
KETVIRTOJI PAMOKA 

Bendravimas 
Šiame skyriuje pateikiamos mandagios kalbos frazės, kur vartojama tariamoji nuosaka. 

Siūlytume mokinius jau pratinti prie mandagumo raiškos šia nuosaka, bet mokyti jos kol kas tik 

kaip leksikos vienetų. Be to, šioje pamokoje reikėtų paminėti, kad žodžiu prašom lietuviai ne 

visada pasako prašymą. Taip parduotuvėje į pirkėją kreipsis pardavėja klausdama, ko jis norėtų 

pirkti; šis žodis vartojamas ką nors paduodant; juo raginama valgyti ir gerti; jis sakomas, kai 

kviečiame įeiti į vidų. Mandagesnė forma prašyčiau yra vartojama tik prašymui reikšti. 

Žodynas 
Mokiniams turėtų būti paaiškinta, kokiais drabužiais Lietuvoje įprasta rengtis įvairiomis 

progomis (pavyzdžiui, einant į priėmimus). Be to, vertėtų pasakyti, kad mūsų šalyje namuose 

paprastai persiaunama šlepetėmis, kad užėjus į namus nusiaunama (ypač esant blogam orui). 

Vertėtų pakalbėti ir apie tai, kad įėjus į pastatą vyrams derėtų nusiimti galvos apdangalą, kad 

taip elgiamasi ir kapinėse. Mokiniams pageidaujant, galima aptarti ir lietuviškų drabužių bei 

avalynės dydžius. 

Gramatika 

2. Būdvardžių linksniai. Vienaskaita. Vietininkas. 

Atkreipkite mokinių dėmesį, kad ši vyriškosios giminės būdvardžių forma skiriasi nuo 

analogiškos daiktavardžių formos. Atlikite daugiau pratybų žodžiu. 

3. Įvardis savo. 

Paaiškinkite, kad šis įvardis niekada neina kartu su vardininko linksniu. Visais kitais atvejais jis 

stoja į įvardžių mano, tavo, jo, jos, mūsų, jūsų, jų vietą. Atlikite daugiau pratybų žodžiu. 

4. Kiekiniai skaitvardžiai. 

Padėkite mokiniams suprasti dėsningumus. Paaiškinkite valdymą. Sakinių modeliai padės 

suprasti, kaip konstruojami sakiniai. Paruoškite daugiau panašių pratimų žodžiu. Paaiškinkite, 

kurios formos linksniuojamos ir kaip, kurios – ne. Atkreipkite dėmesį, kad skaitvardžių nuo 11 

iki 19 forma yra lyg moteriškosios giminės, neturi daugiskaitos. Jie linksniuojami kaip 

moteriškosios giminės vardažodžiai, bet nėra derinami. 

7. Laiko raiška. Valandos. 

Siūlytume mokyti dviejų valandų pasakymo modelių: to, kuris pateiktas vadovėlyje, ir 

oficialaus: pavyzdžiui, trylika valandų dešimt minučių. Žinoma, lietuviškai valandas galima 

sakyti dar įvairiau, tačiau, kad nesupainiotumėte mokinių, to nedarykite. Kadangi sakant 

valandas labai dažnai mokiniams kyla sunkumų, siūlytume nuo šios pamokos kasdien po kelis 

kartus paklausti mokinių – kiek valandų? 

8. Klausimai. 

Jau trečioje pamokoje mokytasi klausimų ką tu mėgsti? ir ko tu nemėgsti? Tačiau ten orientuotasi 

į atsakymus veiksmažodžių bendratimi (skaityti, miegoti) arba vienaskaitinių daiktavardžių 

galininku ar kilmininku (kavą / kavos). Šioje pamokoje pristatomas daiktavardžių galininkas, 

todėl išsiplečia ir atsakymų į šiuos klausimus galimybės. Pakartokite maisto produktus, 

paklauskite, ką mokiniai mėgsta: obuolius, kriaušes, bananus… 
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1 užduotis. Perskaitykite pokalbius arba jų paklausykite ir atsakykite į klausimus. 

