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1. TRUMPŲJŲ IR ILGŲJŲ BALSIŲ, MIŠRIŲJŲ
DVIGARSIŲ SU i, u RAŠYBA
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides.

Juozas Erlickas

LIETUS. KAS JIS TOKS YRA?
Lietus – į ką jis panašus, mėginkim
Atspėt. Galbūt jis panašus į ylą, –
Įsminga žemėn taip giliai ir tyliai,
Neklausdamas, ar žemei tas patinka,
O gal jis panašus į ploną siūlą,
Kurs riša mūsų žemę prie dangaus,
Kad žemė nepakiltų kaip Mėnulis,
Kurį aš vakar skrendantį mačiau.
O gal jis panašus į muzikantą, –
Klajūną muzikantą neturtingą,
Stogų fortepijonais tyliai skambinantį
Melodiją rudens nesudėtingą,
Gal panašus lietus į abėcėlę,–
Tik tu skaityt lietaus raidžių nemoki,
Bet skaito pievoj jas nustebę gėlės...
O gal yra jis panašus į lokį?
Tu atsibusi vieną rytą šaltą,
Nustebintas spindėjimo laukų, –
Tai nusipirkęs šiltą baltą paltą
Lietus užmigo ten žiemos miegu...

2

Įrašykite praleistas raides (i arba y, u arba ū).

1. Atskrido kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas. 2. Greitas dažnai suklumpa, dar dažniau paslysta.
3. Akyse giria, už akių spiria. 4. Geriausi dantys tie, kurie moka liežuvį prikąsti. 5. Bado nagai aštrūs.
6. Batas – purvyno brolis. 7. Begulėdamas vietoje ir medis supūva, ir žmogus pražūva. 8. Būk giriamas,
bet pats nesigirk. 9. Sotūs pietūs pogulio kviečia. 10. Pušyno takus žvėrys pramynė.
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3

Kuriame žodyje kurią raidę – i ar y – reikia įrašyti? Nurodykite rodyklėmis.

Pusnyje, pilyse, žirklės, kilpa, laikrodyje, naktys (dgs.), žygis, protingas, melagystė, upelyje.

4

Kuriame žodyje kurią raidę – u ar ū – reikia įrašyti? Nurodykite rodyklėmis.

Darbštūs (dgs.), pirmūnas, burzgia, burtai, taikūs (dgs.), grūdelis, trumpas, gulsčias, pušelė, pūga.
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Išspręskite kryžiažodį.
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PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides.

Visiems penktokams ne tik įdomios, bet ir naudingos knygos:
• Astridos Lindgren „Rasmusas Klajūnas“ ir „Ronja plėšiko duktė“ – nuotykių romanai apie drąsius ir šiek tiek išdykusius paauglius. Šios knygos kviečia į kelionių ir pažinimo pasaulį.
• Suzanos Kulidž „Ką nuveikė Keitė“ – itin jausmingas kūrinys apie gyvenimo džiaugsmą. Suprasite, kaip sunkumai skatina vertinti paprasčiausią kasdienybę.
• Vytauto Račicko „Jos vardas Nippė“ – pirmoji trilogijos apie mergaitę Nippę dalis. Tai knyga apie
sudėtingus šeimos narių santykius, kurie gali ir guosti, ir skaudinti.
• Gendručio Morkūno „Vasara su Katšuniu“ – linksmas nuotykių romanas apie vieno berniuko
gyvenimą apvertusią pažintį su keistu padaru Katšuniu.
• Jono Biliūno „Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“ – pažintis su lietuvių literatūros
klasika, jautrios novelės, kurių įspūdis lieka širdyje. Jas skaitydami išmoksite svarbiausias gyvenimo pamokas.
Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.

PASVARSTYKITE
Tai mokinio samprotavimas. Svarbu suvokti, kad tariant priebalsius susiduriama su kalbos padargų
kliūtimis.
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2. e IR ia RAŠYMAS LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ KAMIENE

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides e arba ia.

1. Kalno papėdėje vingiavo siauras keliukas. 2. Mano prosenelei aštuoniasdešimt penkeri metai.
3. Mergelė pradėjo verkšlenti. 4. Pavasario lygiadienis buvo saulėtas ir šiltas. 5. Tėvai didžiavosi sūneliu
ir dukrele. 6. Čia bus statomas naujas daugiaaukštis namas. 7. Pušis aukštesnė už beržą, bet aukščiausias – ąžuolas. 8. Medžio kamieną tuksena genys. 9. Iš jūros grįžo jūreiviai. 10. Baudžiavos laikus mena
tik muziejai.

2

Kuriame žodyje kurias raides – e ar ia – reikia įrašyti? Nurodykite rodyklėmis.

Saujelė, rinkliava, džiugesys, iškeliavo, greitesnė, vyriausias, varveklis, pusiasalis, trejetas, kiauras.

3

Išbraukite netaisyklingai parašytus žodžius.
Prieveiksmiai (kaip? kada?)

Skaitvardžiai (kiek?)

graudžiai – graudžei

aštuoneri – aštuoniari

apytiksliai – apytikslei

triaji – treji

nesenei – neseniai

trejetas – trejatas

galiausei – galiausiai

šešiatas – šešetas

jautriai – jautrei

devynesdešimt – devyniasdešimt

4

Įrašykite praleistas raides e arba ia ir sugrupuokite žodžius lentelėje.
e

ia

gardesnis

protingiausia

peštukas

kryžiažodis

garsenybė

vagiliauti

žiedelis

džiaugsmas

vienintelis

ganiava

ledinis

žąsiaganė
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Išspręskite kryžiažodį – įrašykite sudurtinius žodžius.
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PASITIKRINKITE
Remdamiesi taisyklėmis įrašykite praleistas raides.

– Buvo Kūčių vakaras, – paslaptingu balsu pradėjo Keitė. – Rožyno fėja mirtinai sirgo. Ji siaubingai slogavo, ir tuopos fėja, ana iš ten, jai patarė pasigydyti sasafrų arbata. Tad ji išsivirė didžiausią gilės
kepurėlę arbatos, patogiai įsitaisė tamsiausioje ir minkščiausioje medžio vietoje ir užmigo. Vidurnaktį,
jai garsiai beknarkiant, miške pasigirdo triukšmas ir iššoko siaubingas bulius liepsnojančiom akim. Jis
pamatė mūsų vargšę Roželę ir išžiojęs savo didelį snukį norėjo perkąsti ją pusiau. Bet tą akimirką iš
už kelmo, rankoje laikydamas burtų lazdelę, šastelėjo mažas storas žmogutis. Žinoma, tai buvo Kalėdų Senelis. Jis taip šmaukštelėjo jaučiui savo burtų lazdele, kad tas siaubingai sumaurojo ir kilstelėjo
priekinę kanopą pasitikrinti, ar dar tebeturi nosį. Suprato, kad turi, bet ją taip skaudėjo, kad jis dar sykį
sumaurojo ir, kiek kojos neša, nukūrė gilyn į miškelį. Tada Kalėdų Senelis pažadino fėją ir pasakė: jeigu
ji atidžiau neprižiūrėsianti Roželės, jis atkeldinsiąs į jos vietą kitų fėjų, o ją paskirsiąs saugoti dygliuoto
gervuogių krūmo.
Suzana Kulidž. Ką nuveikė Keitė

Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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3. PRIEBALSIŲ SUSKARDĖJIMAS, SUDUSLĖJIMAS,
SUSILIEJIMAS. j RAŠYBA
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas priebalses ir surašykite žodžius lentelėje.
Suskardėjimas

Suduslėjimas

drausdavo

vengti

šlapdriba

regzti

apgavo / atgavo

žagsėjimas

skęsdamas

užpernykštis

išdūrė

drožtukas

kaukdavo

pėdsekys

apgultis

dirbti

lįsdamas

burgzti

išdavystė

varžtas

atgaiva

vargšas

2

Įrašykite praleistas priebalses. Kuriuose žodžiuose priebalsiai suskardėja, o kuriuose suduslėja? Nurodykite rodyklėmis.

