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Kovo 20 diena 2020 metai 
 
 
Gramatika 
 
Užbaigti versti tekstą į lietuvių kalba . Pabraukti veiksmažodžius ir skliausteliuose 
pažymėti jų laiką . 
 
Tekstas 
 
Liepa – July – named after the Linden tree. It is called this way, because at the time of 
July, the Linden tree starts to bloom, and at the same time the bees bring in honey, which 
is very known for its superior taste. 
 
Rugpjūtis – August – literally meaning cutting ryes. It is called tihs way, because at the 
time of August all the rye from last year is being cut/harvested. 
 
Rugsėjis – September – literally meaning sowing ryes. It is called this way, beacause at 
the time all the rye is being sowed/ planted for the upcoming year. 
 
Spalis – October – the literal meaning is the fragments of the husk of flax. It is named this 
way, because October was the time when all the husks of flax were being beaten. 
 
Lapkritis – November – Its meaning is very obvious. It literally means the time of the year, 
when leafs start to fall. 
 
Gruodis –  December – named after the word gruodas, meaning lumpy frozen land. It is 
called this way, because at the time of December, the weather becomes colder and the 
winter starts to unfold.m 
 

Veiksmažodžių asmenavimas 
 
1.Aš , tu , jis , ji 
Mes , jūs , jie , jos - žodžiai , kurie nurodo asmenį . 
 



2.Prie šių žodžiu deriname veiksmažodžius . Tai vadiname ASMENAVIMU , 
 
3.Išasmenuoti veiksmažodžius- eiti , valgyti , klausti , plaukti  esamajame laike. 
 
          Vienaskaita.                                                Daugiskaita 
Pav.  Aš   einu , valgau , klausiu , plaukiu.        Mes …….. 
         Tu   eini , valgai ………….                            Jūs………….. 
         Jis , ji.    ………...                                           Jie , jos………. 
 
 

Skaitymas 
 

1.Perskaityti pradėtą skaityti pasaką apie Maumą ir Maumedį. 2. 
Garsiai perskaitykite pasaką tėveliams. 

Abu pasakos veikėjai labai skirtingi, tačiau ir panašūs. Maumas – 
mielas nedidelis maumiukas nykštukas apsirengęs iš lapų ir žolių 
austu drabužiu. Jis gyvena klampioje, pelkėtoje pakrantėje, kuri 
tinka tik maumams. Maumedis – aukštas, išdidus, stiprus 
spygliuotis medis, augantis kitoje ežero pusėje. Juos sieja 
vienišumo jausmas. Abu jie apimti graudulingo ilgesio. Kiekvienas 
jų turi savo šviesią svajonę. 
 
MAUMEDŽIO MAUMAS 
 
Paseksiu Tau pasaką apie maumą ir maumedį. 
Maumedžio nesidairyk miškuose. Mūsų miškuose karaliauja eglės ir pušys. Maumedžiai mėgsta 
būti vieni. Dar jiems patinka parkai arba tykios, nedidelės kapinaitės. Vasarą galbūt neatskirsi 
maumedžio nuo kitų spygliuočių. Palauk, kol ateis ruduo – kol ims dažyti lapus spalis, o lapkritis 
juos nukrės. Maumedis – spygliuotis, bet gels kartu su lapuočiais, o žiemop numes ir švelnias 
savo adatas. Kas, kad stovės nuogas... Maumedis stiprus. Ir išdidus. 
Mano pažįstamas maumedis auga paežerėje. Seniai seniai ten būta dvaro. Ne vėjas sodino 
maumedį. Sodino gero žmogaus ranka. Ne vėjas išpustė dvaro gėrybes – išpustė karai. Godūs 
žmonės nusiaubė dvaro griuvėsius. Liko vien pamatai. 