Milda turguje. 

1. Milda perka morkų, bulvių, pomidorų. 

2. Ji perka obuolių ir citrinų. 

3. 7,20 Eur. 

Milda su Daiva drabužių parduotuvėje. 

1. Pradžioje Milda nori pirkti suknelę. 

2. Ji  nenori būti pilka kaip pelė. 

3. Todėl, kad Mildos dydžio žalios (spalvos) suknelės nėra. 

4. Taškuotas sijonas gerai, nes Milda turi taškuotą šalikėlį. 

2 užduotis. Perskaitykite tekstą ir pažymėkite, kurie sakiniai teisingi, o kurie – 
neteisingi. 

Teiginys Taip Ne 

1. Daiva dirba universitete.  + 

2. Ji studijuoja muziką ir šokius.  + 

3. Daivos hobis yra folkloras. +  

4. Sijonas yra vienos spalvos.  + 

5. Prijuostė yra marga.  + 

3 užduotis. Pažymėkite, kur kas yra. 

marškiniai – 8 

palaidinė – 2 

sijonas – 4 

kelnės – 6 

liemenė – 5 

skrybėlė – 7 

batai – 9 

karoliai – 1 

prijuostė – 3 

6 užduotis. Parašykite, kokie orai Europoje. 

Osle septyni laipsniai šalčio / minus septyni. 

Vilniuje penki laipsniai šalčio / minus penki. 

Londone trys laipsniai šilumos / plius trys. 

Berlyne dešimt laipsnių šilumos / plius dešimt. 

Paryžiuje penkiolika laipsnių šilumos / plius penkiolika. 

Madride dvidešimt laipsnių šilumos / plius dvidešimt. 

Romoje aštuoniolika laipsnių šilumos / plius aštuoniolika. 

7 užduotis. Išspręskite kryžiažodį. Jei gerai išspręsite, paryškintuose langeliuose 
perskaitysite spalvą – koks yra pomidoras. 

Prieš spręsdami kryžiažodį, su mokiniais prisiminkite spalvas.  

1. Rudi. 

2. Žalia. 

3. Juoda. 

4. Raudona. 

5. Geltona. 

6. Mėlynas. 

7. Balta. 

8. Žalia. 

Paryškintuose langeliuose – raudonas. 
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8 užduotis. Pasakykite visus variantus – kiek dabar valandų. 

Čia pateikiama tik po vieną atsakymo variantą. Mokiniai gali mokėti daugiau variantų. 

1. Be penkių (minučių) dešimt. 

2. Be dvylikos (minučių) dvylika. 

3. Po dvylikos dešimt (minučių). 

4. Po trijų penkios (minutės). 

5. Po penkių penkiolika (minučių). 

6. Be dešimt (minučių) pirma. 

7. Be penkių (minučių) aštuonios. 

8. Vienuolika valandų. 

9. Po aštuonių dvidešimt (minučių). 

10. Po dvylikos penkios (minutės). 

11. Be dvidešimt (minučių) šešios. 

12. Po šešių dvidešimt penkios (minutės). 

9 užduotis. Perskaitykite mamos raštelį Daivai. Baikite rašyti sakinius. 

1. Mama prašo Daivos nueiti į parduotuvę ir nupirkti (maisto) produktų.  

2. Reikia nupirkti pusę kilogramo dešros ir du litrus pieno.  

3. Vakare ateina svečių. 

10 užduotis. Iš raštelio išrašykite žodžius, kurie atsako į klausimus ką? ir ko?  

ką?  ko?  

pusę  

du kilogramus  

 

du litrus 

pakelį 

vieną kilogramą 

keturis bananus 

du ilgus agurkus 

pusę 

kilogramo rūkytos dešros 

cukraus 

juodos duonos 

pieno 

sviesto 

apelsinų 

 

 

kilogramo pomidorų 

11 užduotis. Klausydami teksto, užpildykite lenteles. 

Ir ̃ apiẽ órą. Šiañdien, vasãrio dvidešim̃tą diẽną, Lietuvojè debesúota, viẽtomis gãli pasnìgti. 

