
PENKTOJI PAMOKA 

Bendravimas, žodynas, gramatika 
Dar kartą su mokiniais perskaitykite frazes, prisiminkite jas, pasiaiškinkite, ar tikrai mokiniai 

gerai jas supratę. Paruoškite savo užduočių, kurias atlikdami mokiniai turėtų pavartoti tas frazes. 

Pavyzdžiui, pasiūlykite nusipirkti produktų turguje ar parduotuvėje, paprašyti draugo patarimo 

ar nepažįstamojo pagalbos, pristatyti draugą ar prisistatyti. Pakartokite išmoktus žodžius. 

Prisimindami galite naudotis tikrais daiktais ar paveikslėliais, žodinėmis užduotimis, pavyzdžiui, 

einu į draugo gimtadienį, patark, kaip rengtis; ruošiu vakarėlį, ką pirkti valgyti? Taip pat 

peržvelkite gramatiką. Pratimų sąsiuvinyje siūloma nemažai pratimų, kurie turėtų padėti 

pakartoti kiekvieną leksikos temą ar gramatikos atvejį, primins, kaip ir kokiose situacijose 

vartojamos komunikacijos frazės. Mokytojas turėtų kūrybiškai atrinkti, kurios užduotys 

mokiniams yra svarbesnės, o kurių atlikti gal ir nebereikia. Skirdamas kontrolines užduotis 

testui, mokytojas taip pat galėtų atsisakyti grupei ar mokiniui nereikšmingų užduočių. Siūlytume 

testo rašymo užduotis skirti namuose, nes joms reikia daug laiko. Parinkti vertinimo kriterijus 

paliekama mokytojui. 
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TESTAS 

1 užduotis. Raskite poras. 

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

C A G F I H J D E B 

2 užduotis. Čia yra atsakymai. Parašykite klausimus paryškintiems žodžiams. 

1. Kiek  

2. Kas  

3. Kada  

4. Kokia  

5. Kur 

6. Kas  

7. Ką  

8. Kiek  

9. Iš kur  

10. Kieno  

11. Kaip  

12. Kiek  

13. Koks  

14. Ko  

15. Ką  

3 užduotis. Parašykite priešingos reikšmės žodžius. 

1. karšta kava – šalta 

2. stipri arbata – silpna 

3. kartūs pipirai – saldūs 

4. sūri sriuba – nesūri / saldi  

5. pilna stiklinė – tuščia 

6. saldi kriaušė – rūgšti 

7. linksmas mokytojas – liūdnas / rimtas 

8. geras direktorius – blogas / piktas 

9. tamsus dangus – šviesus 

10. sunkus darbas – lengvas  

4 užduotis. Išbraukite netinkamą žodį. 

1. lėta 

2. piktas 

3. trumpas 

4. nauja 

5. teisingas 

6. šviežias 

7. saldi 

8. ilgas 

9. sūrus 

10. languota 

11. rūgšti 

12. margas 

6 užduotis. Raskite ir ištaisykite klaidas. 

1. Viktoras yra jaunas tėvas. 

2. Žmonos tėvai gyvena kaime. 

3. Jų sūnus yra puikus studentas. 

4. Šiandien šilta ir graži diena. 

5. Sesės suknelė yra languota, o 

palaidinė dryžuota.  

6. Iš Lenkijos atvažiavo septyni studentai. 

7. Jis turi du brolius ir sesę. 

8. Petrai, imk sumuštinį. 

9. Mes niekada nevalgome riebios mėsos. 

10. Ar čia nėra kompiuterio? 

7 užduotis. Baikite dialogus pagal pavyzdį.  

1. A – Jūratė dabar Romoje, ar ne? (Paryžius)  

    B – Ne, Jūratė dabar Paryžiuje.  

2. A – Tavo draugas turi sesę, ar ne? (brolis)  

    B – Ne, mano draugas turi brolį.  

3. A – Tu esi iš Oslo, ar ne? (Helsinkis)  

    B – Ne, aš esu iš Helsinkio.  

