Zz
p. 22–23

žvar bus

mo zai ką pauk šte lius cyp sint

pa žvel gė mer gai tei rez gi nė lę kas dien
Kodėl Elzė, Zigmas ir Zenonas daro lesyklą?

Kaip vaikai pagelbėjo zylutėms?

Rūpestingi vaikai

Zenonas
Elzė

Zigmas

• Ištark žodžius, kuriuose yra garsas z, pavyzdžiui:
Z
Z Y L Ė

Z
L A Z D Y N A S

• Pasakyk daugiau žodžių, kuriuose yra garsas z.
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Už lango pūtė žvarbus žiemos vėjas. Elzė
ir Zigmas dėliojo spalvotą mozaiką. Elzytė
išgirdo gailiai cypsint paukštelius. Pažvelgė
pro langą. Lazdyne prie namo tupėjo trys
zylutės. Mergaitei atrodė, kad jos alkanos.
Žemę dengė sniegas. Zylutėms sunku
susirasti maisto. Zigmas pasiūlė padaryti
lesyklą.
Senelis Zenonas vaikams padėjo lesyklą
sukalti. Vaikai į ją pribėrė sėklų. Pakabino
lašinukų, rezginėlę lazdyno riešutų. Zylutės
kasdien lankėsi lesykloje ir daugiau nebadavo.
• Kas pavaizduota paveikslėliuose? Kuriai teksto
daliai, kuris paveikslėlis tinka? Rask ir perskaityk.
• Kaip paaiškintum žodį rūpestingi? Ar tikrai vaikai
yra rūpestingi? Kodėl taip manai?
Rezginėlės, rezginėlė – tinklelis smulkiems daiktams.

Kas pavyko? Ko reikia pasimokyti?
Atsiversk 35 puslapį ir apmąstyk.
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Ką supratau perskaitęs TEKSTĄ
„rūpestingi vaikai“?

Prisimink ir apgalvok, kas tau padėjo
tekstą suprasti.

Perskaityk tekstą. Juo remdamasis atsakyk
į klausimus.

Rūpestingi vaikai
Už lango pūtė žvarbus žiemos
vėjas. Elzė ir Zigmas dėliojo spalvotą
mozaiką. Elzytė išgirdo gailiai
cypsint paukštelius. Pažvelgė pro
langą. Lazdyne prie namo tupėjo
trys zylutės . Mergaitei atrodė, kad
jos alkanos. Žemę dengė sniegas.
Zylutėms sunku susirasti maisto.
Zigmas pasiūlė padaryti lesyklą .
Senelis Zenonas vaikams padėjo
lesyklą sukalti. Vaikai į ją pribėrė
sėklų . Pakabino lašinukų, rezginėlę
lazdyno riešutų . Zylutės kasdien
lankėsi lesykloje ir daugiau
nebadavo.

p. 24–25

1. Tekstą skaitei kelis kartus.
2. Skaitomą tekstą palyginai su paveikslėliais.
3. Tekste radai atsakymus į klausimus.

Kada vyko veiksmas?
Ką supratai perskaitęs tekstą?
Kas dėliojo mozaiką?
Ką pro langą
pamatė Elzytė?
Kur tupėjo zylutės?
Ką pasiūlė Zigmas?
Kas vaikams padėjo
sukalti lesyklą?
Ko vaikai davė
zylutėms?

Kas yra teksto
veikėjai?
Kada vyksta
veiksmas?
Kaip viskas
prasidėjo?
Kas vyko
toliau?
Kaip viskas
baigėsi?

Kodėl tekstas pavadintas „Rūpestingi vaikai“?
Išmok tekstą „Rūpestingi vaikai“ pasakoti.
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Kas pavyko? Ko reikia pasimokyti?
Atsiversk 35 puslapį ir apmąstyk.
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KAIP RAŠYTI diktANTĄ?
MINKŠTUMO ŽENKLAS

4. Atidžiai klausausi sakinio. Išvardiju kiekvieno
žodžio garsus ir rašau.

P. 33–34

Prisimink išmoktas raides.
Raides taisyklingai parašyk sąsiuvinyje.

Perskaitau, kaip parašiau sakinį. Žodžių
vėžliukas, smėliukas rašybą pasitikrinu lentoje.

5. Jo vardas
Žiogas.

6. Atidžiai klausausi sakinio. Išvardiju
kiekvieno žodžio garsus ir rašau.
1. Šiandien rašysime diktantą. Žodžių
su minkštumo ženklu rašyba yra
sunkesnė. šie žodžiai bus parašyti lentoje.
2. Vadinasi, jeigu abejosiu, kaip
rašyti, galėsiu pasižiūrėti į lentą?

Perskaitau, kaip parašiau sakinį.
Žodžio Žiogas rašybą pasitikrinu lentoje.

3. Taip.
Diktuoju sakinį: Vėžliukas šildosi ant smėliuko.
Kokių taisyklių laikėsi mokinys, rašydamas diktantą?
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Ff
p. 44–45

gim ta die nį

se niau sia me ste buk lai

fo ku si nin kais

Šiau liai

fab ri ke

Į kokią šventę susirinko vaikai?
Perskaityk kvietimą. Rask jame atsakymus į klausimus.

1. Kam skirtas
kvietimas?

3. Kada šventė
vyks?

2. Į kokią šventę
kviečia Faustina?

kviečiu Jus į savo 8-ąjį gimtadienį.
Šventė įvyks kovo 15 d. (šeštadienį),
13.00 val. seniausiame Lietuvos
saldainių fabrike „Rūta“
(Tilžės g. 133, Šiauliai).

4. Kur
šventė vyks?

Gimtadienio tema – stebuklai.
Svečiai taps fėjomis ir fokusininkais.

• Ištark žodžius, kuriuose yra garsas f, pavyzdžiui:
F
F Ė J A

F
K O N F E T I

• Pasakyk daugiau žodžių, kuriuose yra garsas f.
Konfeti – smulkūs spalvoti popieriaus gabalėliai, kuriais apiberiami šventės dalyviai.
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Susitiksime fabriko kieme, prie fontano.

5. Kur Freda ir
Feliksas susitiks
su Faustina?

6. Kas kviečia?

Kodėl Faustina parašė kvietimą?
Kas pavyko? Ko reikia pasimokyti? Atsiversk 61 puslapį.
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