Temperatūrà diẽną nuõ 1 láipsnio šalč̃io ikì 5 láipsnių šilumõs, Vìlniuje apiẽ nùlį. Nãktį visojè 

Lietuvojè nuõ 1 ikì 5 láipsnių šalč̃io, sóstinėje – mìnus 3. 

Per ̃kitàs dvì paràs nedìdelis sniẽgas, temperatūrà nãktį nuõ nùlio ikì 7 láipsnių šalč̃io, dienomìs 

nuõ 1 ikì 3 láipsnių šilumõs. 

 Lietuvoje Vilniuje 

 dieną / naktį dieną / naktį 

Vasario 20 d. −1 – +5  //  −1 – −5 0      //   −3 

Vasario 21–22 d. +1 – +3  //   0 – −7  
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12 užduotis. Ar žinote, kad?.. 

Tai trumpas pokalbis apie lietuvių kalbos kirčio vietą. Mokiniai turėtų sužinoti, kad lietuvių kalbos 

kirtis laisvas, kad jis gali atsidurti bet kuriame skiemenyje. Mokytojas turėtų paskatinti atidžiau 

įsiklausyti į kiekvieną naują žodį ir atkreipti dėmesį į tai, kaip jis kirčiuojamas. 

Pratimo žodžiai arba jų darybos modeliai mokiniams jau yra pažįstami, todėl pirmiausia jie patys 

turėtų pabandyti atlikti pratimą, sugrupuoti pateiktus žodžius pagal kirčio vietą. Po to būtinai 

turėtų būti patikrinta, ar pratimas atliktas teisingai. Tada žodžius turėtų skaityti mokytojas, kad 

mokiniai galėtų pasitikrinti, ar gerai nustatė kirčio vietą. Tik tuomet, antrą kartą, šiuos žodžius 

galėtų perskaityti ir mokiniai. 

Perskaitykite žodžius ir sugrupuokite pagal tai, kurioje vietoje jie kirčiuojami. Garsiai 

perskaitykite visas žodžių grupes.  

1.  

vakaras 

tėvas 

pienas 

sūris 

klasė 

salė 

kelnės  

paltas 

kriaušė 

2.  

suknelė  

virėjas 

rašytojas  

vilnietis 

puikus 

jogurtas 

megztinis 

bateliai 

sijonas 

skaitytojas 

kepėjas 

3. 

obuolys 

mokykla 

apelsinas  

grietinėlė 

pamoka 

darbininkas 

14 užduotis. Atsakykite į klausimus. 

1. Lietuvoje yra keturi metų laikai: pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. 

2. Žiema būna šalta, nemažai sninga, gali būti šlapdriba. Temperatūra apie 5 laipsnius šalčio. 

Gali būti labai šalta – 25–30 laipsnių šalčio. 

3. Pavasarį oras sušyla, tirpsta sniegas, sužaliuoja gamta. Pabaigoje būna šilta, sausa, oro 

temperatūra būna apie 22 laipsnius šilumos. 

4. Vasarą būna šilta, apie 17 laipsnių šilumos. Gali būti ir karšta, iki 35 laipsnių karščio. 

Lyja, būna perkūnija, žaibuoja, griaudžia. 

5. Rudenį oras būna vėsus, debesuota, vėjuota, lyja. Rudens pabaigoje dažnai būna šlapdriba, 

pradeda snigti. 
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1 pratimas. Raskite poras. Vienu atsakymu yra daugiau. 

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

C H B A G I F E 

2 pratimas. Įrašykite klausiamuosius žodžius ir atsakykite į klausimus. 

1. Ką tu dėvi kasdien?  

2.  Ko tu nemėgsti dėvėti?  

3.  Kokios spalvos tavo naujos kelnės?  

4.  Kokio dydžio batus tu nešioji?  

5.  Kur / Kada tu perki drabužius?  

6.  Kokia tavo mėgstamiausia parduotuvė? 

7.  Ar tu perki drabužius internetu?  

8.  Kas tau tinka?  

9.  Kokia spalva tau tinka? 

10.  Ar / Kaip galiu padėti?  

11.  Kieno čia pirštinės? 

3 pratimas. Čia rašoma apie du žmones. Atskirkite sakinius apie Rimantą Petrulį ir 
Martyną Kielaitį. 

