
Maži vaikeliai,
Imkit knygelę!

Ar aš girdėjau,
Ar negirdėjau?
Aš tik sėdėjau
Ir rašinėjau.

Oi, ne!
Įdomiausios
knygos yra apie
mašinas ir
išradimus.

Aš mėgstu
pasakas ir
padavimus.

1
2
3

Kad tu paskaitytum,
Kitam pasakytum,
Gražiu žodeliu
Mane paminėtum.

Įdomiausia
skaityti nuotykių
knygas.

Man patinka
galvosūkiai
ir mįslės.

Apie ką kalbama eilėraštyje?
Ko poetas prašo vaikus?
Kokias knygas mėgsta skaityti nuotraukose pavaizduoti vaikai?
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Knygų pasaulyje

O man
patinka eilėraščiai.
Net pati bandau
juos kurti.

Man patinka
sklaidyti įvairius
žinynus.

O kokias
knygas tu
skaitai?

4
5
6

Kokias knygas tu mėgsti skaityti?
Paklausk draugų, kokias knygas jie mėgsta skaityti.
Kokią knygą neseniai perskaitei? Pareklamuok ją draugams.

Ar prisimeni? Laikraščių, žurnalų ir knygų pavadinimus rašome
kabutėse. Pirmą žodį rašome didžiąja raide (pvz., „Aušrelė”).
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Sudie, gražuole vasara!

spinduliukai kiškiukai vabaliukas ežiukai pataliukais

Ramutė Skučaitė

Vasara ir ruduo
Švilpauja miške birželis –
Miškas žalias žalias žalias!
Miškas kvepiantis, gėlėtas,
Saule ir juoku užlietas!
Kad kvatoja spinduliukai,
Vabalai, ežiai, kiškiukai, –
Juokias nuo birželio saulės
Visas vasaros pasaulis!
Mažas margas vabaliukas
Ant vienos kojytės sukas...
Net ausytės kiškiui linksta,
Oi,
Kaip linksma!

tamsiai raudona
šviesiai raudona
rausva
1
2
3

O dabar – ruduo atėjo:
Medžiai šiaušiasi nuo vėjo,
Ir ežiukai patyliukais
Klojas lapų pataliukais.
Vėjas gelsvą lapą suka,
Lietūs rudenio atūžia...
Po egle – ir vabaliukai,
Ir kiškiukai susigūžę...
Pilko ūžesio klausyti
Kiškis iškiša ausytę
Ir, išgirdęs gaudžiant liūtį,
Oi,
Kaip liūdi...

tamsiai žalia tamsiai geltona tamsiai mėlyna
šviesiai žalia šviesiai geltona šviesiai mėlyna
žalsva
gelsva
melsva

Kaip jaučiasi vasaros pasaulis?
Kokia kiškučio nuotaika rudenį?
Kokiu tempu skaitysi pirmą, o kokiu antrą eilėraščio posmą?

Raidė i gali žymėti ne tik balsį, bet ir ankstesnio priebalsio
minkštumą. Minkštumo ženklas kartais pakeičia žodžio reikšmę
(lapų – lapių, valgau – valgiau).

TURINYS

23

Kaip atkeliavo ruduo?

Gintarė Adomaitytė

Didieji skraidymai
Vėjukei Nutrūktgalvei labai patiko klevas Vėjų miesto viduryje. Dar labiau
jai patiko žalias lapelis klevo viršūnėje. Grakščiai lekiodama aplink jį Vėjukė
paklausė:
– Jūs mėgstate skraidyti?
Žalias lapelis net paraudo iš susijaudinimo.
– O aš neįsivaizduoju gyvenimo
be skraidymo...
Žalias lapelis tapo visai raudonas.
– Tai skrendam?
Lapelis pasiryžo. Jam buvo gera.
Labai gera. Jis skrido. Vėjukė greitai pavargo.
Lapelis, likęs vienas, nuplasnojo į balą.
Medis net pagelto iš pasipiktinimo.
Vėjukė užkalbino geltoniausią lapelį.
– Žinote, kai aš skrendu...
Geltonas lapelis net nepajuto,
kaip atsispyrė nuo šakos. O po kelių
minučių gulėjo baloje, šalia savo draugo,
raudono lapelio.
Vėjukė, grakščiai sūpuodamasi
klevo viršūnėje, kalbino labiausiai
užsispyrusį, nenorėjusį nei gelsti,
nei rausti lapelį.
Šitaip į Vėjų miestą atėjo ruduo.

vėjas
lapas
1
2

vėjelis
lapelis

vėjukas
lapukas

vėjužis vėjuotas
lapužis 		 lapuotas

vėjinis 	Vėjukė
lapuotis lapoti

Kaip atkeliavo ruduo į Vėjų miestą?
Kokius rudens požymius tu pastebėjai?

Žodžiai, susiję reikšme ir turintys bendrą dalį, yra vadinami
giminiškais žodžiais (pvz., lapas, lapelis, lapuotas).
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Rudens dovanos

Mįsliuko dainynas

devyniašakė paukšteliai sparneliais

Raudonas gaidelis
Žemelėje rausias,
Žalia uodegėlė
Lietutyje prausias.

Žaliam dvarely
Aukšta liepelė,
Aukšta liepelė –
Devyniašakė.
Geltona saulė
Viršūnėj teka,
Balti paukšteliai
Sparneliais plaka.

Žaliam darže paršeliai –
Per nugarą – dryželiai,
Po lapą pasikloję,
Po kitą užsikloję.

Žalia žalia vištelė,
Pakėlus baltą kuodą,
Penkiolika kiaušinių
Sudės į gūžtą juodą.

daržas darželis daržininkas daržovė
1
2
3

Apie kokias rudens dovanas dainavo Mįsliukas?
Įmink jo mįsles.
Kuri mįslė tau labiausiai patiko? Išmok ją atmintinai.
Pabandyk ir tu sukurti mįslę apie vieną iš daržovių. Pasiūlyk draugui arba
namiškiams ją įminti.

Bendroji giminiškų žodžių dalis yra šaknis
(pvz., saulė, saulutė, saulėtas).

TURINYS

25

Kas girdėti darže?

Violeta Palčinskaitė

Daržovių puota

gelstančiais ginčą
gražiausių čia

Rudens karalystėj – daržovių puota.
Štai Ropė atvyko – Ridiko teta.
Uždusęs įvirto garbingas Kopūstas,
Moliūgas, tarytum balionas išpūstas.
Po gelstančiais lapais, kedenamais vėjo,
Trys Žirniai su Pupomis ginčą pradėjo,
Bet viską nutildė iš vakaro kviestas
Gražiausių Agurkų žaliasis orkestras.
Ir šoko Burokas pernakt su Morka.
Bet čia, kaip žinia, ne puotos pabaiga,
Nes Ropė, kuri paskutinė išėjo,
Su Bulve visus iš eilės apkalbėjo.

salieras agurotis patisonas žiedinis kopūstas
šparaginės pupelės
špinatai rūgštynė baklažanas pekininis kopūstas šparagai brokolis
1
2
3
4

Kas vyko rudens karalystėje?
Kokios daržovės atvyko į puotą?
Kaip jos puotavo?
Kurios daržovės elgėsi netinkamai? Kodėl taip manai?

Daržovės, kaip ir žmonės, viena su kita giminiuojasi. Vieną šeimą
sudaro pupos, pupelės, žirniai, kitą – svogūnai, porai ir česnakai,
dar kitą – agurkai, moliūgai, aguročiai.
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Augalų dalys

svarbiausios
išaugs reikalingiausios

Ginčas
Vieną kartą susiginčijo šaknys, stiebas, lapai, žiedai
ir sėklos.

– Mes visų svarbiausios, nes jus visus maitiname ir
girdome.
– O kaip tas maistas pasiektų lapus ir žiedus, jei
manęs nebūtų?
– O kas tą maistą parengtų jums maitinti, jei nebūtų
mūsų? Kas jums oro teiktų? Uždustute be lapų.
– Jūs, lapai, rudenį vis tiek žūsite. Mes subrandinsime sėklas. Jos liks po mūsų.
– O iš mūsų išaugs naujas augalas. Vadinasi, mes
augalui reikalingiausios.

augalo dalys:

1
2
3

šaknys
žiedai

stiebas
vaisiai

lapai
sėklos

Kas ginčijasi skaitinyje? Suskaičiuok ir išvardyk visus ginčo dalyvius.
Kaip tu manai, kuri augalo dalis yra pati svarbiausia?
Perskaitykite tekstą vaidmenimis.

Šaknis – tai pagrindinė žodžio dalis, prie kurios šliejasi
kitos žodžio dalys.
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Linksmai apie daržoves

Vaikų žaidimas

kėdžių keičiasi

Linksmasis daržininkas
Vaikai pasirenka daržovių vardus (vienas pasivadina buroku, kitas –
ridiku, trečias – svogūnu ir panašiai). Žaidėjai susėda ant kėdžių. Vienas,
likęs be vietos, atsistoja salės viduryje ir sako:
– Oi skauda širdį!
– Kas sužeidė? – klausia žaidėjai.
Viduryje stovintis žaidėjas sako vieną iš pasirinktų daržovių pavadinimų.
Vaikas, pasivadinęs tuo vardu, stoja viduryje ir sako, kas jo širdį sužeidė.
Jeigu kuris nors žaidėjas pasako, kad jo širdį sužeidė linksmasis daržininkas,
tada visi keičiasi vietomis. Tas, kuris lieka be vietos, duoda fantą ir eina
į vidurį.

Skaičiuotė
Lipo ragana per tvorą
Ir užmynė pomidorą.
Pomidoras sprogo,
Ragana – ant stogo!
Pomidorų prisodink,
Pomidorais mus vaišink!

ruduo
rudenėlis rudeninis
skaičius skaičiukas skaičiuoti
1
2
3

rudenėja
rudeniškas rudeniškai
skaičiuotė suskaičiuoti skaičiuotuvas

Pažaiskite žaidimą „Linksmasis daržininkas”.
Išmok skaičiuotę – ji pravers renkant „daržininką”.
Rask skaičiuotėje visas žodžio pomidoras formas. Kuo jos skiriasi?

Žodžio pabaigos dalis, kuri kinta, yra galūnė (pvz., poras, poro,
porui). Galūnė rodo žodžio ryšį su kitais žodžiais.
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Sode rudenį

rytą šakelę
teisę žolę

Ramutė Skučaitė

Kriaušė

Visą rytą
Pustės, prausės
Ant šakų
Prinokę kriaušės.
Štai viena,
Pati didžiausia,
Išdidžiai
Šakelę klausia:

– Kam tu mus
Laikai taip baisiai?
Rodos, mes
Ne šiaip sau
Vaisiai?
O tokie
Ne šiaip sau vaisiai
Net ir vaikščiot
Turi teisę!

Medžio šakos
Patylėjo...
Tik staiga,
Turbūt nuo vėjo,

sodas
1
2

sodelis

Kriaušė
Ėmė ir nupuolė
Į geltoną
Sodo žolę!

sodininkas

Kaip elgėsi išdidi kriaušė? Papasakok jos nuotykį.
Ką įdomaus galima pamatyti sode rudenį?

Labai svarbu įsidėmėti žodžių galūnių rašybą.
Ar prisimeni? Ką? – slyvą, kriaušę, obuolį, medų.
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Egzotiniai vaisiai

Vytautas V. Landsbergis

bananų ananasų mangų kivių

Arklys Dominykas ir drambliai
– Sakykit, o ar iš čia nevežami kartais
ananasai į Lietuvą? – pasiteiravo Dominykas.
– O kaipgi nevežami, – nusijuokė Pilypavičius,
– iš čia ananasai keliauja į visas pasaulio šalis,
o Lietuva, jei neklystu, taip pat yra pasaulio šalis...
Man atrodo, rytoj išplauks į Lietuvą laivas.
– Gerieji drambliai, gal jūs galit ir mane kaip
nors į tą laivą patalpinti, nes man reikia skubiai
grįžti į Lietuvą, – paprašė Dominykas.
– Ko gi tu taip skubiniesi į tą Lietuvą,
pasisvečiuok dar pas mus, atsivalgyk bananų,
ananasų, mangų, kivių, – ėmė arklį Dominyką
įkalbinėti drambliai.
– Negaliu, bičiuliai, – atsiprašė Dominykas,
– nes manęs ten laukia mano mylimoji rugiagėlė.
Lietuvoje jau greitai bus pavasaris,
ir aš turiu suspėti ją žemėn pasodinti.
– Aaa, jeigu meilė, tai čia jau nieko nepadarysi,
– sumojavo straubliais išmintingi drambliai.
Jie visą gyvenimą vienas kitą labai mylėjo
ir todėl dabar apie meilę išmanė bemaž jau viską.
– Jeigu meilė, tai reikia nedelsiant keliauti,
– nusišypsojo Pilypavičienė, – mums tas
jausmas gerai pažįstamas...
egzotiniai vaisiai: bananas ananasas mangas
kokosas abrikosas
persikas apelsinas mandarinas citrina greipfrutas kivis avokadas
1
2
3
4

Kodėl arklys Dominykas skubėjo grįžti į Lietuvą?
Kaip drambliai įkalbinėjo keliautoją likti pas juos?
Kurie vaisiai minimi tekste? Kokių egzotinių vaisių esi matęs parduotuvėse?
Kurių iš jų tau teko ragauti? Kurie pasirodė skaniausi?

