8

Pasaka

Esamasis laikas. Ką veikia?
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Mokykis mokytis

46

Pasiruošk!
Dėmesio!! Kurk!!!

68

Pasiruošk!
Dėmesio!! Kurk!!!

Šiandien

48

Ūdra

70

Žaltys

30

Šikšnosparnis

50

Ūkininkas

72

Žąsis

32

Šokoladas

52

Ūpas

74

Žiogas

54

Vaivorykštė

76

Žiūronai

58

Vaiduoklis

78

Kiek mokėsi, tiek turėsi

26

Sraigė

28

Pupa

14

Ragana

34

Taisyklės

16

Rupūžė

36

Televizorius

18

Rūkas

38

Tėtis

60

Vėjas

80

Eglė – žalčių karalienė
(projektas)

20

Pasiruošk!
Dėmesio!! Kurk!!!

40

Tyla

62

Vilnius

86

Velykos

22

Sapnas

42

Uodas

64

Zyzla

88

Žodynas

24

Sliekas

44

Uogienė

66

Zodiakas

Kartojimas

12

Būdvardis

Pavasaris

Būtasis laikas.
Ką veikė?
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Būsimasis
laikas.
Ką veiks?

Veiksmažodis

Sakinys, jo skyryba

TURINYS

MOKYKIS MOKYTIS
KLAUSYK!
 Atidžiai klausykis.
 Ko nors nesupratęs, drąsiai klausk.
 Klausykis aktyviai (rodyk dėmesį, pritark

RAŠYK!

ar nesutik gestais, žodžiais, mimika).

 Mokykis rašyti aprašymą, pasakojimą pagal planą.
 Prieš rašydamas rašinį gerai apgalvok, kokia tema, veikėjai,

KALBĖK!
 Stenkis kalbėti taisyklingai.
 Domėkis retesniais žodžiais ir posakiais, išsiaiškink,
ką jie reiškia, ir vartok juos.
 Mokykis kalbėti pagal planą, kurk žodinius aprašymus.

SKAITYK!

veiksmo laikas, vieta ir kt.
 Nepamiršk sugalvoti ir parašyti pavadinimo.
 Kiekvieną rašinio dalį rašyk naujoje eilutėje.
 Pasinaudok draugų (mokytojo, tėvų) pagalba. Papildyk ar
pataisyk rašinį; ištaisyk rašybos laidas.
 Stenkis rašyti tvarkingai, įskaitomai.

ĮSIVERTINK!

 Prieš skaitydamas tekstą su draugais aptark jo
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pavadinimą, paantraštę, iliustracijas ir kt.
 Pasirink tavo jėgas atitinkantį tekstą vadovėlyje
duota tema.
 Atidžiai perskaityk tekstą keletą kartų.
 Mokykis atpasakoti tekstą remdamasis pabrauktais
žodžiais.
 Pagalvok, ar gali atsakyti į klausimus, pateiktus
prieš tekstą ar po jo.
 Įvardyk skaityto teksto įvykių seką
(pradžia – įvykis – pabaiga).

 Ką nauja sužinojai? (Sužinojau, kad...)
 Kas geriausiai pavyko? (Man pavyko...)
 Kuo galėtum pasidžiaugti? (Smagu, kad...
Džiaugiuosi, nes... Labiausiai nudžiugino... ir pan.)
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PASAKA –

pasakojamasis fantastinis kūrinys,
tai, kas išgalvota.

rakštis
saikas
išrūgos

 Ant kokių kojelių stovėjo viščiuko sugalvoti nameliai?
KAIP VIŠČIUKAS PIRMĄ KARTĄ SUGALVOJO PASAKĄ
Ogi labai paprastai: ėmė ir sugalvojo. Kartą jis išgirdo pasaką
apie namelį ant vištos kojelių. Pagalvojo jis ir tuč|tuo|jau sugalvojo
kitą: pasaką apie namelį ant veršiuko kojelių. Paskui apie namelį ant
dramblio kojelių. Paskui apie namelį ant zuikio kojelių.
Nameliui ant veršiuko kojelių išaugo rageliai.
Nameliui ant zuikio kojelių išaugo ausytės.
Prie namelio ant dramblio kojų kabojo vamz|dis.
O viršum namelio ant vištos kojelių raudonavo skiauterė.
Namelis ant zuikio kojelių sucypė: „NORIU STRIKSĖTI!“
Namelis ant veršiuko kojelių su|bau|bo|jo: „NORIU DURTI!“
Namelis ant dramblio kojelių su|pūk|štė: „TFF! NORIU DŪDĄ PŪSTI!“
O namelis ant vištos kojelių užgiedojo: „KA-KA-RIE-KO! AR NE
METAS VISIEMS GULTI?“
Ir visuose nameliuose užgeso žiburiai.
Visi sumigo.


