
AŠTUNTOJI PAMOKA 

Bendravimas 
Mokytojas turėtų priminti mokiniams, kad vienas svarbiausių mandagios kalbos aspektų yra 

pagarba pašnekovui. Tai labai svarbu, reiškiant nuomonę. Nereikėtų pamiršti, kad pašnekovas 

gali turėti ir savo nuomonę, nors galbūt ne visada teisingą. Tokiais atvejais mokiniai turėtų būti 

mokytojo parengti nuomonę pasakyti ne kategoriškai, o mandagiai. 

Pirma priemonė tokiais atvejais būtų tariamoji nuosaka vietoj esamojo laiko: 

Nesutikčiau su jūsų nuomone (o ne nesutinku). / Nenorėčiau sutikti. 

Antra priemonė – pasitikrinamieji klausimai vietoj konstatuojamųjų sakinių: 

Jis iš Anglijos, ar ne? Tu ateisi, tiesa? 

Trečia priemonė – atsiprašymas, apgailestavimas prieš pasakant, kad nesutinkate su pašnekovo 

nuomone: 

Atsiprašau, bet aš manau kitaip. Gaila, bet … . 

Manytume, kad būtų naudinga, jei mokytojas pasiūlytų tokių kalbos priemonių mandagiai 

nuomonės raiškai, o mokiniai galėtų atsirinkti, kas priimtiniausia. 

Žodynas 
Pristatant žmogaus kūno dalių pavadinimus, siūlytume pateikti mokiniams keletą tradicinių 

posakių, kuriuose minimos kūno dalys ir kurie apibūdina žmogaus charakterį. Pavyzdžiui: 

auksinės rankos, aukso širdis, šalta širdis, ilgapirštis ir t. t. 

Kalbant apie žmonių pavadinimus pagal amžių, siūlytume mokiniams užrašyti, kiek metų yra 

žmogui, kai jis apibūdinamas žodžiais kūdikis, vaikas, paauglys. 

Taip pat siūlytume pristatyti žodžius suaugęs, suaugusi, nesigilinant į tai, kokiai kalbos daliai 

jie priklauso, o rekomenduojant mokiniams išmokti juos tik kaip leksikos vienetus. Dėl šių 

žodžių linksniavimo neturėtų kilti sunkumų, jei pratybose vartosite tik vardininko linksnį. 

Atidžiau reikėtų paaiškinti, kuo skiriasi veiksmažodžių vesti, ištekėti, susituokti vartosena. 

Mokytojas galėtų papasakoti mokiniams, kokia Lietuvos demografinė padėtis, kokie įprasti 

santykiai šeimoje. Paprastai mokiniams būna įdomu patiems papasakoti apie savo šeimą, 

gimines. Galite pasiūlyti atsinešti savo šeimos, giminės nuotraukų ir duoti užduotį grupėmis arba 

poromis papasakoti savo istorijas.  

Gramatika 
1. Veiksmažodis. Būtasis kartinis laikas. 

Nuo šios pamokos, pateikdami naujų veiksmažodžių, užrašykite visas tris pagrindines 

veiksmažodžių formas ir nurodykite valdymą. Taip pat reikėtų pasakyti, kad būtojo kartinio laiko 

galūnių -ė ir -o tipai niekaip nesiejami su esamojo laiko tipų galūnėmis. 

 

2. Būdvardis. Laipsniai. 

Kokybiniai lietuvių kalbos būdvardžiai yra laipsniuojami. Laipsnių formos padaromos prie 

nelyginamojo laipsnio būdvardžio pridedant reikalingą priesagą. Visų laipsnių būdvardžiai yra 

linksniuojami, galūnės – kaip nelyginamojo laipsnio, pavyzdžiui: geresnis – kaip didelis, 

geriausias – kaip žalias.  

 

4. Dauginiai skaitvardžiai. 

Mokytojas turėtų parodyti mokiniams, kaip sudaryti šie skaitvardžiai. Be to, mokiniai kartu su 

mokytoju turėtų prisiminti, kokius žino daiktavardžius, kurie turi tik daugiskaitos formą. Tokių 

daiktavardžių sąrašo sudarymas padės pratybose, kai formuosite dauginių skaitvardžių vartojimo 

įgūdžius.  
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Mokiniams turėtų būti paaiškinta, kad lietuvių kalbos norma reikalauja dauginius skaitvardžius 

vartoti pasakant amžių, bet reali vartosena čia labai skiriasi nuo normos ir nedažnai mokiniai 

Lietuvoje galės išgirsti taip sakant pačius lietuvius. Normos daugiau laikomasi rašytinėje 

kalboje. 

