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Mieli mokytojai,
Jūsų rankose nauja lietuvių kalbos mokymo priemonė, skirta II klasės arba antrųjų mokymo 

metų mokiniams. Priemonė sukurta pagal 2014 metais parengtą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo 
programą savaitgalinėms JAV mokykloms (toliau – Programa) ir atitinka jos siūlomą mokymo turinį 
bei ugdytinus mokinių gebėjimus. Patartina susipažinti su šia Programa prieš pradedant naudotis 
mokymo priemone.

Mokymo priemonę sudaro 12 komunikacinių temų, kiekvienoje jų – iki 20 įvairių pratimų, kurių 
turėtų užtekti 2–3 dienoms savaitgalinėse mokyklose. Pratimai išdėstyti taip, kad padėtų mokytojui 
siekti visokeriopų kalbos ugdymo tikslų bei ugdyti visų keturių kalbos vartojimo sričių (klausymo, 
kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) gebėjimus. 

Autorės sudarė du mokymo priemonės variantus: vienas mokytojui (su komentarais po kiekvie-
nu pratimu), kitas – mokiniui (be komentarų). 

Mokymo priemonė aprėpia Programos turinį, tačiau mokytojas priemonę turėtų naudoti at-
sižvelgdamas į savo pamokos tikslą ir konkrečios mokinių grupės poreikius: priemonėje esamus 
pratimus galima praleisti, išplėsti, keisti jų atlikimo eigą ir kt.

Tikimės, kad mokymo priemonė palengvins lituanistinių mokyklų mokytojų darbą ir užtikrins 
mokymo proceso efektyvumą. 

Linkėdamos sėkmės – Rita Mikelionytė ir Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

PRATARMĖ
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1 tema

LABAS, AŠ ESU...

1.
Perskaityk su mokytojo pagalba.  

MOKYTOJUI: siūloma mokytojui pirmiau pakomentuoti paveikslėlį, pasakyti, kad čia 
berniukas Jonas, trumpai (remiantis anketa) apie jį papasakoti. Galiausiai paprašyti, 
kad mokiniai su mokytojo pagalba garsiai perskaitytų anketą.

KOKS TAVO VARDAS? 

KOKIA TAVO PAVARDĖ? 

KIEK TAU METŲ? 

KUR TU GIMEI? 

KUR TU DABAR GYVENI? 

TU ESI LIETUVIS AR 
AMERIKIETIS? 

KOKIOMIS KALBOMIS 
KALBI?

Mano vardas yra Jonas. 

Mano pavardė Butkus. 

Man yra septyneri. 

Aš gimiau Lietuvoje.

Aš dabar gyvenu Amerikoje.

Aš esu lietuvis ir amerikietis. 

Aš kalbu lietuviškai, angliškai ir 
truputį ispaniškai.
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2.
Paklausyk mokytojo skaitomų tekstų. Garsiai ištark paryškin-

tus žodžius.
MOKYTOJUI: siūloma lėtai ir aiškiai perskaityti tekstą. Paprašyti, kad mokiniai garsiai 
ištartų paryškintus žodžius. Atsižvelgiant į konkrečios mokinių klasės gebėjimus, gali-
ma paprašyti, kad mokiniai patys garsiai perskaitytų tekstą.

Agnės šeima gyvena Čikagoje. Jos 
mama Daiva yra lietuvė ir atvyko į Čikagą 
iš Lietuvos. Agnės tėtis yra brazilas ir į 
Čikagą atvyko iš Brazilijos. Agnė su tėvais 
kalba angliškai, o su mama dar ir lietu-
viškai.

Tito tėtis yra lietuvis. Jis į Kanadą atvyko 
gyventi iš Lietuvos. Tito mama yra kana-
dietė ir visą gyvenimą gyvena Kanadoje. 
Titas su tėvais kalba angliškai, o su tėčiu 
dar ir lietuviškai. Tito mama truputį su-
pranta lietuviškai, bet jai sunku kalbėti.
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3.
Paklausyk mokytojo skaitomų tekstų. Įrašyk praleistus žodžius.

MOKYTOJUI: siūloma neskubant ir aiškiai perskaityti sakinius su jau įterptais žodžiais. 
Stebėti, ar mokiniai spėja pasižymėti ar įrašyti žodį. Reikėtų perskaityti 2–3 kartus. 
Skaitant 1 ir 2 kartą mokiniai turi įrašyti praleistus žodžius, o skaitant 2–3 kartą, mo- 
kiniai turi pasitikrinti, ar taisyklingai įrašė.

 1.
 

Mano __________ Jonas. Man yra septyneri __________. Aš 
__________ Bostone. Aš gerai kalbu ____________ ir šiek tiek 
lietuviškai.

 2.  

Mano vardas Lina. Man yra vienuolika metų. Aš __________

Lietuvoje, tačiau dabar gyvenu Amerikoje. Aš gerai __________ 

angliškai, ____________ ir šiek tiek ____________ ispaniškai.

 3.

Mano mamos vardas yra Ingrida. Ji yra __________. Mano tėčio 
vardas yra Azmiras. Jis yra __________. Mano mama __________

lietuviškai ir ____________, o tėtis ___________, angliškai, tačiau 
jis ____________ lietuviškai.

METAI, GYVENU, ANGLIŠKAI, VARDAS

SUPRANTU, GIMIAU, KALBU, LIETUVIŠKAI

NESUPRANTA, TURKIŠKAI, KALBA, LIETUVĖ, 
TURKAS, ANGLIŠKAI
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4.
Su mokytojo pagalba perskaityk tekstą.  

MOKYTOJUI: prieš pradedant skaityti šį tekstą, reikėtų prisiminti skaičius nuo vieno iki 
dešimties. Prisiminti padės pirmoje klasėje išmoktos skaičiuotės. Atsižvelgiant į kon-
krečios klasės mokinių gebėjimus, tekstą mokiniai gali perskaityti savarankiškai. Re-
komenduojama su mokiniais aptarti skirtumus tarp angliškai ir lietuviškai nurodomo 
adreso.

Aš gyvenu Amerikoje. Mano senelis ir senelė gyvena Lietuvoje. 
Mes dažnai kalbam telefonu     arba per skaipą    . Kartais mano 
mama ir aš parašome seneliams laišką       .

Mano telefono numeris yra 987 667 6251
Mano namų adresas: 187 Clay gatvė, Bostonas, MASAČUSETSAS

Mano senelių telefono numeris yra 370 608 08 140
Mano senelių namų adresas: Ąžuolo gatvė 43, Vilnius, LIETUVA

NULIS
VIENAS

DU
TRYS

KETURI
PENKI
ŠEŠI

SEPTYNI
AŠTUONI
DEVYNI
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5.
Parašyk savo adresą ir telefono numerį.

MOKYTOJUI: prieš atliekant pratimą raštu, praverstų žodžiu mokinių paklausti, ar jie 
žino savo adresą, telefono numerį. Jei mokiniai nežino adreso ar telefono numerio, gali 
pratimą atlikti namuose su tėvų pagalba.

KOKS TAVO TELEFONO 
NUMERIS?

KOKS TAVO ADRESAS?

Mano _______________________ yra 
________________________________

Mano _______________________ yra 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________

6.
Paklausyk mokytojo sakomų telefono numerių. Įrašyk praleis-

tus telefono numerio skaičius.
MOKYTOJUI: siūloma neskubant ir aiškiai perskaityti telefono numerius. Tai reikėtų 
padaryti keletą kartų, kad mokiniai spėtų įrašyti praleistus skaičius. Skaitomas tekstas: 
Luko telefono numeris: 987 643 2731; Linos telefono numeris: 886 169 4514; Senelės 
telefono numeris: 985 372 9527; Pusbrolio telefono numeris: 743 192 3846 ; Mamos 
telefono numeris: 145 532 4913

1. Luko telefono numeris:

2. Linos telefono numeris: 

3. Senelės telefono numeris: 

4. Pusbrolio telefono numeris: 

5. Mamos telefono numeris:

987 __43 27__1

__86 16__ 451__ 

98__ 3__2 95__7

7__3 1__2 __846 

__45 5__2 __913
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7.
Perskaityk skaičių pavadinimus. 

MOKYTOJUI: dar kartą siūloma prisiminti skaičius iki dešimties. Galima remtis pirmoje 
klasėje išmoktomis skaičiuotėmis arba įvairiais žaidimais. Mokiniams paaiškinti, kad 
lietuvių kalboje, norėdami pasakyti amžių, vartojame kiek kitokias skaičių formas. 
Mokytojui reikėtų pristatyti dešinėje pusėje esančią informaciją. Galima mokinių pa- 
klausti,  kiek jiems metų. Atsakydami jie gali remtis lentele.

VIENAS

DU

TRYS

KETURI

PENKI

ŠEŠI

SEPTYNI

AŠTUONI

DEVYNI

DEŠIMT

VIENI METAI

DVEJI METAI

TREJI METAI

KETVERI METAI

PENKERI METAI

ŠEŠERI METAI

SEPTYNERI 
METAI

AŠTUONERI 
METAI

DEVYNERI 
METAI 

DEŠIMT METŲ
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8.
Pažiūrėk į paveikslėlius ir parašyk,  kiek kam metų. 

MOKYTOJUI: siūloma leisti  pratimą mokiniams atlikti  savarankiškai, tačiau būtina 
įspėti, kad vietoj skaitmenų jie turi įrašyti  visą žodį. Atlikus pratimą, reikėtų patikrinti. 
Galima paprašyti, kad mokiniai garsiai perskaitytų, ką parašė.

vieni, dveji, treji, ketveri, penkeri, šešeri, 
septyneri, aštuoneri, devyneri metai

dešimt, vienuolika, dvylika, trylika ... metų

Vytukas, 5 metai

Daiva, 3 metai

Kovas, 4 metai

Tadas, 6 metai

Matas, 7 metai

Mėta, 8 metai

Ūla, 9 metai

Titas, 10 metų

___________________ Vytukui penkeri metai.

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________

___________________ 

___________________
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9.
Parašyk, kiek kam yra metų. Garsiai perskaityk sakinius.

MOKYTOJUI: pratimą siūloma atlikti namuose.

                 Jonui yra _____________________________ .

Lukui yra ____________________________.

                 Tomui yra ____________________________ .

Mildai yra ____________________________.

                   Daivai yra ___________________________ .

10.
Įrašyk praleistus skiemenis. Garsiai perskaityk žodžius.

MOKYTOJUI: rekomenduojama mokytojui perskaityti žodžius. Skaitomi žodžiai: tele-
fonas, pavardė, gyvenu, lietuvis, suprantu, adresas, kalbu, lietuviškai, gatvė, numeris, 
angliškai, nesuprantu. Pratimą siūloma patikrinti – paprašyti, kad mokiniai garsiai per-
skaitytų žodžius.

TELE____NAS

PA____DĖ

GY____NU

LIE____VIS

GAT____

NU____RIS

ANGLIŠ____ 

____SUPRANTU

SU____TU

A____SAS 

KAL____

____TUVIŠKAI
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LIETUVIS

11.
Sujunk, kas kaip kalba. Garsiai perskaityk.

MOKYTOJUI: pratimą siūloma atlikti namuose.

ISPANIŠKAI

DANIŠKAI

RUSIŠKAI

PRANCŪZIŠKAI

ITALIŠKAI

LIETUVIŠKAI

TURKIŠKAI

ISPANĖ

DANĖ

RUSAS

PRANCŪZĖ

ITALĖ

TURKAS
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12.
Perskaityk pokalbius vaidmenimis.

MOKYTOJUI: siūloma paskirstyti mokinius vaidmenimis ir leisti savarankiškai perskai- 
tyti pokalbius. Tai galima padaryti net keletą kartų.

Labas, aš esu Tomas!

Labas, o aš esu Mikas.

Kiek tau metų?

Man tuoj bus aštuoneri metai, o kiek tau?

Man septyneri metai.

Kur tu gyveni?

Aš gyvenu Amerikoje.

O aš esu iš Lietuvos.

Ar tu kalbi lietuviškai?

Taip, aš kalbu lietuviškai. O tu kalbi angliškai?

Ne, aš nemoku angliškai. 
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13.
Įrašyk praleistus posakius į trūkstamas vietas. Garsiai perskai- 

tyk pokalbius.
MOKYTOJUI: atsižvelgiant į konkrečios klasės mokinių gebėjimus galima leisti moki- 
niams pratimą atlikti savarankiškai, o paskui tik patikrinti. Arba mokytojas gali garsiai 
perskaityti pokalbius, mokiniams reikėtų tik įrašyti praleistą žodžių junginį.

Mikai, ________________________?

Man septyneri metai. O kiek tau?

Man taip pat ___________________.

Iš kur tu esi?

Aš esu __________________.

Ar tu kalbi lietuviškai?

Taip, aš ____________________ ir 

angliškai. O tu kalbi lietuviškai?

Taip, aš gerai kalbu lietuviškai. Truputį 

____________________. 

Aš taip pat suprantu ispaniškai. 

kiek tau metų 

septyneri metai

suprantu ispaniškai

iš Lemonto

kalbu lietuviškai
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14.
Sujunk klausimus ir tinkamus atsakymus. Garsiai perskaityk.

MOKYTOJUI: pratimą siūloma atlikti namuose.

Mano telefono numeris 
yra 370 876 436.

Kur tu gyveni?

Kiek tau metų? 

Ar tu esi iš Lietuvos? 

Iš kur tu esi? 

Ar tu supranti 
lietuviškai? 

Koks tavo telefono 
numeris?

Aš gyvenu Lietuvoje.

Man yra šešeri metai.

Taip, aš suprantu 
lietuviškai.

Ar tu kalbi angliškai? 

Ne, aš esu iš 
Amerikos.

Ne, aš nekalbu angliškai.

Aš esu iš Čikagos.

Ar tavo tėvai atvyko iš 
Lietuvos?

Taip, mano tėvai yra 
iš Lietuvos.
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15.
Nupiešk save ir užpildyk informaciją. Klasės draugams papasa-

kok apie save.
MOKYTOJUI: siūloma leisti mokiniams savarankiškai užpildyti anketą, tačiau atlikus 
pratimą, mokiniai turėtų klasės draugams pristatyti savo darbą.

KOKS TAVO VARDAS? 

KOKIA TAVO PAVARDĖ? 

KIEK TAU METŲ? 

KUR TU GIMEI? 

KUR TU DABAR GYVENI? 

KOKIOMIS KALBOMIS 
KALBI? 

KOKS TAVO TELEFONO 
NUMERIS?

KOKS TAVO ADRESAS?

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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16.
Su klasės draugais pažaisk žaidimą.

MOKYTOJUI: mokytojui iš anksto reikėtų pasirūpinti žaidimo statulėlėmis (tai gali 
būti įvairūs maži daiktai) ir kauliukais. Žaidimą galima žaisti poromis arba mažomis 
grupelėmis. Žaidimą pradėjęs mokinys turi atsakyti į pirmąjį klausimą. Jeigu atsako, 
gali pastumti savo žaidimo statulėlę į priekį, jeigu neatsako, pasilieka tame pačiame 
laukelyje. Žaidimą laimi tas mokinys, kuris lietuviškai atsakęs visus klausimus pirmasis 
pasiekia PABAIGOS laukelį.

PRADŽIA
Koks tavo 
vardas?

Kur tu 
gyveni?

Koks tavo 
mamos 
vardas?

Ar tu 
supranti 

lietuviškai?

Ar tu esi 
ispanas?

Koks tavo 
telefono 
numeris?

Kur tu 
gimei?

Ar tu kalbi 
angliškai?

Kiek tau 
metų?

Ar tavo 
mama yra 
lietuvė?

Iš kur yra 
tavo tėvai?

PABAIGA

Koks tavo 
adresas?

Ar tavo tėtis 
yra turkas?
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2 tema

MANO GIMINAIČIAI

1.
Paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Pažiūrėk į paveikslėlį ir 

garsiai ištark šeimos narių pavadinimus. 
MOKYTOJUI:  mokytojas skaito tekstą, skaitydamas rodo į konkretų objektą paveiks- 
lėlyje ir perskaito šeimos narių pavadinimus. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Mano vardas Jonas, o pavardė Butkus. Mano giminė nėra didelė, 
bet labai linksma. 

Čia yra mano sesuo Lina ir brolis Lukas. O čia yra mūsų tėvai – 
Simas ir Vita Butkai. Mes  gyvename Amerikoje. 

Čia mūsų senelė Morta ir senelis Vytas. Mano mama yra jų duk-
tė. Dar aš turiu vieną pusbrolį, jo vardas Rokas. Mano pusseserė 

Daiva dar visai maža. Čia teta Laima ir dėdė Petras. Mūsų mama 

ir dėdė Petras yra brolis ir sesuo. Petras yra Mortos ir Vyto sūnus. 
Seneliai ir pusbrolio šeima gyvena Lietuvoje. 

senelis Vytassenelė Morta

teta Laima dėdė Petras mama Vita tėvas Simas

pusbrolis 
Rokas

pusseserė 
Daiva

Jonas sesuo Lina brolis Lukas
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2.
Perskaityk žodžius. Vienas žodis parašytas taisyklingai, kitas – 

netaisyklingai. Išbrauk netaisyklingą žodį, o taisyklingą žodį per-
skaityk garsiai. 
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose. Būtų gerai, kad mokiniai 
atlikdami užduotį galėtų girdėti taisyklingai tariamus žodžius.

sesuo ............ sesou

šeima ............ šiema

senalis ............ senelis

tėvai ............ tėviai

pussbrolis ............ pusbrolis

pusseserė ............ puseserė

dėdė ............ dedė

tėta ............ teta

duktė ............ dukte

sunus ............ sūnus
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3.
Pažiūrėk į paveikslėlį, esantį 1 pratime. Įrašyk trūkstamus žo- 

džius. 
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose.

1. Lina yra Jono ______________.  

2. Vita yra Simo  ______________.  

3. Jonas yra Linos ______________. 

4. Vita yra Mortos ______________.

5. Daiva yra Linos ir Jono ______________________.  

6. Rokas yra Petro ______________.  

7. Rokas yra Jono______________.

8. Vytas ir Morta yra Jono ______________.  

9. Rokas ir Daiva yra Mortos ______________. 

10. Simas ir Vita yra Jono ______________.

mama, sesuo,  teta

duktė, sesuo, teta

mama, tėvas, tėvai

tėvai, seneliai, anūkai

tėvai, seneliai, anūkai

pusbrolis, pusseserė, brolis

sūnus, duktė, brolis

pusseserė, sesuo, anūkė

pusbrolis, brolis, tėvas 

žmona, pusseserė, senelė

sesuo 
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4.
Dar kartą paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Įrašyk praleis-

tus šeimos narių pavadinimus.
MOKYTOJUI: mokytojas skaito, o mokiniai pirščiuku seka tekstą, įrašydami praleistus 
žodžius. Reikėtų skaityti aiškiai, neskubant. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Mano vardas Jonas, o pavardė Butkus. Mano giminė nėra didelė, 

bet labai linksma. 

