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PRATARMĖ 

Gimtosios kalbos vaikai išmoksta savaime, vadovaudamiesi suaugusiųjų 
kalbos pavyzdžiu, įgimta kalbine nuojauta ir gramatinių formų analogija. 

Kad vaikas kuo kokybiškiau įvaldytų kalbą bei kartu sėkmingai rengtųsi 
mokytis skaityti, ir  rašyti, tikslinga organizuoti nuoseklias ir kryptingas ugdo-
mąsias veiklas kalbinei klausai lavinti, žodynui plėsti ir rišliajai kalbai ugdyti. 
Ypač tai aktualu ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus. 

Kalbinė klausa, arba foneminis supratimas, – tai vaiko jautrumas kalbos 
garsiniams modeliams ir tos kalbos sistemos garsų išraiškos raidėmis pažinimas 
(Boyd, Bee, 2011, p. 277). Remiantis tyrimais (ten pat), kuo geriau išlavinta 
vaiko kalbinė klausa prieš jam pradedant lankyti mokyklą, tuo greičiau jis iš-
moks skaityti ir taisyklingiau rašyti. Kalbinė klausa lavinama orientuojantis į 
tokių gebėjimų ugdymą(si):

1) atpažinti besirimuojančius žodžius arba pasakyti su nurodytuoju besi-
rimuojantį žodį;

2) išskirti garsą iš garsų / kalbos srauto; jungti garsus į žodį; išskaidyti 
žodį į jį sudarančius garsus, suskaičiuoti žodžio garsus;

3) skiemenuoti žodžius (skaidyti žodį skiemenimis, suskaičiuoti žodžio 
skiemenis, sujungti skiemenis į žodį);

4) nustatyti, koks pirmas / paskutinis žodžio garsas;
5) skirti panašiai skambančius žodžius (pasakyti žodį be tam tikro garso 

arba pakeisti jį kitu garsu; 
6) pasakyti žodį be tam tikro skiemens arba pakeisti jį kitu skiemeniu 

(Barzdonytė-Morkevičienė, 2009; Augustinienė ir kt., 2013).
Vaiko pažintis su raštu prasideda nuo raidės, o išmokti jas ir susieti su garsu 

padeda vaizduotės žaismas. L. Žvironaitės (2005) žodžiais, žaidimas turi ypa-
tingą reikšmę vaiko kalbos ženklinei funkcijai. Tam tikru žodžiu pavadintas 
daikto pakaitalas leidžia vaikui pastebėti daikto savybes, palaiko ryšį tarp ne-
sančio daikto ir žodžio ir naujai transformuoja žodžio reikšmę bei praplečia 
žodžio prasmę.

Vaiko mąstymas yra konkretus, vaizdinis, todėl grafinį raidės pavidalą jam 
lengviau įsiminti pastebėjus jos panašumą į kokį nors objektą. Kaip ir piemenė-
lis iš Žemaitės apsakymo „Kaip Jonelis raides pažino“: žvilgčiodamas į šeimi-
ninkės sūnaus elementorių, įsidėmi raides, siedamas jas su kokiu nors daiktu ar 
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asmeniu: B – drūtas, su dviem pilvais, kaip Zenkaus Magdė; i – su kepure, kaip 
Galinio piemuo; O – kaip pilnas mėnuo; U – kaip kubilas.

Dar paveikiau, kai raidžių mokymasis būna paremtas dviem principais – 
vizualiniu ir akustiniu, mat mokantis raidžių, svarbu ne tik atpažinti grafinius 
ženklus kaip tam tikras raides: reikia gebėti tapatinti raides su jais atitinkančiais 
garsais, skirti tuos garsus kalbos sraute.  

Raidės ateina iš vaizdinių pasaulio, todėl kiekvienai raidei reikia rasti vaiz-
dinį, kuris padėtų atskleisti jos esmę (Valinskienė, 2012). Metodinės priemo-
nės priede pristatomi Šiaulių universiteto studijų programos  „Pradinio ugdymo 
pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas“ studenčių kūrybiniai darbai, iliustruo-
jantys, kaip, pasitelkus regimus objektus, galima perteikti grafinį raidės vaizdą 
(veikiama vaiko vizualinė atmintis), o raidę lydinti istorija sužadina akustinius 
įspūdžius, reikalingus garsui atpažinti: tekstui kurti parenkama kuo daugiau 
žodžių su pristatoma raide, kad jis įgytų aliteracinį skambesį. Taip kiekvienai 
raidei / garsui sukuriama istorija, sudaromas vaizdinys. Į tokį kūrybinį procesą 
vertėtų leistis drauge su vaikais ‒ gal pedagogui pakaks tik „užvesti“ vaikus, 
pradėti raidės istoriją, o vaikai kurs jai tęsinį. Tokios veiklos ne tik padės geriau 
vaikams įsidėmėti raidės formą, bet ir bus lavinama vaiko atmintis, fantazija, 
pastabumas, kūrybiškumas, pasakojimo gebėjimai ir pan.

Kad ikimokyklinio amžiaus vaikų aktyvusis žodynas neapsiribotų tik kas-
dienėje kalboje vartojamais žodžiais, būtinos pedagogo apgalvotos žodyno 
plėtimo, t. y. naujų ar mažai žinomų žodžių pateikimo ir jų leksinės reikšmės 
aiškinimo(si), vaiko pasyviojo žodyno gausinimo, pratybos. Mat kai aktyvusis 
žodynas nedidelis, vaikui gali būti sunku suprasti tam tikrų žodžių prasmes ir 
kartu išmokti sėkmingai ir sąmoningai skaityti. Tyrimų duomenys patvirtina 
mokinio žodyno svarbą ir ryšį su gebėjimu suvokti skaitomą tekstą: jeigu dar-
želinuko žodynas turtingas, tai jam gerai seksis suprasti skaitomą tekstą antrai-
siais ar trečiaisiais pradinės mokyklos metais (cit. Mokymas skaityti Europoje: 
kontekstas, politika ir praktika, 2011, p. 35). 

Plečiant vaikų žodyną, ugdytini tokie kalbos gebėjimai: 1) gebėjimas su-
prasti leksinę žodžio reikšmę, pvz.: gyvūnų, daiktų įvardijimas, judėjimą, gyvū-
nų balsus, veiksmus ir būsenas, ypatybes reiškiančių žodžių vartojimas, prie-
šingos reikšmės suvokimas, apibendrinamųjų žodžių vartojimas ir kt. (pagal 
Barzdonytė-Morkevičienė, 2009, p. 19–36); 2) gebėjimas suprasti gramatinę 
žodžio reikšmę, pvz., priesaginių, sudurtinių žodžių daryba, daiktavardžio links-
nių vartojimas, prielinksnių, aukštesniojo laipsnio būdvardžių vartojimas ir kt. 
(pagal ten pat, p. 37–56).
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Kad vaikai gimtosios kalbos gramatiką perpranta kūrybiškai, rodo dažnai 
kalboje vartojami formų analogijos principu jų sukurti naujažodžiai (neologiz-
mai), pvz., „Nelipk aukštyn, leiskis apatyn“, „Aš yru čia“ (plg. jis / ji yra), 
„Abiese“ (plg. dviese), „Šokstu“ (plg. mėgstu). Naujažodžių nereikia vertinti 
kaip darybinių klaidų ir jas taisyti, tai – vaiko natūralaus kūrybiško kalbos paži-
nimo ir mokymosi proceso dalis. Girdėdamas taisyklingai vartojamas gramati-
nes formas, vaikas savaime gebės jomis pakeisti savo sukurtąsias.

Rišliosios kalbos, kaip minties raiškos proceso, ugdymas bene labiausiai 
iššūkių kelianti vaiko kalbos ugdymo sritis. Remiantis J. Piaget (2002), iki-
mokyklinio amžiaus tarpsnio vaikams būdingas egocentrinis kalbėjimo sti-
lius, spontaniškos kalbos ypatybės. Pvz., kalbėdamas apie konkrečius daiktus, 
vaikas pamiršta juos įvardyti, nes mãno, kad pašnekovas ir taip žino, apie ką 
kalbama; asmeninius ir parodomuosius įvardžius jis / ji, tas / ta vartoja kaip 
pakliūva, nes neabejoja, kad klausytojas supranta, kas kalbančiojo turima ome-
ny; vaikas spontaniškai kalba „miglotais posakiais“ todėl, kad kalba labiau sau, 
o ne pašnekovui; spontaniškai neduoda aiškinimų ar įrodymų net ir tada, kai 
tuos aiškinimus bei įrodymus supranta; pasakodami labiau akcentuoja pačius 
įvykius, o ne jų nuoseklumą ar priežastis, tad nevartoja priežastinių bei logi-
nių ryšių reiškiančių kalbos dalių (pvz., jungtukus nes, kadangi). Nuoseklumo 
trūkumą vaiko pasakojime J. Piaget (ten pat) aiškina dar nesusiformavusiu įgū-
džiu reikšti savo mintis draugams, t. y. kalbėti socializuotai: „vaikas mãno, kad 
natūraliąją įvykių seką pašnekovas žino, o loginis nuoseklumas nereikalingas“ 
(p. 178). Taipogi J. Piaget atkreipia dėmesį į tipišką minčių perteikimo būdą 
jungti sakinius žodžiais „o paskui“: „žodžiai „o paskui“ paprasčiausiai žymi 
grynai asmeninio pobūdžio jungtį tarp aiškintojo sąmonėje kilusių minčių. (...) 
šios mintys nei loginio, nei natūraliojo nuoseklumo atžvilgiu nėra rišlios, nors 
kiekviena atskirai ir būtų tiksli“ (ten pat, p. 179). 

Vadovaujantis L. Barzdonyte-Morkevičiene (2009, p. 57–93), išskirtini to-
kie gebėjimų pasakoti lavinimo būdai:

1. Konstatuojamieji (pranešamieji) (pranešimas, pranešimas apie įvykį / 
veikėją, jo vietą, veiksmą, pranešimas reklamuojant).