Ar prisimeni? Ko daug? – citrinų, apelsinų, mandarinų.
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Einame grybauti

nubėgo atbėga suriko
apklostė palindo išlindo

Pranas Mašiotas

Grybai
– Vaikai, eisim grybauti! – sušuko
Petriukas.
Vaikai pasiėmė pintinėles ir nubėgo
į mišką.
– Grybai, klausykite, – tuojau suriko senis
baravykas, visų grybų pulkaunykas.
– Klausykit: vaikai į mišką atbėga, lapais
prisidenkit, kad nerastų.
Senis tuojau mažuosius baravykėlius
samanomis apklostė. Pats po lapu palindo.
Visi grybai paklausė. Tik musmirės
dar aukščiau galvas iškėlė, kad jas
greičiau pamatytų.
– Raudonviršį radau!
– sušuko Stasiukas. – Tokį gražų,
kepurėlė raudona.
– O aš voveraitę! Mano dar gražesnė,
– ginčijosi Juozukas.
– Ką jie čia niekus giria, – sumurmėjo
baravykai. – Nėr grybų, puikesnių už
baravykus. Tegu pasižiūri.
Ir išlindo baravykai iš po lapų.
bėgo nubėgo
išbėgo subėgo

pribėgo
nebėgo

pabėgo
įbėgo

1 	Nuo ko slėpėsi grybai? Kodėl?
2 Perskaityk tą kūrinio dalį, kuriai nupieštas paveikslėlis.
3 Kokių grybų rado vaikai? Kokius dar pažįsti grybus?

Žodžio dalis, einanti prieš šaknį, yra priešdėlis (pvz., išbėgo).
Priešdėlis pakeičia žodžio reikšmę.
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Grybų įvairovė

Ežiukas ir musmirė

baravykas rudmėsė
raudonikis musmirė
1
2

pavargau pasnausiu perkrimsti

voveraitė
kazlėkas

lepšis
paliepė

kelmutis
pievagrybis

Papasakok, kas nutiko ežiukui.
Prisimink, ką žinai apie grybus ir grybavimą, ir patark ežiukui šaukiamaisiais
sakiniais.

Grybaudamas rink tik tuos grybus, kuriuos gerai pažįsti.
Nenaikink nuodingų grybų. Jie ne tik puošia mišką,
bet yra reikalingi girios augalams ir gyvūnams.
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Pasakos apie grybus

visą dieną
lyja

Justinas Marcinkevičius

Grybų karas
Ei, tai vija,
Pinavija, –
Visą dieną
Grybais lyja.
O miške
Išdygo grybų –
Šimtas trisdešimt
Sodybų.
Šitų grybų
Pulkaunykas
Buvo storas
Baravykas.

Grybai, eisime į
mūšį!

Jis ūsus
Po beržu raitė
Ir grybus
Nuo kelmo skaitė.
O kad skaičiaus
Nepamirštų,
Tai skaičiuodavo
Ant pirštų.
Jo žmona –
Riebi paliepė –
Savo vyrui
Kartą liepė:
– Nors tave
Ir žmonės giria,
Bet esi netikęs,
Vyre!
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Pasakos apie grybus

per dieną
Eik, sakau,
Greičiau į karą
Ir parnešk man
Šilko skarą...

Grybai, slėpkimės!
Grybautojai!

– Koks tu grybų
Pulkaunykas,
Jei per dieną
Riogsai dykas?

grybas
1
2
3
4
5

grybukas

grybelis

grybauti

grybautojas

grybingas

Ko pridygo miške po lietaus?
Kas buvo grybų vadas? Ką jis veikė?
Kas buvo baravyko žmona? Ką ji liepė padaryti vyrui?
Papasakok, kaip grybai kariavo.
Kuo baigėsi grybų mūšis?

Žodžio dalis, esanti tarp šaknies ir galūnės,
yra vadinama priesaga (pvz., uogelė).
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Miško turtai

karoliukai kelmučiai vaikučius uogelėm

Anzelmas Matutis

Miškų gėrybės
Bėgo bruknė
Per miškus,
Nešėsi
Karoliukus.
Voro siūlas
Trūko, ir...
Karoliukai
Bir bir bir...

Apskritučiai,
Nedidučiai
Kelmą aptūpė
Kelmučiai:
Kelmas kelia
Mus aukštai!
Kiški piški,
Ar matai?

Renka tetos
Ir dėdienės.
Ajajai!
Tai bus uogienės!

Mes aukščiausi
Iš visų:
Galvos iki
Debesų!
Kiškis strykt
Ir stebisi:
Peršokau aš...
Debesį!

Avietė meiliai kvietė:
Užsukit į svečius!
Uogelėm apdalino,
Vaišino vaikučius.

uogos
1
2
3

grybai

mediena

švarus oras

poilsio vieta

Kurios miško gėrybės minimos kūrinyje?
Kokios uogos auga miške? Kurias iš jų tu esi rinkęs?
Ką įdomaus galima patirti miške?

Žodžiai su priesagomis -el-, -ėl-, -uk-, -ut- reiškia mažus arba
malonius daiktus: miškelis, rudenėlis, namukas, saulutė.
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Ar moku elgtis miške?

Kodėl nuliūdo saulutė?

Miškas – didysis krašto turtas
Žmogus nuo seno naudoja įvairius miško turtus.
Girios teikia mums maisto ir kuro. Mediena naudojama
baldų ir popieriaus pramonėje. Iš popieriaus gaminami
sąsiuviniai ir knygos. Popieriaus gaminių sąrašas yra ilgas.
Girios sulaiko vandenį, filtruoja teršalus ir slopina triukšmą.
Miškas yra gera vieta poilsiui. Gera miške pasivaikščioti, uogauti ir
grybauti. Įeini į mišką ir pajunti tyrą, sveiką orą. Įdomu stebėti miško
gyvenimą.
Sąžiningai naudokimės miško gėrybėmis.
nuėjo

žaidė

kūreno laužą

valgė

paliko šiukšles

1 Papasakok apie vaikų iškylą į mišką.
2 Pasakyk kelis pamokymus vaikams šaukiamaisiais sakiniais.
3 Kokią naudą mums teikia miškai?
4 	O kur žmonės gali pasivaikščioti mieste?

Priešdėliuose į- ir są- visada rašome nosines raides
(pvz., įėjo, sąrašas).
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Rudens patarimai

Rudenėlis patarėjas

vogs džiaugsmai sugrįžti darbštus
neužaugs neraugsi

Gera paukšteliui rudenį išskristi,
kad gali pavasarį sugrįžti.
Kas pavasarį
šoks, tas rudenį
vogs.

Vasaros darbai – rudens
džiaugsmai.

Nesėk žirnių rudenį,
neužaugs.

Darbštus visada
darbą randa.
Iš miego sūrio neraugsi.

tarti

1
2
3

patarti

patarimas

patarėjas

patarlė

Ko mus moko šios patarlės?
Kuri patarlė tau labiausiai patiko? Išmok ją atmintinai.
Sugalvok gerą patarimą, susijusį su rudeniu. Pasakyk jį draugams.

Giminiški žodžiai paaiškina žodžių, kuriuose priebalsės
supanašėja, rašybą (pvz., darbštus – darbas).
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Rudenėlio taku

Ruduo per žemę žengia
Dienos: šaltos, vėjuotos, lietingos,
tamsios, trumpos
Debesys: sunkūs, švininiai, slenka
Vėjas: stiprus, šaltas, ūžia, švilpia

Medžiai: spalvingi, puošnūs, ošia,
šlama
Lapai: auksiniai, margi, krinta,
šviečia, žėri
Žolės ir gėlės: sunykusios,
nurudusios

Paukščiai: liūdni, sušalę,
būriuojasi, išskrenda
Žvėrys: ruošiasi žiemai, ieško,
neša, slepia maistą

Žmonės: dirba, skuba, kasa,
skina, sėja žiemkenčius

1
2
3

Kuo pasižymi rudens orai?
Kaip atrodo rudenį augalai?
Ką rudenį veikia gyvūnai, o ką žmonės?

Kad rašinėlis būtų nuoseklus, rašyk jį pagal planą. Prieš pradėdamas
rašyti, paieškok vaizdingų posakių ir reikalingų žodžių.
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Paskaičiuokime

Ramutė Skučaitė

traukia kurmiai
sėdi

Traukinys
Tuku tuku traukinys,
Traukia traukinį genys.
O tame traukiny
Sėdi kurmiai septyni.

Bet nuskrido jau genys,
Ir sustojo traukinys...
O tie kurmiai septyni
Taip ir sėdi traukiny.

Tuk tuk tuk tra lia lia lia lia lia
Tuk tuk tuk tra lia lia lia lia
Tuk tuk tuk...
Oi, tie kurmiai...

Tuk tuk tuk tra lia lia lia lia lia
Tuk tuk tuk tra lia lia lia lia
Tuk tuk tuk...
Oi, tie kurmiai...

vienas – pirmas
du – antras
trys – trečias

keturi – ketvirtas
penki – penktas
šeši – šeštas

dešimt – dešimtas
vienuolika – vienuoliktas
dvylika – dvyliktas
trylika – tryliktas
keturiolika – keturioliktas

septyni – septintas
aštuoni – aštuntas
devyni – devintas

penkiolika – penkioliktas
šešiolika – šešioliktas
septyniolika – septynioliktas
aštuoniolika – aštuonioliktas
devyniolika – devynioliktas
dvidešimt – dvidešimtas
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1
2
3
4
5
6
7

Paskaičiuokime

Kas traukė traukinį? Kas traukiniu važiavo?
Kodėl traukinys sustojo?
Kiek kurmių važiavo traukiniu?
Iš kiek vagonų sudarytas paveikslėlyje pavaizduotas traukinys?
Kurie iš eilės vagonai yra geltoni, kurie žali, o kurie raudoni?
Kuriuose vagonuose sėdi kurmiai?
Sugalvok daugiau klausimų apie paveikslėlyje pavaizduotą traukinį.
Pasiūlyk draugui į juos atsakyti.

Skaičiai parodo ne tik, kiek yra daiktų (vienas, du, vienuolika),
bet ir jų vietą eilėje (pirmas, antras, vienuoliktas).
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Mokomės skaičiuoti iki šimto

Ilona Bumblauskienė
Tadas Adomavičius

Šimtakojo batai
Pamparuti tabalai,
Man taip sakė vabalai,
Kad gyveno šimtakojis,
Linksmas, mielas laibakojis.
Pamparuti tabalai,
Šimtakojui ne juokai,
Reikia viso 100 batų,
Kad nedurtų vaikštant padų.
Pamparuti tabalai,
Jam pagelbėjo žiogai.
Nunešė jam dovanų
10 batų be aulų.

Pamparuti tabalai,
Šimtakojui per mažai,
Bitės labai geros buvo –
Batų 20 pasiuvo.

Pamparuti tabalai,
Pagailėjo ir vorai,
Jie voratinklius suvėrė –
Batų 30 nunėrė.
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Mokomės skaičiuoti iki šimto

Pamparuti tabalai,
Skrido varna ir, žinai,
Numetė 5 batus,
Vakar turguje pirktus.

Pamparuti tabalai,
Skruzdės skuba – tai gerai!
Sėdę savo skruzdėlyne,
Batų 20 nupynė.
Pamparuti tabalai,
Trūksta nebedaug visai.
Dar 15 batukų
Gavo nuo linksmų nykštukų.

dešimt
dvidešimt
trisdešimt
1
2
3
4
5

keturiasdešimt
penkiasdešimt
šešiasdešimt

Pamparuti tabalai,
Jau pasibaigė vargai.
Šoka, džiaugias šimtakojis,
Linksmas, mielas laibakojis.

septyniasdešimt
aštuoniasdešimt
devyniasdešimt

Kuo rūpinosi šimtakojis? Kas jam padėjo?
Kiek batų atnešė šimtakojui žiogai, kiek bitės, vorai, o kiek skruzdės?
Kiek batų padovanojo šarka ir nykštukai kartu?
Paskaičiuok, ar pavyko šimtakojui apauti visas kojas.
Papasakok, kaip tu padedi kitiems.

Džiaukis ne tik pats gavęs, bet ir kitam padovanojęs.
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Dešimčių dešimtys

milijoną dešimtis dešimtys

Nora Jazbutytė

Rokas, grybai ir skaičiai
Vidur miško, prie beržų –
Raudonikis su lepšiu.
Ak, ir baravykas storas
Pūpso lyg miškų bajoras...
Prisirinkęs grybų kraitę
Rokas juos dėliojo, skaitė.
Kiek jis vargo – nežinia:
Grybų liko, skaičių – ne.
Nesisielok, vaike Rokai,
Būsi rudenį trečiokas
Ir, duris atvėręs klasės,
Milijoną skaičių rasi!

dešimtis
1
2
3

šimtas

tūkstantis

milijonas

Kokių grybų prisirinko Rokas?
Kodėl berniukas negalėjo jų suskaičiuoti?
Kokią išeitį Rokui siūlo autorė?
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Dešimčių dešimtys

Kaip Rokas skaičiavo grybus?
10 = dešimt

1 dešimtis – dešimt

2 dešimtys – dvidešimt

3 dešimtys – trisdešimt

4 dešimtys – keturiasdešimt

5 dešimtys – penkiasdešimt

6 dešimtys – šešiasdešimt

7 dešimtys – septyniasdešimt

8 dešimtys – aštuoniasdešimt

9 dešimtys – devyniasdešimt

10 dešimčių – šimtas

Įsidėmėk skaičių rašybą: keturiasdešimt, penkiasdešimt,
šešiasdešimt, septyniasdešimt, aštuoniasdešimt, devyniasdešimt.
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Pažaiskime skaičiais

Skaičių skaičiuotės

Viens, du, trys,
Gieda vakare gaidys.
Lygiai šimtą suskaičiau,
Burtas krinta kaip tik tau.

Šeši šeši šešiasdešimt,
Reikia eiti vištų lesint!
Gaidys gieda – penkiasdešimt –
Tu išeisi vištų lesint.