4. A – Jūs mėgstate kriaušes, ar ne? (obuoliai)  

    B – Ne, mes mėgstame obuolius.  

5. A – Tu mėgsti dėvėti džinsus, ar ne? (kelnės)  
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    B – Ne, aš mėgstu dėvėti kelnes.  

6. A – Čia tavo brolio mašina, ar ne? (sūnus)  

    B – Ne, čia mano sūnaus mašina.  

7. A – Ar jūs visada geriate limonadą, ar ne? (sultys)  

    B – Ne, mes (visada) geriame sultis.  

8. A – Jie nemėgsta kopūstų, ar ne? (burokėliai)  

    B – Ne, jie nemėgsta burokėlių. 

8 užduotis. Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą. 

1. – Kur tu gyveni? – Dabar aš gyvenu Vilniuje, o mano tėvai gyvena Klaipėdoje. 

2. – Ar jūs suprantate prancūziškai? – Taip, aš suprantu. 

3. – Ar tu kalbi lietuviškai? – Taip, truputį kalbu. Mes kalbame lietuviškai universitete. Ar jūs 

kalbate lietuviškai?  

4. Dabar aš perku duonos ir pieno, Jonas perka sulčių ir vandens, o tu pirk / perki obuolių ir 

kriaušių. 

5. – Ar tu valgai žuvį? – Ne, aš nevalgau žuvies. Mes valgome sriubą, o draugai valgo picą. 

6. – Ar jūs esate iš Rusijos? – Taip, mes esame iš Sankt Peterburgo. Iš kur tu esi? – Aš esu iš 

Vokietijos. 

7. – Ar tu nori kavos? – Taip, aš noriu kavos, o vaikai nori ledų. Ar jūs norite ledų? – Ne, mes 

norime torto. 

8. Jonai, duok vieną saldainį.  

9. Mes mėgstame pasivaikščioti parke. Ar jūs mėgstate pasivaikščioti? 

10. Studentai, duokite namų darbus. 

9 užduotis. Parašykite pagal pavyzdį. 

du sūnūs  

dvi knygos  

dvylika kiaušinių  

septyniolika braškių  

trys pomidorai  

trys kriaušės  

keturi vaisiai  

keturios daržovės  

aštuoni studentai  

aštuonios studentės  

dvidešimt vienas obuolys  

trisdešimt penkios dienos 

trisdešimt penki laipsniai 

septyniasdešimt centų 

šimtas knygų  

du šimtai eurų  

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

1. Moteris Nà ir ̃bjaurùs šiẽmet ruduõ. 

    Vyras    Õ mán patiñka. Nórs šálta, bèt nelỹja. 

    Moteris Ką̃ tù! Tiesióg kaĩp žiemà! Vãkar rýtą bùvo tìk 4 láipsniai šilumõs. 

 

2. Vyras    Prãšom pasakýti sàvo ãdresą. 

    Moteris Gedimìno prospèktas 19-70. 

 

3. Vyras    Paskam̃bink mán rytój, geraĩ? 
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    Moteris Kóks tàvo telefòno nùmeris? 

    Vyras    +370 614 17 098. 

 

4. Moteris Ar ̃sáunoje visadà taĩp karštà? 

    Vyras    Taĩp, paprastaĩ bū̃na apiẽ 80–90 láipsnių. 

 

5. Moteris          Rytój Vìlniuje diẽną bùs apiẽ 9 láipsnius šilumõs, nãktį ikì 2 láipsnių šalč̃io. 

 

6. Vyras            Mū́sų ãdresas:    

                          Kaũnas, Láisvės alė́ja 27-12. 

                        Telefònas  +370 611 24 586. 

 

Duota mokiniams Teisingai 

1. −4 laipsniai. +4 (4 laipsniai šilumos). 

2. 19-70. 19-70. 

3. +370 612 24 586. +370 614 17 098. 

4. 89 laipsniai. 80–90 laipsnių. 

5. +9 °C; −2 °C.  +9 °C;  −2 °C. 

6. 27-19, 

   +370 612 24 586. 

27-12, 

+370 611 24 586. 