2. Aiškinamieji (situacijos aiškinimas, aiškinimas nurodant veiksmo prie-
žastį / priežasties ir pasekmės ryšį / tikslą, įvykio aplinkybių / daikto 
paskirties / kelio / procesų aiškinimas).

3. Apibūdinamieji (apibūdinti žmogaus išvaizdą, daiktą, gyvūną, patalpos 
vidų).

4. Siužetiniai (kūrybinis girdėto teksto atpasakojimas, pasakojimas pagal 
paveikslėlių seriją / siužetinį paveikslą, pradėto pasakojimo kūrimas, 
teksto kūrimas pagal pavyzdį).
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Žinia, nors ikimokyklinio amžiaus tarpsnio vaikams patinka pasakoti, ta-
čiau jiems sunku susidaryti bendrą nuoseklaus pasakojimo schemą. Tad riš-
liosios kalbos ugdymo veiklos negali būti orientuotos į „ko nors papasakoji-
mą“ – rišliai, nuosekliai ir logiškai pasakoti vaikai neišmoks stichiškai. Kad 
vaikams būtų aiškūs pedagogo lūkesčiai, kokie turėtų būti jų pasakojimai, kaip 
juos pradėti / baigti, apie ką svarbu pasakoti, reikalingas ugdytojo pavyzdys 
ir patarimai. Pedagogai turi būti dėmesingi vaikų išsakomoms mintims, papil-
domais klausimais skatinti ir plėsti vaikų pasakojimus, kartu koreguojamuoju 
grįžtamuoju ryšiu1 padėti jiems tvarkyti minčių logiką, plėtoti bei tikslinti žo-
džių formų ir sintaksinių junginių vartojimą ir pan. 

Vaiko kalbai ugdyti ir ją gyvinti vaizdine ekspresine leksika labai reikš-
mingi literatūros kūriniai. Klausydamas jų, vaikas plečia savo žodyną, perima 
rišlios ir vaizdingos kalbos pavyzdį. Pedagogo užduotis prieš skaitymą vai-
kams – numatyti, kokie žodžiai, posakiai vaikams gali būti nesuprantami ar 
mažai suprantami, apgalvoti, kaip padės išsiaiškinti jų reikšmę, kaip organizuos 
pažintinius pokalbius, taipogi – kokiais klausimais stimuliuos kūrinio suvoki-
mą. Remiantis tyrimais, skaitomo teksto suvokimo įgūdžių lavinimas turi būti 
įtrauktas ir į priešmokyklinio ugdymo programas (žr. Mokymas skaityti Europo-
je: kontekstas, politika ir praktika, 2011, p. 36).

Organizuojant kūrinio aptarimą, svarbu neapsiriboti vaiko „atminties testa-
vimu“ – suvokti tekstą padeda tik atvirieji klausimai: kada? Kaip? Kodėl? Kur? 
Pedagogui patartina susilaikyti nuo vertinimų, reikalavimų „atsakyti teisingai“. 
Bet kokie vaikų atsakymai yra tinkami, nes vieną ar kitą situaciją jie vertins, 
remdamiesi ne suaugusiojo, bet savo žiniomis ir patirtimi. Norint labiau pasi-
tikslinti vaiko poziciją, galimas klausimas „Kodėl taip manai?“

Vaikų kalbinei klausai lavinti, žodynui plėsti ir rišliajai kalbai ugdyti ne-
pamainomi tautosakos kūriniai. Remiantis V. Vitkausku (1989) ir G. Gučiene 
(1989), išskirtini tokie liaudies kūrybos ir gimtosios kalbos ryšiai:

• Žaidinimuose užkoduoti pačių mažiausių vaikų kalbos ugdymo pra-
dmenys – leksikos, morfologijos, sintaksės, kirčiavimo pagrindai, ri-
tmo pojūtis, fonetinė žodžių raiška, pirminės pastangos sukoncentruoti 
dėmesį.

• Žaidimais kalba emocionaliai perduodama visais aspektais, įtvirtina-
mi jos dėsniai, sandara ir pan. V. Vitkausko (1989) žodžiais, žaidžiant 
įvairias žanrines sceneles „be kalbos, net be tam tikrų tradiciškai iš 
kartos į kartą paveldimų žaidimo formulių, smagių dainų ir dainelių ne-

1 Koreguojamasis grįžtamasis ryšys – kai užuot akivaizdžiai sukritikavus vaiką, tiesmukai nuro-
dant jo klaidą, korektiškai atsakoma, vartojant taisyklingą formą (Hille ir kt., 2015, p. 109).
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įmanoma dalyvauti. Čia jau mokomasi ir linksnių valdymo, ir leksikos 
vartojimo taisyklių“ (p. 7).

• Žaidimais-rateliais vaikai išmoksta taisykingai vartoti kreipinį, įvar-
džius.

• Vaidybiniai ir dialoginiai žaidimai – sakinių konstrukcijos ir formos, 
leksikos, rišliosios kalbos lavinimo priemonė.

• Skaičiuotės, greitakalbės, pamėgdžiojimai – kalbos treniruotės, liežu-
vio mankštinimo, kalbinės klausos, tarties lavinimo priemonės.

Vaiko kalbos ugdymas(is) neatsiejamas nuo dėmesio, atminties, mąstymo, 
suvokimo, vaizduoties, akies-rankos koordinacijos lavinimo. Tai sudaro prie-
laidas sėkmingam formaliam mokymuisi ir reiškia intelektinį pasirengimą mo-
kyklai (Legkauskas, 2013; Карпова, Мамаева, 2007). Išvardytos intelektinio 
vystymo(si) dedamosios yra vienodai svarbios, viena su kita susijusios, viena 
nuo kitos priklausomos – be jų neįsivaizduojamas ir ikimokyklinio bei priešmo-
kyklinio amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ugdymas(is). 

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje vaikai tik pažindinasi su 
elementariomis matematinėmis sąvokomis, tam tikrais matematiniais ženklais 
bei matavimo priemonėmis, geometrinėmis figūromis, įgyja pirminius skaičia-
vimo įgūdžius. A. Kochanskienės (2014) žodžiais, pažintinės (matematinės) 
veiklos ikimokykliniame amžiuje tikslas – padėti vaikui suvokti sudėtingą, bet 
vientisą pasaulį, matematinius santykius ir integracinius ryšius jį supančioje 
aplinkoje, o elementariųjų matematinių vaizdinių šaltinis yra reali vaiko aplin-
ka. Todėl ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje matematikos moko-
masi ne kaip atskiro dalyko, o integruojant ją į kitas veiklas. 

Prieš pradėdamas lankyti mokyklą, vaikas turėtų būti susiformavęs tam ti-
krus kiekio, dydžio, formos, laiko, erdvės elementarius matematinius vaizdinius 
(plačiau žr. Kochanskienė, 2014).

Modeliuojant kalbos ir matematinių gebėjimų ugdymo užduotis, patartina 
laikytis L. Vygotskio teorijos – artimiausios plėtros zonos ir „pastolių“ – princi-
pų: vaiko artimiausios plėtros zona – užduočių, kurias atlikti patiems vaikams 
pernelyg sunku, bet kurias jie geba atlikti padedami kitų, grupė; „pastoliai“ – 
tai suaugusiojo arba vyresnio vaiko teikiama pagalba, kurios ikimokyklinukui 
reikia artimiausios raidos zonos užduotims atlikti (cit. Boyd, Bee, 2011, p. 273).

Metodinėje priemonėje siūlomas užduotis ugdytojams rekomenduotina 
perimti kūrybiškai, jas, atsižvelgiant į vaikų kalbos ir pažintinių gebėjimų išsi-
vystymą, keisti, pildyti, kurti analogiškas pagal pačių numatytas temas ir pan.
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RUDUO

Įvadinė veikla

Rudoji pasaka
Visi, kas matė Rudąjį nykštuką, tvirtina vieną ir tą patį: jis būna visur, kur 

kas nors bręsta, ir šūkčioja: „Rudas! Rudas! Rudas!“ – po to viskas paruduoja ir 
prinoksta. Kur jį pamatyti? Ten kur ruda. O kur ruda? Gal prie baravykų? Žinau, 
jog baravykai išdygsta balti, tik vėliau – nežinia kaip – paruduoja. Vadinasi, ten 
turėtų būti Rudasis nykštukas. Auštant atsisėdu prie rudos pušies baravykyne ir 
laukiu. Laukiu laukiu – niekas neateina. Žiūrėsiu įdėmiai. Žiūriu, žiūriu, žiūriu, 
žiūriu, žiūriu, žiūriu, žiūriu, žiūriu, žiūriu... Žvilgteliu šonan – rudoji skruz-
dėlytė kojytę išsinarinusi. Klibinkšt, klibinkšt, pagailo tos klibindėlės. Pakol 
atstačiau jos kojytės sąnarį, baravykas jau rudas! Rudasis nykštukas jau buvęs, 
rudai nudažęs ir vėl nepastebėtas pasprukęs.

Visur jis taip daro – kol kiti nemato, negirdi. Žalią kankorėžį nudažo ru-
dai – prinokęs! Žalia ąžuolo gilė paruduoja – prinokusi! „Prinokęs! Prinokusi! 
Prinokę!“ – taip jis ir čiauška.

Niekas nežino, kur Rudasis nykštukas gyvena. Vieni sako: lokio vilnoje, 
kiti – rudoje kerpėje, treti šneka – ąžuolo gilėje arba pušyje už žievės. Jis moka 
tik du žodžius RUDAS ir PRINOKĘS.

Sutrumpinta pagal I. Ziedonį2  

Vaikų pasiteiraujama, kaip jie galvoja, kur galėtų gyventi Rudasis nykštu-
kas? Kodėl būtent toje vietoje? (Priimtini visi atsakymai, skatinti vaikus argu-
mentuoti; jei reikia, taktiškai atkreipti dėmesį, kad nykštukas gyvena ten, kur 
kažkas ruda.)