Suskardėja: leisdamas, driekdavosi, kasdien, supdavo / sukdavo, virsdama
Suduslėja: zirzti, žybsi, gniaužtas, lyžtelėjo, regztas

3

Įrašykite praleistas raides j arba i.

1. Parke svaigiai kvepėjo ievos. 2. Išgirdau džiugią naujieną. 3. Nespjauk į šulinį, iš kurio teks gerti.
4. Šis peilis skirtas duonai pjauti. 5. Jis gimė ir augo Jiezne. 6. Princas pabučiavo bjaurią rupūžę ir ši
virto žavia karalaite. 7. Pavasarį patvino Jiesia. 8. Visi ieškojimai baigiasi atradimais. 9. Prieš kepant
daržoves reikia suverti ant iešmelių. 10. Rytoj susitiksime saulėtoj Klaipėdoj.

4

Įrašykite praleistas priebalses. Kuriuose žodžiuose j rašoma, o kuriuose nerašoma? Nurodykite rodyklėmis.

Klojimas, ieva, saujelė, iešmas, jojimas, ietis, labiausiai, spjaudyti, nupjauti, paieškok.

6

5

Išspręskite kryžiažodį.
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PASITIKRINKITE
Taikydami išmoktas taisykles įrašykite praleistas raides.

Socialiniai tinklai yra neabejotinai puiki erdvė bendrauti, tačiau vaikas neturėtų užmiršti, kad bendraudamas internetu niekada nežinai, kas yra tavo pašnekovas, ir kad gali bet kada nutraukti pokalbius,
verčiančius dėl kokių nors priežasčių jaustis nepatogiai. Kaip nurodoma bendruose saugaus interneto
naudojimo patarimuose, vaikai turėtų pasikalbėti apie nerimą keliančius atvejus su savo tėvais ar globėjais.
Vaikai gali nuspręsti išbandyti naujas socialinės žiniasklaidos platformas. Bendraudami jose vaikai
gali prarasti budrumą ir galbūt pateikti daugiau asmeninės informacijos negu paprastai arba neatkreipti dėmesio į paskelbtos vaizdo medžiagos fone matomas detales. Pagalvokite prieš dalydamiesi
informacija!
Natūralu, kad žmonėms rūpi įvykiai, vykstantys visame pasaulyje. Tai, ką matome, mus gali sukrėsti
ar išgąsdinti, tačiau ne mažiau svarbu patikrinti, ar ta informacija, kuria dalijamės, atitinka tikrovę –
svarbu neskelbti nepatikimos informacijos ir ja nesidalyti.
Kaip ir visada, susidūrę su iššūkiais, susijusiais su technologijų naudojimu, jūs ne vieni. Saugesnio
interneto informavimo centras yra skirtas padėti vaikams ir jaunimui saugiai naudotis internetu ir
palaikyti tuos, kurie rūpinasi vaikų saugumu. Saugesnio interneto informavimo centro svetainėje rasite
kontaktinės informacijos, svetainių nuorodų, pagalbą teikiančių institucijų ir pagalbos linijų, kurios gali
padėti jums įveikti bet kokius konkrečius interneto iššūkius, sąrašą.
Pagal: Kaip saugiai naudotis internetu, siaučiant koronaviruso pandemijai

Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles įrašykite praleistas raides.

Skaniausiai pasaulyje kvepiančiuose namuose – gėlės žiede, netoli svarbiausios miško kryžkelės,
gyveno darbštuolė vabaliukė Simutė. Ji triūsdavo kiaurą dieną: rinkdavo piktžolių sėklytes, ausdavo
perregimus vystyklus kirmėliukams, žiesdavo molines puodynėles kregždėms, ravėdavo nuolat užželiantį taką į skruzdžių namelį.
Netoliese gyveno šiek tiek kvanktelėjęs kiškis Kvanka. Šis per dienas drybsodavo nieko neveikdamas
arba kaip patrakęs siausdavo, dūkdavo, žaisdavo, o pavargęs slėpdavosi samanomis apžėlusiame urve.
Simutė ir Kvanka buvo nepažįstami, bet kartą susitiko ežiuko Tuko parduotuvėje. Išsiblaškęs kiškis
užkliuvo, atsitrenkė į vabaliukę ir jos pirkiniai pabiro. Bailys išsigando ir jau ruošėsi bėgti, bet atsigręžęs
išvydo Simutės šypseną ir... įsimylėjo!
Nuo tada jie tapo neišskiriami draugai. O Kvankos kvanktelėjimas? Išgaravo!
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1. DIDŽIŲJŲ RAIDŽIŲ RAŠYMAS. SUDĖTINIŲ PAVADINIMŲ
RAŠYBOS YPATUMAI
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Remdamiesi taisyklėmis įrašykite pirmąsias žodžių raides (didžiąsias arba mažąsias).

Kuršių marios, Baltijos jūra, vasara, paryžietė, Kaukazo kalnai, Marsas, vilnietis, Europos Sąjunga,
europietis, respublika, Lietuvos Respublika, latvių kalba, Latvija, orbita, žmonija, Indija, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Juozas Tumas-Vaižgantas, Baltieji rūmai, Vilnius.

2

Įrašykite praleistas raides. Kurie žodžiai pradedami didžiąja raide (M), o kurie – mažąja (m)?
Nurodykite rodyklėmis.

M: Meksika, Molėtai, Miunchenas, Mykoliukas, Merkinės piliakalnis.
m: mandarinas, motinystė, molėtiškis, mokytojas, ministras.

3

Įrašykite pirmąsias raides.

Dramblio Kaulo Krantas (valstybė)
Juodoji Ančia (upė)
Lenkijos Respublika (valstybė)
Kazlų Rūda (miestas)
Kudirkos Naumiestis (miestas)
Baltieji Lakajai (ežeras)
Mažieji Grįžulo Ratai (žvaigždynas)
Naujoji Žemė (salynas)
Didysis Baseinas (kalnynas)
Artimieji Rytai (regionas)

4

Kurie daiktavardžiai yra tikriniai, o kurie – bendriniai? Nurodykite rodyklėmis.

Tikriniai daiktavardžiai: Tauragė, Vokietija, Žemaitija, Sabonis, Merkurijus, Vašingtonas.
Bendriniai daiktavardžiai: valstybė, ragana, aukštaitis, įlanka.

5

Su kiekvienu žodžiu sugalvokite ir parašykite po du sakinius: viename sakinyje daiktavardį
pavartokite kaip bendrinį, o kitame – kaip tikrinį.

Mokiniai patys sugalvoja sakinius.

9

PASITIKRINKITE
Taikydami išmoktas taisykles įrašykite praleistas raides.

Vienas žvirbliukas labai gerai mokėsi, todėl tėvai jam padovanojo kelionę aplink pasaulį.
Pirmiausia jis nuskrido į Lenkiją ir apžiūrėjo Varšuvos karalių pilį, paskui Vokietijoje paragavo
Frankfurto dešrelių, Londone pasiturškė Temzės upėje, o Paryžiuje pasivaikščiojo Eliziejaus Laukais ir
net užskrido į Eifelio bokšto viršūnę!
Perskridęs Atlanto vandenyną žvirblis pateko į Jungtines Amerikos Valstijas, ten susipažino su išmintingais indėnais ir susidraugavo su šauniais kaubojais.
Toliau oro kelias vedė per Ramųjį vandenyną į žydinčias Havajų salas ir Tekančios Saulės šalį Japoniją, o tada per Rusiją namo, į tėviškėlę Lietuvą.
Čia, nupirkę saldainių „Kregždutė“ ir limonado „Buratinas“, sūnelio laukė pasiilgę tėvai. Vakare
žvirbliukas skaitė „Lietuvos rytą“, vėliau ramiai žiūrėjo filmą „Ledynmetis“. Kelionės įspūdžių jis niekaip negalėjo pamiršti, todėl nutarė tapti lakūnu!
Pasikartojantis žodis nuspalvintas.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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2. DAIKTAVARDŽIŲ IR BŪDVARDŽIŲ GALŪNIŲ RAŠYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Išlinksniuokite žodžius remdamiesi taisyklėmis ir pavyzdžiais.
Vienaskaita

Daugiskaita

V. sraunus vanduo, graži lėlė

V. sraunūs vandenys, gražios lėlės

K. sraunaus vandens, gražios lėlės

K. sraunių vandenų, gražių lėlių

N. srauniam vandeniui, gražiai lėlei

N. srauniems vandenims, gražioms lėlėms

G. sraunų vandenį, gražią lėlę

G. sraunius vandenis, gražias lėles

Įn. srauniu vandeniu, gražia lėle

Įn. srauniais vandenimis, gražiomis lėlėmis

Vt. srauniame vandenyje, gražioje lėlėje

Vt. srauniuose vandenyse, gražiose lėlėse

Š. sraunus vanduo, graži lėle

Š. sraunūs vandenys, gražios lėlės

2

Parašykite žodžius nurodytais linksniais ir tų linksnių klausimus. Remkitės pavyzdžiu.