Viens, du, trys,
Atvažiuoja traukiny
s.
Kaunas, Vilnius ir K
laipėda,
Duos saldainių – nebu
s gėda.

lika,
o
i
k
n
i – pe olika.
k
n
e
ši
ip
Penk sakė – še iuok –
s
ič
Geny etiki, ska
n
Jeigu du, trys.
s,
Vien

dvidešimtas
trisdešimtas
keturiasdešimtas
1
2
3

Pirmas, antras ir dešimtas,
Penktas, šeštas, trisdešimtas.
Penkiasdešimtas ir šimtas!

penkiasdešimtas
šešiasdešimtas
septyniasdešimtas

aštuoniasdešimtas
devyniasdešimtas
šimtas

Rask skaičiuotėse ir perskaityk skaičių pavadinimus.
Kuri skaičiuotė tau labiausiai patiko? Išmok ją atmintinai.
Pamėgink pats sukurti skaičiuotę su skaičių pavadinimais.

Dvylika darbų, o tryliktas – badas.
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Skaičiuokime ir taupykime

Kazys Saja

Ko reikia mašinytei?
Gražią mašinytę padarė dėdė Jonas. Mudu su Jule pradėjome prašyti:
– Keliaukime aplink pasaulį!
– Matau, kad patinka mano vežimaitis, bet jūs nežinote, ko jam reikia.
– Reikia benzino, reikia tepalo...
– O dar ko?
– Reikia maisto kelionei, termoso arbatai, palapinės nakvynei.
– Mano automobiliui reikia labai švaraus vandens.
– Tai negi tokio vandens jau niekur nebėra?
– Yra. Jūsų akvariume.
– O iš ežero, iš upės ar negeras?
– Geras, jeigu žmonės nebūtų jo užteršę...

11111

= 10 litrų vandens

dušas
vonia
1
2
3
4
5

tualetas
dantų valymas

– O aš?

praustuvas vonios kambarys tvarkymas
indų plovimas
automobilio plovimas

Kokia yra pagrindinė teksto mintis?
Ko reikia mašinytei? Perskaityk tinkamus sakinius. Kam dar reikia vandens?
Kam ir kiek litrų vandens sunaudoja lentelėje pavaizduota šeima?
Stebėk, kiek vandens sunaudojama jūsų namuose. Rezultatus pavaizduok panašioje
lentelėje ir papasakok apie juos draugams.
Pasiūlykite, kaip galima būtų taupyti vandenį jūsų namuose ir mokykloje.

Be vandens gyvybė žemėje būtų neįmanoma.
Visi privalome taupyti ir saugoti vandenį.
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Vanduo – tai gyvybė

vaikščioja daug greičiau

Violeta Palčinskaitė

Lietučio pasaka
Kas ten trepsi, kas ten šoka,
Kas ten vaikščioja po stogą?
Ci-ku ca-ku, tu-ku tu-ku,
Daug žydrų lietaus nykštukų.

Ci-ku ca-ku, tu-ku tu-ku,
Skuba daug lietaus nykštukų.

Ilgos plonos jų kojytės,
Žydro stiklo kepurytės.

Bėga bėga, neša neša
Atsigert – po skaidrų lašą.

Ci-ku ca-ku, tu-ku tu-ku,
Žydro stiklo jų batukai.

Kiekvienai mažai žolytei,
Lapui, žiogui, skruzdėlytei.

O kiekvienas rankoj neša
Po apvalų žydrą lašą.

O paskui, kai po truputį
Ima kaitinti saulutė,

Ci-ku ca-ku, tu-ku tu-ku,
Daug lietučio sviedinukų.

Jie namo sugrįžta vėlei
Pas tėvelį debesėlį.

Kuo greičiau į lysvę žalią,
Pas plaštakę, pas gėlelę.

Ci-ku ca-ku, tu-ku tu-ku,
Daug žydrų lietaus nykštukų.

lietus

lietutis

lietaus lašai

lyti

lyja

lijo lietingas
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1
2
3
4
5
6

Vanduo – tai gyvybė

1

2

3

4

5

6

Kodėl eilėraštis pavadintas „Lietučio pasaka”?
Kaip atrodo lietaus nykštukai? Kur jie skuba?
Kokia nauda iš lietaus ir kitų kritulių?
Kokiais garsais poetė vaizduoja lietų? Kokiais garsais tu jį pavaizduotum?
Kas džiaugiasi, o kas liūdi, kai lyja? Spręsk iš pateiktų piešinėlių.
Perskaityk ir įmink mįsles. Užmink jas namiškiams.

Balsiai yra trumpieji ir ilgieji. Taip jie skirstomi
pagal tarimo trukmę. Žodyje kas balsis yra trumpas,
o žodyje lašą – abu balsiai ilgi.

TURINYS

48

Vandens nauda

pažiūrėki geria švaručiai

Simona Vikužaitė

Upė
Teka upė pamažu.
Pažiūrėki, kaip gražu.
Maudos upėje visi:
Ir maži, ir dideli.
Upė – vandens telkinys,
Čia gyvena ungurys.

balutė tvenkinys
šulinys kūdra

Geria vandenį žolė,
Antilopė ir pelė...
Myli vandenį vaikučiai –
Tie vaikučiai, tie švaručiai.
upė
marios

ežeras
jūra
vandenynas

Vanduo ne tik malšina troškulį, laisto ir gaivina žemę,
augina, tirpdo... Jis ir plukdo, neša, suka, stumia, kelia...
Vanduo – tikras žmonių pagalbininkas!

Žmogus išmoko
panaudoti tekančio
vandens jėgą:

miltams malti

elektrai gaminti

sieliams plukdyti

kroviniams pervežti

keliauti

1
2
3

Papasakok, kam reikalingas vanduo.
Kas būtų, jei žemėje pritrūktų vandens?
Kokius žinai vandens telkinius? Kur juos matei?

Raidėmis i, u žymime trumpuosius balsius; raidėmis ė, y, ū,
ą, ę, į, ų – ilguosius; raidėmis a, e, o – ir ilguosius, ir trumpuosius.
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Kur teka upeliukai?

upeliukas varliukas verčias
kūliais garsiai

Zita Gaižauskaitė

Upeliukas ir varliukas
Verčias kūliais
Upeliukas.
Garsiai spygauja
Varliukas:
– Bešokuodamas krantu,
Pasiimk mane kartu.

upė upelis
bėga greitai
1
2
3
4

upeliukas
lėtai

Letenėlės man suskirdo!
Upeliukas neišgirdo...
Šauk nešaukęs jį balsu –
Upeliukas be ausų.

teka
veržliai

srovena
pamažu

Ko prašė varliukas upeliuką? Kodėl upeliukas neišgirdo varliuko?
Kodėl reikia atidžiai klausyti?
Kaip tekėjo upeliukas? Atsakyk eilėraščio ir savo žodžiais.
Perskaityk eilėraštuko pavadinimą ir įsiklausyk, kuriuos priebalsius tariame kietai,
o kuriuos minkštai.

Prieš balsius a, ą, o, u, ų, ū priebalsius tariame kietai, o prieš e, ę, ė,
i, į, y – minkštai. Žodyje balsu visi priebalsiai yra kieti,
o žodyje letenėlė – minkšti.
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Prie žydrųjų ežerų

žiūrėkite pjovėme tekančios
nepažįstamas žinia

Aldona Kandroškaitė

***

Tai buvo seniai, kai mūsų žemėje vyko nepaprasti dalykai. Pabudo kartą
vienas ūkininkas anksti rytą, pažiūrėjo pro langą ir ėmė šaukti:
– Žiūrėkite, žiūrėkite! Pieva užlieta.Tikros marios! O vakar čia šieną
pjovėme.
– Kur? Kur? – šoko iš miego vaikai ir puolė visi laukan.
Neregėtas vaizdas! Nuo tekančios saulės žėri tarp bangų auksinis takas.
Kitoje pakrantėje liepsnoja ugnis. Nepažįstamas žilas senukas žuvį kepa.
Vakare to nepaprasto ežero kaip nebūta! Kitą dieną pasklido žinia, kad
panašus ežeras atsirado už kelių kilometrų. Ir kitose vietose ežerai staiga
išdygo kaip grybai po lietaus.
Vieni pasiliko
visam laikui,
o kiti, staiga
pasirodę,
vėl išnyko.
Ir platus mūsų
kraštas
sumirgėjo
ežerų
mėlynėmis.

banga
krantas
paežerė lieptas

1
2
3
4

pakrantė
ežerynas

Sugalvokite tekstui pavadinimą.
Kurie skaityto padavimo įvykiai yra fantastiški?
Rask tekste kelis žodžius su minkštumo ženklu. Taisyklingai juos perskaityk.
Papasakok padavimą namiškiams. Paklausk, ar jie yra girdėję panašių istorijų apie
ežerus.

Priebalsis j visada yra minkštasis.
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Jūrų platybėse

šaltiniai upokšniai šiuo
samčiu amžių

Leonardas Gutauskas

Jūra

Nuo neatmenamų laikų visi šaltiniai, upokšniai, upeliukai ir upės teka į
jūrą. Bet jūra niekada per kraštus neišsilieja. Išsilietų marios, tikrai išsilietų,
jei ne mėnulis. Šis dangaus karalaitis turi gintarinį samtį. Šiuo samčiu jis
vandens perteklių ir išsemia. Pasems kaušą ir neša vandenį į kalnus, į šaltinių,
versmių pradžias. Išpylęs skuba atgalios ir kitą samtį semia. Na, o vanduo,
į upeliukų pradžias patekęs, ir vėlei teka į jūrą. Taip nuo amžių pradžios ir
sukas šis stebuklingas ratas.

pajūris
1
2

gintaras

šaltinis

versmė

Papasakok apie autoriaus pavaizduotą stebuklingą ratą.
Rask tekste ir perskaityk kelis žodžius su minkštumo ženklu ir kelis su priebalse j.

Ar prisimeni? – Minkštumo ženklą žymime raide i.
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Kaip švarinamas vanduo?

Valykla
Žmogus vartoja giluminį arba upių vandenį. Upių ir ežerų
vanduo yra užterštas. Jis netinkamas gerti. Kol atiteka iki čiaupo, yra
švarinamas filtrais. Vandentiekiais vanduo teka tiesiai į butus.
Iš upės vanduo nukeliauja tolimą kelią.

O kam reikalinga
nuotekų valykla?

vamzdžiai

filtrai

filtrai

siurbliai

va

m

zd

žia

i

valykla

Siurbliai semia vandenį iš upių ir siunčia filtruoti. Filtrai švarina
vamzdžiais tiekiamą vandenį. Švarus vanduo vandentiekiu teka į butus.
Iš jų kanalizacijos vamzdžiais užterštas vanduo patenka į valyklą. Čia jis
valomas. Valymo įrenginiai pašalina iš jo gyvūnams ir augalams
kenksmingas medžiagas.

1
2
3

Papasakok, kaip vanduo patenka į čiaupus mūsų namuose.
Kas vyksta su nešvariu, sunaudotu vandeniu?
Rask tekste kelis žodžius, kuriuose būtų tik skardieji arba tik duslieji priebalsiai.

Priebalsiai yra skardieji ir duslieji. Skardieji priebalsiai: b, d, g, z, ž,
dz, dž, h, l, v, j, r, m, n. Duslieji priebalsiai: p, t, k, s, š, c, č, f, ch.
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Leonardas Gutauskas

Lietaus debesis

Apie debesis

džiaugtis megztiniu
pažvelgti skaisčiai

Susiginčijo debesys, kurio drabužis gražesnis. Sniego debesėlis pasigyrė
baltais kailiniais. Saulėtas debesis ėmė džiaugtis aukso megztiniu. Dulkių
debesis didžiavosi šilkiniu apsiaustu. Kiekvienas tvirtino, kad jo rūbas –
gražiausias.
Bet lietaus debesis nenusileido:
– Prašau tik pažvelgti, kas dar turi tokį skaisčiai vaivorykštės spalvomis
žėrintį drabužį!
Kiti debesys, regėdami skylėtą lietaus apsiaustą, juokėsi:
– Tai bent drabužėlis! Lopas ant lopo, o tame lope skylė!

ginčijosi tvirtino didžiavosi džiaugėsi gyrėsi nenusileido juokėsi
1 	Dėl ko susiginčijo debesys?
2 Kurio debesies drabužis tau labiausiai patinka?
3 Suvaidinkite debesų ginčą.
4 Rask tekste žodžius, kurių priebalsės supanašėja. Paaiškink jų rašybą.

Kai kuriuose žodžiuose priebalsiai vienaip tariami, kitaip rašomi.
Priebalsis g virsta k, b – p, s – š ir pan., todėl žodyje džiaugtis rašome g, nors girdime k, o žodyje dirbti rašome b, nors girdime p.
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Kas laukia žiemos?

Žemaitė

Paukštelis kalba su kiškeliu

suvežti bėgsiu išaugs grįžti
pridengs dingsi užmigsiu

– Javai visi nupjauti ir suvežti į kluonus. Laukai tušti liko. Mielas
kiškeli, kur slėpsies nuo šaulių ir šaltų vėjelių?
– Nebijok, mano paukšteli. Tuoj suars laukus.
Arimuose pasislėpsiu nuo šaulių ir šaltų vėjų.
– O kai suakės laukus, bus visur lygūs, kur dėsies, mielas kiškeli?
– Bėgsiu į mišką. Ten po krūmais pasislėpsiu. O kai pasės rugius,
išaugs želmenys, galėsiu grįžti į laukus. Želmenyse pasislėpsiu
lig ausų ir gulėsiu, ir valgysiu.
– O kas bus, kai laukai sušals į ledą, ir sniegas pridengs viską?
Kur dingsi, kiškeli?
– Nebijau aš šalčių ir pusnynų. Snieguose kaip pūkuose išsikasiu
urvelį ir užmigsiu ramiai. O kai sušalsiu, pašokęs, auseles suglaudęs, per laukus nukursiu, net sniegas rūks į šalis.

