
DEŠIMTOJI PAMOKA 

Bendravimas, žodynas, gramatika 
Šiai pamokai, kaip ir penktajai, tinka tie patys nurodymai. Mokytojas turėtų kūrybiškai atrinkti 

medžiagą kartojimui ir testui. Nebūtina vėl atlikti pratimų su tais gramatikos reiškiniais ar leksika, 

kuriuos mokiniai jau puikiai moka. Bendravimo mokymo pratimus siūlytume atlikti visus, nes 

bendravimo gebėjimai susiformuoja, ko gero, sunkiausiai. 
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Užduočių bei pratimų atsakymai ir patarimai, kaip juos atlikti. 

TESTAS 

1 užduotis. Raskite poras. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

E G J I B C A D, F H F 

2 užduotis. Įrašykite žodžius, kurių trūksta, ir atsakykite į klausimus. 

1. Kas tau patinka Vilniuje labiausiai?  

2. Kas atsitiko?  

3. Ko dar reikia vakarėliui?  

4. Į ką tu esi panašus – į tėvą ar į mamą?  

5. Su kuo eisi į teatrą?  

6. Atsiprašau, kelintas / kuris / koks autobusas važiuoja į centrą?  

7. Kelinta / Kuri šiandien mėnesio diena?  

8. Kodėl tu vakar nebuvai universitete?  

9. Kelintą valandą susitiksime?  

10. Kada / Kur bus draugo gimtadienis?  

11. Kodėl tu šiandien toks nelinksmas? 

3 užduotis. Parašykite vietų pavadinimus. 

Vieta, kur  

perkame vaistus, – vaistinė  

iš kur išvyksta traukiniai, – stotis 

mes laukiame troleibuso, – stotelė 

perkame knygas, – knygynas 

ūkininkai parduoda daržoves, – turgus 

važiuoja automobiliai, troleibusai, autobusai, – gatvė 

trumpą laiką gyvena miesto svečiai, – viešbutis 

vaidina aktoriai, – teatras 

dirba virėjai, – kavinė / restoranas / virtuvė 

perkame bilietus, – kasa 

4 užduotis. Raskite žodžių poras. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

G D A H B E I F C 
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5 užduotis. Surašykite šiuos žodžius į lentelę.  

Kūno dalys Drabužiai ir 

papuošalai 

Namai Miestas 

akis  akiniai antklodė aikštė 

antakiai  auskarai kėdė bankas 

ausis kaklaraištis kilimas bažnyčia 

blakstienos karoliai krėslas gamykla 

burna kelnės lentyna knygynas 

kaklas megztinis lova ligoninė 

kakta paltas pagalvė mokykla 

koja pirštinės paveikslas parduotuvė 

kraujas švarkas spintelė stotelė 

krūtinė sijonas stalas šaligatvis 

nosis suknelė sekcija tiltas 

nugara žiedas sofa turgus 

petys   vaistinė 

pirštas viešbutis 

plaukai  

ranka 

smakras 

skruostas 

6 užduotis. Įrašykite tinkamą žodį.  

Tomas (1) išsinuomojo butą Vilniaus centre. Laisvalaikiu jam patinka (2) pasivaikščioti po 

parką, (3) sportuoti klube, (4) žaisti krepšinį. Jis dažnai žiūri rungtynes per televizorių ir labai 

(5) džiaugiasi, jeigu jo komanda (6) laimi.  

Kaip tu (7) praleidai savaitgalį? – Aš (8) žiūrėjau filmą, kuriame (9) vaidina mano mėgstamas 

aktorius. Taip pat (10) klausiausi muzikos, (11) grojau pianinu, (12) žaidžiau kompiuterinius 

žaidimus.  

Vasarą, kai būna geras oras, man patinka su draugais (13) keliauti po Lietuvą. Mes 

(14) nakvojame prie ežero, (15) pasistatome palapines, vakare (16) užkuriame laužą, 

geriame arbatą, (17) dainuojame. 

7 užduotis. Atsakykite į klausimus.  

Pasakykite mokiniams, kad dažnai yra natūralu atsakyti trumpai, tik vienu žodžiu. 