Medinė kėdė (vns. G.) – medinę (kokią?) kėdę (ką?)
Švelni moteris (vns. N.) – švelniai (kokiai?) moteriai (kam?)
Pūkinė antklodė (vns. Įn.) – pūkine (kokia?) antklode (kuo?)
Tamsi naktis (vns. G.) – tamsią (kokią?) naktį (ką?)
Mažutė pelytė (vns. N.) – mažutei (kokiai?) pelytei (kam?)
Drąsus karys (dgs. K.) – drąsių (kokių?) karių (ko?)
Kilnus poelgis (vns. N.) – kilniam (kokiam?) poelgiui (kam?)
Platus kelias (vns. Vt.) – plačiame (kokiame?) kelyje (kur? kame?)
Rūgštus obuolys (dgs. Vt.) – rūgščiuose (kokiuose?) obuoliuose (kur? kame?)
Geras mokytojas (vns. Š.) – geras mokytojau
Žalia žolė (dgs. Vt.) – žaliose (kokiose?) žolėse (kur? kame?)

3

Įrašykite galūnes. Skliaustuose nurodykite daiktavardžio ar būdvardžio giminę, skaičių ir
linksnį.

Gerosios sėklos išaugina gerąsias žoles (mot. g., dgs. G.), o blogosios – piktžoles (mot. g., dgs. G.).
Tačiau sėklos nematomos. Jos miega žemės gelmėse (mot. g., dgs. Vt.), kol kuriai iš jų staiga šauna į galvą
pabusti. Tada ji pasirąžo ir nedrąsiai pradeda stumti saulės link žavų (vyr. g., vns. G.) nekaltą (vyr. g.,
vns. G.) daigelį (vyr. g., vns. G.). Jeigu tas daigelis ridikėlio ar rožės, jam leidžiama augti, kaip jis nori.
Bet jei piktžolės, vos tik jį atpažįsti, turi tuoj pat išrauti. Ir štai mažojo princo planetoje (mot. g.,
vns. Vt.) buvo siaubingų (mot. g., dgs. K.) sėklų (mot. g., dgs. K.)... baobabų sėklų. Jos buvo užkrėtusios
visą planetos žemę (mot. g., vns. G.). Mat jei baobabo imsiesi per vėlai, paskui niekaip juo neatsikratysi.
Jis užkariaus visą planetą. Tiesiog pervers ją savo šaknimis (mot. g., dgs. Įn.). Ir jei planeta labai maža, o
baobabų pernelyg daug, jie susprogdina ją.
– Reikia laikytis drausmės, – vėliau man paaiškino mažasis princas. – Rytą nusiprausk ir susitvarkyk
pats, o paskui kruopščiai apsišvarink savo planetoje. Baobabus turi prisiversti rauti nuolat, vos tik gali
juos atskirti nuo rožių (mot. g., dgs. K.) krūmų (vyr. g., dgs. K.): kol jaunučiai (vyr. g., dgs. V.), vienų ir
kitų daigai nepaprastai panašūs (vyr. g., dgs. V.). Darbas labai nuobodus, bet labai lengvas.
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Vieną dieną jis man patarė nuoširdžiai pasistengti ir nupiešti gražų (vyr. g., vns. G.) piešinį (vyr. g.,
vns. G.), kad jį gerai įsimintų mano planetos vaikai.
– Jeigu jie kada nors sumanys keliauti, – aiškino jis, – jiems galės praversti. Kartais kokį darbelį
galima atidėti ir vėlesniam (vyr. g., vns. N.) laikui (vyr. g., vns. N.). Bet jeigu duosi valią (mot. g., vns. G.)
baobabams, ištiks katastrofa. Žinojau vieną planetą, kurioje gyveno tinginys (vyr. g., vns. V.). Jis neišrovė trijų krūmų...
Antuanas de Sent Egziuperi. Mažasis princas

4

Daiktavardžius ar būdvardžius parašykite skliaustuose nurodyta forma.

– Milijonus metų gėlės augina dyglius. Ir milijonus metų avelės vis tiek ėda gėles. Tad argi nerimta bandyti suprasti, kodėl jos taip stengiasi išsiauginti dyglius, kurie niekam nereikalingi? Argi tau
neatrodo svarbus avių ir gėlių karas? Argi tai ne rimčiau ir ne svarbiau už storo pono raudonu veidu
aritmetiką? Ir jei aš pažįstu vienintelę gėlę pasaulyje, kuri auga tik mano planetoje ir kurią vieną rytą
staiga gali sušlemšti avelė, net nesuvokdama ką daro, – argi tai nesvarbu?
Jis išraudo, paskui kalbėjo toliau:
– Jei kažkas myli gėlę, vienintelę gėlę, augančią tik vienoje iš daugybės milijonų planetų, jis jaučiasi
laimingas ir jam daugiau nieko nereikia. Jis žiūri į žvaigždes ir sako: „Kažkurioje jų gyvena mano gėlė...“
Tačiau jei avelė suės gėlę, jam atrodys, kad staiga užgeso visos žvaigždės! O tu manai, kad tai nesvarbu!
Jis neįstengė pasakyti nieko daugiau, nes ūmai pratrūko raudoti. Sutemo. Aš numečiau įrankius.
Man jau neberūpėjo nei plaktukas, nei varžtas, nei troškulys ar mirtis. Vienoje žvaigždėje, planetoje,
mano planetoje vardu Žemė raudojo mažasis princas ir jį reikėjo paguosti! Paėmiau jį ant rankų. Ėmiau
sūpuoti. Guodžiau jį: „Tavo mylimai gėlei negresia joks pavojus... Aš nupiešiu tavo avelei antsnukį... Aš
nupiešiu tavo gėlei šarvus... Aš...“ Nežinojau, ką dar jam pasakyti. Jaučiausi tikras stuobrys. Nežinojau,
kaip jį pasiekti, kaip jį pasivyti... Juk ašarų šalis tokia paslaptinga!
Antuanas de Sent Egziuperi. Mažasis princas

5

Baikite rašyti sakinius – įrašykite po penkis daiktavardžių ir būdvardžių junginius tinkamais linksniais.

Mokiniai atlieka užduotį savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas daiktavardžių ir būdvardžių galūnes.

Vieną šaltą rudens naktį po daugiabučio namo prieangio laiptais miegojo maža balta katytė. Ji sapnavo nuostabų sapną – kad guli šiltame bute ant kilimėlio ir klausosi, kaip židinyje spragsi ugnis, o visi
kiemsargiai šunys yra jos tarnai ir nešioja jai pasakiškus patiekalus, kokių tik ji įsigeidžia. Už lango – gilus
viduržiemis, šiaurys pusto sniegą taip, kad negalima nieko įžiūrėti, tačiau katytei smagu stebėti, kaip už
lango sninga, ir klausytis, kaip jai dainuoja katinų duetas. Ji tingiai nueina prie dailaus dubenėlio, palaka
skaniausio pasaulyje pieno, grįžusi prie židinio nusiprausia ir vėl susirango ant kilimėlio...
Staiga katytę pažadino iš miegų garsus lietaus barbenimas. Permirkusi iki paskutinio plaukelio Murkė
svajojo, kaip būtų smagu gulėti namie prie šilto židinio, visai kaip sapne... Katytė žvarbo ir laukė, kad kas
nors iš gyventojų priimtų ją į savo namus nors iki pavasario. Ir iki šiol tebelaukia. Eidamas pro daugiabutį
namą žvilgtelėk po laiptais ir ją pamatysi. Išpildyk katytės svajonę – priglausk ją bent žiemai...