Čia yra mano _______ Lina ir ___________ Lukas. O čia yra mūsų 

___________ – Simas ir Vita Butkai. Mes  gyvename Amerikoje. 

Čia mūsų _____________ Morta ir senelis Vytas. Mano mama 

yra jų _____________.  Dar aš turiu vieną ______________, jo 

vardas Rokas. Mano _______________ Daiva dar visai maža. Čia 

____________ Laima ir dėdė Petras. Mūsų mama ir _____________

Petras yra brolis ir ____________. Petras yra Mortos ir Vyto 

______________. ____________ ir pusbrolio ____________ gyve-

na Lietuvoje. 

brolis  dėdė  duktė  pusbrolį  pusseserė  senelė  

seneliai  sesuo  sesuo  sūnus  šeima  teta  tėvai

sesuo 

senelis Vytassenelė Morta

teta Laima dėdė Petras mama Vita tėvas Simas

pusbrolis 
Rokas

pusseserė 
Daiva

Jonas sesuo Lina brolis Lukas
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5.
Pažaisk su klasės draugais.

MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje. Žaidimo priemonės: tušti BINGO lapai 
ir žodžių lapai (išdalijami visiems mokiniams), žirklės, klijai. Žaidimo eiga ir taisyklės: 
kiekvienas mokinys išsikerpa žodžių korteles, kurias turi susidėti  ar prisiklijuoti ant 
tuščio BINGO lapo. Mokytojas sumaišo savo žodžių korteles, tada traukia po vieną ir 
taria garsiai žodžius, kuriuos mokiniai savo BINGO lape išbraukia arba apsibraukia. 
Laimi tas, kuris pirmas išbraukia visus žodžius eilėje (skersai, išilgai arba vertikaliai).

BINGO
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SŪNUS DUKTĖ BROLIS SESUO MAMA

TĖVAS SENELIS SENELĖ VYRAS ŽMONA

DĖDĖ TETA ANŪKAS ANŪKĖ PUSBROLIS

PUSSESERĖ ŠEIMA SENELIAI TĖVAI ANŪKAI

VAIKAI GIMINĖ SESĖ SENELIAI



25

6.
Paklausyk mokytojo skaitomų pokalbių. Perskaityk pokalbius 

vaidmenimis.
MOKYTOJUI: mokytojas skaito pokalbius, skaitydamas rodo į paveikslėlius ir skaitomus 
sakinius. Tada galima paprašyti, kad mokiniai perskaitytų vaidmenimis. Šį pratimą 
siūloma atlikti klasėje.

Monikai yra treji, o Gabijai 
aštuoneri metai.

Lina, kiek tu turi 
brolių?

Aš turiu du brolius, 
o tu?

Aš neturiu brolio, tik 
dvi seseris.

O kiek joms metų?

Kur gyvena tavo giminės?

Mano giminės gyvena 
Lietuvoje. O tavo?

Mano giminės gyvena taip 
pat Lietuvoje. 
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 Jonai, ar šitas vyras 
yra tavo dėdė?

Taip, tai mano dėdė 
Petras. 

O kas šita moteris? 

Tai mano teta.

Taip, turiu vieną pusbrolį. 
Jis gyvena Kanadoje.

O kas ši mergaitė?
Tai mano pusseserė 
Daiva. O tu turi 
pusbrolį ar 
pusseserę?
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7.
Sujunk klausimus ir atsakymus. Garsiai perskaityk. 

MOKYTOJUI: pratimą galima atlikti klasėje arba namuose. Jei pratimas atliekamas 
klasėje, galima paprašyti, kad mokiniai dirbtų poromis: vienas perskaitytų klausimą, 
kitas – atsakymą.

Taip, turiu.

1. Ar tu turi pusbrolį?

2. Koks tavo 
pusbrolio vardas? 

6. Kokia tavo 
pusbrolio pavardė? 

3. Kiek tavo pusbroliui 
metų? 

4. Kur gyvena tavo 
seneliai?

5. Kur gyvena tavo 
pusbrolis?

Ne, čia mano 
pusseserė.

Seneliai gyvena 
Lietuvoje.

Mano pusbroliui 
devyneri metai.

7. Ar čia tavo teta?

Pusbrolio vardas 
yra Tomas.

Pusbrolis gyvena 
Lietuvoje.

Pusbrolio pavardė 
yra Butkus.

8. Ar tu turi du brolius?
Ne, aš turiu vieną 
brolį.
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1. Aš turiu vieną brolį.

2. Aš turiu vieną seserį.

3. Man septyneri metai.

4. Mano seseriai penkeri 
metai.

5. Mano seneliai gyvena 
Lietuvoje. 

6. Mano dėdė gyvena 
Lietuvoje.

7. Aš turiu du pusbrolius.

8. Mano giminės gyvena 
Amerikoje.

8.
Perskaityk sakinius. Pažymėk, kurie sakiniai tau tinka     , kurie 

ne –     . Jei sakinys netinka, šalia parašyk savo.
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose.

Aš neturiu brolio.________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________ 

________________________

____ 

____ 

____

____ 

____

____

____ 

____
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9.
Pabaik rašyti klausimus. Pavartok žodžių junginius, esančius 

dešinėje pusėje.
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose.

1. Ar čia ______________________________?  

    Taip, čia mano senelis.

2. Ar šita mergaitė ______________________________?  

    Taip, čia mano pusseserė.

3. O kur ____________________________________?  

    Jie gyvena Lietuvoje.

4. Koks tavo pusbrolio ______________________________?

    Jo vardas Mikas, pavardė Mickūnas.

5. Ar šitas vyras ______________________________?  

    Taip, čia mano dėdė.

6. Ar šita moteris ______________________________?  

    Ne, čia ne mano teta. 

7. Kiek tavo ______________________________?  

    Mano pusbroliui penkeri metai.

tavo seneliai
gyvena tavo giminės

yra tavo dėdė
tavo pusseserė
yra tavo senelis
pusbroliui metų

yra tavo teta
vardas ir pavardė

Mano seneliai gyvena Kaune.

Kur gyvena ____________?tavo seneliai
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10.
Sukurk savo giminės medį. Užrašyk šeimos narių pavadinimus 

ir jų vardus. Klasės draugams papasakok, ką nupiešei.
MOKYTOJUI: šį pratimą galima pradėti klasėje, o pabaigti namuose. Galima pasinau-
doti pavyzdžiu arba paprašyti, kad mokiniai sukurtų savo.

JONO GIMINĖS MEDIS
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11.
Naudodamasis savo giminės medžiu, kurį sukūrei 10 pratime, 

su mokytojo pagalba parašyk 5–6 sakinius apie savo šeimą ir 
gimines.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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12.
Perskaityk žodžius ir surašyk, kurie jų pavadina moteris ir mer-

gaites, o kurie pavadina vyrus ir berniukus.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

mama_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

tėtis_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

13.
Paklausyk mokytojo skaitomų sakinių. Apibrauk žodį, kuris 

nurodo vietą.
MOKYTOJUI: nereikia aiškinti gramatikos, tik remiantis pavyzdžiais padėti mokiniams 
atpažinti žodžius, kurie atsako į klausimą KUR? ir reiškia vietą.

1. Miko seneliai gyvena Amerika /  Amerikoje  / Amerikos.
2. Ar tavo giminės taip pat gyvena Amerikos / Amerikoje / 
Amerikai? 
3. Ne, mano seneliai ir visi kiti giminės gyvena Lietuva / Lietuvos / 
Lietuvoje.
4. Mano teta dirba Bostone / Bostonas / Bostonu.
5. Jono pusbrolis ir pusseserė gyvena Kaunas / Kaune / Kaunui.
6. Dėdė gyvena ir dirba Čikaga / Čikagos / Čikagoje. 

KUR?

mama, tėtis, senelis, senelė, brolis, sesuo, pusbrolis, 

pusseserė, anūkas, anūkė, vyras, moteris, sūnus, duktė
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14.
Paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Parašyk, kas ką turi ir ko 

neturi.
MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti klasėje. Lėtai ir aiškiai perskaityti tekstą. Tekstą 
reikėtų skaityti du kartus: skaitant pirmą kartą mokiniai turi tik paklausyti, o skaitant 
antrą kartą, mokiniai turi pasižymėti teisingą atsakymą. Kai mokiniai baigs pildyti len-
telę, reikėtų paprašyti, kad tą pačią informaciją parašytų pilnais sakiniais.

Sveiki, mano vardas Marius. Aš gyvenu Niujor- 
ke. Aš  turiu mamą, tėtį ir vieną  brolį, bet neturiu 
sesers. 

Mano draugas Kovas turi seserį, taip pat mamą 
ir tėtį. Kovas neturi brolio. Kovo pusbrolis Tadas 
gyvena Floridoje. Tadas turi mamą, senelę. Dar jis 
turi brolį, bet neturi senelio.

KAS? KĄ TURI? KO NETURI?
Marius mamą, sesers,

Kovas

Tadas

1. Marius turi mamą, tėtį ir brolį. Marius neturi sesers.

2. Kovas ______________________________________________

_____________________________________________________. 

3. Tadas ______________________________________________

_____________________________________________________.
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15.
Surask pasislėpusius žodžius. 

MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti namuose.

p ypvmak t

u juhznz e

s jsunūs t

b gsčcke a

r degžan ė

o eshmse s

l tejocl y

i orbnči l

dš

už

ka

tu

ėd

ou

rp

si

s uėsabs o fb

pusbrolis, brolis, sesuo, anūkas, sūnus, duktė, žmona, 
pusseserė, teta, dėdė, senelis
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3 tema

MŪSŲ NAMAI

1.
Pažiūrėk į paveikslėlį ir paklausyk mokytojo skaitomo teksto. 

Garsiai ištark paryškintus žodžius.
MOKYTOJUI:  siūloma skaitant žodžius rodyti į konkrečius objektus paveikslėlyje. Pa-
prašyti, kad mokiniai pakartotų kambarių pavadinimus, pvz.: mokytojas rodo į konk-
retų kambarį ir klausia: „Kas čia?“ Mokiniai turi atsakyti, kaip vadinamas kambarys.

Tai yra Jono namas. Čia jis gyvena su savo šeima. Namo pirma-
me aukšte yra svetainė, valgomasis, virtuvė, o antrame aukšte yra 
miegamasis, vaikų kambarys ir vonios kambarys.

SVETAINĖ VALGOMASIS VIRTUVĖ

VONIOS  
KAMBARYSMIEGAMASIS VAIKŲ KAMBARYS
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2.
Įrašyk praleistas raides. Perskaityk žodžius.

MOKYTOJUI: siūloma mokiniams leisti savarankiškai įrašyti praleistas raides, tačiau 
būtina patikrinti, ar taisyklingai įrašė. Atsižvelgiant į konkrečios klasės mokinių gebėji-
mus, mokytojas gali garsiai perskaityti žodžius, o mokiniai, remdamiesi tuo, ką girdėjo, 
įrašyti praleistas raides.

VIRT__VĖ

VALG__MASIS

SVET___NĖ

V__NIOS 
K__MBARYS

V___KŲ  KAMB__R__S

MIEG__M__SIS

PIR____ 

AUKŠTAS

ANTRAS 
____ŠTAS
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3.
Su mokytojo pakalba perskaityk daiktų pavadinimus.

MOKYTOJUI: siūloma mokiniams išsikirpti korteles, kuriomis galės naudotis atlikdami 
kitus šios temos pratimus. Žodžius, surašytus ant kortelių, būtina garsiai perskaityti. 
Mokytojas gali paprašyti, kad mokiniai parodytų paveikslėlį, kuriame nupieštas stalas 
ar kitas daiktas. Mokiniai tarp savo turimų kortelių turėtų surasti mokytojo prašomą 
kortelę. Galima paprašyti, kad mokiniai padėtų klasėje korteles ant tų daiktų, kuriuos 
mato, pvz.: stalas, kėdė, lentyna, kompiuteris ir kt.

LOVA

SOFA

STALAS

KĖDĖ

LENTYNA SPINTA

SPINTELĖ

TELEVIZORIUS KOMPIUTERIS

MIKROBANGŲ 
KROSNELĖ

ŠALDYTUVAS

SKALBYKLĖ

LEMPA

VIRYKLĖ
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4.
Sudėk susipainiojusius žodžius ir garsiai perskaityk.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

TY LEN NA __________________________________________

LĖ SPIN TE __________________________________________

KLĖ BY SKAL _________________________________________

TA SPIN ____________________________________________

VI KLĖ RY __________________________________________ 

VAS DY ŠAL TU ______________________________________

VI TE ZO LE RIUS ____________________________________

PIU RIS KOM TE  ____________________________________

5.
Atspėk, kuris žodis yra taisyklingas. Nuspalvink jį.

MOKYTOJUI: siūloma, kad mokytojas perskaitytų taisyklingą variantą, o mokiniams 
reikėtų jį tik nuspalvinti.

SPINTELĖ 

VIRIKLĖ 

ŠALDYTUVAS 

VIRTUVĖ 

MEIGAMASIS

SPINTIELĖ 

VIRYKLĖ 

ŠALDITUVAS 

VIRTŪVĖ 

MIEGAMASIS

ar

ar

ar

ar

ar
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6.
Pažiūrėk į paveikslėlį ir parašyk, kas kur yra.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą leisti mokiniams atlikti savarankiškai. Atlikę pratimą 
mokiniai gali palyginti savo darbus ir pažiūrėti, ar visus daiktus, esančius atskiruose 
kambariuose, surado.

Virtuvėje yra _______________

___________________________

___________________________

Miegamajame yra ___________

___________________________

___________________________

Svetainėje yra _______________

___________________________

___________________________

Vaikų kambaryje yra __________

___________________________

___________________________
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7.
Sujunk teisingą atsakymą.

MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai perskaityti antrame stulpelyje esančius žodžius. Ga- 
liausiai leisti mokiniams savarankiškai atlikti pratimą. Būtina patikrinti.

VIRTUVĖJE

VALGOMAJAME

SAVO KAMBARYJE

SVETAINĖJE

VONIOS KAMBARYJE

su šeima 
valgome 

pietus 
ir vakarienę.

aš ruošiu 
pamokas 
ir žaidžiu.

aš prausiuosi 
ir maudausi.

su šeima 
žiūrime 

televizorių.

aš gaminu 
valgyti.



42

8.
Rask 10 pasislėpusių žodžių. Nurašyk juos.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

Š UTYDLA V

V MNŠĄCD Y

A IATEVS N

C ELUOĖP N

T GŠAPGI K

R ARLKVN D

N MBEHĄT A

L ANTRME K

SA B

CR T

HĖ Į

YT N

ŪV Ž

JI A

ĄR J

RT Ų

P SLAVOL U

J IUSACĖ T

Ų SŽSZRT V

DU T

OV N

ŠĖ S

______________________ 

______________________  

______________________ 

______________________  

______________________

sofa

N I

H G

F E

A Č

Y H

S N

O V

F Ę

A T

I A

Ė P

______________________ 

______________________  

______________________ 

______________________  

______________________
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9.
Perrašyk tekstą, o vietoje paveikslėlių įrašyk žodžius.

MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai garsiai perskaityti tekstą. Galima paprašyti, kad mo-
kiniai garsiai skaitytų po sakinį. Galiausiai leisti perrašyti tekstą, o vietoje paveikslėlių 
įrašyti žodžius. Klasėje galima perskaityti tekstą, o namuose perrašyti. Mokiniams 
būtina priminti, kad sakinį pradedame rašyti didžiąja raide, o sakinio gale būtinas sky-
rybos ženklas.

Linos kambarys yra mažas, tačiau labai gražus. Jame yra              , 

didelė        ,         ,            , ant kurio stovi Linos               ir knygos. 

Kambaryje dar yra maža         , ant kurios yra sudėti įvairūs Linos 

daiktai.
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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10.
Su mokytojo pagalba perskaityk pokalbį.

MOKYTOJUI: siūloma pokalbį kelis kartus perskaityti vaidmenimis.

Ar tu gyveni šiame name?

Taip, čia yra mano namai!

Tavo namas labai gražus. Kiek jame yra kambarių?

Mano name yra keturi kambariai, virtuvė ir vonios kambarys.

Ar tu turi savo kambarį?

Taip, turiu. Jis yra antrame aukšte. Gal nori užeiti pažaisti?

Taip, būtų šaunu!
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11.
Įrašyk trūkstamus posakius į pokalbį.

MOKYTOJUI: siūloma leisti mokiniams savarankiškai įrašyti, tada patikrinti pokalbį 
skaitant vaidmenimis.

Lukai, ar _______________________

______________________________?

Taip, aš čia gyvenu!

Oho! _________________________

______________________________!

Taip, jis didelis. Jame 
_____________________________, 
virtuvė ir du vonios kambariai.

_______________________ taip pat 
yra didelis! Gal nori kada nors ateiti pas 
mane pažaisti?

Norėčiau!

Mano namas

Tavo namas yra 
didelis ir gražus

yra šeši kambariai

čia yra tavo namai
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1.
Ar svetainėje yra 
stalas?

Taip, stalas yra 
svetainėje.

Ne, stalo svetainėje 
nėra.

2.
Ar svetainėje yra 
viryklė?

Taip, viryklė 
svetainėje yra.

Ne, viryklės 
svetainėje nėra.

3.
Ar svetainėje yra 
kilimas?

Taip, kilimas 
svetainėje yra.

Ne, kilimo 
svetainėje nėra.

4.
Ar svetainėje yra 
fotelis?

Taip, fotelis 
svetainėje yra.

Ne, fotelio 
svetainėje nėra.

5.
Ar svetainėje yra 
lentyna?

Taip, lentyna 
svetainėje yra.

Ne, lentynos 
svetainėje nėra.

6.
Ar svetainėje yra 
televizorius?

Taip, televizorius 
svetainėje yra.

Ne, televizoriaus 
svetainėje nėra.

7.
Ar svetainėje yra 
sofa?

Taip, sofa svetainėje 
yra.

Ne, sofos svetainėje 
nėra.

8.
Ar svetainėje yra 
šuo?

Taip, šuo svetainėje 
yra.

Ne, šuns svetainėje 
nėra.

