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Skaitymas
Perskaityk tekstą, suskaidytą į keturias dalis, ir atlik užduotis.
Pagal E. Launikonytės knygos „Pelėnas, Varlėnas ir Bobo“ ištraukas,
labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, Vilnius, 2018 m.

Pelėno drąsa
Kai jau buvo visai netoli, Varlėnas, kuris ėjo priekyje, nustebęs sustojo.
– Paklausykite, – tarė jis, – koks keistas garsas. Atrodo, lyg kas knarktų.
Iš tiesų, iš Pelėno urvo sklido keistas garsas. Tarsi kas šnopuotų, užsnūdęs po sočių pietų.
Sunerimę draugai pirštų galiukais prisėlino prie urvo ir nustėro, pamatę plačiai atlapotas ir subraižytas duris.
– Žinote, aš gal čia palauksiu, – sušnabždėjo Boružėnas Bobo. Jis taip
virpėjo, kad net popierinė karūna ant jo galvos krūpčiojo.
1

1. ______________________
2

●

Užrašyk du veikėjus, kurie buvo paminėti tekste.
2. ______________________

●

Kur sustojo draugai?

a Prie Varlėno urvo.
b Prie Pelėno urvo.
c Prie Bobo urvo.
d Prie Lapino urvo.
3

●

Koks garsas sklido iš urvo?

a Kažkas braižė duris.
b Kažkas cypė iš baimės.
c Kažkas šnopavo ir knarkė.
d Kažkas čepsėjo pietaudamas.
4

Tekste parašyta, kad Boružėnas Bobo taip virpėjo, kad net popierinė karūna ant jo
galvos krūpčiojo. Kaip tuo metu jautėsi Bobo?

●

a Pyko
b Bijojo
c Džiaugėsi
d Liūdėjo
2 klasė

3

Skaitymas
Varlėnas su Pelėnu atsargiai prisėlino
arčiau ir pažvelgė pro langelį. Jiedu išvydo
Feliksą. Jis saldžiai miegojo, išsidrėbęs ant
sofos, apsikabinęs tuščią sausainių skardą.
Jam buvo visai nė motais, kad nešvariomis
letenomis teplioja pagalves.
– Po šimts vėdrynų, – sušnabždėjo
Varlėnas, – juk tai lapė!
– Taip, – niūriai atsiliepė Pelėnas. – Ir
jis surijo sausainius, kuriuos buvau iškepęs
Bobo gimtadieniui.
– Mano gimtadienio sausainius? – nusiminęs cyptelėjo Bobo.
– Šššš! – nutildė jį Pelėnas. – Tuoj mes tam nenaudėliui iškrėsime
mažytį pokštą.
5

Kas yra Feliksas?

●

a Pelė
b Varlė
c Lapė
d Boružė
6

Kurie žodžiai tinka pakeisti posakį Po šimts vėdrynų?

●

a Čia tai bent...
b Geras draugas.
c Kiek metų?
d Gražios gėlės!
7

Iš ko Pelėnas suprato, kad tai Feliksas suvalgė sausainius?

a Feliksas miegojo ant sofos.
b Feliksas buvo apsikabinęs tuščią skardą.
c Feliksas miegodamas knarkė.
d Feliksas prišiukšlino Pelėno namus.

4

2 klasė

●

Skaitymas
8

●

Kodėl Boružėnas Bobo buvo su karūna?

a Jis buvo karalius.
b Jis žaidė su karūna.
c Jis šventė gimtadienį.
d Jis slėpėsi nuo Felikso.
Nuvyniojęs Boružėnui nuo kaklo šaliką, Pelėnas pirštų galiukais įsliūkino į olą. Priėjo tiesiai prie Felikso ir mikliai supančiojo lapiuko letenas
raudonuoju šaliku. Kol Feliksas atsipeikėjo iš miegų ir suprato, kas čia dedasi, buvo jau iki nosies galiuko susuktas į šaliką ir negalėjo nė krustelėti.
– Begėdžiai! – suriko jis. – Tučtuojau mane paleiskite!
– Jei kas čia yra begėdis, tai tu, – niūriai burbtelėjo Varlėnas. – Kas tau
leido brautis į svetimą olą ir šlamšti svetimus sausainius?
– O aš buvau alkanas! – piktai atšovė Feliksas.
– Galėjai bent jau pasiklausti, – atsiduso Pelėnas. – Būtume pavaišinę.
9

●

Sunumeruok Pelėno veiksmus iš eilės.
Priėjo tiesiai prie Felikso.
Iki nosies galiuko susuko Feliksą į šaliką.
Šaliku surišo lapiuko letenas.
1

Nuvyniojo Boružėnui šaliką.
Pirštų galiukais įsliūkino į olą.

10

●

Kodėl Feliksas suvalgė sausainius?

a Norėjo paragauti, ar sausainiai skanūs.
b Jis išsikepė sausainių.
c Buvo jo gimtadienis.
d Jis buvo alkanas.

2 klasė

5

Skaitymas
11

Remdamasis tekstu, užbaik sakinius.
11.1

Feliksas pavadino draugus begėdžiais, nes... _______________________________

●

________________________________________________________________________
11.2

Draugai pavadino Feliksą begėdžiu, nes... _________________________________

●

________________________________________________________________________

12

Ką reiškia žodžiai pirštų galiukais įsliūkino?

●

a Tyliai įėjo.
b Greitai įbėgo.
c Garsiai įšoko.
d Sunkiai įšliaužė.
– Paleiskite mane, – suinkštė lapiukas. – Pažadu
nieko blogo daugiau neiškrėsti.
Feliksui skaudėjo pilvą, kaip būna, kai persivalgai svetimų sausainių. Be to, buvo labai gėda dėl to,
ką pridirbo.
– Paleiskime, – pasiūlė Pelėnas, – jam turbūt jau
visai kojos sustingo. Tegul eina namo.
Kai draugai atrišo Feliksą, jis pakilo, tylomis nusibraukė nuo kailio dulkes ir jau ruošėsi smukti pro
duris.
– Palauk, – tarė jam Pelėnas kiek dvejodamas. – Gal vis dėlto susitaikykime ir išgerkime drauge arbatos?
13

Ką Pelėnas pasiūlė Feliksui?

a Eiti pasivaikščioti.
b Suvalgyti sausainį.
c Išgerti arbatos.
d Gražiai elgtis.

6

2 klasė
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14

●

Ar Pelėnas draugiškas?
Taip

Ne

Parašyk vieną Pelėno veiksmą, rodantį, kad jis toks yra.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15

●

Kodėl ši pasaka pavadinta „Pelėno drąsa“?

a Nes viskas vyko Pelėno urve.
b Nes Pelėnas iškepė sausainių.
c Nes Pelėnas padarė karūną.
d Nes Pelėnas pamokė lapiuką.

2 klasė

7

S
2

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
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