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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3. PRIEŠDĖLINIŲ IR PRIESAGINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ IR
BŪDVARDŽIŲ RAŠYBA
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Pateiktos žodžių šaknys. Sudarykite daiktavardžių su priešdėliais są-, sam- arba san- ir pridėkite tinkamas galūnes.

Sąžinė, sankaba, sambrūzdis, samplaika, sąskaita, sandrauga, sąmonė, sangrūda, sankirta, sąkandis,
sankryža, sąsaga, santaka, sąstatas.

2

Kurių žodžių pradžioje rašome i, o kurių į? Nurodykite rodyklėmis.

Įšalas, iliuzija, įsakmus, inkilas, įlanka, idealus, įdubimas, indėnas, įkrova, intarpas.

3

Rodyklėmis sujunkite žodžių šaknis su tinkamomis priesagomis ir galūnėmis. Parašykite
tuos žodžius.

Sudaryti žodžiai: gerumas, tarnyba, kojelė, velniava, liūdesys, tardymas, lepūnas, stebuklas, sūkurys,
veržimas.

4

Sudarykite kuo daugiau giminiškų daiktavardžių ir būdvardžių su įvairiais priešdėliais ir
priesagomis.

Lankas – įlanka, polinkis, nuolankus, palankus.
Siauras – sąsiauris, siaurutis, apysiauris, siauresnis, susiaurėjimas...
Lygus – sąlyga, lygiava, lygmuo, lygesnis, lygiausias...
Žinia – sąžinė, nežinia, žiniuonis, žinutė...
Laimė – laimingas, nelaimė, laimužė...
Protas – samprata, protingas, protelis...

5

Išspręskite kryžiažodį.
1 L

A U Ž T U V A

2 S

P R

I

G T A

3 D

Y G

S

N

4 D R O Ž T U

K A

S

5 Ž A L
6 Y

10 D Ž

P A T

I

A V A

I

N G A

I

S

S

S

7 G O B

T U V A

S

8 V A

R Ž T A

S

9 Ž

I N G

S

N

I

S

A U G

S M I

N G A

S

I

13

S

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides.

Juozas Erlickas

PRIVALOMA VASARA
Pabeldė laikrodin Birželis,
Nušokęs naktį nuo dangaus,
Ir pedagogai kaip paukšteliai
Išskrido paatostogaut.

Kur kaip klaustukas upės vingis, –
Jeigu nušokti kas išdrįs
Be parašiuto nuo tramplino –
Tam upė penketą rašys.

Per dangų tartum gervės traukia
Su lagaminais į Pietus...
Atostogos visiems suaugusiems –
O tau atostogų – nebus!

Jeigu sutikęs skruzdėlytę
Tu jai pirmasis kelią duosi,
Nes ji – dama, nes ji – mažytė,
O tu – tik svečias jos namuos, –

Nes su žaliaisiais vadovėliais
Birželio traukiny žaliam
Atūžia Vasara kaip vėjas –
Privaloma visiems vaikams.

Pats Raudonviršininkas girios
Kepurę prieš tave nukels,
Ir Uodas – didis karo vyras
Praskris pro šalį – neįgels.

Reiks Vasaros mokyklą žalią
Dabar lankyti būtinai.
Rugpjūtį, Liepą ir Birželį
Reikės išmokt atmintinai.

Bet jei pro siaurą telelangą
Žiūri tu filmus nuobodžius –
Tuoj pastaba: tėveliai brangūs,
Nelanko Vasaros sūnus...

Irklavimas, turistų žygiai
Su palapinėm ir laužais,
Plaukimas, futbolas, žvejyba –
Visiems visiems ir – būtinai!

Bet aš žinau, kad ją lankyti
Lig sutemų tau nepabos!..
Ir taip išmoksi tu Vaikystę,
Kad nepamirši niekados...

Prie vandenų, žaliuos pušynuos
Laikys egzaminus visi,
Jau kepa pažymiai kaip blynai
Ant pievos – mėlyni, žali...

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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4. BŪDVARDŽIŲ LAIPSNIAI. ĮVARDŽIUOTINIŲ
BŪDVARDŽIŲ RAŠYBA
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Remdamiesi taisyklėmis ir pavyzdžiais išlinksniuokite šiuos įvardžiuotinius būdvardžius.
Vienaskaita

Daugiskaita

V. jaunesnioji, mažiausiasis

V. jaunesniosios, mažiausieji

K. jaunesniosios, mažiausiojo

K. jaunesniųjų, mažiausiųjų

N. jaunesniajai, mažiausiajam

N. jaunesniosioms, mažiausiesiems

G. jaunesniąją, mažiausiąjį

G. jaunesniąsias, mažiausiuosius

Įn. jaunesniąja, mažiausiuoju

Įn. jaunesniosiomis, mažiausiaisiais

Vt. jaunesniojoje, mažiausiajame

Vt. jaunesniosiose, mažiausiuosiuose

Š. jaunesnioji, mažiausiasis

Š. jaunesniosios, mažiausieji

2

Parašykite žodžius nurodytais linksniais.

Naujausioji salė (vns. G.) – naujausiąją salę
Išmintingesnioji patarėja (vns. N.) – išmintingesniajai patarėjai
Tvarkingesnioji mokinė (vns. Įn.) – tvarkingesniąja mokine
Aukščiausioji pušis (dgs. G.) – aukščiausiąsias pušis
Vikresnioji katytė (dgs. K.) – vikresniųjų katyčių
Šaunesnysis berniukas (dgs. K.) – šaunesniųjų berniukų
Ištikimiausiasis draugas (vns. N.) – ištikimiausiajam draugui
Siauresnysis takelis (vns. Vt.) – siauresniajame takelyje
Saldžiausiasis pyragas (vns. G.) – saldžiausiąjį pyragą
Paslaugiausiasis kaimynas (dgs. K.) – paslaugiausiųjų kaimynų

3

Pabrauktus būdvardžius išlaipsniuokite nekeisdami jų giminės, skaičiaus ir linksnio (būdvardžius surašykite lentelėje ir parašykite trūkstamus laipsnius).
Nelyginamasis laipsnis

Aukštesnysis laipsnis

Aukščiausiasis laipsnis

nuobodus

nuobodesnis

nuobodžiausias

panašios

panašesnės

panašiausios

panašūs

panašesni

panašiausi

svetimų

svetimesnių

svetimiausių

liūdna

liūdniau

liūdniausia

nuostabu

nuostabiau

nuostabiausia

mažąjį

mažesnįjį

mažiausiąjį

mažasis

mažesnysis

mažiausiasis

kantrus

kantresnis

kantriausias

laiminga

laimingesnė

laimingiausia
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4

Raskite ir pabraukite būdvardžius, kurie gali turėti įvardžiuotines formas. Parašykite tas įvardžiuotines formas nekeisdami būdvardžių giminės, skaičiaus ir linksnio.

Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra šalių, kurios pagarsėjo senų tėvelių
darbais, bet tarpu jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis – ir savo aukštais kalneliais, ir žemais
kloneliais, savo tamsiomis giriomis, didžiais tankumynais, kuriais nei žmogus nepraeina, nei žvėris
nepralenda, tik maži paukšteliai čiulbuonėliai pralekia, tik raibosios ten gegulės ir lakštingalėlės ankstų
rytą ir vėlų vakarėlį lakštuoja ir niaurią girelę linksmina.
Bet ir už mažus paukštelius čiulbuonėlius, už lakštingalėles garsiau dainuoja ten jaunos sesulės,
skaisčios Dainavos šalies mergelės...
Ir ankstų rytą, ir vėlų vakarėlį skamba jų dainos – ir giriose tamsiose, ir lankose žaliose, kai šienelį
grėbia, ir laukuose plačiuose, kur rugelius jaunos pjauna, ir žaliame vyšnių sodely, kur bernelį liūdi...
Ko tik nekalba, ko tik nemini jų skambi dainelė! Ir šviesų pavasarėlį, ir miglotą rudenėlį, skausmus
jauno bernelio, karan išjojančio, ir jausmus jaunosios mergelės, šelmį bernelį pamilusios...
Ko tik nekalba, ko nemini skambi mergelės lelijėlės daina, ko mums neporina, nepasakoja!
Ir apie garsius senovės laikus, apie didžius senųjų tėvų darbus ir nūdieninius vargus, kuriuose skursta Lietuvos šalelė. Ir gražios, ir skambios, ir jausmingos visos jų dainelės, jog dieną naktį jų beklausydamas neatsiklausytai...
Bet iš visų dainų dainelių toji skambių skambiausia, kurioje mergelė dainuoja gūdžiu balseliu apie
aukštus kapus, kuriuose guli mūsų tėvai milžinai – ir ilsisi...
Aš tokią vieną dainelę girdėjau... O ką girdėjau, jums papasakosiu...
Vincas Krėvė. Milžinkapis

Puikiųjų, gražiųjų, senųjų, gražiausioji, garsiausioji, aukštaisiais, žemaisiais, tamsiosiomis, didžiaisiais,
mažieji, ankstųjį, vėlųjį, niauriąją, mažuosius, jaunosios, skaisčiosios, ankstųjį, vėlųjį, tamsiosiose, žaliosiose, plačiuosiuose, jaunosios, žaliajame, skambioji, šviesųjį, miglotąjį, jaunojo, skambioji, garsiuosius, didžiuosius, gražiosios, skambiosios, jausmingosios, skambiųjų skambiausioji, gūdžiuoju, aukštuosius.

5

Parašykite trumpą (5–8 sakinių) pasakojimą apie savo augintinį (turimą arba įsivaizduojamą).
Aprašydami jį vartokite įvairių laipsnių įvardžiuotinių būdvardžių. (Papasakokite, kuo jūsų augintinis ypatingas, ką jis labiausiai mėgsta, kada būna linksmiausias; palyginkite jį su kitais gyvūnais ir
nurodykite, kuo jis įdomesnis, sumanesnis už kitus gyvūnus.)

Mokiniai kuria tekstą savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides.

Šeimoje augo trys seserys. Tėvas visas mylėjo: jauniausiąją už grožį, viduriniąją už išmintį, vyriausiąją už gerumą.
Gražuolė buvo pasipūtusi ir niekino vyresniąsias seseris. Išmintingoji buvo šalta kaip ledas ir nesidomėjo nei gražiąja, nei gerąja seserimis, tik gilinosi į didžiąsias pasaulio paslaptis. O vyriausioji turėjo
nuostabią širdį ir rūpinosi gimtaisiais namais.
Metai bėgo, tėvas paseno ir susirgo. Pasikvietė mylimąsias dukras ir sako:
– Mano gyvenimui artėjant prie pabaigos, noriu jums patarti, kaip margajame pasaulyje tarp tamsiųjų minčių nepaklysti ir tikrąjį džiaugsmą pažinti.

16

Pirmiausia kreipėsi į jauniausiąją dukterį:
– Tikrasis grožis nematomas. Išmok matyti širdimi.
Vyresniajai tarė:
– Jei klausysi tik proto balso, būsi vieniša ir nelaiminga. Išmok nebijoti klysti ir klaidas atleisti.
Vyriausiąją pamokė:
– Išmok pažinti žmones, kad savęs neišdalytum veltui. Jeigu blogą žmogų įsileisi į širdį, jis tavo širdį
sužeis.
Grožis, išmintis ir gerumas tik drauge yra vertybė.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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5. ĮVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS IR RAŠYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite praleistas raides.

1. Mūsų šeima labai draugiška. 2. Jūsų šunelis nesikandžioja? 3. Jis manęs paprašė pagalbos. 4. Aš
tavęs labai pasiilgau. 5. Džiaugiuosi, kad pakvietėte mane į šventę. 6. Aš tave tikrai myliu. 7. Kažkur
giliai manyje glūdi didvyrio dvasia. 8. Tavyje įžvelgiu dailininko talentą. 9. Linkiu jums smagaus gimtadienio. 10. Mums per konkursą labai pasisekė.

2

Kurie įvardžiai rašomi kartu, o kurie atskirai? Nurodykite rodyklėmis.

Rašoma kartu: kažkas, kažkelinta, kažkuris, nekoks.
Rašoma atskirai: ta pati, kam nors, bet kuris, kai kas, kurį ne kurį, tam tikras.

3

Išlinksniuokite įvardžius.
Vienaskaita

Daugiskaita

V. tavas, mana

V. tavi, manos

K. tavo, manos

K. tavų, manų

N. tavam, manai

N. taviems, manoms

G. tavą, maną

G. tavus, manas

Įn. tavu, mana

Įn. tavais, manomis

Vt. tavame, manoje

Vt. tavuose, manose

4

Suskliaustus įvardžius parašykite tinkama forma.

1. Aš gerai prisimenu tą filmą. 2. Niekada nesigirk, tegul kiti tave giria. 3. Ką pasėsi, tą ir pjausi.
4. Aš prašiau tavęs (tave) pagalbos, o tu neatsiliepei. 5. Į kurią grupę tave paskyrė? 6. Ilgiuosi savųjų
gimtųjų namų. 7. Vakare visuose languose užsižiebė šviesos. 8. Kokią nuostabią dovaną gavau! 9. Žaviuosi tokia išmintinga Jūsų kalba. 10. Ar jau pasakei jai tiesą? 11. Kviečiu jus rytoj pietų. 12. Auginu
tris kates, jas visas labai lepinu. 13. Mumyse rusena neapykanta melui. 14. Džiugu, kai visi aplinkiniai
mus myli ir gerbia.

5

Parašykite trumpą (5–8 sakinių) pasakojimą apie savo mėgstamiausią žaidimą. Vartokite
įvairių skyrių įvardžių (tų pačių nekartokite).

Mokiniai kuria pasakojimą savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Įrašykite praleistas raides. Raskite ir pabraukite įvardžius.

Tat buvo nedidelė balta katytė. Jos menkas suliesėjęs kūnelis visas drebėjo nuo šalčio ir baimės: jos
plaukai, lietaus sušlapinti ir purvais apskretę, visi kabėjo sustirę ir pasišiaušę. Radau aš ją lauke, patvory
18

pritūpusią, susirietusią, nelaimingą. Mane pamačiusi, ji taip gailestingu balsu sumiaukė ir pažiūrėjo
akimis, kuriose švietė ir baimė, ir viltis. Ji buvo dar visai visai jaunutė, bet tokia sudžiūvusi! Gal ją atėmė
nuo jos motinos žmonės, gal jie pirma norėjo ją įdėti maišiukan ir, nunešę į upę, įmesti vandenin, bet
paskui atnešė laukan, pametė patvorin, kad ji neberastų namų ir nudvėstų badu: pas žmones jau nebebuvo jai vietos, gal jau nebe pirmą dieną ji čia išalkusi ir sušalusi tupi...
Bet kas man darbo? Juk ji niekam nereikalinga...
Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugia, pamatęs kiškį, medėjas. O aš juk juo buvau apsitaisęs. Ant
pečių turėjau persidėjęs lanką, rankoj nešiaus strėlas: maniau esąs tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas,
Kuperio aprašytas. Nors buvau tik antros klasės mokinys, tačiau jaučiausi milžinas esąs, kuris, rodės, ir
vilkų būrį susitikęs, neišsigąstų.
O čia buvo tik maža sudžiūvusi katytė...
Jonas Biliūnas. Kliudžiau

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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6. SKAITVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS IR RAŠYBA

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Įrašykite trūkstamas skaitvardžių dalis.

