PASAULIO PAŽINIMAS

Spalis

1. Didysis išradimas
Kaip manote, kas būdinga visiems šiems daiktams? Koks žodis suburia juos į
vieną grupę? Kokie dar daiktai tiktų šioje grupėje?

Kasdien naudojamės ypač svarbiu ir vienu reikšmingiausių žmonijos išradimų,
kuris atrodo paprastas ir savaime suprantamas. Tai ratas. Žinoma, jau labai seniai
buvo mėginama sunkius krovinius gabenti stumiant po jais pakištus apvalius rąstus,
tačiau ratas su ašimi atsirado maždaug 3500 metais prieš Kristų Mesopotamijoje –
dabartinėje Irako teritorijoje.

Metams bėgant ratai keitėsi, darėsi sudėtingesni. Atsirado stipinai, jungiantys ašį
su ratlankiu, ratas palengvėjo... O kai škotas Džonas Danlopas XIX amžiaus pabaigo
je išrado pripučiamas padangas, važiuoti ratais ar dviračiu tapo ir patogiau.
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Susipažįstame su rato išradimo ir keitimosi istorija.

1 savaitė

Nuolatinis judėjimas ratu

Dažnai vartodami žodį „ratas“ nebūtinai įsivaizduo
jame dviračio, automobilio ar kitokio mechanizmo
dalį. Kartais sakome „gyvenimo ratas“, „laiko
ratas“. Įprasta ratu vadinti tai, kas kartojasi:
keičiasi metų laikai, mėnesiai, dienos ir nak
tys. Kalendorius ir laikrodis veikia kaip tam
tikri laiko ratai – laikas sukasi ir kartojasi
sekundės, minutės, valandos, dienos.
Rato formą pasitelkiame dažnai: pie
taujame ar dirbame grupėmis susėdę
ratu, posėdžiaujame prie apskritojo stalo,
šokame rateliu.

Mūsų kasdienis gyvenimas taip pat sukasi ratu. Dažnai turime dienotvarkę, kuri
kartojasi: miegojimo laikas, pamokų tvarkaraštis, treniruotės, savaitgaliai, gimtadie
niai, namų darbai...
Net mada keičiasi ratu ir kartojasi. Štai šiuolaikinės basutės beveik nesiskiria nuo
avalynės, kurią prieš kelis tūkstančius metų nešiojo senovės romėnai.

1. Raskite žemėlapyje vietą, kurioje buvo Mesopotamija. Koks tai žemynas?
2. Įsivaizduokite, kad gyvenate pasaulyje, kuriame visiškai nėra rato ir jokių prietaisų,
kuriuose jis naudojamas. Kuo skirtųsi gyvenimas tokiame pasaulyje? Būtų sunkiau
ar lengviau nei dabar? Papasakokite, kaip gyventumėte tokiame pasaulyje.
3. Pateikite pavyzdžių, kas mokykloje vyksta ratu.
4. Kartais ryto susirinkimą vadiname ryto ratu, o žmonės ieško bendrų sprendimų
diskutuodami prie apskritojo stalo. Kaip manote, kodėl tai daroma susėdus ratu?
5. Paaiškinkite, kaip suprantate pasakymą „užburtas ratas“. Kada taip sakome?