12 užduotis. Parašykite, kiek valandų.  

Galimi variantai. 

1.  Dvylika valandų.  

2.  Be penkiolikos (minučių) aštuonios. 

3.  Pusė aštuonių. 

4.  Po dviejų penkiolika (minučių). 

5.  Po penkių dvidešimt penkios (minutės). 

6.  Be dešimt (minučių) devynios. 

7.  Po devynių dvidešimt (minučių). 

8.  Po pirmos penkios (minutės). 
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2 pratimas. Raskite atsakymus. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

J G K A D I C E H F B 

5 pratimas. Baikite rašyti sakinius. 

1.  Parduotuvėje dirba pardavėjas. 

2.  Biure dirba verslininkas / sekretorė / darbuotojas. 

3.  Universitete dirba dėstytojas / profesorius. 

4.  Duoną kepa kepėjas. 

5.  Studijuoja studentas (nelaikyti klaida mokinys). 

6.  Mokykloje moko mokytojas. 

7.  Kirpykloje dirba kirpėjas. 

8.  Valgyti verda virėjas. 

9.  Žmones gydo gydytojas. 

10.  Operoje dainuoja dainininkas. 

11.  Teatre dirba aktorius. 

12.  Stadione sportuoja sportininkas. 

7 pratimas. Užpildykite lentelę. 

Šeimos nariai 

mama tėvas / tėtė 

žmona  vyras 

dukra / duktė sūnus 

sesė  brolis 

senelė / močiutė senelis 

anūkė anūkas 

9 pratimas. Raskite žodžių poras. 

motina – tėvas  

brolis – sesė 

dažnai – retai 

duok – imk 

gydytojas – slaugė  

ilgas – trumpas 

ji – jis 

kalbėti – suprasti  

katė – šuo 

kiauliena – mėsa 

mano – tavo  

niekada – visada 

plonas – storas 

šaltas – šiltas 

šiandien – vakar 

šviesus – tamsus 

vyras – žmona 

11 pratimas. Išspręskite kryžiažodį. 

1. lyja 

2. pyragą 

3. gyvena 

6. oras 

7. šalta 

8. baltas / brolius 

11. sekasi 

12. mėgsti 

13. žalias 
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4. karšta 

5. batus 

9. kavos 

10. gydytojas 

 

14. sijonus 

 

13 pratimas. Meniu, kurį skaitėte 12 pratime, nėra kai kurių kainų. Tuos patiekalus 
užsisako Daiva ir Martynas. Paklausykite pokalbio ir parašykite, kiek kainuoja tie 
patiekalai. 

Padavėja Prãšom, kõ pageidáujate? 

Martynas Norė́tume papietáuti. Bèt neturiù akinių̃ ir ̃blogaĩ mataũ káinas. Gál gãlite 

padė́ti? 

Padavėja Taĩp, žìnoma. Kõ norė́tumėte? 

Martynas Ìš šaltų̃ patiekalų̃ norė́tume víeną pòrciją silk̃ės sù grỹbais ir ̃ víeną 

jáutienos sù majonezù. 

Padavėja Silk̃ė trỹs eũrai, õ jáutiena – dù peñkiasdešimt. 

Martynas Õ kíek kainúoja sultinỹs? 

Padavėja Eũras peñkiasdešimt. Dù puodeliùs sùltinio? 

Martynas Nè, màno draũgei sùltinio, õ mán pupẽlių sriubõs. Kíek kainuõs sriubà? 

Padavėja Dù eurùs trìsdešimt ceñtų. Ką̃ káršto válgysite? 

Martynas Draũgei keptõs žuviẽs, õ mán Kìjevo kotlètą.  

Padavėja Žuvìs labaĩ skanì, šviežià ir ̃pigì – tìk 5 eũrai pòrcija. Õ Kìjevo kotlètas – 

9 eũrai. Norė́site? 

Martynas Taĩp. Dár põ stiklìnę pomidòrų ir ̃apelsìnų sùlčių. 