1. Su gerais draugais. 

2. Dariui. 

3. Jauniems turistams. 

4. Su rimtu profesoriumi.  

5. Man ir jam. 

6. Studentams.  

7. Su Sauliumi.  

8. Tau. 

9. Su sūnumi Kęstučiu.  

10. Jums. 
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8 užduotis. Įrašykite tinkamus žodžius. 

1. Šiandien yra šiltesnė diena negu vakar, o rytoj bus dar šilčiau. 

2. Jonas mokosi geriausiai iš visų. Jam labai gerai sekasi matematika. 

3. Vokietija yra toli, Ispanija – dar toliau, o Amerika toliausiai. 

4. Troleibusas yra lėtesnis už automobilį, bet greitesnis už dviratį. Pats greičiausias yra lėktuvas. 

5. Ar profesorius šiandien kalba įdomiai? – Nelabai, vakar kalbėjo įdomiau. 

6. Lietuva yra didesnė negu Estija, bet mažesnė už Lenkiją. 

7. Mano sūnėnas vyresnis už dukterėčią. 

9 užduotis. Parašykite pagal pavyzdį. 

1. trečia gatvė  

2. penktas semestras  

3. dvylikta aikštelė  

4. devynioliktas autobusas  

5. dvidešimt ketvirtas butas  

6. penkiasdešimt septintas puslapis  

7. keturi šimtai pirmas kambarys  

8. du tūkstančiai devinti / devintieji metai  

9. antros durys  

10 užduotis. Įrašykite prielinksnius. 

1. Gedimino pilis stovi ant kalno. 

2. Bokšto laikrodis yra prie / už Katedros. 

3. Kas ten kalba su Jūrate? 

4. Paštą rasite prieš teatrą. 

5. Pilies gatvė yra prie / už universiteto. 

6. Nuo miesto centro iki oro uosto – dvidešimt kilometrų. 

7. Sėsk ant kėdės. 

8. Lempa kaba virš stalo. 

9. Knyga nukrito po stalu. 

11 užduotis. Įrašykite tinkamą priešdėlį.   

Atkreipkite mokinių dėmesį, kad prielinksniai galėtų jiems padėti parinkti priešdėlius. 

1. Mašina lėtai pervažiavo per kiemą ir privažiavo prie namo durų. 

2. Dviratininkas užvažiavo ant kalno ir sustojo pailsėti. 

3. Iš darbo tėvas namo pareina vėlai. 

4. Berniukas apėjo apie namą, nes ieškojo savo mašinėlės. 

5. Sauliau, savaitgalį nuvažiuok pas senelius. 

6. Tėvas įėjo į mano kambarį ir paklausė, ką veikiu. 

7. „Kur mama? Maniau, kad virtuvėje.“ – „Ji išėjo į parduotuvę.“ 

8. Kada atvažiuosi pas mane į svečius? 

9. Su drauge taip įdomiai kalbėjome, kad praėjome pro kavinę, kur norėjome pavalgyti. 
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12 užduotis. Parinkite tinkamą žodžio formą. 

A Jei šiandien vakare būtų geras oras, norėčiau susitikti su draugais ir eiti į pajūrį. 

B Manau, kad oras vakare tikrai bus gražus. O ką jūs veiksite pajūryje? 

A Mes truputį pasivaikščiosime, o po to galbūt sėdėsime prie jūros, dainuosime, kalbėsime. 

B Gerai jums. O aš jau seniai niekur nebuvau su savo draugais. Seniau mes visada 

penktadieniais eidavome į klubą, šokdavome iki ryto. Būdavo taip linksma. 

A O kada paskutinį kartą kvietei draugus praleisti laiko kartu? 

B Neatsimenu, nes tai buvo taip seniai. 

13 užduotis. Parašykite tinkamas veiksmažodžių formas pagal pavyzdį. 