1
2
3

Kokių gyvūnų pokalbį perskaitei? Apie ką jie kalba?
Kodėl kiškelis nebijo žiemos?
Perskaitykite kūrinėlį vaidmenimis.

Kai nežinai, kokią priebalsę rašyti, pasitelk giminiškų žodžių
formas: bėgti – bėgimas, vežti – vežimas.
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Iš pasakų kraitelės

žąsų žąsienos žąsino ąsotį
ąsą skęsdamas

Latvių pasaka

Lapė ir ąsotis

Lauke ganėsi pulkas žąsų. Ėjo pro šalį lapė, pamatė jas ir labai žąsienos
panoro. Prisėlino prie žąsino ir jau čiups. Tik staiga – kas sušvilpė, ir žąsys
nuskrido.
Lapė apsidairė, kas čia toks muzikantas, per kurį visa medžioklė juokais
nuėjo. Ogi pamatė ąsotį – tai jo viduje vėjas ūkčiojo.
– Ak, tai tu čia tas muzikantas! – sušuko lapė. – Na palauk, daugiau man
nešvilpausi!
Lapė pribėgo prie ąsočio, užsimovė jo ąsą ant kaklo ir nudūmė į upę skandinti. Atbėgus prie upės, panėrė ąsotį į vandenį. Pilnas vandens ąsotis ėmė
tempti lapę žemyn. Dabar ji pamatė, kad bus riesta, ir puolė prašyti:
– Ąsotėli, ąsotėli, aš juokais, o tu iš teisybės! Ąsotėli, aš juokais, o tu iš
teisybės!
Tačiau jokie prašymai nepadėjo. Ąsotis skęsdamas ir lapę gelmėn įtraukė.

ganėsi
užsimovė
1
2
3

pamatė
nudūmė

panoro
skandinti

prisėlino
panėrė

sušvilpė
prašė

pribėgo
įtraukė

Kas nutiko lapei?
Kurie pasakos sakiniai tinka paveikslėliams?
Pasek pasaką namiškiams. Paklausk, kokią panašią pasaką jie moka.

Nekask kitam duobės – pats įkrisi.
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Garsų ir raidžių pasaulyje

žalia švelnią
medžiai gražiai

Martynas Vainilaitis

Šalnos dukraitė
Sukluso pievos,
Žalia giraitė, –
Atėjo pievom
Šalnos dukraitė.
Aukštai pakėlė
Galvelę švelnią, –
Dainuoja, groja
Liūdnoką dainą.
Išgirdo medžiai
Šį garsą graudų, –
Vieni pagelto,
Kiti nuraudo.
Pribarstė lapų
Auksinę kraitę:
– Gražiai tu groji,
Šalnos dukraite!

nuotaika
rimta

1
2
3
4

linksma
pakili

liūdna
gera

liūdnoka
puiki

žaisminga
ilgesinga

Kokius vaizdus matai ir kokius garsus girdi, skaitydamas
eilėraštį?
Kokią dainą dainuoja šalnos dukraitė? Kodėl?
Ką padarė medžiai, išgirdę šalnos dukraitės dainą?
Atsakyk eilėraščio žodžiais.
Apibūdink kūrinio nuotaiką.

Ar prisimeni? – Garsus tariame ir girdime.
Raides rašome ir matome.
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Garsų ir raidžių pasaulyje

ai
į

p
k

d b g
au

ui
u

balsiai
balsės

priebalsiai
priebalsės

ie
ū

e

garsai
raidės

t

ė

dvibalsiai
dvibalsės

Kaip skirstomi lietuvių kalbos garsai?
Kokia raide žymimas minkštumo ženklas? Kuris priebalsis
yra visada minkštasis?
7 Kiek yra dvibalsių? Išvardyk juos.
8	Nuo kurios šakos kurios raidės nukrito? Pasistenk kuo tiksliau apibūdinti jų žymimus
garsus.

5
6

Balsiai ir dvibalsiai sudaro skiemens pagrindą. Priebalsiai vieni
skiemens nesudaro, jie šliejasi prie balsių arba dvibalsių.
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Kas girdėti miške?

šiltą butą parašiutą kelią

Martynas Vainilaitis

Rudenėlio kaip nebūta
Rudenėlio kaip nebūta.
Rado kurmis šiltą butą
Ir užmigo su šeima.
Rudenėlio kaip nebūta.
Skleidžia snaigė parašiutą.
Brenda pamiške žiema.

Leonardas Gutauskas

Oi gerve, gervele!
Nukirsti rugeliai –
Grūdelius surinko
Mėlyni karveliai.
Nutilo giesmės
Auksinėj pievoj.
Griežlė negriežia.
Taisau sparnus
Į didelį kelią,
Į sunkų gervės vargelį.

Oi ko tu, gerve,
Liūdnai raudoji
Senoj raisto trobelėj?
miškas – pamiškė
1
2
3

giria – pagirys

upė – paupys

langas – palangė

Koks metų laikas vaizduojamas kūriniuose?
Kurie vėlyvo rudens reiškiniai vaizduojami pirmame, o kurie antrame eilėraštyje?
Suskaičiuok, kiek yra eilėraščiuose sakinių. Kiek kiekviename sakinyje žodžių?

Mes kalbame sakiniais. Sakiniai sudaryti iš žodžių.
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Žiemos mįslės

mįslės žiemą vasarą
rudenį pavasarį

Austė Bareikytė

Šalčio darbai
Eina šaltis, žiūri – bala.
Ėmė šaldyt, ir kas atsirado?
Toliau eina, žiūri – nuo stogo laša.
Ėmė šaldyt, ir kas atsirado?
Žiūri šaltis – aprasojęs langas.
Kad paspaudė, kas ant lango?
Eina šaltis – takas purvinas, išmintas.
Sustingdė purvą, kas pasidarė?

Kokios gėlės žydi žiemą?
Lekiu kaip ponas, tupiu kaip sakalas,
visi manimi džiaugiasi,
bet po kojomis mindo.
Rudenį gimsta, pavasarį miršta.
Be rankų, be kojų, o gražiai piešia.

ledas

1
2
3
4

varveklis

šerkšnas

gruodas

sniegas

Atspėk šalčio „darbų” pavadinimus. Jeigu nežinai, perskaityk paveikslėlyje.
Perskaityk ir įmink mįsles. Užmink jas namiškiams.
Paklausk, kokių jie žino mįslių apie žiemą.
Pasakyk kelis daiktų, augalų arba gyvūnų pavadinimus. Paskui rask kelis žodžius,
reiškiančius veiksmus. Į kokius klausimus jie atsako?

Žodžiai skirstomi į grupes, kurios vadinamos kalbos dalimis.
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Žiemos vaizdai

Janina Degutytė

beldžias vieškeliai gaudžia slenksčio

Pūga
Beldžias į langą pūga –
Balta gauruota meška.

Vėtra nutyla ūmai,
Ir atsidūsta namai.

Veja pūga per laukus
Pusnynais pilkus vilkus.

Gula prie slenksčio staiga
Baltom avytėm pūga.

Vieškeliai dunda arti,
Vežimai rieda aukšti,
Prunkščia baltieji žirgai,
Gaudžia baltieji laukai.

Ką veikia?
beldžiasi
veja

1
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3

Kokia?
balta
gauruota

Kas?
pūga
meška

Kokius vaizdus matai, skaitydamas eilėraštį? Ką girdi?
Kurie eilėraščio žodžiai tinka iliustracijai?
Pažvelk į antrą paveikslėlį ir pasakyk, kuriuos žodžius bandė užpustyti pūga.
Į kokius klausimus jie atsako?

Kalbos dalis vieną nuo kitos atskiriame pagal reikšmę ir
pagal klausimus, į kuriuos jos atsako.
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Žiemos spalvos

karalius šalčiui drabužiais

Pranas Mašiotas

Šerkšnas
Buvo giedra, šalta žiemos diena.
Sode medžiai stovėjo pliki ir vienas
kitam šnabždėjo:
– Kaip šalta, kaip šalta.
Išgirdo medžių skundą žiemos karalius,
pasigailėjo. Liepė šalčiui atsileisti, medžius kuo
gražiausiais drabužiais aprengti.
Šaltis
suminkštėjo.
Medžių šakas
per naktį
padengė balti
žvilgantys spygleliai.
Obelų šakos
baltavo, kaip
pasidabruotos.
medis

karalius

šalta

šerkšnas
pliki

Daiktų pavadinimai

baltas – baltumas – baltavo
1
2
3

baltas

Požymiai

stovėjo
išgirdo
baltavo

Veiksmai

sidabras – sidabrinis – sidabravo

Kokia buvo diena?
Kuo skundėsi sodo medžiai?
Kas pasigailėjo medžių? Ką jis padarė?
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Nijolė Kepenienė

Kaip ateina žiema?

įmirkę lyg dygsta pabeldžia

Išskalbta žiema
Ji pabeldė į duris. Atrodė kaip pavargusi elgeta. Kadaise baltų nėrinių
sijonai purvini, įmirkę, rankose kailiniai, bet tokie pajuodę, lyg kas jais
keptuves būtų šveitęs.
– Prašom, ponia, į vidų. Sėskit, arbatos išgersit, – kvietė viešnią vidun
močiutė Leokadija.
– Mano elniai išsigando pridygusių dangoraižių, – teisinosi viešnia.
– Tai jau, šventa tiesa, dangoraižiai dygsta sparčiai, – pritarė močiutė ir
ėmėsi darbo. Skalbė viešnios sijonus ir kailinius šukavo.
O Pupytė nešė ir nešė į stalą valgius: sriubos dubenį, vištos kulšį, kiaulės
ausį, pyrago riekę, pieno ąsotį ir apelsinų, kažkodėl kvepiančių Kalėdomis.
Viešnia viską suvalgė, o apelsiną ėmė mėtyti aukštyn kaip kamuolį.
– Kvepia Kalėdom, – pripažino viešnia. – Ar lauki žiemos? – paklausė
Pupytės.
– Laukiu, – atsakė Pupytė. Sniego pasiilgom. Ir sniego mūšių, tik, bijau,
nesulauksim, žiema pasiklydo.
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Kaip ateina žiema?

– Buvo pasiklydus, bet, kad ir sunkiai, kelią atrado, – atsiliepė viešnia ir
nuėjo miegoti. Pupytė paklojo jai svetainėje, prie židinio.
O iš ryto!..
Viešnios tai niekur nebuvo...
Užtat svetainėje stovėjo eglutė. Kalėdomis kvepiantys mandarinai ir
saldainiai kabojo ant šakų.
Lauke užaugo puriausio sniego pusnynai. Prie vartelių stovėjo elnių
kinkinys. Karalienė Žiema sėdėjo deimantinėse rogėse.
Nagi... Pupytė pasitrynė dešinę akį, paskui kairę, paskui abi sykiu. Dabar
tai jau tikrai savo akimis patikėt negalėjo. Nei miegojo, nei sapnavo.
Et, būna! Būna, kad karalienė Žiema pabeldžia į duris kaip pavargusi
elgeta. Būna...

viešnia
svečias

viešnelė
svetelis

viešėti
svečiuotis

viešnagė
svetainė

Koks svečias pabeldė į duris?
Kaip mergaitė ir senelė priėmė viešnią?
Kas buvo netikėta viešnia? Kodėl ji pasiklydo?
Palygink teksto iliustracijas. Kuo jos skiriasi? Rask skaitinėlio ištraukas, kurias jos
vaizduoja.
5 	O ar tave dažnai aplanko svečiai? Papasakok, kaip tu juos priimi.
6 Ar pats mėgsti eiti į svečius? Kodėl?
1
2
3
4

Svečiuose gerai, namie dar geriau.
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Žiemos linksmybės

garsiai į kiemą Kūdikėlio

Gintaras Patackas

Gruodis
Išėjau laukan iš ryto:
Buvo juoda, bet prašvito.
Sveikinu aš garsiai žiemą,
Kad atėjo ji į kiemą.
Gruodis, gruodis... Greit žvakutės
Ant kalėdinės eglutės
Tartum akys Kūdikėlio
Sužibės iš prakartėlės!

Teresė Lorenčienė

Gruodis
Gruodis – pirmas baltas sniegas,
Gruodis – pirmas kietas ledas,
Gruodis – pirmas gautas guzas
Ir baloj prisemtas batas...
važinėti rogutėmis
lipdyti senį besmegenį

1
2
3
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5

slidinėti slidėmis
žaisti sniego karą

Ką vaikas sveikina eilėraštyje? Kodėl?
Kodėl jis džiaugiasi žiema?
Kokių linksmybių atneša mums gruodis?
Ką tu mėgsti veikti žiemą?
Papasakokite, ką galima veikti, kai nėra sniego.

čiuožti pačiūžomis
mėtytis sniego gniūžtėmis
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Mokausi švęsti

Juozas Erlickas

Šventės
Būna didelės ir mažos,
Būna – neprašytos.
Būna kartais tokios gražios,
Tartum vyšnioms žydint.
Būna jos triukšmingos, tartum
Vilniaus gatvės rytą.
Būna tokios tylios kartais,
Kaip daina pelytės.
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Mokytojų šventė

Ramutė Skučaitė

skaisčiai daugiaaukščiai jaukiai

Mūsų mokytojams
Rudeninė saulytė
Tebešviečia dar skaisčiai. –
Juodos raidės prašneko,
Su mumis kalba skaičiai,
Kalba debesys, upės,
Kalba medžiai ir paukščiai.
Kalba juodas arimas
Ir namai daugiaaukščiai.
Sakiniai prakalbėjo,
Lentoje parašyti...
Šneka lapai nukritę,
Lyg žvaigždutės mums švyti...
Jūs išmokėt prašnekint
Pirmą raidę ir skaičių. –
Rudeninė saulytė
Švies jums jaukiai ir skaisčiai!