Padavėja Põ dù eurùs. Desèrto reĩkia? Siū́lyčiau tòrto „Napoleònas“ – jìs kainúoja 

4 eurùs – ir ̃vaĩsių salõtų – 3 eũrai. 

Martynas Geraĩ, ir ̃kavõs. Juodõs kavõs bè cùkraus.  

Padavėja Vìskas? 

Martynas Taĩp, vìskas. 

 

 

 

Patiekalas Kaina 

silkė su grybais 3 Eur 

jautiena su majonezu 2,50 Eur 

vištienos sultinys 1,50 Eur 

pupelių sriuba 2,30 Eur 

kepta žuvis  5 Eur 

Kijevo kotletas 9 Eur 

apelsinų sultys 2 Eur 

pomidorų sultys 2 Eur 

tortas „Napoleonas“ 4 Eur 

vaisių salotos 

 

3 Eur 
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14 pratimas. Sudarykite sakinius. 

Mokytojas turėtų vertinti šią užduotį kūrybiškai, juk kai kurių sakinių žodžių tvarka gali įvairuoti. 

1. Ji perka suknelę, megztinį ir kojines. 

2. Mano sūnus mėgsta ledus. 

3. Dabar jo duktė gyvena Italijoje. 

4. Tėvas turi naują odinį švarką. 

5. Ar jūs mėgstate mineralinį vandenį? 

6. Ar tu visada valgai juodą duoną? 

7. Aš noriu pirkti vilnonį megztinį. 

8. Rytą mano vyras visada geria juodą 

kavą. 

9. Brolio žmona nemėgsta karšto pieno. 

10. Teta, ar jūs dirbate mokykloje? /  

 Ar jūsų teta dirba mokykloje? 

16 pratimas. Pakeiskite teigiamus sakinius neigiamais, o neigiamus – teigiamais.  

1. Aš nevalgau mėsos. – Aš valgau mėsą.  

2. Jis nesupranta prancūziškai. – Jis supranta prancūziškai.  

3. Mes mėgstame ledus. – Mes nemėgstame ledų.  

4. Ji yra pianistė. – Ji nėra pianistė. 

5. Jūs nemėgstate arbatos. – Jūs mėgstate arbatą. 

6. Šiandien gražus oras. – Šiandien negražus / bjaurus oras. 

7. Mano dukra geria kavą. – Mano dukra negeria kavos. 

8. Aš esu vokietis. – Aš nesu vokietis.  

9. Jo brolis visada valgo juodą duoną. – Jo brolis niekada nevalgo juodos duonos.  

10. Jis nemėgsta pieno. – Jis mėgsta pieną.  

11. Aš dėviu džinsus. – Aš nedėviu džinsų.  

17 pratimas. Baikite dialogus pagal pavyzdį.  

1.  

A – Tu gyveni Kaune, ar ne? (Vilnius)  

B – Ne, aš gyvenu Vilniuje. 

2.  

A – Tu perki naują paltą, ar ne? (suknelė)  

B – Ne, aš perku naują suknelę.  

3.  

A – Tu turi mažą sūnų, ar ne? (dukra)  

B – Ne, aš turiu mažą dukrą.  

4.  

A – Jūs mėgstate juodą kavą, ar ne? (arbata)  

B – Ne, mes mėgstame / aš mėgstu arbatą.  

5.  

A – Tavo brolis turi mažą katę, ar ne? (šuo)  

B – Ne, brolis turi mažą šunį.  

6.  

A – Jis gyvena bendrabutyje, ar ne? (viešbutis)  

B – Ne, jis gyvena viešbutyje. 
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18 pratimas. Raskite ir ištaisykite klaidas. 

1. Ar jūs dabar esate Atėnuose? 

2. Kur gyvena Robertas? 

3. Dukra yra maža. 

4. Ji gyvena Paryžiuje. 

5. Ar tėtė yra vairuotojas? 

6. Kur jis dirba? 

7. Mama nemėgsta pieno ir varškės. 

8. Mūsų grupėje yra dvylika studentų. 

9. Ar tu esi iš Švedijos? 

10. Mano draugė gyvena Italijoje. 

11. Tomas turi mėlynus džinsus. 

12. Mes rašome namų darbą. 

19 pratimas. Parašykite pagal pavyzdį.  

