
Viktorina „Knygose atgyja lėlės” 

 I turas 

 

• Nomeda Marčėnaitė „Lėlė” 

• Juris Zvirgzdinis „Tobijo paistalai” 

• Eno Raud, Edgar Valter „Cypliukas” 

• Eduard Uspenskij „Kūlverstukas: Naujieji 
draugai” 

 

 

 



 
 



1. Ką Vaiva, viešėdama kaime, rado pas 
močiutę ant aukšto? 

a) Mažulytę lovelę ir seną seną lėlę. 

b) Daug paveikslų, molbertą, dažus ir teptukus. 

c) Daug senų knygų, žurnalų, paveikslų, 
mažulytę lovelę bei lėlės galvą. 

 



2. Iš ko mergaitė padarė lėlei kūną? 

a) Iš drobinio maišelio, vėliau prisiuvo pliušinio 
meškiuko kūną.  

b) Pasiuvo iš trikotažo ir prikimšo vatos. 

c) Iš tvirto kartono. 



3. Kaip lėlė atsidūrė močiutės 
namuose? 

a) Tai buvo Vaivos močiutės lėlė, kurią jai 
padovanojo kaimynų mergaitė. 

b) Tai buvo Vaivos prosenelės draugės lėlė. Kai 
kaimynų šeimą vežė į Sibirą, per skubėjimą 
draugė lėlę pametė, o Vaivos prosenelė ją atrado 
ir pasiliko sau. 

c) Lėlę Vaivos mamai nupirko tėvai. 



4. Kokių idomybių ir nuotykių Vaiva su 
lėle patyrė kaime?  

a) Kiauras dienas Vaiva maudėsi ir žaidė su lėle. 

b) Padėjo močiutei grėbti šieną ir prižiūrėti 
bites. 

c) Vaiva su lėle statėsi namą, aplankė bažnyčią, 
kapines, vežė šieną ir miegojo ant jo. 





1. Iš kur namuose atsirado meškiukas 
Tobijas? 

a) Tobiją atnešė Kalėdų Senelis. 

b) Meškiuką dovanojo DRAUGAI. 

c) Vieną dieną šeimininkas gavo siuntinį, 
kuriame buvo TOBIJAS. Siuntėjo adreso 
užrašyta nebuvo. 

 



2. Kodėl Tobijas NIEKADA nevaikšto 
išsižiojęs?   

a) Tobijas moka SKAITYTI ir RAŠYTI, todėl 
puikiai žino, jog vaikščioti išsižiojus yra 
NEKULTŪRINGA. 

b) Kartą iš susižavėjimo išsižiojusiam 
Tobijui, KUOSA įmetė burnon slieką. 
Bijodamas panašių atvejų, Tobijas 
NIEKADA nebevaikšto išsižiojęs. 

c) Tobijas žino- jeigu būsi išsižiojęs, per 
burną  pabėgs visi PROTINGI žodžiai. 



3. Kuris knygos herojus yra labai 
IŠMINTINGAS, DAUG PATYRĘS, 

nusifilmavęs HOLIVUDE, savo laiku 
pažinojęs MIKĘ PŪKUOTUKĄ, 

draugavęs su Misterio Bino meškiuku ir 
net viešėjęs pas ANGLIJOS KARALIENĘ?  

a) Tobijas. 

b) Meškiukas Tomas Džonsonas. 

c) Meškinas Eliotas. 



4. Kodėl per Elioto Gimimo dieną buvo 
iškepti net TRYS tortai?  

a) Pirmasis tortas buvo toks SKANUS, kad tirpte 
ištirpo, taigi teko kepti ir ANTRĄ, ir TREČIĄ. 

b) Į ŠVENTĘ susirinko neregėtai DAUG svečių, 
taigi visiems pavaišinti vieno torto buvo 
MAŽA. 

c) Pirmasis tortas NEIŠKEPĖ, antrasis - 
PERNELYG iškepė ir PRIDEGĖ, todėl teko kepti 
TREČIĄJĮ. 

 





1. Cypliukas buvo kalbanti lėlė. Kaip 
jis prakalbo? 

a) Lėlės viduje buvo įsiūtas grotuvas su 
įrašytu balsu. 

b) Norėdamas pradžiuginti Aną, Martas 
lėlę siuvo su tokia meile, kad ji atgijo. 

c) Kalbėti Cypliuką išmokė Martas. 

 



2. Kokių naudingų dalykų Ana išmoko 
iš Cypliuko? 

a) Plaukti ir tyliai stebėti zylių puotą. 

b) Grybauti. 

c) Šokinėti nuo stogų ir virti slyvienę. 