Jei (0) nusipirkčiau loterijos bilietą, (1) laimėčiau 10 000 eurų. Jei (2) laimėčiau 10 000 eurų, 

(3) būčiau laimingas. Jei (4) būčiau laimingas, tai (5) skrisčiau į Italiją. Jei (6) skrisčiau į Italiją, 

(7) pamatyčiau Romą. Jei (8) pamatyčiau Romą, (9) norėčiau nuvažiuoti į Veneciją. Jei 

(10) nuvažiuočiau į Veneciją, (11) plaukčiau gondola. Jei (12) plaukčiau gondola, 

(13) pamesčiau pinigus. Jei (14) pamesčiau pinigus, (15) būčiau nelaimingiausias pasaulyje. 

Geriau nepirkti loterijos bilieto! 

14 užduotis. Perskaitykite tekstą. Įrašykite žodžius. 

Sveikas, Jonai, 

kaip tu gyveni? Kaip (1) sekasi darbe? Ką veiki laisvalaikiu? Seniai man nerašei. Aš gyvenu 

gerai. Daug darbo, bet jis labai (2) įdomus. Bet apie savo darbus rašyti nenoriu.  

Žinai, savaitgalį su draugais (3) buvome džiazo festivalyje Birštone. Birštonas – tai nedidelis 

kurortas. Ten labai (4) graži gamta: miškas, upė, skulptūrų parkas. Birštone buvome jau anksti 

(5) rytą, todėl iki koncerto turėjome daug laiko, galėjome pasivaikščioti po miestelį. Oras buvo 

(6) puikus, žmonių nedaug, todėl gerai pailsėjome. O vakare prasidėjo džiazo festivalis. Jis buvo 

dvi dienas: (7) šeštadienį ir sekmadienį. Čia grojo daug įvairių (8) grupių iš Lietuvos, Latvijos, 

Estijos, Prancūzijos ir, atrodo, (9) Lenkijos. Man labai patiko. Gaila, kad tavęs nebuvo kartu. Bet 

aš tau (10) nupirkau mažą suvenyrą. Manau, kad patiks. 

Rašyk. Iki!  

Julija 

 

16 užduotis. Paklausykite ir pažymėkite teisingus teiginius. 

Prieš duodami mokiniams klausyti, leiskite jiems persiskaityti ir suprasti teiginius. Teksto 

klausoma du kartus.  

Moteris Alió. 

Vyras Labà dienà. Ar ̃jū̃s pardúodate bùtą? 

Moteris Taĩp. 

Vyras Laĩkraštyje parašýta, kàd trỹs kambariaĩ. 

Moteris Nè, teñ klaidà. Dù kambariaĩ ir ̃virtùvė. 

Vyras Ahã, dù kambariaĩ.  

Moteris Taĩp, bèt didelì. Ir ̃virtùvė nemažà, yrà vonià, tualètas, tamsùs kambariùkas, rūsỹs. 

Vyras Õ balkònas yrà? 
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Moteris Taĩp, priẽ virtùvės. Ìš kam̃bario į ̃balkòną durų̃ nėrà. 

Vyras Õ garãžas? 

Moteris Priẽ nãmo garãžo nėrà, bèt mẽs tùrime garãžą ùž kelių̃ namų̃. Šíek tiẽk toliaũ. Jéi 

jùms patìktų, galė́tumėte pirk̃ti ir ̃garãžą. 

Vyras Áišku. Õ kelintamè aukštè bùtas? 

Moteris Penktamè. 

Vyras Kelintamè, sãkėte? Ketvirtamè? 

Moteris Penktamè. 

Vyras Ar ̃taĩ paskutìnis aũkštas? 

Moteris Taĩp, nãmas penkių̃ aũkštų. 

Vyras Ãčiū, paskutìniame aukštè bùto nenóriu. Sudiẽv. 

 

 

Teiginys Taip Ne 

1. Moteris parduoda trijų kambarių butą.  + 

2. Virtuvė didelė. +  

3. Į balkoną galima įeiti iš kambario.  + 

4. Moters garažas prie namo.  + 

5. Butas paskutiniame namo aukšte. +  

6. Vyras buto nepirks. +  

 
17 užduotis. Paklausykite, ar čia parašyta informacija yra teisinga. Jei ne, 
ištaisykite.  
 

