GRUODIS

Autorinė pasaka

Perskaityk eiliuotą pasakėlę-mįslę. Pabrauk visus veiksmažodžius. Būsimojo laiko
veiksmažodžius nuspalvink.
KIEK VABALIUKŲ?
Vienas ropinėja ant sienos.
Du pagalvos, pagalvos ir
tikriausiai patrauks iš paskos.
Trys tuojau iš po stalo išlįs –
jie laukia ketvirto,
kuris nespėja, šlubuoja
dešine priekine koja.
Penki skaito, rašo ir
valgyti prašo.

Vieta suskaičiuoti

Šeštas gudrus – jis ragaišyje
sėdi ir vaišinasi.
Septyni neša arbatinuką,
aštuntas tempia dangtelį,
devintas – sietelį,
dešimtas ridena puodelį
ir šaukia:
– Arbatos duokit greičiau!
Sigitas Poškus

„Kiek vabaliukų paveikslėly mačiau?“ – galvoja žiurkėnas
Vidas, geriausias miesto graužikas.

Esamojo ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžius iš pasakaitės „Kiek vabaliukų?“
pakeisk į būsimojo laiko veiksmažodžius. Užrašyk.

Kokias Sigito Poškaus pasakas esi skaitęs? Parašyk.
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Veiksmažodis
Būsimasis
laikas

Ką veiksiu?
Ką veiksime?
Ką veiksi?
Ką veiksite? Ką veik
s?
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Sukurk trumpą pasakaitę apie žiurkėną Vidą ir vabalus, pavartodamas
5 iš duotų veiksmažodžių.

ens
apsigyv

išlips
užmigs

draugaus
bijos

ins
pamait
skaitys

Perskaityk sakinius. Pabrauk būsimojo laiko veiksmažodžius. Užrašyk jų klausimus.
ką veiks?

Atėjo šalta žiema. Kiekvieną dieną sninga. Gal kils pūga?
– Ilgai dar čia viešėsiu, – sako Žiema.
Vaikai džiaugiasi:
– Eisime čiuožinėti! Slidinėsime! Leisimės rogutėmis nuo kalnų!
Nebaisu ir paukšteliams. Jei tik jie ras maisto lesyklose, nesušals.
O miško žvėreliams Žiema sako:
– Dabar pailsėsite, išsimiegosite...
Parašyk bent 2 miško žvėris, kurie žiemą miega.
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Biografija

Perskaityk sakinius. Pabrauk veiksmažodžius.
Kodėl rašote vaikams? Koks vaikystės įvykis paliko didžiausią įspūdį? Ėjome netoli
tvenkinių. Dairysiuosi aplinkui, žiūrėsiu į žmones ir galvosiu. Svajodavau, kad įlipu į
laivą ir išplaukiu.
Nurašyk veiksmažodžius stulpeliu. Šalia kiekvieno parašyk klausimą,
į kurį jis atsako, ir laiką (sutrumpintai).

Užpildyk lentelę.
Kas?
Es. l.
Marius
Rašytojas

Būt. k. l.

Būt. d. l.
žaisdavo

Būs. l.

sukūrė

Kur?

Ką?
ledo ritulį.

pajūryje
suvalgys

Močiutė

tortą.

neria

šaliką.
pirko

turguje

Nuspalvink dovanų maišelius 4 skirtingomis spalvomis, t. y. kiekvienam
veiksmažodžio laikui parink spalvą.
atneš
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gaudavo
nupirko

vaidindavo

ruošė

kabino

sveikina

atvažiuos dovanoja
šoks

piešdavo

Veiksmažodžio laik
ai
es. l., būt. k. l.,
būt. d. l., būs. l.
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Perskaityk sakinius. Pabrauk
veiksmažodžius. Šiuose sakiniuose veiksmažodžiai pavartoti
netaisyklingai. Nurašyk ištaisydamas veiksmažodžių laiką.
Vakar aš rašysiu laišką. Rytoj Simona puošė eglutę. Dabar Tadas kabino
lesyklą. Senovėje žmonės per adventą nešoks ir nepramogaus. Vakar mama
gamindavo šventinę vakarienę.

verda
šals
graužia
ėsdavo
laukė
matome
šokinėsiu
pieši
kraudavote
noriu
sukdavau
slėpsis

Kuris kiškis pasieks morką? Suklijuok žodžius iš šoninės juostos
į tinkamas vietas lentelėje.

einame
ėjai
sakė
pabėgs
buvote
mėtysime
rašiau

es. l.

būt. k. l.

būt. d. l.

būs. l.
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Mokausi kurti

Perskaityk duotas pasakojimų pradžias. Kuri
iš jų tiktų paveikslėlyje pavaizduotam įvykiui?
Pamėgink pasirinktos pradžios sakinius išplėsti ir užrašyk.
Marius išvedė Sargį.
Paleido pavadėlį.