12.
Pažiūrėk į paveikslėlį ir nuspalvink teisingą atsakymą.

MOKYTOJUI: siūloma mokiniams pratimą atlikti savarankiškai. Galiausiai patikrinti 
garsiai perskaitant klausimą ir atsakymą. Atsižvelgiant į konkrečios mokinių grupės 
gebėjimus, mokytojas gali perskaityti teisingą atsakymą, mokiniai jį tik nuspalvintų. 
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13.
Su mokytojo pagalba parašyk 5–6 sakinius apie savo namus.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose, tačiau prieš užduodant šį pratimą būti-
na paprašyti, kad mokiniai žodžiu papasakotų apie savo namus. Kitą pamoką reikėtų 
patikrinti. Mokiniai rašydami apie savo namus, gali remtis pateiktais žodžiais, žodžių 
junginiais.

Mano namai yra ..., Juose yra ..., Kambaryje yra ... 

kambariai, svetainė, valgomasis, virtuvė, miegamasis, 
mano kambarys, vonios kambarys ... 

sofa, lova, spinta, spintelė, lentyna, stalas, kėdė, televizorius, 
kompiuteris, šaldytuvas, viryklė, skalbyklė ...

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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14.
Nuspalvink paveikslėlį.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose. Kitą pamoką mokiniai gali palyginti 
savo nuspalvintus piešinius.

Mėlyna spalva nuspalvink stogą. 
Raudona spalva nuspalvink gėles ir duris.
Žalia spalva nuspalvink krūmus.
Pilka spalva nuspalvink namo sienas.
Juoda spalva nuspalvink kaminą.
Ruda spalva nuspalvink laiptus ir šunį. 
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1.
Paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Pažiūrėk į paveikslėlį ir 

garsiai ištark daiktų pavadinimus. 
MOKYTOJUI:  siūloma skaitant žodžius rodyti į konkrečius objektus paveikslėlyje. Pa-
prašyti, kad mokiniai pakartotų daiktų pavadinimus, pvz.: mokytojas rodo į konkretų 
daiktą ir klausia: „Kas čia?“ Mokiniai turi atsakyti, kaip vadinamas daiktas.

Čia yra mano klasė. Joje yra mano mokytoja Rima. Mokytoja 
stovi prie lentos ir rašo. Netoli jos yra kėdė ir stalas. Prie lentos 
dar yra flomasteris ir kempinė. Ant vienos lentynos yra knygos ir 
gaublys, o ant kitos lentynos yra teptukai, klijai, žirklės, dažai, spal-
voti pieštukai ir popierius.

Aš ir mano draugai sėdime prie savo suolų. Ant mano suolo 
yra sąsiuvinis, knyga, drožtukas, pieštukas, trintukas ir liniuotė. Po 
pamokos visus daiktus susidėsiu į kuprinę. Kuprinė bus sunki!

4 tema

AŠ KLASĖJE
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kėdė

stalas

suolas

lenta

flomasteris

trintukas

drožtukas

lentyna

knyga

gaublysteptukai

klijai

liniuotė

žirklės

dažai

spalvoti 
pieštukai

kreidelės

popierius

kuprinė

kempinė
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2.
Perskaityk žodžius ir sujunk su tinkamu paveikslėliu.

MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose. Atlikus pratimą, būtina 
jį patikrinti: mokytojas gali perskaityti žodžius arba paprašyti, kad perskaitytų moki- 
niai. 

valo

kerpa

trina

rašo

piešia

spalvina

drožia

klijuoja

matuoja
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3.
Pažiūrėk į paveikslėlius ir nuspalvink žodį, kuris nurodo, ką 

veikia paveikslėlyje esantys žmonės. Sakiniuose įrašyk trūksta-
mus žodžius.
MOKYTOJUI: šį pratimą patartina atlikti klasėje. Reikėtų leisti mokiniams savarankiškai 
pasirinkti tinkamą žodį. Atsižvelgiant į konkrečios mokinių grupės poreikius, mokytojas 
gali garsiai perskaityti sakinius, mokiniams reikėtų tik įrašyti trūkstamus žodžius.

1. Mokytoja  __________ ant lentos. 

2. Mokinys  kempine _________________ lentą.

3. Jonas drožtuku ________________ pieštuką.

4. Mergaitė žirklėmis ______________ popierių.

5. Daiva _________________ knygą.

6. Rokas  teptuku _________________ piešinį.

7. Berniukas trintuku ________________ žodį.

rašo

rašo, skaito skaito, valo  drožia, rašo

trina, rašoskaito, piešiaskaito, kerpavalo, kerpa
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4.
Paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Įrašyk praleistus žodžius.

MOKYTOJUI: mokytojas skaito, o mokiniai pirščiuku seka tekstą, įrašydami praleistus 
žodžius. Reikėtų skaityti aiškiai, neskubant. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Čia yra mano ___________.

Joje yra mano ___________ Rima. Mokytoja 

stovi prie lentos ir rašo. 

Netoli jos yra ___________ ir stalas. 

Prie lentos dar yra flomasteris ir ___________. 

Ant vienos lentynos yra knygos ir ___________. 

Ant kitos lentynos yra teptukai, ___________, 

žirklės, dažai, spalvoti pieštukai ir ___________.

Aš ir mano draugai sėdime prie savo suolų. 

__________, pieštukas, trintukas ir __________. 

Po pamokos visus daiktus susidėsiu į kuprinę. 

___________ bus sunki!

drožtukas

gaublys

kėdė

kempinė 

klasė

klijai

kuprinė

liniuotė

mokytoja

popierius

klasė

5.
Perskaityk žodžius. Vienas žodis parašytas taisyklingai, kitas – 

netaisyklingai. Išbrauk netaisyklingą žodį, o taisyklingą žodį per-
skaityk garsiai.
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose. Būtų gerai, kad rašydami 
mokiniai galėtų girdėti taisyklingai tariamus žodžius.

suolas ........... soulas
kniga ........... knyga
lenta ........... lanta

lentina ........... lentyna

kedė ........... kėdė
teptūkas ........... teptukas

klyjai ........... klijai

pieštukas ........... peištukas
trintūkas ........... trintukas

liniotė ........... liniuotė
kuprine ........... kuprinė
gaublys ........... gaublis
žyrklės ........... žirklės

drožtūkas ........... drožtukas
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6.
Pažaisk su klasės draugais.

MOKYTOJUI:  šį pratimą siūloma atlikti klasėje. Žaidimo priemonės: žodžių kortelės, 
žirklės, klijai. Mokiniai išsikerpa paveikslėlius, perlenkia juos per pusę, suklijuoja. Tada 
mokytojas garsiai taria klasės daiktų pavadinimus, o mokiniai bando pastebėti tuos 
daiktus savo klasėje. Pastebėję daiktą klasėje, mokiniai pakelia ranką ir, mokytojui lei-
dus, gali kortelę padėti prie to daikto. Žaisti galima poromis ar mažomis komandomis. 
Laimi ta pora ar komanda, kuri panaudoja daugiau kortelių su žodžiais. Galima skatinti 
mokinius garsiai ištarti surasto daikto pavadinimą, pvz.: Čia yra gaublys.

kėdė

stalas

suolas

lenta

flomasteris

trintukas

drožtukas

kempinė

lentyna

knyga
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gaublys

teptukai

klijai

liniuotė

žirklės

dažai

spalvoti 

pieštukai

popierius

kuprinė
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7.
Paklausyk mokytojo skaitomų pokalbių. Perskaityk pokalbius 

vaidmenimis.
MOKYTOJUI: mokytojas skaito pokalbius, o mokiniai pirščiukais seka tekstą. Tada gali-
ma paprašyti, kad mokiniai perskaitytų vaidmenimis. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Lina, gal turi pieštuką?
Taip, turiu.

Ar gali man paskolinti? Taip!

Jonai, ar gali nuvalyti 

lentą?
Taip, o kur kempinė?

 Prie lentos.

Kur yra liniuotė 

ir klijai? Jie padėti ant suolo.

Aš pamiršau klijus namuose. 

Gal gali man paskolinti? Taip, žinoma.
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8.
Sujunk klausimus ir atsakymus. Garsiai perskaityk.

MOKYTOJUI: šią pratimą  galima atlikti klasėje arba namuose. Jei pratimas atliekamas 
klasėje, galima paprašyti, kad mokiniai dirbtų poromis: vienas perskaitytų klausimą, 
kitas – atsakymą.

Taip, turiu.

1. Ar turi žirkles?

2. O kur yra žirklės?

6. Ar tau reikia klijų? 

3. O kur yra spalvotas 
popierius? 

4. Ar gali paskolinti 
man pieštuką?

5. Mokytoja, kur yra 
kempinė? 

Taip! Prašau, imk 
pieštuką. 

Žirklės yra mano 
kuprinėje.

Kempinė yra prie 
lentos.

7. Kur tavo sąsiuvinis?

Klasėje ant 
lentynos.

Neturiu, pamiršau 
namuose.

Ne, nereikia, turiu savo.
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9.
Perskaityk sakinius ir pažymėk, kurie sakiniai yra teisingi (TAIP), 

kurie neteisingi (NE). Jei sakinys neteisingas, šalia parašyk tei-
singą. Nuspalvink kuprinę.
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje ar namuose. 

1. Čia yra kėdė.

2. Kuprinėje yra vienas 
obuolys.

3. Kuprinėje yra vienas 
pieštukas.

4. Kuprinėje nėra knygos .

5. Žirklės yra prie kuprinės. 

6. Kuprinėje nėra liniuotės.

7. Klijai yra ne kuprinėje.

Čia yra kuprinė.________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

____ 

____ 

____

____ 

____

____

____ 

NE
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10.
Parašyk ir nupiešk daiktus, kurie yra tavo kuprinėje. Klasės 

draugams papasakok, ką nupiešei. 
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje ar namuose.
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11.
Paklausyk mokytojo skaitomų sakinių. Sujunk žodžius į saki-

nius. 
MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti klasėje. Rekomenduojama mokytojui perskai- 
tyti sakininius, mokiniai turėtų tik sujungti. Galima pirmiausiai leisti mokiniams atlikti 
pratimą savarankiškai, o tik tada perskaityti sakinius. Skaitomi sakiniai: Mokytoja rašo 
ant lentos. Mergaitė ir berniukas rašo į sąsiuvinį. Viena mergaitė piešia piešinį. Vienas 
mokinys sėdi prie suolo. Keturi mokiniai mokykloje skaičiuoja.

Mokytoja

Mergaitė ir 
berniukas

Viena 
mergaitė

Vienas 
mokinys

piešia

rašo

rašo

sėdi

ant lentos.

į sąsiuvinį.

piešinį.

skaičiuoja.

Keturi 
mokiniai

mokykloje prie suolo.
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1.  

2. 

3. 

4. 

5.  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Mokytoja rašo ant lentos.

12.
Nurašyk sakinius, kuriuos sujungei 11 pratime.

MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti namuose. 

13.
Pabaik rašyti klausimus. 

MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose.

1. Ar čia yra _________________? 

2. Koks jos __________________? 

3. Ar mokytoja rašo ____________

___________________________?

4. O kur ____________________?

5. Kur sėdi___________________?

6. Ką mokiniai ________________?

7. Kur yra tavo _______________? 

Taip, čia mano klasė.

Ar čia ____________?tavo klasė

Taip, čia yra mano mokytoja.  

Mano mokytojos vardas Rima. 

Taip, ji rašo ant lentos.   

Gaublys yra ant lentynos. 

Mokiniai sėdi prie suolų.  

Mokiniai skaito knygą.  

Mano kuprinė yra ant žemės, 

prie kėdės.
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14.
Nupiešk savo klasę. Parašyk daiktų pavadinimus, kuriuos 

nupiešei. Klasės draugams papasakok apie savo piešinį. 
MOKYTOJUI: šį pratimą galima pradėti klasėje, pabaigti namuose.

MANO KLASĖ

15.
Naudodamasis savo piešiniu, kurį nupiešei 14 pratime, su 

mokytojo pagalba parašyk 5–6 sakinius apie savo klasę.
MOKYTOJUI:  šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________
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16.
Su mokytojo pagalba perskaityk sakinius. Apibrauk tau tin- 

kančius sakinius. Nuspalvink paryškintų žodžių pabaigas skirtinga 
spalva.
MOKYTOJUI: šis pratimas skirtas padėti mokiniams išmokti pasakyti, ką turi ir ko netu-
ri. Šių linksnių mokyti nereikia, supažindinti tik pateikiant pavyzdžius.

KĄ? KO?

3. Aš turiu knygą. Aš neturiu knygos.

4. Aš turiu pieštuką. Aš neturiu pieštuko.

5. Aš turiu trintuką. Aš neturiu trintuko.

6. Aš turiu drožtuką. Aš neturiu drožtuko.

7. Aš turiu liniuotę. Aš neturiu liniuotės.

8. Aš turiu kuprinę. Aš neturiu kuprinės.

9. Aš turiu kempinę. Aš neturiu kempinės.

10. Aš turiu gaublį. Aš neturiu gaublio. 

17.
Atsakyk į klausimus. Pasinaudok lentele, esančia 16 pratime.

MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti klasėje.

1. Ar tu turi knygą? Taip, aš turiu knygą.

2. Ar tu turi liniuotę? Taip, _______________________________.

3. Ar tu turi trintuką? Taip,  ______________________________.

4. Ar tu turi pieštuką? Ne,  _______________________________.

5. Ar tu turi kuprinę? Taip, _______________________________.

6. Ar tu turi liniuotę? Ne, ________________________________.

7. Ar tu turi gaublį? Ne,  _________________________________.
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18.
Surask ir parašyk 5 skirtumus, esančius paveikslėliuose.

MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti klasėje. Pirmiausiai reikėtų paprašyti, kad mo-
kiniai surašytų, kas yra pirmame paveikslėlyje. Tik aptarus pirmąjį paveikslėlį galima 
gretinti jį su antruoju paveikslėliu ir paprašyti, kad mokiniai pasakytų, ko jame nėra, 
pvz.: KO nėra? MOKYTOJOS ir kt.

KAS yra?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

KO nėra?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

mokytoja

mokytojos
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19.
Perskaityk žodžius ir padėk paveikslėliams surasti kelią iki jų. 

Žodžius perrašyk.
MOKYTOJUI:  siūloma šį pratimą atlikti namuose. Būtina mokiniams paaiškinti, kad jie 
turi ne tik padėti surasti kelią, tačiau ir perrašyti žodžius.

mokytoja 
___________

spalvoti pieštukai 
______________

gaublys 
___________

flomasteris 
___________

suolas 
___________

mokinys 
___________
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5 tema

KIEK VALANDŲ? 
KOKIA SAVAITĖS DIENA?

1.
Perskaityk žodžius.

3:15:47
VALANDA

MINUTĖ

SEKUNDĖ

2.
Pažiūrėk į paveikslėlį ir paklausyk mokytojo.

MOKYTOJUI: siūloma rodant į laikrodį aiškiai ištarti, kiek valandų jame pavaizduota. 
Paprašyti, kad mokiniai pakartotų. Mokytojas gali rodyti į laikrodį ir klausti „Kiek va-
landų?“, o mokiniai turėtų atsakyti.

07:30
Kiek valandų? 
Septynios valandos trisdešimt minučių.

Kiek valandų? 
Antra valanda.

Kiek valandų? 
Po vienuolikos trisdešimt. 
Pusė dvylikos.

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

11:30
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PIRMA

ANTRA

TREČIA

KE
TV

IR
TA

PENKTA

ŠEŠTA

SEPTIN
TA AŠTUNTA

DEVINTA

DEŠIMTA

VIENUOLIKTA

DVYLIKTA

KE
TV

IR
TA

ŠEŠTA

PIRMA

SEPTINTA

TREČIA

3.
Nuspalvink paveikslėlį. Parašyk, kaip vadinamas daiktas, kurį 

matai paveikslėlyje.
MOKYTOJUI: pradedant šią temą pirmiausiai siūloma pakartoti skaitvardžius. Mokyto-
jas gali garsiai perskaityti arba paprašyti mokinių, kad perskaitytų skaitvardžių pava-
dinimus, parašytus paveikslėlyje.

Tai yra L _ _ _ _ _ _ _ S

Žodį PIRMA nuspalvink geltonai.
Žodį ANTRA nuspalvink žaliai.
Žodį TREČIA nuspalvink raudonai.
Žodį KETVIRTA nuspalvink rudai.
Žodį PENKTA nuspalvink juodai.
Žodį ŠEŠTA nuspalvink žaliai.

Žodį SEPTINTA nuspalvink geltonai.
Žodį AŠTUNTA nuspalvink rudai.
Žodį DEVINTA nuspalvink geltonai.
Žodį DEŠIMTA nuspalvink raudonai.
Žodį VIENUOLIKTA nuspalvink rudai.
Žodį DVYLIKTA nuspalvink žaliai.
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5.
Sujunk teisingą atsakymą. Pasakyk, kiek kuris laikrodis rodo 

valandų.
MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai garsiai perskaityti sakinius. Atsižvelgiant į konkrečios 
mokinių klasės gebėjimus galima šį pratimą atlikti dvejopai: 1) mokytojas gali per-
skaityti, kurią valandą rodo konkretus laikrodis, o mokiniai tik sujungtų teisingą at-
sakymą; 2) galima leisti, kad mokiniai savarankiškai sujungtų teisingus atsakymus, o 
paskui reikėtų tik patikrinti garsiai skaitant.

00:00

7:30

12:30

8:00

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

Po penkių trisdešimt.

Aštunta valanda.

Dvylikta valanda nakties.

Pusė vienuolikos.

Pusė pirmos.

Pusė aštuonių.

4.
Sudėk susipainiojusius žodžius ir garsiai perskaityk.

MOKYTOJUI: siūloma leisti mokiniams savarankiškai parašyti žodžius. Būtina garsiai 
perskaityti.

NU TĖ MI __________________

DIS KRO LAI ________________

KAS LAI ____________________

DA VA LAN _________________

DĖ SE KUN _________________
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NU TĖ MI __________________

DIS KRO LAI ________________

6.
Sujunk teisingą atsakymą. Garsiai perskaityk.

MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai garsiai perskaityti sakinius. Atsižvelgiant į konkrečios 
mokinių klasės gebėjimus galima šį pratimą atlikti dvejopai: 1) mokytojas gali per-
skaityti, kurią valandą rodo konkretus laikrodis, o mokiniai tik sujungtų teisingą at-
sakymą; 2) galima leisti, kad mokiniai savarankiškai sujungtų teisingus atsakymus, o 
paskui reikėtų tik patikrinti garsiai skaitant.

