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ŽAIDIMAS RAIDŽIŲ MIESTAS ŽENKLAI

PATARIMAI MOKYTOJAMS IR TĖVELIAMS

Skaitydamas šią knygą ir atlikdamas užduotis keliausi po RAIDŽIŲ MIESTĄ. Raidės gyvena savo 
nameliuose. Mieste rasi RAIDŽIŲ ir ŽODŽIŲ GATVES. Jomis važinėja ŽODŽIŲ TRAUKINYS. 

Kaip skaityti šią knygą ir įsivertinti pasiekimus
Knyga sudaryta iš 6 skyrių. Kiekviename skyriuje susipažinsi su keliomis raidėmis. Kiekvienai 
raidei skiriama po du puslapius. Pirmiausia atlik pirmo puslapio užduotis. Jo gale rasi tris 
įsivertinimo simbolius: , , . Pagalvok, kaip tau sekėsi, kaip jauteisi, kokia buvo tavo 
nuotaika. Tada apibrėžk įsivertinimą atitinkantį simbolį:

tau sekasi puikiai, labai patinka atlikti užduotis, smagu;

tau sekasi gerai, jautiesi ramus;

tau kartais nepavyksta, dėl to būna nesmagu.

Paskui atlik antro puslapio užduotis ir taip pat įsivertink, kaip tau sekėsi, – pažymėk tinkamą 
simbolį. 

Kaip keliauti ŽODŽIŲ GATVE
Kai susipažinsi su pirmo skyriaus raidėmis ir 17 puslapyje prieisi ŽODŽIŲ GATVĘ, iškirpk 
geltonas didžiosiomis raidėmis parašytų žodžių korteles. Imk po kortelę ir skaityk žodžius. Tuos 
žodžius, kuriuos jau moki perskaityti, atidėk į šalį. Tuos, kurių dar nemoki, skaityk su tėveliais 
arba mokytoju. Paskui atversk kitą kortelių pusę ir skaityk mažosiomis raidėmis parašytus 
žodžius. Juos suskirstyk – į vieną voką arba dėžutę dėk tuos, kuriuos jau moki perskaityti,  
o į kitą – tuos, kurių dar nemoki. Kitą kartą skaityk žodžius, kurių dar nepavyko perskaityti.

Kaip keliauti ŽODŽIŲ TRAUKINIU
Paskutiniame kiekvieno skyriaus puslapyje rasi ŽODŽIŲ TRAUKINĮ. Jis veža žodžius, 
kuriuos tu gali lengvai perskaityti. Skaityk iš viršaus žemyn. Viršuje žodžiai parašyti 
didžiosiomis raidėmis, apačioje – mažosiomis. Iš karto be klaidų perskaitytą žodį pažymėk 
 – bus aiškiau, ką jau moki skaityti, o kas dar nesiseka. Likusius žodžius galėsi perskaityti
ir pažymėti   vėliau. Jei mažosiomis raidėmis skaityti dar nemoki, nenusimink – keliauk
pirmyn, o vėliau galėsi grįžti jų mokytis.

Kaip rasti RAIDŽIŲ MIESTO LABIRINTĄ
Kiekvieno skyriaus pabaigoje rasi Kalbučio vairuojamą automobilį. Žalias šviesoforo signalas 
reiškia, kad atlikai visas užduotis ir gali keliauti pirmyn. Kalbutis tave nuveš į RAIDŽIŲ 
MIESTO LABIRINTĄ, esantį knygos 86–87 puslapiuose. Atsiversk tuos puslapius, keliauk 
LABIRINTU. Pasirink pirmą, oranžinę, gatvę. Rask joje paveikslėlį ir ieškok paveikslėlio 
pavadinimo. Radęs nuspalvink oranžine spalva. Tada grįžk atgal ir mokykis pažinti antro 
skyriaus raides. Baigęs skyrių vėl keliauk į LABIRINTĄ. Eik raudona gatve ir raudonai 
spalvink joje rastų paveikslėlių pavadinimus. Kai baigsi visus knygos skyrius ir atliksi visas 
LABIRINTO užduotis, Kalbutis tave pasveikins ir įteiks diplomą.

SMAGIOS KELIONĖS PO RAIDŽIŲ MIESTĄ!

Aiškiai tark garsą, žodį.

Įsiklausyk į garsus.

Pažymėk varnele, nuspalvink. 

Rašyk pieštuku. 

Skaityk.

Rask žodžių raides kompiuterio 
klaviatūroje ir surink žodžius. 

Skaityk, rašyk iš kairės į dešinę. Iškirpk žodžius.

Atlikęs užduotį dėk iškirptus 
žodžius į paprastą voką arba 
dėžutę.

Atlikęs užduotis pažymėk,  
kaip jautiesi: apibrėžk simbolį. 

