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1. Perskaityk rusų liaudies pasaką. 
 

PAGRANDUKAS  

 

Gyveno senelis ir senelė. Kartą senelė sako: 

–  Seneli, neturime duonos. Ką darysime? 

–  Ne bėda, –  atsakė senelis. –  Aš atnešiu miltų, tu užmaišysi tešlą ir išsikepsime 

duonos.  

Senelis atnešė maišelį ruginių miltų, senelė duonkubilyje 

užmaišė tešlą. Kada tešla įrūgo, padarė tris didelius kepalus ir 

pašovė juos į krosnį. Duonutė kepa, o senelis sako: 

–  Senute, duonkubilio kampuose dar liko truputis tešlos. 

Reikia ją išgrandyti ir padaryti mažą kepalėlį – pagranduką.   

Senelė padarė mažą dailų pagranduką. Pagrandukas iškepė 

greitai. Seneliai labai juo džiaugėsi. 

Senelis padėjo kepalėlį ant palangės, kad atvėstų, o pagrandukas nušoko nuo 

palangės ir pabėgo.  

Bėga, bėga ir sutinka kiškį.  

– Kur bėgi, pagranduk? –  sušuko kiškis. –  Sustok, aš tave suvalgysiu! 

– Nevalgyk manęs, kiškeli, geriau aš tau padainuosiu, – sako pagrandukas. Ir jis 

uždainavo: 

 

Aš duonutės kepaliukas, 

Vadinuosi pagrandukas. 

Mane iškepė senelė, 

Mane aušino senelis. 

Aš pabėgau nuo senelių 

Ir pabėgsiu nuo kiškelio. 

 

Kol kiškis klausėsi, pagrandukas pabėgo. Bėga jis toliau ir sutinka vilką. 

–  Sustok, pagranduk, aš tave suvalgysiu! – šaukia vilkas. 

– Nevalgyk, geriau aš tau padainuosiu, –  atsakė pagrandukas. Ir jis uždainavo: 

 

Aš duonutės kepaliukas, 

Vadinuosi pagrandukas. 

Mane iškepė senelė, 

Mane aušino senelis. 

Aš pabėgau nuo senelių, 

Aš pabėgau nuo kiškelio 

Ir pabėgsiu nuo vilkelio. 
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Kol vilkas klausėsi dainelės, pagrandukas nubėgo tolyn. Bėga bėga ir sutinka 

mešką. 

– Palauk, pagranduk! –  šaukia meška. –  Aš tave suvalgysiu. 

– Ne, meškute tetute, – pasakė pagrandukas. – Paklausyk, aš tau padainuosiu:  

 

Aš duonutės kepaliukas, 

Vadinuosi pagrandukas. 

Mane iškepė senelė, 

Mane aušino senelis. 

Aš pabėgau nuo senelių, 

Aš pabėgau nuo kiškelio, 

Aš pabėgau nuo vilkelio 

Ir pabėgsiu nuo meškutės. 

 

Kol meška klausė dainos, pagrandukas ir vėl pabėgo.  

Bėga pagrandukas toliau ir pribėgo griovį. O ant griovio krašto sėdi lapė. Sėdi, žiūri 

į pagranduką ir seilę varvina. 

– Ei, pagranduk! – kviečia lapė. – Ateik, ką tau parodysiu.  

Sustojo pagrandukas ir priėjo prie lapės.  

–  Pažiūrėk, mažasis pagranduk, koks čia gražus griovys, – plonu balseliu sakė lapė. 

Pažiūrėjo pagrandukas į griovį. Apsisuko jam galvelė ir įkrito į patį dugną. Lapė šoko į 

griovį, pagriebė pagranduką ir gardžiai suėdė. 

 

 

2. Pažiūrėk filmą.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WaYPFIdOGrE  

 

3. Atlik užduotis. 

 

1) Užpildyk lentelę. 

 

 Senelių trobelė Miškas 

išvaizda   

emocijos   

gyventojai   

 

https://www.youtube.com/watch?v=WaYPFIdOGrE
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2) Baik pildyti schemą. 

 

3) Įrašyk į eilėraštį trūkstamus žodžius. 

 

Aš duonutės kepaliukas, 

Vadinuosi pagrandukas. 

Mane iškepė senelė, 

Mane aušino senelis. 

Aš pabėgau nuo __________, 

Aš pabėgau nuo __________, 

Aš pabėgau nuo __________ 

Ir pabėgsiu nuo __________. 

 

4) Įsivaizduok, kad lapė nesuėdė pagranduko. 

Pakeisk eilėraščio pabaigą. 

 

Aš duonutės kepaliukas, 

Vadinuosi pagrandukas. 

Mane iškepė senelė, 

Mane aušino senelis. 

Aš pabėgau nuo __________, 

Aš pabėgau nuo __________, 

Aš pabėgau nuo __________ 

_________________________ 

_________________________ 



Parengė Klaipėdos Litorinos mokyklos 
surdopedagogė ekspertė Sigita Koroliovė 

 

5) Baik priežodžius. 

 

Bailus kaip __________ . 

Stiprus kaip __________ . 

Gudrus kaip __________ . 

Gardus kaip __________ . 

Piktas kaip __________ . 

 

6) Sugalvok kuo daugiau būdvardžių pasakos veikėjams. 

 

Rašyk taip: Kiškis yra bailus, greitas, ilgaausis, … 

 

7) Pagal planą aprašyk pagranduką. 

 

Aprašymo planas 

 Dydis. 

 Forma. 

 Spalva. 

 Kam naudojamas. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8) Prisimink, kaip močiutė darė pagranduką. 

Išnagrinėk žodžio dalimis   

 

p a g r a n d u k a s     d u o n k u b i l i s   
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Individuali užduotis 

1. Pažiūrėk filmą „Pagrandukas“. 

https://www.youtube.com/watch?v=WaYPFIdOGrE 

2. Nupiešk pagranduką. 

 

 

3. Pažymėk teisingus atsakymus. 

 
Pagrandukas yra: 

 kamuolys 

 balionas 

 duona 

 pyragas 
 

 
Pagranduką pagamino iš: 

 molio 

 smėlio 

 plastilino 

 miltų 
 

 

4. Apibrauk pasakos veikėjus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WaYPFIdOGrE