Mokytojai,
Už Jūs šypseną lyg saulę,
Už geras akis,
Už į platųjį pasaulį
Atvertas duris.
Už tą šiltą, šiltą žodį,
Tartą iš širdies –
Tegul nors ši puokštė
Padėkot padės.

sveikiname mokytojus
atnešame gėlių
padarome atvirukų
ruošiame iškilmingą programėlę
dainuojame daineles
deklamuojame eilėraščius
dėkojame
linkime sėkmės darbe
1
2
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Kam poetė skiria šį eilėraštį? Kieno vardu ji kalba?
Už ką esame dėkingi savo mokytojams? Kaip galime jiems atsidėkoti?
Papasakok, kaip švenčiama Mokytojų diena jūsų mokykloje.
Sukurk linkėjimus savo mokytojams.
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Kaip man sekasi rašyti?

Vytė Nemunėlis

Plunksna ir pieštukas

žodį klaidų plunksną
mūsų ūsą

Rašo plunksna ir pieštukas,
Vienas žodį, kitas – du.
O aš, vyras nedidukas,
Paskaitau juos be klaidų.
Plunksna rašo: – Kelkis rytą,
O pieštukas: – Netingėk.
Uždainavęs ramta drita
Mokyklėlėn greitai bėk.
Plunksna rašo: – Neškis plunksną,
O pieštukas: – Ir mane.
Ir rašyk smagus ir linksmas,
Nesėdėk kaip kamine.
Rašo plunksna ir pieštukas,
O su jais ir aš rašau –
Va, jau pirmas puslapiukas,
Paskaityt visus prašau.
Skaito mokytojas mūsų,
Skaito tėtis ir mamytė,
Katinėlis kraipo ūsą –
Jis nemoka dar skaityti.
Kaip rašau? be klaidų dailiai puikiai atidžiai kartais padarau klaidų
Kuo rašau? pieštuku plunksna tušinuku flomasteriu kompiuteriu
1
2
3

Kas ir apie ką kalba eilėraštyje?
Kaip vaikui sekasi rašyti? Kas skaito jo darbus?
Kuo tu mėgsti rašyti? Kaip tau sekasi šis darbas?

Raštas – tai ženklai, kuriais užrašoma kalba.
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Kaip pagerbsime mirusiuosius?

Algimantas Rašimas

kapų žmonių liepsnelių artimų
maldą pamąstykime uždegti

Vėlinės
Aplinkui paslaptinga,
šventoji tyluma.
Šviesa žvakučių sklinda,
alsuoja ramuma.
Tos rudeninės gėlės
tolumoje kapų...
Minty aplanko vėlės
numirusių žmonių.
Kiekvienas pamąstykime
liepsnelių šviesoje
ir atminty laikykime
šventovėj – širdyje.
Žvakelės netingėkime
uždegti ant kapų...
Ir maldą sukalbėkime
už vėles artimų.
vėlė – Vėlinės

kapas – kapinės – antkapis

Vėlinės švenčiamos lapkričio antrąją dieną. Tą dieną niekas
nesidžiaugia, nesilinksmina. Mirusius gimines, artimuosius, žymius
tautos žmones pagerbiame tyliai, susikaupę. Prieš Vėlines žmonės
tvarko, puošia kapus. Visose kapinėse įsižiebia tūkstančiai žvakučių.
Senovės lietuvių mirusiųjų pagerbimo šventė vadinosi Ilgės.

1
2
3

Kokiai šventei skiriamas eilėraštis?
Kokia kūrinio nuotaika?
Kaip jūsų šeima švenčia Visų šventųjų dieną ir Vėlines?
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Tvarkome kapus

Iš klasės kronikos
Spalio 29 dieną mūsų
mokyklos trečiokai tvarkė
artimiausius kapus. Visa
klasė nuvyko į Pelelius ir ten
sutvarkė nežinomo kareivio
kapą. Berniukai sutaisė
medinį kryžių, o mergaitės
apipylė kapą juodžemiu ir
padėjo vainiką. Ant kapo
vaikai uždegė žvakutes. Po
pietų Vidmantas, Tomas
ir Asta dirbo Agurkių kaimo kapinaitėse, Darius ir Dalia tvarkė
Didžiulių kapines, o Algis ir Ramunė – Žvikelių kaimo kapus. Ant
visų kapų vaikai padėjo gėlių ir uždegė žvakučių.

einame į kapines
šluojame lapus
padedame gėlių
meldžiamės
1
2

lankome tvarkome kapus
plauname paminklus ir antkapius
uždegame žvakučių
prisimename mirusius

Kur ir kokius kapus tvarkė vaikai? Kaip jiems sekėsi?
Aplankykite ir sutvarkykite artimiausius kareivių arba kaimo kapinių kapus.
Pasidalykite savo įspūdžiais su draugais.

Ar prisimeni? Švenčių pavadinimus rašome didžiąja raide. Jeigu
pavadinimas sudarytas iš kelių žodžių, didžiąja raide rašomas tik
pirmasis žodis: Visų šventųjų diena, Gedulo ir vilties diena.
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Stebuklinga Kūčių naktis

Kūčių tyčia į šulinį daug naktį gyvuliai
Kūčių naktį dedasi visokie stebuklai. Pavyzdžiui, lygiai
vidurnaktį vanduo pavirsta vynu, bet tik trumpam. Kūčių
naktį kalba gyvuliai, tik negalima tyčia eiti klausyti...

Austė Bareikytė

Kūčių stebuklai
Seniai seniai gyveno vargdienė mergaitė. Girdėdama žmones pasakojant,
kad Kūčių naktį vanduo pavirsta vynu, ji labai užsinorėjo to vyno paragauti,
nes dar niekada gyvenime nebuvo jo gėrusi.
Kai visa šeima pavalgė Kūčių vakarienę, mergaitė nėjo miegoti, bet laukė,
kol ateis vidurnaktis. Lygiai dvyliktą valandą ji apsivilko šiltus kailinius,
pasiėmė du kibirus ir nuėjo per kiemą prie šulinio. Naktis buvo tyli, graži,
danguje mirgėjo žvaigždės ir švietė mėnulis. Jinai skubiai nuleido į šulinį
kibirus, ištraukė, žiūri – vanduo tikrai nepaprastas, rausvas. Paragavo, net
širdelė apsalo. Gėrė gėrė ir nė nepajuto, kaip ėmė kilti aukštyn į padanges.
Mergaitė pakilo iki mėnulio ir pasiliko ten amžinai.
Dabar, gerai įsižiūrėjus į mėnulį, matyti, kad jame lyg yra mergaitė. Daug
kas ją mato, tik retas kuris žino, kaip ji ten atsirado.
puošiame eglutę
ruošiame dvylika valgių
stalą dengiame balta staltiese
kalbamės apie Kūčių stebuklus

1
2

visa šeima sėda prie stalo
dalijamės kalėdaičiu
giedame Kalėdų giesmes
buriame

Apie kokį Kūčių stebuklą skaitei? Kokius dar žinai pasakojimus apie Kūčias?
Kurie skaityto kūrinio įvykiai tikroviški, o kurie pasakiški?

Jei per Kūčias verksi, tai visus metus verksi.
Kūčių stalas – pykčiui galas.
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Stebuklinga Kūčių naktis

Zenė Sadauskaitė

nepykime atleiskime
mylėkime

Kalėdinės mintys
Dilindi, dilindi
Kalėdų varpeliai...
Plačiai atlapokim duris
Ir kartas nuo karto
Pažvelkim į kelią –
Šįvakar gal kas
Aplankys?

Kalėdinės mintys
Lyg žvaigždės šviesiausios:
Kaip norisi būt geresniu...
Juk prieš Kalėdas
Mums pasninga taip gausiai,
Nerimsta širdis nuo giesmių.

Susėsim visi mes
Prie šventinio stalo,
Spindės ir eglutė žalia,
Nepykim, atleiskim,
Mylėkim, kiek galim:
Juk šiandien
Mes esam šalia!

3
4
5
6

Paklausk vyresniųjų, kokius jie žino Kūčių burtus. Papasakok draugams apie juos.
Papasakok apie Kūčių papročius jūsų namuose.
Apie ką mąsto nuotraukose pavaizduoti vaikai?
Kokios mintys aplanko tave Kūčių ir Kalėdų švenčių metu?
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Kaip švęsime Kalėdas?

kūčiukų kalėdžiukų
pelėdžiukų šviesios

Petras Panavas

Bus...
Bus kūčiukų kalėdžiukų.
Tai skanu, tai gardu!
Bus eglutėj pelėdžiukų
Ir po tris, ir po du.

Eglutės viršūnėj
Per Kalėdas šviečia,
Kūčių vakarienės
Sėsti visus kviečia.

Bus žvaigždutė viršūnėlėj.
Tai spindės, tai žibės!
Tai bus šviesios Kalėdėlės.
Net padangė žibės!

Per Kūčias ant stalo
Po staltiese guli.
Mena, kad ant jo
Gulėjo Jėzulis.

Po Kalėdų – Nauji metai.
Ir mes būsim nauji.
Mainos metai lyg verpetai,
Tik veji ir veji...

Laužiam jį per Kūčias
Prie stalo susėdę,
Linkime sveikatos
Ir linksmų Kalėdų.

šventė
1
2
3
4
5

šventas

švęsti

šventinis

šventimas

Kokias šventes mini eilėraštyje poetas?
Kokia eilėraščio nuotaika? Kodėl?
Ar tu lauki Kalėdų švenčių? Ką per jas mėgsti veikti?
Apie kokius su Kūčiomis ir Kalėdomis susijusius daiktus kalbama mįslėse?
Pabandyk sukurti kalėdinių mįslių ir galvosūkių.

Kalėdos Kalėdos, o po Kalėdų vėl tos pačios bėdos.
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Mokomės Kalėdų giesmių ir dainų

Kalėdų giesmė

dieną garbę sutartinę
švęsdami

Sveikas, Jėzau gimusis
Sveikas, Jėzau gimusis,
Šventas Dievo Kūdiki!
Brangią dieną švęsdami
užgimimo Viešpaties,
linksminkimės ir džiaukimės,
Dievui garbę duodami, giedokime.
Kanklėmis kankliuokime,
sutartinę traukime.
Brangią dieną švęsdami
užgimimo Viešpaties,
linksminkimės ir džiaukimės,
Dievui garbę duodami, giedokime.
Jau dangus mums artinas,
žemėj žmonės linksminas.
Brangią dieną švęsdami
užgimimo Viešpaties,
linksminkimės ir džiaukimės,
Dievui garbę duodami, giedokime.

Kalėdų daina

Leliu kalėda
Vai atvažiuoja leliu kalėda,
Leliu kalėda, kalėda.
Auksiniais ratais, šilkų botagais,
Leliu kalėda, kalėda.
Atkelk, tėveli, vario vartelius,
Leliu kalėda, kalėda.
Įleisk, tėveli, šventas Kalėdas,
Leliu kalėda, kalėda.

giedoti
dainuoti
1
2
3

giesmė
daina

giesmelė
dainelė

giesmininkas
dainininkas

Kas sveikinamas ir garbinamas pateiktoje giesmėje?
Kokia giesmės nuotaika? Kodėl?
Paklausk vyresniųjų, kokias jie moka Kalėdų giesmes ir dainas.
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Kalėdų linksmybės

Kalėdų Senelis jokios
džiugiai

Aldona Elena Puišytė

Kalėdų Senelis
Rašiau ilgą laišką,
O jokios žinelės.
Tai kurgi prapuolė
Kalėdų Senelis? –

Janina Ulinskienė

Kalėdų stebuklai

Gal serga, gal rogės
Pusnynuos užklimpo.
Veltui jų žvalgaisi –
Tik pusnys aplinkui.

Tau rašau, Seneli,
Laišką ilgą ilgą,
Kad Kalėdų švenčių
Baisiai pasiilgau.

Tik speigas, tik vėjai
Ir tuščias šis kelias...
Klausykis: suskambo
Sidabro varpelis.

Šventų Kūčių naktį
Daug stebuklų vyksta –
Kalba gyvulėliai,
Draugės nesipyksta.

Jis aidi – iš tolo –
Džiugiai ir viltingai:
Dar gyvas Kalėdų
Senelis – nedingo.

Noriu, kad tos šventės
Liūdesį nuplautų,
Sergantiems vaikučiams
Džiaugsmas atkeliautų.

Per pusnį pūškuoja,
Pavargęs, sušalęs.
Su meile atverki
Duris jam, vaikeli.

dovana

dovanėlė

dovanoti

padovanoti

1 	Dėl ko sunerimo vaikas? Kodėl?
2 Kas pranešė apie Kalėdų Senelio atvykimą?
3 Ko vaikas prašo laiške Kalėdų Senelio?
4 Ar tu parašei laišką Kalėdų Seneliui? Kokių dovanų iš jo lauki?

Laimė yra tikra tada, kai ja dalijamasi.
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Kalėdų linksmybės

Kalėdų žaidimai
Puošiame eglutę
Jums reikės įvairiausių eglutės papuošalų – girliandų, žaisliukų,
plastikinių burbulų. Žaidžiama poromis. Vienas žaidėjas tampa
eglute, o kitas – jos puošėju. Pasitelkite vaizduotę ir per penkias
minutes papuoškite eglutę kuo gražiau. Jūsų draugai nuspręs,
kuri eglutė atrodo gražiau.