1. Moteris Kadà jū̃s pradė́jote dirbtì universitetè? 

 Vyras 1996 mẽtų rugpjū́čio pìrmą diẽną. 

 

2. Vyras Ar ̃tàvo pùsbrolis Výtas jaunèsnis ùž tavè? 

 Moteris Taĩp, mẽtais jaunèsnis. Bèt mẽs gìmėme tą̃ pãčią diẽną – biržẽlio 19-ą. 

 

3. Moteris Kokià jū́sų gimìmo datà? 

 Vyras 1988 mẽtų lãpkričio dvýlikta dienà. 

 

4. Vyras Ar ̃tù žinaĩ, kadà bùs mū́sų mėgstamõs grùpės koncèrtas? 

 Moteris Taĩp, šių̃ mẽtų líepos 29 diẽną. 

 

5. Moteris Atsiprašaũ, ar ̃jaũ žìnote, kadà vỹks konfereñcija? 

 Vyras Taĩp, jì vỹks kitų̃ mẽtų vasãrio 18 diẽną. 

 

6. Moteris Jõnai, mẽs planúojame sàvo giminė̃s susitikìmą. 

 Vyras Tikraĩ? Kaĩp įdomù… Kadà? 

 Moteris Kitų̃ mẽtų biržẽlio mė́nesį. 
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1. 1996 08 01 – taip 

2. 06 12 – ne, 06 19 

3. 1989 11 20 – ne, 1988 11 12 

4. 07 29  – taip 

5. 02 08 – ne, 02 18 

6. (Įrašykite metus)  06 mėnuo 
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2 pratimas. Raskite poras.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

E G A C F D B 

3 pratimas. Sudarykite 10 klausimų ir raskite jiems atsakymus. 

1. Prašom pasakyti, ar čia gyvena mokytojas Petraitis? – Taip. 

2. Prašom pasakyti, ar šis troleibusas važiuoja į stotį? – Ne.  

3. Prašom pasakyti, kur yra knygynas? – Prie teatro. 

4. Prašom pasakyti, kur direktoriaus kabinetas? – Antrame aukšte. 

5. Prašom pasakyti, kiek stotelių iki parko? – Trys. 

6. Prašom pasakyti, kiek žmonių yra salėje? – Trisdešimt du.  

7. Prašom pasakyti, kada bus autobusas į Palangą? – Trečią. 

8. Prašom pasakyti, kodėl vėluoja lėktuvas iš Prahos? – Blogas oras. 

9. Prašom pasakyti, kodėl nebuvote universitete? – Sirgau. 

10. Prašom pasakyti, kas gali nupirkti gėlių? – Jonas. 

 

4 pratimas. Parašykite klausimus (žodžių tvarka yra gera).  
1. Ko tu nori paklausti brolio? 

2. Kelintas troleibusas važiuoja į stotį? 

3. Kokia tavo nuomonė apie spektaklį? 

4. Su kuo brolis rytoj važiuos į kelionę? 

5. Kodėl tau nepatinka garsi muzika? 

6. Koks spektaklis bus vakare?  

7. Kelintą dieną prasidės / prasideda nauja 

paroda? 

8. Koks šiandien oras? 

9. Kur jūs važiuojate / važiuosite per atostogas? 

8 pratimas. Atsakykite į klausimus pagal pavyzdį. 

1. Egzaminas bus birželio ketvirtą. 

2. Nauja paroda prasideda balandžio septynioliktą. 

3. Į ekskursiją važiuosime gegužės dvidešimt šeštą. 

4. Jurgos gimtadienis vasario keturioliktą. 

5. Filmo premjera bus spalio vienuoliktą. 

6. Mokslo metai prasideda rugsėjo pirmą. 

7. Vakarėlis bus kovo devynioliktą. 

8. Teta atvažiuos lapkričio dvidešimt trečią. 

9. Draugų vestuvės bus rugpjūčio dvidešimt antrą. 

10. Mano gimtadienis  

9 pratimas. Sudėkite žodžius į vietas.  

