Visai klasei

DIKTANTAS
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Kokia yra perlinė širdis?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Padėk mėnuliui suskaičiuoti perlus.
 Perlai slepiasi po tuščiu rombu. Nuspalvink juos geltona spalva.
 Rombą su tašku nuspalvink mėlyna spalva.
 Dvigubą rombą nuspalvink žalia spalva.












































































































































































































































































































3. Kiek perlų gulėjo ežero dugne?
Sukūrė Klaipėdos Litorinos mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė SIGITA KOROLIOVĖ

www.korsigita.com

Pritaikyta užduotis

DIKTANTAS
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. Kokia yra perlinė širdis?
 pikta  nuoširdi  verksminga  žiauri

 pavydi

2. Padėk mėnuliui suskaičiuoti perlus.
 Perlai slepiasi po tuščiu rombu. Nuspalvink juos geltona spalva.
 Rombą su tašku nuspalvink mėlyna spalva.
 Rombą su kitu rombu viduje nuspalvink žalia spalva.
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3. Kiek perlų gulėjo ežero dugne?
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Individuali užduotis

DIKTANTAS
Įklijuok sakinius.
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Individuali užduotis

DIKTANTAS
1. Įklijuok sakinius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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12.

2. Padėk mėnuliui suskaičiuoti perlus.


              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

3. Kiek perlų gulėjo ežero dugne?
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DIKTANTAS

Viename ežere gyveno žuvis. Jos namelis buvo perlo kriauklė. Žuvies širdis
buvo perlinė. Visi ežero gyventojai vadino ją Perle.
Kartą žvejys užmetė tinklą. Tinklas pasiekė ežero dugną ir užkabino
kriauklę. Perlė verkė ir prašė padėti. Bet niekas negalėjo jos išvaduoti. Žuvies
ašaros virto perlais. Naktį mėnulis mėgsta žiūrėti į ežero dugną. Jis bando
suskaičiuoti Perlės ašaras. Kiekvieną naktį mėnulis gauna vis kitokį atsakymą.

Viename ežere gyveno žuvis.
Jos namelis buvo perlo kriauklė.
Žuvies širdis buvo perlinė.
Todėl visi ežero gyventojai vadino ją Perle.
Kartą žvejys užmetė tinklą.
Tinklas pasiekė ežero dugną ir užkabino kriauklę.
Perlė verkė ir prašė padėti.
Bet niekas negalėjo jos išvaduoti.
Žuvies ašaros virto perlais.
Naktį mėnulis mėgsta žiūrėti į ežero dugną.
Jis bando suskaičiuoti Perlės ašaras.
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Kiekvieną naktį mėnulis gauna vis kitokį atsakymą.

1. Viename ežere gyveno žuvis.
2. Jos namelis buvo perlo kriauklė.
3. Žuvies širdis buvo perlinė.
4. Todėl visi ežero gyventojai vadino ją Perle.
5. Kartą žvejys užmetė tinklą.
6. Tinklas pasiekė ežero dugną ir užkabino kriauklę.
7. Perlė verkė ir prašė padėti.
8. Bet niekas negalėjo jos išvaduoti.
9. Žuvies ašaros virto perlais.
10. Naktį mėnulis mėgsta žiūrėti į ežero dugną.
11. Jis bando suskaičiuoti Perlės ašaras.
12. Kiekvieną naktį mėnulis gauna vis kitokį atsakymą.
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