uo
P. 18–19

1.		Kas nupiešta? Taisyklingai ištark žodžius. Juos surašyk
		į korteles. Langelius, kuriuose įrašei UO, nuspalvink.

3.		Pasirink iš kiekvieno stulpelio po žodį ir sudaryk sakinius.
Juos nuspalvink skirtingomis spalvomis.
Jūra

mojuoja.

Berniukas

banguoja.

Danguolė

mėlynuoja.

Dangus

juokiasi.

U O S T A S

Sakinius parašyk. Nuspalvink uo.
2. Taisyklingai parašyk.
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13

P. 20–21

KĄ SUŽINOJAU APIE LAIVŲ REGATĄ?

2. 	 Kas ką veikia vykstant regatai? Perskaityk ir nurodyk rodykle.
1.		Rask atsakymus į klausimus. Klausimą ir atsakymą nuspalvink
ta pačia spalva.

Kada ir kur vyksta
regata?

Koks yra regatos
pavadinimas?

Buriuotojai

Regata vadinasi „Gero
vėjo!”.

įtempia bures ir plukdo laivus.

Vėjas
Regata vyksta kasmet
pavasarį Klaipėdoje,
Baltijos jūroje.

skanauja keptos žuvies oto, ragauja uosio sulos.
Šventės svečiai

Kas dalyvauja
lenktynėse?

Ko tikisi buriuotojai?
Kodėl?

Kas laimi lenktynes?

lenktyniauja.

Lenktynėse dalyvauja
daug buriuotojų.

stebi lenktynes, džiaugiasi laivais.

3. 	  Parašyk sakinius.
Buriuotojai tikisi
palankaus vėjo, kuris
įtempia bures
ir plukdo laivus.

Lietuva yra prie Baltijos jūros. Klaipėda – jūros uostas.

Nugalėtojai
apdovanojami diplomais
ir prizais.

Kuriam sakiniui klausimo trūksta? Tą sakinį perskaityk.
14

15

P. 52–53

KAIP RAŠYTI ĮSPĖJAMĄJĮ DIKTANTĄ?
3. 	 Parašyk diktantą.
1.		Pagal pavyzdį parašyk žodžius. Nuspalvink nosines raides
žodžių pabaigoje.

Kas?

Daug ko?

.

2. 	 Įrašyk praleistas raides.

lė    pažadino   gamt
.   Ant    šl
to   pražydo
žib
klės. Sul
kėme   gandr
,   varnėn
  ir   žąs
.
Gandr
   klega    ąž
lo    viršūnėj
.    Varnėnams
Mar
us    kel
    inkilėl
.    Ž
sys    lizd
    suka
nendryn
.    Jau   pavasaris.

Išsikirpk diktanto pavyzdį (2 priedas, p. 66). Jį įklijuok rėmelyje.

S

Atsiversk vadovėlio 53 puslapį ir pasitikrink.
35

Atidžiai palygink savo diktantą su pavyzdžiu. Kuriuos žodžius tau
pavyko parašyti taisyklingai? Apvesk.
36

”

P. 60–61

KĄ SUPRATAU PERSKAITĘS TEKSTĄ „SLAPUKAS ?

2. 	 Atsakyk į klausimus vartodamas pateikiamus žodžius.
1. 		Rask atsakymus į klausimus. Klausimą ir atsakymą nuspalvink
ta pačia spalva.
Apie ką kalbėjosi bitutė
Zim ir šunelis Rrrr?

Šunelis pasiūlė kepti
bulves.

Ką pasiūlė šunelis?

Šunelis Rrrr ir bitutė
Zim kalbėjosi apie tai,
ką veiks rytoj.

Ką bitutė pamatė
atskridusi kitą rytą?
Ko nesuprato bitutė?
Kada šunelis ir bitutė
laistys pomidorus?

Ką veiks?
1. Ką šunelis Rrrr kurs?				
laužą
2. Ką šunelis keps?					bulves
3. Ką šunelis ir bitutė Zim laistys?		
pomidorus
Sakinius parašyk.

?

.

Bitutė nesuprato,
kur dingo RYTOJ.
Bitutė pamatė, kad
šunelis Rrrr lauželyje
kepa bulves.

Kodėl vienas klausimas liko nenuspalvintas? Atsakyk į jį.
3. 	 Ką tu veiksi rytoj? Parašyk.
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