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Skaitymas
Pagal J. Vislander knygą „Mamulė Mū laipioja po medžius“, Vilnius, Nieko rimto, 2007.

Plast plast plast. Atskrido varna ir nutūpė šalia
Mamulės Mū. Ant nugaros persimetusi maišelį.
– Sveika, Varna. Ką čia turi?
– Visus savo daiktus, – atsakė varna. – persikraustau čionai. Mat noriu
būti šalia savo draugės.
Karvė apsidžiaugė.
– Čia, į tvartą, kaip šaunu, Varna!
– Kad man kas uodegą išpeštų! Ne
į tvartą, o į ūkininko namą, – paaiškino
varna.
1

●

Kas yra Mamulė Mū?

a Varna
b Karvė
c Ūkininkė
d Uodega
2

●

Ką sumanė Varna?

a Persikraustyti į tvartą.
b Aplankyti Mamulę Mū.
c Persikraustyti į ūkininko namą.
d Palikti pasaugoti savo daiktus.
3

●

Varna pasakė: Kad man kas uodegą išpeštų! Kaip ji tuo metu jautėsi?

a Išsigando
b Apsidžiaugė
c Nuliūdo
d Pasipiktino
2 klasė

3

Skaitymas

Varna ėmė rodyti daiktus maišelyje. Buvo linksma ir pakiliai nusiteikusi.
– Žie, pasiėmiau savo čiužinį. Ir pagalvę, ant kurios parašyta „Varna“. Ir
lėkštę su šakute ir šaukštu. Žadu apsigyventi kamine. Ten visada išgirsiu, kai
ūkininko žmona mane šauks, norėdama paduoti valgio. Geriausia – picos.
Lietiniai irgi gerai. Tikiuosi, ji užpils kečupo!
– Ūkininko žmona? Ar tai ji – tavo draugė? – pasitikslino Mamulė Mū
nusivylusi.
– Ji man vakar davė lietinį su mėsos įdaru.
– Ir todėl ji – tavo draugė?
– Mano vienintelė draugė, – patvirtino varna užsimerkusi.
Varna nuskrido. Karvės uodega liūdnai
karojo. Net ragai šiek tiek nulėpo. Ir skambalas
netilindžiavo.
4

Pažymėk varnele (
Pica

5

) visus daiktus, kuriuos Varna turėjo savo maišelyje.

Šakutė Lietiniai Skambalas Čiužinys Šaukštas

Ką labiausiai mėgsta valgyti Varna?

Lėkštė

●

Pagalvė

●

a Lietinius
b Mėsą
c Picą
d Kečupą
6

Kodėl Varna nutarė apsigyventi ūkininko name?

a Ten tikėjosi gauti maisto.
b Name buvo kaminas.
c Ten galėjo susidėti savo daiktus.
d Kad būtų arčiau Mamulės Mū.
4
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●

Iš teksto nurašyk vieną sakinį, rodantį, kad Varnai nuskridus karvė liūdėjo.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8

●

Kodėl Varna ūkininko žmoną vadina savo vienintele drauge?

a Ji pakvietė Varną gyventi ūkininko name.
b Ji pasiuvo pagalvę su užrašu „Varna“.
c Ji padovanojo Varnai šaukštą ir šakutę.
d Ji davė Varnai lietinį su mėsos įdaru.

Praėjo ilgoka valandėlė, ir Varna sugrįžo. Bet jos nuotaika jau buvo
subjurusi.
– Man liūdna. Šiandien ūkininko žmona visai negera. Nieko skanaus
negavau. Ir dar lyti pradėjo. Aš ten nebegyvensiu! – niršo Varna.
– Kamine? – pasiteiravo Mamulė Mū.
– Ji pakūrė krosnį! Karrr! Galvą sušlapau, o užpakalį
perkaitau.
– Užpakalį perkaitai. Mūūū, vargšele.
– Kraustysiuos atgal į savo lizdą, – ryžtingai tarė Varna.
Plast plast plast. Ir ji nuskrido.

9

●

Remdamasis tekstu, užbaik sakinius. Rašyk skirtingas pabaigas.
Varna sušlapo galvą, nes ____________________________________________
________________________________________________________________
Varna perkaito užpakalį, nes ________________________________________
________________________________________________________________
Varna supyko ant ūkininko žmonos, nes _______________________________
________________________________________________________________
2 klasė
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11

Kaip pasikeitė varnos savijauta prieš apsigyvenant ūkininko name ir pagyvenus
jame?

a Džiaugėsi

Supyko

b Stebėjosi

Išsigando

c Liūdėjo

Nusiminė

d Svajojo

Gyrėsi

Ką reiškia žodis niršo?

a Liūdėjo
b Pyko
c Guodėsi
d Verkė

Varnos lizdas kūpsojo pačioje eglės viršūnėje.
– Sveika, Varna! – pašaukė Mamulė Mū. – Štai ir aš. Dviračiu atvažiavau,
o paskui į medį įlipau!
Karvė atsisėdo ant šakos šalia lizdo. Ir pažvelgė į Varnos namų vidų.
– Oi, kaip pas tave gražu, Varna! – Mamulė Mū buvo sužavėta. – Žiūrėk,
kiek nuotraukų ant spintos priklijuota.
– Čia mano nuotraukos, – patenkinta tarė Varna.
Mamulė Mū apžiūrėjo jas visas. Ir staiga kažkas jai krito
į akį.
– Betgi mūūū, o kas gi čia? Kas toje mažoje nuotraukytėje
apačioje? – parodė Mamulė Mū.
– Karvė... – Varna nusuko akis.
– Kokia karvė?
– Tu.
Mamulė Mū be galo nudžiugo ir šypsodamasi žiūrėjo į
Varną.

6
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●

Sunumeruok įvykius pagal jų seką.
Karvė pamato savo nuotrauką.
Mamulė Mū lipa į medį.
Karvė pažvelgia į Varnos namų vidų.
1

Mamulė Mū važiuoja dviračiu.
Karvė supranta, kad yra Varnos draugė.

13

●

Tekste parašyta: kažkas jai krito į akį. Ką reiškia šis pasakymas?

a Kažkas nukrito.
b Ji labai apsidžiaugė.
c Į akį kažkas įkrito.
d Ji kažką pastebėjo.
14

●

Ar norėtum turėti tokią draugę kaip Varna?
Taip

Ne

Remdamasis tekstu, paaiškink, kodėl taip manai.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
15

●

Kuris pavadinimas labiausiai tinka šiai pasakai?

a Geriausia draugė
b Gyvenimas kamine
c Varnos ir Mamulės Mū nuotykiai
d Svečiuose pas Varną

2 klasė
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IŠSAKYK SAVO NUOMONĘ APIE ATLIKTAS
UŽDUOTIS
Pabrauk, kas tinka.
Ar užduotys tau patiko?

Taip

Ne

Ar užteko laiko?

Taip

Ne

Ar buvo lengva viską atlikti?

Taip
Nacionalinis egzaminų centras
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius

Ne