2:00

00:00

2:40

10:30

4:10

7:10

3:20

5:50

Po trijų dvidešimt.

Po septynių dešimt.

Antra valanda.

Po keturių dešimt.

Be dvidešimt trys.

Be dešimt minučių šešios.

Po dvylikos penkiolika.

Pusė vienuolikos.

Po aštuonių trisdešimt.

Dvylikta valanda.

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

12
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11
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7.
Nuspalvink teisingą atsakymą. Garsiai perskaityk.

MOKYTOJUI: pratimą siūloma atlikti namuose.

Kelintą valandą tu keliesi?

Aš keliuosi 6:30.

Pusė septynių. Po šešių dešimt.

Kada tu išeini į mokyklą?

Į mokyklą aš išeinu 7:30.

Septintą valandą. Po septynių trisdešimt.

Kada tu eini miegoti?

Miegoti aš einu 9:30.

Po devynių dvidešimt. Po devynių trisdešimt.

Kelintą valandą tau baigiasi pamokos?

Man pamokos baigiasi 2:00.

Antrą valandą. Pusė trijų.
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8.
Nuspalvink teisingą atsakymą.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

 
Ar dabar yra 
antra valanda?

Taip, dabar yra 
antra valanda.

Ne, dabar 
yra po dviejų 
dešimt.

 
Ar dabar yra 
pusė keturių?

Taip, dabar yra 
pusė keturių.

Ne, dabar yra 
trečia valanda.

 

Ar dabar yra 
po pirmos 
dvidešimt?

Taip, dabar yra po 
pirmos dvidešimt.

Ne, dabar yra 
pirma valanda.

Ar dabar yra be 
dvidešimt 
pirma?

Taip, dabar yra be 
dvidešimt pirma.

Ne, dabar yra 
pirma.

Ar dabar yra po 
šešių dešimt?

Taip, dabar yra po 
šešių dešimt.

Ne, dabar 
yra po šešių 
dvidešimt.

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

2:10

1:00

12:40

6:10
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9.
Perskaityk savaitės dienų pavadinimus. Vietoj skaičių įrašyk 

žodžius.
MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai mokiniams paaiškinti, kad Lietuvoje savaitė pradeda-
ma nuo pirmadienio. Tada susieti skaičius ir savaitės dienas: savaitės pirma diena va-
dinama pirmadieniu ir t. t. Galiausiai leisti mokiniams vietoj skaičių įrašyti žodžius.

Pirma diena 

Antra diena 

Trečia diena 

Ketvirta diena 

Penkta diena 

Šešta diena 

Septinta diena

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS 

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS 

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS 

SEKMADIENIS

5__________DIENIS

3__________DIENIS 

7__________DIENIS

1__________DIENIS 

6__________DIENIS

2__________DIENIS 

4__________DIENIS

PENKTA

10.
Parašyk, kokia diena buvo vakar ir kokia diena bus rytoj.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose, tačiau kitą pamoką būtina patikrinti.

VAKAR ŠIANDIEN RYTOJ

antradienis trečiadienis ketvirtadienis

pirmadienis

sekmadienis

ketvirtadienis

šeštadienis

antradienis
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11.
Atspėk, kuri savaitės diena.

MOKYTOJUI: pirmiausiai reikėtų perskaityti, kas parašyta kortelėse. Tada paprašy-
ti, kad mokiniai išsikirptų ir suklijuotų korteles taip, kad vienoje kortelės pusėje būtų 
savaitės dienos pavadinimas, kitoje – sakinys, apibūdinantis tą savaitės dieną. Ant 
dviejų kortelių su sakiniais mokiniai patys turėtų užrašyti savaitės dienų pavadinimus. 
Reikalingos priemonės: žirklės, klijai.

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS

ESU PIRMA 
SAVAITĖS 

DIENA.

ESU ANTRA 
SAVAITĖS 

DIENA.

ESU TREČIA 
SAVAITĖS 

DIENA.

ESU KETVIRTA 
SAVAITĖS 

DIENA.

ESU PENKTA 
SAVAITĖS 

DIENA.

ESU ŠEŠTA 
SAVAITĖS 

DIENA.

ESU SEPTINTA 
SAVAITĖS 

DIENA.

ESU PIRMA 
SAVAITGALIO 

DIENA.

ESU ANTRA 
SAVAITGALIO 

DIENA.
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12.
Perskaityk pokalbius.

MOKYTOJUI: siūloma pokalbį perskaityti vaidmenimis. Galima net keletą kartų.

Jonai, ką tu veiki 
šeštadienį?

Šeštadienį aš važiuoju 
į lituanistinę mokyklą.

Mikai, ką tu veiksi 
sekmadienį? Sekmadienį su šeima mes 

važiuosime pas senelius.

Ne, pirmadienį man bus 
šokių pamokos. Į pianino 
pamokas eisiu trečiadienį.

Lina, ar tu pirmadienį eisi į 
pianino pamokas?

Puiku! Galėsime eiti kartu į 
šokių pamokas pirmadienį.
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13.
Perskaityk pokalbį ir pažymėk teisingą atsakymą.

MOKYTOJUI: siūloma pokalbį perskaityti vaidmenimis. Galima net keletą kartų.

Jonai, gal nori šeštadienį pažaisti futbolą?

Aš negaliu, Mikai! 

Kodėl?

Šeštadienį aš važiuoju į lituanistinę mokyklą, o paskui į 
krepšinio treniruotę.

Tai gal sekmadienį gali?

Manau, kad galiu, bet man reikia paklausti tėvų.

Gerai! Kai žinosi, ar gali, parašyk man žinutę.

Gerai!

1. Jonas ir Mikas šeštadienį žais futbolą. TAIP NE

2. Jonas šeštadienį važiuoja į lituanistinę mokyklą. TAIP NE

3. Jonas šeštadienį eina į piešimo pamokas. TAIP NE

4. Jonas ir Mikas  futbolą žais sekmadienį. TAIP NE

5. Jonas ir Mikas  krepšinį žais sekmadienį. TAIP NE
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14.
Paklausyk mokytojo skaitomo pokalbio. Į tinkamas vietas 

įrašyk praleistus žodžių junginius.
MOKYTOJUI: siūloma neskubant ir aiškiai perskaityti pokalbį. Stebėti, kad mokiniai 
spėtų pažymėti ir parašyti teisingą atsakymą. Surašius praleistus žodžių junginius, po-
kalbį galima perskaityti vaidmenimis.

Lina, ar nori _______________________________

ateiti pas mane?

Penktadienį po pamokų aš einu į piešimo pamokas. 
Gal galiu ateiti kitą _____________________?

Gal gali _________________________________?

________________________________________ galiu!

Šaunu! Galėsim pažaisti ir pažiūrėti filmą. 

Puiku! Galime dar pasikviesti ir Moniką.

dieną

penktadienį po pamokų

šeštadienį

šeštadienį po lituanistinės mokyklos
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15.
Paklausyk mokytojo skaitomų sakinių. Įrašyk praleistas raides.

MOKYTOJUI: siūloma aiškiai ir neskubant perskaityti sakinius. Paprašyti, kad mokiniai 
pirščiukais vestų kiekvieną žodį. Būtina stebėti, ar mokiniai spėja įrašyti trūkstamas 
raides. Sakinį reikėtų perskaityti bent du kartus.

1. Tre__iadieniais po mokyklos aš einu į krep__inio treniruotę.

2. __ekmadienį tėvai man leidžia dvi valandas pažai__ti kompiute-

riu.

3. Še__tadienį su tėvais važiuoju aplankyti mo__iutės.

4. Kiekvieną dieną iki pu__ės trijų man vyk__ta pamokos.

5. Ryte pusė a__tuonių aš i__einu į mokyklą.

Cc        Ss        Čč        Šš

16.
Paklausyk mokytojo skaitomų sakinių. Padėk tinkamą skyry-

bos ženklą.
MOKYTOJUI: pirmiausiai reikėtų mokiniams priminti, kada sakinio gale rašome tašką, 
kada klaustuką. Siūloma mokytojui perskaityti sakinius su tinkama intonacija, moki- 
niai turėtų tik parašyti tinkamą skyrybos ženklą. Galiausiai reikėtų paprašyti, kad mo-
kiniai perskaitytų sakinius ir pasakytų, kurį skyrybos ženklą parašė.

1. Pirmadienį po mokyklos aš einu mokytis ispanų kalbos __

2. Kelintą valandą tu keliesi __

3. Ar tau trečiadienį vyksta muzikos pamoka __

4. Mano mama ketvirtadienį lanko sporto klubą __

5. Kada tau baigiasi pamokos __

6. Kurią dieną tu žaidi futbolą __

7. Ką veiksi sekmadienį __

? 
.
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17.
Pasirink vieną paveikslėlių istoriją. Paveikslėlius nuspalvink ir 

papasakok, kada ir ką veikia piešinėlyje pavaizduoti vaikai.
MOKYTOJUI: pirmiausiai siūloma mokytojui pasirinkti vieną paveikslėlį ir papasakoti 
trumpą istoriją: kas, kada ir ką veikia. Tada leisti mokiniams savarankiškai pasirinkti 
po vieną paveikslėlį ir pabandyti sukurti savo trumpą istoriją. Mokinių istorijas būtina 
išklausyti. Tai galima padaryti skirtingai: 1) kiekvienas mokinys gali visai klasei pasa-
koti savo istoriją. Jei mokiniui sunkiai sekasi pasakoti, mokytojas gali užduoti klausimų: 
Kas pavaizduota šiame paveikslėlyje? Ką daro vaikai? Kokia savaitės diena? Kuri valan-
da? ir t. t.; 2) galima mokinius suskirstyti po du ir paprašyti, kad vienas kitam papasa-
kotų apie pasirinktą piešinį, parodytų, kaip nuspalvino.

9:00 10:00

11:00 2:00

1.
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4:00

3:00

2:00 trečiadienis

2.
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1.
Pažiūrėk į paveikslėlį ir prisimink maisto produktų pavadini-

mus. 
MOKYTOJUI: žodžių, pavadinančių maisto produktus, šioje temoje pateikiama daug, 
tačiau mokiniui nebūtina visų mokytis. Mokytojas, atsižvelgdamas į konkrečios mokinių 
grupės poreikius, turėtų parinkti tinkamiausią žodžių mokymosi strategiją. Pirmiausiai 
siūloma garsiai perskaityti maisto produktų pavadinimus. Mokinių galima prašyti, kad 
apsibrauktų mėgstamiausius produktus; galima rodant į konkretų paveikslėlį klausti 
„Kas čia yra?“ ir prašyti, kad mokiniai atsakytų pilnu sakiniu, pvz.: Kas čia yra? Čia yra 
blynai. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

1. pienas 
2. vanduo
3. sultys
4. arbata
5. limonadas
6. duona
7. bandelė
8. mėsa
9. vištiena
10. žuvis 
11. vaisiai 
12. bananas

6 tema

MANO PUSRYČIAI, 
PIETŪS, VAKARIENĖ

25. braškė 
26. vynuogės
27. vyšnia
28. mėlynė
29. sūris
30. sviestas 
31. sumuštinis 
32. mėsainis 
33. kiaušinis
34. kiaušinienė 
35. blynai 
36. sriuba

37. kepsnys
38. makaronai
39. pica 
40. dešra 
41. dešrelė 
42. košė 
43. jogurtas
44. sausainis
45. saldainis 
46. tortas 
47. ledai

 13. obuolys 
14. kriaušė
15. ananasas
16. arbūzas 
17. daržovės
18. pomidoras 
19. agurkas
20. salotos
21. bulvė
22. morka 
23. kopūstas 
24. uogos



81

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15. 16.

18. 19. 20. 21. 22. 23.

17.

24.

25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46. 47.
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2.
Paklausyk mokytojo skaitomų žodžių ir įrašyk praleistus gar-

sus. Garsiai perskaityk žodžius.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

p__nas 

višt__na  

sv__stas  

kiaušin__nė 

d__na 

vand__ 

__ga 

obuol__s 

bl__nai

v__nuogės 

s__ris 

kop__stas

arb__zas 

jog__rtas 

ag__rkas 

sri__ba

ie

3.
Parašyk maisto produktų pavadinimus.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

______________žuvis ______________ ______________

___________ ___________ ___________ ___________
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4.
Pažiūrėk į paveikslėlį. Su mokytojo pagalba užpildyk lentelę. 

Garsiai papasakok, kas kur yra.
MOKYTOJUI: mokytojas rodo į paveikslėlius ir garsiai ištaria jų pavadinimus, moki- 
niai kartu ar individualiai pakartoja. Atlikus pratimą žodžiu, reikėtų leisti mokiniams 
užpildyti lentelę. Būtina patikrinti.

Mūsų virtuvė

1. Kas yra virtuvėje?
Stalas, šaldytuvas ...

2. Kas yra ant stalo?

3. Kas yra prie stalo?

4. Kas yra spintelėje?

5. Kas yra prie kriauklės?

6. Kas yra ant lentynos?

 stalas

kėdė

šaldytuvas

viryklė
mikrobangų 
krosnelė

indų plovyklėkriauklė

spintelė

lentyna
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5.
Perskaityk tekstą.

MOKYTOJUI: mokiniai gali perskaityti tekstą savarankiškai arba su mokytojo pagalba 
ištardami sunkesnius žodžius. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Tai yra mūsų virtuvė. Čia mes valgome pusryčius. Juos dažnai 
gamina tėtis. Jis mėgsta kepti blynus ir kiaušinienę. Mama visada 
daro kavą. Taip pat ji daro sumuštinius man (Jonui), Lukui ir sesei 
Eglei. Pietus mes valgome mokykloje. 

Po mokyklos mes mėgstame užkąsti. Aš mėgstu sausainius, o 
Lukas ir Eglė valgo vaisių. 

Vakarienę paprastai gamina mama. Ji verda sriubą, kepa mėsą, 
gamina salotas. Kartais tėtis kepa žuvį, o Eglė – pyragą. Po va-
karienės mes visi kartu tvarkome virtuvę. 
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6.
Remdamasis tekstu, esančiu 5 pratime, atsakyk į klausimus.

MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje arba namuose. Pirmiausiai reikėtų pa-
siūlyti mokiniams dar kartą perskaityti tekstą, esantį 5 pratime (mokiniai gali perskai- 
tyti individualiai). Atsakyti į klausimus galima dvejopai: pilnu sakiniu (pvz.: Jono šeima 
pusryčius valgo virtuvėje) arba vienu / dviem žodžiais (pvz.: Virtuvėje).

1. Kur šeima valgo pusryčius? ______________________________

2. Kas gamina pusryčius?__________________________________

3. Kas daro kavą? ________________________________________

4. Kur pietauja Jonas, Lukas ir Eglė? _________________________

5. Ar Jonas mėgsta sausainius? _____________________________

6. Kas gamina vakarienę? _________________________________

7. Ką kartais kepa tėtis? ___________________________________

8. Kas po vakarienės tvarko virtuvę? _________________________

Virtuvėje.
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7.
Nupiešk savo namų virtuvę. Papasakok klasės draugams, kas 

kur yra. 
MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti dviem etapais: namuose nupiešti virtuvę ir pa-
siruošti papasakoti, o klasėje pristatyti savo piešinį ir papasakoti klasės draugams. 
Prieš užduodant šį pratimą mokytojas gali papasakoti apie savo virtuvę. Patartina 
turėti virtuvės nuotrauką ar iškarpą, kad mokiniai galėtų susieti pasakojimą su vaizdu. 
Būtų naudinga, jei mokytojas pasakodamas vartotų prielinksnius, pvz.: prie, ant; vie- 
tininko linksnį, pvz.: virtuvėje, spintelėje, šaldytuve ir t. t.
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8.
Naudodamasis savo piešiniu, kurį nupiešei 7 pratime, su moky-

tojo pagalba parašyk 5–6 sakinius apie savo šeimos virtuvę. 
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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9.
Paklausyk mokytojo skaitomų pokalbių. Perskaityk pokalbius 

vaidmenimis.
MOKYTOJUI: mokytojas skaito pokalbius, skaitydamas rodo į paveikslėlius ir skaitomus 
sakinius. Galima paprašyti, kad mokiniai perskaitytų vaidmenimis. Reikėtų atkreipti 
mokinių dėmesį į sakinio pabaigos skyrybos ženklus. Paprašyti, kad mokiniai klausimus 
perskaitytų su klausiamąja intonacija. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje. 

 Mokykloje, o tu?

Lina, ką valgei 
šiandien pusryčių? Aš valgiau blynų ir gėriau 

pieno, o tu?

 Aš valgiau kiaušinį su 
duona ir gėriau sulčių. 

Jonai, kur tu valgai 
pietus?

Aš taip pat mokykloje, bet 
šiandien pietavau namuose. 

Egle, ar nori sriubos? Taip, noriu!

O duonos reikia? Ne, nereikia.



89

10.
Sujunk klausimus ir atsakymus. Garsiai perskaityk. 

MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose. Jei pratimas atliekamas 
klasėje, galima paprašyti, kad mokiniai dirbtų poromis: vienas perskaitytų klausimą, 
kitas – atsakymą. 

Pusryčiams 
valgau košę.

1. Ką valgai 
pusryčiams?

2. Kas gamina 
pusryčius?

6. Ar nori daugiau 
mėsos? 

3. Ką valgai 
mokykloje?

4. Kas gamina 
vakarienę?

5. Kur yra lėkštė? Taip, esu labai alkanas! 

Paprastai pusryčius 
gamina mama.

Ne, nenoriu.

7. Ar esi alkanas?

Virtuvėje ant 
lentynos.

Vakarienę gamina mama  
ir tėtis.

Mokykloje valgau pietus. 
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11.
Pažiūrėk į paveikslėlius ir pasakyk, kada Jonas valgo pusryčius, 

pietus ir vakarienę. Pasakyk ir parašyk, kelintą valandą tu valgai 
pusryčius, pietus ir vakarienę. Nupiešk laikrodžio rodykles.  
MOKYTOJUI: pratimą siūloma atlikti klasėje arba namuose.

Jonas pusryčius valgo

Jonas pietus valgo

Jonas vakarienę valgo 

Aš valgau pusryčius 

Aš valgau pietus 

Aš valgau vakarienę

__________________

__________________

____________________________________

__________________

__________________septintą valandą.

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

12 1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11
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12.
Perskaityk sakinius ir pažymėk, kurie sakiniai yra teisingi (TAIP), 

kurie neteisingi (NE). Jei sakinys neteisingas, šalia parašyk tei-
singą. 
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje ar namuose. 