Reikėtų parodyti, kad į klausimą kiek tau metų? galėtų būti du atsakymo variantai:  

Man (yra) dvidešimt penkeri (metai). 

Aš (esu) dvidešimt penkerių (metų). 

Mokiniai turėtų abu juos suprasti, o vartoti gali ir lengvesnį, paprastesnį. 

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad sakant metus šnekamojoje kalboje labai dažnai galima 

išgirsti kiekinį skaitvardį: Man dvidešimt penki (metai).  

 

5. Lyginimo raiška. 

Siūlome mokyti konstrukcijų su žodžiais toks pat ir tokia pat, kurių antrasis yra nekaitomas. 

Mūsų manymu, mokiniams būtų per sunku, jeigu pateiktumėte žodžius toks pats, tokia pati, 

kurių abu linksniuojami.  

 

6. Per didelio intensyvumo raiška su per. 

Reikėtų akcentuoti, kad norint pasakyti, jog koks nors daiktas, žmogus, reiškinys pagal savo 

požymius jums yra netinkamas, vartojama konstrukcija per + būdvardis: 

Kava per karšta, negaliu gerti, reikia palaukti. 

Tie batai man yra per maži. Aš negaliu jų nešioti. 

O norint pasakyti, kad koks nors veiksmas atliekamas ne taip, kaip jums būtų gerai, vartojama 

konstrukcija per + prieveiksmis: 

Tu eini per greitai. Aš su tavimi nespėju. 

Jonai, nevalgyk per daug, skaudės pilvą.  

 

7. Objekto raiška su apie. 

Mokytojas galėtų pateikti sąrašą veiksmažodžių, po kurių eina konstrukcija apie + ką? Šiuos 

veiksmažodžius mokytojas turėtų parinkti atsižvelgdamas į grupės gebėjimų lygį. Siūlome 

pateikti tokius veiksmažodžius: kalbėti, pasakoti, šnekėti, galvoti, manyti, rašyti, skaityti. 

 

9. Data. 

Mokytojas turėtų paaiškinti, kad datą lietuviškai galima pasakyti taip pat dviem būdais, bet 

dažnesnis yra pirmas variantas su nusakomuoju kilmininku. Žodžiai, pateikti skliausteliuose, 

šnekamojoje kalboje paprastai praleidžiami. 

 

Kokia šiandien diena?  

2023 02 08 / 2023 m. vasario 8 d. 

a) Du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų (metų) vasario (mėnesio) aštunta diena. 

b) Du tūkstančiai dvidešimt tretieji (metai) vasario mėnuo aštunta diena. 

 

Kada? 

2023 02 08 

a) Du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų (metų) vasario (mėnesio) aštuntą dieną. 
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b) Du tūkstančiai dvidešimt trečiaisiais (metais) vasario mėnesį aštuntą dieną.  

 

Taip pat reikėtų pamokyti datos rašymo variantų: 

2023 02 08 2023 m. vasario mėn. 8 d. 
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1 užduotis. Perskaitykite pokalbius arba jų paklausykite ir pažymėkite, teisingas 
ar neteisingas teiginys. 

Filipas ir ambasados darbuotojas aptaria, kaip priimti svečius. 

Teiginys Taip Ne 

1. Iš viešbučio centre būtų arčiau ateiti į ambasadą. +  

2. Svečiai atvažiuoja pailsėti.  + 

3. Viešbutis yra Verkių rūmuose.  + 

4. Filipas mano, kad užmiestyje galima geriau pailsėti. +  

Milda klausia Izabelės, kur, jos nuomone, geriau praleisti atostogas. 

Teiginys Taip Ne 

1. Milda atostogaus vasarą.  + 

2. Ji nori važiuoti į Nidą.  + 

3. Izabelei patinka Nida. +  

4. Izabelė mano, kad Nidoje poilsiauti per brangu.  + 

5. Milda patenkinta, kad atostogaus su brolio šeima. +  

Daiva kalba su Veronika. 