2 Ziedonis I. (2006). Spalvotosios pasakos. Vilnius: Pasviręs pasaulis. P. 11–15.
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KITOS UŽDUOTYS

Pirštukų mankštelė. Su kiekvienu kirčiuotu skiemeniu vienu metu 
lenkti po vieną abiejų rankų pirštuką, pradedant nykščiu:

Rausta lapai
Pamažu.
Rudenėli,
Kaip gražu!
Kai spalvosi 
Lapukus,
Imk
Ir mano pieštukus! (R. Skučaitė)

Ar pažįsti? Rudeninis vėjas pripūtė lapų nuo įvairiausių medžių. Kokių 
medžių lapus matai paveikslėlyje? Nuspalvink lapus rudens spalvomis.

Užduotį vaikams pasiūlyti išklausius ir aptarus P. Mašioto pasaką „Lap-
kritis“ (žr. Jums, maži ir didesni, p. 91) ar pasimokius R. Skučaitės eilėraštį 
„Rudenėlio spalvos“ (žr. ten pat, p. 78).

1.

2.
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Žodinis žaidimas „Ruduo“.
Vaikai sustoja ratu, jiems paaiškinamos žaidimo taisyklės: kiekvienam 

trumpai pagalvoti, kuo ruduo skiriasi nuo kitų metų laikų. Po nedidelės pauzės 
bus metamas kamuolys kuriam nors vaikui, o jis, mesdamas kamuolį atgal, tu-
rės pasakyti vieną rudens požymį, pvz., rudenį trumpėja dienos (ilgėja naktys, 
krenta / gelsta / rausta lapai, vėsta oras, išskrenda paukščiai, prasideda pirmo-
sios šalnos ir t. t.).

Lavink rankelę. Užduotis vaikams pasiūloma išklausius G. Adomaity-
tės pasaką „Didieji skraidymai“ (žr. Jums, maži ir didesni, p. 90). Kaip 

gražiai krenta Vėjukės suvilioti lapai! Sekdamas punktyrine linija, nužymėk jų 
kelią.

Didelius lapus nuspalvink geltonai, o mažus – žaliai.

3.

4.

5.
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Vaidiname lapkritį (pratimai smulkiajai motorikai lavinti)

• Yra toks rudens mėnuo – lapkritis. Iš kokių žodžių pavadinimas sudarytas? 
(Lapai krinta). Bet prieš tai, kol lapai nukrenta, ką jie „veikia“? (Išsprogsta, 
auga, kabo, žaliuoja, supasi, šlama, gelsta, virpa vėjyje ir pan.).

• Įsivaizduokite, kad jūsų plaštakos – lapai. Ištieskite pirštukus ir pažiūrėkite, 
kokio medžio lapus jūsų delniukas su pirštukais primena? (Klevo). Dabar 
pirštukus stipriai stipriai įtempkite, kad jie būtų tvirti tvirti. (Galima pati-
krinti visų vaikų pirštukus, kad jie būtų stipriai įtempti.) O dabar lapeliai 
nuvyto – atpalaiduokite pirštukus.

• Įsivazduokite, kaip lapeliai supasi pučiami švelnaus vėjelio: rankas per al-
kūnes sulenkite, plaštakas lėtai judinkite į šalis... O kaip lapeliai virpa vėjy-
je? Greitai judinkite pirštukus.

• Papūtė vėjas, lapeliai atsiplėšė nuo šakelių ir nukrito ant žemės: per nosį 
giliai giliai įkvėpkite ir lėtai lėtai iškvėpkite pūsdami orą į delniukus – pa-
juskite vėsą. (Atkreipti dėmesį, kad įkvėpdami vaikai nekeltų pečių, iškvėp-
dami nepūstų žandų.)

Kas ne taip?

Ruduo – šilčiausias metų laikas.
Rugsėjis, spalis, lapkritis – vasaros mėnesiai.
Kai medžiai meta lapus, prasideda pavasaris.
Rudenį dienos ilgėja, o naktys trumpėja.
Kai lyja lietus, reikalingi akiniai nuo saulės.

Žaidimas su lapais. Užduotims atlikti reikalinga kuo įvairesnių me-
džių lapų.

• Vaikas skaičiuoja liepos, ąžuolo, beržo, klevo ir kt. lapus (penkių / dešim-
ties ribose), derindamas skaitvardį su daiktavardžiu, pvz.: vienas klevo la-
pas, trys beržo lapai ir t. t.

• Prieš vaiko akis išdėliojami 3–5 skirtingų medžių lapai ir paprašoma įsi-
dėmėti jų eiliškumą. Tada vaikas nusigręžia, o lapai sukeičiami vietomis. 
Vaikui atsigręžus užduotis – lapus sudėlioti tokia tvarka, kokia buvo prieš 
juos sukeičiant.

• Prieš vaiko akis išdėliojami 3–5 skirtingų medžių lapai ir paprašoma atsa-

6.

7.

8.
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kyti į klausimus, pvz.: Kokio medžio lapas yra kairėje / dešinėje / virš / tarp 
ir pan. nuo beržo / ąžuolo / liepos / klevo / kaštono ir kt. lapo?

• Neskubant, kad vaikas įsimintų, išvardijami 3–5 medžių pavadinimai, vai-
kui užduotis – išrinkti ir įvardytų medžių eilės tvarka sudėti lapus.

• Vaikas dėlioja lapus pagal dydį – nuo didžiausio iki mažiausio ir atvirkščiai, 
įvardydamas: mažas / didesnis / didžiausias / visų didžiausias arba didelis / 
mažas / mažesnis / visų mažiausias.

Užbaik sakinius:

• Kieme telkšo balos, nes ...
• Medžių šakos linguoja, nes ...
• Nuo medžių krenta lapai, nes ...
• Paukščiai išskrenda į šiltuosius kraštus, nes ...
• Rytą pabalo žolė, nes...

Pagalvok ir pasakyk, po kokiu medžiu kiškis lyjant slepiasi? (Po šla-
piu.)

Plodamas nustatyk kuris žodis trumpiausias / ilgiausias:

• Rugsėjis, spalis, lapkritis.
• Lietus, debesėlis, vėjas.
• Rūkas, dulksna, dargana.

 

Pakeisk pagal pavyzdį:

Vėjas – vėjuotas / vėjuota.
Debesis – ...
Lapas – ... 
Taškas –  ...
Auksas – ...

9.

10.

11.

12.

Dargana – darganotas / darganota.
Spalva – ...
Ūkana – ...
Šalna – ... 
(Pastaba: vaikams paaiškinti, kad šalno-
tas – kuris su šalna, pvz., šalnotas rytas.)
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Nuspalvink ir palygink. Užduotį vaikams pasiūlyti pasimokius R. Sku-
čaitės eilėraštį „Rudenėlio spalvos“ (žr. Jums, maži ir didesni, p. 84) ir 

aptarus, kuo panašūs skėtis ir grybas. Nuspalvink skėčius taip, kad mažiausias 
skėtis būtų tarp mėlyno ir raudono, o raudonas – šalia žalio. 

 

Kuris skėtis kybo aukščiausiai, kuris – žemiausiai?

Pritaikyk tinkamą žodį:

Kas ten supasi virš sodo?
– Obuolys!
Jis labai liūdnai atrodo –
Tuoj ...! (nukris)3

Vasarėlė išnokino
Gausią obuolių šeimyną:
Matot? Nesunku atspėti –
Apvalus raudonas ... (tėtė).
Ryto rasą gerdama
Supas apvali... (mama)...
O sesyčių,
O broliukų! –
Pilnas medis...  
(obuoliukų)!4

Vėjas šuoliais
Neša gandą,
Kad šalna
Ant šluotos ... 
(skrenda)5.

345

3 L. Degėsis. Sodas rudenį (žr. Jums, maži ir didesni, p. 91).
4 R. Skučaitė. Obuoliai (žr. Jums, maži ir didesni, p. 84).
5 Z. Gaižauskaitė. Spalis (žr. Jums, maži ir didesni, p. 85).

13.

14.
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Iš ko sudėtas žodis:

Auksaspalvis – auksas + spalva.
Rugsėjis – ... (Pasiūlymas. Kad vaikams būtų lengviau suprasti, galima 

pasitelkti Z. Gaižauskaitės eilėraštį „Rugsėjis“, žr. Jums, maži ir didesni, p. 73).
Lapkritis – ... 
Raudonšonis / Geltonšonis / Raudonskruostis – ... (Su vaikais pasvarstyti, 

kodėl sakoma „raudonskruostis obuolys“.)
Lietsargis – ...
Lietpaltis – ...

Žodinis žaidimas „Sodininkas“6

Burtais ar skaičiuote išrenkamas „sodininkas“. Likusieji žaidimo dalyviai 
pasirenka kokio nors vaisiaus pavadinimą. Ateina sodininkas ir sako: „Aš esu 
sodininkas. Mano sode noksta obuoliai“. Vaikas, pasivadinęs obuoliu, sušunka 
„Ei!“ Atsakyti turi greitai. Jei pamiršta duoda fantą. Sodininkas tęsia žaidimą iš 
pradžių, tačiau pasako jau kito vaisiaus pavadinimą. Žaidimas turi vykti labai 
greitu tempu. Sodininkui greitai vardijant vaisius, įtampa auga, vaikai turi su-
kaupti dėmesį, kad, išgirdę pasirinktą vaisiaus pavadinimą, spėtų sušukti „Ei!“ 
Laimi paskutinis likęs žaidėjas. Žaidimui pasibaigus, išperkami fantai.

Fantams išpirkti galima skirti nesudėtingų kalbinių užduočių.

6 Grinevičienė N. (2006). Vaikų žaidimai darželyje ir namie. Kaunas: Šviesa. P. 61.

16.

