PASAULIO PAŽINIMAS

Sausis

2 savaitė

Žmonės keičia pasaulį

3. Panašūs ir skirtingi
1

Vadovėlio pirmoje užduotyje minimi žinomi pasaulio statiniai. Ar žinai šių stati
nių pavadinimus? Įrašyk juos po paveikslėliais.

2

Vadovėlyje radai statistinės informacijos apie tai, kaip atrodytų pasaulis, jei jį
sumažintume iki šimto žmonių bendruomenės. Penkis šios informacijos aspek
tus pavaizduok skritulinėse diagramose (apytikriai). Sugalvok, kaip jas pavadinsi.
Langeliuose įrašyk pavadinimą ir tai, ką reiškia skaičiai. Pasinaudok pavyzdžiu.

TURI

3

Nuspalvink šalis, priklausančias euro zonai.

NETURI

MOBILIEJI TELEFONAI

8

9

GIMTOJI KALBA

Sausis

11. Aiškinuosi: sakmė ar padavimas?
Rašau laišką
Perskaityk lietuvių liaudies sugalvotą paaiškinimą, kodėl kurmis aklas.
Į langelius įrašyk trūkstamus skyrybos ženklus.
...............................................

KODĖL KURMIS AKLAS
Vieną dieną ponas dievas įsakė visiem žvėrim eit kelių tiest. Visi žvėrys susirinko, ištisą dieną dirbo. Tik vienas kurmis neatėjo. Tada ponas dievas nuėjo pas kurmį
ir klausia
Tai ko, kurmi, darban neatėjai
Tai kad aš blogai matau ir įsakymo perskaityti negalėjau
sumelavo kurmis, nors tada ne blogiau už kitus žvėris matė.
Supyko ponas dievas ir sako
Kad tu meluoji, tai nuo šios dienos iš viso nematysi.
Nuo tada kurmis vis po žeme rausias ir nieko nebemato.

2 savaitė

Žmonės keičia pasaulį

2. Iš šių veiksmažodžių padaryk daiktavardžius. Sutartiniu ženklu pažymėk daiktavardžių reikšmines žodžio dalis.
Įsakė – įsakymas, susirinkti – ................................, dirbti – ................................,
įeiti – ................................, meluoti – ................................, pykti – ................................ .
Prisimink vadovėlyje skaitytą
eilėraštį „Kurmis oro uoste“
(p. 36–37). Parašyk laišką oro
uosto vadovams ir pasiūlyk,
kaip reikėtų spręsti kurmio ir
oro uosto konfliktą. Gal tau
padės Niujorko miesto miškelio (p. 32–33) idėja?

Neužmiršk laiško
rašymo taisyklių.

Pasisveikinimas
su adresatu.
Pasakojimas
apie save ar
adresatui
rūpimus
dalykus.

Iš knygos „Kaip atsirado žemė“

1. Koks tekstas pateiktas – padavimas ar sakmė? Į juostelę virš teksto parašyk savo
pasirinkimą.

– fantastinis
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ovės kilmę.
aiškina viet

Sakmė – trum

pas pramanyta
s
pasakojimas,
kuriame veikia
mistinės būty
bės. Sakmė aiš
kina,
kas sukūrė žm
ones ir gyvūn
us,
kodėl vienaip
ar kitaip
elgiamasi.
Atsisveikinimas ir palinkėjimai.
Laiško autoriaus vardas, pavardė.
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ENGLISH

January

Lesson Three: Megacities
1

Week Two

Similar and Different

Let’s Revise

Look and match the words to the pictures.

1

Use don’t or doesn’t.
a) They……………have much money.

b) We ……………waste drinking water.

c) She ……………live in a luxury house.

d) You ……………call bad names.

e) He ……………go to school, he has to work.

electricity

a luxury building

drinking water

f ) We ……………fight.

a slum

g) He …………… help his parents.

2

Use Do or Does.
a) ……………you learn a lot?
b) ……………he have a pet?

c) ……………you like your new schoolbag?
2

d) ……………she visit her grandparents every week?

Find 8 differences in the pictures. Write them below.

e) ……………they live in a megacity?
3

Make the sentences negative and then change them into questions.
a) She lives in Lithuania.

A

B

.
. .
.
ıs a new board ın pıcture A. There ıs an old
. .
board ın pıcture B.
1. There

………………………………………………………………….......
3. ……………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………….
2.

94

.

.

.

.

She doesn’t lıve ın Lıthuanıa.
. .
.
.
Does she lıve ın Lıthuanıa?
b) It has many rooms inside. ……………......................................
………………………………………………………………….......
c) He works hard every day. …………….......................................
………………………………………………………………….......
d) She has a computer. ……………............................................
………………………………………………………………….......
e) She goes to school.……………..............................................
………………………………………………………………….......
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