Teiginys Taip Ne 

1. Daiva į pasimatymą atėjo pirma. +  

2. Tautvilas užmiršo ateiti į pasimatymą.  + 

3. Daiva mano, kad vaikinas turi atnešti merginai gėlių. +  

2. Daiva ir Tautvilas buvo kine.  + 

4. Veronikai Tautvilas patinka. +  

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

Teiginys Taip Ne 

1. Mantas nori pakalbėti su Mišeliu. +  

2. Manto šeima buvo svečiuose. +  

3. Kaime buvo tetos krikštynos.  + 

4. Mantui labai patinka teta Vaiva. +  

5. Mantas mano, kad pusseserė panaši į tetą Vaivą.  + 

6. Pusseserės plaukai šviesūs.  + 

7. Manto nuomone, su mažu vaiku yra per daug rūpesčių. +  

3 užduotis. Susiekite raides su kūno dalių pavadinimais.  

1. Koja E  

4. Plaukai K  

7. Dantis C  

10. Pėda F  

2. Ranka H  

5. Akis A  

8. Nosis I  

11. Ausis B  

3. Galva J  

6. Burna G  

9. Pilvas D  

12. Kaklas L  
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4 užduotis. Parašykite, kokios gali būti šios žmogaus kūno dalys. Žodžiai gali 
kartotis. 

1. Akys: mėlynos, rudos, juodos, pilkos, didelės, mažos, plačios, linksmos, liūdnos 

2. Nosis: didelė, maža, riesta, tiesi 

3. Lūpos: raudonos, siauros, plačios 

4. Kakta: aukšta, žema 

5. Plaukai: juodi, rudi, geltoni, žili, garbanoti, tiesūs 

6. Kojos: ilgos, trumpos, plonos, storos 

7. Rankos: ilgos, trumpos 

5 užduotis. Sudarykite 8 sakinius. 

1. Aš manau, kad pietūs bus skanūs / puikūs. 

2. Aš manau, kad Tomas ves Rūtą. 

3. Aš manau, kad oras darosi šiltesnis. 

4. Aš manau, kad kelias yra / darosi pavojingas. 

5. Aš manau, kad studentai yra labai protingi / puikūs. 

6. Aš manau, kad temperatūra yra / bus apie dvidešimt laipsnių šilumos. 

7. Aš manau, kad naktys darosi / yra jau ilgesnės. 

8. Aš manau, kad jūsų namai yra puikūs.  

6 užduotis. Sudarykite sakinius. 

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

G D F A C, F H B E 

9 užduotis. Perskaitykite tekstą ir pažymėkite teisingus atsakymus. 

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

B B A C C A 

10 užduotis. Paklausykite Agnės ir mamos pokalbio ir pažymėkite teisingus 
atsakymus.  

Mama Kadà vãkar grįžaĩ nãmo? Žadė́jai dešim̃tą, àš užmigaũ vienúoliktą, bèt tavęs̃ dár 

nebùvo. Kur ̃buvaĩ? 

Agnė Àš grįžaũ apiẽ vienúoliktą, gál tadà, kaĩ tù užmigaĩ. Žinaĩ, vìsą vãkarą sėdė́jau pàs Irmą, 

kalbė́jome, válgėme pyrãgą…  

Mama Kodė̃l pàs Irmą?  

Agnė Jõs mamà ìškepė obuolių̃ pyrãgą pagal ̃naũją recèptą ir ̃pàkvietė į ̃svečiùs. 

Mama Õ daugiaũ niẽko nebùvo – tìk Ìrma ir ̃tù? 

Agnė Nè, dár bùvo Dáiva, õ põ tõ užė̃jo Lìnas. Mẽs bùvome keturì. 

Mama Mán šiañdien rytè kaimýnė sãkė, kàd tavè vãkar vėlaĩ vakarè mãtė priẽ ligóninės. Ką ̃

pasakýsi? 

Agnė Õ taĩp, bùvome. Lìnas sãkė, kàd Džiùgo kója lū́žo, ir ̃mẽs norė́jome sù juõ per ̃ lángą 

pakalbė́ti, nès bùvo jaũ vėlù. 

Mama Bèt kodėl̃ grįžaĩ nãmo vėliaũ, negù žadė́jai? 

Agnė Atsiprašaũ, mamýte, bùvo taĩp linksmà, nežiūrė́jau, kíek valandų̃… 

  



Užduočių bei pratimų atsakymai ir patarimai, kaip juos atlikti.  

MOKYTOJO KNYGA  |  AŠTUNTOJI PAMOKA  

6 
 

Užduočių bei pratimų atsakymai ir patarimai, kaip juos atlikti. 