Rimantas  1. A   2. D  3. F  4. H  5. K  6. L  7. O    

Martynas 1. B  2. C  3. E   4. G   5. I  6. J 7. M  8. N 

6 pratimas. Pažiūrėkite į paveiksliukus ir baikite rašyti sakinius.  

1.  Šiandien labai lyja.  

2.  Matau, kad žaibuoja ir lyja.  

3.  Žiemą Lietuvoje dažnai sninga.  

4.  Vasarą Lietuvoje dažnai būna 25 °C šilumos.  

5.  Žiemą kartais būna 30 °C šalčio.  

6. Labai debesuota.  

7.  Šiandien šilta, visą dieną saulėta / giedra / šviečia saulė. 

7 pratimas. Pažiūrėkite į paveikslėlį. Kai kurie sakiniai netinka paveikslėliui. 
Perrašykite juos taip, kad jie pasakotų apie paveikslėlį. Pasakykite, ką dar matote 
paveikslėlyje. 

1.  Labai šalta žiemos diena. – Nelabai šaltas rudens / pavasario vakaras. 

2.  Visų žmonių drabužiai šilti. – Ne visų žmonių drabužiai šilti. 

3.  Jono paltas naujas, storas. – Jonas nedėvi palto. Jonas dėvi striukę / švarką. 

4.  Šiandien vaikinas linksmas.  

5.  Jis perka tris gėles. – Jis perka penkias gėles. 

6.  Gatvėje laukia Jono draugė.  

7.  Dabar lygiai šešios valandos. – Dabar lygiai septynios valandos. 
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8 pratimas. Parinkite ir įrašykite tinkamą žodį. 

1.  Mano tėvai gyvena Kaune. Aš dažnai aplankau savo tėvus. Ar tu dažnai aplankai savo 

tėvus?  

2.  Ar čia yra tavo sesuo? Ar tu dažnai matai savo seserį?  

3.  Jonas gyvena senamiestyje, o jo brolis naujame rajone. Jonas dažnai sutinka savo brolį 

miesto centre.  

4.  Žaklina yra iš Prancūzijos, o jos draugas iš Turkijos. Žaklina labai myli savo draugą.  

5.  Jie yra menininkai, o jų vaikai verslininkai.  

6.  Tai mūsų namas. Ar jūs turite savo namą?  

7.  Kaimynai turi naują mašiną. Jų sena mašina nevažiuoja.  

8.  Aš dirbu savo kavinėje. Ar tu turi savo kavinę?  

9.  Prašom susipažinti. Tai mūsų draugai Tomas ir Rūta. Mums labai patinka mūsų draugai. 

9 pratimas. Įrašykite žodžius: mano, tavo, jo, jos, mūsų, jūsų, savo. Parašykite 
reikalingas suskliaustų žodžių formas.  

1.  Jis ieško savo megztinio. Jo megztinis yra ten.  

2.  Tu valai savo kelnes. Tavo kelnės jau švarios.  

3.  Jūs norite savo palto. Jūsų paltas kaba ten.  

4.  Mergaitė dėvi savo striukę. Jos striukė labai šilta.  

5.  Šiandien aš turiu savo skėtį. Mano skėtis yra raudonas.  

6.  Tu prašai savo kepurės. Prašom, čia tavo kepurė.  

7.  Mes imame savo drabužius. Mūsų drabužiai yra lagaminuose.  

8.  Aš turiu savo pirštines. Mano pirštinės yra naujos. 

10 pratimas. Parinkite ir įrašykite tinkamus žodžius. 

Paprašykite mokinių parinkti taip, kad kiekvienas žodis būtų įrašytas tik kartą. 

