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Dviskiemenis žodis Triskiemenis žodis Keturskiemenis žodis

Apibrauk mišriuosius dvigarsius žyminčias raides. Suskiemenuok  
žodžius su mišriaisiais dvigarsiais. Parašyk po vieną suskiemenuotą  
žodį į tinkamas vietas.

Kartą gyveno senelis. Jo barzda ir ūsai buvo labai ilgi ir baltut baltutėliai. 
Vieną šaltą žiemos vakarą senelis sėdėjo savo šiltoje trobelėje. Netikėtai jį pasiekė 
žinia, kad neturtingo siuvėjo šeimai nutiko nelaimė. Sugedo siuvamoji mašina  – 
pagrindinis šeimos pragyvenimo šaltinis. Gerasis senelis nė nedvejodamas 
nuklampojo pas siuvėją ir padovanojo jam siuvamąją mašiną. Atsidėko damas 
siuvėjas pasiuvo seneliui šiltą raudoną kostiumą, kuris buvo stebuklingas. 
Ilgabarzdis kasmet Kalėdų naktį aplanko visus namus ir po eglute palieka dovanų.

Rūtenis Indriekus

 

Įrašyk tinkamus mišriuosius dvigarsius žyminčias raides.

K nas,  sp duliai,  v vėjo,  p vas,  š kas,  š nas,  

k klynas,  r kos,  B tija,  vas,  m žinas,  kanas,   

sąžin gas,  d gis,  d kės,  s tis,  tv tas,  d bas,  glis, 

tynės,  k mėlė,  k pis,  gurys,  tv tas,  k mas,  t pė.

Prie kiekvieno kiškio suklijuok tinkamus lipdukus.
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Yra mišrusis dvigarsis Nėra mišriojo dvigarsio
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Užpildyk lentelę.

Koks?
Kokia?

Kokį?
Kokią?

Kokiame?
Kokioje?

Kokie? 
Kokios? Kokių? Kokiuose?

Kokiose?

ąžuolinis
popierinė
darbštus
nedrąsi

Įrašyk tinkamas galūnes. Apibrauk vyriškosios giminės žodžių junginius.

Tank  girią, su brang  motule, skan  duonelę, žal  

skarele, švar  suknelę, nuostab  mergaitei, pušin  lentelei, 

skardž  balsais, gūdž  naktį, šlap  kelnių, medin   

įran kiams, skamb  dainose, belap  medžių, smals  vaikai,  

saldž  kriaušę, malon  tetai, skaisč  saulei, patog  

kėdutes, svarb  įvykiu, trap  kepinys, minkšt  pataluose,  

laukin  žvėrys, vyresn  dukterį, namin  žąsiai.

Ištaisyk klaidas.

Sraune upe sunku plaukti. • Nupirk saldainį brangem broliui. • Tankiuose lazdyno 

šakose apsigyveno triukšmingu žvirblių porelė. • Kiekvieną dieną valgau šviežes 

daržoves. • Nutilus skambei simfonijai pasigirdo garsus plojimai. • Nuskyniau saldžę 

vyšnią. • Žalias laukais ir miškais driekėsi platus Nemuno vingiai. • Tėtis mamai 

padovanojo sidabrinią apyrankę. • Jaukioja kavinėje gėrėme kvapę arbatą.

Įrašyk tinkamus būdvardžius.

Sukti  girnas buvo itin sunku. • Lentynose buvo 

 knygų. • Negalima pasitikėti  

žmonėmis. • Mergaitė džiaugėsi  skrybėle. • Mūsų sode noksta 

 obuoliai. • Automobilis riedėjo  

gatvėmis. • Priešininkų komanda išsiskyrė  apranga.  

•  kuprinėse pridėta ir  daiktų.

akmeninis • platus • nepažįstamas • ryškus • įdomus • sunkus • dailus • antaninis • nereikalingas 
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Pažymėk reikšmines paryškintų žodžių dalis.  
Pabrauk žodžius su dalele si. 

Ežiukų šeimyna po senojo plačiašakio miško ąžuolo šaknimis įsirengė erdvų 

namą. Ežiai čia gyvena jau seniai. Jie iš čia niekur nesitraukia, nes jiems šiuose 

namuose gera ir malonu. Paprastai pirmas į dienos šviesą išropoja tėtis ežys, 

paskui mama ežienė, paskiausiai pasirodo jų vaikučiai ežiukai.
Mantas Bobinas

Suskirstyk žodžius reikšminėmis žodžio dalimis.

Žodis Priešdėlis Šaknis Priesaga Galūnė

žaidimas – žaid- -im- -as

nedidelis

pasaulis

mokinė

berniukams

neužlipa

skalbyklose

ypatingas

greitai

žemėlapyje

Šalia schemų suklijuok tinkamus lipdukus.
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 1. Šis kūrinys:
£ drama,   £ sakmė,   £ autorinė pasaka,   £ laiškas,   £ padavimas.

 2. Kokia kūrinio tema? ______________________________________________________

 3. Kuriuo paros laiku vyksta veiksmas? ______________________________________

 4. Veiksmas vyksta:
£ palapinėje,   £ miegamajame,   £ vonios kambaryje,   £ virtuvėje.

 5. Kas pagrindiniai ištraukos veikėjai? _______________________________________

 6. Kuri veiksmų grandinė tinka pasakojimui? 
£ Kabarojasi � čiumpa � ropščiasi � puola � išsigąsta.
£ Dingsta � mėto � užsiropščia � pasigirsta � guliu.
£ Sėdžiu � pavadinu � pabyra � šokinėja � nutyla.
£ Guliu � pasigirsta � ropščiasi � sučeža � prapuola.

 7. Pažymėk klaidingą teiginį.
£ Susuku iš žurnalo ritinėlius ir pasidarau žiūronus.
£ Nuo lentynos pabyra žurnalai.
£ Baubukai rado seną žurnalo numerį.
£ Sučeža lapai ir baubukai prapuola.

 8. Ką reiškia posakis prapulti lyg skradžiai į žemę? Parašyk.
__________________________________________________________________________

 9. Išrink iš teksto ir įrašyk tinkamus vaizdingus veiksmažodžius.
Guliu po antklode ir bijau net __________________. • Besiklausant kažkas man 

_________________ į koją. • Išvyniojusi saldainį ________________ į burną. • Keletas 
spalvingų būtybių ______________ ant mano lovos. • Smagiai ______________ savo 
mažytėmis kojytėmis. • Triukšminga kompanija __________________ į šalis. • Vieni 
__________________ aukštyn knygų lentynomis, kiti ima __________________ mano 
stalčiuose. • Atsargiai atidengiu antklodę ir __________________ į jų radinį. • Jie vienas 
po kito stumdydamiesi ima __________________ į žurnalą. • Aš tik strykt iš lovos ir 
__________________ žurnaliuką.

 10.  Parašyk, kokį įspūdį tau paliko šis kūrinys. Kodėl?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 11.  Tekste minimas žurnalas vaikams ________________________________. Parašyk 
žurnalo, kurį mėgsti skaityti, pavadinimą. _________________________________ 
Kodėl jį skaitai? __________________________________________________________
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