 

Virtuvė Miegamasis Svetainė Darbo kambarys 

kriauklė 

spintelė 

šaldytuvas 

viryklė 

didelis veidrodis 

drabužių spinta 

lova 

naktinė lempa 

foteliai 

sofa 

televizorius 

žurnalinis staliukas 

knygų lentynos 

kompiuteris 

rašomasis stalas 
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10 pratimas. Ko jums reikėtų šiose situacijose? Susiekite situacijas su daiktais. 

2. Sėdate valgyti bulvių su mėsa: A, D, H 

3. Geriate kavą: B, F, G 

4. Geriate sultis: I 

5. Kepate žuvį: C 

6. Verdate košę: E, K 

11 pratimas. Parinkite tinkamą žodžio formą. 

1. Vakar susipažinau su labai įdomiu žmogumi. 

2. Sekmadienį buvome koncerte. 

3. Ar galime susitikti prieš pamoką? 

4. Jis nelanko pamokų dėl ligos. 

5. Gydytoja dirba kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 

6. Kur padėjai laikraščius? Ant lentynos virš stalo. 

7. Naujų batų reikia mamai ir sesei. 

8. Išvažiuojame pas tėvus visam savaitgaliui. 

9. Savaitgalį buvome ekskursijoje. 

 

12 pratimas. Atsakykite į klausimus. 
1. Su tavimi ir Sauliumi. 

2. Nauju patogiu autobusu. 

3. Parkeriu ar pieštuku. 

4. Gedimino prospektu arba Vilniaus gatve. 

5. Jaunesniam broliui. 

 

6. Jiems. 

7. Naujai draugei. 

8. Mums. 

9. Mažiems vaikams. 

13 pratimas. Užpildykite lentelę. 

Šiandien Vakar Seniai daug kartų Rytoj 

dirba dirbo dirbdavo dirbs 

valgau valgiau valgydavau valgysiu 

rašai rašei rašydavai rašysi 

myli mylėjai / mylėjo mylėdavai / mylėdavo mylėsi / mylės 

dainuojate dainavote dainuodavote dainuosite 

žaidžiu žaidžiau žaisdavau žaisiu 

tylime tylėjome tylėdavome tylėsime 

yra buvo būdavo bus 

 

14 pratimas. Įrašykite tinkamas žodžių formas. 

A Ar vakar buvai (1) futbolo rungtynėse? 

B Taip, o kodėl klausi? Gal ir tu jas (2) žiūrėjai? 

A Taip, tik per televizorių. Gerai, kad nėjau, nes taip stipriai (3) lijo… 

B Tikrai. Aš (4) buvau visas šlapias! Visada pasiimu (5) skėtį, bet šį kartą (6) pamiršau.  
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A Ir tu (7) sėdėjai rungtynėse be skėčio per (8) lietų? 

B Taip, nes jau seniai nebuvo tokių (9) įdomių rungtynių. Ar tu taip nemanai? 

A Tu teisus. Bet tu (10) galėjai susirgti.  

B Baik kalbėti apie (11) ligas. Aš laimingas, kad (12) laimėjo mano komanda, ir 

visai (13) negalvoju sirgti. 

15 pratimas. Pakeiskite sakinius pagal pavyzdį. 

1. Lėktuvas skrido labai greitai.  

2. Seserys pirko labai daug maisto.  

3. Jūs viską greitai supratote.  

4. Ar tu ėjai į universitetą?  

5. Jis visą dieną kalbėjo prancūziškai.  

6. Mes pardavėme savo seną butą.  

7. Jie važiavo atostogauti į Ispaniją.  

8. Aš valgiau pusryčius 8 valandą.  

 
16 pratimas. Parinkite tinkamą žodį ir įrašykite į sakinius. 