Žiemos vakaras.
Iš kamino rūksta dūmai.
Atsidaro durys.

Buvo rytas.
Amsis išbėgo.
Šunelis pamatė.

Kurie žodžiai tau padėtų aprašyti šį įvykį? Apibrėžk.
atsargiai
dygus kamuolys
pupsi
įkando
smalsu
užvirė
nuskrido
susibadė
pražydo
Kuo viskas galėjo baigtis? Parink pasakojimui tinkamą pabaigą.

Marius nuramino
šunelį. Ežys nupupsėjo
į mišką.

Amsio nosyje styrojo
spyglys. Šunelis su ežiais
nebežaidė.

Išplėsk sakinius ir užrašyk.
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Su visomis
malkomis Algis
liko pusnyje.

Kuriu pasakojimą

28–29

Atidžiai peržiūrėk paveikslėlius. Vienas paveikslėlis čia netinka. Išbrauk jį.
Kitus sunumeruok iš eilės.

Parink pasakojimui tinkamą pavadinimą. Nuspalvink.
PAVASARINIS NUOTYKIS

PRIE LAUŽO

KĄ PAŽADINO MARGIS

Apie kiekvieną paveikslėlį parašyk po sakinį.
1.
2.
3.
Žiūrėdamas į savo užrašytus sakinius išmok
papasakoti šį įvykį.
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JAU MOKU!

Žaibo turnyras

8–31

Pakeisk žodžius ir užrašyk.

Pabrauk veiksmažodžius.

KĄ VEIKĖ?

Raudonas, raudonviršis, rausta,

KĄ VEIKEI?

raudonuoja, Raudonkepuraitė, paraudo,
raus.

4
Parink ir įrašyk sakiniams
tinkamus veiksmažodžius.
PUOŠ
PUOŠIA

PUOŠDAVO

20
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Rytoj vaikai ____________________ eglutę.
Seniau eglutes ____________________ šiaudiniais
žaislais. Dabar eglutes ____________________

17
16

3

11

Sujunk.

snigs

10

būt. d. l.
būs. l.

20

9

es. l.
būt. k. l.

Už lango staugia ( _________________ )

14 pūga. Namie šilta ir jauku, nes užsikūrėme
13 ( _________________ ) krosnelę.
12

rašei

Parašyk klausimus pabrauktiems
žodžiams.

15 vėjas. Įsisiautė ( _________________ ) smarki

elektrinėmis girliandomis.

skaitydavau

4
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dainuosiu

8
7
6

žiba

5

šventėme

6

4
3
2
1

3
Pasitikrink. Suskaičiuok surinktus
taškus ir tiek nuspalvink diagramos
stulpelio.
Išsitaisyk klaidas. Jei pastebėjai visas
klaidas arba jų nepadarei,
„pasiimk“ medalį.

8–31

ŽODELIAUJU
Sujunk žodžius su jų paaiškinimais.
visuotinis

vešlus

modernus

gerai augantis,
vešantis, tankus

atitinkantis šių dienų
reikalavimus ir skonį;
naujoviškas.

Žodį be paaiškinimo užrašyk ir paaiškink (pasinaudok žodynėliu vadovėlio gale).

Pabrauk būdvardžius.
Žynys, sumanus, karbija, strypas, kaustyti, modernus, intonacija, ekstremalus, raibas,
vešlus, templė, naktigonė, visuotinis.
Surašyk pabrauktus žodžius pagal abėcėlę.

Parink ir įrašyk tinkamus sakiniams žodžius (galūnes
gali keisti).

žabas

Iš mažesnės ___________________________ Mortenas padarė

akivaras

arklio galvą. Kadrilis prisirinko sausų ___________________________

kurapka

ir sukūrė laužą. Į ___________________________ prie ėdžių dažnai

laukymė

ateidavo stirnų.

trinkelė
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