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Užduotis visai klasei 

 

PASAKA APIE ROPĘ 

     Gyveno senelis ir senutė. Prie savo trobelės jie turėjo daržą. Senelis 

pavasarį pasodino ropę. Ropė augo, augo ir labai didelė užaugo. 

     Išėjo senelis į daržą ropės rauti. Rauna, rauna – neišrauna. Priėjo iš kitos 

pusės, rauna, rauna – niekaip neišrauna. Senelis pasišaukė senutę: 

     – Senute, senute, ateik, padėk man! 

     Senutė įsikibo į senelį, senelis – į ropę. Rauna, rauna – niekaip neišrauna. 

Pasišaukė anūkėlę: 

     – Anūkėle, anūkėle ateik, padėk mums! 

     Mergaitė įsikibo į senutę, senutė – į senelį, senelis – į ropę. Rauna, rauna – 

niekaip neišrauna. Pasišaukė šuniuką: 

     – Šuniuk, šuniuk, ateik, padėk mums! 

     Šuniukas įsikibo į anūkėlę, anūkėlė – į senutę, senutė – į senelį, senelis – į 

ropę. Visi rauna, rauna – niekaip neišrauna. Pasišaukė kačiuką: 

     – Kačiuk, kačiuk, ateik, padėk mums! 

     Kačiukas įsikibo į šuniuką, šuniukas – į anūkėlę, anūkėlė – į senutę, senutė 

– į senelį, senelis – į ropę. Visi rauna, rauna – niekaip neišrauna. Pasišaukė 

pelytę: 

     – Pelyte, pelyte, ateik, padėk mums! 

     Pelytė įsikibo į kačiuką, kačiukas – į šuniuką, šuniukas – į anūkėlę, anūkėlė 

– į senutę, senutė – į senelį, senelis – į ropę. Visi kaip patraukė ir išrovė tą ropę. 

 

1. Išvardink iš eilės visus pasakos veikėjus. 
 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 
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2. Apžiūrėk paveikslėlius. 

Kas čia netinka? 

Paaiškink. 

 

Pirmame paveikslėlyje ropę rauna............................................... 

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

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

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

Pasakoje nebuvo....................................................................... 

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

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

.............................................................................................. 
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Antrame paveikslėlyje ropę rauna............................................... 

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

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

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

Pasakoje nebuvo....................................................................... 

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

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

.............................................................................................. 
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Trečiame paveikslėlyje ropę rauna............................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakoje taip: 

       buvo                  nebuvo                     
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Pritaikyta užduotis  

 

PASAKA APIE ROPĘ 

     Gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo daržą. Senelis pasodino ropę. Ropė 

užaugo labai didelė. 

     Išėjo senelis ropės rauti. Rauna, rauna – neišrauna. Senelis pasišaukė 

senelę: 

     – Senele, padėk man! 

     Senelė įsikibo į senelį, senelis – į ropę. Rauna, rauna – niekaip neišrauna. 

Pasišaukė anūkę: 

     – Anūke, padėk mums! 

     Mergaitė įsikibo į senelę, senelė – į senelį, senelis – į ropę. Rauna, rauna – 

niekaip neišrauna. Pasišaukė šuniuką: 

     – Šuniuk, padėk mums! 

     Šuniukas įsikibo į anūkę, anūkė – į senelę, senelė – į senelį, senelis – į ropę. 

Visi rauna, rauna – niekaip neišrauna. Pasišaukė kačiuką: 

     – Kačiuk, padėk mums! 

     Kačiukas įsikibo į šuniuką, šuniukas – į anūkę, anūkė – į senelę, senelė – į 

senelį, senelis – į ropę. Visi rauna, rauna – niekaip neišrauna. Pasišaukė 

pelytę: 

     – Pelyte, padėk mums! 

     Pelytė įsikibo į kačiuką, kačiukas – į šuniuką, šuniukas – į anūkę, anūkė – į 

senelę, senelė – į senelį, senelis – į ropę. Visi patraukė ir išrovė ropę. 

 

1. Surašyk iš eilės visus pasakos veikėjus. 
 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 
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2. Apžiūrėk paveikslėlius. 

Kas čia netinka? 

Paaiškink. 

 

 

Pirmame paveikslėlyje ropę rauna............................................... 

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

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

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

 

 

 

Pasakoje taip: 

       buvo                  nebuvo                     
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Antrame paveikslėlyje ropę rauna............................................... 

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

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

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

 

Pasakoje taip: 

       buvo                  nebuvo                     
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Trečiame paveikslėlyje ropę rauna............................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakoje taip: 

       buvo                  nebuvo                     
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Individuali užduotis 

 

PASAKA APIE ROPĘ 

 

 

Senelis pasodino ropę.  

 

Ropė užaugo didelė. 

 
 

Senelis rauna ropę.  

 

Senelis ir senelė rauna ropę. 

 

Senelis, senelė ir mergaitė rauna ropę. 

 

Senelis, senelė, mergaitė ir šuo rauna ropę. 

 

Senelis, senelė, mergaitė, šuo ir katė rauna ropę. 

 

Senelis, senelė, mergaitė, šuo, katė ir pelė rauna ropę. 

 

 

Visi išrovė ropę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parengė Klaipėdos Litorinos mokyklos 

surdopedagogė ekspertė SIGITA KOROLIOVĖ                                                                                      Iliustracijos iš  
 

1. Klausykis pasakos 

https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFoDjU 

Sudėk iš eilės sakinius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFoDjU
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2. Apžiūrėk paveikslėlius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėk teisingą 

paveikslėlį 