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

B C A B A C 

12 užduotis. Apžiūrėkite giminės medį ir baikite rašyti sakinius. 

1. Adelė yra Povilo dukra.  

2. Jonas yra Agatos brolis.  

3. Mykolas yra Eglės dėdė.  

4. Adelė yra Janinos teta.  

5. Jolita yra Almos pusseserė.    

6. Alma yra Eglės sesuo / sesė.  

7. Julius yra Lino brolis.  

8. Linas yra Almos pusbrolis. 

9. Povilas yra Juliaus senelis.  

10. Alma yra Povilo anūkė.  

11. Linas yra Povilo anūkas.  

13 užduotis. Pasakykite, kiek kam metų, ir palyginkite pagal pavyzdį. 

Mokytojas galėtų paraginti amžių pasakyti ne tik pagal pavyzdį, bet ir kitu būdu:  

Mamai yra penkiasdešimt vieneri metai, o tėvui – penkiasdešimt penkeri.  

Mama yra penkiasdešimt vienerių metų, o tėvas – penkiasdešimt penkerių.  

Stipresnėje grupėje irgi galima paskatinti palyginti abiem būdais, su konstrukcijomis negu ir už. 

Vertėtų paaiškinti, kad nedera vartoti būdvardžio senesnis kalbant apie nelabai senus žmones, kad 

visada mandagiau sakyti vyresnis. 

15 užduotis. Susiekite pasakymus su paaiškinimais. 

Galbūt kas nors iš mokinių supranta, gali paaiškinti žodžių junginių reikšmę. Jeigu ne, 

pasiaiškinkite visi kartu. Tegul mokiniai paspėlioja, palygina su gimtosios kalbos panašiais 

pasakymais. 

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

E A D B F C 

 

16 užduotis. Perskaitykite tekstą ir pažymėkite, kurie teiginiai teisingi, o 
kurie – neteisingi.  

Mokytojas galėtų plačiau papasakoti Barboros Radvilaitės istoriją. Galima surengti diskusiją apie 

žmogaus jausmus. 

Teiginys Taip Ne 

1. Barbora turėjo vyresnį brolį ir seserį. +  

2. Barbora ištekėjo nelabai jauna.  + 

3. Barbora buvo ištekėjusi du kartus. +  

4. Ji buvo antra karaliaus Žygimanto Augusto žmona. +  
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5. Lenkijos bajorai norėjo, kad Barbora Radvilaitė taptų karaliene.  + 

6. Barbora buvo juodais plaukais ir mėlynomis akimis.  + 

7. Barbora mėgo papuošalus. +  

8. Žygimantas Augustas mirė anksčiau už Barborą.  + 

9. Vyro mama nemėgo Barboros.  +  

10. Barbora Radvilaitė palaidota prie Vilniaus.  + 
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1 pratimas. Raskite atsakymus į klausimus. Vienu atsakymu yra daugiau. 

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

E G A B D C 

3 pratimas. Užpildykite lentelę. 

1. prosenelis prosenelė 

2. senelis močiutė 

3. tėvas motina 

4. vyras žmona / moteris 

5. dėdė teta 

6. tėtė mama 

7. sūnus duktė / dukra 

8. sūnėnas dukterėčia 

9. pusbrolis pusseserė 

10. anūkas anūkė 

11. vyras moteris 

12. paauglys paauglė 

13. berniukas mergaitė 

14. vaikinas mergina 

5 pratimas. Raskite poras. 

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

F H I A E C D G B 

 

6 pratimas. Parinkite ir įrašykite tinkamą žodį. 
1. Tomas gimė 1995 metais Kaune. Dabar jis gyvena Vilniuje. 

2. Kai buvo maža, mano močiutė gyveno kaime. Ji augo didelėje šeimoje. 

3. Močiutės tėvai turėjo didelį namą, arklį, karvę, augino daržoves. 

4. Pernai Jonas vedė Dovilę. Jie susituokė Šv. Onos bažnyčioje. 

5. Šeima nuomojasi nedidelį butą. Jiems dar trūksta pinigų savo butui nusipirkti. 

7 pratimas. Palyginkite. 

Galimi atsakymų variantai. 