Raidžių mieste užsidegė žalias 
šviesoforo signalas – kelias laisvas, 
gali keliauti į RAIDŽIŲ MIESTO 
LABIRINTĄ.

PATARIMAS MOKYTOJAMS IR TĖVELIAMS 

ŠIE ŽENKLAI TAU PADĖS ATLIKTI UŽDUOTIS.

Vaikui susipažįstant su kiekviena raide ir garsu, pirmiausia reikėtų skirti užduotis pagal šį pavyzdį:
• Įsižiūrėk į raidę A. Į ką panaši raidė A? Parodyk didžiąją raidę A. Parodyk mažąją raidę a.
Susipažįstant su nosinėmis raidėmis, atliekama papildoma užduotis:
• Raidė A kartais turi nosinę. Parodyk Ą ir ą.
Susipažįstant su priebalsėmis, skaitoma ne EŠ, EM, JOT, o ŠŠŠ, MMM, JJJ ir pan.
Aptariant paveikslėlius su žodžių schemomis, kuriose garsai pažymėti taškais ( • ),
reikėtų aiškiai, lėtai ištarti paveikslėlio pavadinimą, paprašyti vaiko pakartoti žodį ir įsiklausyti
į nurodytą garsą. Tada nusakoma to garso vieta žodyje (pradžioje, viduryje ar gale), pavyzdžiui:
• Įsiklausyk, kaip tariu: OŽYS. Pakartok: OŽYS. Kur girdi garsą O – žodžio pradžioje, viduryje ar gale?
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SIEKIAI. Pažinti raides L l. Išskirti raidę ir garsą L žodžiuose, nusakyti jų vietą žodyje. Atpažinti aplinkos 
ženklus. Rašyti raides L l pagal rodykles.
UŽDUOTYS
•  Klausyk žodžių. Kai išgirsi garsą L, suplok: LAPĖ, MAMA, LAPAS, TOMAS, LŪŠIS, SALA, ... .
•  Įsižiūrėk į ŽENKLUS. Paaiškink, ką jie reiškia, kam reikalingi. Sukurk sutartinių ženklų, nupiešk juos 

popieriaus lape. Paaiškink, ką tie ženklai reiškia.
•  Apibrėžk raidę L žodžiuose. Kurioje žodžio vietoje ji yra? 

• ••

ŽMONĖS BENDRAUJA, PRANEŠA VIENAS KITAM 
ŽINIĄ ĮVAIRIAIS ŽENKLAIS.  

L

ŽENKLAS

LIGONINĖ

DEGALINĖ

VALGYKLA

TUALETAS

L l

SIEKIAI. Skaityti skiemenis, žodžius. Žodžius, kuriuose yra nežinomų raidžių, atspėti iš pirmo skiemens. 
Skaityti žodžius, sudarytus iš dviejų uždarųjų trijų raidžių skiemenų. Lyginti žodžius. Skaityti rišlius sakinius.
UŽDUOTYS
•  Tyrinėk žodžius. Kiek skiemenų žodyje ŠALMAS, žodyje PALTAS? Kiek raidžių žodyje? Kiek raidžių 

pirmame skiemenyje? Kiek antrame? Kiek iš viso? Tark žodžius skiemenimis ir suplok tiek kartų,  
kiek yra skiemenų.

•  Kokie šuniukų vardai? Pabrauk juos. Parašyk vardus popieriaus lape.

LO LO – LOPAS
LA LA – LAŠAS

LŪ LŪ – LŪPOS
LU LU – LUKAS

SKIEMENŲ ŽAIDIMAS

ŽODŽIŲ DARYKLĖ

LAŠA, LAŠA, LAŠA.
ŠALTA. AMSAS SUŠALO:
– AM AM – ŠALTA MAN.
O LOTAS SU PALTU.
TAM NEŠALTA.
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SIEKIAI. Pažinti raides F f. Išskirti raidę ir garsą F žodžiuose. Suprasti diagramas. Rašyti raides F f.  
UŽDUOTYS
•  Perskaityk vardus. Kuris iš jų tau gražiausias? Sukurk įdomių vardų, kurie prasideda garsu F.  

Sugalvok arba sukurk kačių, šunų vardų, kurie prasideda garsu F.
•  Skaityk diagramą – pasakyk, kiek raidžių turi kiekvienas vardas. Kuris vardas ilgiausias, trumpiausias? 

DIAGRAMAS GALIME BRAIŽYTI IR SKAITYTI.  
PERSKAITYK DIAGRAMĄ.

F

Ff

FĖJAKIEK RAIDŽIŲ TURI VARDAS?