1.  Studentai gyvena dideliame bendrabutyje.  

2.  Mano dėdė gyvena mažame / naujame name.  

3.  Vaikai mėgsta žaisti mažame / naujame kieme.  

4.  Tą suknelę mama pirko didelėje / naujoje parduotuvėje.  

5.  Mes visi gyvename naujuose butuose.  

6.  Aš mėgstu pasivaikščioti žaliame / mažame / naujame parke.  

7.  Žaliuose parkuose visada yra daug žmonių.  

8.  Aš studijuoju labai sename universitete.  

9.  Didelėje / Naujoje salėje dabar nėra žmonių.  

10.  Labai pilnuose autobusuose žmonės kartais būna pikti.  

11.  Aš mėgstu būti įdomioje pamokoje. 

11 pratimas. Parašykite tinkamą žodžio formą.  

1.  Aš mėgstu gerti juodą kavą.  

2.  Žaliose daržovėse yra daug vitaminų.  

3.  Mama turi naują šilkinę suknelę.  



Užduočių bei pratimų atsakymai ir patarimai, kaip juos atlikti.  

 

MOKYTOJO KNYGA  |  KETVIRTOJI PAMOKA  

7 
 

Užduočių bei pratimų atsakymai ir patarimai, kaip juos atlikti. 

4.  Dabar aš gyvenu mažame name, siauroje gatvėje senamiestyje.  

5.  Toje įdomioje kavinėje visada yra daug studentų.  

6.     Šiandien čia yra daug malonių žmonių.  

7.  Nematau savo raudono palto.  

8.     Ji nori šviesios striukės, šiltos kepurės ir vilnonių pirštinių.  

9.  Duok mano didelį margą megztinį.  

10.  Sesė dėvi baltus marškinėlius ir juodas kelnes, avi odinius batus. 

12 pratimas. Parašykite tinkamą formą.  

1.  Aš matau linksmus vaikus.  

2.  Tėvas valgo saldų obuolį.  

3.  Mama geria juodą kavą.  

4.  Jono brolis mėgsta rūgščius vaisius.  

5.  Sesė turi naują malonų draugą.  

6.  Mergaitės mėgsta saldžias kriaušes.  

7.  Teta visada sekmadienį kepa skanų tortą.  

8.  Senelė moka kepti puikias minkštas bandeles.  

9.  Mama šiandien dėvi lininę suknelę.  

10.  Aš perku vilnones kelnes ir odinį švarką. 

 

13 pratimas. Užpildykite lentelę.  

Jis valgo  Ji nevalgo  

1. saldžią bandelę  1. saldžios bandelės  

2. skanų tortą 2. skanaus torto  

3. saldų medų  3. saldaus medaus 

4. baltą sūrį 4. balto sūrio  

5. didelį apelsiną  5. didelio apelsino 

6. juodą duoną 6. juodos duonos  

7. didelę kriaušę  7. didelės kriaušės 

8. rūgščią varškę 8. rūgščios varškės  

9. šviežią žuvį  9. šviežios žuvies 

10. rūgščius obuolius 10. rūgščių obuolių  

11. šokoladinius ledus  11. šokoladinių ledų 

12. šviežius pyragus 12. šviežių pyragų  

13. mėlynas vynuoges  13. mėlynų vynuogių 

14. skanius saldainius 14. skanių saldainių  

15. šviežias morkas  15. šviežių morkų 

16. saldžias braškes 16. saldžių braškių  
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Jis geria  Ji negeria  

17. karštą kavą  17. karštos kavos 

18. raudoną arbatą 18. raudonos arbatos  

19. šiltą pieną  19. šilto pieno 

20. saldžias sultis 20. saldžių sulčių 

14 pratimas. Įrašykite tinkamą veiksmažodį.  

1.  Man reikia nusipirkti naujas pirštines.  

2.  Rytoj važiuoju prie jūros į Nidą. Kokius drabužius imti?  

3.  Rūtai patinka dėvėti marškinėlius ir džinsus, avėti šviesius sportbačius.  

4.  Ar man tinka šitas žalias megztinis?  

5.  Ar aš galiu pasimatuoti šitas mėlynas kelnes? Man jos labai patinka.  

6.  Šiandien Tomas eis į teatrą, todėl apsirengė pilką kostiumą, apsiavė juodus klasikinius 

batus.  