1. Dvi dienos 

2. Trys broliai 

3. Trys pianistės 

4. Šešios anūkės 

5. Šeši anūkai 

6. Dvylika gydytojų 

7. Šešiolika vaikų 

8. Dvidešimt medžių 

9. Trisdešimt viena knyga 

10. Keturiasdešimt penki žmonės 

11. Penkiasdešimt devyni centai 

12. Šimtas studentų 

13. Du tūkstančiai eurų 

20 pratimas. Įrašykite tinkamą žodį.  

1. Jie yra mokytojai, o jų vaikai gydytojai.  

2.  Mano žmonos tėvai yra ūkininkai. Jie dirba savo ūkyje.  

3.  Jonas turi savo automobilį. Jo automobilis yra naujas.  

4.  Martynas ir jo brolis gyvena Panevėžyje.  

5.  Antanas su savo broliu važiuos į Latviją.  

6.  Kur gyvena tavo tėvai? – Mano tėvai gyvena mažame mieste. Jie turi savo namą.  

7.  Aš turiu savo žodyną. Ar tu turi savo žodyną?  

8.  Jonai, kur dirba tavo žmona? – Mano žmona dirba bibliotekoje.  

9.  Mano draugė ir jos brolis dabar yra Prancūzijoje. 

21 pratimas. Parašykite, kiek valandų. 

1.  Pirma valanda. 

2.  Po dviejų penkiolika (minučių). 

3.  Be dvidešimt (minučių) trys. 

4.  Pusė penkių. 

5.  Dvylika valandų. 

22 pratimas. Paklausykite dainos ir įrašykite praleistus žodžius. 

Ragana 

Gyveno ragana  

vienà, 

bè gãlo bùvo jì linksmà. 

Jì mė́go kèpti  

pyragùs 

ir ̃kviẽsti į ̃svečiùs. 
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Ir ̃tráukė kàs diẽną 

Jì daĩną tìk víeną: 

bomdzil-bomdzil-bom-bom      2 k. 

ir ̃bomdzil-bomdzil-bom. 

 

Gimìmo diẽną mãnė jì 

praléisti rãganų būrỹ. 

Ir ̃rãganų nèt dẽšimčia  

jaũ lẽkia, švilp̃ia čià. 

 

Draugùžės sujójo, 

langañ baladójo: 

bomdzil-bomdzil-bom-bom      2 k. 

ir ̃bomdzil-bomdzil-bom. 

 

Draugùžės gẽria limonãdą  

Ir ̃válgo tòrtą,  

marmelãdą, 

õ kaĩ nãmo pagaliaũ išėj̃o, 

tramvãjun sugužė́jo. 

 

Prõ lángus žiopsójo 

Ir ̃gars̃iai kartójo: 

bomdzil-bomdzil-bom-bom      2 k. 

ir ̃bomdzil-bomdzil-bom. 

23 pratimas. Paklausykite ir įrašykite e, ė, ei, ie.  

víenas, píenas, kíetas, keĩstas, miẽstas, eĩti, pupẽlė,  

sesẽlė, kostiumėl̃is, suknẽlė, liemẽnė, sniẽgas, reĩkalas,  

kiẽmas, riekė̃, peĩlis, moksleĩvis, senẽlė, dėd̃ė, sẽsė,  

duktė,̃ tetà, pùsseserė 

24 pratimas. Paklausykite ir pabraukite kirčiuotą skiemenį.  

mokinỹs, mókytojas, mokyklà, pamokà, mókyti, studeñtas, studijúoti, universitètas, lietùvių 

kalbà, pirk̃ti, parduotùvė, káina, kainúoti, pardúoti, pardavė́jas, pirkė́jas, mokė́ti, pinigaĩ,  

virė́jas, vìrti, maĩstas, válgyti, pãtiekalas, užsisakýti, padavė́jas, kavìnė, restorãnas, piẽtūs, 

vakariẽnė 