1. Anglijoje brolis gyveno ketverius metus ir tris mėnesius. 2. Pilyje buvo treji vartai ir dvidešimt
penki langai. 3. Mūsų klasė laimėjo penkerias varžybas. 4. Mama broliui nupirko dvejus marškinius
ir du švarkus. 5. Maratono bėgikai nubėgo dvylika kilometrų. 6. Mano senelei sukako šešiasdešimt
vieneri. 7. Aš gimiau du tūkstančiai devintais metais. 8. Lapkričio šešioliktąją minima Tarptautinė
tolerancijos diena. 9. Karalystė buvo už devynerių marių ir devynių girių. 10. Per vasarą paaugau gal
šešetą centimetrų.

2

Suskliaustus skaičius parašykite reikiamo linksnio skaitvardžiais.

1. Užmigau skaitydamas dvyliktą puslapį. 2. Per vasarą perskaičiau dvylika knygų. 3. Tradicinė
konferencija apie knygų skaitymą vyko keturioliktą kartą. 4. Aš net keturiolika kartų laimėjau literatūrinį protmūšį. 5. Mano teta gyvena Briuselyje jau aštuoniolika metų. 6. Liftu pakilome į aštuonioliktą
aukštą. 7. Sesuo šiemet baigs vienuoliktą klasę. 8. Miške radau net vienuolika raudonviršių. 9. Į gimtadienį pakviečiau trylika draugų. 10. Į tryliktą butą įsikėlė nauji kaimynai.

3

Išlinksniuokite.
Vienaskaita

Daugiskaita

V. trečiasis, trečioji

V. tretieji, trečiosios

K. trečiojo, trečiosios

K. trečiųjų

N. trečiajam, trečiajai

N. tretiesiems, trečiosioms

G. trečiąjį, trečiąją

G. trečiuosius, trečiąsias

Įn. trečiuoju, trečiąja

Įn. trečiaisiais, trečiosiomis

Vt. trečiajame, trečiojoje

Vt. trečiuosiuose, trečiosiose

4

Įrašykite įvardžiuotinių skaitvardžių galūnes.

Tris penktąsias dalis; ketvirtąjį kartą; antrajam bėgikui; šeštajai dalyvei; pirmąja drauge; aštuntajame bute; devintųjų rungtynių; antrąsias varžybas; septintąją dieną; penktajame greitkelyje.
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5

Išspręskite galvosūkį.
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PASITIKRINKITE
Skaičius parašykite žodžiais.

Ketvirtoji planeta priklausė verslininkui. Jis buvo taip užsiėmęs, kad priėjus mažajam princui net
nepakėlė galvos. <...>
– Trys ir du – penki. Penki ir septyni – dvylika. Dvylika ir trys – penkiolika. Penkiolika ir septyni – dvidešimt du. Dvidešimt du ir šeši – dvidešimt aštuoni. <...> Dvidešimt šeši ir penki – trisdešimt vienas. Ok! Taigi iš viso – penki šimtai vienas milijonas šeši šimtai dvidešimt du tūkstančiai
septyni šimtai trisdešimt vienas. <...>
– Penki šimtai vienas milijonas ko? – pakartojo mažasis princas, kuris niekada gyvenime nepamiršdavo ko klausęs.
Verslininkas pakėlė galvą:
– Jau penkiasdešimt ketverius metus gyvenu šioje planetoje ir buvau sutrukdytas tik tris kartus.
Pirmą kartą, prieš dvidešimt dvejus metus, pas mane dievaižin iš kur atskrido karkvabalis. Jis kėlė siaubingą triukšmą, ir tada aš padariau keturias sudėties klaidas. Antrąkart, prieš vienuolika metų, mane
buvo ištikęs reumato priepuolis. Aš mažai mankštinuosi. Neturiu kada tinginiauti. Aš rimtas žmogus.
Trečią kartą... štai dabar! Regis, sakiau penki šimtai vienas milijonas...
Antuanas de Sent Egziuperi. Mažasis princas

Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles įrašykite praleistas raides.

Kareivis Voras visą gyvenimą nieko daugiau neveikė, tik spęsdavo spąstus musėms ir uodams. Niekas nežinojo, kad jis buvo įsimylėjęs vienišą putliąją Meškutę, kuri dieną naktį liūdnai svajodavo apie
meilę.
Vieną pavasario vakarą, žydint ievoms, Meškutė dūsaudama stebėjo saulėlydį, glostė samanas ir
užsimerkusi įsivaizdavo mylimąjį.
Staiga kažkas pakuteno jai nosytę. Atsimerkusi meškutė išvydo kareivį Vorą, ryžtingai rezgantį sidabrinį tinklą. Jis tenorėjo apsaugoti mylimosios svajas nuo įkyrių mašalų, bet išsigandusi Meškutė
mostelėjo letenėle ir sudraskė Voro pastangas į skutelius!
Vargšelis ir pats vos nežuvo, bet didvyriškai susikaupė ir grįžo prie darbo. Kas be jo pasirūpins mylimąja? Ir visai nesvarbu, kad geri norai lieka neįvertinti. Svarbiausia, kad mūsų brangiausieji svajodami
būtų saugūs ir laimingi.
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1. SKYRYBOS ŽENKLAI SAKINIO GALE. VIENTISINIS
SAKINYS. SAKINIO GRAMATINIS CENTRAS
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Sakinių gale parašykite tinkamus skyrybos ženklus.

Juozas Erlickas

KUR SKUBA UPELĖS?
Bėga upelė mažytė...
– Kuo tu vardu, pasakyk?
– Aš vadinuosi Virvytė,
Bėgu motulės Ventos pasitikt.
O kai kartu mudvi būsim, –
Bėgsim į Latvijos pusę,
Latviškai ten mus prakalbins
Pievų vaikai baltagalviai.
Ten pasitiks mus broliukai –
Šelmiai linksmi upeliukai.
Visą jų mėlyną būrį
Nešim į Baltijos jūrą.
Skambančiais slėniais, žaliuojančiais vingiais
Bėgsim, skubėsim – bus didelis balius!
Baltijos jūroj tik tesusitinka
Visos lietuvės upelės...
Pasitikrinkite, kokius skyrybos ženklus parašė poetas Juozas Erlickas (Juozas Erlickas. Bobutė
iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose: 100 giesmelių. Vilnius: Alma littera, 1995. Interneto prieiga:
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/bobute_is_paryziaus_arba_lakstingala_zarasuose/).

Mokiniai gali parašyti kitus skyrybos ženklus.

2

Raskite sakinių gramatinius centrus ir pabraukite vientisinius sakinius.

Iš tolo ji pati panaši į rainą akmenuką. O sapnuoja mėlyną. Mėlyną salą. Va jau dingo už posūkio.
Pagaliau Tolis gali nuleisti antrą koją ir mėgautis netrikdoma ramybe. Bet jaučiasi nei šiaip, nei taip.
Neatitraukia nuo vėžės akių. Tuoj tuoj Nebijokė sugrįš ir šūktelės „Oi!“ Na tada jai papasakos apie savo
keliones virš debesų, apie beribį vandenyną ir tikras salas. O daugiausia apie jos kiaukutinių seserų salą,
dar apie milžiniškas kriaukles jūrų dugne... Tačiau ji negrįžta. Pats ją pavarė, išsinešdinti liepė. O ji sakė:
„Norėčiau, kad dar šimtą kartų taip nusijuoktumėte...“ <...>
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Pralinksmėjęs Tolis užsnūsta. Paryčiais nuskrenda prie ežero ir pasisotinęs suieško akmenuką: ryškiai mėlyną, išraizgytą baltomis gyslelėmis. Grįžęs pasideda ant gysločio lapo ir nubrenda ieškoti Nebijokės.
Juo toliau, juo daugiau šliūžių dugne ir keliaujančių geldelių, bet vis ne ta. Pagaliau pasiekia nelemtąją dumblynę ir šūkteli iš džiaugsmo: ant maurų sūpuojasi Nebijokė!
Vytautė Žilinskaitė. Nebijokė

3

Sutartiniais ženklais pabraukite sakinių gramatinius centrus.