7.  Pardavėja, gal galite parodyti tuos tamsius akinius?  

8.  Jonas blogai mato, todėl nešioja akinius.  

9.  Kiek kainuoja geltonas skėtis?  

15 pratimas. Parašykite reikalingą veiksmažodžio formą. 

1.  Teta Aldona moko drauges kepti pyragus.  

2.  Mes prašome rudų pirštinių, o ne raudonų.  

3.  Kartais aš matau Audrių miesto centre.  

4.  Ar tu dažnai rašai laiškus savo draugams?  

5.  Aš rašau pratimą.  

6.  Mes rašome ir skaitome namų darbus.  

7.  Ar jūs dabar skaitote tą naują knygą?  

8.  Jis kiekvieną vakarą skaito naujienas internete.  

9.  Ką tu darai savaitgalį, kai lyja?  

10. Ką jūs darote savaitgalį?  

11.  Ar jūs valgote juodą duoną? – Taip, aš valgau.  

12.  Mes valgome studentų kavinėje.  

13.  Kur tu valgai?  

14.  Atsiprašau, ar galite parodyti tą juodą diržą? 

16 pratimas. Parašykite reikiamą veiksmažodžio formą.  

dėvėti, dėvi, dėvėjo  

1. Ką tu dėvi šiandien? 2. Aš dėviu kelnes ir megztinį. 3. Ką jūs dėvite dabar? 4. Ką tau patinka 

dėvėti namie?  

nešioti, nešioja, nešiojo  

5. Ar tu visada nešioji akinius? 6. Taip, aš visada nešioju akinius. 7. Ar vasarą jūs nešiojate 

šortus? 8. Ne, man nepatinka nešioti šortus. 9. Studentai dažnai nešioja džinsus. 

 



Užduočių bei pratimų atsakymai ir patarimai, kaip juos atlikti.  

 

MOKYTOJO KNYGA  |  KETVIRTOJI PAMOKA  

9 
 

Užduočių bei pratimų atsakymai ir patarimai, kaip juos atlikti. 

 

17 pratimas. Parašykite reikiamas formas.  

1.  Prašom duoti vieną kilogramą obuolių, penkias kriaušes ir dvylika kiaušinių.  

2.  Gal galėtumėte duoti puodelį arbatos ir tris bandeles?  

3.  Prašom parodyti tas dvi knygas. – Prašom. Dabar yra akcija, jos kainuoja dešimt eurų.  

4.  Reikia nupirkti tris litrus vandens, du šimtus gramų riešutų ir keturias porcijas ledų.  

5.  Ar tu turi trisdešimt penkis eurus? – Ne, dabar turiu tik trisdešimt eurų.  

6.  Kiek kainuoja vienas kilogramas pyrago? – Kainuoja devynis eurus penkiasdešimt centų.  

7.  Prašom duoti tris kilogramus bulvių, šešis šimtus gramų morkų ir dvi raudonas paprikas.  

8.  Tomai, nupirk pusę kilogramo makaronų, butelį aliejaus, keturis šimtus gramų jautienos, 

vieną kilogramą pomidorų. 

19 pratimas. Parašykite žodžiais, kiek kainuoja šie daiktai. 

Kuprinė kainuoja aštuoniasdešimt eurų. 

Skėtis kainuoja keturiasdešimt vieną eurą. 

Kelnės / Džinsai kainuoja penkiasdešimt devynis eurus. 

Maišelis kainuoja aštuoniasdešimt centų. 

Kepurė kainuoja šešiolika eurų. 

Suknelė kainuoja devyniasdešimt penkis eurus. 

Sijonas kainuoja penkiasdešimt eurų trisdešimt centų. 

Rankinė kainuoja šešiasdešimt tris eurus devyniasdešimt centų. 

23 pratimas. Raskite ir ištaisykite klaidas. 

1. Kieme žaidžia penki vaikai.  

2. Mama ir trys vaikai eina pasivaikščioti.  

3.  Mūsų klasėje yra dešimt mergaičių ir septyni berniukai.  

4. Šiame name gyvena septyniolika žmonių.  