Dovanėlė
Kiekvienas žaidėjas atneša savo nebenaudojamą, tačiau dar
gerą nedidelį daiktą. Žaidimo vadovas juos suvynioja ir paskui
liepia kiekvienam išsitraukti po vieną dovanėlę.

Kalėdinė kojinė
Jums reikės kojinės, šaukšto ir dubens su saldainiais. Dalyvius
suskirstykite komandomis ir išrikiuokite. Kiekvienai komandai
pakabinkite po kalėdinę kojinę, padėkite dubenį su saldainiais
ir šaukštą. Paeiliui kiekvienas komandos dalyvis ateina prie
dubens, pasemia šaukštu saldainį ir įdeda į kojinę, tada grįžta
pas komandos draugus ir perleidžia estafetę, paduodamas
šaukštą kitam dalyviui. Laimi ta komanda, kuri pirma pripildys
savo kojinę saldainių.

5

Susipažinkite su Kalėdų žaidimų aprašymais ir pažaiskite juos klasėje.
Paįvairinkite jais laisvalaikį Kalėdų atostogų metu.
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Atkeliavo Naujieji metai

Vytautas Skripka

Naujametinis atvirukas

speigų tėvų miesteliai
auksiniam

Lange – balta speigų gėlė,
Sveika, brangi tėvų šalie!
Švelnioji Nemuno ranka...
Aplink ramybė ir taika...
Sveiki, miesteliai mėlyni!
Ugnie auksiniam židiny!..
Žydra žydra, balta balta
Geroji mūsų planeta...
Lange – balta speigų gėlė,
Sveika, graži tėvų šalie!

Mieli Seneliai!
Sveikiname su Naujaisiais
metais. Linkime Jums daug
sveikatos, laimės ir saulėtų
dienų.
Vytautas ir Onutė

1
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3
4

Onute,
Su baltutėm snaigėm,
Su ryto aušra,
Su Naujaisiais metais
Sveikinu Tave!
Lukas

Lai švinta
Jums Nauji
eji –
laimingi ir
linksmi!
Teta Dovilė

Ką poetas sveikina Naujųjų metų proga?
Kuo jis džiaugiasi?
Papasakok, kaip tu sutikai Naujuosius metus.
Perskaityk naujametinius sveikinimus. Pabandyk pats sukurti panašius.

Sutikdami Naujuosius metus, žmonės linksminasi,
sveikina vieni kitus, linkėdami daug gero.
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Senųjų ir Naujųjų metų darbai

Vladimiras Bendoraitis

Naujos jėgos

daugiau senuosius rūkstančius
žvirbliukas šviežiai suskaičiuosi iškeliavo

Buvo beveik žiemos vidurys: štai tiek
žiemos iš vienos pusės, štai tiek daugiau – iš
kitos. Pūtė žvarbus vėjas, girgždėjo sniegas,
nuo šalčio traškėjo tvoros, pusnyse skendo ne
tik žolė, bet ir mažesni krūmai. Net varnos,
ieškodamos šiltesnės vietos, skraidė apie rūkstančius kaminus.
Žvirblių šeimyna įsikūrė apleistame inkile. Žvirbliukas Švystis, palindęs
po šiltu mamos sparnu, pasiglostė lesyklėlėje prikimštą pilvelį ir paklausė:
– Mama, o Naujieji metai ar jau atėjo?
– Taip, sūnau, – atsakė už ją senesnis žvirblis,
– Naujieji metai jau pakeitė senuosius.
– O iš kur jie atėjo, kur pasidėjo senieji metai?
– nenurimo žvirbliukas.
– Naujieji metai atėjo iš ateities, o senieji nukeliavo į praeitį,
– paaiškino mama.
– Kodėl? – Švystis net iškišo iš po sparno galvą.
– Senieji metai atliko daug darbų: išlaisvino nuo ledo upes, sudaigino
gėles, nunokino javus šviežiai duonai, paruošė mišką žiemos miegui. Ir
dar daug visokių kitokių – argi suskaičiuosi? Pavargo senieji metai. Sunku
pavargusiam dirbti. O kai tik juos pakeitė Naujieji, pilni daug gerų norų ir
naujų jėgų, iškeliavo senieji ilsėtis, – pasakojo tėvelis žvirblis.
– Tėte, o ką tu dirbi? – paklausė Švystis.
– Vasarą saugau sodus ir daržus nuo kenkėjų, o žiemą linksminu mažus
berniukus ir mažas mergaites.
1
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Kokius darbus atliko senieji metai? Kodėl jie turėjo iškeliauti?
Iš kur atkeliavo Naujieji metai, o kur išėjo senieji?
Perskaityk ištrauką, kurioje apie tai rašoma.
Ką apie savo darbus papasakojo sūnui senasis žvirblis?
Kokius darbus tu ruošiesi nuveikti ateinančiais metais?

Metai po metų ir kalnus pastato.
Tinginiui visuomet blogi metai.
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Iš ko susideda metai?

žaliakases įlekia kasdien

Anzelmas Matutis

Grigo ratai
Iš aukštos pilies per tiltą
Grigo ratai rieda, bilda –
Atveža vėl dešimt brolių
Pasakorių,
Atveža ir dvi seses –
Tas pačias – žaliakases.
Vėl svetelių dvylika
Viens po kito įlekia.
Vėl jie veža pasakaites,
Tas, kurių nesi dar skaitęs:
Dovanos svečiai tau jas,
Ir paseks
Kasdien naujas!

Atėjo senas išminčius, mostelėjo rankom, išleido iš kiekvienos rankos
po šešis paukščius, kiekvienas paukštis turėjo po keturis sparnus,
kiekvienas sparnas turėjo po septynias plunksnas, ir kiekviena
plunksna buvo pusiau juoda, pusiau balta.

Stovi ąžuolas su dvylika šakų, ant kiekvienos šakos po keturis lizdus,
kiekviename lizde po šešis vaikelius ir septinta motina.

sausis
liepa
1
2
3
4

vasaris
kovas
rugpjūtis rugsėjis

balandis
spalis

gegužė birželis
lapkritis gruodis

Kokius svečius veža Grigo ratai?
Kaip kitaip pavadintum eilėraštį?
Pasitikrink, ar žinai visų mėnesių pavadinimus.
Įmink mįsles.
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Metų spalvos

gražiausi bičiuliai
nepabūgsta

Vytautas Račickas

Kada vaikai gražiausi?

Susiginčijo mėnesiai, kada vaikai
gražiausi.
Pirmasis prabilo Sausis:
– Mano nuomone, vaikai gražiausi,
kai jie globoja badaujančius žvėrelius ir
paukštelius.
– Pritariu broliui Sausiui, – glostydamas baltą vėjų iškedentą barzdą, kimiu
balsu tarė Vasaris. – Mažieji gamtos bičiuliai net mano pūgų nepabūgsta!
– Ak, tie vaikai! – moterišku balsu šūktelėjo Kovas. – Kokie jie gražūs
būna, kai...

gražus – gražesnis – gražiausias
puikus – puikesnis – puikiausias

geras – geresnis – geriausias
mielas – mielesnis – mieliausias

1 Pagalvok, ką apie vaikus galėjo pasakyti Kovas.
2 Ką galėjo pasakyti kiti mėnesiai? Pratęsk pasakojimą.
3 	O kuris mėnuo tau gražiausias? Kodėl?
4 Pabandykite kartu pasiaiškinti, kas pasakyta patarlėse.

Žmogus gerumu gražus.
Gerumas už grožį vertingesnis.
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Rengiame naujametinį vaidinimą

Valerija Griciūtė

Naujųjų metų snaigės
I SNAIGĖ (skrisdama)
Kurgi aš dabar skrendu?
II SNAIGĖ (tolumoj)
Aš jau kelio nerandu...
III SNAIGĖ
Oi, į žemę nukritau!
Ką, sesutės, aš matau!
IV SNAIGĖ
Ai, kokia graži eglutė!
V SNAIGĖ
Tai pažaiskim čia truputį!

VI SNAIGĖ
Kaip ji blizga! Kaip ji
tviska!
Apžiūrėkim šičia viską!
VISOS (šokdamos)
Sakyk, miela eglele,
Kaip čia atsiradai?
Iš kur čia tie žaisleliai,
Žvakutės ir žiedai?
EGLUTĖ
Iš girios, iš žaliosios
Aš čia atkeliavau.
Gražiai aš pasipuošus:
Naujieji metai jau!
Pašokit, snaigės baltos,
Pašokite linksmai,
Šis eglių miškas šaltas
Jums bus antri namai.
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Rengiame naujametinį vaidinimą

SNAIGĖS
Mes baltos ir lengvutės
Pašoksime linksmai,
Prie šios žalios eglutės
Mums bus antri namai.
EGLUTĖ (snaigėms šokant)
Atskriskite, paukšteliai,
Nuo eglių, nuo baltų,
Pašokite, kiškeliai,
Pašokite ratu!
(Atbėga du kiškučiai)
ABU KARTU
Striku straku per pusnyną,
Mes atbėgom šokt suktinio.

1
2
3
4
5
6

2 SNIEGENOS
Sniegenėlės mes mažutės
Norim šokti prie eglutės.
2 VOVERAITĖS
Labas vakaras, eglute,
Kaip gyvuoji, kaip sveikutė?
SNAIGĖS
Šen, linksmutės voverėlės,
Pastriksenkit, šokėjėlės!
VISI (šoka)
Senieji metai baigės,
Sutinkame Naujus;
Į ratą, sesės snaigės,
Pašokti kviečiam jus!
Pašokime ratelį,
Pašokime linksmai:
Ir paukščiai, ir žvėreliai,
Ir snaigės, ir vaikai.

Kur nukrito snaigės? Ką jos ten pamatė?
Ką apie save papasakojo eglutė? Perskaityk.
Kas linksminosi prie eglutės Naujųjų metų išvakarėse?
Kokie veikėjai dalyvauja vaidinime? Kiek jų yra? Kaip jie atrodo?
Perskaitykite kūrinį vaidmenimis.
Paruoškite vaidinimo inscenizaciją. Pakvieskite į spektaklį savo artimuosius.

Eglutė – tradicinis mūsų krašto mokyklų renginys.
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Kelionė pas senelius

močiutės kelių gulbių
žibuoklių pinigėlių

Janina Degutytė

Mano močiutė
Ant močiutės kelių
Baltas gulbių sostas.
Ir užmiega vėjas
Ant močiutės kelių.
Ant močiutės rankų
Volungėlės gieda,
Volungėlės gieda
Ir žibuoklių keras.
Ant močiutės lūpų
Pasakos gyvena
Apie stiklo kalną,
Apie aukso žiedą.

Gydu, gydu katutes
Gydu, gydu katutes,
keps motutė bandutes.
Duos tėvelis pinigėlių,
nusipirksim barankėlių.

meilė
1
2
3

dėkingumas

pagarba

nuoširdumas

Kam poetė skiria šį eilėraštį? Kokius jausmus reiškia kūrinyje?
Už ką tu esi dėkingas savo seneliams?
Ką tu mėgsti veikti su savo seneliais?

Senatvei nusilenk ir patyrimo pasisemk.
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Anūkų ir senelių meilė

labiausiai neskriaudžia
įprastoje glaudžia

Vincas Krėvė

Senelė

Antanukas labiausiai myli savo senelę. Ir kur
nemylėsi! Senelė niekuomet jo neskriaudžia. Ji
didžiausia jo užtarėja ir gynėja.
Antanukas dar gerai nenubudęs, trindamas
kumščiukais akis, sėdasi ir sprunka nuo lovos
žemėn.
Senelė jau sėdi savo įprastoje vietoje – šalia
krosnies ir verpia plonai plonai geriausius
linelius.
Nulipęs nuo lovos, Antanukas strikt prie
senelės. Pribėgęs apkabino ją rankutėm už
liemens.
– Ko taip, anūkėli mažas, anksti atsikėlei? – klausia jį senelė, glostydama
ranka Antanuko galvelę.
Antanukas nieko neatsako, tik glaudžia galvytę į jos kelius...
Senelė atsikėlė, paėmė Antanuką už rankutės. Prisėmusi puodelį vandens,
senelė prausia Antanukui pirmiausia rankutes, paskui veidą.
Antanukas prunkščia, jam šalta, nemalonu. Jis nenorėtų praustis ir kam
kitam jis niekuomet nesiduotų. Bet ką padarysi, kad jį prausia pati senelė,
kurią jisai labai myli...

užtarti – užtarėja
patarti – patarėja

1
2
3

ginti – gynėja
padėti – padėjėja

Už ką Antanukas labiausiai myli savo senelę?
Kaip senelė vadina Antanuką? Perskaityk senelės žodžius taip, kad juose atsispindėtų
meilė ir gerumas.
Papasakok apie savo senelius. Pavartok skaitytų kūrinių vaizdingus posakius.

Senelių meilė begalinė.
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Eduardas Selelionis

Duona
Toli per lauką kažkas ateina.
Tai vėjas neša kombaino dainą.
Jau laikas, laikas rugiams į kluoną.
Rugpjūtis veža šiemetę duoną.
Rugpjūtis kviečia ir mus į talką:
Kas myli darbą – duonelę valgo.

Rugiai pakalnėj, rugiai ant kalno.
Riekelė duonos ant mano delno...

Lietuvių liaudies ratelis

Aviža prašė

Aviža prašė gražiai nupjauti.
Tu dobile penkialapi,

Dobilėli žalias,
Penkialapi!

