PASAULIO PAŽINIMAS

Lapkritis

4. Sapnų karalystėje
Kai žmogus miega, jo kūnas ilsisi, bet smegenys nenustoja dirbusios. Jos
mus nukelia į sapnų pasaulį. Sapnai gali būti malonūs – per sapną galime
šypsotis, juoktis. Maloniame sapne pasirodo tai, ko geidžiame, ilgimės.

Prisiminkite kokį nors malonų sapną. Papasakokite jį savo draugams
arba aprašykite. Kaip manote, kodėl tai sapnavote?
Sapnai gali būti ir baugūs, gąsdinantys – jie vadinami košmarais. Baisius sapnus dažniausiai sapnuojame, kai dieną ko nors labai išsigąstame
ar kas nors labai nuliūdina. Sapnuojant baisų sapną atrodo, kad puola
koks žvėris, kad krinti į bedugnę. Tačiau baisiausioje vietoje atsibundi ir
maloniai nustembi, kad visa tai buvo tik sapnas.
Dažnai po košmariškų sapnų atsikeliama nepailsėjus. Tuomet žmogus
būna pavargęs, nedarbingas.

• Įsivaizduokite save šių vaikų vietoje. Papasakokite tą sapną.
• Ar esate sapnavę košmarą? Jeigu taip, koks jis buvo?
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Paaiškiname, kad sapnas yra minčių, jausmų, įvairių vaizdų visuma, patiriama miegant;
apibūdiname, kaip geri ir blogi sapnai veikia mūsų savijautą.

2 savaitė

Miegas ir sapnai

Sapnuose gali patirti netikėčiausių dalykų: žmogus skraido kaip paukštis, gyvūnai prabyla žmogaus kalba. Panašiai būna ir pasakose. Kai žmogus
ką nors išsigalvoja ar svajoja, sakoma, kad jis sapnuoja atviromis akimis. Ar
prisimenate, kurioje pasakoje įvyko šis pasikeitimas?

Paklauskite savo namiškių ir draugų, ar jiems kada nors išsipildė
koks sapnas.
Senovėje manyta, kad sapnai pranašauja ateitį. Sapnus aiškindavo žyniai. Prisiminkime pernai skaitytą Gedimino sapną, kuriame susapnuotas
staugiantis geležinis vilkas išpranašavo būsimam miestui didžiulę šlovę.

Raskite daugiau legendų, padavimų, kuriuose aprašyti sapnai
ką nors pranašauja.
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GIMTOJI KALBA

Lapkritis

15. Kas vyksta... sapne?
1. Kaip manote, apie ką svajoja molinis pelėdžiukas iš Janinos
Degutytės pasakos?
Janina Degutytė
pelėdžiukas
pasėdėjo

PELĖDŽIUKO SAPNAS
– Kokia čia šalis? – paklausė pelėdžiukas dairydamasis. Švietė saulė, lingavo skambėdami mėlyni varpeliai.
– Tai tavo Sapnas, – šyptelėjo plaštakė. – Sėsk,
aš tave nunešiu, kur tik panorėsi, – jos balsas buvo
labai meilus.
Neilgai trukus juodu nulėkė į pievą, pirmiausia
pas raudongalvį dobilą. Dobilas juos pagirdė midum iš aukštų raudonų taurių. Paskui jie viešėjo
pas ramunę, pasėdėjo jos aksominiam geltonam
krėsle, paskaitė jos baltus vyturėliui rašytus laiškus, kurių niekas, be pelėdžiuko, nemokėjo skaityti, net pats vyturėlis. Jie aplankė ir smilgą, kuri
be paliovos pynė savo rausvas kasas, o vėjas jas
draikė. Bet ji nepyko ant vėjo, tik liūdnai šypsojosi
ir pynė iš naujo.

• Koks pelėdžiuko sapnas? Pratęskite tinkamą
žodžių eilutę:
o malonus, šviesus, ...
o baisus, nejaukus, ...