1. Rytoj aš išvažiuosiu į Paryžių. 

2. Kada pas tave atvažiuos pusbrolis? 

3. Ar tavo tėvas jau parvažiavo namo? 

4. Tomai, atvažiuok sekmadienį į svečius. 

5. Mašina lėtai užvažiavo ant tilto ir sustojo. 

6. Pažiūrėkite į dešinę – dabar pravažiuojame pro miesto simbolį – Gedimino bokštą. 

7. Ta mašina pervažiavo per sankryžą, kai degė raudona šviesa. 

8. Vaikystėje vasarą mes dažnai važiuodavome į kaimą. 

9. Prie mūsų namo privažiavo sunkvežimis. 

10. Mantai, kai vakare atvažiuosi pasiimti manęs, įvažiuok į kiemą. 

 

17 pratimas. Parašykite, kas būtų. 

Jonas Aušra 

1. Jei Jonas baigtų universitetą, gautų gerą 

darbą. 

1. Jei Aušra nepirktų tiek daug drabužių, tai 

turėtų daugiau pinigų. 

2. Jei Jonas turėtų gerą darbą – ilgai ir sunkiai 

dirbtų, bet daug uždirbtų. 

2. Jei Aušra turėtų daugiau pinigų – nežinotų, 

kur laikyti: namie ar banke. 

3. Jei Jonas sunkiai dirbtų – labai pavargtų. 3. Jei laikytų pinigus namie, (vagys) galėtų 

pavogti. 

4. Jei Jonas labai pavargtų – dažnai sirgtų. 4. Jei laikytų pinigus banke, bankas galėtų 

bankrutuoti. 

5. Jei Jonas dažnai sirgtų – gautų mažą algą. 5. Jei Aušra neturėtų pinigų, blogai gyventų. 
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18 pratimas. Parašykite tinkamą veiksmažodžių formą. 

1. Jeigu aš galėčiau, tikrai ateičiau pas tave. 

2. Vakar mes buvome teatre ir žiūrėjome naują spektaklį.  

3. Ar tu rytoj važiuosi / važiuoji į Taliną? 

4. Pernai mes važiavome į Graikiją, o kitais metais turbūt atostogausime Kinijoje. 

5. Vakar aš norėjau nueiti į koncertą, bet negavau bilieto. 

6. Jeigu tu turėtum pinigų, ar pirktum šią mašiną? 

7. Ar dabar jūs viską suprantate / supratote? – Taip, bet vakar aš nieko nesupratau. 

8. Jis kiekvieną dieną perka jai gėlių. Gal ir rytoj nupirks? 

9. Mano dukterėčia prieš savaitę pirko naujus svetainės baldus. 

10. Vakar vakare aš nieko nevalgiau, nieko negėriau. 

11. Egle, ar eitum žiūrėti krepšinio, jeigu pakviestų Tomas? 

 
19 pratimas. Parašykite pagal pavyzdį. 

1. ketvirtas kartas  

2. dvyliktas kongresas 

3. devyniolikta diena  

4. dvidešimt antra auditorija  

5. trisdešimt aštuntas numeris 

6. keturiasdešimt trečias dydis  

7. penkiasdešimt pirmas troleibusas  

8. šimtas šeštas kilometras  

9. šimtas dešimtas butas 

10. du šimtai septintas puslapis 

 

20 pratimas. Pažiūrėkite į schemą ir atsakykite į klausimus.  

1. Prie vaikų darželio, prieš traukinių stotį. 

2. Prie laikrodžių taisyklos / prieš laikrodžių taisyklą, netoli turgaus. 

3. Prie gėlių parduotuvės, prieš traukinių stotį. 

4. Prie laikraščių kiosko, prieš knygyną ir advokatų kontorą. 

5. Prie kavinės „Vakaras“, prieš vaikų darželį. 

6. Prieš mokyklą, prieš laikraščių kioską. 

7. Prie knygyno, prieš gėlių parduotuvę. 

8. Prie advokatų kontoros, prieš gėlių parduotuvę. 

9. Prie mokyklos, prieš laikrodžių taisyklą, prieš turgų. 

10. Prieš kavinę „Vakaras“, prieš vaikų darželį.  

 

21 pratimas. Perskaitykite informaciją apie kelis Lietuvos miestus ir užpildykite 
lentelę. 