3. Kokia sporto šaka Cypliukui sekėsi 
geriausiai? 

a) Bėgimas. 

b) Plaukimas.  

c) Gimnastika.  





1. Kaip tropikų gyventojas Kūlverstukas 
atsidūrė mieste?  

a) Jis į miestą atplaukė įsitaisęs ant 
hipopotamo nugaros. 

b) Žvėrelis susidraugavo su laivo kapitonu, 
kuris į miestą atplukdė jį didžiuliu laivu. 

c) Kūlverstukas užmigo vienoje iš apelsinų 
dėžių, kurios laivu buvo nuplukdytos į 
miestą. 



2. Ką atsinešė krokodilas Gena, 
ateidamas į svečius pas Kūlverstuką?  

a) Tortą. 

b) Kavinuką, puodelius, kavos ir kibirą 
vandens. 

c) Apelsinų. 



3. Kaip krokodilas Gena padėjo savo 
draugei Galiai?  

 

a) Susirgusiai mergaitei Gena atnešė vaistų 
nuo temperatūros. 

b) Spektaklyje vietoje susirgusios Galios 
krokodilas Gena suvaidino 
Raudonkepuraitę. 

c) Krokodilas ištikimai slaugė Galią tris paras: 
virė jai vaistažolių arbatas, dėjo 
kompresus, pirko maistą. 



4. Vieną dieną krokodilas Gena su 
draugais nutarė: 

a) Steigti Draugystės namus, kuriuose vieniši 
miesto gyventojai, susirastų draugų. 

b) Steigti Draugystės namus, kuriuose vieniši 
miesto gyventojai galėtų švęsti  
gimtadienius. 

c) Mieste iškabinti skelbimus: „Mielam 
šuneliui Tobikui reikalingas draugas“.  



Viktorina „Knygose atgyja lėlės” 

•                                 II turas 

 

• Jonas Avyžius „Aštuonetas iš Trepsės namų” 

• Aleksej Tolstoj „Auksinis raktelis arba Buratino 
nuotykiai” 

• Edgar Valter „Puokiai” 

 

 

 





1. Ką darydavo Rūta, jei mama 
atsisakydavo patenkinti jos norą?  

a) Rūta pradėdavo verkti, trypti kojomis, 
krisdavo ant žemės ir spardydamasi 
bliaudavo ožio balsu. 

b) Rūta taip ilgai ir meiliai prašydavo mamos, 
kad ji galų gale nusileisdavo. 

c) Tuomet Rūta rodydama savo „ožius”, 
nekalbėdavo su mama kelias dienas. 

 



2. Kuo stipriai nusivylė kareivis 
Žygūnas, patekęs į Rūtos namus? 

a) Žygūnas norėjo vadovauti armijai, o Rūta 
neturėjo nė vienos lėlės – kareivio. 

b) Rūtos lėlė Mėlynakė, kuri labai patiko 
Žygūnui, buvo įsimylėjusi medžiotoją Pykšt 
Pokšt. 

c) Rūtos kambarys buvo apverstas: grindys 
prišiukšlintos, žaislai išmėtyti, lėlės 
išblaškytos, kur pakliuvo, lova sujaukta kaip 
kiaulių migis.  



3. Kokį patarimą Žygūnui davė daug 
mačiusi skudurinė lėlė Marytė?  

 
a) Kuo greičiau bėgti iš Trepsės namų. 
b) Išmokti vairuoti Rūtos automobilį.  
c) Nebėgti iš Trepsės namų lietui lyjant, kad 

lėlės nesušlaptų ir nesusirgtų. 



4. Koks mėgstamiausias kareivio 
Žygūno posakis?  

a) „-Kad mane šimtas ryklių prarytų.” 

b) „ -Po šimts barabonų.” 

c) „ -Kad tave kiškis. “ 



5. Kokią išeitį surado lėlės, kai jų 
automobilis privažiavo upę?  

 

a) Lėlės per upę nutarė keltis plaustu. 
b) Lėlės sulipo į valtį ir toliau keliavo upe. 
c) Rūtos automobilis buvo plastikinis, taigi 

lėlėms jis atstojo laivą, kuriuo buvo galima 
plaukti. 



6. Kokį nusikaltimą padarė varna 
Juodoji Oro Piratė? 

a) Susprogdino balionėlį.  

b) Pavogė iš lėlių paskutinį sūrio gabalėlį. 

c) Pagrobė Skudurinę Marytę. 



7. Skudurinės Marytės pagrobimas 
lėlėms buvo ypatingai svarbus įvykis, 

nes:  

a) Iš didelio aukščio Skudurinė Marytė pamatė 
savo pirmosios šeimininkės Jūratės namą. 

b) Gelbėdamas Skudurinę Marytę, Pūkelis atliko 
pirmąjį žygdarbį savo gyvenime.  

c) Skudurinukei ir Pūkeliui tai buvo puiki 
galimybė iš aukštai pasižvalgyti po pasaulį. 