Toliau dainuojama: suvežti, iškulti, sumalti, pyragus iškepti, svečius
suprašyti. Dainuodami „Aviža prašė...” susikabinę už rankų eikite rateliu.
Dainuodami „Tu dobile...” sukitės susikibę už parankių į vieną, paskui į
kitą pusę. Tardami žodžio „Penkialapi!” paskutinį skiemenį su savo pora
sumuškite delnais. Ir vėl eikite rateliu. Taip bešokdami atliksite daug darbų.
1
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Apie kokį vasaros darbą kalbama eilėraštyje? Kuo jis svarbus?
Kuri eilėraščio eilutė skamba kaip patarlė?
Kokie darbai minimi žaidime?
Koks buvo paskutinis avižos prašymas? Kodėl?
Išmokite ir pažaiskite ratelį.

TURINYS

85

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Austė Bareikytė

Javai
Rugys, miežis ir aviža susitarė žiemoti lauke.
Avižai šalta pasidarė, ji ir sako:
– Leiskit mane namo, aš pasiimsiu savo dukrytę.
Mums dviem susiglaudus bus šilčiau.
Aviža, kai nuėjo, ir negrįžo. Nuo to laiko taip ir
liko – aviža visada susikibus su dukryte. O miežis,
kai tik pasirodė šalna, pabūgo ir, nieko rugiui
nesakęs, pasileido bėgti namo. Rugys, paėmęs lazdą,
kad metė jam – lazda ir įstrigo. Taip ir liko miežiui
ta lazda – akuotas. Tik vienas rugys išlaikė sutartį ir
per visą žiemą išbuvo lauke.

Žaidimas

Javai
Žaidėjai pasivadina javų vardais: grikiu, miežiu, aviža,
rugiu, kviečiu, kvietrugiu ar kukurūzu. Visi susėda
ant grindų kambaryje arba ant žolės lauke. Vienas
žaidėjas pasako:
– Atlėkė paukštelis ir atsitūpė ant grikio.
Tada grikis atsistoja ir sako:
– Atlėkė paukštelis ir atsitūpė ant avižos.
Aviža atsistoja ir pašaukia kitą žaidėją.
Jeigu pašauktasis javas nespėja greitai atsistoti, iš jo imamas fantas. Kai
surenkama daug fantų, savininkams reikia juos išvaduoti.
1
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Ką susitarė rugys, miežis ir aviža? Kaip javams sekėsi laikytis pažadų?
Kuris iš jų išlaikė sutartį?
Kurie javai minimi žaidime?
Pažaiskite žaidimą, pirmiausia vartodami javų pavadinimus. Kai nusibos, rinkitės
daržovių, vaisių, medžių, gyvūnų arba kitokius pavadinimus.
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Violeta Palčinskaitė

Geras dėdė Rugsėjis
Geras dėde, Rugsėji,
Kas ten tavo pintinėj?
– Obuoliai rudeniniai,
Obuoliai rudeniniai.
Geras dėde, Rugsėji,
Kas kišenėse lindi?
– Riešutai prinokinti,
Riešutai prinokinti.
Geras dėde, Rugsėji,
Kas rankovėse kybo?
– Aukso lapai ir grybai,
Aukso lapai ir grybai.

Burokėlių salotos
Burokėlius išvirti, nulupti, sutarkuoti.
Pupeles išvirti pasūdytame vandenyje. Sudėti
aliejuje patroškintus svogūnus. Įberti žiupsnelį
druskos, truputį smulkiai supjaustyto česnako.
Viską gerai išmaišyti. Sudėti į dubenėlį ir
papuošti petražolių lapeliais.
1
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Iš kur mes sužinome, kad jau atėjo ruduo?
Kurios rudens gėrybės užaugo sode, kurios darže, o kurios – miške?
Kurios iš jų paminėtos eilėraštyje?
Pasiūlyk namiškiams kartu paruošti burokėlių salotas.
Kokį patiekalą, pagamintą iš rudenėlio dovanų, labiausiai mėgsti?
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Konstantinas Ušinskis

Viršūnėlės ir šaknelės
Susidraugavo lokys su žmogumi. Susitarė jie drauge ropes sėti.
Valstietis sako:
– Man šaknelės teks, o tau, lokeli, viršūnėlės.
Ir užaugo didelės ropės.
Žmogus pasiėmė šakneles, o lokys gavo tik lapus. Paniurnėjo lokys, bet
ką gi darysi.
Kitais metais žmogus vėl kalbina lokį:
– Sėkime vėl drauge.
– Sėkime! Tik dabar tu imk viršūnėles, o man atiduok šakneles, – derasi
lokys.
– Gerai, – sako žmogus. – Tegul bus, kaip tu nori.
Ir pasėjo kviečius. Užaugo puikūs kviečiai. Žmogus gavo viršūnėles, o
lokys – šakneles.
Nuo to laiko lokio ir žmogaus draugystė iširo.

Galvosūkių kraitelė
Viršuj medžio
saulė teka.
Aukštas
ąžuolėlis,
ant viršūnės
burbulėlis.

1
2
3
4

Stovi lazda,
ant lazdos namas,
o jame tūkstantis
gyventojų.

Ką augino žmogus ir lokys?
Kodėl žmogus vis laimėdavo?
Įmink mįsles ir išspręsk galvosūkius.
Kuriuos iš pavaizduotų augalų esi matęs? Kam jie naudojami?
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Violeta Palčinskaitė

Ką pasakoja daržovės?

Susikibę už rankučių,
Lietui lyjant, vėjui pučiant,
Šokam šokam sau ratu –
Ir po vieną, ir po du.

Bėginėjau
Aš po smėlį,
Susilamdžiau
Sijonėlį.

Mūs žali žali švarkeliai,
Mus į šviesą saulė kelia,
Šaukia šaukia mus vardu
Ir po vieną, ir po du.

Vėjas
Garbanas išraitė.
Vos neplyšo
Kepuraitė.

Paūgėjau, pasunkėjau,
Niekam blogo nelinkėjau.
Pasakyki, pasakyki,
Tai kodėl kiekvieną sykį,
Svogūnėlį pjaudama,
Braukia ašarą mama?

1
2

Mezginėliai išraityti
Ant juodos žemelės švyti.
O švelnumas tos spalvos,
O puošnumas tos galvos!
Aš darželyje gražiausias.
Aš daržely protingiausias.

Kokios daržovės kalba darže? Ką jos papasakojo?
Kurios daržovės pasisakymas tau labiausiai patiko?
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Pranas Mašiotas

Lapai
Vieną gražią rudens dieną vaikai
nubėgo į miškelį. Lapai byrėjo nuo
medžių šlamėdami: „Žiema ateina,
žiema ateina”.
Julytė, supratusi lapų šlamėjimą,
pagavo rykštę ir ėmė juos plakti
bardama:

„Žie
ma a
tei
žiem
a ate na,
ina”.

eina,
t
a
a
„Žiem eina”.
at
žiema

– Kam jūs žiemą šaukiat!
– Ne mes šaukiam, pati ateina, – sušlamėjo
lapai. – Mes vasaros darbą atlikom, dabar prie
kitų skubinamės.
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1 Ką vaikai pastebėjo miškelyje?
2		Ką jiems paaiškino lapai? Perskaityk lapų žodžius.
3 Pagalvok ir pasakyk, kokį darbą lapai atliko vasarą, o kokį atliks rudenį.
4 Pabandyk paaiškinti patarles. Labiausiai patikusią patarlę įsimink.
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Jonas Avyžius

Bėkim, žvėrys, pažiūrėti
Kas ten miške kala? Tuk tuk tuk, tuk
tuk tuk! Net girelė dunda.
– Bėkim, žvėrys, pasitarti, ką reikia
daryti.
Ir subėgo žvėrys.
Atbėgo vilkas pilkas per miško
tankumyną.
– Ūū-ūū-ū-ū! Kas čia miške
triukšmauja? Aš jį gyvą prarysiu.
Atlindo lapė smailiasnapė iš tankių
karklynų.
– Kiau, kiau, kiau! Kur priešas! Aš jį
sudraskysiu.
Atstraksėjo voveraitė pūsta
uodega medžių viršūnėmis.
– Čiuk čiuk, ček ček! Kas
įsibrovė į mūsų girią? Aš jį riešutu
užmušiu.
Atlėkė briedis plačiaragis. Tik stirnos dar
trūksta.
Atidūmė stirna skeltanagė. Tik
šerno dar trūksta.
Atkriuksėjo šernas ilgu
šnipu. Tik kiškelio trūksta.
Atstriksėjo kiškelis, pilkas
mažutėlis. Susirinko visi žvėrys
pasitarti, ką reikia daryti.
– Ką gi bedarysi? Siųskim
ką nors pažiūrėti, kas tenai
triukšmauja. Bet kas eis?
Ir prabilo vilkas:
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– Tegu eina tie, kurie turi išpūstas uodegas.
Lapė ir voveraitė turėjo išpūstas uodegas, bet abi
bijojo eiti.
– Ne, – atsakė jos. – Tegu eina tie, kurie turi trumpas
uodegytes.
Kiškis su stirna turėjo trumpas uodegytes, bet abu bijojo eiti.
– Ne, – atsakė jie. – Tegu eina tie, kurie turi
plačius nasrus.

Vilkas turėjo plačius nasrus, bet jis bijojo eiti.
– Ne, – atsakė jis. – Geriau eikim visi kartu.
Ir nubėgo visi kartu pažiūrėti, kas ten miške kala.
Nulėkė vilkas dantis iššiepęs. Nuskuodė lapė uodegą išpūtus. Nudundėjo
briedis ragus atstatęs. Nukurnėjo stirna galvą iškėlus. Nupyškėjo voveraitė
medžių viršūnėmis. O pačiame gale kiškelis striksėjo. Pilkas mažutėlis.
Pribėgo eglyną. O eglėj genelis. Kaukši, kala snapeliu, net girelė dunda...
1
2
3

Išvardyk visus pasakos veikėjus.
Kuo šie žvėrys juokingi?
Kokie gyvūnai pavaizduoti paveikslėlyje? Kurie iš jų yra žvėrys, kurie paukščiai,
o kurie vabzdžiai?
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Martynas Vainilaitis

Kas kam kvepia
Bėgo lapė, uostė orą,
Susitiko meškį storą.
– Kur tu bėgi, lape snape?
Ką taip uostai, kas tau kvepia?
– Bėgu, meškine, į raistą,
Kvepia antys mėsele!
– Na ir keista! Na ir keista! –
Po kerota pušele
Susimąstė meškis rudas.
– Žvirbliui kvepia miežio grūdas,
Šernui – gilės, ežiui – pelės,
Briedžiui metūgio lapelis,
Vilkui – avinas žebrys,
Tau – antelės, man korys...
Na ir keista, lape snape!..
O laputė jam į tai:
– Kas kam rūpi, tas tam kvepia...
Nieko keisto, kaip matai!

Žaidimas

Uodega
Žaisti gali 5–20 vaikų. Kiekvienas žaidėjas turi po „uodegą”, kurią atstoja
medžiagos ar popieriaus juostelės, skarelės ir pan. Visi žaidėjai uodegas
užsikiša už juostos iš nugaros pusės. Žaidimas vyksta pažymėtoje teritorijoje.
Visi žaidėjai po signalo puola gaudyti vieni kitus, norėdami nutraukti uodegas.
Žaidėjai, kurių uodega ištraukta, palieka žaidimo lauką. Žaidžiama tol, kol
lieka vienas geriausias žaidėjas.
1
2
3

Kokie žvėrys susitiko miške? Apie ką jie kalbėjo?
Perskaitykite kūrinį vaidmenimis, stengdamiesi pamėgdžioti lapės ir meškino balsus.
Rask tekste ištrauką, kurioje išvardijami gyvūnai ir jų skanumynai.

4

Pažaiskite žaidimą „Uodega”.
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Pranas Mašiotas

Mįslės
Ilgas žiemos vakaras. Vaikai, savo darbelius atidirbę,
sėdi prie krosnies ir tariasi, ką dar šį vakarą darysią.
– Mįsles minsime, – siūlo Jurgutis.
– Gerai, – pritarė kiti.
Vienas užmena mįslę, kitas užmena, tik jau senas, girdėtas.
– Sumanykime kokią naują, – kalbina Kastukas.
– Naują, naują! – šaukia visi. Nutilę galvoja.
– Aš žinau, – pirmas prabilo Jurgutis. – Žemiau už žaltį šliaužioja,
aukščiau už paukščius skrajoja. Kas tai yra?
Visi galvoja. Pagalvoję mena, tik neįmena. Jurgutis turi pasakyti.
– Tai vanduo, – sako: – kai upe plaukia, tai žemiau už žaltį šliaužia, kai
debesim eina, tai aukščiau už paukščius skrajoja.
Jonukas norėjo ko klausti ar prieštarauti, bet Kastukas naują mįslę užminė:
– Sušalęs – kaip stiklas, šildomas pranyksta. Kas tai per daiktas?
– Kamparas, – spėjo Jonukas. – Atrodo kaip stiklas, o sako: „Kaip kamparas
išnyko”.
– Neatminei, – sako Kastukas: – už kamparą giedresnis.
– Tai koks tai daiktas? – klausė Jurgutis.
– Skystas, – atsakė Kastukas.
– Tai vėl vanduo, – įminė Jurgutis.
– O kada vanduo pranyksta? – paklausė Jonukas.
– Pranyksta, kai garu virsta.
– O kad garas matyti: kai puodas verda – matyti,
kai bala garuoja – matyti.
– Matyti, kai ore atvėsta, o kol garas šiltas,
tik iš vandens pakilęs, tai jo nematyti.
– Na, aš dar pažiūrėsiu, kai puodas virs. O dabar eisim miegoti.
– Eikit, eikit, – paragino mama, – jau metas.
1
2
3

Ką vaikai veikė ilgą žiemos vakarą?
Rask ir perskaityk berniukų mįsles, jų įminimus ir paaiškinimus.
Kuri iš teksto mįslių tau įdomiausia?
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Vaikų žaidimas

Aš tą pušį kirsiu
Vienam vaikui užriša akis, ir jis turi gaudyti kitus.
Kai vieną pagauna, kiti klausia: „Kas čia?”
„Pušis”, – atsako gaudytojas ir dainuoja,
nesmarkiai suduodamas sugautam į kuprą:
Aš tą pušį kirsiu,
Rytoj rytą vešiu
Stikliniais ratais,
Geležiniais batais,
Jauna kumelaite,
Trumpa uodegaite,
Per du šaukštu
Kačių nugraužta,
Pelių nučiulpta.