 Vilnius Kaunas Klaipėda 

1. Didžiausias miestas  +   

2. Mažiausias miestas    + 
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3. Žaliausias miestas   +   

4. Čia yra mažiausiai parkų  +  

5. Arčiausiai jūros    + 

6. Toliausiai nuo Baltijos jūros +   

7. Lietuviškiausias miestas  +  

 

 

23 pratimas. Paklausykite ir pabraukite kirčiuotus skiemenis.  

Čia pateikiamas gausus žodžių sąrašas, tačiau mokytojas galėtų ne visus žodžius iš karto priminti 

mokiniams, o dirbti kelias pamokas. 

stotìs, stotẽlė, gãtvė, šalìgatvis, aikštė̃, viẽšbutis, parduotùvė; 

mašinà, dvìratis, autobùsas, traukinỹs, lėktùvas, laĩvas; 

saũsis, vasãris, kóvas, balañdis, gegužė̃, biržẽlis, líepa; 

dùrys, griñdys, lùbos, síenos, stógas, láiptai, korìdorius; 

kambarỹs, virtùvė, miegamàsis, vonià, balkònas, garãžas; 

stãlas, kėdė̃, lóva, sofà, spìnta, lentýna, televìzorius, pavéikslas; 

šáukštas, šakùtė, peĩlis, lėkštė̃, puodẽlis, púodas, keptùvė, šaldytùvas; 

galvà, kãklas, rankà, kója, pilṽas, akìs, nósis, plaukaĩ; 

kū̃dikis, vaĩkas, jaunuõlis, merginà, vaikìnas, móteris, výras; 

tetà, dė̃dė, pùsbrolis, pùsseserė, dukterė́čia, sūnė́nas; 

teãtras, bìlietas, spektãklis, kìnas, parodà, pavéikslas, mùzika; 

dirigeñtas, spòrtas, krepšìnis, fùtbolas, turìstas, kuprìnė. 

 

24 pratimas. Paklausykite dainos ir įrašykite praleistus žodžius. 

 

VAIKAI PO LELIJOM 

(1) Báltos lelìjos 

põ (2) langaĩs susivìjo, 

põ lelìjom balčiáusiom 

dù vaikẽliai (3) stóvi. 

Víenas vaĩkas (4) báltas,  

kìtas vaĩkas (5) žãlias, 

viens į ̃kìtą (6) žiū̃ri 

žvaigždelès klausinė́ja. 

Kàs pasė́jo (7) bulvelès? 

Kàs pasė́jo lelijàs? 

Kàs gì (8) ẽžerus pasė́jo? 

Kàs pasė́jo (9) žmogeliùs? 

Kàs (10) gyvẽna ùž kalnų̃? 

Kàs gyvẽna (11) dangujè? 

Kàs gyvẽna põ (12) žemè? 

Kàs gyvẽna žvaigždėsè? 
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Kur ̃mẽs (13) eĩsime šįvãkar? 

Kur ̃mẽs eĩsime (14) rytój?  

Kur ̃mẽs (15) bū́sim kaĩ pasénsim? 

Kur ̃põ (16) šim̃to mẽtų bū́sim? 

(17) Báltos lelìjos 

põ (18) langaĩs susivìjo, 

põ lelìjom balčiáusiom 

dù vaikẽliai (19) stóvi. 
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25 pratimas. Paklausykite eilėraščio ir įrašykite praleistus žodžius.  

Sigitas Geda 

LAIŠKAI 

Gyvẽnimas yrà míelas, 

Gyvẽnimas (1) áiškus, 

Jéigu ilgaĩ (2) nemiẽgam 

Ir ̃(3) rãšome láiškus. 

„Labà dienà. 

Kaĩp sveikatà? 

Kaĩp laĩkosi (4) dė̃dė? 

Ką̃ veĩkia (5) tetà? 

Širdìngi linkė́jimai. 

(6) Gẽros jùms sveikãtos. 

(7) Per ̃šventès ateĩkit 

Išgérti (8) arbãtos…“ 

Paskuĩ – 

Kram̃tom pieštùką, 

Ieškódami (9) žõdžio… 

Taĩ, kàs parašýta, 

Taĩp (10) gražiaĩ išródo. 

 