5

GIMTOJI KALBA

Spalis

1. Kaip atsirado ratas
Perskaitykite ir sužinokite, kas išrado ratą.

Ratas
Sakoma, kad ratas – svarbiausias žmogaus išradimas. Nuo seno rato išradėjais lai
komi šumerai, gyvenę Mesopotamijoje, dabartinėje Irako teritorijoje.
Rato idėjos šumerai negalėjo nusižiūrėti, nes gamtoje nėra nieko panašaus. Pir
miausia jį naudojo kaip puodžiaus žiedžiamąjį ratą. Vėliau išrado ašį, kuri tuos ratus
jungė. Tada ant ašies užkėlė medinę dėžę – ši konstrukcija buvo dabartinio vežimo
prototipas. Tuomet sumąstyta į vežimą kinkyti prijaukintus laukinius
sumąstyta
gyvulius: arklius, jaučius, asiliukus. Jų traukiami vežimai greičiau ju
dėjo.
Iki pradedant riedėti vežimui, žmonės sunkius
krovinius pertempdavo po jais pakišę medinius ri
tinius. Vėliau iš pakišamo ritinio liko tik du riedme
nys su ašimi tarp jų. Iš pradžių du vientisos medie
nos ratai sukosi kartu su ašimi. Važiuojant tiesiai
problemų nekildavo, bet ties posūkiais ratai dažnai
lūždavo, o vežimas apvirsdavo. Didelis pažangos
šuolis įvyko, kai žmonės sugalvojo du savarankiškai
besisukančius ratus ir juos užmovė ant nejudančios
ašies. Dabar ratai sukosi nepriklausomai vienas nuo kito. Geležies amžiuje pradėta ga
minti geležinius ratus, dar vėliau – ir su stipinais. Riedančiais vežimais žmonės galėjo
greičiau susivežti derlių, įveikti didesnius atstumus, gabenti prekes į tolimas keliones.
Žmonijos kultūros istorija be rato būtų buvusi visiškai kitokia.
1. Trumpai pasakykite, apie ką pasakojama kiekvienoje pastraipoje.
2. Koks šio teksto žodis yra svarbiausias ir dažniausiai kartojasi?
3. Paaiškinkite, ką reiškia šie žodžiai: riedmuo, ritinys, ašis, stipinas.
4. Kuriuose ūkio darbuose senovėje galėjo būti naudojami ratai?
5. Paaiškinkite, kas pavaizduota paveikslėlyje.
6. Kokia šio pasakojimo tema? Paaiškinkite, kodėl taip manote.
7. Kur žmogaus gyvenime naudojamas ratas?
8. Pasvarstykite, kodėl be rato žmonijos istorija būtų buvusi kitokia.
9. Kaip manote, koks šio teksto parašymo tikslas?
Jau žinote, kad veiksmažodis reiškia veiksmą. Perskaitykite kelis sakinius.
Žmonės stumia medinį ritinį. Vežimas rieda keliu. Mes perskaitėme straipsnį. Ant
kelio guli senas ratas. Šumeras sapnuoja.
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Skaitome ir mokomės nusakyti pasakojimo temą. Aiškinamės sinonimus. Plečiame žodyną.

1 savaitė

Nuolatinis judėjimas ratu

Veiksmažodžiai stumia, rieda, perskaitėme iš tiesų reiškia vienokį ar kitokį veiks
mą, judėjimą, veiklą. Tačiau veiksmažodžiai guli, sapnuoja veiksmo nereiškia, nes
nei ratas, nei šumeras jokio veiksmo neatlieka. Šie veiksmažodžiai reiškia būseną,
t. y. pasako, kas su tuo ratu darosi, kas šumerui yra.
Veiksmažodis –
Taigi veiksmažodžiai gali reikšti:
kalbos dalis, kuri
parodo veiksmą,
• veiksmą (stumia), judėjimą (rieda), veiklą (skaitėme);
judėjimą, būseną.
• būseną (guli, sapnuoja).
Dar kartą perskaitykite tekste mėlynai pažymėtus veiksmažodžius.
1. Pasakykite, ką – veiksmą ar būseną – reiškia pažymėti veiksmažodžiai.
2. Sugalvokite ir užrašykite po sakinį su šiais veiksmažodžiais.
Lietuviai rato sukimuisi nusakyti turi daug veiksmažodžių.
Sinonimai – tos pačios arba
panašios reikšmės žodžiai. Jie
priklauso tai pačiai kalbos daliai.
Visi šie veiksmažodžiai reiškia judėjimą
arba važiavimą, tačiau kiekvieno jų reikš
mė šiek tiek skiriasi. Vežimo ratai gali ne tik
riedėti, bet ir dardėti, tarškėti, braškėti, trauki
nio – dundėti, o automobilio švilpti.
Pavyzdys
Braška sunkiai prikrauto vežimo ratai. Linksmai tarškėjo plentu lengvas vežimas.
Daug sinonimų vartoja rašytojai, kad jų kalba būtų vaizdinga, skaitytojas regėtų
ryškesnį vaizdą, įkyriai nesikartotų tas pats žodis. Sinonimais gali būti ne tik veiks
mažodžiai, bet ir daiktavardžiai, būdvardžiai. Arklys gali būti vadinamas žirgu, ristūnu, kuinu, bėriu, žviginiu. Žirgas gali būti greitas, eiklus, lakus, ristas, spartus.
Pasirinkite bent du iš žemiau pateiktų veiksmažodžių ir suraskite jiems sinonimų.
Jums padės Antano Lyberio „Sinonimų žodynas“ arba elektroninis žodynas.
Guli, galvoja, važiuoja, skaito.
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MUZIKA

