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Leidinio paskirtis – padėti mokiniams pagilinti ir įtvirtinti lietuvių kalbos žinias ir įgūdžius. 
Leidinys parengtas atsižvelgiant į aštuntokams sudėtingiausias kirčiavimo, rašybos ir skyrybos te-
mas ir gali būti taikomas su įvairiais vadovėliais. Kiekviena tema sudaryta remiantis neuroeduko-
logų rekomendacijomis, kaip suaktyvinti mokinių mąstymą ir išlaikyti susidomėjimą mokymosi 
objektu. Taip siekiama sudaryti sąlygas visiems mokiniams pagerinti mokymosi rezultatus.

 Kiekvienos temos pradžioje atkreipiamas mokinių dėmesys į tai, KAS SVARBU (žinios, są-
vokos, taisyklės), ir paaiškinama, KODĖL SVARBU (remiantis visuotine patirtimi nurodomi 
ir aktualizuojami svarbiausi kompleksiniai gebėjimai).

 ATIDŽIAI PERSKAITYKITE – šioje dalyje glaustai ir vaizdžiai pateikiamos, primenamos 
svarbiausios teorinės žinios, prie jų mokiniai visada gali grįžti atlikdami užduotis.

 PASIMOKYKITE IŠ PAVYZDŽIO – sudėtinė užduotis, atitinkanti kompleksinį gebėjimą, 
pavyzdys (su integruotomis strategijomis), kaip atlikti užduotis.

 PASIPRAKTIKUOKITE – užduotys, skiriamos savarankiškam darbui, padės mokiniams 
susiformuoti, pagilinti, patobulinti reikalingus gebėjimus (su pagalba, patarimais, primi-
nimais, nuorodomis). Galimi užduočių atsakymai teikiami leidyklos „Šviesa“ svetainėje 
(www.sviesa.lt) prie leidinio anotacijos.

 PAKARTOKITE – tarpinis įsivertinimas. Tai faktinių, procedūrinių, konceptualiųjų žinių 
apžvalga. Mokinys įsivertina pats (atpažįstu, gebu analizuoti ir pateikti pavyzdžių; suprantu, 
bet ne visada atpažįstu; nesuprantu). Jeigu jaučiasi viską supratęs, siūloma atlikti įsivertini-
mo užduotį. Jeigu suprato tik iš dalies arba mano, kad nieko neišmoko, siūloma dar kartą 
panagrinėti taisykles, jas pagrįsti pavyzdžiais ir pakartotinai atlikti užduotis.

 PASITIKRINKITE – dalyko žinių, gebėjimų pasitikrinimas, santrauka, mokėjimo mokytis 
įsivertinimas ir grįžtamasis ryšys. Ši sudėtinė užduotis jau gali būti vertinama pažymiu, tam 
pateikiama lentelė su nurodytu galimų surinkti taškų skaičiumi ir pažymiais, pasiekimų 
lygiais.

 PASVARSTYKITE – pakartotų, išmoktų dalykų apsvarstymas, jų pritaikymas.

 Kiekvieno skyriaus gale yra pasitikrinamasis testas APIBENDRINKITE su grįžtamuoju ry-
šiu ir įsivertinimu, nurodomi šaltiniai, kur mokinys gali pasimokyti papildomai. Leidinio 
pabaigoje – kompleksinis apibendrinamasis testas PASITIKRINKITE, KO IŠMOKOTE 
PER MOKSLO METUS.

Tikiuosi, kad šis leidinys bus puikus lietuvių kalbos korepetitorius – mokinių ir mokytojų 
pagalbininkas. Linkiu sėkmės!

Auksė Pukinskienė

ĮVADAS
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ATIDŽIAI  
PERSKAITYKITE

Lietuvių kalboje kai kurių links-
niuojamųjų žodžių kirtis nepasto-
vus. Pagal kirčio šokinėjimą skiria-
mi 4 kirčiavimo modeliai, vadinami 
kirčiuotėmis. Prisiminkite M rai-
dės kirčiavimo modelį (žr. Asta Ki-
bildienė, Audronė Janickienė, Ingri-
da Visockienė, Auksė Pukinskienė. 
Lietuvių kalba 8 kl. (Atrask). D. 1. 
Kaunas: Šviesa, 2019, p. 101).