5.  Ateina mano draugai: penkios mergaitės ir keturi berniukai.  

6.  Maišelyje yra septyni pomidorai, dvi kriaušės, dešimt obuolių ir šešios citrinos.  

7. Rūtos spintoje yra dvi suknelės, trys sijonai, aštuonios palaidinės ir kelnės. 

25 pratimas. Raskite poras. 

Pirmiausia su mokiniais perskaitykite kiekvieną stulpelį atskirai, išsiaiškinkite naujus žodžius. 

Leiskite mokiniams patiems, pasikliaujant gimtosios kalbos jausmu, atrinkti, kas su kuo tinka. 

Tuomet pakomentuokite ir palyginkite su lietuvišku variantu. Aptarkite, apie ką ir kada taip galima 

pasakyti. 

1. Raudonas kaip pomidoras 

2. Piktas kaip širšė 

3. Kietas kaip akmuo 

4. Žalia kaip varlė  

5. Darbštus kaip bitė 

6. Saldus kaip medus 

7. Tamsus kaip naktis 

8. Baltas kaip sniegas 

9. Šaltas kaip ledas 
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26 pratimas. Paklausykite ir parašykite, kiek valandų. 

1.  Moteris  Atsiprašaũ, ar ̃nepasakýtumėt, kíek dabar ̃valandų̃? 

     Vyras     Dẽšimt põ keturių̃. 

     Moteris  Labaĩ ãčiū. 

 

2. Moteris  Jõnai, kíek dabar ̃valandų̃? 

    Vyras     Nežinaũ, ar ̃geraĩ eĩna màno laĩkrodis… 

    Moteris  Õ kíek ródo? 

    Vyras     Bè penkiólikos trỹs. 

 

3. Moteris  Martỹnai, ar ̃nežinaĩ, kíek valandų̃? Nenóriu vėlúoti į ̃pãskaitą. 

    Vyras     Pùsė devynių̃. 

    Moteris  Ã, dár turiù pùsę valandõs. 

 

4. Vyras    Dabar ̃yrà šešiólika valandų̃, dvìdešimt minùčių. Pràdedame šveñtinį koncèrtą. 

 

5. Vyras     Kur ̃skubì? 

    Moteris  Svarbùs susìtikimas darbè. 

    Vyras     Žiūrė́k, nepavėlúok. 

    Moteris  Gál žinaĩ tìkslų laĩką? 

    Vyras     Bè trijų̃ dvì. Kadà tùri susitìkti? 

    Moteris  Põ pùsės valandõs. 

 

6. Moteris  Jaũ laĩkas, vaikaĩ. Prasìdeda antrà pamoká. 

    Vyras     Õ kíek valandų̃? 

    Moteris  Põ devynių̃ penkiólika. 

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

16.10 / 4.10 14.45 8.30 16.20 13.57 9.15 

27 pratimas. Klausydami parašykite, kas kiek kainuoja. 

Vyras     Prãšom pasakýti, kíek kainúoja kilogrãmas varškės̃ sū̃rio. 

Moteris  8 eurùs 70 ceñtų. 

Vyras     O svíestas? 

Moteris  250 grãmų svíesto kainúoja 2 eurùs 55 centùs. 

Vyras     Ar ̃tùrite grietìnės? 

Moteris  Taĩp, yrà dviejų̃ rū́šių. 25 pròcentų riebùmo kainúoja eũrą šẽšiasdešimt ceñtų, õ 35 

pròcentų – eũrą aštúoniasdešimt.  

Vyras     Õ kíek kainúoja varškė?̃ 

Moteris  Liesà varškė̃ kainúoja 89 centùs, riebì – 98 centùs. 

 

1. Kilogramas sūrio kainuoja 8 Eur 70 cnt. 

2. 250 gramų sviesto kainuoja 2 Eur 55 cnt. 
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3. 25 proc. riebumo grietinė kainuoja 1 Eur 60 cnt. 