15.
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Baik „rinkti“ rudens derlių taip, kad nei eilutėse, nei stulpeliuose 
nesikartotų tie patys vaisiai ar daržovės.

Pagalvok: 

Kas bus ruduo, jei vietoj ru atsiras van? (vanduo).
Kas bus ruduo, jei vietoj uo, atsiras as? (rudas).

Įspėk mįsles:

Močia vidury, vaikai aplinkui (medis).
Mažučiukas puodeliukas, gardus viraliukas (riešutas).

Kokio medžio (krūmo) vaisius yra riešutas? (Lazdyno). Kas yra riešutynas? 
(Lazdynų krūmai, daug lazdynų). Pokalbyje su vaikais galima supažindinti juos 
su žodžiu riešutmedis (riešutas + medis) – stambus, plačiai šakotas medis, ant 
kurio auga dideli riešutai vagotu kevalu; apžiūrėti lazdyno ir riešutmedžio nuo-
traukas, palyginti šiuos medžius.

18.

19.

17.
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Pasakyk pagal pavyzdį:

Vieta, kur daug beržų – beržynas.
Vieta, kur daug ąžuolų – ...
Vieta, kur daug drebulių – ...
Vieta, kur daug alksnių – ...
Vieta, kur daug klevų – ...
Vieta, kur daug obelų (obelų sodas) – ...
Vieta, kur daug liepų – ...
Vieta, kur daug uosių – ...

Sujunk taškus. Kaip manai, kokio medžio šis lapas?

20.

21.
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Įsižiūrėk ir piešk toliau.

Kas kam priklauso? Užduočiai atlikti reikalinga pušies, eglės, šer-
mukšnio, kaštono, ąžuolo ir kt. lapų ir tų medžių vaisių. Greta atskiro 

medžio lapo vaikas tepadeda atitinkamo medžio vaisių, įvardydamas ką prie ko 
deda, pvz.: Greta ąžuolo lapo dedu gilę.

22.

23.
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PAUKŠČIAI

Įvadinė veikla

Vaikų žodynui turtinti paukščių pavadinimais rekomenduojame loto žai-
dimą „Laukiniai ir naminiai gyvūnai ir paukščiai“ (2018)7 bei L. Inio pasaką 
„Čiulbantis medis“8. 

Išklausius pasaką „Čiulbantis medis“:
• Pasidalijama įspūdžiais, kas patiko / nepatiko ir kodėl. 
• Kaip vaikai supranta nykštuko žodžius: „Mano ąžuolėlis gyvas bus!“
• Prisimenami veikėjai; paklausiama vaikų, kokiu vienu žodžiu galima 

pavadinti kėkštą, purpelį (karvelį), strazdą, volungę, dagilį, žvirblį, 
genį, meletą ir gegutę. (Paukščiai)

• Kodėl būtent kėkštas, o ne koks kitas paukštis nykštukui gilę atlakdi-
no? (Sakoma, kad nėra kėkštui lygaus ąžuolų sodintojo. Mat šis paukš-
tis rudenį renka ąžuolo giles ir slepia jas žemėje kaip maisto atsargas 
žiemai. Kadangi ne visas išslapstytas giles suranda, dalis jų po kurio 
laiko sudygsta – taip išauga ąžuoliukai.)

• Kodėl genys pavadintas gydytoju? (Geniai iš po medžio žievės traukia 
medieną graužiančius vabaliukus ‒ kinìvarpas).

• Kodėl gegutės paukščiai nepriėmė? (Vaikams pasvarsčius, galima pa-
pasakoti, kad gegutės kitų nemėgstamos dėl to, kad pačios lizdų ne-
suka, o kiaušinius „numeta“ į kitų paukščių lizdus. Gegutės gana gu-
drios ‒ kad apgaulė neišaiškėtų, jos deda panašius kiaušinius į tuos, 
kuriuos peri apgautasis paukštis. Gal ir nebūtų taip blogai, kad kiti 
paukščiai pasirūpina gegutės kiaušinius perėti, tačiau bėda ta, kad iš 
kiaušinio išsiritęs gegučiukas iš lizdo išstumia tikruosius paukščių jau-
niklius ‒ taip tėvai netenka savo vaikų.)

• Kodėl kėkštas pavadintas didžakuodžiu, volungė – raudonsnapė, ge-
nys – margaausis? 

7 Ugdomasis loto žaidimas „Laukiniai ir naminiai gyvūnai ir paukščiai“. (2018). Šiauliai: Luci-
lijus.
8 Inis L. (2007). Čiulbantis medis. Kaunas: Dajalita.
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Įsiminus šioje pasakoje minimus paukščius ir išmokus jų balsų pamėgdžio-
jimus, galima jai kurti tęsinį, įtraukiant naujų veikėjų, pvz., vieversį, kregž-
dę, pempę, lakštingalą, griežlę, varną, po ąžuolu „apgyvendinti“ gaidį, vištą, 
kalakutą (šių paukščių balsų pamėgdžiojimų yra skaitiniuose „Jums, maži ir 
didesni“) ir kt. 

Daugiau paukščių pamėgdžiojimų garsų tarimui lavinti9:

Gandras: Klė, klė, klė,
Man varlė!

Genys: Tak, tak, taku,
Medį plaku.
Kai paplaksiu,
Kirmėlių rasiu!

Karvelis: Burkū, burkū, ū-ū-ū!
Gražūs mes abu!

Kielė: Paspirsiu ledą,
Paspirsiu ledą
Kaip niekį,
Kaip niekį.

Kikilis: Trys, trys, trys kiaušinėliai
Vidury girios, pušiekšt!

Kuosa: Kuos, kuos,
Ką duosi?

Pelėda: Ku-a, ku-a, ku-a,
Vystyk, vystyk, vystyk!

Putpelė: Put purliukšt,
Put purliukšt.

9 Lietuvių tautosaka, V tomas: Smulkioji tautosaka.  Žaidimai ir šokiai. (1968). Vilnius: Mintis.
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Sniegena: Aš maža sniegenėlė – padrykt, padrykt!

Šarka: Čirikšt, cha cha cha,
Bus svečių!

Tilvikas: Pliks tilviks, nupliks!

Varnėnas: Siu gint, siu gint, siu gint!

Zylė: Priusgyt, priusgyt!

Žuvėdra: Noriu žuvų, noriu žuvų!
Kir, kir, kir, ki-i-r!

Pasidarius lazdelines lėles, pasaką „Čiulbantis medis“ galima inscenizuoti.

KITOS UŽDUOTYS

Loto galima panaudoti tokioms kalbos ugdymo užduotims:

• Kalbinės klausos lavinimas: žodžio pirmo / paskutinio garso išskyrimas, 
žodžių ilgumo skyrimas, garso išskyrimas iš kalbos srauto, žodžių ilgumo 
skyrimas, žodžių skiemenavimas.

• Žodyno turtinimas (plėtimas): paukščių įvardijimas, ypatybes reiškiančių 
žodžių vartojimas (pvz., „Parodyk paukštį, kuris atitinka apibūdinimą: 
nedidelis, galva juoda, snapas tiesus ir trumpas, pilvelis geltonas, kojos 
trumpos, uodega tiesi. Kas?“ Arba: Visa balta, kaklas ilgas, snapas plokš-
čias. Kas?“ Pagal pavyzdį skatinti vaikus apibūdinti paukščius); priešingos 
reikšmės suvokimas (pvz., ilgas–trumpas; tiesus–lenktas; baltas–juodas); 
priešingos reikšmės žodžių vartojimas (pvz., gandro kojos ilgos, o kielės – 

1.
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trumpos; gegutės snapas trumpas, o gervės – ilgas; gulbė balta, o kuosa 
juoda).

• Rišliosios kalbos ugdymas: paukščių išvaizdos apibūdinimas, paukščių iš-
vaizdos palyginimas.

Paukščių išvaizda.

2.1. Paukščio kojos. 

• Reikalinga įvairių paukščių nuotraukų, kuriose būtų gerai matyti jų kojos. 
Vaikams pasekama L. Gutausko pasakos „Kieno kojos ilgiausios“ dalis, kur 
aprašomas garnio, gervės ir gandro ginčas (Jums, maži ir didesni, p. 241). 
Nuotraukose apžiūrimos garnio, gervės ir gandro kojos, kartu su vaikais 
pasvarstoma, kurio iš jų kojos vis tik galėtų būti ilgiausios.
Paprašoma vaikų įsiklausyti ir pasakyti, koks pirmas žodžių garnys, ger-

vė, gandras garsas (kalbinės klausos lavinimas). Gal vaikai pasakytų daugiau 
paukščių pavadinimų, prasidedančių garsu g (gegutė, genys, griežlė, gulbė).

• Vaikai nuotraukose apžiūri kitų paukščių kojas, jas lygina, pastebi skirtu-
mus. Pedagogas tik padeda apibendrinti, tiksliai įvardyti paukščių kojų po-
žymius. Pvz., vienų paukščių (dagilis, zylė, varna, kėkštas) kojos nedidelės, 
trumpos, plonos, skirtos įsikibti į medžių šakas, laipioti jomis, kitų ‒ plėš-
riųjų paukščių (vanagas, sakalas, erelis, pelėda) ‒ kojos nėra ilgos, bet jų 
nagai dideli, stiprūs ir aštrūs, nes jais stveriamas grobis; gulbės, anties, žu-
vėdros, kiro kojos su plėvėmis, kad jie galėtų plaukioti; tarp priekinių pirš-
tų nedidelę plaukiojamąją plėvę turi ilgakojai paukščiai (gandras, garnys, 
gervė, flamingas), kad galėtų braidyti po vandenį. Ilgas ir stiprias kojas turi 
ir neskraidantis didžiausias pasaulio paukštis ‒ strutis. Jo kojos ypatingos ir 
tuo, kad teturi tik du pirštus. Taip pat neskraidantis, tačiau greičiausiai plau-
kiojantis paukštis yra pingvinas. Jo kojų, kaip ir gulbės ar anties, pirštai ‒ su 
plaukiojamosiomis plėvėmis.