1. Čia yra valgomasis.

2. Virtuvėje yra viena kėdė.

3. Kėdės yra prie stalo.

4. Virdulys yra ant viryklės.

5. Keptuvė yra ant šaldytuvo. 

6. Staltiesė yra ant kėdės. 

7. Butelis ir puodelis yra ant        

lentynos.

8. Plovyklė yra prie kriauklės.

Čia yra virtuvė.____________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

____ 

____ 

____

____ 

____

____

____ 

____

NE
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13.
Paklausyk mokytojo skaitomų sakinių. Sujunk žodžius į saki-

nius.
MOKYTOJUI: siūloma mokytojui perskaityti sakininius, mokiniai turėtų tik sujungti. 
Galima pirmiausiai leisti mokiniams atlikti pratimą savarankiškai, o tik tada perskaityti 
sakinius.  Siūloma šį pratimą atlikti klasėje. Skaitomi sakiniai: Mama daro kavą. Senelė 
verda sriubą. Tėtis kepa kiaušinienę. Visa šeima valgo vakarienę. Berniukas pietauja 
mokykloje. 

Mama

Senelė

Tėtis

Visa šeima

kepa 

daro

verda

valgo

kavą.

kiaušinienę.

mokykloje.

sriubą.

Berniukas pietauja vakarienę.
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14.
Nurašyk sakinius, kuriuos sujungei 13 pratime. Nepamiršk, kad 

sakinį pradedame rašyti didžiąja raide!
MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti namuose.

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

Mama daro kavą.

KĄ? KO?

1. Aš mėgstu pieną.  Aš nemėgstu pieno.  

2.
Aš dažnai valgau 
kiaušinienę. 

Aš niekada nevalgau 
kiaušinienės.

3. Aš mėgstu sriubą. Aš nemėgstu sriubos.

4.
Per pietus aš visada valgau 
sumuštinį.

Per pietus niekada nevalgau 
sumuštinio. 

5. Mano mama mėgsta žuvį. Mama nemėgsta žuvies. 

6. Mes dažnai geriame arbatą.
Mes niekada negeriame 
arbatos.

15.
Su mokytojo pagalba perskaityk sakinius. Apibrauk tau tin- 

kančius sakinius. Nuspalvink paryškintų žodžių pabaigas skirtinga 
spalva.
MOKYTOJUI: šis pratimas skirtas padėti mokiniams išmokti pasakyti, ką mėgsta ir ko 
nemėgsta. Nereikia mokyti šių linksnių, tik per pavyzdžius supažindinti. Skaitant saki-
nius, būtina aiškiai ištarti galūnes. 
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16.
Sudaryk savo mėgstamų ir nemėgstamų produktų sąrašą. Gar-

siai perskaityk savo sąrašą.
MOKYTOJUI: šis pratimas skirtas padėti mokiniams išmokti pasakyti, ką mėgsta ir ko 
nemėgsta. Nereikia mokyti šių linksnių, tik per pavyzdžius supažindinti.

KĄ? KO?

pieną  pieno

sūrį sūrio

mėsą mėsos

sausainius sausainių 

ledus ledų 

Ką aš mėgstu? Ko aš nemėgstu?

Aš mėgstu pieną. Aš nemėgstu arbatos. 
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17.
Surask ir parašyk 5 skirtumus, esančius paveikslėliuose.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti klasėje. Pirmiausiai reikėtų paprašyti, kad mo- 
kiniai surašytų, kas yra pirmame paveikslėlyje. Tik aptarus pirmąjį paveikslėlį galima 
gretinti jį su antruoju paveikslėliu ir paprašyti, kad mokiniai pasakytų, ko jame nėra, 
pvz.: KO nėra? (VIENOS) KĖDĖS ir kt.

KAS yra?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

KO nėra?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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18.
Pažaisk su klasės draugais.

MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje. Žaidimo priemonės: tušti BINGO lapai 
ir žodžių lapai (išdalijami visiems mokiniams), žirklės, klijai. Žaidimo eiga ir taisyklės: 
kiekvienas mokinys išsikerpa žodžių korteles, kurias turi susidėti ar prisiklijuoti ant 
tuščio BINGO lapo. Mokytojas sumaišo savo žodžių korteles ir taria garsiai žodžius, 
kuriuos mokiniai savo BINGO lape išbraukia arba apsibraukia. Laimi tas, kuris pirmas 
išbraukia visus žodžius eilėje (skersai, išilgai arba vertikaliai).

BINGO
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ANANASAS ARBŪZAS BULVĖ MORKA KOPŪSTAS

SALOTOS VYŠNIA MĖLYNĖ MĖSAINIS PYRAGAS

VIŠTIENA ŽUVIS KRIAUŠĖ STALTIESĖ LĖKŠTĖ

PUODUKAS PEILIS ŠAKUTĖ PUODAS KEPTUVĖ

KRIAUKLĖ VIRYKLĖ
INDŲ 

PLOVYKLĖ
ŠALDYTU-

VAS
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19.
Pažaisk su klasės draugais.

MOKYTOJUI: žaidimo priemonės: žirklės, klijai, lapai su kortelėmis. Pirmiausiai reikėtų 
perskaityti žodžius ant kortelių, kad mokiniai prisimintų tų žodžių pavadinimus. Ant-
rasis žingsnis – mokiniai turi išsikirpti klausimų ir paveikslėlių poras, perlenkti jas per 
pusę ir suklijuoti. Žaidimo eiga: mokinius galima suskirstyti poromis arba mažomis ko-
mandomis. Vienas mokinys ištraukia kortelę ir perskaito klausimą, esantį ant kortelės. 
Kitos komandos nariai turi pasakyti atsakymą. Jeigu atspėjo, pasiima kortelę sau, jeigu 
ne – lieka savininkui. Laimi tas mokinys arba ta komanda, kuri atsakė daugiausiai klau-
simų. 

ŽUVIS

Gyvenu 
vandenyje, 

tačiau žmonės 
mane sugauna 

ir kepa. 
Kas aš esu?

KIAUŠINIS

Aš esu 
baltas, bet 

vidury 
geltonas.

Kas aš esu?

BANANAS

Esu geltonas ir 
saldus vaisius.

Kas aš esu?
PICA

Aš esu iš 
duonos, sūrio 

ir padažo. 
Kas aš esu?

PEILIS

Aš esu labai 
aštrus, mano 
draugai yra 

šakutė ir 
šaukštas. 

Kas aš esu?
ARBATA

Mane pila į 
puodelį ir geria 

su cukrumi.
Kas aš esu?
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AGURKAS

Esu žalia 
daržovė, mane 
pjausto peiliu.

Kas aš esu?SUMUŠTINIS

Aš esu padary-
tas iš duonos, 
sūrio, mėsos ir 

daržovių. 
Kas aš esu?

SULTYS

Aš esu ne 
vaisius, bet iš 

vaisių esu 
padarytas. 
Kas aš esu?SRIUBA

Mane verda 
puode ir valgo 

su šaukštu. 
Kas aš esu?

VANDUO

Aš neturiu 
spalvos, bet 

žmonės mane 
geria. 

Kas aš esu?BLYNAS

Mane kepa ant 
keptuvės.

Kas aš esu?

TORTAS

Aš esu labai 
saldus, mane 

valgo per 
gimimo dieną. 

Kas aš esu?PIENAS

Esu baltas, 
mane žmonės 

geria.
Kas aš esu?
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1.
Perskaityk kūno dalių pavadinimus ir sujunk su tinkama kūno 

dalimi. Paveikslėlį nuspalvink. 
MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai garsiai perskaityti žodžius. Mokytojas gali rodyti 
įvairias kūno dalis ir klausti mokinių, kas tai yra. Prisiminti kūno dalis padės įvairūs 
žaidimai, mankšta.

7 tema

MANO SAVIJAUTA

plaukai

nosis

ausis

akis

kaklas

pirštai

kelis pėda

galva

antakis

burna
smakras

petys

alkūnė

ranka

pilvas

koja
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2.
Perskaityk žodžius ir žodžių junginius.

MOKYTOJUI: siūloma garsai perskaityti žodžius ar žodžių junginius. Paprašyti, kad mo-
kiniai garsiai pakartotų arba perskaitytų.

SLOGA GALVOS SKAUSMAS NUBROZDINIMAS

PILVO SKAUSMAS KOSULYS TEMPERATŪRA
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3.
Paklausyk mokytojo skaitomų sakinių. Garsiai pakartok saki-

nius ir sujunk su tinkamu paveikslėliu.
MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai perskaityti sakinius, tada leisti mokiniams sava-
rankiškai sujungti. Būtina patikrinti.

Linai yra sloga.

Mamai skauda galvą.

Lukui skauda pilvą.

Milda kosėja.

Ieva matuojasi temperatūrą.

Jonas nusibrozdino kelį.
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4.
Surask pasislėpusius žodžius. 

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

A JHGFTS K

B ĖDUAKS T

V AEPZOC R

N KIEVSH T

Ą ĖČRYĖN Ų

D DGŠHTG F

Ė RSAKIŽ G

D BĖLPČT V

PL S

II U

UT S

YI I

FJ M

MB U

PH Š

KL T

B RZTOGN T

P UAIČRL D

ĮU I

TĖ I

5.
Kiekvienoje eilutėje išbrauk vieną netinkamą žodį.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

1. sloga, liga, laukas, kosulys
2. sveikata, temperatūra, kelionė, skausmas
3. kosėti, čiaudėti, sirgti, juoktis
4. nupiešti, peršalti, sušalti, susimušti
5. sirgti, spalvinti, sveikti, skaudėti

 SKAUDĖTI SUSIMUŠTI ČIAUDĖTI  

 SVEIKTI KOSĖTI PERŠALTI
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6.
Parašyk mokytojo skaitomus žodžius.

MOKYTOJUI: siūloma neskubant ir aiškiai perskaityti žodžius. Pirmiausiai reikėtų per-
skaityti visus žodžius ir paprašyti, kad mokiniai tik paklausytų. Antrą kartą skaityti po 
vieną žodį. Būtina stebėti, ar mokiniai spėja parašyti žodžius. Reikėtų trečią kartą per-
skaityti visus žodžius, o mokinių paprašyti, kad pasitikrintų, ką parašė. Galima žodžius 
rašyti lentoje. Skaitomi žodžiai: liga, sloga, galva, sveikata, jaučiu, sergu, skauda.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

7.
Kaip manai, kas atsitiko vaikams? Perskaityk sakinius ir sujunk 

su tinkamu paveikslėliu.
MOKYTOJUI: siūloma paprašyti mokinių garsiai perskaityti sakinius ir tik tada leisti 
mokiniams savarankiškai sujungti sakinius ir paveikslėlius. Būtina patikrinti. Galima 
paprašyti, kad mokiniai savais žodžiais nusakytų, kas atsitiko vaikams.

Milda šiandien nėjo į mokyklą, 
nes jai sloga. 

Lina netyčia įsidrėskė į rankos 
pirštą, tad mama užklijavo 
pleistrą. 

Lukas žaisdamas gaudynes su 
klasės draugais parkrito ir 
nusibrozdino alkūnę. 

Jonas vakar peršalo, todėl 
šiandien stipriai kosėja.
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8.
Sudėk susipainiojusius sakinius. Perskaityk tekstą.

MOKYTOJUI: siūloma mokiniams paaiškinti, kad susipainiojo teksto sakiniai, todėl 
reikia surasti, kuris sakinys turi būti pirmas, kuris antras ir t. t. Sudėję sakinius iš eilės, 
mokiniai galės perskaityti tekstą. Siūloma leisti savarankiškai sudėti sakinius iš eilės, 
tada garsiai perskaityti visą tekstą.

Mama davė vaistų nuo kosulio.

Vakar žaidžiau lauke ir sušalau.

Manau, kad ryt jau būsiu sveika ir galėsiu eiti į mokyklą.

Šiandien man skauda gerklę, kosėju. 

1

9.
Sujunk klausimą ir tinkamą atsakymą.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

Ne, aš susimušiau petį.

Ar tu gerai jautiesi?

Ką tau skauda? 

Ar tau skauda galvą?

Kas tau atsitiko?

Ar tau labai skauda? 

Kaip tu jautiesi? Ne, man skauda pilvą

Man skauda koją.

Aš jaučiuosi geriau, tuoj 
galėsim eiti žaisti.

Ar tu susimušei 
alkūnę?

Taip, man labai skauda.

Taip, man skauda galvą.

Aš parkritau ir susimušiau 
ranką.
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10.
Perskaityk pokalbį.

MOKYTOJUI: siūloma tekstą perskaityti vaidmenimis. Tai galima padaryti keletą kartų.

Kaip tu jautiesi, Milda?

Man vis dar skauda  pilvą.

Aš manau, kad tau dar reikia pagulėti. 

Gerai.

11.
Perskaityk pokalbį.

MOKYTOJUI: siūloma tekstą perskaityti vaidmenimis. Tai galima padaryti keletą kartų.

Tomai, kas atsitiko?

Žaidžiau gaudynių su draugais ir kritau.

Ar labai skauda?

Ne, nelabai. Tik kraujas šiek tiek bėga.

Duok ranką, užklijuosiu pleistrą.
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12.
Paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Įrašyk praleistus žodžių 

junginius.
MOKYTOJUI: siūloma garsiai ir aiškiai kelis kartus perskaityti pokalbį. Būtina stebėti, ar 
mokiniai spėja įrašyti trūkstamus žodžius / žodžių junginius. Įrašius žodžius ar žodžių 
junginius galima paprašyti, kad mokiniai pokalbį perskaitytų vaidmenimis.

Jonai, __________________?

Bėgdamas ___________________________ koją.

Ar __________________?

Ne, nelabai.

Kai grįšim namo, mama _______________________.

užklijuos pleistrą               labai skauda 

kas atsitiko               kritau ir susimušiau 
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13.
Perskaityk sakinius ir sujunk su tinkamu paveikslėliu. Klasės 

draugams papasakok, kas atsitiko Jonui.
MOKYTOJUI: pirmiausiai reikėtų garsiai perskaityti sakinius, tada leisti mokiniams sa-
varankiškai juos sujungti su tinkamais paveikslėliais. Būtina patikrinti, ar teisingai su-
jungė. Galiausiai galima paprašyti, kad mokiniai savais žodžiais papasakotų, kas atsi-
tiko Jonui.

Treneris aprišo sužeistą Jono 
koją.

Ir labai nusibrozdino kelį. 

Penktadienį po pamokų Jonas 
atėjo į futbolo treniruotę.

Tą dieną jam puikiai sekėsi žaisti! 

Tačiau Jonas susidūrė su 
komandos draugu ir parkrito.
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Sveikas, Jonai, 
tavo sesė sakė, 
kad tu sergi. 
Labai gaila     
Juk turėjom šiandien 
eiti žaisti futbolą      . 
Kaip tu jautiesi? 
Greičiau sveik! 

14.
Perskaityk tekstą.

MOKYTOJUI: tekstą siūloma perskaity-
ti garsiai kelis kartus. Mokytojas turėtų 
paaiškinti, kad tai žinutė sergančiam 
draugui, kurią rašant reikia nepamiršti 
pasisveikinti, kreiptis į draugą, paklausti, 
kaip jaučiasi, ir palinkėti greičiau pasveik-
ti. Mokytojas gali paprašyti, kad moki- 
niai dar kartą perskaitytų tik atskiras 
teksto dalis, pvz.: perskaityk pasisveiki- 
nimą, perskaityk palinkėjimą ir kt.

15.
Parašyk sergančiam draugui žinutę ir palinkėk greičiau pasveik-

ti.

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

• Pasisveikink
• Kreipkis į draugą
• Paklausk, kas atsitiko
• Paklausk, kaip jaučiasi
• Palinkėk pasveikti

MOKYTOJUI: mokytojas turėtų priminti, 
kad rašant žinutę sergančiam draugui 
reikia nepamiršti pasisveikinti, kreiptis 
į draugą, paklausti, kaip jaučiasi, ir pa-
linkėti greičiau pasveikti. Tai atsiminti 
padės kairėje pusėje esančios nuorodos. 
Būtina atkreipti mokinių dėmesį į jas. 
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1.
Pažiūrėk į paveikslėlius ir prisimink metų laikų pavadinimus. 

Garsiai juos ištark. Prie kiekvieno paveikslėlio parašyk tinkamus 
sakinius ir garsiai juos perskaityk.
MOKYTOJUI: siūloma rodyti į metų laikų paveikslėlius ir garsiai ištarti jų pavadini-
mus, mokiniams reikėtų kartu ar individualiai pakartoti. Antra šio pratimo dalis – prie 
paveikslėlių parašyti tinkamus sakinius. Pirmiausiai reikėtų garsiai perskaityti sakinius 
ir leisti mokiniams juos savarankiškai surašyti. Būtina patikrinti.

ruduo    žiema 
pavasaris    vasara

Dažnai lyja. 
Krenta medžių lapai.  

Dažnai sninga. 
Būna labai šalta. 

Būna Kalėdos. 
Dažnai šviečia saulė. 

Žydi gėlės. 
Būna labai karšta.

Vasara.  

Būna labai karšta. 

Dažnai šviečia saulė.

___________________ 

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

8 tema

KĄ AŠ VEIKIU 
SKIRTINGU METŲ LAIKU?
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2.
Perskaityk sakinius ir sujunk juos su tinkamu paveikslėliu.

MOKYTOJUI: rodant paveikslėlį reikėtų perskaityti atitinkamą sakinį. Perskaičius saki-
nius galima mokiniams užduoti klausimų, pvz.: Ką veikia Jonas? Kas važinėja dviračiu? 
ir kt. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Šeima keliauja į Lietuvą. 

Jonas važinėja dviračiu.

Lukas maudosi jūroje.

Rokas žaidžia futbolą.

Mikas žaidžia beisbolą.

Eglė žaidžia krepšinį.

Lina lanko šokius.

 Milda lanko baseiną.

Mama sodina gėles.

Tėtis grėbia lapus.

Vaikai žaidžia parke.

Daiva čiuožinėja su rogutėmis.

Titas slidinėja.

Jonas ir Lukas lipdo sniego senį.

Vaikai važiuoja į stovyklą.

Į STOVYKLĄ
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3.
Dar kartą perskaityk sakinius, esančius 2 pratime. Žalia spal-

va apibrauk, kas vyksta vasarą, mėlyna – kas vyksta pavasarį, 
oranžine – kas vyksta rudenį, pilka – kas vyksta žiemą.