Kandė stojasi ir lyg medinėm kojom eina prie Velykės. Ima paketėlį, vos girdimai dėkoja. Aplink
tylu, visi susidomėję laukia, kokią dovaną ji išvynios. Tačiau mergaitė eina ir išeina nesustodama. Grįžta
į kambarėlį ir sėdasi prie stalo. Ilgai žvelgia į blizgančią juostelę, margą popierių, savo vardą, didžiosiomis raidėmis išvedžiotą... Pagaliau atvynioja. <...>
„Mieloji Balande, – lėtai, po skiemenį skaito mergaitė, – sveikinu tave Velykų dieną! Tebūna ji tau
šilta ir šviesi. O aš jau iškeliauju: maniškiai sugrįžo pasiimti manęs. Bet kada nors būtinai aplankysiu
tave. Ir vėl paimsiu už rankos. Su niekuo man nebuvo taip gera ir įdomu, kaip su Tavimi! Saugok mudviejų paslaptį ir neišduok, net jeigu sukapotų į gabaliukus! Tavo Didas.“
Vytautė Žilinskaitė. Kandė Bedantė

4

Remdamiesi pavyzdžiu sudarykite įvairių rūšių sakinių.

Mokiniai patys sudaro sakinius.

5

Vartodami tik vientisinius įvairių rūšių sakinius (tiesioginius, klausiamuosius, skatinamuosius) parašykite trumpą pasakojimą apie smagiausią savaitgalį.

Mokiniai pasakojimą kuria savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Raskite vientisinius sakinius ir sutartiniais ženklais pabraukite jų gramatinius centrus.

Nedrąsiai jaunas mokslininkas pradėjo savo pranešimą. Bet, jį tęsiant, kas kartą jo balsas stiprėjo,
kas kartą atidžiau klausėsi susikaupusi auditorija. Klausėsi jo pranešimo ir visa Lietuva, prie radijo
aparatų susirinkusi. Gyvo jaunojo mokslininko žodžio ir jo iškeltų tautos praeities vaizdų visi buvo
lyg užburti. Atgaivinta tautos praeitis tokia buvo aiški, gyva, artima, ir lyg kino ekrane keitėsi lietuvių
tautos kultūros augimo vaizdai.
Štai tolimoje praeityje, kur ir pačios lietuvių tautos gyvenimą, ir jos tėvynės – Lietuvos – plotą dar
dengė nežinomybės rūkas, kartą sušvitusi saulutė apšvietė nedidelį žmonių būrelį. Pamažu būrelis slinko plačios upės krantu. Sunki našta slėgė jų žingsnius. Nedrąsiai slinko jie prie pat upės kranto tebesitęsiančios ir visą kraštą tebedengiančios girios. Nors ir sunkus buvo kelias, bet barzdoti ir augaloti vyrai
nesustodami slinko pirmyn. Kartu slinko moterys ir vaikai, irgi su sunkiomis naštomis ant pečių. <...>
Sudėjo žmonės savo naštas, apžiūrėjo kalvelę. Ji patiko, ir keleiviai nusprendė čia savo sodybą įkurti.
Užvirė darbas. Rankomis, lazdomis žmonės kasė negilius rūselius, juos dengė karčių stogeliais, kartis pridengė velėna, ir netrukus pro stogų čiukurus kilo rūselyje užkurto židinio dūmai.
Kildavo ir nusileisdavo saulė, vasarą pakeisdavo žiema. Bėgo metai, dešimtmečiai, amžiai.
Tamsios naktys, darganos, baisiųjų miško gaisrų dūmai, šalti rūkai ne kartą paslėpdavo sodybą. Ne
kartą atrodė, kad ji ir visai išnyks. Bet nei šalčiai, nei naktys, nei piktieji žmonės, nei galingi gamtos
reiškiniai neišnaikino sodybos. Tvirtai ji buvo įkurta. O tasai tvirtumas buvo jos gyventojų ryžtingumu
ir darbu paremtas.
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Be pertraukos, be poilsio ir šaltą žiemą, ir kaitrią vasarą, diena iš dienos sodybos gyventojai dirbo,
kūrė, kovojo. Pamažu siekė įvairių laimėjimų, pamažu keitėsi gyvenimas.
Po daugelio ilgų šimtmečių sodybos gyvenimas pasikeitė. Rūko kalvės, buvo kalami geležiniai padargai ir ginklai. Jais pakeitė paprastus, netvirtus akmens ginklus. Senoviškas karčių palapines pakeitė
rąstų trobesiai. Šalia sodybos žaliavo javų laukai, pievoje ganėsi galvijai. Nuo piktųjų žmonių apsiginti
sodybą pylimais ir grioviais apsupo. Šalia piliakalnio dar nuo vieno kalno be pertraukos rūkdavo dūmai. Ten dievų garbei buvo kūrenama amžinoji ugnis, ten buvo dievams pašvęsta vieta – šventykla,
alkavietė.
Petras Tarasenka. Perkūno šventykloje

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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2. ANTRININKĖS SAKINIO DALYS. VIENARŪŠIŲ SAKINIO
DALIŲ SKYRYBA
PASIPRAKTIKUOKITE

1

Sutartiniais ženklais pabraukite vienarūšes sakinio dalis ir parašykite trūkstamus skyrybos
ženklus.

1. Mokykloje mes skaitome tekstus, juos analizuojame ir atsakome į klausimus. 2. Į šventę susirinko
mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. 3. Rudenį medžiai nusidažė raudona, geltona, ruda spalva. 4. Parduotuvėje nusipirkau duonos, sviesto ir pieno. 5. Gražu Lietuvoje ir vasarą, ir rudenį, ir žiemą, ir pavasarį.
6. Gera atostogauti prie jūros, prie ežero, prie upės. 7. Vaikai žaidė linksmai, smagiai, triukšmingai.
8. Labai pasiilgau tėviškės upių, ežerų, pievų, miškų. 9. Rudenį miške dygsta baravykai, raudonviršiai,
voveraitės. 10. Šiandien tik tingėsiu ir nieko neveiksiu.

2

Įrašykite vienarūšius papildinius, padėkite kablelius.

Naktį danguje astronomai stebi žvaigždes, meteoritus, asteroidus.
1. Parašiau kalėdinius sveikinimus (kam?) draugams, tėvams ir seneliams.
2. Grįžęs pasigedau (ko?) telefono, raktų, piniginės.
3. Aš labai myliu (ką?) mamą ir tėtį, sesę ir brolį.
4. Kuo labiau džiaugiesi – (kuo?) pažymiais ar žiniomis?
5. Aš nemėgstu (ko?) nei svogūnų, nei česnakų, nei porų.
6. Už laimingą vaikystę esu dėkingas (kam?) ir šeimai, ir mokyklai, ir gimtinei.
7. Pro langą matau (ką?) eglę ir pušį, beržą ir klevą.
8. Mano draugas didžiuojasi (kuo?) riedučiais bei dviračiu.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius. Svarbu taisyklingai skirti vienarūšes sakinio dalis.

3

Įrašykite vienarūšius pažyminius, padėkite kablelius.

Naktį danguje sužibo ryškūs, švytintys, blyksintys, žėrintys, įvairiaspalviai fejerverkai.
1. Ant palangės pražydo geltonos, raudonos ir oranžinės gėlės.
2. Susitikau su linksmais, šauniais, triukšmingais draugais.
3. Aikštėje susirinko maži ir dideli, seni ir jauni žmonės.
4. Kokį pyragą labiau mėgsti – vaisinį ar šokoladinį?
5. Niekada nemačiau nei laukinių, nei pasiutusių, nei piktų žvėrių.
6. Prieglaudoje laikomi ir maži, ir seni, ir ligoti šunys.
7. Lentynoje sudėtos naujos ir senos, plonos ir storos knygos.
8. Gyvenu švariuose bei tvarkinguose namuose.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius. Svarbu taisyklingai skirti vienarūšes sakinio dalis.

4

Įrašykite vienarūšes laiko (kada?), vietos (kur?) arba būdo (kaip?) aplinkybes. Parašykite
trūkstamus skyrybos ženklus.