Gudrus valstietis kartą norėjo kirsti maumedį – ir... sudrebėjo ranka... Per stipriai tą akimirką 
suošė vėjas, per garsiai sušniokštė ežere vanduo, per šaižiai suklykė paukštis nebuvėlis kitame 
krante. 
Maumedis liko. Dairosi sau išdidus. Vis svajoja: o kas ten, kitame ežero krante? 
Kitame krante, alksnyne, gyveno Maumas. Toks mielas nedidelis maumiukas nykštukas iš lapų 
ir žolių austu sidabro žalumo drabužiu. Jo pakrantė – tikras maumynas. Klampu, pelkėta – tinka 
vien tik maumams. Gal dar bebrams... Retsykiais atlekia kaimo vaikai. Apsidairo, pasislapsto 
kemsyne, sušlampa kojas ir lekia atgal. Maumyne nejauku. 
Maumas iš tolo matė galingą maumedį kitame krante, o maumedis nediduko maumo – ne. Tylus 
tas maumukas, nedrąsus. Mauminėja nuo ryto iki vakaro, renka pelkių žoles, taisosi guolį, 
šnekina paukščius. Gražiausia jam atrodė gulbių šeima: išdidi, laisva. Ir visada kartu. O! Kad 
taip paplaukiojus po ežerą, kad paskrajojus padangėmis ant gulbių sparnų! 
Bet gulbinas ant stiprios nugaros plukdė tik gulbiukus. Piktai į maumiuką šnairavo gulbė. Ar gali 
jai būti savas tas keistas padaras – toks vikrus pakrantėje, toks baikštus vandenyje? 
Kartą virš ežero skrido ančių šeima. Pikti medžiotojai išbaidė jas iš Mėlynųjų ežerų. 
Nėra vietos Mėlynuosiuose? Tiks Rudieji – tiks maumedžio ežeras. Jis pelkėtas, todėl rudas, bet 
kartais, kai švysteli saulė, nusidažo violetine spalva. 
Krykštaudama po naujus namus – po ežerą – plaukiojo antis ir šeši ančiukai, o septintasis, 
neklaužada, vis dairėsi į krantus. Maumo pusė jam atrodė įdomesnė nei maumedžio. Be 
reikalo... Ančiukas pasiklydo tankiose žolėse. 
Jei ne laiku atskubėjęs Maumas, dar ilgai būtų antis rykavusi ežere, graudžiai čiepsėtų broliai ir 
sesės, dairydamiesi jauniausiojo žolėtame ežero dugne. 
Dėkinga už išgelbėtą sūnų antis Maumui siūlė ir šį, ir tą: 
− Gal nori pasivaišinti varle? O gal tau patiktų paskraidyti debesyse? 
Maumas norėjo tik vieno: aplankyti maumedį. Juk visada taip atrodo: tikrasis gyvenimas ne 
savame, o kitame, nepasiekiamame krante. 
Kas ten plaukia ežeru vorele? Gal karaliaus svita? 
O ne! 
Tai antis gabena Maumą į viešnagę, o paskui ją plaukia klusni ančiukų šeima. Vien septintasis, 
tas neklaužada, tebesidairo: kas krantuose? Kas dugne? 
Gal kada paežerėje užtiksi ir Tu mano pažįstamą maumedį... Nenustebk, jei pasigirs daina. Tai 
Maumas sūpuojasi aukštoje viršūnėje. Sūpuojasi ir dainuoja, ir glosto švelnius spyglius nedidele 
ranka. Virš Maumo ir maumedžio praskrenda antys. Jos klausia: 
− Gal nori, Maumai, namo? Į pelkes? 
− Ne... Nė už ką! 
Adomaitytė G. Karuselė. Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2007, p. 35-3 
 
 
Raštu atsakykite į pateiktą  klausimą. 
 



1.Kurie iš šios pasakos veikėjai yra pagrindiniai ir kurie nėra 
pagrindiniai-valstietis, gulbės,antis, ančiukai, medžiotojai, kaimo 
vaikai, Maumas, Maumukas? 
 
Daugiau klausimų apie Maumą ir Maumedį bus kituose klasės darbuose. 
 
Mok.Rasa Bertulė  
  
  
 
 
 
 
 