1. Mama jaunesnė už močiutę / negu močiutė. 

2. Pusbrolis linksmesnis už pusseserę / negu pusseserė. 

3. Kūdikis mažesnis už vaiką / negu vaikas. 

4. Mergaitė tvarkingesnė už berniuką / negu berniukas.  

5. Namas brangesnis už butą / negu butas.  

6. Paveikslas gražesnis už nuotrauką / negu nuotrauka. 

7. Sofa patogesnė už lovą / negu lova.  

8. Puodas didesnis už puoduką / negu puodukas.   

9. Miestas triukšmingesnis už kaimą / negu kaimas. 
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8 pratimas. Parašykite sakinius pagal pavyzdį.  

1. Aš aukštesnis negu ji. Ji žemesnė už mane.  

2. Lėktuvas greitesnis negu traukinys. Traukinys lėtesnis už lėktuvą.  

3. Anūkas mažesnis negu anūkė. Anūkė didesnė už anūką.  

4. Kriaušė saldesnė negu obuolys. Obuolys rūgštesnis už kriaušę.  

5. Prancūzija didesnė negu Lietuva. Lietuva mažesnė už Prancūziją.  

6. Citrina rūgštesnė negu apelsinas. Apelsinas saldesnis už citriną.  

7. Mašina brangesnė negu dviratis. Dviratis pigesnis už mašiną.  

8. Vasara šiltesnė negu pavasaris. Pavasaris šaltesnis už vasarą.  

9. Paltas storesnis negu megztinis. Megztinis plonesnis už paltą.  

10. Gedimino prospektas platesnis negu Pilies gatvė. Pilies gatvė siauresnė už Gedimino 

prospektą. 

10 pratimas. Palyginkite. 

Galimi atsakymų variantai. 

1. Duktė jauniausia iš visų.  

2. Teta linksmiausia iš visų.  

3. Žiema šalčiausia iš visų.  

4. Liepa šilčiausia iš visų.  

5. Kilimas brangiausias iš visų.  

6. Namas didžiausias iš visų.  

7. Lova patogiausia iš visų.  

8. Citrina rūgščiausia iš visų. 

9. Tortas skaniausias iš visų.  

10.  Vanduo sveikiausias iš visų. 

11 pratimas. Sudarykite 6 sakinius. Juos užrašykite. 

1. Aukščiausias kalnas pasaulyje yra Everestas. 

2. Didžiausia sala pasaulyje yra Grenlandija. 

3. Didžiausias vandenynas pasaulyje yra Ramusis. 

4. Ilgiausia upė Lietuvoje yra Nemunas. / Ilgiausia upė pasaulyje yra Nilas. 

5. Mažiausias žemynas pasaulyje yra Australija. 

6. Giliausias ežeras pasaulyje yra Baikalas. / Giliausias ežeras Lietuvoje yra Drūkšių. 

12 pratimas. Laipsniuodami prieveiksmius užlipkite ar nulipkite laipteliais. 
Įrašykite formas į sakinius. 

B 1. Broliui daugiau metų negu man.  

    2. Tėvas turi daugiausia darbų iš visos šeimos.  

    3. Mano sesė turi daug draugų. 

C 1. Vakarais aš mielai skaitau knygas.  

    2. Jurgis mieliausiai iš visų draugų sutinka padėti.  

    3. Sekmadienį aš mieliau eičiau į kiną, negu žiūrėčiau televizorių. 
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D 1. Dabar aš studijuoju universitete, o anksčiau dirbau.  

    2. Šiandien pabudau labai anksti.  

    3. Mūsų šeimoje į darbą anksčiausiai išeina mama. 

E 1. Saulė jau pakilo aukštai.  

    2. Onutė gyvena aukščiausiai iš mūsų: 16 aukšte.  

    3. Tomai, lipk dar truputį aukščiau. 

F 1. Iki Kauno jau visai arti.  

    2. Norėčiau gyventi arčiau miesto centro.  

    3. Arčiausiai iš visų draugų prie manęs gyvena Jolita. 

13 pratimas. Raskite poras. 

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

G A C E B H I F D 

14 pratimas. Parinkite ir įrašykite tinkamą žodį. 

1. Ta mašina brangesnė už aną. 

2. Aš už savo butą mokėjau pigiau / brangiau negu tu; tu mokėjai daug brangiau / pigiau. 

3. Žiemą diena daug trumpesnė už naktį, bet žmonės nedirba trumpiau. 

4. Kriaušės yra saldesnės už obuolius, bet obuolius aš mėgstu labiau. 

5. Jonas gyvena toli nuo centro, Jurga dar toliau, o aš toliausiai. 

6. Vaikai mėgsta valgyti saldžiai. 

7. Šeštadienį namuose aš dirbau daug, tėvas dar daugiau, o mama daugiausia iš visų. 