4.
Paklausyk mokytojo skaitomų žodžių ir įrašyk praleistus gar-

sus. Garsiai perskaityk žodžius.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje. 

rud___ 

at___stogos 

keli___nė 

st___vykla 

atostog___ja 

keli___ja 

stovykl___ja

sport___ja 

važi___ja 

či___žinėja 

ž___džia 

v___kia 

gr___bia 

ž___ma 

uo
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5.
Perskaityk žodžius ir padėk paveikslėliams surasti kelią iki jų. 

Žodžius perrašyk.
MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti namuose. Tačiau būtina mokiniams paaiškinti, 
kad jie turi ne tik padėti surasti kelią, tačiau ir perrašyti žodžius. 

slidinėja 

___________

lipdo sniego senį 
______________

______________

sodina gėles 

___________

žaidžia su lėlėmis
_____________

maudosi jūroje
_____________

žaidžia 
su kamuoliu 

_____________

_____________

skaito knygą
____________

čiuožinėja 

____________
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6.
Perskaityk klausimus ir atsakyk į juos pavartodamas žodžius 

vasarą, rudenį, žiemą, pavasarį, niekada.
MOKYTOJUI: pirmiausiai siūloma žodžius vasarą, rudenį, žiemą, pavasarį parašyti ant 
lentos, atkreipti mokinių dėmesį į galūnes su nosinėmis balsėmis. Svarbu pabrėžti, kad 
žodis niekada nerašomas su nosine. Siūloma mokytojui garsiai perskaityti klausimą, o 
mokiniams reikėtų parašyti tik atsakymą. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

1. Kada tu sodini gėles? Pavasarį

2. Kada tu sportuoji?

3. Kada tu maudaisi jūroje?

4. Kada tu eini į mokyklą?

5. Kada tu slidinėji?

6. Kada tu lipdai sniego senį?

7. Kada tu grėbi lapus kieme?

8. Kada tu žaidi parke?

9. Kada tu važinėji dviračiu?

10. Kada tu atostogauji su šeima?

11. Kada tu važiuoji į stovyklą?

12. Kada tu lankai šokius?

13. Kada tu keliauji į Lietuvą?
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RUDUO

ŽIEM
A

V
A

SA
R

A

PAVASARIS

10.                  11.                 1
2.                  1.                   2.                    3.                      4.             

    
    

  5
.    

   

  
  
  
  
  
  
6.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 7

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
8
.  

  
  
  
  

   
   

   
 9

. 

7.
Surašyk mėnesių pavadinimus į metų ratą. Parašyk apačioje, 

kada yra tavo gimimo diena. 
MOKYTOJUI: šis pratimas skirtas pasikartoti mėnesių pavadinimus. Siūloma, kad 
mokytojas skaitytų mėnesių pavadinimus, o mokiniai sektų žodžius. Galima paprašyti, 
kad mokiniai garsiai pakartotų ar perskaitytų mėnesių pavadinimus. Galiausiai reikėtų 
aptarti, kuriuo metų laiku ir kurį mėnesį yra gimę mokiniai. Aptarus tai žodžiu, moki- 
niai turėtų parašyti.

SAUSIS VASARIS KOVAS BALANDIS GEGUŽĖ BIRŽELIS LIEPA 
RUGPJŪTIS RUGSĖJIS SPALIS LAPKRITIS GRUODIS

Mano gimimo diena 
yra pavasarį, kovo 
mėnesį, o kada tavo?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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8.
Paklausyk mokytojo skaitomų pokalbių. Perskaityk pokalbius 

vaidmenimis. 
MOKYTOJUI: mokytojas skaito pokalbius, skaitydamas rodo į paveikslėlius ir skaitomus 
sakinius. Galima paprašyti, kad mokiniai perskaitytų vaidmenimis. Reikėtų atkreipti 
mokinių dėmesį į sakinio pabaigos skyrybos ženklus. Paprašyti, kad mokiniai klausimus 
perskaitytų su klausiamąja intonacija. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje. 

Lina, ką veiki per 

žiemos atostogas? Aš mėgstu žaisti lauke ir 

važinėtis rogutėmis, o tu?
Aš žiemą 

mėgstu slidinėti. 

Jonai, ką veiki per 

vasaros atostogas?
Aš dažnai žaidžiu su 

draugais kieme, o tu?

Ir aš. Dar lankau vasaros 

stovyklą mūsų mieste. 

Egle, kur atostogauja 

tavo šeima?
Vasarą dažnai važiuojame 

prie jūros, o tavo?

Aš su broliu dažnai skrendu 

pas senelius į Lietuvą! Kaip smagu!
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9.
Sujunk klausimus ir atsakymus. Garsiai perskaityk.  

MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose. Jei pratimas atliekamas 
klasėje, galima paprašyti, kad mokiniai dirbtų poromis: vienas perskaitytų klausimą, 
kitas – atsakymą.

Rudenį po pamokų lankau 
futbolo treniruotes.

1. Ką tu veiki rudenį 
po pamokų?

2. Ką rudenį veikia 
tavo sesė?

6. Ką tu veiki vasarą? 

3. Ar padedi tėvams 
tvarkyti kiemą rudenį?

4. Ką tu veiki žiemą?

5. Ar tu sportuoji 
pavasarį? Taip, žaidžiu beisbolą! 

Sesė lanko šokius ir 
baseiną.

Ne, nepadedu. 

7. Ar tu mėgsti 
maudytis vasarą?

Žiemą mėgstu 
slidinėti.

Stovyklauju.

Taip, labai!  
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10.
Paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Perskaityk jį pats.

MOKYTOJUI: siūloma mokytojui lėtai ir aiškiai skaityti, o mokiniai turėtų sekti skaitomą 
tekstą. Galima paprašyti, kad mokiniai savarankiškai perskaitytų tekstą. Tačiau moky-
tojas turi padėti perskaityti sunkesnius žodžius. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Rudenį mūsų šeima mėgsta sportuoti. Lukas, tėtis ir 
aš (Jonas) dažnai važinėjame dviračiais. Kai krenta lapai, 
padedame tvarkyti kiemą. 

Žiemą dažnai važiuojame slidinėti. Kai būna daug 
sniego, kieme lipdome sniego senį. Kartais važinėjamės su 
rogutėmis parke. 

Pavasarį  taip pat žaidžiame lauke. Mama visada sodina 
gėles. Aš žaidžiu futbolą, o sesė Lina lanko baseiną. 

Vasarą mūsų šeima mėgsta keliauti. Dažnai važiuojame 
prie jūros. Per atostogas skrendame net į Lietuvą. O Lina 
labai mėgsta važiuoti į vasaros stovyklą Vermonte.  

11.
Remdamasis tekstu, esančiu 10 pratime, atsakyk į klausimus. 

MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje arba namuose. Pirmiausiai reikėtų pa-
siūlyti mokiniams dar kartą perskaityti tekstą, esantį 10 pratime (mokiniai gali perskai- 
tyti individualiai). Atsakyti į klausimus galima dvejopai: pilnu sakiniu (pvz.: Jono šeima 
kiemą tvarko rudenį.) arba vienu / dviem žodžiais (pvz.: rudenį). 

1. Kada Lukas, Jonas ir tėtis važinėja dviračiais?_______________

2. Kada Jono šeima tvarko kiemą?_________________________

3. Kada visi važiuoja slidinėti? ____________________________

4. Kada vaikai lipdo sniego senį?___________________________

5. Kada mama sodina gėles? _____________________________

6. Kada Jonas žaidžia futbolą?_____________________________

7. Kada šeima mėgsta keliauti? ___________________________

8. Kada Lina stovyklauja Vermonte?________________________

Rudenį.
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12.
Dar kartą paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Įrašyk praleis-

tus žodžius. 
MOKYTOJUI: mokytojas skaito tekstą, mokiniai pirščiuku seka, įrašydami praleistus 
žodžius. Reikėtų skaityti aiškiai, neskubant. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Rudenį mūsų  ________ mėgsta sportuoti. Lu-

kas, tėtis ir aš __________ važinėjame dviračiais. 

_________ krenta lapai, padedame tvarkyti kiemą. 

      _____________ dažnai važiuojame slidinėti. 

Kai būna  daug sniego, kieme lipdome sniego senį. 

Kartais važinėjamės su rogutėmis ________. 

     ___________ taip pat žaidžiame lauke. Mama 

__________ sodina gėles. Aš  žaidžiu futbolą, o sesė 

Lina lanko baseiną. 

     ___________mūsų šeima mėgsta keliauti. Daž-

nai važiuojame prie jūros. Per _____________ skren-

dame net į Lietuvą. O Lina labai ________________ 

važiuoti į vasaros stovyklą Vermonte.

atostogas

dažnai

kai

mėgsta

parke

parke

pavasarį

šeima

vasarą

visada

žiemą

šeima



120

13.
Nupiešk, ką tavo šeima veikia pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. 

Papasakok klasės draugams, ką nupiešei.
MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti dviem etapais: namuose nupiešti, ką veikia kiek- 
vienu metų laiku, ir pasiruošti papasakoti, o klasėje pristatyti savo piešinį ir papasakoti 
klasės draugams. Prieš užduodant šį pratimą mokytojas gali papasakoti, ką jis veikia 
įvairiu metų laiku. Patartina turėti nuotraukų, kad mokiniai galėtų susieti pasakojimą 
su vaizdu. 

pavasarį vasarą

rudenį žiemą
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14.
Naudodamasis savo piešiniu, kurį nupiešei 13 pratime, su 

mokytojo pagalba parašyk, ką veiki skirtingu metų laiku.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje. Mokiniai gali pasinaudoti pateiktais 
žodžiais.

žaidžiu beisbolą, žaidžiu su draugais, žaidžiu lauke, 

žaidžiu su lėlėmis, važinėju dviračiu, sportuoju, dainuoju, šoku, 

maudausi, atostogauju, važiuoju prie jūros, važiuoju į stovyklą, 

keliauju, skrendu į Lietuvą, stovyklauju

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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15.
Pažiūrėk į paveikslėlius ir perskaityk sakinius. Parašyk, ar saki-

nys teisingas, ar ne. Jei sakinys neteisingas, šalia parašyk teisingą. 
MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje ar namuose.

1. Žiemą dažnai sninga.   Taip,  žiemą dažnai sninga.

2. Sniego senis slidinėja.    _______________________________

3. Pavasarį niekada nelyja.   ______________________________

4. Mergaitė maudosi upėje.   _____________________________

5. Jūra žaidžia prie vaikų.   _______________________________

6. Rudenį krenta lapai.   _________________________________

7. Berniukas važinėja dviračiu.   ___________________________

8. Mergaitė grėbia lapus.   _______________________________

ŽIEMA

VASARA RUDUO

PAVASARIS
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16.
Pažaisk su klasės draugais.

MOKYTOJUI: pirmiausiai siūloma perskaityti sakinius, užrašytus ant kortelių. Tada 
mokiniai turi išsikirpti korteles ir sudėti į krūvelę. Kitas žingsnis – mokiniai traukia po 
vieną kortelę ir turi be žodžių suvaidinti tai, kas parašyta kortelėje. Likę klasės drau-
gai turi atspėti, ką vaidina. Atspėjęs mokinys traukia kitą kortelę ir vaidina. Laimi tas 
mokinys, kuris daugiausiai kartų atspėjo. Žaidimą galima žaisti poromis arba mažomis 
grupelėmis. 

Maudosi 
jūroje.

Važiuoja 
dviračiu. 

Žaidžia 
kamuoliu.

Žaidžia 
futbolą.

Žaidžia 
krepšinį. 

Žaidžia su 
lėlėmis.
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Sodina gėles.

Slidinėja. 

Lipdo 
sniego senį.

Čiuožinėja 
rogutėmis.

Šoka. Dainuoja.

Grėbia lapus. Laisto gėles.
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1.
Paklausyk mokytojo skaitomų žodžių. Garsiai juos ištark.

MOKYTOJUI: siūloma neskubant, aiškiai bei rodant į konkrečią parduotuvę ištarti pa-
vadinimus. Paprašyti, kad mokiniai garsiai pakartotų.

9 tema

ESU PARDUOTUVĖJE

PREKYBOS CENTRAS

MAISTO PREKĖS

ŽAISLAI BATŲ PARDUOTUVĖGĖLIŲ 
PARDUOTUVĖ

KAVA ir 
ARBATA

PAPUOŠALŲ 
PARDUOTUVĖ

DRABUŽIŲ 
PARDUOTUVĖ

BALDŲ 
PARDUOTUVĖ

KNYGYNAS
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2.
Perskaityk ir sujunk, ką kurioje parduotuvėje galima nusipirkti.

MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai paklausti mokinių, ką galima nusipirkti įvairiose par-
duotuvėse, pvz.: Ką galima nusipirkti maisto prekių parduotuvėje? ir t. t. Atsižvelgiant į 
konkrečios klasės mokinių gebėjimus, mokytojas gali perskaityti ir kairėje pusėje esan- 
čius sakinius, ir teisingą atsakymą, tačiau, jei mokiniai geba, tegul pratimą atlieka 
savarankiškai. Atlikus pratimą siūloma garsiai perskaityti.

Maisto prekių parduotuvėje galima nusipirkti 

Žaislų parduotuvėje galima nusipirkti 

Batų parduotuvėje galima nusipirkti 

Drabužių parduotuvėje galima nusipirkti 

Gėlių parduotuvėje galima nusipirkti 

Papuošalų parduotuvėje galima nusipirkti 

Baldų parduotuvėje galima nusipirkti 

Knygyne galima nusipirkti

PAPUOŠALŲ

GĖLIŲ 

BALDŲ 

BATŲ 

ŽAISLŲ  

KNYGŲ 

MAISTO

DRABUŽIŲ 



127

3.
Paklausyk mokytojo skaitomų žodžių. Garsiai juos ištark. Nu- 

spalvink drabužius.
MOKYTOJUI: siūloma neskubant, aiškiai bei rodant į konkrečius drabužius ištarti pava-
dinimus. Paprašyti, kad mokiniai garsiai pakartotų arba perskaitytų žodžius. Galiausiai 
leisti mokiniams nuspalvinti paveikslėlį. Baigus spalvinti paveikslėlį patartina mokinių 
paklausinėti, pvz.: Kokia spalva nuspalvinai marškinius? Kokia spalva nuspalvinai ba-
tus? ir t. t. Taip mokiniai dar kartą pakartos drabužių pavadinimus bei prisimins spalvų 
pavadinimus.

SUKNELĖPALAIDINĖ
ŠVARKAS

SIJONAS
DŽINSAI KELNĖS

MARŠKINIAI
MARŠKINĖLIAI

MEGZTINIS

ŠORTAI

BATAI
KEPURĖ

KOJINĖS

STRIUKĖ

SPORTINIAI BATELIAI
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4.
Įrašyk praleistus skiemenis. Garsiai perskaityk žodžius.

MOKYTOJUI: patartina lėtai ir aiškiai mokytojui perskaityti žodžius. Mokiniai turėtų 
įrašyti praleistus skiemenis. Įrašius skiemenis galima paprašyti, kad mokiniai garsiai 
perskaitytų žodžius.

SUK____LĖ

SI____NAS

PA____DINĖ

KE____RĖ

 ____KĖ

DŽIN____

KEL____

ŠVAR____ ____KINIAI

MARŠKI____LIAI

____TINIS

KOJI____
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5.
Išspręsk kryžiažodį.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

A

R

Š4.

K5.

I

N

8. Ė

L9.

3.

I10.

11. A

12. I

1.

M

2.

6.

7.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.10.

12.

11.
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6.
Pažiūrėk į paveikslėlius ir parašyk, kokių spalvų yra Jono ir Li-

nos drabužiai. Šalia Jono ir Linos nupiešk save ir parašyk, kokios 
spalvos yra tavo drabužiai.
MOKYTOJUI: pirmiausiai reikėtų žodžiu aptarti, kokių spalvų yra drabužiai, kuriuos vilki 
Jonas ir Lina. Mokytojas gali klausti, kokios spalvos yra Jono kepuraitė ar kokios spalvos 
yra Linos palaidinė ir t. t. Aptarus paveikslėlius patartina paklausti, kokios spalvos yra 
mokinių drabužiai, kuriais jie šiandien apsirengę. Galiausiai leisti mokiniams pratimą 
atlikti raštu. Nupiešę ir nuspalvinę save, mokiniai gali piešinius pristatyti klasės drau-
gams.

Jono kepurė yra mėlyna.

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Linos palaidinė yra _____

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Mano _______________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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7.
Kiekvienoje eilutėje išbrauk vieną netinkamą žodį.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

1. parduotuvė, prekybos centras, miegamasis, knygynas

2. batai, kilimas, sportiniai batai, basutės 

3. džinsai, kuprinė, kelnės, šortai

4. dėžutė, centas, pinigai, doleris

5. pirkti, mokėti, rašyti,  kainuoti

8.
Paklausyk mokytojo skaitomų sakinių. Garsiai juos pakartok.

MOKYTOJUI: siūloma neskubant ir aiškiai perskaityti sakinius. Paprašyti, kad mokiniai 
garsiai pakartotų.

Kojinės kainuoja tris dolerius. 

Kepurė kainuoja septynis dolerius. 

Džinsai kainuoja dvidešimt dolerių. 

Suknelė kainuoja septyniolika dolerių. 

Sportiniai batai kainuoja penkiasdešimt dolerių.
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9.
Perskaityk sakinius ir sujunk su tinkamu paveikslėliu.

MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai perskaityti sakinius, esančius kairėje pusėje. Galiau-
siai leisti sujungti su teisingu paveikslėliu. 

1. Sijonas kainuoja dvidešimt dolerių.

2. Palaidinė kainuoja vienuolika dolerių.

3. Marškinėliai kainuoja aštuonis dolerius.

4. Megztinis kainuoja trisdešimt dolerių.

5. Batai kainuoja penkiasdešimt dolerių.

20 $

11 $

8 $

30 $

50 $
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10.
Pažaisk su klasės draugais.

MOKYTOJUI: siūloma leisti mokiniams pasirinkti kelis savo daiktus, kuriuos norėtų par-
duoti. Mokiniai turi sudaryti savo parduodamų daiktų sąrašą, nurodyti kainą. Leisti 
mokiniams pristatyti savo parduodamus daiktus (pasakyti, ką parduoda ir kokia kaina). 
Jei turima užtektinai laiko, galima leisti mokiniams išsidėlioti ant stalo parduodamas 
prekes su kainomis, o kiti klasės draugai gali „ateiti nusipirkti“. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

PARDUODAMI DAIKTAI KAINA
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11.
Perskaityk sakinius ir sujunk su tinkamu paveikslėliu. Pasakyk, 

ko reikia Jono šeimai.
MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai garsiai perskaityti sakinius, tada leisti mokiniams su-
jungti su tinkamu paveikslėliu. Sujungus sakinius ir paveikslėlius vertėtų paprašyti, kad 
mokiniai savais žodžiais pasakytų, kokių daiktų reikėjo kiekvienam šeimos nariui.