FAUSTA

FELIKSAS

FELICIJA

FLORA

FORTŪNATA

FILOMENA

• •
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SIEKIAI. Pajusti kalbos ritmą, intonaciją. Skaityti tekstą. Rašyti žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo tarimo. 
UŽDUOTYS
•  Skaityk eilėraščio posmelį. Įsižiūrėk į ženklus: kurį eilutės skiemenį tari stipriau – pirmą, vidurinį ar 

paskutinį? Skaityk posmelį skiemenimis ir belsk ritmą pagal ženklus. Skaityk dar kartą ir pagal ženklus 
plok ritmą. 

•  Koks teksto pavadinimas? Apie ką tekstas? Koks berniuko vardas? Koks triušio vardas?  
•  Tekste skirtingomis spalvomis apibrėžk tašką, klaustuką, šauktuką. Skaityk sakinius pagal tai,  

kokie ženklai yra jų gale. Pabrauk F. 

RITMO ŽAIDIMAS

ŽODYNĖLIS

ŽIRAFA ZEFYRAS FOTELIS

FOKUSAS
FAUSTAS JAU SU FRAKU.
TUOJ RODYS FOKUSĄ.
– MATAI, TAVO FIKIS TUPI!
FAUSTAS MOST RANKA.
KUR FIKIS? NĖRA.
– FAUSTAI, ATIDUOK MANO FIKĮ!
– TAVO FIKIS ANT FOTELIO!
TAI BENT FOKUSAS!

AFA FA
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HERBAS
CENTAS
HIMNAS
CUKRUS
ČEKIS
HAMAKAS
CITRINA
ČESNAKAS
herbas
centas
himnas
cukrus
čekis
hamakas
citrina
česnakas
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ŽODŽIŲ 
TRAUKINYS

ĮSIVERTINKIME 
PASIEKIMUS

CIRKAS
Haris mėgsta cirką.
Bus cirko artistas.
Nusuko dviračio ratą.
Ir turi vienratį.
Mina jį, sukasi ratu.
Papūga Čirė rėkia:
– Cirkas! Cirkas be pinigų!
– Cit, Čire! Man repeticija!
– Man peticija! Peticija! 
– Ne peticija! Tau atrakcija!
– Akcija! Akcija! 
Cirkas be pinigų!

SIEKIAI. Skaityti tekstus. Suvokti sakinio intonaciją. Plėsti žodyną. Įsivertinti 
pasiekimus. 
UŽDUOTYS
• Skaityk tekstą su mama arba tėčiu. Papūgos ir berniuko pokalbį skaitykite 

vaidmenimis: vienas skaito papūgos žodžius, kitas berniuko. Skaitykite 
šaukiamąja intonacija. 

• Koks berniuko ir koks papūgos vardas? Lėtai tark ir rašyk vardus popieriaus lape. 
• Su tėveliais išsiaiškink, ką reiškia žodžiai ARTISTAS, REPETICIJA, PETICIJA, 

ATRAKCIJA, AKCIJA. Tai tarptautiniai žodžiai. Kitomis kalbomis jie skamba 
panašiai. Kartu prisiminkite daugiau tarptautinių žodžių.

 

PIRMYN! Į RAIDŽIŲ MIESTO LABIRINTĄ!

TAU PUIKIAI PAVYKO 
ATLIKTI UŽDUOTIS!

abėcėlė

cirkas

Henrikas

Cecilija

česnakas

ančiukas

himnas

močiutė

hamakas

cinamonas

cukinija

kolekcija

kačiukas

policija

cepelinas

ŽODŽIŲ GATVĖ
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SIEKIAI. Skaityti žodžius, parašytus mažosiomis raidėmis. Skaityti ir suprasti tekstą. 
UŽDUOTYS
•  Ką reiškia žodis HUMORISTĖ? Skaityk tekstą. Koks mergaitės vardas?  

Kam skambina HERTA? Ką veikia jos močiutė? Ką Herta pataria močiutei? 
Kokia teksto nuotaika? Kas tau labiausiai patiko tekste? 

•  Hertos ir močiutės pokalbį skaitykite dviese. Lėtai tark ir rašyk vardą HERTA. 
•  Išimk iš voko mėlynas žodžių korteles. Mokykis skaityti žodžius. 

HUMORISTĖ
– LABAS, MOČIUTE. KĄ VEIKI?
– SODINU CUKINIJAS.
KAI UŽAUGS, KEPSIU BLYNŲ. 
TU MĖGSTI.
– MOČIUTE, NEVARK.
GERIAU PASODINK BLYNĄ. 
UŽAUGS DAUG BLYNŲ. 
NEREIKĖS KEPTI.
– PRAJUOKINAI MANE, HERTA!
– AŠ HU-MO-RI-STĖ, MOČIUTE!

SKAITYTI SMAGU! SKAITYK SU TĖVELIAIS.

SUDUŽO – CINKT
NUKIRPO – ČEKŠT
SUCYPĖ – CYPT

GARSŲ MĖGDŽIONĖ 


