
Šiame sąsiuvinyje rasite daug lietuvių 
kalbos užduočių, įvairių rašybos pratimų 
ir gramatikos taisyklių trečiokams. 

Sąsiuvinio užduotys tinka mokantis 
iš bet kurio lietuvių kalbos 3 klasės 
vadovėlio, parengto pagal atnaujintą 
programą. Jos padės mokiniams 
įtvirtinti per lietuvių kalbos pamokas 
įgytas žinias. Čia gausu veiksmažodžių 
rašybos, jų kaitymo laikais, asmenavimo, 
prieveiksmių rašybos įtvirtinimo, 
kreipinių atskyrimo sakinyje užduočių. 

Sėkmingai mokytis vaikams padės 
įvairūs tekstai ir kūrybinės užduotys. 
Visos užduotys pateiktos taip, kad 
mokiniai jas galėtų atlikti savarankiškai.
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Vienu brūkšniu pabrauk kreipinius. Su pasirinktais 
trimis kreipiniais parašyk po sakinį.

Linas, Liną, Linu, Linai.
Brolius, brolis, broli, brolį.
Seneliu, senelį, seneli, senelius.
Katė, katei, katę, kate.
Pilis, pilį, pilyje, pilie.
Traukinį, traukinyje, traukiny, traukinius.

Parašyk kreipinius. Jų galūnes pažymėk sutartiniu 
ženklu ( ).

Birutė – . Benas – .
Meida – . Gabrielius – .
Miglė – . Stasys – .
Gabija – . Lukas – .

Įrašyk giminiškus kreipinius: karvute, antine, gaidy, 
katine, šunie, voragyvi, vėžly, žąsie. Su pasirinktais 
trimis kreipiniais parašyk po sakinį.

Antie, . Karve, .
Žąsine, . Kate, .
Šuniuk, . Gaideli, .
Vėžle, . Vore, .

Parašyk kreipinius. Kreipinių galūnes pažymėk 
sutartiniu ženklu ( ).

Tulpė – .  Hiacintas – .
Ąžuolas – .  Rugys – .
Našlaitė – . Žemuogė – .
Beržas – .  Uosis – .
Liepa – . Klevas – .
Rožė – .  Braškė – .

I. KREIPINYS. SVEIKINIMAS

1

3

2

4

Kreipinys

Žodis arba žodžių 
grupė, kuria 
kreipiamės.

Pavyzdžiui: Tomai, kur buvai?

Išskiriamas kabeliais.
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Parašyk pavaizduotų gyvūnų pavadinimus. Sugalvok ir 
užrašyk po sakinį, kreipdamasis į kiekvieną gyvūną.

Perskaityk Janinos Degutytės eilėraščių posmus. 
Rask ir mėlynai nuspalvink kreipinius bei jiems 
priklausančius žodžius. Virš posmų suklijuok 
eilėraščių pavadinimus. 

Bitė

Arklys

Gandras

5

Rask sakiniuose kreipinius ir nuspalvink mėlynai.

Saulele, kada patekėsi? Žvaigždelės, ar man nušviesite 
kelią? Baik pūsti, vėjau! Kur plauki, debesėli? Debesys, 
kur paslėpėte saulę? Kur nubėgsi, upeliuk? Kur miegate, 
gėlės, žiemą? Ar tau, kiškuti, žiemą nešalta?

6

7

Rask sakiniuose kreipinius ir sudėk trūkstamus 
skyrybos ženklus. Kreipinius ir jų skyrybos ženklus 
nuspalvink mėlynai.

Tėte  ar e is ime pasivaikščiot i. Kada š iandien 
gr įš i  mama? Eime vaikai  pasivaikščiot i. 
Daniel i  kodėl  vakar nebuvai  mokykloje? 
Gabi ja  papasakok apie  savo šuniuką.

Skrenda baltos gulbės
Iš namų į pietus.
– Gulbės, mano gulbės,
Ar čia maža vietos?

Miegokit, mano upės,
Po tiltais krištoliniais,
Sapnuokit, aukštos eglės,
Pilis iš debesų.

Miega berželiai
Baltam patale.
Egle, eglele,
Iš kur tu žalia?

8
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Parašyk po du būsimojo laiko veiksmažodžius su 
priešdėliais iš-, į-, už-, at-. Priešdėlį pažymėk sutartiniu 
ženklu (¬). Parašyk po sakinį su pasirinktais keturiais 
veiksmažodžiais.

Neš –  ,  .

Šoks –  ,  .

Duos –  ,  .

Veš –  ,  .

Augs –  ,  .

Gręš –  ,  .

Siūs –  ,  .

Sudaryk žodžių junginių iš būsimojo laiko 
veiksmažodžių (jų sugalvok) ir šių žodžių: mane, tave, 
save, manęs, tavęs, savęs, mūsų, jūsų.

Remdamasis schema baik rašyti taisyklę.

13

14

III. PRIEVEIKSMIS

Prieveiksmis

Gale rašome -(i)ai.

Pavyzdžiui: gražiai, 
tyliai.

Kalbos dalis.

Reiškia 
veiksmo 
ypatybę.

Atsako į 
klausimą 
kaip?

Prieveiksmis yra  dalis. Jis 
reiškia  , atsako 
į klausimą  . Prieveiksmio gale 
rašome . Pavyzdžiui, 

 .

1

2 Parašyk po giminišką prieveiksmį, atsakantį į 
klausimą kaip?

Tylus –  .  Drąsus –  . 
Žvalus –  .   Šiurkštus –  . 
Švelnus –  .  Grubus –  . 
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Pabrauk brūkšneliais prieveiksmius.

Geras, gerėja, gerai. Tyla, tylus, nutyla, tyliai. Drąsa, 

drąsus, drąsina, drąsiai. Geltonas, geltonai, geltonina. 

Malonus, malonumas, pamalonino, maloniai. Ramybė, 

ramindavo, ramuma, ramiai, ramino. Žalias, žaliai, 

žaluma, žaliavo, žalia.

Parašyk, kaip vaikas elgiasi.

Patarlėse įrašyk prieveiksmį, giminišką skliaustuose 
duotam būdvardžiui.

 (Aukštas) šoksi,  
(žemas) krisi.  (Dažnas) juokas ašaromis 
virsta.  (Vėlus) atėjusiems kaulai 
lieka. Blogos kalbos  (greitas) sklinda. 

 (Ilgas) derėsi –  
(brangus) mokėsi.

Lentelėje rask ir išbrauk septynis prieveiksmius. 
Žodžius nurašyk, sutartiniais ženklais pažymėk šaknį 
ir priesagą -(i)ai. Šalia prieveiksmio parašyk giminišką 
būdvardį.

r d u s l i a i

ž r a m i a i i

s ą u g n i a i

k s k u b i a i

t i k s l i a i

t a u k š t a i

s i l p n a i i

 

3

4

5

Stovi (kaip?) Juokiasi (kaip?) Bėga (kaip?)

Pabrauk skirtingos reikšmės prieveiksmį įsibrovėlį. 
Sugalvok ir įrašyk tinkamą prieveiksmį.

Žaliai, geltonai, apskritai. 
Tyliai, triukšmingai, ramiai. 
Vikriai, lėtai, greitai. 
Šiltai, šaltai, vėsiai. 
Garsiai, laimingai, džiaugsmingai. 
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