Paskui užriša akis tam, kurį sugavo. Tada tas gaudo ir vėl taip pat dainuoja.

Lapė snapė pušį kirto.
Ta pušis staiga parvirto.
Pušis virto, nieks negaudė,
Lapei uodegą prispaudė.

1
2
3

Koks medis minimas žaidime? Ką apie jį žinai?
Pažaiskite žaidimą, į klausimą atsakydami vis kito medžio pavadinimu.
Išmok skaičiuotę – ji tau gali praversti žaidžiant.
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Vaikų žaidimas

Upeliukas
Pusė vaikų – „akmenukai” – eina ratu susikibę rankomis. Kita pusė –
„žuvytės” – vaikšto ratelio viduryje arba už jo. Visi kartu dainuoja:
Upeliukas plaukia plaukia,
O žuvytės šaukia šaukia.
Po šių žodžių akmenukai pakelia rankas aukštyn, o žuvytės bėgioja, nardo
tarp jų. Akmenukai tęsia dainą:
Eikš, panardyk tarp žolių,
Akmenėlių didelių.
Po to pasikeičia: žuvytės tampa akmenukais, o akmenukai – žuvytėmis.
Turiu sparnus –
neskrajoju, moku žaisti,
nors be kojų, per lauką
neinu ir į dangų nežiūriu.
Žuvis
Vasarą
nesušyla,
žiemą
nesušąla.
Akmuo

Kas tai?

Dieną naktį bėga,
niekad neišbėga.
Upė

1
2
3
4

Glėbiu nepaimsi,
saujoje
neišlaikysi, kai
bėga, nesulaikysi.
Vanduo

Ko kirviu
neperkirsi, ko
peiliu neperpjausi,
ko tvora
nesulaikysi?
Vandens

Pažaisk su draugais aprašytą žaidimą.
Paklausk artimųjų, kokius žaidimus jie moka. Kokius žaisdavo maži būdami?
Sudarykite kartu su draugais laisvalaikio žaidimų rinkinį.
Įmink mįsles ir minkles.
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Jonas Minelga

Kalėdos Lietuvoje
Languos švieselės mirga
Už liepų apšarmotų.
Tėtukas kinko žirgą,
Važiuojame rarotų.

Aplink vien sniegas, sniegas...
Tik spėk laukais grožėtis.
Juokiuos – net dingsta miegas,
Kai bąla ūsai tėtės.

Ilgai klausausi varpo,
Kai jis liūliuoja, žvanga,
O šalčio žnyplės karpo,
Gėlytėm puošia langą.

Balti miškai, sodybos,
Pabalę gojai šviečia.
Virš jų žvaigždė sužibus
Į prakartėlę kviečia.

Zita Gaižauskaitė

Suspindo ant eglės žvakutės
Suspindo ant eglės žvakutės.
Eglutė žaliu rūbeliu.
Lyg angelas stovi vaikutis
Ir juokias balsu varpeliu.
Ateis tuoj baltutis senelis,
Išbris iš didžiulės pusnies...
Sušilt prie Kalėdų ugnelės,
Sušilt prie Kalėdų ugnies.
Žvaigždutės spindės jam ant rankų,
O veidas toks giedras, šviesus.
Kalėdų Senelis aplanko
Tave ir mane, ir visus.
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Nora Jazbutytė

Nora Jazbutytė

Šventė

Kūčių naktį

Dega Kalėdų žvakutė,
Virpa liepsnelė šilta.
Linksma vaikams prie eglutės –
Šventė atėjo laukta.

Kūčių naktį
Stebuklingą
Krištolinėm snaigėm
Sninga...

Beldžias Kalėdų Senelis,
Žengia orus pro duris.
Spindi mažylių akelės,
Spurda iš laimės širdis.

Baltas stalas
Šeimą šaukia,
Kalėdaitis
Šventas laukia...

Liejasi posmai, dainelės,
Sukasi kaukės ratu,
Tiesiasi mažos rankelės
Prie dovanų atneštų.

Sako, kad
Tą naktį tylią
Gyvuliai balsu
Prabyla...
Paslaptingoji
Naktis!
Pildos laukimu
Širdis...

Kepė kepinį kepėjas,
kepdamas kepurę kėlė.
Klapt kepurė ant kaktos,
kepiniai kad ims kvatot!

1
2
3

Girioje groja
gitarom geniukai,
garsiai girgždėdami
juokias girgždukai.

Kokioms šventėms skirti šie eilėraščiai?
Kurios šventinės akimirkos juose minimos?
Kuris kūrinys tau labiausiai patiko? Išmok jį atmintinai ir padeklamuok namiškiams
arba Kalėdų Seneliui.

TURINYS

98

Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Leonardas Gutauskas

Sniegenos
Kartą dangaus karalienė saulė
klajojo po rudenėjančius miškus
ir pynėsi vainiką. Užsimiršusi
nepastebėjo, kad gervės, žąsys
ir antys jau ruošiasi į šiltuosius
kraštus skristi, o ežerų pakraščiai
rytais pasidengia plonu ledu.
Vieną rytą papūtė šiaurys,
ėmė snigti, upės ir marios užšalo.
Apledijo ir dangaus keliai.
Nuliūdo saulė, supratusi, kad
jau nebeužkops į aukštą skliautą.
Žengia kelis žingsnius, paslysta
ir puola į pusnį.
Sniege klūpančią saulę pastebėjo sniegenos. Paukštelių
valdovė tarė:
– Nebijok, skaisčioji saulele,
nesušalsi. Mūsų pūkai šilti kaip
patalėliai, tad glauskis prie mūsų.
Saulė apsidžiaugė, padėkojo paukšteliams ir prisiglaudė prie ratu
susispietusio pulkelio. Beregint nuo saulės kasų ledokšniai nutirpo, atšilo
karalienės veideliai.
Na, o sniegenos, taip širdingai šildžiusios saulę, net nepastebėjo, kaip nuo
skaisčiosios ugnies ėmė rausti jų krūtinės. Nuo tos žiemos visų sniegenų
krūtinėlės – raudonos. Ir tas raudonis labai panašus į viduržiemio saulės ugnį.

1
2
3
4

Ką pasakėlėje autorius vadina dangaus karaliene? Kodėl?
Kodėl saulė negalėjo įkopti į dangų?
Kas ir kaip jai padėjo?
Kodėl sniegenų krūtinės raudonos?
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Ramutė Skučaitė

Martynas Vainilaitis

Rogių kelias

Žiemos karūna

Sniegenėle sniegena,
Nešk dienelę snieginą,

Ar gerai, ar negerai,
Vėl pasikeitė orai.
Plūkias šaltis prie pusnyno.
– Seni Šalti, ką darai?

Snieginą dienelę –
Baltą rogių kelią.
Aš keliausiu tuo keliu
Su mama ir tėveliu.
Rogės, Širmiu pakinkytos,
Jau prie slenksčio pastatytos.
Mums netrūksta nieko,
Tiktai balto sniego...
Ar atneši, sniegena,
Mums dienelę snieginą?

– Žiemą sostan sodinu,
Sodinu ir dabinu
Baltabokštę jos karūną
Sniegenėlių rubinu!

Zuja striksi takučiu,
Vilki pilku švarkučiu
Su geltona krūtine. Zylė

Martynas Vainilaitis

Sausis
Sniego soste sėdi sausis.
Baltos akys, baltos ausys.

Sėdi sausis – nepabosta,
Supa vėjas baltą sostą.

Baltas ūsų tankumėlis,
Baltas rūbų gražumėlis,

Saugo šaltis karaliją,
Baltą baltą kaip leliją.

Baltos pūgos iš šalies,
Baltas dūmas iš pilies.

O šaltukai šaukia mus
Žaisti baltus žaidimus.

5
6
7

Kaip atrodo eilėraštuke pavaizduotas sausis? Kodėl?
Kokia spalva išryškinta tekste apie sniegenas, o kokia eilėraštyje?
Kokias dar spalvas galima pamatyti žiemą? Kam būdingos tos spalvos?
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Alma Karosaitė

Kovas, balandis, gegužė
Pirmą balos dar užšąla.
Antras mėgsta linksmą melą.
Trečias – su šimtais žiedų –
Dar gražesnis už tuos du!
Kokį mėnesį renkies?
Antrąjį? Meluot reikės!

Anzelmas Matutis

Gruodis snieguotis
Iš balto bokšto išėjau
Ir jau
Po žemę vaikštinėju.
Drauge su vėju
Sėju sėju
Pūkų pūkus,
Šilkų šilkus –
Ant juodo
Gruodo.
Ant traškančio
Pušelės kuodo,
Ant lapkričio
Nušluoto
Sodo...

1
2
3

Kurie mėnesiai minimi pirmame eilėraštyje, o kurie antrame?
Ką veikia eilėraštyje pavaizduotas gruodis, o ką veikė lapkritis?
Kuris mėnuo tau labiausiai patinka? Kodėl?
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Laisvalaikio skaitiniai ir žaidimai

Trumpa uodegėlė
Kitą kartą senelis arė. Ardamas
rado skrynelę ir raktelį. Kai
atrakino skrynelę, rado oželį. To
oželio buvo trumpa uodegėlė. Dėl
to mano trumpa pasakėlė.
Paklausyk! Kitą kartą senelis
arė...

Avys eina per tiltelį
Vieną kartą Jonukui
liepė nuginti aveles į kitą
upelio pusę. Bet upelis buvo
labai gilus. Per upelį buvo
nutiestas lieptas. Kai avelės
visos pereis į kitą upelio
pusę, tada papasakosiu, kaip
toliau buvo.
Vieną kartą Jonukui...

Kuri vištytė gražiausia?
Kitą sykį buvo senas karalius. Jis turėjo daug
vištų: baltų, juodų, rudų, pilkų... ir visokių. Kuri
tau gražiausia?
– Pilkutė.
– Tik ne pilkutė! Kitą sykį buvo senas karalius.
Jis turėjo daug vištų: baltų, juodų, rudų, pilkų... ir
visokių. Kuri tau gražiausia?
– Baltukė.
– Tik ne baltukė! Kitą sykį buvo senas karalius...

1
2

Kodėl šios pasakos vadinamos pasakomis be galo?
Kuri pasaka tau labiausiai patiko? Išmok ją gražiai pasekti.

TURINYS

102

Iliustruotas žodynėlis
Knygų ir žurnalų pasaulyje

vadovėlis

žurnalas

žodynas

enciklopedija

knygų lentynos

biblioteka

žinynas

albumas

skaitykla

skaitytojo kortelė

Kalba

pti D
raidės

k s n A e. y
garsai

priebalsės

balsės

ai ei
dvibalsės

Skyrybos ženklai

.
taškas

...
daugtaškis

?

!

,

:

klaustukas

šauktukas

kablelis

dvitaškis

– „” ( ) ;
brūkšnys

kabutės

skliaustai

kabliataškis
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Spalvų atspalviai

tamsiai raudona

šviesiai raudona

tamsiai žalia

šviesiai žalia

tamsiai geltona

tamsiai mėlyna

tamsiai pilka

šviesiai geltona

šviesiai mėlyna

šviesiai pilka

Rečiau auginamos daržovės

salierai

špinatai

agurotis

patisonai

žiedinis kopūstas šparaginės pupelės

rūgštynės

baklažanas

pekininis kopūstas

šparagai

Augalai ir jų dalys

sodinukas

šaknys

stiebas

kamienas

šakos
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lapai

spygliai

žiedai

augalų vaisiai

sėklos

Javai

rugys

miežis

aviža

kvietys

kvietrugis

kukurūzas

varpa

burbuolė

šiaudai

šiaudų sodas

citrina

greipfrutas

abrikosas

persikas

Egzotiniai vaisiai

bananas

apelsinas

mandarinas

ananasas

mangas

kokosas
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kivis

avokadas

figa

granatas

melionas

Grybų karalystėje

baravykas

rudmėsė

voveraitės

lepšė

kelmučiai

raudonviršis

musmirė

kazlėkas

paliepės

pievagrybis

ūmėdė

grūzdas

paberžis

žalsvoji musmirė

grybautojas

Vandens telkiniai

Kuršių
marios

balutė

tvenkinys

upė

ežeras

marios
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Atlanto
vandenynas

jūra

vandenynas

šaltinis

šulinys

užtvanka

Vandens vartojimas IR TAUPYMAS

namie

lauke

automobiliui plauti

lietaus vandens
rinkimas

vandens taupymas
valant dantis

Mėnesiai

sausis

vasaris

kovas

balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

ketvirtis (trys mėnesiai)
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Matavimo prietaisai ir vienetai

laikrodis

liniuotė

svarstyklės

matavimo indas

termometras

valanda

centimetras

kilogramas

litras

laipsnis

labai liūdna

pikta

jautri

pakilios nuotaikos

EMOCIJOS IR BŪSENOS

linksmas

išsigandusi

labai linksma

nustebęs

liūdnas

rimtas
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