4. 35 proc. riebumo grietinė kainuoja 1 Eur 80 cnt. 

5. Liesa varškė kainuoja 89 cnt.  

6. Riebi varškė kainuoja 98 cnt. 

28 pratimas. Paklausykite pavyzdžio ir pasakykite sakinius. 

Àš, mėsà. – Àš válgau mėsą. 

Mẽs, daržóvės.  Mẽs válgome daržóves.  

Jìs, pomidòras. Jìs válgo pomidòrą. 

Jū̃s, varškė.̃ Jū̃s válgote várškę. 

Tù, obuoliaĩ. Tù válgai óbuolius. 

Vidà, vaĩsiai. Vidà válgo vaisiùs. 

Jõnas, vỹšnios ir ̃slỹvos. Jõnas válgo vyšniàs ir ̃slyvàs. 

Jiẽ, kiaulíena ir ̃agurk̃ai. Jiẽ válgo kiaulíeną ir ̃agurkùs. 

Àš, tòrtas ir ̃saldaĩniai. Àš válgau tòrtą ir ̃saldainiùs. 

Jū̃s, dúona ir ̃bandẽlės. Jū̃s válgote dúoną ir ̃bandelès. 

 

Mẽs, drabùžiai. – Mẽs vãlome drabužiùs.  

Martỹnas, švark̃as. Martỹnas vãlo švark̃ą. 

Tù, kélnės. Tù valaĩ kélnes. 

Jū̃s, megztìnis. Jū̃s vãlote megztìnį. 

Jìs, marškiniaĩ. Jìs vãlo márškinius. 

Jõs, suknẽlės. Jõs vãlo suknelès. 

Àš, striùkė. Àš valaũ striùkę. 

Mẽs, bãtai. Mẽs vãlome batùs. 

Jū̃s, páltai. Jū̃s vãlote páltus. 

Jì, sijõnas. Jì vãlo sijõną. 

29 pratimas. Paklausykite pavyzdžio ir pasakykite sakinius. 

Àš, válgyti, ledaĩ. – Àš válgau ledùs.  

Jìs, rašýti, laiškaĩ. Jìs rãšo láiškus. 

Onà, sakýti, informãcija. Onà sãko informãciją. 

Mẽs, matýti, draugaĩ. Mẽs mãtome draugùs. 

Jū̃s, klausýti, paskaitõs. Jū̃s klaũsote paskaitõs. 

Àš, skaitýti, knygà. Àš skaitaũ knỹgą. 

Jiẽ, prašýti, kavà. Jiẽ prãšo kavõs. 

Tù, válgyti, sausaĩniai. Tù válgai sausainiùs. 

30 pratimas. Paklausykite ir įrašykite u, ū, uo, o.  

Lietuvà 

obuolỹs 

kostiùmas 

kamuolỹs 

uogiẽnė 

autobùsas 

druskà 

vỹnuogės 

šokolãdas 

cùkrus 

kopū̃stas 

ríešutas 

pupẽlės 

pomidòras 

trupinỹs 

aliẽjus 
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31 pratimas. Paklausykite ir pabraukite kirčiuotus skiemenis. 

Atlikdami tokias užduotis mokiniai turėtų prisiminti ir pabraukti kiekvieno žodžio kirčiuotą 

skiemenį. Užduotį atlikus mokytojas galėtų perskaityti žodžių sąrašą, leisti mokiniams pasitikrinti, 

o tada kartu su visa grupe dar kartą peržiūrėti visus žodžius, patikrinti, ar teisingai atlikta 

užduotis. 

Lietuvà, lietùvis, vókietis, Vokietìja, Ánglija, Amèrika, amerikiẽtis, norvègas, vairúotojas, 

virė́jas, taksìstas, bibliotèkininkė, dirèktorius, ū́kininkas, darbiniñkas, obuolỹs, kriáušė, dešrà, 

pyrãgas, arbatà, uogiẽnė, dúona, bandẽlė, svíestas, suknẽlė, kélnės, marškiniaĩ, sijõnas, bãtai, 

kójinės, švark̃as, kepùrė 