1. Kuo ypatinga buvo pliauska, 
patekusi  dailidei Džiuzepei į rankas?  

a) Tai buvo paprasčiausia pliauska židiniui 
žiemos metu pasikurti. 

b) Pliauska savo forma priminė medinį 
žmogeliuką. 

c) Tai buvo kalbanti pliauska. 



2. Iš kur Buratinas gavo pinigų lėlių 
teatro spektakliui?   

a) Už keturis soldus pardavė savo naująjį 
elementorių. 

b) Kadangi Buratinas - lėlė, tai stebėti 
spektaklį jis galėjo nemokamai. 

c) Keturis soldus bilietui jam paskolino 
nepažįstamas berniukas. 



3. Kas nutiko Buratinui lėlių teatro 
spektaklio metu?   

a) Buratinas užlipo į sceną ir pradėjo vaidinti kartu 
su lėlėmis.  

b) Lėlės atpažino Buratiną, ėmė jį glebėsčiuoti, kilo 
sambrūzdis, tuomet teatro šeimininkas 
Karabasas Barabasas pačiupo medinuką, nunešė 
į sandėlį ir pakabino ant vinies. 

c) Lėlės atpažino Buratiną, ėmė jį glėbėsčiuoti, o 
teatro šeimininkas Karabasas Barabasas, 
pačiupęs į glėbį medinuką, ėmė jį gnaibyti, 
bučiuoti ir trypti kojomis iš džiaugsmo. 

 

 

 



4. Sinjoras Karabasas Barabasas, užuot 
sudeginęs Buratiną, davė jam penkis 

auksinius pinigėlius ir paleido namo, nes: 

  
a) Lėlės labai prašė pasigailėti Buratino, Karabaso 

Barabaso širdis suminkštėjo ir jis paleido 
medinuką namo. 

b) Buratinas prašė pinigų naujam elementoriui 
pirkti ir žadėjo daug mokytis, o Karabasas 
Barabasas mylėjo mokytas lėles. 

c) Buratinas pasakė, kad tėtės Karlo kambarėlyje 
yra slaptosios durelės. Tai Karabasui Barabasui 
buvo pats svarbiausias dalykas pasaulyje.  



5. Kodėl Buratinas taip labai norėjo 
patekti į Kvailių Šalį?  

a) Buratinas norėjo įsigyti daugiau auksinių 
pinigėlių, o už juos nupirkti tėtei Karlui 
švarką ir naują elementorių. 

b) Buratinui patiko lapės ir katino kompanija, 
todėl ir norėjo keliauti su jais į Kvailių Šalį 
ieškoti nuotykių. 

c) Buratinas tiesiog norėjo patenkinti savo 
smalsumą. 



6. Kaip atrodė Kvailių Šalis?  

a) Kvailių Šalyje buvo matyti aplūžę nameliai, tačiau 
šaligatviais vaikštinėjo pasipuošę ir laimingi ponai, 
parduotuvių vitrinose puikavosi kiškių kailių švarkai, 
o svarbiausia- medžiai šlamėjo auksiniais pinigėliais. 

b) Kvailių Šalyje visi atrodė be galo laimingi. Net ir 
vištos ten lesė ne paprastus, o auksinius grūdus. 

c) Kvailių Šalyje buvo matyti aplūžę nameliai, nususę 
medžiai ir į visas puses pakrypusios varpinės, 
purvina gatve klaidžiojo liesi, šundagių prisivėlę 
šunys, ožkos su nuplikusiais šonais kratė 
nutriušusiais uodegas... 



7. Kodėl vėžlė Tortila, prisiekusi jokiam 
žmogui neduoti auksinio raktelio, jį vis 

tik atidavė mediniam žmogeliukui? 

a) Vėžlė Tortila buvo labai sena ir tiesiog 
užmiršo savo priesaiką. 

b) Vėžlė auksinį raktelį atidavė Buratinui dėl 
to, kad visi kūdros gyventojai jos to prašė. 

c) Tortilai lengvabūdis Buratinas labai patiko, 
todėl ir atidavė jam raktelį. 





1. Kodėl puokiai nutarė keisti 
gyvenamąją vietą?   

a) Puokių giminė nuolat augo, taigi senojoje 
teritorijoje jai pasidarė per ankšta. 

b) Puokiai niekada ilgai neužsibūdavo 
vienoje vietoje, nes jie buvo klajokliai. 

c) Buvusi drėgna miško vieta, kurioje 
gyveno puokiai, išdžiuvo, dirva virto 
sausa ir suskeldėjusia pluta. Tokios 
gyvenimo sąlygos netiko jokiam puokiui. 