Žodynuose šalia kiekvieno vardažodžio skaičiumi žymima jo kirčiuotė, pvz.: jra (1), smlis (2), giñtaras 
(3b), bangà (4). Žinant kirčiuotę galima lengvai nustatyti kirčio vietą ir taisyklingai tarti pavojingus linksnius. 
Patyrinėkite lentelę.

1 kirčiuotė 2 kirčiuotė 3 kirčiuotė 4 kirčiuotė

Vienaskaitos  
įnagininkas

Visada pastovi 
kirčio vieta ne ga-
lūnėje:

jra, jras, jroje, 
jrose

Visada trumpa kir-
čiuota galūnė:

smėliù, smėliùs

Visada trumpa kir-
čiuota galūnė:

bangà, bangàs, 
bangojè, bangosè

Daugiskaitos  
galininkas

Vienaskaitos  
vietininkas

Visada trumpa kir-
čiuota galūnė:

gintarè, gintaruosèDaugiskaitos  
vietininkas

FONETIKA IR KIRČIAVIMAS

1. PRAKTINĖS KIRČIAVIMO TAISYKLĖS

Taisyklingai perskaitykite sakinį Stovyklautojai pasistatė palapines. Kaip kirčiuoti žodį palapines? 
Raskite šį žodį „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (lkiis.lki.lt/dabartinis). Jame nurodyta, kad žodis 
palapnė (2) yra antrosios kirčiuotės. Dabar įsižiūrėkite į lentelę – antrosios kirčiuotės žodžių dau-
giskaitos galininkas visada kirčiuojamas galūnėje: palapinès.

KODĖL SVARBU?
Taisyklingai kalbantys žmonės kitiems palieka 
geresnį įspūdį, visuomenėje yra labiau gerbiami, 
jais pasitikima.

KAS SVARBU?
Mokėti taisyklingai kirčiuoti linksniuojamųjų 
žodžių pavojingus linksnius: vienaskaitos įna-
gininką ir daugiskaitos galininką, vienaskaitos 
ir daugiskaitos vietininką.

Kirtis šoka iš
galūnės į kamieną:
mokinỹs, mókiniu,  

mókinius.

3

Kirtis šoka
iš kamieno

į galūnę:
klãsė, klasè,  

klasès.

2

Kirtis išlieka
galūnėje:

lentà, lentóms,
lentàs.

41
Pastovus kirtis

kamiene:
mókslas, mókslu,

mókslams,  
mókslus.
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PASIMOKYKITE IŠ PAVYZDŽIO

Žodis Kirčiuotė  
(žr. lkiis.lki.lt/

dabartinis) 

Žodžio  
skaičius  

ir linksnis

Taisyklė (remiantis M raidės  
kirčiavimo modeliu ir lentele)

Kirčiuojama

pietus piẽtūs (4) daugiskaitos 
galininko  
linksnis

4 kirčiuotės žodžiai daugiskaitos galininko links-
nyje visada turi trumpą kirčiuotą galūnę.

pietùs

valgius vagis (2) daugiskaitos 
galininko  
linksnis

2 kirčiuotės žodžiai daugiskaitos galininko links-
nyje visada turi trumpą kirčiuotą galūnę.

valgiùs

vienu venas (3) vienaskaitos 
įnagininko 
linksnis

3 kirčiuotės žodžiai kirčiuotą galūnę turi vienas-
kaitos ir daugiskaitos vietininko linksnyje, kituo-
se linksniuose kirtis šoka iš galūnės į kamieną.

venu

žodžiu žõdis (2) vienaskaitos 
įnagininko 
linksnis

2 kirčiuotės žodžiai vienaskaitos įnagininko 
linksnyje visada turi trumpą kirčiuotą galūnę.

žodžiù

figas figà (2) daugiskaitos 
galininko  
linksnis

2 kirčiuotės žodžiai daugiskaitos galininko links-
nyje visada turi trumpą kirčiuotą galūnę.

figàs

malonumu malonùmas (2) vienaskaitos 
įnagininko 
linksnis

2 kirčiuotės žodžiai vienaskaitos įnagininko 
linksnyje visada turi trumpą kirčiuotą galūnę.

malonumù

Išsiaiškinkite nesuprantamų žodžių reikšmes lietuvių kalbos arba tarptautinių žodžių žodynuose 
(lkiis.lki.lt/dabartinis, www.lkz.lt/, www.zodynas.lt/tarptautinis-zodziu-zodynas).
1 Figà (2) – šilkmedinių šeimos šiltųjų kraštų vaismedis, vedantis minkštus, valgomus vaisius; jo vaisius.
2 Vizris (2) – aukščiausias kai kurių Rytų šalių pareigūnas, didikas.
3 Agà (turk. ponas) – sultonų Turkijos karo vadų, rūmų tarnų viršininko titulas.

