
Sukūrė Klaipėdos Litorinos mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja  ekspertė SIGITA KOROLIOVĖ 
 

Užduotis visai klasei 

POVILAS VILLUVEIT „SPINČIUS“ 

1. Tu perskaitei knygą „Spinčius“. 

Su kokiais veikėjais susipažinai? 

Veikėjų vardus rašyk abėcėlės tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar čia yra visi knygos veikėjai?  

   Atsakei taip?                                                   Atsakei ne? 

   Kurie veikėjai tau patiko?                                Kokių veikėjų dar buvo? 

   ______________________________            ______________________________ 

   ______________________________            ______________________________ 

   ______________________________            ______________________________ 
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3. Kur gyveno Spinčius? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Aprašyk savo spintą. 

Naudokis aprašymo planu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spintos išorė:                                                                                        

 aukštis, 

 plotis, 

 gylis, 

 spalva, 

 iš ko pagaminta, 

 durų skaičius, 

 rankenų skaičius, 

 rankenų spalva, 

 iš ko pagamintos rankenos, 

 kojų skaičius, 

 kojų aukštis, 

 iš ko pagamintos kojos. 

 

3. Spintos vidus:                                                                                        

 lentynų skaičius, 

 lentynų spalva, 

 stalčių skaičius, 

 stalčių spalva, 

 pakabų skaičius, 

 pakabų spalva, 

 iš ko pagamintos pakabos, 

 kas yra tavo spintoje? 

4. Spintos būsena:   

 amžius, 

 būklė, 

 daiktų kiekis, 

 tvarka, 

 ar visi daiktai į ją tilpo?  

1. Kas tai yra? 
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SPINTA 

      

 

Tai yra                __ __ __ __ __ __ . Ji yra __ __ __ __ __ __ . 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Pakabink Spinčiaus kambaryje paveikslą. 

Tau reikės: 

 Sudaryti sakinius. 

 Nuspalvinti langelius. 

 Nurašyti sakinius. 

 Sudėti sakiniuose skyrybos ženklus.   

 Sugalvoti paveikslo pavadinimą. 

Sakinių sudėjimo instrukciija: 

 Parink kiekvienam veikėjui tinkančius žodžius.  

 Nuspalvink langelius su tais žodžiais veikėjo vardo spalva. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Spinčius 
 

Slibinas 
 

Lygintuvas 
 

Spinta 
 

Grindžius 
 

Lagaminčius 
 

Šaldytuvas 
Šeimos 
nariai 

 

Žiovuliai 
Kišenės 

gyventojai 
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      Lygintuvas       

     buvo Spintai Spinčiaus      

   Lagaminčius Grindžius patiko draugas keliauti kasė turėjo    

    knygų tunelius ir po žurnalų     

  Šeimoje   ir grindimis žemėlapį   buvo   

 dvi auklėti mergaitės   Slibinas   Beatričė Spinčių Margarita  

  mama    Popieriniau- 
skas 

   ir   

   Spinčius   mėgo   pasiima    

    ne  valgyti  savo     

     vietoje popierių paliktus      

      daiktus       

      tėtis       

  Šaldytuvas skaitė Žiovuliai Varžtelis pjūkliukais Bilietauskas pjovė maisto produktų   

  etiketes ir saga saldainių popierėlis gyveno tėčio jų sudėtį   

    įvairiomis megztinio Spinčių kišenėje kalbomis     
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6. Sutvarkyk Spinčiaus spintą. 

Tau reikės: 

 Įrašyti skyriaus pavadinimus. 

 Iškirpti juosteles su žodžiais. 

 Suklijuoti juosteles ant spintos. 