8. Kas vyresnis – močiutė ar senelis? 

9. Mūsų šeimoje pati jauniausia yra Austėja. 

16 pratimas. Sujunkite esamojo ir būtojo kartinio laiko formas. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

I J F H G L C A M K E B D 

17 pratimas. Parašykite trūkstamas formas. 

Bendratis Dabar Vakar Rytoj 

1. eiti eina ėjo eis 

2. nešti neša nešė neš 

3. daryti darau dariau darysiu 

4. važiuoti važiuoji važiavai važiuosi 

5. būti yra buvo bus 

6. tylėti tylime tylėjome tylėsime 

7. mėgti mėgstate mėgote mėgsite 

8. miegoti miegi miegojai miegosi 

9. valgyti valgo valgė valgys 

10. lyti lyja lijo lis 

11. klausti klausiu klausiau klausiu 

12. klausyti klauso klausė klausys 

13. duoti duodi davei duosi 
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Užduočių bei pratimų atsakymai ir patarimai, kaip juos atlikti. 

18 pratimas. Parašykite pagal pavyzdį. 

1. Žiemą Lietuvoje visada sninga. Vakar taip pat snigo. 

2. Jie visada važiuoja prie ežero. Vakar jie važiavo prie ežero. 

3. Mes kasdien geriame juodą kavą. Vakar mes gėrėme juodą kavą. 

4. Šiemet žiema yra šalta. Pernai buvo šalta žiema. 

5. Rytais aš visada verdu košę. Vakar aš viriau košę. 

6. Jūs visada ilgai miegate. Užvakar jūs ilgai miegojote. 

20 pratimas. Parašykite, kiek metų šiems žmonėms. 

1. Jurgai yra dveji metai.   

2. Ingai yra penkiolika metų.   

3. Mariui yra dvidešimt šešeri metai. 

4. Kazimierui yra penkiasdešimt aštuoneri metai. 

5. Daivai yra trisdešimt treji metai. 

6. Kęstučiui yra vieni / vieneri metai.  

21 pratimas. Parašykite skaičius žodžiais. 

Mielas Herbertai!  

Štai aš ir vėl, kaip prieš penkerius metus, Lietuvoje. Jau septynias dienas gyvenu Vilniuje ir esu 

laiminga, nes sutikau senus draugus, su kuriais anksčiau praleidau daug laiko. Net trejus metus 

jų nemačiau. Kaip greitai bėga laikas! Tiesa, tu nežinai, kad aš čia turiu apie dešimt gerų draugų. 

Dažnai juos prisimindavau namuose, bet bendravome tik laiškais.  

Aš tau pasakojau apie Vilniaus senamiestį. Žinai, jau du kartus ten buvau – man labai patinka 

pasivaikščioti ten.  

Taip pat Lietuvoje labai graži gamta. Labai noriu nuvažiuoti ant aukščiausio Lietuvos kalno – 

Aukštojo. Juokinga – aukščiausias kalnas, o nėra nė trijų šimtų metrų. Bet kaip ten gražu! Kaip 

ir prie ežerų, kurių Lietuvoje daugiau kaip trys tūkstančiai. Tik ten aš tikrai puikiai pailsiu. Iki!  

Juta 

24 pratimas. Pažiūrėkite į paveiksliukus. Surašykite, kuris sakinys apie kurį 
paveiksliuką. 

A: 1, 4, 5, 8, 10.  

B: 2, 3, 6, 7, 9. 

25 pratimas. Pažiūrėkite į paveiksliukus ir raskite sakinių pabaigas. 

1. Kai jam buvo 10 metų, …: A, E, H, J. 

2. Kai jam buvo 20 metų, …: C, F, G, L. 

3. Kai jam buvo 40 metų, …: B, D, I, K. 
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26 pratimas. Pažiūrėkite į paveikslėlius, perskaitykite sakinius. Pažymėkite, kuris 
sakinys apie kurį paveikslėlį. Galimi keli variantai. 

