PASAULIO PAŽINIMAS

Vasaris

3. Baltijos sesės
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Keliaudamas ir skaitydamas pabirusias raides sužinosi, kokie yra
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionaliniai paukščiai ir augalai.
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Ką parašei, perskaityk savo draugams.

Žalioji rūta
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Pasitelkęs įvairius informacinius šaltinius, sužinok ką nors
įdomaus apie Estijos ar Latvijos gamtą, kultūrą, žmones.
Užrašyk 3–5 sakinius.
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Gyvename greta

Baltoji kielė
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Baltasis
gandras

2 savaitė
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Pasidairyti po Baltijos valstybių sostines atvyksta daug turistų
iš viso pasaulio.
Kaip manai, iš kur atvyko šie nuotraukose įamžinti žmonės?
Nurodyk rodykle.
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Rugiagėlė
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JAPONIJA

KONGAS

ŠVEDIJA

Šelmeninė kregždė
Paprastoji baltagalvė

Lietuva – ..............................................................................................................................
Latvija – ...............................................................................................................................

JUNGTINIAI ARABŲ
EMYRATAI

• Aptarkite, kas padėjo atpažinti šių kraštų žmones.
• Kuri iš šių valstybių taip pat yra prie Baltijos jūros?

Estija – ..................................................................................................................................
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GIMTOJI KALBA
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2 savaitė

Vadovėlio p. 42–43

Paragavo vairuotojo duonos – dirbo vairuotoju.

10. Nauja ir žinoma
1

Skaitydamas paraštėje pažymėk sutartiniais ženklais:
aš jau žinojau

Gyvename greta

2

Atlik užduotis:
Skaitytas tekstas turi penkias dalis. Sugalvok ir įrašyk vieną
bendrą pavadinimą.
Kas pasakyta ir vadovėlyje, ir pratybose? Palygink tekstus ir
raudonai pabrauk du pasikartojančius sakinius.
Ką naudingo sužinojai? Pabrauk žaliu pieštuku.
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Atsakyk į klausimus įrašydamas atsakymą nurodytoje vietoje
langelyje:
Kelių vaikų šeimoje gimė rašytojas E. Valteris?
Kiek vaikiškų knygų jis iliustravo?
Kiek iš viso knygų apie puokius yra sukurta?
Kaip vadinasi knyga apie puokius, išleista Lietuvoje?
Kaip vadinasi žurnalas vaikams, kuriame buvo išspausdintas
straipsnelis apie puokių „tėtį“?

man nauja

...............................................
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Puokiai – vaikiškų knygelių
herojai. Jie turi tėtį – piešiantį
rašytoją Edgarą Valterį.
Puokių tėtis Edgaras gimė Taline aštuonių
vaikų šeimoje. Prieš tapdamas dailininku
paragavo medkirčio, jūreivio, dažytojo,
spaustuvininko, vairuotojo duonos.
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Tik įsivaizduokite, jis iliustravo apie
250 knygų. Iš jų net 170 – vaikiškos.

Rask tekste apie puokius sakinį, kuriame žodžiai atitiktų
šią klausimų seką. Sugalvok daugiau tokių sakinių.
kas?

Paskutinius dvylika savo gyvenimo metų
Edgaras Valteris praleido gamtos prieglobstyje.
Ten gimė ne tik daug puikių vaikiškų knygų
iliustracijų ir istorijų, bet ir puokių piešiniai su
dailininko sukurtais pasakojimais apie juos.
Iš viso yra trys knygos apie puokius.
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kokių?

ko?

kas?

Užbaik sakinius panaudodamas pasirinktą žodžių junginį.
vaikiška knygelė

puiki istorija

įdomi pasaka

Puokiai jaukiai įsitaisė ir kai kurių lietuvių
skaitytojų namuose, nes Edgaro Valterio knyga
„Puokiai“ išleista ir Lietuvoje.
Pagal „Laimiuką“
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MATEMATIKA
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7. Dviženklių skaičių atimtis, kai turinyje
vienetų yra mažiau negu atėminyje
1

2 savaitė

Gyvename greta

8. Atimtis stulpeliu. Pasaulio kryptys
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81 atvirkščias
skaičius bus 18.
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Iš kiekvieno skaičiaus atimk jam atvirkščią skaičių.
81

Su duotais skaitmenimis užrašyk kuo daugiau skirtingų dviženklių
skaičių, o su šiais – kuo daugiau atimties veiksmų.

–

Užrašyk klausimą ir sprendimą.
Mindaugas iš bibliotekos pasiėmė knygą,
kurioje yra 62 puslapiai. Jis jau perskaitė 35
puslapius.
......................................................................................
Ats.: ..........................
Surašyk daiktų pavadinimus iš eilės nuo sunkiausio iki lengviausio.

Kiek centimetrų
stačiakampio plotis yra
trumpesnis už jo ilgį?

91 cm
37 cm

Ats.: ...................
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Nuo pažymėto taško brėžk tiesias linijas nurodytomis kryptimis.
Gautą piešinį nuspalvink.
Š
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1R, 3Š, 4R, 3P, 1R, 3Š, 1R, 5Š,
2V, 2P, 1V, 2Š, 2V, 2P, 1V, 2Š,
3V, 1P, 1V, 1P, 1R, 1P, 1R, 2P,
1R, 3P.
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