Skyriaus pavadinimas  Spinčiaus veiksmai  Būdo bruožai 

„Ai, mane pjauna“ Ant Spintos augino gėlę. Bailus 

„Antrasis vardas“ Atnešė Šaldytyvui knygų. Burbeklis 

„Burbos kalnas“ Bijo tamsos. Dėmesingas 

„Daug daug spintų“ Dėl jo kaltės iškilo Burbos kalnas. Išpuikęs 

„Debesyse“ Eina pas Grindžių į svečius. Išradingas 

„Gelbėkit, vagis!“ Ieško paslapties. Lengvabūdis 

„Grindžius“ Išskynė visas žibuokles. Mieguistas 

„Karalius“ Įkalbėjo Spintą keliauti pas senelius. Neatsakingas 

„Kieno čia kailis?“ Keliauja ieškoti lobių. Nedraugiškas 

„Kišenė“ Lenda prie radijo. Neklausantis 

„Laikrodis“ Mėgsta įsakinėti savo draugams. Nemandagus 

„Megztinis vėjui“ Nenorėjo tvarkyti savo popierių. Netvarkingas 

„Paslaptis“ Nieko negali rasti spintoje. Nuoširdus 

„Prarijo“ Norėjo susipažinti su megztinio kišenės gyventojais. Paslaugus 

„Radijas“ Nori turėti du vardus. Rizikuojantis 

„Slibinas“ Nori turėti širdį. Rūpestingas 

„Spinta“ Paliko debesyse visas šeimos šukas ir šepečius. Smaližius 

„Šaldytuvas“ Spinčių pjauna žiovuliai. Smalsus 

„Širdis“ Svajoja turėti nepaprastą švarką. Svajotojas 

 „Šokoladinis švarkas“ Žiovaudamas prarijo lentyną. Tinginys   

„Žemėlapis“ Viliojo laikrodžio rodykles šokoladinio sūrelio kvapu. Užmaršus 

„Žibuoklės“ Visą dieną mezgė vėjui megztinį. Žingeidus 
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Skyriaus pavadinimas  Spinčiaus veiksmai  Būdo bruožai  

„Ai, mane pjauna“ Spinčių pjauna žiovuliai. Mieguistas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

GALI NAUDOTIS ŽODYNU! 

https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/ 

https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/
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Pritaikyta užduotis  

POVILAS VILLUVEIT „SPINČIUS“ 

1. Tu perskaitei knygą „Spinčius“. 

Su kokiais veikėjais susipažinai? 

Baik rašyti veikėjų vardus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar čia yra visi knygos veikėjai?  

   Atsakei taip?                                                   Atsakei ne? 

   Kurie veikėjai tau patiko?                                Kokių veikėjų dar buvo? 

   ______________________________            ______________________________ 

   ______________________________            ______________________________ 

   ______________________________            ______________________________ 
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3. Kur gyveno Spinčius? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Aprašyk savo spintą. 

Naudokis aprašymo planu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spintos išorė:                                                                                        

 aukštis, 

 plotis, 

 gylis, 

 spalva, 

 iš ko pagaminta, 

 durų skaičius, 

 rankenų skaičius, 

 rankenų spalva, 

 iš ko pagamintos rankenos, 

 kojų skaičius, 

 kojų aukštis, 

 iš ko pagamintos kojos. 

 

3. Spintos vidus:                                                                                        

 lentynų skaičius, 

 lentynų spalva, 

 stalčių skaičius, 

 stalčių spalva, 

 pakabų skaičius, 

 pakabų spalva, 

 iš ko pagamintos pakabos, 

 kas yra tavo spintoje? 

4. Spintos būsena:   

 amžius, 

 būklė, 

 daiktų kiekis, 

 tvarka, 

 ar visi daiktai į ją tilpo?  

  

1. Kas tai yra? 

https://ekalba.lt/dabart

ines-lietuviu-kalbos-

zodynas/b%C5%ABkl

%C4%97?paieska=b

%C5%ABkl%C4%97

&i=ee7d1211-8cb9-

4ab7-b5f5-

e9f5e6e90005  

https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/b%C5%ABkl%C4%97?paieska=b%C5%ABkl%C4%97&i=ee7d1211-8cb9-4ab7-b5f5-e9f5e6e90005
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/b%C5%ABkl%C4%97?paieska=b%C5%ABkl%C4%97&i=ee7d1211-8cb9-4ab7-b5f5-e9f5e6e90005
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/b%C5%ABkl%C4%97?paieska=b%C5%ABkl%C4%97&i=ee7d1211-8cb9-4ab7-b5f5-e9f5e6e90005
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/b%C5%ABkl%C4%97?paieska=b%C5%ABkl%C4%97&i=ee7d1211-8cb9-4ab7-b5f5-e9f5e6e90005
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/b%C5%ABkl%C4%97?paieska=b%C5%ABkl%C4%97&i=ee7d1211-8cb9-4ab7-b5f5-e9f5e6e90005
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/b%C5%ABkl%C4%97?paieska=b%C5%ABkl%C4%97&i=ee7d1211-8cb9-4ab7-b5f5-e9f5e6e90005
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/b%C5%ABkl%C4%97?paieska=b%C5%ABkl%C4%97&i=ee7d1211-8cb9-4ab7-b5f5-e9f5e6e90005
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/b%C5%ABkl%C4%97?paieska=b%C5%ABkl%C4%97&i=ee7d1211-8cb9-4ab7-b5f5-e9f5e6e90005
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SPINTA 