2 savaitė

Miegas ir sapnai

2. Kaip manote, ką pelėdžiukas ir plaštakė veikė paskui?
Paskui jie sutiko ežį su ežiukais.
– Labą dieną, – mandagiai juos pasveikino pelėdžiukas, – kur jūs traukiat?
– Žemuogiauti, – plonu balseliu atsakė mažiausias ežiukas, kaip spygliuotas spirgas.
– Ežiai uogauja, o voverės verda žiemai uogienę, – paaiškino plaštakė.
Kregždės siuvo priekin ir atgal, nešdamosi kažką snapeliuose.
– O ką kregždės veikia? – paklausė pelėdžiukas.
– Kregždės stato namus. O geniai – staliai, jie daro lovas ir stalus.
Paminėjus namus, pelėdžiukui dilgtelėjo širdelę, bet jis nedrįso
paklausti, kur jo namai.
Plaštakė užnešė jį ant aukštos žaliaskarės eglės. Ir išvydo pelėdžiukas
didelį kankorėžį su dviem langeliais iš žuvies žvynų ir baltom beržo tošies
durim. Mažasis molinukas net išsižiojo tokią grožybę pamatęs.
– Kas čia?
– Tai tavo namai, kurių taip ieškojai.
Pelėdžiukas nedrąsiai pravėrė duris: viduj buvo pienės pūko patalėliai,
o ant apskrito stalelio stovėjo gilės dubuo, pilnas midaus, ir pūpsojo
kvapni raudona žemuogė.
– Ar tai viskas man? – negalėjo patikėti pelėdžiukas. – O kas padovanojo?
– Šitoj šaly – Sapne – kiekvienas turi tai, kas jam reikalinga.
Ištrauka iš knygos „Pelėdžiuko sapnas“

• Kuo ypatinga Sapno šalis? Aptarkite, kaip
supratote pabrauktą sakinį.
• Pelėdžiukas viešėjo pievoje, susitiko naujų draugų,
gavo dovanų namus, kurių taip ieškojo... Kas
pelėdžiuko sapne jums labiausiai patiko?

raudongalvis
raudona galva
žaliaskarė
žalia skara

3. Ar jūs sapnuojate tai, apie ką svajojate? Ką tada sapne veikiate?
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Veiksmų seka. Dabar vykstantį veiksmą reiškiantys veiksmo žodžiai.
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8. Sudėties ir atimties veiksmų ryšys
1. Rokas su Ieva piešė vakaro danguje švytinčius žvaigždynus.
Didieji Grįžulo Ratai

2 savaitė

Miegas ir sapnai

4. Urtė susapnavo, kad pasiklydo nežinomoje planetoje. Savo
raketą ji gali surasti tik eidama iš eilės nuo mažiausio iki
didžiausio skaičių skirtumo. Surašykite veiksmus taip, kad Urtė
rastų raketą. Kiekvienam atimties veiksmui parašykite po du
sudėties veiksmus.

Gulbė
Galiu užrašyti
net 4 veiksmus!

7+5
5+7
12 – 5
12 – 7

• Kiek žvaigždžių yra kiekviename žvaigždyne?
• Paaiškinkite, kas apskaičiuojama kiekvienu veiksmu.
Taip galima
pasitikrinti, ar teisingai
suskaičiavome.

12 – 5 = 7, nes 7 + 5 = 12

2. Apskaičiuokite skirtumą ir patikrinkite sudėties veiksmais.
13 – 6 = 7,
nes 6 + 7 = 13

11 – 8 = ,
nes ...

14 – 6 = ,
nes ...

12 – 4 = ,
nes ...

3. Kiekvienai dvispalvei juostelei parašykite po du sudėties ir po du
atimties veiksmus.
Sukurkite uždavinį apie sapnus pagal duotą skaitinį reiškinį.

12 – 5 + 8
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Aiškinamės, kaip tarpusavyje susiję sudėties ir atimties veiksmai.

75

English

November

Lesson Eighteen: Hobbies

Do you like
playing
football?

1. Think. What are summer and winter hobbies?

cooking

Week Two

Dreams
No, I don’t.
I like roller
skating.

listening to music

reading

3. Listen and read. What are Mia’s hobbies? What is her
Mum’s hobby? What is Kelly’s hobby?

swimming

roller skating
camping
riding a bike
skating

skiing
playing football

2. Listen and speak.
Yes, I do.
Do you like
reading?

Dear Kelly,
Thank you for your e-mail and photo. I like your Halloween costume. You are a funny
witch in the photo 
We have bad weather in Lithuania. It is windy and rainy. I don’t like autumn. I can’t play
football with Dad 
Mum likes cooking, but I don’t. I like reading and listening to music at home.
I love Rihanna! Do you like her?
What is the weather like in England? Can you go roller skating?
Please come to Lithuania at Christmas.
Love,
Mia-Marija

Išmokome
Kalbėti apie laisvalaikio pomėgius:
Do you like playing football? Yes, I do. / No, I don’t.
Pasakyti, kokių būna laisvalaikio pomėgių:
skiing, skating, playing football, roller skating, camping, riding a bike,
cooking, reading, listening to music, swimming.
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