• Kas ne taip? Rodyklėmis nuvesk kurio paukščio kurios kojos ir paaiškink, 
kodėl taip galvoji (rišliosios kalbos ugdymas ‒ paskirties aiškinimas), pvz., 
erelio kojos su dideliais ir aštriais nagais, nes jais stveria grobį.

2.
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2.2. Paukščio snapas. Atkreipti vaikų dėmesį, kad paukščių snapai skirtin-
gos formos, pvz.: erelio, sakalo, vanago, pelėdos, papūgos ir kt. – kumpas (lenk-
tas); anties, žąsies, gulbės ‒ plokščias (sakoma, vietoj snapo jos turi šaukštą); 
žvirblio, zylės, sniegenos, dagilio – trumpas, mažas, smailus, gandro, gervės, 
garnio ‒ ilgas, smailus; dudučio, tilviko ‒ ilgesnis nei žvirblio ar zylės, bet 
trumpesnis už gandro; kolibrio snapas plonas kaip šiaudas ir t. t.

2.3. Paukščio uodega. Apžiūrinėjant nuotraukose paukščių uodegas, ga-
lima vaikams papasakoti sakmių, kodėl vieno ar kito paukščio uodega tokia10, 
pvz.:

Kodėl kregždės uodega skelta? Viena mergaitė pavogė iš Marijos žirklutes. 
Užtat Marija tą mergaitę pavertė kregžde. Ir dabar jos uodegoje styro žirklutės.

10 Pagal: Kadaise ir akmenys augo: Lietuvių etiologinės sakmės. (2007). Kaunas: Šviesa.



24

Kielės uodega ir kodėl tilvikas be uodegos?
Kielė rengėsi eiti į vestuves. Bet kaip eis, jei neturi uodegos. Tada ji nulėkė 

pas tilviką ir prašo:
– Paskolink man savo uodegą – noriu eiti į vestuves.
Ėmė tilvikas ir paskolino.
Sugrįžo kielė iš vestuvių.
– Atiduok, – sako tilvikas, – mano uodegą.
– Neduosiu! O nereikėjo tau skolinti!
Ir liko tilvikas be uodegos, o kielė laksto ir viksi savo ilga uodega.

Kodėl šarkos uodega kaip káltas? Viena mergaitė iš Dievo gavo dovanų 
káltą. Eidama namo atsisėdo pailsėti ir pasidėjo ant žemės dovaną. Skrido pro 
šalį šarka, pagriebė kaltą ir įsikišo į uodegą ‒ ir nuo to laiko jos uodega kaip 
kaltas.

Kodėl tik povo uodega daili? Velnias susilažino su Dievu, kuris padarys 
gražesnį paukštį. Dievas pradėjo dailinti karvelį, o velnias ėmėsi povo. Dievas 
nugražino visą karvelį, o velnias spėjo padailinti povui tik uodegą. Viso povo 
nudailinti nespėjo, nes paryčiais užgiedojo gaidys.

Kas sumaišyta? Paaiškink, kas kam priklauso. 3.
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Vaikus pamokius M. Vainilaičio „Dudučių dainelės“ (Jums, maži ir di-
desni, p. 51), paklausti, kodėl eilėraštyje taip dažnai skamba „du du 

du“? Išklausius vaikų samprotavimų, paaiškinti, kad kai kurių paukščių pava-
dinimai radosi atsižvelgiant į kokią ypatingą paukščio savybę – išvaizdą, būdą, 
giesmę. Tada pasekti sakmę „Griežlės ir dudučio nesantaika“11:

Kartą užėjo blogi metai. Griežlei pagailo dudučio ir ji paskolino jam tris 
kepalėlius duonos. Kai pati pristigo duonos, pasakė dudučiui:

Duduti, atiduok tris kepalėlius duonos!
O dudutis gynėsi, kad ėmė tik du, ir vis sakė:
Du, du du pasiskolinau!
Ir taip abu nesutaria iki šios dienos, abu per vasarą barasi. Griežlė rėkia: 

„Tris, tris, tris!“ O dudutis: „Du, du, du!“

Kūrybinis girdėto teksto atpasakojimas: papasakok apie dudučio ir 
griežlės nesantaiką tai, ką prisimeni. Vaikų pasakojimas gali būti pa-

našus į girdėtą sakmę, tačiau netrukdyti, jei vaikas sugalvos papasakoti savaip, 
dėl ko dudutis ir griežlė ginčijasi – svarbiausia, kad pasakojime būtų panaudoti 
šių paukščių balsų pamėgdžiojimai:   „Tris, tris, tris!“ (arba „Trys, trys, trys“) 
ir „Du, du, du!“ 

Paukščių išvaizdos palyginimas. Palyginti dudučio ir griežlės išvaizdą 
(dudutis su kuodu, o griežlė be kuodo; dudučio snapas ilgas ir lenktas, 
o griežlės – trumpas ir tiesus; dudučio uodega ilgesnė už griežlės; grie-

žlės uodega trumpesnė už dudučio). 

Paaiškink:

 
Kodėl ši figūra             vadinama keturkampiu? 

Kodėl ši figūra              vadinama trikampiu?

11 Kadaise ir akmenys augo: Lietuvių etiologinės sakmės. (2007). Kaunas: Šviesa.

5.

6.

7.

4.
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Pagrindinių geometrinių formų suvokimas. Kokias matai figūras?

Diagramoje pažymėk, iš kiek ir kokių figūrų sudėliotas viščiukas.

Apvedžiok sekdamas puntyrinėmis linijomis:

8.

9.

10.



27

Naudodamas stačiakampį, trikampį, apskritimą, ovalą, nupiešk dau-
giau paukštelių. Suskaičiuok, kiek nupiešei. Skaičiuok taip: vienas 
paukštelis, du paukšteliai, trys paukšteliai ir t. t. Nuspalvink savo 

paukštelius taip, kaip nori. Sugalvok, kaip kiekvieną jų pavadinsi.

Paukščių balsus reiškiančių žodžių vartojimas. Atkreipti vaikų dėme-
sį, kad kiekvieno paukščio „šnekà“ skirtinga, todėl ir paukščių balsams 

įvardyti vartojami skirtingi žodžiai, pvz.: žvirblis čirškia, volungė gieda (ulbau-
ja), lakštingala suokia (gieda), tetervinas burbuliuoja, gervė tūtuoja, gandras 
kleketuoja, griežlė griežia, pempė klykauja, gaidys gieda, višta kudakuoja, antis 
krykia, žąsis girgsi, pelėda ūbauja, varna kranksi, šarka tarška, varnėnas švil-
pauja, vyturys virvena (vyturiuoja), kuosa kiauksi ir t. t. (Pastaba: kalbant apie 
paukščių (taip pat ir kitų gyvūnų) skleidžiamus garsus, nevartoti žodžio „sako“, 
pvz., „Kaip sako žąsis?“, keisti į „Kaip žąsis girgsi?“.) Kad vaikai lengviau 
įsimintų paukščių balsus įvardijančius žodžius, puikiai tinka K. Kubilinsko žai-
dimas-ratelis „Paukštininkė būsiu“12, kurio tekstą galima tęsti papildant naujais 
paukščių pavadinimais.

Kas ne taip? Pasakyk taisyklingai:

Pelėda kukuoja.
Varna griežia.
Tetervinas kleketuoja.
Gandras čirškia.
Volungė kudakuoja.
Gervė kranksi.

Greitakalbės (garsų ir jų junginių tarimui lavinti)13:

Gervė gyrūnė gyrėsi gerą girą geroj girioj gerai gėrusi. 
Geltons gaidys garsiai gieda girininko gardelyje.
Skrenda starkus14 pro pakapį, neša kirvį ir akmenį.
Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais.
12 Kubilinskas K. (1977). Vai tu Martynai. Vilnius: Vaga.
13 Šešios žąsys: Lietuvių greitakalbės. (1988). Vilnius: Vyturys.
14 Starkus ‒ gandras.

11.

12.

13.

14.
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Iš dviejų žodžių sudėk vieną:

Margas + sparnas → margasparnis
Baltas + sparnas → ...
Juodas + sparnas → ...
Ilgas + snapas → ...
Trumpas + snapas → ...
Plokščias + snapas → ...
Smaili + uodega → ...
Juoda + koja → ...
Ruda + galva → ...

Iš ko sudėtas žodis:

Juodvarnis ← juodas + varnas
Pelėda ← ...
Paukštvanagis ← ...
Vištvanagis ← ...
Vapsvaėdis ← ...
Gyvatėdis ← ...
Žuvėdra ← ...

Įmink mįsles:

Kas juodas nepaišytas? (Kuosa, varnas).
Kas baltas neplautas? (Gulbė)
Plačios kojelės, geltona noselė. (Antis)

Žodyno turtinimas paukščių jauniklių pavadinimais. Paukščiai, kaip 
ir žmonės, turi vaikų: antis ir antinas turi ančiuką, kalakutas ir kalaku-

tė – kalakutuką, gegutė – gegučiuką. Pratęsk, kas ką turi:

Ereliai – ... (ereliuką).
Gulbė ir gulbinas – ... (gulbiuką).
Gandrai – ... (gandriuką).

15.

16.

17.

18.
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Kurapkos – ... (kurapkiuką).
Kuosos – ... (kuosiuką).
Povai  – ... (poviuką).
Strazdai – ... (strazdžiuką).
Tetervinai – ... (teterviniuką).
Vanagas ir vanagė – ... (vanagiuką).
Višta ir gaidys – ... (viščiuką).
Žąsis ir žąsinas – ... (žąsiuką).