      

 

Tai yra                __ __ __ __ __ __ . Ji yra __ __ __ __ __ __ . 

Spintos aukštis yra______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Pakabink Spinčiaus kambaryje paveikslą. 

Tau reikės: 

 Sudaryti sakinius. 

 Nuspalvinti langelius. 

 Nurašyti sakinius.  

 Sudėti sakiniuose skyrybos ženklus.   

 Sugalvoti paveikslo pavadinimą. 

Sakinių sudėjimo instrukciija: 

 Parink kiekvienam veikėjui tinkančius žodžius.  

 Nuspalvink langelius su tais žodžiais veikėjo vardo spalva. 

 

 

 

Šaldytuvas skaitė maisto produktų etiketes ir jų sudėtį įvairiomis kalbomis_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Spinčius 
 

Slibinas 
 

Lygintuvas 
 

Spinta 
 

Grindžius 
 

Lagaminčius 
 

Šaldytuvas 
Šeimos 
nariai 

 

Žiovuliai 
Kišenės 

gyventojai 

. 
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      Lygintuvas       

     buvo Spintai Spinčiaus      

   Lagaminčius Grindžius patiko draugas keliauti kasė turėjo    

    knygų tunelius ir po žurnalų     

  Šeimoje   ir grindimis žemėlapį   buvo   

 dvi auklėti mergaitės   Slibinas   Beatričė Spinčių Margarita  

  mama    Popieriniau- 
skas 

   ir   

   Spinčius   mėgo   pasiima    

    ne  valgyti  savo     

     vietoje popierių paliktus      

      daiktus       

      tėtis       

  Šaldytuvas skaitė Žiovuliai Varžtelis pjūkliukais Bilietauskas pjovė maisto produktų   

  etiketes ir saga saldainių popierėlis gyveno tėčio jų sudėtį   

    įvairiomis megztinio Spinčių kišenėje kalbomis     
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6. Sutvarkyk Spinčiaus spintą. 

Tau reikės: 

 Iškirpti juosteles su žodžiais. 

 Suklijuoti jas ant spintos. 