Jono šeima važiuoja į prekybos centrą apsipirkti. Tėčiui ir mamai 
reikia naujų drabužių, o Jonas ir jo sesė nori naujų žaislų.

TĖTIS

Man reikia 

naujos šiltos 

striukės, 

tačiau visos 

labai brangios.

MAMA

Man reikia 

naujos 

suknelės.

JONAS

Noriu naujo kompiu- 

terinio žaidimo. Gal 

tėvai nupirks, kai 

važiuosime į parduo-

tuvę. 

LINA

Noriu naujų 

ausinių.
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12.
Pažiūrėk į paveikslėlius ir sujunk juos su tinkamu sakiniu.

MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai aptarti paveikslėlių seriją. Mokytojas gali pakomen-
tuoti, papasakoti, kas pavaizduota paveikslėliuose. Tada reikėtų garsiai perskaityti sa-
kinius ir leisti mokiniams sujungti paveikslėlius su tinkamais sakiniais.

Pardavėja atsakė, kad 
batai kainuoja dvidešimt 
dolerių.

1.

2.

3.

4.

5.
Tomo tėtis pardavėjos 
paklausė, kiek kainuoja 
sportiniai batai.

Tomas su tėčiu atėjo į 
batų parduotuvę.

Tomas išsirinko naujus 
sportinius batus.

Tėtis Tomui nupirko 
naujus sportinius batus.
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13.
Paklausyk mokytojo skaitomo pokalbio.  Nuspalvink teisingus 

atsakymus.
MOKYTOJUI: siūloma lėtai ir aiškiai perskaityti tekstą, tai galima padaryti kelis kartus. 
Perskaičius tekstą reikėtų skaityti po vieną teiginį ir klausti mokinių, ar jis teisingas, ar 
ne. Mokiniams reikia tik nuspalvinti teisingą atsakymą.

Lina, šiandien važiuosime į parduotuvę.

Puiku! Ar galėsite man nupirkti naujus flomasterius?

Taip, galėsime nupirkti. Tau dar reikia naujos striukės. 

Taip! Aš žinau, kokios noriu: žalios su didelėmis kišenėmis.

Gerai, jeigu rasim, galėsime nupirkti.

1. Linai reikia naujų spalvotų pieštukų.

2. Linai tėvai nupirks naujus flomasterius.

3. Linai reikia naujos suknelės.

4. Lina žino, kokios striukės nori.

5. Lina nori raudonos striukės.

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE
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14.
Perskaityk pokalbį

MOKYTOJUI: siūloma tekstą perskaityti vaidmenimis. Tai galima padaryti keletą kartų.

Tomai, mes su tėčiu važiuojame į parduotuvę.

Palaukite! Aš ir noriu! 

Gerai, laukiame tavęs! Nupirksime tau naujus marškinius į 

mokyklą.

O galėsite nupirkti naują žaidimą?

Jei bus nebrangus!

15.
Susipainiojo žodžiai. Sudėk sakinį ir garsiai perskaityk.

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose. Prieš užduodant šį pratimą, būtina mo-
kiniams priminti, kad sakinį pradedame rašyti didžiąja raide, o sakinio pabaigoje būti-
nas skyrybos ženklas (taškas, klaustukas).

1. žaidimas / kainuoja / kiek / šis / ? 

_____________________________________________________

2. kamuolį / man / tėvai / naują / nupirko / . 

_____________________________________________________

3. sportinių / aš / naujų / batų / noriu / . 

_____________________________________________________

4. kainuoja / šie / kiek / batai / ? 

_____________________________________________________

Kiek kainuoja šis žaidimas?
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16.
Perrašyk tekstą, o vietoje paveikslėlių įrašyk žodžius.

MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai garsiai perskaityti tekstą. Galima paprašyti, kad mo-
kiniai garsiai skaitytų po sakinį. Galiausiai leisti perrašyti tekstą, o vietoje paveikslėlių 
įrašyti žodžius. Klasėje galima perskaityti tekstą, o namuose perrašyti. Mokiniams 
būtina priminti, kad sakinį pradedame rašyti didžiąja raide, o sakinio gale būtinas sky-
rybos ženklas.

Savaitgalį Jono šeima važiavo apsipirkti. Mama nusipirko naują 

žalią            ir juodą            . Tėčiui reikėjo             , bet nerado tinkamų. 

Jono sesei tėvai nupirko            , o Jonui                ir naują Hario Po-

terio          „Haris Poteris ir prakeiktas vaikas“.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

PREKYBOS CENTRAS
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17.
Nuspalvink paveikslėlį. 

MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti namuose, tačiau klasėje būtina pakartoti spal-
vų pavadinimus. Kitą pamoką mokiniai gali palyginti savo nuspalvintus piešinius.

Žalia spalva nuspalvink berniuko marškinėlius.

Mėlyna spalva nuspalvink berniuko batus. 

Juoda spalva nuspalvink berniuko kelnes ir plaukus.

Ruda spalva nuspalvink arklį.

Raudona spalva nuspalvink mašiną ir kamuolį.

Geltona spalva nuspalvink meškiuką.

Pilka spalva nuspalvink robotą.
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1.
Pažiūrėk į paveikslėlį ir prisimink, kas yra mieste. 

MOKYTOJUI: siūloma mokytojui rodyti į miesto paveikslėlį ir perskaityti objektų pa-
vadinimus. Mokiniams pavadinimus reikėtų arba pakartoti, arba patiems perskaityti. 
Siūloma paprašyti, kad mokiniai į klausimą „Kas čia yra?“ atsakytų pilnu klausimu, 
pvz.: Čia yra tiltas.

10 tema

LANKAUSI MIESTE

1. gatvė
2. sankryža
3. šaligatvis
4. perėja 
5. tiltas

6. parkas 
7. fontanas
8. šviesoforas
9. kelio ženklas 
10. paštas 

11. teatras
12. kino teatras
13. muziejus 
14. paminklas
15. bankas

16. parduotuvė
17. upė
18. biblioteka
19. bažnyčia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.16.

17.

18.

19.
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2.
Paklausyk mokytojo skaitomų sakinių ir sujunk juos su tinkamu 

paveikslėliu.
MOKYTOJUI: siūloma mokytojui skaityti sakinius ir rodyti į tinkamą paveikslėlį, moki-
niai turėtų tik sujungti. Galiausiai galima mokinių paklausti, pvz.: Kur yra biblioteka?

Fontanas yra prie teatro.

Parkas yra už tilto.

Parduotuvė yra tarp banko ir pašto. 

Paminklas yra prieš muziejų.
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3.
Paklausyk mokytojo skaitomų žodžių ir įrašyk praleistus gar-

sus. Garsiai perskaityk žodžius.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

m__stas 

f____tanas

muz____jus 

šv____soforas 

pard____tuvė

ž____klas  

pam____klas

šalig____vis 

te____ras 

t____tas 

b____nyčia 

b____lioteka

ie

4.
Kiekvienoje eilutėje išbrauk vieną netinkamą žodį.

MOKYTOJUI: galima šį pratimą atlikti klasėje arba namuose.

1.

2. 

3.

4.

5.

parduotuvė biblioteka paštas autobusas

muziejus važiuoja paminklas fontanas

autobusas mašina teatras taksi 

parkas tiltas perėja eina

prie šviesoforas priešuž tarp
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5.
Mieste pasimetė įvairių daiktų. Surask juos, apibrauk ir parašyk 

jų pavadinimus.
MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti namuose.

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________

skėtis
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6.
Nupiešk, kas yra tavo mieste. Papasakok klasės draugams, ką 

nupiešei.
MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti dviem etapais: namuose nupiešti miestą ir pa-
siruošti papasakoti, o klasėje pristatyti savo piešinį ir papasakoti klasės draugams.

MANO MIESTAS
Miesto pavadinimas _____________________
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7.
Pažiūrėk į savo piešinį, kurį sukūrei 6 pratime, ir parašyk, kas 

yra tavo mieste ir ko nėra.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

YRA NĖRA
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8.
Paklausyk mokytojo skaitomo laiško. Perskaityk jį pats.

MOKYTOJUI: siūloma mokytojui neskubant ir aiškiai skaityti laišką, o mokiniai turėtų 
sekti skaitomą tekstą. Galima paprašyti, kad mokiniai savarankiškai perskaitytų laišką. 
Tačiau mokytojas turi padėti perskaityti sunkesnius žodžius. Šį pratimą siūloma atlikti 
klasėje.

Labas, Jonai!
Ačiū tau už laišką. Klausi apie mano miestą ir mokyklą. 
Aš gyvenu Kaune. Kaunas yra gana didelis miestas. Mūsų šei-

ma gyvena miesto centre, Laisvės alėjoje. Netoli namų yra teatras. 
Prieš teatrą yra parkas. Jis vadinasi Miesto sodas. Prie parko yra 
didelis restoranas. Kitoje gatvės pusėje – Vytauto Didžiojo pamin-
klas, paštas ir bankas. Tarp banko ir pašto yra muziejus.  Mano 
mama dirba pašte, o tėtis banke.

Mano mokykla vadinasi Aušros gimnazija. Ji yra prieš banką. 
Mokykla yra netoli, galiu pėsčias nueiti. O tu važiuoji į mokyklą ar 
pėsčias gali nueiti?

Parašyk, lauksiu laiško. 
Tavo pusbrolis Rokas

Aušros gimnazija Restoranas

Teatras

Miesto 
sodas

Vytauto 
Didžiojo 
paminklas

Muziejus

Bankas

Paštas

Laisvės alėja
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9.
Remdamasis laišku, esančiu 8 pratime, apibrauk, kurie saki- 

niai yra teisingi, o kurie ne. 
MOKYTOJUI: siūloma pirmiau pratimą mokiniams leisti atlikti savarankiškai, paskui tik 
patikrinti. Tikrinant pratimą, mokytojas gali paprašyti, kad mokiniai patikslintų atsa-
kymą.

1. Rokas gyvena Kaune.

2. Kaunas yra nedidelis miestas.

3. Rokas gyvena miesto centre.

4. Prie Roko namų yra kino teatras.

5. Prieš teatrą yra Miesto sodas. 

6. Muziejus yra už banko. 

7. Roko mama dirba banke.

8. Rokas į mokyklą važiuoja dviračiu.

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE

TAIP NE
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10.
Dar kartą paklausyk mokytojo skaitomo teksto ir įrašyk pra-

leistus žodžius.
MOKYTOJUI: mokytojas skaito, o mokiniai pirščiuku seka tekstą, įrašydami praleistus 
žodžius. Reikėtų skaityti aiškiai, neskubant. Šį pratimą siūloma atlikti klasėje.

Labas, Jonai!

________ tau už laišką. Klausi apie mano miestą 

ir mokyklą. 

Aš ____________ Kaune. Kaunas yra gana didelis 

_____________. Mūsų šeima gyvena miesto centre, 

Laisvės alėjoje. Netoli namų yra ___________. 

Prieš teatrą yra ___________. Jis vadinasi Miesto 

sodas. Prie parko yra didelis restoranas. Kitoje gatvės 

pusėje – Vytauto Didžiojo paminklas, ___________ 

ir bankas. Tarp banko ir pašto yra ___________.  

Mano mama dirba pašte, o tėtis banke.

Mano mokykla vadinasi Aušros gimnazija. Ji yra 

prieš banką. Mokykla yra netoli, galiu pėsčias nueiti. 

O tu važiuoji į mokyklą ar gali pėsčias ___________?

Parašyk, lauksiu laiško. 

Tavo ___________ Rokas

ačiū

gyvenu

mano

miestas

mokykla

muziejus

nueiti

parkas

paštas

pusbrolis

teatras

Ačiū
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Lina, gal nori rytoj į kiną?

Taip, o į kokį kino teatrą?

_________________________________________________ 

Ar reikės važiuoti autobusu?

_________________________________________________ 

11.
Paklausyk mokytojo skaitomų klausimų. Įrašyk tinkamą atsa-

kymą. Perskaityk pokalbius vaidmenimis.
MOKYTOJUI: siūloma mokytojui neskubant ir aiškiai perskaityti pokalbius. Mokiniai 
turėtų įrašyti praleistus atsakymus. Galiausiai galima paprašyti, kad mokiniai vaid-
menimis perskaitytų pokalbius. Reikėtų priminti, kaip skaitomi klausiamieji sakiniai. 
Skaitomi pokalbiai:

- Lina, gal nori rytoj į kiną?
- Taip, o į kokį kino teatrą?
- Važiuotume į tą, kur yra miesto centre.  
- Ar reikės važiuoti autobusu?
- Ne, mus nuveš mano mama.

- Jonai, man reikia nunešti knygą į 
  biblioteką, gal bėgam kartu?
- Gerai. Ar toli biblioteka?
- Ne, visai netoli, miesto centre, prieš parką. 
- Ar mums reikės eiti per gatvę?
- Taip, bet yra perėja ir šviesoforas.

Ne, mus nuveš mano mama. 

Važiuotume į tą, kur yra miesto centre.

Jonai, man reikia nunešti knygą į biblioteką, gal bėgam kartu?

Gerai. Ar toli biblioteka?

_________________________________________________

Ar mums reikės eiti per gatvę?

_________________________________________________

Ne, visai netoli, miesto centre, prieš parką. 

Taip, bet yra perėja ir šviesoforas.
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12.
Sujunk sakinius ir perrašyk juos. Įrašyk tinkamą atsakymą.

MOKYTOJUI: šis pratimas – Jono atsakymas į Roko laišką. Norint jį perskaityti, reikia 
sujungti sakinius ir sudėti juos į vientisą tekstą. Perrašius sakinius, reikėtų garsiai per-
skaityti tekstą.

1. Labas,        į Lietuvą.

2. Ačiū tau       apie Kauną.

3. Man buvo įdomu skaityti     Rokai!

4. Vasarą su mama skrisiu     ir Vytauto paminklą.

5. Norėčiau pamatyti Kauną     nueiti?

6. O gal galėtume ir į muziejų    Jonas

7. Lauksiu tavo       laiško.

8. Tavo pusbrolis      už laišką.

1.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

5.____________________________________________________

_____________________________________________________ 

6.____________________________________________________ 

_____________________________________________________

7.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

8.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



151

13.
Išspręsk rebusą ir sužinok, kas pastatė šią pilį Vilniuje. 

MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti namuose.

D I Y

S E K

N A Š

U

G

T

M

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _



152

1.
Perskaityk žodžius ir nuspalvink paveikslėlį. 

MOKYTOJUI: siūloma neskubant ir aiškiai bei rodant į konkretų objektą paveikslėlyje 
ištarti pavadinimą.

11 tema

KAS GYVENA ŪKYJE?

TVARTAS

DARŽAS

SODAS

KARVĖ KIAULĖ

ARKLYS

KATĖ

ŠUO

AVIS

GAIDYS

OŽKA

VIŠTA
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2.
Įrašyk praleistus skiemenis. Garsiai perskaityk žodžius.

____VĖ KIAU____

KA____ ____KLYS 

____VIS OŽ____

____TA GAI____

Š____
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3.
Perskaityk žodžius. Pažymėk, koks gyvūnas pavaizduotas 

paveikslėlyje. 
MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

ŠUO ARKLYS OŽKA VIŠTA KIAULĖ

KATĖ KARVĖ KIAULĖ GAIDYS ARKLYS

AVIS OŽKA AVIS KATĖ KARVĖ

4.
Kiekvienoje eilutėje išbrauk vieną netinkamą žodį. 

MOKYTOJUI: siūloma pratimą atlikti namuose.

1. šuo, žaislas, kiaulė, karvė 

2. parduotuvė, ferma, ūkis, tvartas 

3. avis, arklys, žolė, ožka 

4. žolė, medis, gėlė, saldainis

5. gyvulys, lėlė, paukštis, gyvūnas

5.
Paklausyk, kaip skamba gyvulių skleidžiami garsai.

MOKYTOJUI: siūloma mokinius supažindinti, kaip skamba įvairių gyvūnų skleidžiami 
garsai. Reikėtų leisti mokiniams paklausyti, o paskui paprašyti, kad pakartotų. Čia gali-
ma rasti vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=OhNis9Vy8bI
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6.
Perskaityk, kaip skamba gyvulių skleidžiami garsai lietuviškai 

ir angliškai.

KA-KA-RIE-KŪŪŪ 

COCK-A-DOODLE-DOO

CLUCK

PUT-PUT-DAAAA 

MŪŪ 

MOO NEIGH 

YYY-GA-GAA

BEE 

BAH 

KRIU KRIU

OINK

MIAU

MEOW 

AU AU

WOOF 
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7.
Parašyk, kokie gyvuliai skleidžia šiuos garsus.

1. ___________ AU AU 

2. ___________ KRIU KRIU 

3. ___________ PUT-PUT-DAAAA 

4. ___________ YYY-GA-GAA 

5. ___________ BEE  

6. ___________ MŪŪ  

7. ___________ KA-KA-RIE-KŪŪŪ 

8. ___________ MIAU

 šuo

8.
Pažaisk su klasės draugais: be žodžių suvaidink pasirinktą 

gyvūną.
MOKYTOJUI: siūloma leisti mokiniams pasirinkti vieną naminį gyvūną ir jį be žodžių 
pavaizduoti, o likę klasės draugai turėtų atspėti, kokį naminį gyvūną vaidina.
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9.
Perskaityk sakinius ir atspėk, apie kurį gyvulį parašyta. Sujunk 

sakinį ir tinkamą paveikslėlį.
MOKYTOJUI: siūloma pirmiausiai perskaityti sakinius, tada leisti mokiniams sava-
rankiškai atlikti pratimą. Būtina patikrinti.

Aš turiu ragus ir duodu pieno.

Aš galiu greitai bėgti.

Aš rytais giedu KA-KA-RIE-KŪ.

Aš sakau MIAU.

Aš esu geriausias 

žmogaus draugas.

Aš dedu kiaušinius.
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10.
Su mokytojo pagalba perskaityk žodžius.

