PERSKAITYK TEKSTĄ

ATSAKYK Į KLAUSIMUS IR ATLIK UŽDUOTIS

Donaldas Bisetas

1. Kas buvo Semas ir kas Džudė? Nurodyk rodyklėmis.

Raganosis ir fėja
Gyveno raganosis Semas.
Jis kiekvieną vakarą, prieš už
migdamas, suvalgydavo šimtą
šokoladinių sausainių, išgerda
vo stiklinę pieno ir užmigdavo.
Nakčia jis sapnuodavo, ir
kiekvieną naktį sapnas būdavo
toks pat. Sapnuodavo, kad jį kažkas kutena. Iš pradžių tik trupučiuką, pas
kui smarkėliau, paskui dar smarkiau ir galų gale neapsakomai smarkiai. Ir
Semas imdavo taip blaškytis, kad iškrisdavo iš lovos.
Jis buvo labai didelis ir storas, todėl virsdavo su didžiuliu trenksmu – bum!
Vargšas Semas nežinojo, ką daryti. Nuėjo jis pas seną pelėdą, vardu Džu
dė, ir papasakojo, kaip nakčia išsirita iš lovos.
– Turėsi prašyti savo gerosios fėjos, kad tau padėtų, – tarė Džudė.
Ir jis tyliai mintyse pašaukė fėją – kartą, antrą, trečią. Kai pašaukė trečią
kartą, žolėje kažkas sušnarėjo, ir pasirodė fėja. Semas jai viską papasakojo.
– Kas gi lovoje suvalgo šimtą šokoladinių sausainių? O apie trupinius
nepagalvojai? Žinoma, jie tave kutena, todėl ir išvirsti iš lovos.
Semas užsimerkė, o fėja mostelėjo lazdele pelėdai Džudei virš galvos.
Akies mirksniu Džudė pavirto kanarėle.
– Oi, kas čia dabar? – sušuko Džudė.
– Neburbėk! – sudraudė fėja. – Pagalvok, kiek gardžių trupinių gausi.
– Na gerai! – sutiko Džudė. – Būsiu kanarėle.
Semas atsimerkė.
– Mano trupinėlius sulesi! Vaje, kaip bus puiku! – nudžiugo jis. – Ačiū,
geroji fėja, labai ačiū.
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2. Ką veikdavo Semas kiekvieną vakarą prieš užmigdamas?

3. Kokį sapną kiekvieną naktį sapnuodavo Semas? Pažymėk teisingą
atsakymą.
A. Kad valgo šokoladinius sausainius.
B. Kad jį kažkas kutena.
C. Kad pavirto kanarėle.
D. Kad eina pas pelėdą.
4. Kas paaiškino, kodėl Semas kasnakt iškrenta iš lovos? Pažymėk
teisingą atsakymą.
A. Pelėda.
B. Kanarėlė.
C. Fėja.
D. Burtų lazdelė.
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Kas yra braškės?

5. Pabrauk sakinius tekste, kuriais nusakoma, kaip Semas iškvietė fėją.
6. Kas kiekvieną naktį kutendavo Semą? Pažymėk teisingą atsakymą.
A. Trupiniai.
B. Fėja.
C. Sausainiai.
D. Kanarėlė.
7. Kuo pavirto pelėda? Pažymėk teisingą atsakymą.
A. Pavirto kanarėle.
B. Pavirto fėja.
C. Pavirto žvirbliu.
D. Pavirto raganosiu.
8. Nurašyk teksto žodžius, nusakančius, kaip greitai fėja Džudę
pavertė kanarėle.

9. Kodėl Džudė sutiko būti kanarėle? Pažymėk teisingą atsakymą.
A. Norėjo gardžių trupinių.
B. Norėjo likti su raganosiu.
C. Norėjo atsigerti pieno.
D. Norėjo paklusti fėjai.
10. Kuris sakinys labiausiai tinka šiam tekstui pristatyti? Pažymėk
teisingą atsakymą.
A. Tekstas apie raganosio sausainius ir pieną.
B. Tekstas apie raganosio draugus.
C. Tekstas apie pelėdą ir kanarėlę.
D. Tekstas apie tai, kaip geroji fėja padėjo raganosiui.
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Braškės mėgstamos ir auginamos visame pasaulyje. Tai saldžios, minkš
tos ir sultingos uogos, puikiai tinkančios gėrimams, desertamsž, uogienėms
ir padažams gaminti.
Kai nubyra žiedlapiai,
užauga braškės vaisius.