2. Kaip atrodė namas, kurį atradę 
puokiai pajuto NAMŲ POJŪTĮ?  

a) Namas buvo dengtas šiaudais, o ant tų 
šiaudų driekėsi spalvingas samanų kilimas. 
Namas turėjo kelis mažučius langus ir 
duris, o priešais duris- pora apsamanojusių 
akmeninių laiptelių. 

b) Namas puikavosi raudonų čerpių stogu, iš 
tolo švytėjo nauji plastikiniai langai. 

c) Tai buvo nedidukas, tačiau labai jaukus 
namelis iš rąstų. 



3. Kuo maitinasi puokiai?   

a) Puokiai- nevalgūs sutvėrimai, gyvybei 
palaikyti jiems užtenka miško uogų, sėklų 
ir šlakelio vandens. 

b) Didžiausias skanėstas puokiams- trinta 
moliūgų sriuba. 

c) Puokiams užtenka įmerkti pėdutes į 
drėgną žemę ir iškart per kojų pirštus jie 
gauna maisto ir jėgų. 

 



4. Kokiu tikslu Piekis savo senąja 
valtele nusiirdavo į mažąjį miško 

ežeriuką? 

a) Nusiiręs į ežero vidurį, Piekis iššokdavo iš 
valties ir tuomet nardydavo visą pusdienį. 

b) Piekis plaukdavo į ežerą žvejoti ir pasisemti 
jėgų bei ramybės iš motulės gamtos. 

c) Piekis labai mėgo grybauti, o patys 
geriausi grybai augo beržynėlyje - kitoje 
ežero pusėje. 



5. Ką Piekis su puokiais veikdavo 
žiemą? 

a) Sėdėdavo ant krosnies ir pasakodavo vieni 
kitiems įdomias istorijas. 

b) Šiltoje troboje žaisdavo stalo žaidimus. 

c) Briedžiams ir stirnoms nešė maistą, ruošė 
malkas, eidavo pasivaikščioti ežero ledu ir 
pasidairyti į snaudžiančius medžius, o 
vakare prie židinio aptarinėdavo daug 
įdomių dalykų. 



6. Kaip ilgainiui pasikeitė Piekio ir 
puokių namas?  

a) Piekis su puokiais apsodino namą įvairiais 
vijokliais, daugybe miško augalėlių. Kai 
augalai sužėlė ir apraizgė visą būstą, užžėlė 
samanos, namelis tapo nepastebimu- 
susiliejo su mišku.  

b) Trobelės gyventojai pasistatė naują, erdvų 
namą iš rąstų, kuriuos pasiruošė per 
žiemą. 

c) Savo būstą Piekis pavertė kaimo turizmo 
sodyba. 



Viktorina „Knygose atgyja lėlės” 

                     

                                    III turas       

 

                          

??????????????????????????? 



1. Įrašykite trūkstamus žodžius: 
- Kad mane ......................prarytų,- 

baubė jūrininkas. 

a) visi Nilo krokodilai  

b) šimtas ryklių  

c) žirafa 



2. Įrašykite trūkstamus žodžius: 
„Visą tą laiką tyliai šlamėdami jam iš 
paskos vorele sekiojo puokiai. Iš tolo 

galėjo atrodyti, kad seneliukui už 
nugaros velkasi 

................................................“: 

a) puri uodega 

b) įspūdingas šleifas 

c) labai ilgi jo paties plaukai 



3. Įrašykite trūkstamus žodžius: 
„Tereikia tik siuvimo mašinos, kelių 
adatų, drobės skiautelės, kamšalo 

ir......................................“  

a) žirklių 

b) šiek tiek meilės 

c) sagų akims 

 



4.  Vienoje knygoje senas 
išmintingas veikėjas sako: 

„ – Aš perspėjau, kad tavęs laukia siaubingi pavojai ir baisūs 
nuotykiai, Buratinai. Gerai, kad viskas baigėsi laimingai, o galėjo 

baigtis ir nelaimingai...” 

 

Kieno tai žodžiai? 

 
........................................................... 



5. Vienoje knygoje rašoma: „ Pirmą 
dieną jis pasiuvo lėlei liemenį. Antrą 

dieną prikimšo galvą. Trečią dieną 
pasiuvo dvi rankas. Ketvirtą dieną 

pasiuvo dvi kojas.” 
 

Parašykite siuvėjo ir lėlės vardus 
Siuvėjas.................... 
Lėlė........................... 


