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20 	 Ištaisyk klaidas 

Perskaityk sakinius ir rask klaidingas vietas. Ištaisyk jas.

Ištaka yra mažesnė upė, įtekanti į didesnę. Ta vieta, kurioje upė įteka į ežerą arba jūrą, vadinama vaga. 

Intakas – žemiausia slėnio dalis, kuria nuolat teka vanduo. Pagrindinė upė kartu su intakais sudaro upės baseiną. 

Vieta, kurioje pradeda tekėti upė, vadinama žiotimis. 

Žemės paviršiaus plotas, iš kurio vanduo suteka į pagrindinę upę, yra upynas. 

17 	 Upynas, upės baseinas

Upė su intakais sudaro upyną. 
1.	 Įsižiūrėk	į	paveikslą	ir	 

nubrėžk	šių	upių	baseinų	 
vandenskyrą.

2. Piešinyje matai tuščią upės …
baseiną.	Jame	sukurk	norimą	
upyną.

19 	 Upės slėnis

Tekėdama upė nuolat keičia kryptį, raitosi vingiais. Per ilgą laiką ji suformuoja slėnį, kurio pavyzdys pateiktas 
paveiksle. 

1.	 Reikiamose	vietose	įrašyk:	salpa / slėnis / vaga.  

21 	 Pasaulio upės

1.	 Kontūriniame	žemėlapyje	(16–17	p.)	įrašyk	šių	upių	pavadinimus.	Naudokis	atlasu.	
 amazonė / amūras / Darlingas / Dunojus / gangas / HvangHė / inDas / jangDzė / jenisejus / KoloraDas / Kongas / lena 

/ misisipė / nilas / obė / reinas / volga. 

2.	 Pateik	po	du	pavyzdžius	upių,	kurios:

a) išteka iš aukštų kalnų; ……………………………………………………………

b) įteka į jūrą; … ……………………………………………………………………

c) įteka į įlanką; … …………………………………………………………………

d) įteka į vandenyną. … ……………………………………………………………

Žemė – melsvoji planeta

2.	 Atrink	po	tris	teiginius,	kurie	dera	išgaub-
tajam,	o	kurie	–	įgaubtajam	krantams,	ir	
įrašyk	paveikslo	šonuose:	

statusis Krantas / nuolaiDusis Krantas /
teKa lėtai / teKa greitai / 
Kaupiasi sąnašos / 
arDomas Krantas / 
DiDelis gylis / neDiDelis gylis. 

18 	 Upių baseinai 

Greta matai šešias neįprastas schemas. Jos vaizduoja didžiųjų pasaulio upių upynus. 
1.	 Pasitelk	atlasą	ir	išsiaiškink,	kurioms	upėms	jie	priklauso.	Upių	pavadinimus	įrašyk	po	schemomis.
2.	 Schemose	įrašyk	pavadinimus	jūrų,	įlankų,	vandenynų,	į	kuriuos	įteka	upės.
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Orai ir klimatas 168–169 p.

5 	 Koks	dabar	oras?

Piešinyje vaizduojami trys skirtingose vietose esantys vaikai: Linas, Milda ir Tomas. Visi turi mobiliuosius telefonus 
ir kalbasi tuo pačiu metu. 
Ką kiekvienas atsakytų į klausimą: „Koks dabar oras?“ Atsakymus įrašyk po piešiniu.  

6 	 Kas	yra	orai? 

Atidžiai perskaityk vaikų pasa-
kojimą apie išvyką į gamtą. Kurie 
iš paryškintų žodžių ir skaičių su-
siję su temperatūra, vėju, debe-
suotumu, slėgiu, krituliais? 

Įrašyk juos reikiamose len-
telės vietose. Nepamiršk, kad šie 
orų požymiai pastebėti skirtingu 
dienos metu.

Kai 8 val. išvažiavome iš miesto, dangų gaubė tamsūs debesys, buvo šalto-
ka, nes oro temperatūra tesiekė 10ºC. Po pusės valandos privažiavome orų ste-
bėjimo stotelę. Sužinojome, kad oro temperatūra 12ºC, slėgis žemas. Jau po 10 
minučių prasidėjo dulksna, ėmė pūsti smarkus vėjas. Kai kuriems kilo mintis 
grįžti, tačiau nusprendėme vykti toliau. 10.00 val. prasidėjo lietus. Mums pa-
sisekė, kad liūtis ir stiprus vėjas greitai baigėsi, todėl važiavome toliau. Apie 
11.30 val. danguje pasirodė pragiedrulių, oro temperatūra pakilo iki 15ºC. Po 
valandos, 12.30, privažiavome dar vieną orų stebėjimo stotelę: oro temperatū-
ra 19ºC, slėgis kyla. Pasibaigus išvykai, 17 val. dangus buvo giedras, nematyti 
nė vieno debesėlio, termometras rodė 23ºC, pūtė silpnas gaivus vėjelis. 

Laikas 8.00
Temperatūra
Debesys pragiedruliai
Krituliai dulksna
Oro slėgis kyla
Vėjas

LINAS
MILDA

TOMAS 
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7 	 Orų prognozė: Lietuva

1. Kokia oro temperatūra dieną:

Utenoje?   

Kaune? 

Telšiuose? 

2. Kokia oro temperatūra bus naktį:

Varėnoje?  

Raseiniuose? 

Klaipėdoje? 

3. Kuriame mieste dieną bus aukščiausia oro tem-
peratūra? ………………………

4. Kuriame mieste naktį ji bus žemiausia? 
 …………………………

������

�������

������

�����

���������

���������

���������������

��������

�����
��������
�����������������

�������

�������

��������������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

������� ������

�������

�������

�������

������

������

– Šiandien aukščiausia  
temperatūra Tunise +35°C
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8  Orų prognozė: Europa

1. Kokia oro temperatūra:

Atėnuose?  Budapešte?  Vilniuje?         Helsinkyje? 

2. Išvardyk tris Europos miestus, kuriuose oro temperatūra: 
aukščiausia; .......................................................................................................................................
žemiausia. .......................................................................................................................................

3. Kuriuose miestuose ištisai lijo? ..................................................................................................................................