Padėk jaunikliams surasti savo mamą arba tėtį. Pasakyk, kas ką sura-
do (pvz., gulbiukas surado gulbę).19.
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Pasakojimas pagal siužetinį paveikslėlį. Apžiūrėjus paveikslėlį ir jį 
aptarus, vaikui pasiūloma sukurti istoriją – kas čia vyksta. Kad vaikui 

būtų aiškiau, kokio pasakojimo iš jo tikimasi, reikalingi klausimai, pvz.:

Kas buvo prieš tai? (Kalakutukas ėjo per kiemą).
Kas buvo paskui? (Pamatė slieką).
Ką darė kalakutukas, pamatęs slieką? (Čiupo ir pradėjo traukti).
Ir kaip jam sekėsi? (Kalakutukas traukė iš visų jėgų, net prakaitas į šalis 

taškėsi). 
Kaip manai, kuo viskas baigėsi?

Padėti vaikui tik tuo atveju, jei jam nesiseka pasakoti. Jei, žiūrėdamas į 
paveikslėlį, vaikas pasakoja, nepertraukti jo klausimais ir pastabomis, netaisyti 
kalbos. Geriau, pabaigus pasakoti, kuo tiksliau pakartoti vaiko sukurtą istoriją, 
parodant rišlaus ir vaizdingo pasakojimo pavyzdį. Jei vaikas nori, gali pasako-
jimą pakartoti.

Žaidimas „Medžiotojas“15. Iš žaidėjų išrenkamas „medžiotojas“ ir „ei-
gulys“. Kiti vaikai pasidalija į dvi grupes: vieni bus medžiai, kiti – 
paukščiai. Medžiotojas eina prie eigulio ir skundžiasi:

– Noriu pamedžiot, bet nėra miško.
– Mišką galima pasodinti,– sako eigulys.
Parodo į vaikus-„medžius“:
– Štai tau ir miškas!
– O ką man medžioti, jeigu jame nėra paukščių? – vėl skundžiasi medžio-

tojas.

15 Pagal: Lietuvių tautosaka, V tomas: Smulkioji tautosaka.  Žaidimai ir šokiai. (1968). Vilnius: 
Mintis. P. 1010–1011.

20.

21.
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Tada eigulys vaikus-„paukščius“ sustato už medžių ir duoda jiems įvairių 
paukščių vardus.

– Kokio nori paukščio? – klausia eigulys.
– Pelėdos!
– Štai ji, pasigauk!
Pelėda turi apibėgti aplink visus medžius ir atsistoti į savo vietą. Medžioto-

jas vejasi ją. Medžiai iškelia šakas (rankas) ir bando sukliudyti medžiotojui pa-
gauti pelėdą. Jeigu medžiotojas pagauna paukštį, jiedu pasikeičia vaidmenimis.

Nuspalvink debesėlį taip, kad jis būtų prieš saulę, bet už paukščio.

Žaidimas „Kurapkėlė“16. Žaidžiama lauke. Vienas vaikų būna vana-
gas, kiti – kurapkos. Vanagas paskiriamas išsiskaičiuojant, pvz.:

Kertu, kertu, penkio-lika.
Kas tau sakė – penkio-lika?
Genys sakė penkio-lika,
Geniui galvą čekšt! (Tas, kuriam tenka žodis „čekšt“, būna vanagas.)

Lygioje vietoje per 3–5 metrus vienas nuo kito įsmeigiami du pagaliukai. 
Tai – vartai. Vienoje pusėje vartų – savo dvare – stovi vanagas, kitoje – kurapkų 
dvare – kurapkos. Vanagas, traukdamasis nuo vartų, vilioja į savo dvarą kurap-
kas. Jis kalba:

Kurapkėle mažutėle, kidirkšt, kidirkšt,
Kurapkėle mažutėle, kidirkšt, kidirkšt...

16 Lietuvių tautosaka, V tomas: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. (1968). Vilnius: Mintis. 
P. 1009–1010.

22.

23.
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Kurapkos, sekdamos paskui vanagą, kalba:
Minu minu tavo dvarą,
Minu minu tavo dvarą...
Kai vanagas pakankamai toli įsivilioja kurapkas, staiga ima jas vytis. Vejasi 

iki vartų linijos. Jei kurią kurapką pagauna ar suduoda tris sykius, toji skiriama 
vanagu, ir žaidimas pradedamas iš naujo.

Kurapkos į savo dvarą bėga tik pro vartus. Jei įsibėgėjęs vanagas įsibrauna 
į kurapkų namus, šios gali jį užpulti, apstumdyti ir išmesti atgal į jo dvarą.

Paukščių lesykla. Reikalinga: piešimo popieriaus lapas, klijai, paukš-
čių lesalas (nekepintų, nesūdytų ir nelukštentų saulėgrąžų, sėmenų, 

aguonų, kukurūzų grūdų, sorų kruopų, avižų, spygliuočių medžių sėklų, meli-
onų, arbūzų, moliūgų sėklų, šermukšnio, šaltalankio uogų, gudobelių vaisių ir 
pan.), įvairių paukščių iškarpų.

Perskaityti P. Mašioto „Paukštelių laiškas“ (Jums, maži ir didesni, p. 95), 
su vaikais pakalbėti, kodėl ir kaip reikia rūpintis paukšteliais žiemą, ir pasiūlyti 
iš lesalo sukurti „lesyklą“.  Vaikai ant popieriaus lapo taip, kaip nori, kaip jiems 
atrodo gražiau, beria ir klijuoja lesalą (kuria koliažą), priklijuoja savo pasirinktą 
paukštelį.

24.
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NAMAI

Įvadinė veikla

Vaikams pasiūloma įminti mįslę: 
Akmens kojos,
Medžio liemuo,
Stiklo akys,
Šiaudų kepurė. (Namas)

Pasiūlyti vaikams paklausyti V. Palčinskaitės eilėraščio „Piešiam namus“17 
(eilėraštyje minimas ir mįslės įminimas: Stiklo akelės į tolį žiūri. / Akmens ko-
jelės. / Šiaudų kepurė.)

Įminus mįslę, pakviesti vaikus priimti poetės kvietimą ‒ „Piešiam kiekvie-
nas / Savo namus“. Nevaržyti vaikų fantazijos ‒ leisti jiems piešti taip, kaip jie 
nori, kaip sugalvoja. Piešinys neprivalo atitikti realybės. Paprašyti vaikų papa-
sakoti apie savo nupieštą namą ‒ kuo jis ypatingas.

KITOS UŽDUOTYS

Kaip suprantate? (Per vieną veiklą su vaikais aiškintis tik vienos pa-
tarlės / priežodžio prasmę.)

Savo namučiai, kad ir smilgučiai, meilesni už svetimus.
Ir bitutė savo namelius gina.
Visur gerai, bet namie geriausiai.
Nėra namų be dūmų.
Savo namų ir dūmai saldūs.

17 Palčinskaitė V. (1977). Namai namučiai. Vilnius: Vaga. P. 88‒89.

1.
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Namų yra įvairių ‒ didelių ir mažų, aukštų ir žemų, vieno aukšto ir 
labai aukštų ‒ tokie pastatai dangoraižiais vadinami. Aukščiausias dan-

goraižis pasaulyje yra pastatytas Dubajuje (Jungtiniuose Arabų Emyratuose), jis 
turi net 163 aukštus. Lietuvoje aukščiausias pastatas ‒ 33 aukštų (verslo centras 
„Europa“ Vilniuje). O dabar pagalvok ir pasakyk, iš ko sudėtas žodis?

Vienbùtis ← vienas butas.
Daugiabùtis ← ...
Vien(a)aũkštis ← ...
Dviaũkštis ← ...
Daugiaaukštis ← ...
Viešbutis ← ...
Dangoraižis ← ...

Dešinėje pusėje nupiešk taip pat.

Pasakyk kitaip (ypatybes reiškiančių žodžių vartojimas):

Namas iš mūro ‒ mūrinis namas.
Namas iš medžio ‒ ...
Namas iš plytų ‒ ...
Namas iš šiaudų ‒ ...
Namas iš stiklo ‒ ...

2.

3.

4.
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Namas iš blokų ‒ ...
Namas iš molio ‒ ...
Namas iš akmenų ‒ ...

Pasvarstykite, kas yra daugiabutis namas ir nuosavas namas.

Koks turėtų būti paskutinis namelis? Nupiešk jį.

Pasakojimo „Mano namas“ kūrimas. Papasakok apie savo namą:

Kokiame name gyveni? (Daugiabutyje, nuosavame).
Koks tavo namas? (Mūrinis, blokinis, medinis ir pan.).
Kelių aukštų tavo namas? (skatinti vaikus vartoti sudurtinius žodžius: vie-

naukštis, penkiaaukštis, devynaukštis ir pan.)
Kaip atrodo tavo namas?

Įmink mįsles. Kai kurių mįslių atsakymai „paslėpti“ paveikslėliuose. 
Atrask juos.

• Apvali skylelė,
Pūkuots vagelis. (Urvas ir pelė)

• Lauko gale puodas verda. (Skruzdėlynas)
• Raudonas ponaitis po žeme lenda. (Sliekas)

5.

6.

7.

8.
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• Visas miestas po vienu stogu telpa. (Bičių avilys)
• Troba be langų, be durų, kai šeimininkas nori išeiti, turi duris išlaužti. 

(Kiaušinis ir viščiukas)
• Kabo tinklelis ‒

Ne rankų darbelis (Voratinklis)
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Kas ne taip? 

Voro namai – skruzdėlynas. 
Žuvų namai – drevė.
Viščiukas išsirito iš voratinklio.
Šuns namai – avilys.
Slieko namai – inkilas.

Sujunk taškus. Nuspalvink namelius ir palygink, pvz.: 

Raudonas namelis didelis, o žalias ‒ mažas.
Raudonas namelis didesnis už  žalią. 
Žalias namelis mažesnis už raudoną. 

9.