Žiedas

Vaisius

Lapas
Braškėms
būtina drėgmė.
Kad gerai
augtų, jas reikia
sodinti saulėtoje
vietoje.

Ūsas
Stiebas
Šaknys

Ž desertas – vaisiai, saldainiai ar šiaip kokie saldumynai, duodami pietų
pabaigoje

Tai įdomu!
Vitamino C daugiau yra aštuoniose braškėse nei viename apelsine.
Braškės balina dantis. Vaisių rūgštys padeda pašalinti dėmes nuo
dantų, naikina apnašasž, stiprina ir gydo dantenas.

Ž dantų apnašos – ant danties paviršiaus susikaupusios medžiagos
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Kokteiliusž gardu gerti užkandžiaujant arba pusryčiaujant.

1. Kodėl verta valgyti braškes? Pažymėk c.

Kokteilis

Braškėse daug vitamino C.
Vaisių rūgštys gali pašalinti dėmes nuo dantų.

Gaminimo trukmė 5 min.

Braškės mėgstamos ir auginamos visame pasaulyje.

Produktai (4 asmenims):
yy 250 g lieso vanilinio jogurto,
yy 1 sunokęs bananas,
yy 300 g braškių,
yy 200 ml pusriebio pieno.

Braškės stiprina ir gydo dantenas.
Braškės saldžios ir sultingos uogos.
2. Kaip tekste apibūdinamos braškės? Nuspalvink.
saldžios

rūgščios

minkštos

sultingos

3. Ką galima pagaminti iš braškių?

Įrankiai:
yy peilis,
yy pjaustymo lentelė,
yy trintuvas.
Kaip gaminti?

4. Ko reikia, kad braškės gerai augtų? Pažymėk c.
Saulėtos vietos
Pavėsio
Drėgmės
Sausros
5. Kiek braškių suvalgęs gautum maždaug tiek vitamino C, kiek yra
viename apelsine?
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1. Supjaustyk braškes puselėmis ir padėk
į šalį. Nulupk bananą ir supjaustyk gaba
lėliais.
2. Į trintuvą sudėk braškių ir banano ga
balėlius, supilk vanilinį jogurtą ir pieną.
Gerai užspausk dangtį. Įjunk trintuvą ir
viską sutrink į tirštą vienalytę masę, tada išpilstyk į stiklines. Iškart patiek.
Jei kokteilį paliksi ilgiau, reikės dar kartą gerai išmaišyti nusėdusius tirščius.

Ž kokteilis – gėrimų mišinys su priedais
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1. Keliems asmenims galima pagaminti kokteilį pagal šį receptą?
Nuspalvink.
2

3

4

5

2. Kiek laiko užtruks kokteilio gaminimas? Nuspalvink.
1 min.

2 min.

4 min.

5 min.

3. Kokių įrankių ir indų prireiks kokteiliui gaminti?
stiklinės

trintuvo

pjaustymo lentelės

šiaudelio

peilio

puodo

4. Kaip gaminti kokteilį? Sunumeruok veiksmus iš eilės.
Į trintuvą sudėti braškių ir bananų gabalėlius.

1.

Supjaustyti braškes puselėmis.
Supilti vanilinį jogurtą ir pieną.
Nulupti bananą ir supjaustyti gabalėliais.
Viską sutrinti į tirštą vienalytę masę.

5. Kodėl kokteilį siūloma patiekti iškart?
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Pirmasis automobilis
Daugiau kaip prieš 130 metų vo
kietis Karlas Bencas išrado pirmąjį
automobilį. Tas automobilis nebuvo
panašus į dabartinį, o veikiau atrodė
kaip atvira karieta. Jeigu šiandien
kas nors gatvėje išvystų tą triratį
vežimą, jam tikriausiai net į galvą
nešautų pavadinti jį automobiliu.
Automobilis dardėjo 16 kilome
trų per valandą greičiu. Šiandien jį
galima išvysti Vokietijoje, Miunche
no muziejuje.
Nepraėjo nė dešimt metų nuo automobilio išradimo, o nutrūktgalviai
vyrai su savo tratančiomis dėžėmis surengė pirmąsias pasaulyje automo
bilių lenktynes.

Kaip tapti lenktynininku?
Jei nori lankyti automobilių
sportą, gali užsirašyti į kartingo
būrelį. Ten išmokstama meistriškai
valdyti greičio pedalą, stabdžius ir
vairą. Kas be klaidų įveikia vingiuo
tą trasą, tam leidžiama važiuoti
žiedine trasa, o vėliau – dalyvauti
lenktynėse. Kartingu vadinamos
lenktyninių automobilių varžybos.

Kartingas
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