Skyriaus pavadinimas  Spinčiaus veiksmai  Būdo bruožai 

„Ai, mane pjauna“ Ant Spintos augino gėlę. Bailus 

„Antrasis vardas“ Atnešė Šaldytuvui knygų. Burbeklis 

„Burbos kalnas“ Bijo tamsos. Dėmesingas 

„Daug daug spintų“ Dėl jo kaltės iškilo Burbos kalnas. Išpuikęs 

„Debesyse“ Eina pas Grindžių į svečius. Išradingas 

„Gelbėkit, vagis!“ Ieško paslapties. Lengvabūdis 

„Grindžius“ Išskynė visas žibuokles. Mieguistas 

„Karalius“ Įkalbėjo Spintą keliauti pas senelius. Neatsakingas 

„Kieno čia kailis?“ Keliauja ieškoti lobių. Nedraugiškas 

„Kišenė“ Lenda prie radijo. Neklausantis 

„Laikrodis“ Mėgsta įsakinėti savo draugams. Nemandagus 

„Megztinis vėjui“ Nenorėjo tvarkyti savo popierių. Netvarkingas 

„Paslaptis“ Nieko negali rasti spintoje. Nuoširdus 

„Prarijo“ Norėjo susipažinti su megztinio kišenės gyventojais. Paslaugus 

„Radijas“ Nori turėti du vardus. Rizikuojantis 

„Slibinas“ Nori turėti širdį. Rūpestingas 

„Spinta“ Paliko debesyse visas šeimos šukas ir šepečius. Smaližius 

„Šaldytuvas“ Spinčių pjauna žiovuliai. Smalsus 

„Širdis“ Svajoja turėti nepaprastą švarką. Svajotojas 

 „Šokoladinis švarkas“ Žiovaudamas prarijo lentyną. Tinginys   

„Žemėlapis“ Viliojo laikrodžio rodykles šokoladinio sūrelio kvapu. Užmaršus 

„Žibuoklės“ Visą dieną mezgė vėjui megztinį. Žingeidus 
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Skyriaus pavadinimas  Spinčiaus veiksmai  Būdo bruožai  

„Ai, mane pjauna“ Spinčių pjauna žiovuliai. Mieguistas 

„Antrasis vardas“   

„Burbos kalnas“   

„Daug daug spintų“   

„Debesyse“   

„Gelbėkit, vagis!“   

„Grindžius“   

„Karalius“   

„Kieno čia kailis?“   

„Kišenė“   

„Laikrodis“   

„Megztinis vėjui“   

„Paslaptis“   

„Prarijo“   

„Radijas“   

„Slibinas“   

„Spinta“   

„Šaldytuvas“   

„Širdis“   

 „Šokoladinis švarkas“   

„Žemėlapis“   

„Žibuoklės“   

GALI NAUDOTIS ŽODYNU! 

https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/ 

https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/
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Individuali užduotis  

POVILAS VILLUVEIT „SPINČIUS“ 

1. Paklausyk pasakojimų apie Spinčių. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000125903/vakaro-pasaka-povilas-villuveit-spincius-i-d  

ir 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000126069/vakaro-pasaka-povilas-villuveit-spincius-ii-d  

 

Su kokiais veikėjais susipažinai? 

Sudėk veikėjų vardus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kurie veikėjai tau patiko?                                 

   ___________________________________________________________________________________________________________             
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https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000125903/vakaro-pasaka-povilas-villuveit-spincius-i-d
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000126069/vakaro-pasaka-povilas-villuveit-spincius-ii-d
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2. Kur gyveno Spinčius? 

    Atsakymo ieškok tarp raidžių A. 

AAAAAAAAAAAASAAAAAAAPAAAAAAAIAAAAAAANAAAAAATAAAAAOAAAAAJAAAAAEAAAAAA 

 

3. Aprašyk savo spintą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AUKŠTIS 

__________ 

    PLOTIS 

__________ 

  SPALVA 

__________ 

RANKENŲ    

SKAIČIUS 

__________ 

RANKENŲ    

SPALVA 

__________ 

STALČIŲ    

SKAIČIUS 

__________ 

LENTYNŲ    

SKAIČIUS 

__________ 

KOJŲ    

SPALVA 

__________ 

KOJŲ    

SKAIČIUS 

__________ 

TVARKA  

SPINTOJE 

  

SPINTOS 

AMŽIUS 

SENA NAUJA 
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4. Pakabink Spinčiaus kambaryje paveikslą. 

Tau reikės: 

 Nuspalvinti langelius. 

 Sugalvoti paveikslo pavadinimą. 
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5. Sutvarkyk Spinčiaus spintą. 

Tau reikės: 

 Iškirpti juosteles su žodžiais. 

 Suklijuoti jas ant spintos. 

 

Ką veikė Spinčius?  Koks buvo Spinčius? 

Augino ant Spintos gėlę.  Bailus 

Bijojo tamsos.  Dėmesingas 

Draugavo su Lygintuvu.  Draugiškas 

Ieškojo paslapties.  Mieguistas 

Keliavo su Spinta pas senelius.  Nemandagus 

Mezgė vėjui megztinį.  Neklausantis 

Nešė Šaldytuvui knygų.  Netvarkingas 

Netvarkė savo popierių.  Paslaugus 

Nieko nerado spintoje.  Rūpestingas 

Norėjo pamatyti Grindžiaus tunelius.  Smaližius 

Suvalgė šokoladinį švarką.  Smalsus 

Slėpėsi nuo Žiovulių.  Svajotojas 

Žiovavo neužsidengęs burnos.  Tingus 
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Ką veikė Spinčius?  Koks buvo Spinčius? 

