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Ežys Liūtas Šamas Drugelis Žaltys
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*Brydė – išbristas ruožas.

Kurio gyvūno prie ūkininko sodybos tikrovėje nesutiktum? Paveiksle jį nubrauk 
ir paaiškink, kodėl.

Išbrauk gyvūną, kuris nėra plėšrūnas.

Pažymėk, kurie gyvūnai gyvena bendruomenėmis.

 Žaltys, sraigė, erelis, liūtas.
 Skruzdėlė, bitė, vilkas, stumbras.
 Delfinas, šernas, voverė, ežys.
 Gandras, antis, kengūra, genys.

Kodėl kai kurie gyvūnai gyvena bendruomenėmis? Pažymėk, kuris atsakymas 
netinka.

 Lengviau prisitaikyti prie klimato sąlygų.
 Lengviau apsiginti nuo priešų.
 Lengviau rasti maisto.
 Lengviau auginti jauniklius.

Kuris iš pavaizduotų gyvūnų čia netinka? Paaiškink, kodėl.

Gyvūnus nuo pavojų gelbsti kojos, uodega, iltys, kvapas. Kas gelbsti gyvūnus, 
pavaizduotus paveiksle „Ūkininko kiemas“? Parašyk bent 2 pavyzdžius.

Ar žinai, kas išduoda gyvūnus? Ūkininkas lengvai skiria, kur prasliūkino vilkas, 
kur  prabėgo šuo, nesupainioja elnio pėdsakų su karvės bryde*. Kas prikrėtė eibių 
ūkininko kieme? Tokia pačia spalva nuspalvink pėdsaką ir gyvūno pavadinimą.

Parašyk, kokiems ūkininko kiemo gyventojams priklauso šios kojos.

Į langelius įrašyk raides: V – vandens paukštis, L – laukinis paukštis, N – naminis 
paukštis.

Nuspalvink neskraidančio paukščio koją.

1.

2.

Voverė Šernas Ežys Lapė
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33

34Parašyk, kokį vandens augalą matai ūkininko tvenkinyje. Koks lapuotis medis auga ūkininko kieme?

Parašyk pateikto vandens augalo dalių pavadinimus ir jų paskirtį.

Kuris iš pavaizduotų vaisių yra vandens lelijos? Apibrauk.

32 Ką bendra turi šis ūkininko kieme augantis medis su Kanados vėliava ir 
skiriamuoju ženklu, kurį privalo turėti vairuotojai, jeigu jų vairavimo stažas 
mažiau nei 2 metai? Parašyk.

Apibrėžk šio medžio sėklą.

1.

2.

3. Nuspalvink sėklą, kuri netinka. Paaiškink savo pasirinkimą.

Kurio iš paveiksle „Ūkininko kiemas“ pavaizduotų medžių lapai išgarina mažiau 
vandens? Kodėl?

Spygliuočių medžių vaisius – kankorėžis. Sujunk linija medžio pavadinimą  
ir jo vaisių.

35

36

EglėKėnis MaumedisPušis

31
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Paveiksle pavaizduota ūkininko šeimos virtuvė. Išvardyk, kokie čia esantys 
daiktai yra pagaminti iš augalų.

66

Ūkininko žmona rūpinasi sveika gyvensena, todėl laisvalaikiu renka vaistažoles. 
Įvardyk jos surinktas vaistažoles.

67

Kuriuos produktus ūkininkas laiko senelio statytame skliautiniame rūsyje*? 
Nuspalvink tinkamas korteles.

64

*Skliautinis rūsys – statinys, kuriame visus metus temperatūra išlieka  tokia pati (+1 °C).

Uogienė

Sūris

Morkos

Medus

Kiaušiniai

Aliejus

Kumpis

Valgomieji ledai Kruopos

Kuri temperatūra (–12 °C, +1 °C, +5 °C, +15 °C) yra tinkamiausia kiekvienam 
produktui laikyti? Pažymėk ją.

65

Kuri vaistažolė padeda stabdyti kraujavimą? Apibrėžk ją.
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Koks įvykis sieja schemą ir medalį?

86-oje užduotyje apibrėžk Lietuvos valstybingumo istorinio laikotarpio, kuriuo 
vyko mūšis, pavadinimą.

Schemoje apibrėžk, kas vadovavo lietuvių ir rusų pulkams.

Kas pralaimėjo mūšį? Kas tai rodo schemoje?

Kuris iš schemoje pavaizduotų simbolių iki šių dienų yra Lietuvos valstybės 
simbolis?

87

1.

4.

3.

2.

88

1.

Kokį Lietuvos valstybingumo istorinį laikotarpį žymi šis herbas?

Su kuria valstybe buvo sudaryta sąjunga šiuo laikotarpiu?  
Apibrėžk.

Carinė Rusija          Latvija          Lenkija          Vokietija          Austrija

Pabrauk valstybę, kuriai atiteko didžiausia Lietuvos dalis po Abiejų Tautų 
Respublikos padalijimo.

Rusijai                      Vokietijai                      Lenkijai                      Austrijai                      Prūsijai

Kas tinka šiems žmonėms? Korteles nuspalvink tokia pačia spalva.

Jonas Basanavičius

Emilija Pliaterytė

Vincas Kudirka

Jurgis Bielinis
Motiejus Valančius

– laikraščio „Aušra“ redaktorius.

– lietuviškų knygų leidybos organizatorius spaudos draudimo metais.

– 1831 m. sukilimo dalyvė.

– knygnešys.

– laikraščio „Varpas“ redaktorius.

Žalgirio mūšis. Baigiamasis kautynių etapas
2.

89

Kuriam Lietuvos valstybingumo istoriniam laikotarpiui priklauso šie visuomenės 
veikėjai? Parašyk.

Vincas Kudirka „Tautišką giesmę“ parašė  
ir paskelbė laikraštyje „Varpas“. 1919 m.  
ji patvirtinta Lietuvos himnu. Parašyk himno  
trečią posmelį.

2.

1.

Tanenbergas

Žalgiris  
(Griunvaldas)

Vytautas

Jogaila

Totorių 
stovykla

LDK 
stovykla

Lenkų 
stovykla

Faulenas
Marša

Liudviksdorfas

Logdau

Zidramas

Vokiečių  
stovykla

Ulrichas fon  
Jungingenas

Puolimas

Atsitraukimas

Valenrodo dalinių sunaikinimas

Lenkų pulkai

Lietuvių ir rusų pulkai

Smolensko pulkai

Kryžiuočių pulkai


