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1 Kur vyksta veiksmas?

a Aistės kambaryje

b Miegamajame

c Vonios kambaryje

d Virtuvėje

●

Paklausykite,     kas     nutiko    Aistės

kojinaitei. Kartą vonios kambaryje Aistutė

nusimovė  vieną  kojinę,  nusiplovė   vieną

koją,  o  antrajai...  pritrūko  jėgų.  Saldžiai

nusižiovavusi,  su  viena  kojine  ant  kojos

nukiūtino miegoti.

–   Ak,    –    išsigando   pamesta    ant

vonios grindų kojinė. Ką daryti? Kaip pavyti?

– Lįsk pro durų apačią, – patarė dantų šepetukai.

Jie buvo įsižeidę, kad mergaitė neišsivalė dantų.

Kojinė šmurkštelėjo pro plyšį, bet netyčia nuvingiavo ne į Aistės 

kambarį, o į virtuvę. Ten ją pagavo vėjas ir nusinešė.

Pagal N. Kepenienės „Madingiausias krokodilas“, Vilnius: FOLIUM, 1998.
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2 Kodėl Aistė nenusiplovė antros kojos?

a Ji tingėjo plauti antrą koją.

b Ji norėjo miego.

c Jai dar reikėjo išsivalyti dantis.

d Ji pametė vieną kojinę.

●

3 Kaip jautėsi kojinė numesta ant vonios grindų?

a Įsižeidusi

b Išsigandusi

c Supykusi

d Nustebusi

●
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4 Ką kojinei patarė dantų šepetukai? Nurašyk patarimą į burbulą. ●

5 Kodėl kojinė nuskubėjo pro durų plyšį?

a Norėjo pavyti Aistę.

b Norėjo į virtuvę.

c Norėjo, kad ją išplautų.

d Norėjo, kad vėjas nusineštų.

●
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6 Ar Aistė buvo tvarkinga mergaitė?

Remdamasis tekstu paaiškink, kodėl taip manai.

●

7 Pasakoje rašoma Kojinė šmurkštelėjo pro plyšį. Kuriuo žodžiu netiktų 
pakeisti žodį šmurkštelėjo?

a Prabėgo

b Prašliaužė

c Prasmuko

d Pralindo

●

Taip Ne
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8 Į ką buvo panaši kojinė?

a Į lėktuvą

b Į paukštį

c Į lakūną

d Į uodegą

●

Skrenda   kojinė  –  gal  ir  ne visai balta, bet vis dėlto šiek tiek

panaši į gulbę, na, jei ne į gulbę, tai gal bent į žąsį.

– O! – nustebo paukščiai. – Koks tamsta paukštis?

Bet  kojinė  įsižeidusi   nieko  neatsakė   –   nei  ji  tamsta,  nei

paukštis. Kilo  kilo  į  viršų  ir  susidūrė  su  lėktuvu.  Lėktuvui  net 

variklis   užgeso   iš   nuostabos,  jau  būtų  ir  nukritęs,  jei   kojinė

nebūtų   paklaususi:

– Ar  negalėčiau  pasilaikyti  jums  už

uodegos,   tamsta?   –  pakartojo  ji  naujai

išmoktą žodį. 

Išgirdęs   tokius   mandagius  žodžius,

lėktuvas atsikrenkštė   –  variklis  vėl  ėmė 

ramiai dirbti – ir tarė:

– Žinoma, meldžiamoji.

Gražus pokalbis, tiesa? Tik per tą kojinę lakūnas net pražilo.
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9 Su kuo skrisdama susidūrė kojinė? ●

10 Kodėl autorė apie lėktuvo ir kojinės pokalbį parašė: Gražus pokalbis, 
tiesa?

a Nes lėktuvas ir kojinė vartojo mandagius žodžius.

b Nes kojinė prakalbino lėktuvą.

c Nes lakūnas buvo mandagus.

d Nes lėktuvas leido kojinei laikytis už uodegos.

●
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11 Ką po kelionės sugalvojo veikti kojinė?

a Pavalgyti

b Išsimaudyti

c Paskraidyti

d Pasikalbėti

●

Lėktuvas   skrido   į  Afriką.  Pamačiusi  mėlynus  Nilo  vandenis, 

kojinė nusprendė, kad vertėtų po kelionės išsimaudyti. Staiga atsiiria 

krokodilas.

– Ai! Kokia įdomi žuvis... Papusryčiausiu! 

– Aš ne žuvis, meldžiamasai, – paaiškino kojinė, pavartodama 

dar vieną naujai išmoktą gražų žodį. – Aš – kojinė.

– O kas tai yra? – susidomėjo krokodilas mandagiąja atvykėle.

– Ten,  iš  kur aš atskridau, mus dėvi visi,  kurie laikosi mados.

– Gal aš, meldžiamoji, galėčiau jus... dėvėti? – krokodilui net 

seilė nutįso.

–  Žinoma,    toks    gerai    išauklėtas

krokodilas  turėtų  dėvėti  kojinę,  –  labai

apsidžiaugė pasiūlymu kojinė.

Nuo  to  laiko  šis krokodilas yra pats

madingiausias Nile, nes  mūvi kojinę ir ją 

nuolat skalbia. Beje, jam tai visiškai nesunku. O gal jums gaila Aistės? 

Man tai labiau gaila anos kojinės, kuri liko ant Aistės kojos.



2 klasė

SkaitymaS

9

12 Kodėl, anot kojinės, krokodilas turėtų ją dėvėti?

a Nes krokodilas plaukiojo Nile.

b Nes krokodilas laikosi mados.

c Nes buvo gerai išauklėtas krokodilas.

d Nes galėjo nuolat skalbti kojinę.

●

13 Sunumeruok įvykius pagal jų seką.

Kojinė sutiko krokodilą.

1 Kojinę pagavo vėjas.

Kojinė susidūrė su lėktuvu.

Kojinė maudėsi Nile.

●
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14 Kaip manai, kuri kojinė laimingesnė?

Ta, kurią mūvi krokodilas.

Ta, kuri liko pas Aistę.

Remdamasis tekstu paaiškink, kodėl taip manai.

●

15 Kuris pavadinimas labiausiai tiktų šiai pasakai?

a Kojinės nuotykiai

b Kojinė ir draugai

c Kojinė Afrikoje

d Kojinės pasakojimai

●



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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