10.
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Žodyno turtinimas profesijų pavadinimais. Namui pastatyti reikalin-
gas įvairių profesijų žmonių darbas:

 
Architektas ‒ žmogus, kuris sugalvoja, kaip atrodys namas, planuoja, kaip 

jį statyti, ir prižiūri, kaip namas statomas.
Statybininkas ‒ žmogus, kuris atlieka namo statybos darbus.
Mūrininkas ‒ žmogus, kuris mūrija namą.
Stogdengys ‒ žmogus, kuris dengia stogą.
Dažytojas ‒ žmogus, kuris dažo.
Tinkuotojas ‒ žmogus, kuris tinkuoja sienas.

„Perkelk“ namelį į dešinėje pusėje esančius langelius.

Pabaik sakinius: 

Stogdengys dengia ... . 
Dažytojas dažo ... . 
Tinkuotojas tinkuoja ... . 
Statybininkas stato ... .
Mūrininkas mūrija ... .

11.

12.

13.
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Sukurk kuo ilgesnį sakinį. Vaikams užduotis – paeiliui kiekvienam 
pridedant po naują žodį, sukurti kuo ilgesnį sakinį. Pvz., pasiūlomas 

sakinys „Statybininkai stato“. Vaikai paeiliui tęsia: Statybininkai stato → Sta-
tybininkai stato namą → Statybininkai stato daugiabutį namą → Statybininkai 
stato mūrinį daugiabutį namą → Statybininkai stato mūrinį daugiabutį devy-
naukštį namą. 

Pasakyk, kas kur yra. Jei reikia, galima vaikams padėti užduodant 
klausimus ir skatinant atsakyti pilnu sakiniu:

Kas šviečia virš namo?
Kas rūksta iš kamino?
Kas tupi ant stogo?
Kas kabo po stogu?
Kas auga už namo?
Kas auga prie namo?
Kas veda į namą?
Kas yra aplink namą?

Virš namo šviečia mėnulis ir žvaigždės. Iš kamino rūksta dūmai. Ant stogo 
tupi paukštis. Po stogu kabo voratinklis. Už namo auga medis. Prie namo auga 
krūmai. Į namą veda takelis. Aplink namą yra tvora. 

 

14.

15.
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Namo kairėje pusėje nupiešk saulę, o dešinėje – medį.

Pagranduko namelis (ypatybes reiškiančių žodžių vartojimas; sakinių 
siejimas pasakojant). Vaikams pasekama pasaka „Pagrandukas“, pa-

prašoma įsivaizduoti ir papasakoti, kaip jis būtų galėjęs pasprukti nuo lapės. Iš-
klausius visų vaikų Pagranduko išsigelbėjimo versijų, pasiūloma atlikti užduotį: 
taigi Pagrandukui pavyko pasprukti nuo lapės. Jis atriedėjo į miško laukymę ir 
sugalvojo pasistatyti namelį, kad turėtų kur gyventi. Kiekvienas pagalvokite, iš 
ko jis galėjo pasistatyti namelį ‒ galima iš bet ko, ir nupieškite. Kai vaikai nu-
piešia, paprašoma jų papasakoti, koks Pagranduko namelis (jei iš medžio, ‒ me-
dinis, jei iš šakų, ‒ šakinis, jei iš samanų, ‒ samaninis ir t. t.) ir kaip Pagrandukas 
jį statė. Padėti vaikams pasakoti, vartojant jungiamuosius žodžius: pirmiausiai, 
paskui, po to, tada, dar, galiausiai. Pedagogas taipogi galėtų piešti drauge su 
vaikais ir savo pasakojimu rodyti pavyzdį. Pvz.: mano Pagrandukas sugalvojo 
įsikurti moliūge. Kadangi jo namelis iš moliūgo, tai namelis – moliūginis.

16.

17.
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Moliūginis Pagranduko namelis

Pagrandukas sugalvojo pasistatyti namelį. Pirmiausiai iš laukų atsirideno 
didžiulį oranžinį moliūgą. Tada išskobė jo vidų ir viską išvalė. Po to įstatė duris 
ir du langus. Dar uždengė stogą plačiais žaliais varnalėšų lapais. Pagaliau 
Pagranduko namelis pastatytas.

Jei vaikams sunku rišliai pasakoti vartojant jungiamuosius žodžius, padėti 
klausimais, į kuriuos reikia atsakyti pilnu sakiniu, pvz.: Ką Pagrandukas darė 
pirmiausiai? Ką tada / po to / dar / paskui darė?
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INDAI IR STALO ĮRANKIAI

Įvadinė veikla

Vaikų paprašoma pasvarstyti, kuo, jų manymu, panašūs ir kuo skiriasi žo-
džiai viryklė ir virtuvė (panašiai skamba – virti; viryklė – prietaisas, ant kurio 
verdama, ruošiamas valgis, virtuvė – vieta, kur verdamas / ruošiamas valgis; 
viryklė būna įrengta virtuvėje). Kai išsiaiškinamos žodžių reikšmės, vaikų pasi-
teiraujama, kokių, jų įsivaizdavimu, nuotykių galėtų virtuvėje ant viryklės nu-
tikti, ir pasiūloma paklausyti istorijos „Ant viryklės“18 (prieš skaitymą galima 
aptarti istorijos iliustraciją: kas joje nupiešta? Kas vyksta? Kas būta prieš šį 
įvykį? Kuo viskas baigėsi?).

Išklausius istoriją:
• Pasidalijama įspūdžiais, kas patiko / nepatiko ir kodėl?
• Prisimenami veikėjai, ką jie veikė: didysis puodas virė, burbuliavo, kun-

kuliavo, kartais nusičiaudėdavo; mažesnysis  – troškino daržoves, ramiai 
puškėjo; keptuvė vartė ir mėtė blynus.

• Paklausiama vaikų, kaip jie dar kitaip pavadintų puodą, kuris troškino dar-
žoves? (Troškintuvas; jei vaikams sunku, pasiūlyti išsiaiškinti puodo pava-
dinimą pagal pavyzdį: jei plakti – plaktuvas, tai troškinti – ...)

• Kokiu vienu žodžiu galima pavadinti puodą, troškintuvą ir keptuvę? (Indai). 
• Kokių indų pavadinimų vaikai dar žino?
• Kokiu vienu žodžiu galima pavadinti šaukštą, peilį, šakutę? (Stalo įrankiai).
• Pasakyk maloniai:

Puodas – puodelis, puodeliukas, puodytis.
Lėkštė – ...
Šaukštas – ... 
Samtis – ...
Peilis – ...

18 Žr. Kasparavičius K. (2005). Kvailos istorijos. Vilnius: Nieko rimto. P. 24.
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KITOS UŽDUOTYS

Kokius indus matai piešinyje? Ką bendra turi šie indai? (Indams pa-
imti auselę. Ji vadinama ąsa. Jei indas didelis, tai ir jam paimti auselė – 

didelė. Dėl to ir vadinama ąsa. Mažo indo – puodelio – auselė nedidelė, dėl to 
sakoma – ąselė).

Kam skirti šie indai?

Cùkrinė – indas cukrui.
Drùskinė –
Dúoninė –
Padaži̇ǹė –  
Pipi̇r̀inė – 
Saldai̇ñinė –
Salõtinė –
Sausai̇ñinė –
Silk̃inė –
Svi̇éstinė –

1.
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Papuošk puodelį ir lėkštutę nurodytomis geometrinėmis figūro-
mis:                                     .

Pasakyk pagal pavyzdį:

Arbata – arbatinukas.
Kava – ...

Atidaryti – atidarytuvas.
Kepti – ...
Maišyti – ...
Plakti – ...
Skrudinti – ...
Trinti – ...
Troškinti – ...

Iš ko sudėtas žodis?

Duonriekis – ...
Kiaurasamtis – ...
Greitpuodis – ...
Greitviris –...

3.

4.

5.
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Įvardyk veiksmą:

Peilis: peiliu pjauna kepsnį; peiliu riekia duoną.
Šaukštas: ...
Samtis: ...
Kiaurasamtis: ...
Atidarytuvas: ...
Puodas: ...
Keptuvas: ...
Troškintuvas: ...
Virdulys: ...

Surask puodynės dalis ir jas nuspalvink.

Kas ne taip? Pasakyk, kas kam skirta:

Pieną geria iš keptuvės. (Pienas geriamas iš stiklinės. Keptuvėje kepama).
Sriubą semia šakute.
Stiklinėje maišo salotas.
Dubenėlyje kepa blynus.
Duoną raiko samčiu.
Kiaurasamtyje laiko vandenį.
Keptuvè verda mėsą.

6.

7.

8.
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Įspėk mįslę: po apačia žaibuoja, viršuj kunkuliuoja. Kas? Jei nežinai, 
sujunk taškus ir sužinosi.

Pagalvok:

Kas bus puodas, jei nebeliks p? (Uodas).
Kas bus puodas, jei nebeliks p, o vietoj jos atsiras j? (Juodas)
Kas bus puodas, jei nebeliks p, o vietoj jos atsiras k? (Kuodas)
Kas bus šaukštas, jei nebeliks š? (Aukštas)

Baik dekoruoti šaukštus.

9.

10.

11.
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Įvardyk pagal ypatybę:

Puodelis iš stiklo – stiklinis puodelis.
Puodelis iš metalo – ...
Puodelis iš porceliano – ...
Puodelis iš plastiko – ...
Puodelis iš molio – ...
Puodelis iš popieriaus – ...
Puodelis iš medžio – ...

Pasakyk priešingai:

Maža lėkštė – didelė lėkštė.
Sunkus puodas – ...
Karštas virdulys – ...
Pilnas stiklainis – ...
Aukšta vaza – ...
Plačiakaklis ąsotis – ...