Žuvys gyvena ir jūrose, ir ežeruose, ir upėse, ir tvenkiniuose.
1. Voverės gyvena (kur?) parkuose, miškuose, giriose.
26

2. Draugai (kaip?) maloniai ir šiltai pabendravo.
3. Dantis reikia valyti (kada?) ir rytą, ir vakare.
4. Raktų neradau (kur?) nei ant palangės, nei po stalu, nei kišenėse.
5. Ji (kaip?) liūdnai, bet nuoširdžiai nusišypsojo.
6. Eglės žaliuoja (kada?) ir žiemą, ir vasarą, ir rudenį, ir pavasarį.
7. Tau labiau patiko atostogauti (kur?) Havajuose ar Palangoje?
8. Kažkas toli (kaip?) garsiai, linksmai, nuotaikingai uždainavo.
9. Šunį išvedu pasivaikščioti (kada?) iš ryto ir vakare.
Mokiniai patys sugalvoja sakinius. Svarbu taisyklingai skirti vienarūšes sakinio dalis.

5

Parašykite trumpą (5–8 sakinių) tekstą – papasakokite, kaip jums sekėsi mokytis nuotoliniu
būdu. Kiekviename sakinyje pavartokite vienarūšių sakinio dalių, pabraukite jas sutartiniais ženklais.

Mokiniai užduotį atlieka savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Sutartiniais ženklais pabraukite vienarūšes sakinio dalis. Kur reikia, įrašykite kablelius.

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
11. Mokiniai privalo būti drausmingi per pamokas ir per pertraukas.
12. Visi turi kasdien ir laiku atvykti į mokyklą.
13. Mokiniai privalo pagarbiai elgtis su mokytojais, bendraamžiais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais.
14. Mokinys turi ateiti į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengęs.
15. Jei negali atvykti į mokyklą, tą pačią dieną privalo informuoti klasės auklėtoją.
16. Per pamokas ir renginius mokinio mobilusis telefonas turi būti išjungtas.
17. Būtina saugoti mokyklos ir klasės inventorių, knygas.
18. Mokykloje ir jos teritorijoje negalima šiukšlinti.
19. Visi mokiniai turi padėti tvarkyti mokyklą ir jos aplinką.
10. Mokiniai privalo laikytis saugaus elgesio, eismo saugumo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.

PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.
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3. ELEMENTARŪS KREIPINIO SKYRYBOS ATVEJAI

PASIPRAKTIKUOKITE

1

Nuspalvinkite kreipinius ir įrašykite kablelius.

1. Gerbiami Tėveliai, ačiū Jums už rūpestį. 2. Vairuotojau, pateikite dokumentus. 3. Iš Jūsų, rašytojau, knygų semiuosi išminties. 4. Iškepk, senele, savo gardžiųjų lietinių su braškių uogiene. 5. Kaip aš
jūsų visų pasiilgau, mielieji bendraklasiai! 6. Nedrįsk, begėdi, man meluoti! 7. Kokia tu graži, putota ir
audringa Baltija! 8. Sveikas, mielas bičiuli. 9. Linkiu jums, penktokai, sėkmingai užbaigti mokslo metus.
10. Visus jus, mokiniai ir mokytojai, sveikina mokyklos direktorius.

2

Kur reikia, įrašykite kablelius.

1. Kodėl, vaikeli, nepapasakojai tiesos? 2. Ir kur dabar, keliautojau, trauksi? 3. Aš tau, brangusis,
skambinau daug kartų. 4. Jūs, artimieji ir giminaičiai, visada esate laukiami. 5. Kokios jūs šviesios,
vaikystės dienos! 6. Pasiilgau tavęs, žydintis pavasari! 7. Sakykite, gerbiamas profesoriau, ar pavyko
eksperimentas? 8. Oi(,) žmogau, nesiskųsk, o dirbk. 9. Ak(,) mano katinėliai, ar labai išalkote? 10. Ar
pagaliau nurimsite, triukšmadariai?

3

Įrašykite ir kableliais išskirkite kreipinius.

11. Gal gali, brolau, man padėti?
12. Ačiū, mokytojau, kad paaiškinote užduotį.
13. Jūsų paskaita, profesoriau, buvo labai įdomi.
14. Ei(,) vaikai, bėkime į aikštę!
15. Atsiprašau, mamyte, už negražų elgesį.
16. Direktoriau, užeikite į klasę.
17. Ar viską supratote, mokiniai?
18. Iki pasimatymo, bičiuliai, susitiksime rudenį.
19. Kaip jautiesi, drauguži?
10. Jaunuoliai, grįžkite greičiau namo.
Mokiniai patys įrašo kreipinius. Svarbu juos taisyklingai išskirti.

4

Parašykite trumpą (5–8 sakinių) laišką mėgstamiausiam knygos veikėjui. Kiekviename sakinyje pavartokite kreipinių, juos išskirkite ir nuspalvinkite.

Mokiniai rašo laišką savarankiškai.

PASITIKRINKITE
Pabraukite kreipinius, įrašykite kablelius.

1. Ar žinote, mokiniai, kad rytoj pamokų nebus? 2. Kaip džiugu tave matyti, mielas drauguži!
3. Mokytoja, labai prašau pakartoti užduotį. 4. Baikite, išdykėliai, dūkti! 5. Greičiau patekėk, šviesioji
saulele, ir nušviesk laukus. 6. O dabar, brangūs draugai, kviečiu paragauti sausainių. 7. Už viską esu dėkinga tau, kantrioji kaimyne. 8. Sugrįžk, saulėta ir linksma vasarėle. 9. Ar baigsi loti, nenuorama šunie?
10. Kiek daug tu galėtum papasakoti, senoji Kauno pilie.
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PASVARSTYKITE
Mokinio refleksija.

APIBENDRINKITE
Taikydami šiame skyriuje pakartotas ir išmoktas taisykles atlikite užduotis.
Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus.
Nuspalvinkite kreipinius.
Sutartiniais ženklais pabraukite vienarūšes sakinio dalis.

Juozas Erlickas

SAULĖS ZUIKUTIS
Aš pagavau ankstų rytą
Saulės zuikutį mažytį:
Kreivas, juokingas veidelis,
Saulės pripiltos auselės.
– Saulėtas mielas zuikuti,
Ar tau patinka čia būti?
– Tinka(,) patinka tas namas,
Tik noriu grįžt aš pas mamą! (/ . / ...)
– Saulės mažasis sūneli,
Ar tu namo rasi kelią?
– Rasiu. Ant spindulio raitas
Josiu(,) parjosiu aš greitai! (/ . / ...)
Atveriu spinduliui langą –
Skrenda zuikutis į dangų... (/ . / !)
Šypsosi Saulė, dangaus karalienė –
Meta man saulėtą dieną...

PASITIKRINKITE, KO IŠMOKOTE PER MOKSLO METUS
Taikydami per mokslo metus išmoktas taisykles atlikite užduotis.
Įrašykite praleistas raides.
Kur reikia, įrašykite kablelius.

Septyniasdešimtmečiai Marčiaus seneliai gyveno mažame bažnytkaimyje, prie gražaus Rumbonių
piliakalnio.
Vasaros darbymetyje net akmuo kruta, tad berniukas važiuodavo padėti žilagalviams. Žoliapjove
šienaudavo vešlią pievą, lygindavo kurmiarausius, keliaklupsčias ravėdavo piktžoles, rinkdavo miške
zuikbaravykius ir kiškiakopūsčius, o grįždamas priskindavo močiutei rugiagėlių.
Vakarais jis gurkšnodavo rūgpienį ir klausydavosi vešliabarzdžio senelio pasakojimų apie sunkius
rugiapjūtės ir bulviakasio, šienpjovių ir medkirčių darbus senovėje, kai nebuvo mašinų.
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Naktį Marčius girdėdavo, kaip murkia kojūgalyje susirangęs ilgaūsis katinas, kaip po grindimis
krebžda aštriadantės pelytės, kaip tiksi senovinis daugiabriaunis laikrodis.
Rytais berniukas gerdavo močiutės sulčiaspaude išspaustas šviežių morkų sultis ir maudydavosi
galulaukėje tekančiame upelyje...
Ach, kaip būdavo gera!
Ar tavo seneliai gyvena kaime? Mylėk juos, padėk jiems, nepalik jų...
Pasikartojantys žodžiai nuspalvinti.

Puikiai padirbėjote! Iki pasimatymo šeštoje klasėje!
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