Augino ant spintos gėlę.  Rūpestingas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NEBIJOK 

PRAŠYTI 

PAGALBOS! 
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ATSAKYMAI 

 

 

 

 

 

 

 

Šaldytuvas skaitė maisto produktų etiketes ir jų sudėtį įvairiomis kalbomis.  

Varžtelis, Bilietauskas, saga, saldainių popierėlis gyveno tėčio megztinio kišenėje. 

Žiovuliai pjūkliukais pjovė Spinčių. 

Šeimoje buvo dvi mergaitės: Beatričė, Margarita, mama ir tėtis. 

Spinčius pasiima ne savo vietoje paliktus daiktus. 

Slibinas Popieriniauskas mėgo valgyti popierių. 

Lagaminčius turėjo knygų, žurnalų ir žemėlapį. 

Grindžius kasė tunelius po grindimis. 

Spintai patiko keliauti ir auklėti Spinčių. 

Lygintuvas buvo Spinčiaus draugas. 

 

 

 

 

 

LA GA MIN ČIUS BI LIE TAUS KAS LY GIN TU VAS GRIN DŽIUS 

SPIN ČIUS SLI BI NAS MER GAI TĖS RA DI JAS 

SPIN TA ŠAL DY TU VAS ŽIO VU LIAI VARŽ TE LIS 
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      Lygintuvas       

     buvo Spintai Spinčiaus      

   Lagaminčius Grindžius patiko draugas keliauti kasė turėjo    

    knygų tunelius ir po žurnalų     

  Šeimoje   ir grindimis žemėlapį   buvo   

 dvi auklėti mergaitės   Slibinas   Beatričė Spinčių Margarita  

  mama    Popieriniau- 
skas 

   ir   

   Spinčius   mėgo   pasiima    

    ne  valgyti  savo     

     vietoje popierių paliktus      

      daiktus       

      tėtis       

  Šaldytuvas skaitė Žiovuliai Varžtelis pjūkliukais Bilietauskas pjovė maisto produktų   

  etiketes ir saga saldainių popierėlis gyveno tėčio jų sudėtį   

    įvairiomis megztinio Spinčių kišenėje kalbomis     
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Skyriaus pavadinimas Spinčiaus veiksmai Būdo bruožai 

„Slibinas“ Nenorėjo tvarkyti savo popierių.  Tinginys   

„Debesyse“ Paliko debesyse visas šeimos šukas ir šepečius. Užmaršus 

„Burbos kalnas“ Dėl jo kaltės iškilo Burbos kalnas. Burbeklis 

„Karalius“ Mėgsta įsakinėti savo draugams. Nedraugiškas 

„Grindžius“ Eina pas Grindžių į svečius.  Smalsus 

„Ai, mane pjauna“ Spinčių pjauna žiovuliai. Mieguistas 

„Kieno čia kailis?“ Ant Spintos augino gėlę. Rūpestingas 

 „Radijas“ Lenda prie radijo. Neatsakingas 

„Antrasis vardas“ Nori turėti du vardus. Išpuikęs 

„Spinta“ Įkalbėjo Spintą keliauti pas senelius. Neklausantis 

„Prarijo“ Žiovaudamas prarijo lentyną. Nemandagus 

„Paslaptis“ Ieško paslapties. Svajotojas 

 „Daug daug spintų“ Nieko negali rasti spintoje. Netvarkingas 

„Gelbėkit, vagis!“ Bijo tamsos. Bailus 

„Širdis“  Nori turėti širdį.  Nuoširdus 

„Šokoladinis švarkas“ Svajoja turėti nepaprastą švarką. Smaližius 

„Šaldytuvas“ Atnešė Šaldytuvui knygų. Paslaugus 

„Megztinis vėjui“ Visą dieną mezgė vėjui megztinį. Dėmesingas 

„Laikrodis“ Viliojo laikrodžio rodykles šokoladinio sūrelio kvapu. Išradingas 

„Žibuoklės“ Išskynė visas žibuokles. Lengvabūdis 

  „Kišenė“ Norėjo susipažinti su megztinio kišenės gyventojais. Žingeidus 

„Žemėlapis“ Keliauja ieškoti lobių. Rizikuojantis 
 