Dėlionė „Sudaužytas indas“. Į kelias dalis sukarpyti paveikslėlį, ku-
riame vaizduojamas indas / indai. Užduotys – 1) sudėlioti paveikslėlio 

visumą; 2) įvardyti vaizduojamą indą / indus; 3) nusakyti vaizduojamo indo / 
indų paskirtį.

Ginčo sprendimas (įvykio aplinkybių aiškinimas pagal K. Kasparavi-
čiaus „Ginčas“19).

Prieš pirmąkart skaitant istoriją, aptarti jos iliustraciją: kas joje nupiešta? 
Kas vyksta? Dėl ko galėtų pyktis / ginčytis šakutė, šaukštas, peilis ir šaukštelis? 
Kuo, vaikų manymu, viskas baigėsi?

Perskaičius tekstą jį aptarti:
• Dėl ko susiginčijo peilis, šakutė ir šaukštas?
• Kaip supranti žodžius „ginčas vis aštrėjo“?

19 Žr. Kasparavičius K. (2005). Kvailos istorijos. Vilnius: Nieko rimto. P. 20.

12.

13.

14.

15.
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• Kodėl ramiai ant puodelio krašto sėdėjęs šaukštelis stačia galva pliump-
telėjo į kavą?

• Kaip saldainis pavadino šakutę, šaukštą ir peilį? Kodėl?
• Kaip galvoji, ar verta buvo ginčytis peiliui, šakutei ir šaukštui, kuris iš 

jų yra svarbesnis? Kodėl?

Dešinėje pusėje nuspalvink 4 stalo įrankiais mažiau.

Papasakok pagal girdėtą istoriją. Vaikams perskaitoma K. Kasparavi-
čiaus „Arbatos klubas“20. Besidalijant įspūdžiais, prisimenama: 1) ko-
kie puodeliai rinkosi pas arbatinuką? (mėlynas ornamentais išdabintas 

puodelis, žalias ir geltonas pusryčių puodeliai, metalinis puodelis), 2) kaip jie 
ėjo pas arbatinuką? (atėjo, atskubėjo, atkaukšėjo). Tada paprašoma vaikų sa-
varankiškai papasakoti, kaip puodeliai rinkosi pas arbatinuką išgerti arbatos. 
Atliekant šią užduotį, skatinti vaikus vartoti jungiamuosius sakinių žodžius 
(pirmiausiai, paskui, po to, tada, dar, pagaliau) – kad vaikai įgustų nuosekliai 
pasakoti, iš pradžių gali prireikti didesnės pedagogo pagalbos. Pvz.: Arbatinu-
kas pakvietė savo draugus puodelius išgerti arbatos. Pirmiausiai atėjo mėlynais 

20 Kasparavičius K. (2005). Kvailos istorijos. Vilnius: Nieko rimto. P. 12.

16.

17.
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ornamentais išdabintas puodelis. Paskui atskubėjo žalias ir geltonas pusryčių 
puodeliai. Po to atkaukšėjo paprastas metalinis puodelis.

Kolektyvinis istorijos tęsinio kūrimas. Vaikų paprašoma įsivaizduoti, 
kad pas arbatinuką susirinko daugiau puodelių,  ir pasiūloma kiekvie-

nam išdabinti ir nuspalvinti savo puodelį.

Vaikams baigus dabinti ir spalvinti puodelius, visiems drauge kurti istorijos 
tęsinį, vartojant jungiamuosius sakinių žodžius, pvz.:

(...) Po to atkaukšėjo paprastas metalinis puodelis. Tada atėjo raudonas su 
geltonomis gėlytėmis porcelianinis puodelis. Paskui prie draugų prisijungė ru-
das molinis puodelis. Dar atbėgo mėlynas taškuotas puodelis... Pagaliau visi 
susirinko pas arbatinuką gerti arbatos.

Nuspalvink didžiuosius puodelius taip, kad mažiausias būtų tarp žalio 
ir geltono, o geltonas – greta mėlyno.

18.

19.
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Prie stalo. Su vaikais aptariamas posakis „kiauliškas elgesys“ (neman-
dagus, nekultūringas, kitiems nemalonus), pakalbama, koks elgesys 

valgant kitiems gali būti nemalonus. Tada pasiūloma paklausyti K. Kaspara-
vičiaus istorijos „Kiaulės“21. Perskaičius istoriją paklausti vaikų, ką jie patartų 
kiaulėms, kokių elgesio prie stalo taisyklių jas pamokytų. Pvz.:

1) kaip padengti stalą (galima naudoti žaislinius indus / dengti stalą tikrais 
indais balsu komentuojant bei vartojant prielinksnius): Priešais valgytoją de-
dama negili lėkštė, ant jos dedama lėkštė sriubai, prie lėkštės kairėje pusėje – 
šakutė, dešinėje – peilis ir šaukštas. Šalia šakutės dedama dailiai sulankstyta 
servetėlė;

2) kaip elgtis prie padengto stalo: Prie stalo sėsti ramiai, abiem kojom rem-
tis į grindis, nugarą priglausti prie kėdės atlošo, neužgulti stalo, taisyklingai 
laikyti stalo įrankius. Prieš pradedant valgyti kitiems pasakyti „skanaus / gero 
apetito“. Valgant nešliurpti, nečepsėti, neskubėti, gerai sukramtyti maistą. Pa-
baigus valgyti padėkoti „ačiū / dėkui“. Jei pavalgius reikia  išeiti, likusiems 
prie stalo žmonėms nepamiršti palinkėti „skaniai baigti“. 

Nuspalvink lėkštes ir palygink. Pvz., žalia lėkštė didesnė už raudoną, 
raudona lėkštė mažesnė už žalią.

21 Žr. Jums, maži ir didesni, p. 252.

20.

21.
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Ant stalo nupiešk 2 lėkštes ir 2 stiklines. Stalo kairėje nupiešk kėdę, 
dešinėje – kamuolį.

22.
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PRIEDAS

Visa nepaprasta prasideda nuo paties paprasčiausio ‒ ABC 
(E. Mieželaitis)

VAIKO PAŽINTIS SU RAIDE: PIEŠINYS IR ISTORIJA

Bebro ir bitės bičiulystė

Buvo baisiai bjauri diena. Bet bitė po balas bėgiojo su balionu linksmai 
kvatodama. Bežaisdama pastebėjo bebrą, atkišusį didelius baltus dantis. Bebras 
buvo be galo baikštus, ypač bijojo bičių. O bitė buvo bebaimė. Ji priskrido  prie 
baikštaus bebro. Bebras nuo bitės bėgo kuo toliau. Tada be galo geros širdies 
bitė bebrui padovanojo balioną. Taip prasidėjo bebaimės bitės ir baikščiojo be-
bro bičiulystė. 



54

Citrinukas ir cibė

Citrusinių vaisių mieste gyveno Citrinų giminės palikuonis Citrinukas. 
Vieną dieną, bevaikštinėdamas po Citrinmiestį, jis išgirdo liūdną verksmą už 
citrinmedžio. Tai buvo ožkytė Cibė. Priėjęs Citrinukas paklausė:

– Sveika, kas nutiko?
– Labas, ėjau į parduotuvę „Citropolis“, nes mama prašė nupirkti cinamono, 

bet pamečiau visus centus.
Citrinukas paguodė Cibę, kartu su ja nuėjo į parduotuvę ir nupirko cinamo-

no. Taip užsimezgė graži Citrinuko ir Cibutės draugystė.

Lapiukų šeimyna

Ankstų rudens rytą miške iš olos išlindo lapė. Apsidairiusi davė ženklą la-
piukams, jog  lauke saugu. Lapiukai vienas po kito išlindo iš olos ir pradėjo 
lakstyti bei gaudyti vienas kitą. Mama lapė irgi prisijungė prie vaikų, ir visi 
kartu žaidė nukritusių lapų krūvoje. Staiga pradėjo lyti, tačiau rudens lietutis 
lapiukų neišgąsdino. 
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Sliekas ir sniegas

Seniai seniai vieną sausio dieną vis snigo ir snigo. Sniego sluoksnis buvo 
toks  storas, kad žemėje įsiraususiam sliekui miegoti pasidarė labai karšta. „Ne-
jau žiema baigėsi?“ ‒ nusistebėjo sliekas ir susiruošė kilti į viršų pasidairyti. 
Tačiau dar labiau nustebo vietoj žalios pamatęs baltą pievą. O gal ne pievą? 
„Tai sniegas. Miegok toliau, dar ne pavasaris,“ ‒ nusišypsojo saulė ir pasiuntė 
sliekui savo spindulį.
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Šiandien

šiandien Šeila šaukėsi šuniuką Šoną. Šuniukas ir Šeila šaligatviu šlempino 
šerti Širmo. Širmas šlamštė šiaudus ir šypsojosi. Šeila šneka šuniukui Šonui: 
„Šiandien šalta ‒ šiaurės šaltis šėlioja. Šalia šaltekšnio šermukšnio šakos. Šičia 
šokinėja šarkos“.

Paaiškinimas: šlempinti ‒ šnek. eiti pamažu, velkant kojas (DLKŽ).

Vaikai pievoje

Viskas vyko vieną vasaros vakarą. Vytautė vaikštinėjo vieškeliu šalia nuos-
tabios pievos. Joje žaidė du berniukai. Jie vikriai vaikėsi kamuolį ir spardė į 
vartus. Vienas berniukas pakvietė Vytautę pažaisti drauge. Jie susipažino. Ber-
niukų vardai buvo Vainius ir Vilmantas. Vaikai tapo labai gerais draugais ir 
visus vakarus praleisdavo kartu.
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Žaltys ir žuvis

Žaltys, vardu Žalžys, šliaužė per žydinčią pievą link upelio. Staiga iš van-
dens išniro žvynuotos žiaunos. Žaltys dar niekada nebuvo matęs žuvies: „Labas, 
kas tu?“ „Labas. Aš esu žuvytė Žužė“. Taip žaltys sužinojo, kaip atrodo žuvis.
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