A Kūdikystėje Valdas buvo labai geras vaikas. – 1  

B Po universiteto jis vedė. – 6  

C Valdas buvo geras studentas. – 4  

D Senatvėje Valdas sunkiai sirgo. – 9  

E Monika buvo laiminga, ji ištekėjo už Valdo. – 6  

F Valdas mirė, kai jam buvo 99 metai. – 10  

G Vaikystėje Valdas buvo labai energingas. – 2  

H Jis mylėjo savo kurso draugę Moniką. – 5  

I Kai po vestuvių praėjo metai, gimė sūnus. – 7  

J Jaunystėje Valdas buvo simpatiškas vaikinas, jis patiko merginoms. – 4  

K Mokyklą jis lankė nenoriai. – 3 

L Valdas nespėjo pamatyti, kaip greitai bėga laikas, ir jo sūnus jau vedė, o Valdui su žmona 

reikėjo padėti auginti anūkus. – 8 

M Paauglystėje Valdas visada turėjo savo nuomonę. – 3 

N Kai Valdas gimė, jis buvo visos šeimos džiaugsmas. – 1 

28 pratimas. Pažiūrėkite į paveiksliuką. Klausydami teksto parašykite, kiek 
kiekvienam iš šių žmonių metų. 

Àš esù Dalià. Mán penkerì mẽtai. Àš dár neinù į ̃mokỹklą, õ màno pùsbrolis Mýkolas – 

jaũ mokinỹs. Jám septynerì. Nórs mẽs gerì draugaĩ, bèt kart̃ais pỹkstamės. Mýkolas panašùs į ̃

sàvo tė́vą, màno dė̃dę Vìlių. Jám jaũ nèt trìsdešimt trejì mẽtai. Ir ̃ Mýkolo, ir ̃ dė̃dės plaukaĩ 

šviẽsūs, ãkys mė́lynos. Tetõs Rū̃tos, Mýkolo mamõs, plaukaĩ labaĩ juodì, õ ãkys tam̃siai rùdos. 

Nórs jì vienmẽtė sù dėdè, bèt atródo daũg jauniaũ. Àš áugu vienà, todėl̃ labaĩ nuobodù. Geraĩ 

Mýkolui – jìs tùri mãžą brólį Laurỹną. Jám tìk dvejì, bèt jìs užaũgs. Tadà bùs gẽra žaĩsti. Õ dabar ̃

Laurỹną visì per ̃daũg mýli. Senẽlis Stasẽlis, nórs jám daugýbė mẽtų – nèt šẽšiasdešimt vienerì, – 

eĩna pasiváikščioti tìk sù jauniáusiu anūkù. Õ močiùtė Danùtė, kuriái peñkiasdešimt devynerì, 

daugiáusia saldaĩnių ir ̃obuolių̃ perk̃a taĩp pàt tìk Vìliui. 

Geraĩ, kàd màno mamà Linà labiáusiai mýli tìk manè ir ̃ tėt̃į Liùdą. Senẽliai sãko, kàd 

màno tėvẽliai dár labaĩ jaunì. Mán taĩp neatródo. Arg̃i jaunì: tėč̃iui dvìdešimt devynerì, õ mãmai 

dvìdešimt aštuonerì? Bèt àš vìs tiẽk juõs labaĩ mýliu. 
 

1. Daliai – 5 metai. 

2. Mykolui – 7 metai. 

3. Viliui – 33 metai. 

4. Rūtai – 33 metai, vienmetė su dėde. 

5. Laurynui – 2 metai. 

6. Seneliui Staseliui – 61 metai. 

7. Močiutei Danutei – 59 metai. 

8. Liudui – 29 metai.  

9. Linai – 28 metai. 
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29 pratimas. Paklausykite eilėraščio ir įrašykite žodžius, kurių trūksta. 

Martynas Vainilaitis  

JUOKŲ MAIŠELIS 

Vaikštinė́jo (1) víenas Chà. 

Susitìko (2) añtrą Chà. 

Į ̃namùs (3) jį ̃pavadìno, 

(4) Priẽ stalẽlio pasodìno. 

– (5) Liū̃dna, Chà? 

– Liūdnóka, Chà. 

Trū́ksta mùdviem (6) trẽčio Chà. 

Jéi ateĩtų (7) trẽčias Chà –  

Suskambė́tų chà, chà, chà. 

Į ̃durìs pabéldė (8) svẽčias. 

– Kàs (9) teñ? 

– Chà – bičiùlis (10) trẽčias. 

Svẽčiui (11) dùrys atsidãrė. 

– Prãšom, – Chà ir ̃Chà (12) jám tãrė. 

– Prãšom, Chà. 

– Sė́skis, Chà. 

