PERSKAITYK TEKSTĄ IR PABRAUK VISUS
BŪDVARDŽIUS.
Agnės ir Luko tėtis šeimai gamina daržovių
troškinį. Ūkininkų turgelyje jis nusipirko 2 kreivas
morkas, vieną sulinkusį porą ir vieną nedidelį
brokolį.
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PERSKAITYK TEKSTĄ IR PABRAUK VISUS
BŪDVARDŽIUS.
Agne ir Lukas grįžta iš mokyklos – jų pilveliai net urzgia, kaip
vaikams norisi valgyti. Vakarienė dar nebaigta ruošti, todėl, kad
laukimas neprailgtų, tėtis liepia šalimais esančioje mažoje
parduotuvėlėje nusipirkti ko nors užkąsti. Prieš eidami pro duris,
vaikai atsidaro šaldytuvą – ten randa kelis apelsinus, šiek tiek
braškių ir indeli su makaronais, bet nepastebi toliau nukištų
jogurto indeliu. „Gal sudarom sąrašą?“ – siūlo Lukas. „Nereikia,
juk pirksim tik užkandžių“ – atremia Agne. Nuėję į parduotuve,
vaikai paima pirkiniams skirta krepšelį ir įsimeta į jį bananų ir
braškių. Parduotuvės darbuotojas pasiūlo jiems „negražių“ vaisių
ir daržovių. „Šiandien „negražius“ vaisius ir daržoves
parduodame su nuolaida. Jie irgi labai skanūs!“ – aiškina jis.
„Negali būti“, – nepritardamas Lukas
sušnabžda Agnei, ir brolis su sese traukia tolyn. „Ar reikia
jogurto?“ – klausia Agnė. „Nežinau“ – atsako brolis. „Bet šiandien
perki vieną, kitą gauni nemokamai, todėl būtinai reikia paimti!“ –
šūkteli Agne ir pradeda jogurto indelius šluoti į krepšelį.
Grįžę namo, viską iškrauna virtuvėje ant spintelės. Tėtis liepia
prieš įsitaisant prieš televizorių padaryti namų darbus. Vaikai
bėga į svetainę, nes tuoj pradės rodyti jų mėgstamiausią laidą.
„Ei!“ – rikteli tėtis. – „Iš pradžių sudėkite pirkinius į šaldytuva!“
Sudejavę ir pavartę akis, vaikai strimgalviais sulekia virtuvėn ir
greitai viską sumeta į šaldytuvą. „Dėk bet kur, tik greičiau!” –
skubėdama ragina Agne. „Taip, juk tuoj prasidės Gustavo
enciklopedija“ – sutinka Lukas. Versdamiesi per galvą, jie viską
sugrūda į šaldytuvą ir skuodžia atgal į svetainę – tuoj prasidės jų
mėgstamiausia laida.

