Pašte
Pašto maišai sukraunami
į lėktuvus. Maišas su laišku
senelei yra skraidinamas
į paštą senelės mieste.
Haklis rašo laišką senelei.

Kiekviename senelės miesto
rajone yra po laiškininką.
Jis nuneša laišką į paštą, o ten pašto darbuotojas
jį pasveria. Tada pašto darbuotojas ant laiško
užklijuoja pašto ženklą. Kitas pašto darbuotojas
spaudu užantspauduoja laišką. Dabar ant laiško
matyti, kada buvo išsiųstas.
Rūšiuotojas visus laiškus, siunčiamus
į senelės miestą, sudeda į vieną maišą.
Visi kiti laiškai sudedami į kitus maišus.
Senelės laiškininkas įsideda Haklio
laišką į savo krepšį.

SENELĖ
KATĖ

Pašto mašinos vairuotojas nuveža
maišus į oro uostą.

Senelė laiminga sulaukusi
iš Haklio laiško, ar ne?

Darbėnų mokykla
Autobuso vairuotojas šiuos
vaikus veža į mokyklą.

MOKYKLINIS AUTOBUSAS

AĄBCČDEĘĖFG
HIĮYJ K L M N O P
RSŠTUŲŪVZŽ
Panelė Medutė paprašo Kirmėliuko parašyti
abėcėlę ant lentos. Šaunuolis Kirmėliukas!

Panelė Medutė yra mokytoja.
Ji skaito apsakymus mokiniams...

...ir padeda jiems išmokti skaičiuoti iki dešimties.

Prižiūrėtojas Džo palaiko švarą ir tvarką mokykloje.
Jis atėjo į klasę išvalyti langų. Oi! Vietoj to jis gali
išmaudyti mokinius. „Pamoka baigta“, – pasakė
panelė Medutė.

Plušantys namų
tvarkytojai
Visi padeda tvarkytis namuose.
Kai visi pluša, namuose smagu.
Ji verda.
Ji plauna langus.
Jis renka lapus.

Jis dažo triratį.
Jis plauna indus.

Ji sukasa sodo žemę.

Jis šluoja
grindis.

Ji dengia stalą.

Jis surenka
šiukšles.

Jis kloja lovas.

Ji laisto sodą.

Jis grėbia žolę.
Jis pjauna veją.

Jis veža žemes.
Jis sutvarko
drabužius.
Ji siurbia dulkes.
Jis skina braškes.

Kirmėliukas eina į polikliniką

Metas Kirmėliukui pasitikrinti
sveikatą. Poliklinikoje jį pasveikina
seselė. „Labas, Kirmėliuk, – sako ji. –
Tave apžiūrės daktaras Liūtas.“

Daktaras Liūtas apžiūri Kirmėliuko gerklę.
„Išsižiok ir sakyk „aaa“, – paprašo daktaras
Liūtas. – Labai gerai!“
„Tavo svoris tinkamas tokiam plonam vyrukui
kaip tu“, – sako daktaras Liūtas.
Dabar Kirmėliukui tikrinamos akys.
„Kirmėliuk, pasakyk man, ką matai akių
tikrinimo lentelėje“, – sako akių gydytoja.
„Obuolius“, – atsako Kirmėliukas.

Kirmėliukui daroma rentgeno
nuotrauka. „Tavo vidaus
organai sveiki, Kirmėliuk“, –
sako rentgenologė.

Tai greitosios pagalbos automobilis. Jo vairuotojas
nuveža pacientus į ligoninę, kai jiems skubiai
reikia pagalbos.

Dantų gydytoja apžiūri Kirmėliuko
dantis. „Labai gerai, Kirmėliuk. Tavo
dantys sveiki“, – sako ji.

„Tu labai gerai matai“, – sako daktarė
Triušytė.

Seselė Nelė nuveda Kirmėliuką
pas pacientą su lūžusia koja.
Vargšas pacientas!
Seselės žino, kaip reikia
prižiūrėti ligonius.