MOKYTOJUI: pirmiausiai siūloma paaiškinti, kad lietuvių kalboje, norėdami pavadin-
ti mažą gyvūną ar daiktą, vartojame kitą žodį. Nereikėtų aiškinti, kaip sudaromi tie 
žodžiai, o tik mokyti juos atpažinti. Galiausiai siūloma perskaityti žodžius ir paaiškinti, 
kad karvytė yra maža karvė ar karvės jauniklis (vaikas) ir kt.

KARVĖ

KIAULĖ

KATĖ

OŽKA

PAUKŠTIS

KARVYTĖ

KIAULYTĖ

KATYTĖ

OŽKYTĖ

PAUKŠČIUKAS

ŽUVIS

ŽUVYTĖ

ARKLYS ARKLIUKAS

ŠUO ŠUNIUKAS

AVYTĖ AVIS
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11.
Sujunk tinkamas poras. Garsiai perskaityk žodžius.

MOKYTOJUI: prieš pradedant daryti šį pratimą, reikėtų mokiniams priminti, kad ne tik 
gyvūnų jaunikliai gali būti pavadinti mažybiniais žodžiais, bet ir įvairūs kiti maži, mieli 
daiktai, pvz.: knyga ir knygutė.

KARVYTĖ

KARVĖ

ŠUO

KNYGA

KIAULĖ

RANKA

OBUOLYS

ŠUNIUKAS

KIAULYTĖ

RANKYTĖ

ŠAUKŠTAS

ŠAUKŠTUKAS

KNYGUTĖ

LĖLYTĖ

LĖLĖ OBUOLIUKAS
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12.
Perskaityk tekstą ir parašyk, ką augina Jono senelis, o ką augi-

na Tomo senelis.
MOKYTOJUI: siūloma abu tekstus perskaityti garsiai.

Jono senelis turi ____________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

Tomo senelis turi ____________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

Jono senelis turi mažą ūkį. Jis 

turi dvi karves, kurios duoda 

daug skanaus pieno. Dar jis turi 

arklį, kurio vardas Bėris. Tačiau 

geriausias senelio draugas yra 

šuniukas Mikis.

Tomo senelis augina daug avių, 

kurios turi mažų, labai gražių 

avyčių. Dar Tomo senelis turi 

vieną ožką ir katytę, kurios var-

das Smilga.
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13.
Paklausyk mokytojo skaitomo teksto. Garsiai pakartok pa-

ryškintus žodžius.
MOKYTOJUI: siūloma lėtai ir aiškiai perskaityti sakinius. Paprašyti, kad mokiniai garsiai 
ištartų paryškintus žodžius. Mokiniams būtina paaiškinti, ką jie reiškia. Paaiškinti, kad 
lietuviai sako, jog gyvuliai ėda, ne valgo ir laka, o ne geria.

Tomo dėdė ir teta turi didelį ūkį. Jie augina avis, arklius, karves, 
vištas. Dar turi šunį, kurio vardas Tūzas, ir katę, kurios vardas Micė. 

Tomo dėdė avis, arklius ir karves šeria žole, šienu, duoda lakti 

vandens. Dėdė pasakojo, kad karvės ir arkliai dar ėda obuolius. 
Dėdė džiaugiasi, kad karvės duoda daug skanaus pieno, o vištos 

deda kiaušinius.

14.
Perskaityk tekstą. Vietoj paveikslėlių įrašyk žodžius. 

Eglės                          ______________ gyvena kaime. Seniau jie 

augino daug avių ir turėjo du arklius. Tačiau dabar jų ūkis yra mažas.                    

             __________ jie augina septynias                  __________, 

                           _____________ ir                            _____________. 

Dar Eglės seneliai turi šunį ir mažą katytę.



162

15.
Paklausyk mokytojo skaitomos lietuvių liaudies pasakos „Du 

ožiukai ant tiltelio“.
MOKYTOJUI: pirmą kartą siūloma pasaką perskaityti mokytojui. Reikėtų garsiai, aiš- 
kiai, vaizdžiai perskaityti. Skaitoma pasaka: 

„Du ožiukai ant tiltelio“
 Kaimo gale, prie upelio, gyveno ožka. Ji turėjo vaikelį – juodą ožiuką. O už upelio, 
prie miško, gyveno kita ožka. Ši ožka turėjo baltą ožiuką. 
 Per upelį buvo nutiestas siauras tiltelis. Per tiltelį visi eidavo atsargiai, kad 
neįpultų į vandenį.
 Vieną gražią dieną abu ožiukai atbėgo prie upelio. Ir baltas ožiukas, ir juodas 
ožiukas norėjo kuo greičiau pereiti tiltelį, tačiau abu ožiukai susidūrė tiltelio viduryje.
 – Me-e-e! – subliovė baltas ožiukas. – Pasitrauk iš kelio! Aš noriu pirmas pereiti 
tiltelį!
 – Dar ko! – supyko juodas ožiukas. – Traukis pats, nes bus blogai. 
 Abu ožiukai nenorėjo pasitraukti iš kelio. Todėl įsibėgėjo ir smogė vienas kitam 
ragais. Nuo smūgio ožiukai tik keberiokšt ir įkrito į upelį. 
 – Gelbėkit! – ėmė šaukti abu ožiukai. 
 Gerai, kad netoli buvo ožiukų mamos. Jos atbėgo ir ištraukė iš vandens savo 
vaikelius.
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16.
Dar kartą paklausyk mokytojo skaitomos lietuvių liaudies pa-

sakos „Du ožiukai ant tiltelio“. Nuspalvink paveikslėlius ir įklijuok 
į tinkamą vietą pasakoje. 
MOKYTOJUI: pirmiausiai paprašyti, kad mokiniai išsikirptų paveikslėlius. Tada dar 
kartą skaityti pasaką po trumpą ištrauką, o mokiniai turėtų surasti tinkamą paveikslėlį 
ir jį įklijuoti po perskaitytos pasakos ištrauka. Galiausiai galima paprašyti, kad moki-
niai savais žodžiais pasektų pasaką. Pasaką sekti jiems padės suklijuoti paveikslėliai.
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Kaimo gale, prie upelio, gyveno 
ožka. Ji turėjo vaikelį – juodą ožiuką. 
O už upelio, prie miško, gyveno kita 
ožka. Ši ožka turėjo baltą ožiuką. 

Per upelį buvo nutiestas siauras 
tiltelis. Per tiltelį visi eidavo atsar- 
giai, kad neįpultų į vandenį. 

Vieną gražią dieną abu ožiukai 
atbėgo prie upelio. Ir baltas ožiukas, 
ir juodas ožiukas norėjo kuo grei- 
čiau pereiti tiltelį, tačiau abu ožiukai 
susidūrė tiltelio viduryje. 

– Me-e-e! – subliovė baltas ožiu- 
kas. – Pasitrauk iš kelio! Aš noriu pir-
mas pereiti tiltelį!

– Dar ko! – supyko juodas ožiu-
kas. – Traukis pats, nes bus blogai. 

Abu ožiukai nenorėjo pasitraukti 
iš kelio. Todėl įsibėgėjo ir smogė vie-
nas kitam ragais. Nuo smūgio ožiu-
kai tik keberiokšt ir įkrito į upelį. 

– Gelbėkit! – ėmė šaukti abu o- 
žiukai. 

Gerai, kad netoli buvo ožiukų ma-
mos. Jos atbėgo ir ištraukė iš van-
dens savo vaikelius.
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1.
Pažiūrėk į paveikslėlį ir kartu su mokytoju perskaityk žodžius.

MOKYTOJUI:  siūloma mokytojui rodyti į konkrečius objektus, esančius paveikslėlyje, ir 
perskaityti jų pavadinimus. Mokiniai gali pakartoti arba perskaityti savarankiškai.

MOKYTOJUI:  šios temos pratimai skirti atskleisti Velykų ir Kalėdų tematiką. Pratimus 
siūloma atlikti ne metų pabaigoje, o ruošiantis ir mokykloje kalbant apie šias šventes. 
Taip pat šią temą galima sieti su kitomis temomis. 

18. žvakutė

19. nykštukas 

12 tema

ŠVENTĖS: ŠV. VELYKOS, ŠV. KALĖDOS

1. eglutė

2. varpelis

3. snaigės

4. rogės

5. kalėdinė kojinė

6. dovana 

7. sniego senis

8. cukrinės lazdelės

9. elnias

10. žaisliukai

11. angelas

12. meduolis

13. Kalėdų Senelio 

kepurė

14. Kalėdų Senelis

15. lemputės 

16. laiškas

17. atvirukas

1.

2.

3. 4.

5.
6. 7.

8.

9.

19.

18.

17.

15.14.13.

16.

10.
11.

12.
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2.
Perskaityk žodžius ir šalia jų parašyk tinkamo paveikslėlio nu-

merį.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje. 

1.

2.

3. 4.

5.
6. 7.

8.

9.

19.

18.

17.

15.
14.

13.

16.

10.
11.

12.

rogės __  

meduolis __

eglutė __

kalėdinė kojinė __

sniego senis __

dovana __

cukrinės lazdelės __

elnias __ 

varpelis __

atvirukas __

snaigės __

žaisliukai __  

Kalėdų Senelis __ 

angelas __

lemputės __

laiškas __

žvakutė __

nykštukas __ 

Kalėdų Senelio kepurė __
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3.
Atsakyk į klausimus.

MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje ar namuose.

1. Kas keliauja rogėmis? __________________________________

2. Kas traukia roges?_____________________________________

3. Kas kabo ant eglutės?__________________________________

4. Kas yra ant Kalėdų Senelio galvos?________________________

5. Kas padeda Kalėdų Seneliui?____________________________

6. Kur Kalėdų Senelis padeda dovanas? _____________________
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4.
Nuspalvink paveikslėlį. Surask ir apibrauk paslėptus daiktus. 

MOKYTOJUI:  šį pratimą galima atlikti klasėje arba namuose. Mokiniams būtina pri-
minti, kad daiktai, kuriuos jie turi surasti, yra pateikti rėmelyje.

varpelis       rogės       elnias       nykštukas 

kepurė       dovana       žaisliukas       kaminas 

lemputės       žvakutė       snaigės       laiškas       eglutė
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5.
Surask ir parašyk 10 skirtumų, esančių paveikslėliuose. 

MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti klasėje. Pirmiausiai reikėtų paprašyti, kad mo-
kiniai surašytų, kas yra pirmame paveikslėlyje. Tik aptarus pirmąjį paveikslėlį galima 
gretinti jį su antruoju paveikslėliu ir paprašyti, kad mokiniai pasakytų, ko jame nėra, 
pvz.: KO nėra? DOVANOS ir kt.

KAS yra?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

KO nėra?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________
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6.
Perskaityk sveikinimą ir atsakyk į klausimus.

MOKYTOJUI: pirmiausiai siūloma su mokiniais aptarti, ar jie yra rašę kam nors sveikini- 
mą. Būtina leisti mokiniams pasidalyti savo patirtimi: ką rašė, ko linkėjo ir kt. Pravartu 
pamokoje turėti kalėdinių sveikinimų. Galiausiai perskaityti tekstą ir padėti mokiniams 
atsakyti į klausimus.

Mieli seneliai,

laimingų šventų 
Kalėdų ir Naujųjų 
metų! Linkiu Jums 
laimės, sveikatos ir 
daug dovanų.

Jūsų anūkas – 
Jonas

1. Kas parašė šį sveikinimą? 

_____________________________________________________

2. Kam skirtas sveikinimas? 

_____________________________________________________

3. Kokia proga parašytas sveikinimas?

_____________________________________________________

4. Ko linkima sveikinime?

_____________________________________________________



171

7.
Sukurk kalėdinį atviruką ir užrašyk sveikinimą.

MOKYTOJUI:  siūloma šį pratimą atlikti namuose arba klasėje. Mokiniai patys turi nu- 
spręsti, kam rašys sveikinimą (seneliams, tėvams, sesei / broliui, draugams, mokyto-
jai). Mokiniams reikėtų priminti, kad rašant sveikinimą, būtina kreiptis, parašyti svei-
kinimą ir palinkėjimą, sveikinimo autoriui būtinai pasirašyti. Patartina į klasę atsinešti 
kalėdinių sveikinimų ir mokiniams juos parodyti. 

• Nepamiršk parašyti kreipinio

• Nepamiršk parašyti sveikinimo ir linkėjimo

• Nepamiršk pasirašyti

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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8.
Nupiešk, ką tavo šeima veikia per Kūčias ir Kalėdas. Klasės 

draugams papasakok, ką nupiešei. 
MOKYTOJUI: šį pratimą galima pradėti klasėje, o pabaigti namuose.
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9.
Pažiūrėk į paveikslėlį ir kartu su mokytoju perskaityk žodžius. 

MOKYTOJUI:  siūloma mokytojui rodyti į konkrečius objektus, esančius paveikslėlyje, ir 
perskaityti jų pavadinimus. Mokiniai gali pakartoti arba perskaityti savarankiškai. 

1. margutis

2. kiškutis

3. Velykų Bobutė

4. krepšelis

5. pavasaris

6. žibutė

7. avinėlis

8. verba

1.

7.

5.

3.

2.

8.

4.

6.
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10.
Perskaityk žodžius ir šalia jų parašyk tinkamo paveikslėlio nu-

merį.
MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje. 

Velykų Bobutė __

krepšelis __ 

margutis __

pavasaris __ 

verba __

žibutė __

avinėlis __ 

kiškutis __

7.

5.

3.

8.

4.

6.
1.

2.
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11.
Su mokytojo pagalba perskaityk tekstą.

MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje.  

Velykos – gražiausia pavasario šventė. Žmonės margina margu- 
čius, juos vienas kitam dovanoja, sveikina su šventomis Velykomis. 
Per Velykų pusryčius margučius daužo ir žiūri, kieno margutis yra 
stipriausias. Vaikai mėgsta margučius ridinėti. Lietuvoje sakoma, 
kad margučius vaikams atveža Velykų Bobutė.

DOVANOJA MARGINA 

RIDINĖJA 
DAUŽO 
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12.
Perskaityk sakinius ir pažymėk, ką tu veiki per Velykas. 

MOKYTOJUI: šį pratimą siūloma atlikti klasėje arba namuose.

1. Aš marginu margučius. 

2. Aš dovanoju margučius draugams.

3. Aš ridinėju margučius su draugais.

4. Per pusryčius mes daužome margučius. 

5. Per Velykas aš _______________________________ .

13.
Atsakyk į klausimus.

MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje ar namuose. 

1. Kaip vadinasi Velykų kiaušinis? __________________________

2. Kaip vadinasi mėlyna pavasario gėlytė? ___________________

3. Kuriuo metų laiku yra Velykos? __________________________

4. Ką vaikai veikia per Velykas? ____________________________

5. Kas Lietuvoje vaikams atneša margučių? ___________________
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14.
Surask pasislėpusius žodžius.

MOKYTOJUI: šį pratimą galima atlikti klasėje ar namuose.

k itukši s

r tugram i

e pmyūag r

p rasava i

š druvib d

e ognenz i

l viėlėg n

i ankylž ė

t

s

f

s

d

a

u

ž

s nažkig j

f ažkosm a

i

a

b jhbsev o l

margutis, kiškutis, Velykos, krepšelis, pavasaris, gėlė, 

avinėlis, margina, ridinėja, dovana, daužia
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15.
Paklausyk mokytojo sekamos pasakos. Nuspalvink paveikslėlį.

MOKYTOJUI: pirmiausiai mokytojui siūloma aiškiai ir neskubant perskaityti pasaką. 
Būtina ją su mokiniais aptarti: mokytojas gali užduoti klausimų, gal mokiniai turės 
klausimų. Galima paprašyti, kad mokiniai  išmoktų pasaką pasekti.

Pasaka apie Velykų Bobutę

Niekas tikrai nežino, kur gyvena Velykų Bobutė. Sakoma, kad už 
upės, prie miško, mažame namelyje su kiškučiais. Visus metus ji 
margina margučius ir mezga kiškučiams kojines.  Per Velykas Bobutė 
susideda visus margučius į vežimą ir keliauja pas vaikus. Jei buvai 
visus metus geras, gausi gražų ir stiprų Velykų Bobutės margutį. Jei 
neklausei mamos ir tėčio, margutis bus nelabai gražus arba visai 
nemargas.
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16.
Dar kartą perskaityk pasaką ir sujunk sakinius. Garsiai juos 

perskaityk.
MOKYTOJUI:  siūloma dar kartą perskaityti pasaką. Tada mokytojas gali skaityti ir sa-
kinio pradžią, ir sakinio pabaigą, mokiniai turėtų tik sujungti. Taip pat galima leisti, 
kad mokiniai savarankiškai sujungtų sakinius, o paskui tik perskaitytų, kaip sujungė.

1. Niekas tikrai nežino,  

2. Sakoma, kad už upės, prie 

miško,  

3. Visus metus ji margina 

margučius ir  

4. Per Velykas Bobutė susideda 

visus margučius į vežimą  

5. Jei buvai visus metus 

geras, 

6. O jei neklausei mamos ir 

tėčio, 

mažame namelyje su 

kiškučiais. 

ir keliauja pas vaikus. 

gausi gražų ir stiprų Velykų 

Bobutės margutį. 

mezga kiškučiams kojines. 

kur gyvena Velykų Bobutė. 

margutis bus nelabai gražus 

arba visai nemargas.
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17.
Perskaityk eilėraštį.

MOKYTOJUI: pirmiausiai mokytojas turi raiškiai perskaityti eilėraštį. Tada paprašyti, 
kad mokiniai dar kelis kartus garsiai perskaitytų. Galiausiai galima užduoti, kad na- 
muose išmoktų raiškiai skaityti eilėraštį.

Ei, zuikučiai,

Ei, vaikučiai!

Išdalyti jau

Margučiai!

Pintinėlė

Jau tuščia –

Laikas man

Keliaut iš čia.

Likite linksmi,

Sveiki.

Aidas šūkteli:

- Iki!...

      

                                                             (Zita Gaižauskaitė)
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18.
Sukurk velykinį atviruką ir užrašyk sveikinimą.

MOKYTOJUI: siūloma šį pratimą atlikti namuose arba klasėje. Mokiniai patys turi nu- 
spręsti, kam rašys sveikinimą (seneliams, tėvams, sesei / broliui, draugams, mokytojai). 
Mokiniams reikėtų priminti, kad rašant sveikinimą, būtina kreiptis, parašyti sveikinimą 
ir palinkėjimą, būtinai pasirašyti, kas parašė sveikinimą. Patartina į klasę atsinešti ve-
lykinių sveikinimų ir mokiniams juos parodyti. 

• Nepamiršk parašyti kreipinio

• Nepamiršk parašyti sveikinimo ir linkėjimo

• Nepamiršk pasirašyti

 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 


