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1 Kas yra Lipotapas?

a Nematytas paukštelis

b Žalias vabalėlis

c Minkštas padarėlis

d Įžūlus vikšras

●

Pagal P. Juodišiaus „Tvinklio laikrodukas“, Vilnius: Arka, 2001.

Virtuvėje     grikių       kruopų     maišelyje      gyveno

Lipotapas.     Toks     mažas,    minkštas     padarėlis,     labai

mėgstantis    kruopas.   Savo   kruopomis    Lipotapas   labai

rūpinosi.     Vis     skaičiuodavo,     rūšiuodavo.    Tinginiauti

neturėjo   kada.    Tik   gaila,   kad    šeimininkė    Abubalina

visai     nevertino    Lipotapo    triūso.   Vos    tik   surasdavo

kruopas,   tuoj   pat   iš   jų   išvirdavo   košę.
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2 Kur pradžioje gyveno Lipotapas?

a Kruopų maišelyje

b Žydinčioje pievoje

c Aukštame medyje

d Grikių košėje

●

3 Ką reiškia žodis triūsas?

a Rūpestis

b Darbas

c Tvarka

d Dėkingumas

●
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4 Kaip Lipotapas apibūdino šeimininkę Abubaliną?

a Įžiūlioji

b Netvarkingoji

c Siaubingoji

d Nedėkingoji

●

Kartą Lipotapą Abubalina išmetė lauk. 

–  Ech,     nedėkingoji!     –     sušuko       pasipiktinęs

Lipotapas,    –    išmesti    mane    iš    gimtojo    maišo!    –

Lipotapas  piktai   treptelėjo    ir    jam  ant   galvos   nukrito

lapas.    Nustebęs    apsidairė     ir     pirmą     kartą     išvydo

pasaulį.   Spindintį    dangų,   aukštus    medžius,    žydinčias

pievas, linksmus drugelius.

– Ojojojoj,      kokia      grožybė,      gražiau      net     už

kruopas,       –      susižavėjo      jis.    –      Bet      labai      jau

neprižiūrėta,              visai            nesuskaičiuota,            neišmatuota,

nesužymėta,   nesurašyta.    Reikia  viską  čia  sutvarkyti!
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5 Kaip elgėsi Lipotapas, išmestas iš namų. Pažymėk teisingą veiksmų 
seką.

a Sušuko       treptelėjo       apsidairė

b Treptelėjo       sušuko       apsidairė

c Sušuko       apsidairė       treptelėjo

d Apsidairė       treptelėjo       sušuko

●

6 Kokios Lipotapo mintys rodo, kad jis džiaugėsi pirmą kartą išvydęs 
pasaulį? Įrašyk jo mintis į burbulą.

●
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7 Rask tekste ir nurašyk sakinį, kurį Lipotapas pasakė nuvydamas 
paukščiuką.

●

Ir     ėmėsi    Lipotapas    darbo:    išmatavo    pievą,

suskaičiavo      medžius,     surašė      lapelius,     sužymėjo

žiedelius   ir   net   kiekvienam   vabaliukui  prikabino   po

numerėlį. Patenkintas  savo  darbu  jis  ramiai užmigo. Bet

pabudęs  buvusios tvarkos  neberado. Nors  medžiai ir liko

savo  vietose, bet  lapelių ant  jų buvo per daug. Raudonos

gėlytės kažkur  dingo,  bet  atsirado  geltonos.  O be to dar

atskrido  kažkoks  nematytas  paukščiukas.

– Jukš  iš  čia!  –  supyko  Lipotapas.  –  Tavęs  nėra

mano  sąraše.

Paukščiukas   nuskrido,   bet    išsigandę   pabėgo   ir   trys

žali   vabalėliai.

– Stokit,  stokit, juk jūs jau suskaičiuoti!  –  mojavo

rankom Lipotapas.
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8 Ką Lipotapas dirbo gamtoje? Pagal pavyzdį sujunk rodyklėmis        
Lipotapo veiksmus su gamtos dalykais.

●

9 Koks buvo mėgstamiausias Lipotapo užsiėmimas?

a Žaisti su drugeliais.

b Skaičiuoti, rūšiuoti daiktus.

c Virti grikių košę.

d Tinginiauti ir svajoti.

●

sužymėjo

išmatavo

surašė

suskaičiavo

pievą

žiedelius

medžius

lapelius
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10 Tekste parašyta:

– Koks siaubas! – pasipiktino Lipotapas, – Kaip galima gyventi 

tokiam netvarkingam pasauly! 

Kodėl Lipotapui pasaulis pasirodė netvarkingas?

a Nes rado daug šiukšlių.

b Nes nebuvo kruopų.

c Nes pasaulis keitėsi.

d Nes nebuvo kur miegoti.

●

Bet  tuo  metu  prasidėjo  dar  blogesni  dalykai:  vėjas

nupūtė    kelis    lapelius,    saulė    pasislėpė    už    debesėlio, o

vienas įžūlus vikšras net pavirto drugeliu.

– Koks   siaubas!   –   pasipiktino   Lipotapas,  –  Kaip

galima gyventi tokiam netvarkingam pasauly!

Ir   jis,   suradęs   kitą   kruopų   maišelį,  pasislėpė jame,

rūpestingai     perskaičiavo     kruopas,      užrašė      knygelėj,

tvarkingai   sudėjo   ir   ramiai   užmigo.
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11 Perskaitei tekstą apie Lipotapą. Daug apie jį sužinojai. Ar Tau patinka 
Lipotapas?

Parašyk, kodėl.

●

12 Kuris pavadinimas labiausiai tinka šiai pasakai?

a Nuotykiai virtuvėje

b Saldus sapnas

c Svečiuose pas drugelius

d Tvarkos mylėtojas

●

Patinka Nepatinka



IŠSAKYK SAVO NUOMONĘ APIE ATLIKTAS UŽDUOTIS

Pabrauk, kas tinka.

Ar užduotys tau patiko?

Ar užteko laiko?

Ar buvo lengva viską atlikti?

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne
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