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MOKAUSI SKAITYTI IR SUPRASTI 

 

1. Perskaityk pasaką. 

 

KAIP VILKAS ŽUVĮ GAUDĖ 

 

Susitiko kartą vilkas lapę. Lapė nešėsi maišą žuvų. 

– Iš kur gavai tiek žuvų? – klausia vilkas. 

– Pagavau, – atsako lapė. 

Vilkas irgi nori žuvų. Jis klausia 

lapės, kaip išmokti gaudyti žuvį. 

Lapė sako: 

– Nueik ant ledo, išsikirsk eketę, 

įkišk ten uodegą ir lauk. Laikyk uodegą 

ilgai. Jeigu ims skaudėti, vadinasi, 

žuvis kimba. Kuo ilgiau laikysi, tuo 

daugiau žuvies ištrauksi. Tik trauk 

paskui labai smarkiai! 

Vilkas nuėjo ir viską padarė. Jis 

laikė uodegą eketėje labai ilgai. 

Uodega prišalo. Ėmė vilkas uodegą 

traukti. Uodega ėmė ir nutrūko. Liko vilkas be uodegos ir be žuvų. 

 

2. Atsakyk į klausimus. 

 

1) Ką nešėsi lapė? 

______________________________________________________________________ 

 

2) Ką lapė sutiko? 

______________________________________________________________________ 

 

3) Ko norėjo vilkas? 

______________________________________________________________________ 

 

4) Kuo vilkas gaudė žuvį? 

______________________________________________________________________ 

 

5) Ar pagavo vilkas žuvų? 

______________________________________________________________________ 

 

eketė 
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3. Pažymėk teisingus atsakymus. 

 

Kuo žmonės gaudo žuvis? 

 Kibiru 

 Maišu 

 Tinklu 

 Meškere 

 Kastuvu 

 Rankomis 

      

4. Išbrauk netinkamus atsakymus. 

 

Pasakoje kalbasi: 

Lapė ir vilkas 

Pelė ir katė 

Vilkas ir lapė 

Žuvys ir žvejys 

Žmogus ir vilkas  

Paukštis ir gyvūnas 

 

5. Baik sakinius. 

Naudokis duotais žodžiais. Žodžiai surašyti ne iš eilės. 

 

Pasakoje lapė buvo .................... , o vilkas buvo .................... . Žiema yra 

...................., o vasara yra .................... . Vilkas yra .................... , o lapė yra .................... 

. Sniegas yra .................... , o ledas yra .................... .   

 

Žodžiai: gudri, karšta, kietas, kvailas, minkštas, pilkas, ruda, šalta.   

 

6. Parašyk, koks metų laikas piešinėliuose. 

 

    

    

Kur gyvena žuvys? 

 Miške 

 Kaime 

 Mieste 

 Vandenyje 

 Akvariume 

 Danguje 

Vilkas patikėjo lape, nes buvo  

Protingas 

Kvailas 

Alkanas 

Piktas 

Liūdnas 

Linksmas 
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7. Atsakyk į klausimus. 

 

1) Kokiu metų laiku vilkas gaudė žuvį? 

______________________________________________________________________ 

 

2) Kokiu metų laiku parskrenda paukščiai? 

______________________________________________________________________ 

 

3) Kokiu metų laiku yra tavo gimimo diena? 

______________________________________________________________________ 

 

4) Kada prasideda mokslo metai? 

______________________________________________________________________ 

 

5) Kada bus Kalėdos? 

______________________________________________________________________ 

 

8. Išbrauk duotus žodžius. 

Atsakyk į klausimą Ką padarė lapė? 

Neišbrauktos raidės padės atsakyti į klausimą.  

 

l s i v u ž v 
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Lapė ........................................ vilką. 

Žodžiai: lapė, laukas, 

saulė, upė, vaikai, 

vasara, vilkas, 

žiema, žuvis. 