Spalis

1 savaitė

1. Barokas

Pasižiūrėkite animacinį filmą, kuris padės geriau įsivaizduoti rondo formą.

Rondo
Rondo
Paklausykite Žano Filipo Ramo kūrinio
„Tambūrinas“. Jis yra rondo formos ir
atliekamas klavesinu. Išgirskite refreną. Suskaičiuokite, kiek kartų jis pasikartoja.
4
4     
   Rondo
          
Pasolfedžiuokite kūrinėlį, parašytą
rondo forma. Išmokite jį groti fleitoRondo




 44  mis. Skirtingų

 pasiskirstę
   grupelėmis.


   Susitarkiraidžių melodijas grokite
 

4 te, kas atliks refreną,
Rondo
 o kas –epizodus.
4
  Sukurkite
   savo

 epizodą
 D.

Pasižvalgykime po baroko epochą, kurios pavadinimas kilo iš italų kalbos žodžio
barocco, reiškiančio „keistas, įmantrus, perdėtai puošnus“. Tai meno kryptis, atsiradusi Italijoje ir greitai paplitusi visoje Europoje. Baroko laikotarpiui (XVI a. pab.–XVIII a. pirma pusė) būdingas puošnumas – pastatai, baldai, žmonių drabužiai labai išgražinti.

A
B

Žymiausi baroko epochos kompozitoriai

A
C
Johanas
Sebastianas Bachas

Nuolatinis judėjimas ratu

Džordžas Frydrichas
Hendelis

Antonijus Vivaldis

Henris Perselis

Baroko muzika sudėtinga, dažnai labai jausminga, didinga. Tai būdinga populiariems to meto žanrams – operai, oratorijai, baletui. Pirmieji operos teatrai atsirado
būtent šiuo laikotarpiu.
Baroko kompozitoriai rašė daug instrumentinės muzikos:
sonatas, uvertiūras, koncertus, partitas. Kai kurios šių kūrinių
A
dalys parašytos rondo forma. Prisiminkime, kas jai būdinga.
D
B
Rondo forma (pranc. rondeau – ratas, apskritimas) – tai muzikos kūrinio forma, primenanti ratą. Ją sudaro pagrindinė daA
A
lis A (refrenas), kuria kūrinys pradedamas ir baigiamas. A dalis
C
skamba pakaitomis su vis naujais kontrastingais epizodais B,
C ir D.
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  D
Išmokite žaidimą „Rondo linksmai“. Sukurkite naujus judesius B, C,
              
 epizodams.
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ABACADA

Spėjama, kad rondo kilo iš liaudies šokių – ratelių. Šios melodijos grakščios ir dainingos, o jas lydintis ritmas griežtas, turi aiškius akcentus. Tai rodo ryšį su šokių muzika.
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Aptariame pagrindinius baroko epochos bruožus. Prisimename rondo formą.
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