Kaip skaitydami sukirčiavote pabrauktus žodžius? Ar suabejojote juos tardami? Pasitikrinkite, kaip 
šie žodžiai kirčiuojami.

Garsiai ir raiškiai perskaitykite tekstą.

Valgydamas pietus, karalius buvo linksmas ir keletą kartų pagyrė vyriausiąjį virėją už skanius valgius ir 

už tai, kad stengiasi gauti vis ką nors nepaprasta; o virėjas, žinodamas, koks skanėstas dar laukia, maloniai 

šypsojosi ir atsakinėjo vos vienu kitu žodžiu, pavyzdžiui: „Negirk dienos be vakaro!“ arba „Viskas gerai, kas 

gerai baigiasi!“; ir karalaitės jau ėmė smalsauti, ką virėjas dar žada patiekti. Bet kai atnešė ir ant stalo pa-

dėjo nuostabiąsias figas1, visi sužavėti tik pratarė: „O o o!“

– Kokios prinokusios, kokios apetitą žadinančios figos! – sušuko karalius. – Esi tikras šaunuolis, vyriau-

siasis virėjau, tu vertas ypatingos mūsų malonės!

Taip kalbėdamas karalius, kuris skanėstais švaistytis nemėgo, ėmė figas dalyti pats savo rankomis. Ka-

ralaičiai ir karalaitės gavo po dvi figas, rūmų damos, viziriai2 ir agos3 – po vieną, kas liko, pasistatė prie savęs 

ir su didžiausiu malonumu pradėjo valgyti.

Vilhelmas Haufas. Pasakojimas apie mažąjį Muką

2.  Nustatykite žodžio skaičių ir linksnį.

1.  Raskite žodį žodyne ir pažiūrėkite, kokia jo kirčiuotė.

3.  Remdamiesi M raidės kirčiavimo modeliu arba lentele (žr. p. 4)  
nustatykite, kaip šie žodžiai turi būti kirčiuojami.
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Dabar atlikite užduotis savarankiškai.

PASIPRAKTIKUOKITE
1 „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ raskite šių žodžių kirčiuotes, jas parašykite ir remdamiesi 

taisyklėmis sukirčiuokite nurodytus šių žodžių linksnius.

Žodis, kirčiuotė Vns. Įn. Dgs. G. Vns. Vt. Dgs. Vt.

knygà (su) knyga knygas

rãštas raštu raštus

ssiuvinis sąsiuviniu sąsiuvinius sąsiuvinyje sąsiuviniuose

pamokà pamokoje pamokose

klãsė klase klases

súolas suole suoluose

stãlas stalu stalus stale staluose

lentà (su) lenta lentas lentoje lentose

rašklis rašikliu rašiklius

užduots užduotyje užduotyse

mokinỹs mokinyje mokiniuose

mókytoja (su) mokytoja mokytojas mokytojoje mokytojose

mokyklà (su) mokykla mokyklas

pértrauka (su) pertrauka pertraukas pertraukoje pertraukose

2 Taisyklingai sukirčiuokite paryškintų trečiosios kirčiuotės daiktavardžių daugiskaitos galininką. 
(Prieš atlikdami užduotį dar kartą perskaitykite taisykles (žr. lentelę, p. 4).)

1. Visi lėkė lyg galvas pametę. 2. Ūkininkas sumalė grūdus. 3. Vaikai nereagavo į pastabas. 4. Įpykę 
miestelėnai paleido gerkles. 5. Šią vasarą aplankiau net penkias parodas. 6. Direktorius pasirašė dvi bendra-
darbiavimo sutartis. 7. Jis jau buvo palaidojęs visas viltis. 8. Visi trys broliai gerbė savo žmonas.

3 Pabraukite tą variantą, kuriame taisyklingai sukirčiuotos visos žodžio formos. (Kad būtų lengviau, 
pirmiausiai nustatykite žodžių kirčiuotes (lkiis.lki.lt/dabartinis), prisiminkite M raidės kirčiavimo mo-
delį, patyrinėkite taisyklių lentelę.) Savo pasirinkimą pagrįskite – parašykite taisyklę.