Bè tavęs̃, bičiùli Chà, 

Neskambė́jo chà, chà, chà. 

30 pratimas. Paklausykite ir pasakykite pagal pavyzdį. 

Brólis ir ̃tė́vas yrà aukštì, bèt brólis aukštèsnis ùž tė́vą. 

Jõnas ir ̃Výtas yrà malõnūs, bèt brólis aukštèsnis ùž tė́vą. 

Jõnas ir ̃Výtas yrà malõnūs, bèt Jõnas yrà malonèsnis ùž Výtą. 

Viktòrija ir ̃Onà yrà šviesiõs, bèt Viktòrija yrà šviesèsnė ùž Õną. 

Marýtė ir ̃Linà yrà rim̃tos, bèt Marýtė yrà rimtèsnė ùž Lìną. 

Šuõ ir ̃kãtinas yrà piktì, bèt šuõ yrà piktèsnis ùž kãtiną. 

Váršuva ir ̃Vìlnius yrà didelì miẽstai, bèt Váršuva yrà didèsnė ùž Vìlnių. 

Tãkas ir ̃kẽlias yrà siaurì, bèt tãkas yrà siaurèsnis ùž kẽlią. 

Sijõnas ir ̃suknẽlė yrà trumpì, bèt sijõnas yrà trumpèsnis ùž suknẽlę. 

31 pratimas. Paklausykite ir pasakykite pagal pavyzdį. 

Póvilas ir ̃Vìlius dìrba greĩtai, bèt Póvilas dìrba greičiaũ. 

Láima ir ̃Rità rãšo gražiaĩ, bèt Láima rãšo gražiaũ. 

Anà ir ̃Tòmas lietùviškai kalb̃a geraĩ, bèt Anà kalb̃a geriaũ. 

Jolánta ir ̃Vìktoras važiúoja lėtaĩ, bèt Jolánta važiúoja lėčiaũ. 

Brólis ir ̃sesuõ gyvẽna turtìngai, bèt brólis gyvẽna turtingiaũ. 

Zìgmas ir ̃Inà kalb̃a gars̃iai, bèt Zìgmas kalb̃a garsiaũ. 

Mergáitės ir ̃berniùkai skaĩto mielaĩ, bèt mergáitės skaĩto mieliaũ. 

Močiùtė ir ̃mamà vérda skaniaĩ, bèt močiùtė vérda skaniaũ. 
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32 pratimas. Paklausykite ir įrašykite raides, kurių trūksta. 

tetà, sūnė́nas, akìs, pùsseserė, liežùvis, dantìs, vaikìnas, senãtvė, dukterė́čia, vestùvės, dė̃dė, 

pėdà, blakstíenos, nósis, móteris, senẽlis, merginà, gyvénti 

33 pratimas. Paklausykite ir pažymėkite, kuriuose sakiniuose girdite šiuos 
žodžius.  

A B C 

1. Màno dė̃dė labaĩ sẽnas. 

2. Senẽlis gyvẽna káime. 

3. Tàs nãmas senèsnis neĩ šìtas. 

4. Gatvè eĩna keĩstas sẽnis. 

 

1. Jaunìmas susiriñks mokỹklos 

sãlėje. 

2. Brólis jaunèsnis negù sẽsė. 

3. Jaunì žmónės mė́gsta keliáuti. 

4. Tàs jaunuõlis labaĩ protìngas. 

1. Kàs teñ priẽ lángo sė́di? 

2. Tado dė̃dė gyvẽna 

ùžmiestyje. 

3. Kur ̃diñgo màno kėdė?̃ 

4. Susipažìnk, čià mãno tėt̃ė. 

 

A B C 

1. Senis – 4 

2. Senas – 1  

3. Senelis – 2  

4. Senesnis – 3 

1. Jauni – 3  

2. Jaunuolis – 4  

3. Jaunimas – 1  

4. Jaunesnis – 2 

1. Tėtė – 4 

2. Kėdė – 3  

3. Dėdė – 2 

4. Sėdi – 1  

34 pratimas. Paklausykite ir pabraukite kirčiuotus skiemenis. 

pùsseserė, senẽlis, tė̃tė, dėd̃ė, pùsbrolis, anū̃kas, prósenelis, 

rankà, kója, nùgara, ausìs, burnà, plaukaĩ, širdìs, añtakis, blakstíenos, 

gyvénti, áugti, ištekė́ti, nevẽdęs, studijúoti, draugáuti, pasiváikščioti 


