PASAULIO PAŽINIMAS

Balandis

Koks būna vanduo?

2

Radęs tinkamus skiemenis, sudaryk sakinį.
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Lukas tau sukūrė užduotį. Eik nuo paveikslėlio prie
paveikslėlio. Užrašyk trečiąsias raides, ir perskaitysi
vieno Lietuvos ežero vardą.
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Žmogus ir gamta
Pasaulio pažinimas
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Užrašyk atsakymą:

ny

• Šį ežerą surask Lietuvos žemėlapyje.
• Susipažink su vabalu, turinčiu tokį patį vardą.

Van

Lietuvoje gyvena apie 100 rūšių dusių. Jų dydis įvairus – nuo labai mažų iki 4 cm ilgio. Kaip ir visi vabzdžiai, turi 6 kojas, priekyje – antenas. O kad priklauso
prie vabalų, rodo kieti antsparniai.
4 cm
Dusios – plėšrūs vandens gyvūnai.

de

• Pagalvok, ar teiginys teisingas?
Kas dar yra vanduo?

3

Atlik tyrimą.

.........................................................................................................
Reikės:
• dviejų vienodų stiklinių indelių (pavyzdžiui, nuo majonezo)
• vieno dangtelio • vandens • liniuotės

.........................................................................................................
.........................................................................................................
• Kur dar yra vandens?
.........................................................................................................
• Vandens būseną rodančius žodžius nuspalvink atitinkama
spalva:

• Į abu indelius įpilk vienodą kiekį vandens. Vieną indelį sandariai
uždaryk, o kitą palik atdarą.
• Abu indelius pažymėk numeriais (1, 2) ir pastatyk ant palangės.
• Kas antrą dieną liniuote matuok, ar keičiasi vandens lygis
indeliuose.

° kietąją – žaliai,

....... d. 1 indelis ..............., 2 indelis ................

° skystąją – mėlynai,

....... d. 1 indelis ..............., 2 indelis ................

° dujinę – raudonai.

....... d. 1 indelis ................, 2 indelis ................

1

2

....... d. 1 indelis ................, 2 indelis ................

• Kokią išvadą gali padaryti? .......................................................

2

1 savaitė

Vanduo – tai gyvybė

3

GIMTOJI KALBA

Skaitome ir kuriame eilėraštį
1

Balandis
Vadovėlio p. 26–27

4

Kaip manai, iš kur kuris žodis iškrito? Įrašyk.

Oi, kaip čiaupui bloga –
Pasigavo ......... .
O dėl visko kaltas
Vandenėlis ......... .

1

Iš žurnalo „Laimiukas“

2

3

Susipainiojo posmai. Perskaityk juos tinkama seka ir baik
piešti eilėraščiui paveikslėlį. Palygink šį eilėraštį su mįsle iš 3
užduoties.
Česlovas Navakauskas
STEBUKLINGOS DEŠRELĖS

Alma Karosaitė

slogą

Žmogus ir gamta

Jei dešrelės
Nekvepėtų,
Niekas
Nieko nemylėtų!

šaltas

Kaip manai, kodėl tokius kūrinėlius vadiname ketureiliais?
Parašyk savo nuomonę sakiniu.

Pabiro mįslės ketureilis. Parašyk tinkama seka ir įmink.

Kybur vybur
Ant kartelės
Plaikstos dešros
Lyg suknelės.

gimtoji kalba
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Kas pamato –
Ryja seilę,
Rodo šeimininkei
Meilę.

5

Iš knygos „Linksmažodžiai išdykauja“

Pabandyk pats sukurti ketureilį. Pasinaudok pateiktais
pavyzdžiais arba paveikslėliais.
Tišku
tašku!

Kabo kabikas,
Kad nekabėtų kabikas,

Papt!
Papt!

Žiūri žiūrikas.
Nežiūrėtų žiūrikas.
Kabikas – ...................... .
Žiūrikas – ...................... .

20

1 savaitė

Vanduo – tai gyvybė
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MATEMATIKA

Balandis

Dalijame į lygias dalis ir po lygiai
18 stiklinių apibrėžk po 3. Kiek kartų apibrėžei?

(

2

Daugybos ir dalybos veiksmų rūšys
1

Prie piešinių parašyk po du daugybos ir dalybos veiksmus.

2

Dalybos veiksmus patikrink daugybos veiksmais.

3

Užrašyk veiksmus skaitmenimis ir apskaičiuok dalmenis.
Pasitikrink daugybos veiksmais.

)

18 stiklinių padalyk į 3 lygias dalis.
(

)

Ką sužinojai?
.............................
.............................

10 : 2 =

16 : 2 =

18 : 3 =

Matematika

1

Žmogus ir gamta

24 : 3 =

.............................

3

Kaip stačiakampį padalyti į dvi lygias dalis? Pavaizduok trimis
būdais.

Dalinys 12, daliklis 3
Dalinys 15, daliklis 5
Dalinys 20, daliklis 2

4

Kiekvieną figūrą spalvotu pieštuku padalyk pusiau, t. y. į dvi
lygias dalis. Po kiek langelių yra kiekvienoje dalyje? Parašyk
atitinkamus dalybos veiksmus.

4

Užrašyk klausimus ir sprendimus.

12 kg medaus supilstė
į stiklainius po 3 kg į
kiekvieną.
Kiek ...................................
...........................................
(

)

Ats.: ...............................

44

1 savaitė

1 savaitė

Medų supilstė į 4 stiklainius
po 3 kg į kiekvieną.
Kiek ...................................
...........................................
(

)

Ats.: ...............................
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English

Lesson Forty Five
1

April
Is it big or small?

People And Nature
Write.

3
big

Read, match and number.

_ The tiny water drop likes the sun.

small

huge

tiny

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

_
3 It rains.
_ The big cloud catches the water drop.
_ A small river catches the water drop.
_ The tiny water drop plays with
its brothers and sisters.
Read and colour.

Anglų kalba

2

tiny

60

Week One		

Water Is Life

61
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MUZIKA

Balandis

Žmogus ir gamta

1. Tekanti muzika
Surašyk skiemeninius natų pavadinimus.
Pasolfedžiuok.

175
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Atrask dainos pirmoje melodijos dalyje muzikinį klausimą
ir atsakymą. Parašyk, kokiomis natomis jie baigiasi.

2

Klausimas .............................

Atsakymas .............................

Apibrauk natas, kurios skamba dainos melodijoje.

3
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Kiek skirtingų natų pažymėjai? .........................................
Kurios natos liko nepažymėtos? ................... ...................

2. Muzikos bangavimas
1

72



Palygink arfą su kitais muzikos instrumentais:
langeliuose įrašyk arfos dalis. Pabrauk, kokias bendras
su arfa dalis turi kiti instrumentai.

Fortepijonas:
Medinis rėmas
Stygos
Pedalai

2

181

Fortepijonas

Smuikas:
Medinis rėmas
Stygos
Pedalai

Gitara:
Medinis rėmas
Stygos
Pedalai

Kanklės:
Medinis rėmas
Stygos
Pedalai

Paklausyk muzikos pavyzdžių ir langeliuose prie
instrumentų iš eilės sužymėk, kuris iš jų skamba.
Kanklės

Arfa

Gitara

Muzika

1

Smuikas
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