Raidýnas – raidýnu, raidýne, raidýnus
Raidỹnas – raidynù, raidynè, raidynùs

Viẽnas – vienù, vienamè, vienùs
Venas – venu, vienamè, venus

Šokolãdas – šokoladù, šokoladè, šokoladùs
Šokolãdas – šokolãdu, šokolãde, šokolãdus

Įžỹmus – įžỹmiu, įžymiamè, įžỹmius
Įžymùs – įžymiù, įžymiamè, įžymiùs
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4 Išrašykite žodžius, pavartotus vienaskaitos ir daugiskaitos vietininko linksniu. Tuos žodžius su-
kirčiuokite. (Kad būtų lengviau, pirmiausia nustykite jų kirčiuotes (lkiis.lki.lt/dabartinis) ir lentelėje 
patyrinėkite, kaip kirčiuojamas skirtingų kirčiuočių vienaskaitos ir daugiskaitos vietininkas.)

1. Akyse – kaip šilkas, už akių – kaip vilkas. 2. Aklųjų karalystėje ir vienaakis karalius. 3. Atsibosta arkliui 
pavalkuose1, o žmogui varguose. 4. Gudri galva ir girioje nepaklysta. 5. Ir pragare priprasti galima. 6. Tiesa 
ir tamsumoje žiba. 7. Augink vilką namuose – jis tavo avis pirmiausia išpjaus. 8. Bus aruode2 – bus ir puode.

1 Pavalka (3) – arkliui ant kaklo maunama pakinktų dalis.
2 Arúodas (1) – klėties užtvaras grūdams, rūsio – bulvėms pilti.

5 Išrašykite žodžius, pavartotus vienaskaitos įnagininko ir daugiskaitos galininko linksniais. Tuos 
žodžius sukirčiuokite. (Kad būtų lengviau, pirmiausiai nustatykite jų kirčiuotes (lkiis.lki.lt/dabarti-
nis) ir lentelėje patyrinėkite, kaip kirčiuojamas skirtingų kirčiuočių vienaskaitos įnagininkas ir daugis-
kaitos galininkas.)

1. Auksinis plaktukas ir geležines lubas prakala. 2. Alksniu gimęs ąžuolu neaugsi. 3. Be darbo gyventi – 
svetimu prakaitu praustis. 4. Atšipusiu kirviu malkų neprikaposi. 5. Būk kuklus su jaunesniu, mandagus 
su senesniu. 6. Ąžuoline siena nuo mirties neatsitversi. 7. Saugok kišenes turguje. 8. Gudrybe visas duris 
atidarysi.

PAKARTOKITE
1 Kuo skiriasi 1 ir 4 kirčiuočių žodžių kirčiavimas? Pateikite pavyzdžių.

Atpažįstu 1 ir 4 kirčiuočių žo-
džius, išmanau, kuo skiriasi jų 
kirčiavimas, galiu paaiškinti  
ir pateikti pavyzdžių.

Nesuprantu, kuo skiriasi 1 ir 4 
kirčiuočių žodžių kirčiavimas, 
nemoku jų kirčiuoti.

Suprantu, kuo skiriasi 1 ir 4 kir-
čiuočių žodžių kirčiavimas, bet 
ne visada moku taisyklingai  
juos sukirčiuoti.

2 Kuo skiriasi 2 ir 3 kirčiuočių žodžių kirčiavimas? Pateikite pavyzdžių.

Atpažįstu 2 ir 3 kirčiuočių žo-
džius, suprantu, kuo skiriasi jų 
kirčiavimas, galiu paaiškinti  
ir patekti pavyzdžių.

Nesuprantu, kuo skiriasi 2 ir 3 
kirčiuočių žodžių kirčiavimas, 
nemoku jų kirčiuoti.

Suprantu, kuo skiriasi 2 ir 3 kir-
čiuočių žodžių kirčiavimas, bet 
ne visada moku taisyklingai  
juos sukirčiuoti.

3 Kodėl reikia mokėti taisyklingai kirčiuoti?

Suprantu ir galiu paaiškinti,  
kodėl reikia mokėti taisyklin- 
gai kirčiuoti.

Iš dalies suprantu, kodėl reikia 
mokėti taisyklingai kirčiuoti.

Nesuprantu, kodėl reikia mokėti 
taisyklingai kirčiuoti.
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Jeigu viską supratote ir išmokote, atlikite įsivertinimo užduotį. Jei supratote tik iš 
dalies arba manote, kad nieko neišmokote, dar kartą panagrinėkite taisykles, jas pa-
grįskite pavyzdžiais ir pakartotinai atlikite 1–5 užduotis.