SKANI PASAKA
Vienas berniukas vadinosi   I|zi|do|riu|mi.
Jam labai skaudėjo galvą. Stora žalia musė ir klausia:
– Ar pasekti tau pasaką?
– Bet skanią, – sumirksėjo Izidorius.
– Kitą kartą gyveno karalius.
– Neskanu! – susiraukė Izidorius.
– Kitą kartą gyveno baisus de|vyn|gal|vis slibinas.
– Neskanu! – suriko Izidorius.
– Palauk, palauk, – nusiminė musė, – paseksiu visų
skaniausią. Kitą kartą uodas įsivarė į pirštą rakštį.
– Na, žinai, – supyko Izidorius, – meluok, bet saiką turėk.
Pagavo musę ir numetė į išrūgų kibirą. Tada pasiėmė
pasakų knygutę, išsirinko visų skaniausią, užsitepė margarinu,
pasibarstė cinamonu ir su|kram|sno|jo.


Rimantas Černiauskas

 Iš ko sprendi, kad šis tekstas yra pasaka?

Genadijus Cyferovas

 Koks būtų tavo pasakų namelis? Papasakok. Gali ir nupiešti.
Pa|sa|kų vi|so|kių bū|na.
A|pie sli|bi|ną siau|bū|ną,
A|pie ka|ti|ną ba|tuo|tą,
A|pie ra|ga|ną su šluo|ta.
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Janas Bžechva

 Kokių dar pasakų esi girdėjęs ar skaitęs pats?

 Suskirstyk tekstą sakiniais. Nurašyk ir padėk

tinkamus skyrybos ženklus. Pirmas sakinių
raides nuspalvink.
gyveno katinėlis ir gaidelis kartą katinėlis
išėjo į medžioklę gaidelis liko namų saugoti
staiga iš miško atbėgo lapė

SAKINYS – žodžių junginys, kuris reiškia baigtą mintį.
.

?

!

9

PAVASARIS – metų laikas tarp žiemos ir vasaros.
ŽIEMA BĖGA

 Kaip manai, kodėl taip pavadintas eilėraštis?

Žiema guli su|si|trau|ku|si patvoryje. Blogai, galvoja. Ateina
pavasaris. Nuvijo mane nuo laukų, išvys ir iš tos sodybos. Bet ne,
nepasiduosiu. Pasislėpsiu už namo, kur saulės spinduliai nepasiekia,
ir taip per|ken|tė|siu iki rudens.
Bet po kelių dienų saulė ir čia ją pasiekė.
Blogai, galvoja žiema. Reikia sprukti į mišką.
Nuslinko žiema į mišką, išsidriekė tankmėje. Kenčia, laukia rudens.
Atėjo meška, alkana, įpykusi.
– Ko čia drybsai! – urz|gia. – Leisk spanguolių pasiskinti. Peralkau
mirtinai dėl tavęs.
Ir ėmė meška nagais sniegą kapstyti.
Blogai, galvoja žiema. Čia iš manęs nieko neliks. Reikia trauktis dar
giliau į mišką.
Nulindo, kiek galėjo ir kur galėjo. Kenčia, laukia rudens.
<...>

Pagal Joną Avyžių



išsidriekė
pusnys

AR PAVASARIS JAU
Baltos pusnys laukų nebekloja,
Šviečia saulė skaisčiau ir skaisčiau.
Ant šakos pumpurėlis pakilo:
Ar pavasaris jau?

Upės išnešė ledą, ir vėjas
Glosto bun|dan|čią žemę šilčiau,
Vyturys čiulba ulba padangėj:
Ar pavasaris jau?

Žydi gelsvos pakrančių purienos,
Gal žieduos bus ir širdžiai linksmiau,
Ir neklausim kaip tolimo sapno:
Ar pavasaris jau?
Vytė Nemunėlis

 Remdamasis eilėraščiu pasakyk bent du pavasario požymius.

 Dar kartą perskaityk pabrauktus žodžius. Prisimink, kaip ir kur
žiema slėpėsi nuo pavasario. Susiskirstę grupėmis, sukurkite
šiai pasakai pabaigą.

Jau se|niai snie|gas nu|tir|po.
Pa|vir|to van|de|niu ir su|si|gė|rė į
že|mę. Tai iš kur tas ma|žas snie|go
lo|pi|nė|lis po krū|mu? Ei|nu
ar|tyn. Snie|go lo|pi|nė|lis pa|šo|ka.
Per pie|ve|lę bė|ga bal|tas ki|škis.
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 Į ką buvo panašus kiškis?

 Perskaityk pirmuosius visų trijų tekstų
SAKINYS
.

?

!

sakinius. Suskaičiuok žodžius. Ilgiausią
sakinį nurašyk.
 Sugalvok ir parašyk po sakinį su žodžiais
ŽIEMA, PAVASARIS.
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