PASITIKRINKITE
Rausvuose lentelės langeliuose įrašykite tinkamas žodžių formas, jas sukirčiuokite ir paaiškinkite, 
kodėl taip sukirčiavote.

Žodis Vns. Įn. Dgs. G. Vns. Vt. Dgs. Vt. Taisyklė 

įvadas

raudonas

laimė

šiaurinė

bėgikas

miestas

koks

pinigas

tėvas

lankas

žuvis

įdomus

Skiriama po 1 tašką už taisyklingai įrašytą ir sukirčiuotą žodį (36 taškai) ir už pritaikytą taisyklę 
(4 taškai). Pasitikrinkite atsakymus, suskaičiuokite taškus, užpildykite įsivertinimo lentelę ir suži-
nokite rezultatus.

Lygis Nepatenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taškai 0–3 4–7 8–11 12–15 16–19 20–23 24–27 28–31 32–35 36–40

PASVARSTYKITE
Kaip pagrįstumėte teiginį „Gudrybe visas duris atidarysi“? Kuriais šios temos argumentais pasirem-
tumėte? Kodėl?
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ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
Tarptautiniai žodžiai dažniausiai kirčiuojami pagal pirmąją arba antrąją kirčiuotę.

1 Tvirtapradė priegaidė yra tada, kai kirčiuoto skiemens ilgasis balsis arba dvigarsis pradedamas tarti stipresniu balsu, o baigiamas 
silpnesniu. Tvirtapradė priegaidė žymima dešininiu kirčio ženklu (výras, krmas, móteris, tvas, lóva).

2 Tvirtagalė priegaidė yra tada, kai kirčiuoto skiemens ilgasis balsis arba dvigarsis pradedamas tarti silpnesniu balsu, o baigiamas 
stipresniu, kylančiu. Tvirtagalė priegaidė žymima riestiniu kirčio ženklu (põnas, žvỹras, ltas).

2. TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS

KODĖL SVARBU?
Taisyklingas tarptautinių žodžių, terminų varto-
jimas ir tarimas atskleidžia žmogaus išprusimą. 
Nuo kirčiavimo gali priklausyti net žodžio reikš-
mė (plg.: alkãnai (sotieji angliavandeniliai, pvz., 
metãnas, etãnas) ir álkanai tgrei).

KAS SVARBU?
Mokėti taisyklingai tarti ir kirčiuoti tarptautinius 
žodžius.

1 kirčiuotės linksniuojami 
tarptautiniai žodžiai

2 kirčiuotės linksniuojami 
tarptautiniai žodžiai

Nelinksniuojami  
tarptautiniai žodžiai

 su baigmenimis, turinčiais tvirta-
pradę priegaidę1 (seánsas, alja);

 su nekirčiuotomis priesagomis 
-ija (demokrãtija, distáncija), 
-ika (fzika), -elis (mòdelis), -eris 
(dùbleris), -ikas (chèmikas), -usas 
(vrusas) ir kt.

 vienaskaitos galininko linksnyje 
turintys tvirtagalę priegaidę2 
(progrãmą, laureãtą);

 vienaskaitos galininko linksnyje 
turintys trumpąjį kirčiuotą balsį 
priešpaskutiniame skiemenyje 
(konspèktą, telefòną).

 dažniausiai turi kirčiuotą galinį 
skiemenį, kuris baigiasi tvirtaga-
liu -ė (atelj) arba trumpaisiais 
balsiais -a, -i, -o, -u (buržuà, žiur, 
lotò, meniù).

Taisyklingai perskaitykite sakinį Gydytojas tiksliai nustatė diagnozę. Kaip kirčiuoti 
žodį diagnozę? Raskite šį žodį „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (lkiis.lki.lt/dabarti-
nis). Jame nurodyta, kad žodis diagnòzė (2) yra antrosios kirčiuotės. Dabar pažiūrėkite 
į lentelę – antrosios kirčiuotės tarptautinių žodžių vienaskaitos galininko linksnis turi 
trumpąjį kirčiuotą balsį priešpaskutiniame skiemenyje: diagnòzę.

1 kirčiuotės žodžių kirtis yra 
pastovus – visų linksnių kirčiuo-
jamas tas pats kamieno skiemuo, 
pvz.: diktántams, diktántus.

2 kirčiuotės žodžių daugiskaitos 
naudininkas turi kirčiuotą prieš-
paskutinį skiemenį, o daugiskaitos 
galininkas – kirčiuotą galūnę,  
pvz.: olimpiãdoms, olimpiadàs.
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ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
Lietuvių kalboje yra vienuolika kalbos dalių: penkios kaitomosios (daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, 

įvardis, veiksmažodis) ir šešios nekaitomosios (dalelytė, prielinksnis, jungtukas, jaustukas, ištiktukas, prie-
veiksmis (skirstomi į skyrius – vietos, laiko, būdo, priežasties, tikslo; kai kurie gali būti laipsniuojami). Yra 
trys neasmenuojamosios veiksmažodžio formos: dalyvis, padalyvis, pusdalyvis. Prisiminkite, kaip kaitomos 
kalbos dalys.

Daiktavardis Skirstomi į bendrinius ir tikrinius, kaitomi skaičiais ir linksniais, turi giminę, kai kurie gali 
būti sangrąžiniai.

Būdvardis Yra kokybiniai ir santykiniai, kaitomi giminėmis, skaičiais ir linksniais, kai kurie laipsniuo-
jami, kai kurie gali būti įvardžiuotiniai.

Skaitvardis Skiriami kelintiniai ir kiekiniai (pagrindiniai, dauginiai, kuopiniai, trupmeniniai). Kaitomi 
linksniais, kai kurie – giminėmis, skaičiais, kai kurie laipsniuojami, kelintiniai gali būti įvar-
džiuotiniai. 

Įvardis Skirstomi į asmeninius, parodomuosius (apibrėžiamuosius), klausiamuosius-santykinius, 
neapibrėžiamuosius. Kaitomi linksniais (dauguma), kai kurie – giminėmis, skaičiais, kai 
kurie gali būti įvardžiuotiniai, vienas sangrąžinis (savęs).

Veiksmažodis Kaitomi skaičiais, nuosakomis (tiesioginė, tariamoji, liepiamoji), laikais, asmenimis, kai 
kurie gali būti sangrąžiniai. 

Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos

Dalyvis Yra veikiamosios ir neveikiamosios rūšies, kaitomi giminėmis, skaičiais, linksniais, laikais, 
kai kurie gali būti įvardžiuotiniai, sangrąžiniai, kai kurie laipsniuojami. 

Padalyvis Kaitomi tik laikais, kai kurie gali būti sangrąžiniai.

Pusdalyvis Kaitomi giminėmis ir skaičiais, kai kurie gali būti sangrąžiniai.

3. KALBOS DALIŲ GRAMATINIŲ POŽYMIŲ IR RAŠYBOS  
KARTOJIMAS

KODĖL SVARBU?
Automatiškai atpažindami kalbos dalis, mokė-
dami suskirstyti jas žodžio dalimis, taisyklingai 
linksniuodami ir asmenuodami išvengsite dau-
gumos rašybos klaidų.

KAS SVARBU?
Suprasti, kaip kinta žodžio dalys žodžius kaitant 
arba sudarant naujus žodžius.

Atkreipkite dėmesį, kaip žodžių kaitymas keičia sakinio prasmę, – sudarykite sakinių iš ke-
turių žodžių: berniukas, brolis, duoti, bandelė.

 Berniukas broliui davė bandelę.
 Berniuko brolis duos bandelių.
 Berniukui broliai duodavo bandelių.
 Berniukams brolis duodavęs bandelių.

 ...
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PASIMOKYKITE IŠ PAVYZDŽIO

Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius.

Garsiai ir raiškiai perskaitykite eilėraštį.

Salomėja Nėris

GELTONOS VĖLIAVOS

Tyliai plevėsuoja vėliavos geltonos, –

Saule nudažytos, tyliai plevėsuoja. –

Raganos paleido šilko plaukus plonus. –

Ar girdi, kaip žemė gedulu alsuoja?

Vėliavos geltonos vakare šlamėjo, –

Skraidė aukso gulbėm soduose, alėjoj.

Mėlyni šešėliai šūkavo suėję:

Kilkime su vėju, skriskime su vėju!

Vakare sutiksi prieblandoj gražuolę, –

Pasaką vaikystės atsiminsi vėlei. –

Tūkstančiai gyvybių ją maldaus parpuolę. –

Pasitiks šešėliai, palydės šešėliai.

Vėliavos geltonos – gėlės nužydėję,

Verkia mėnesienoj gedulo trimitai.

Keistas nujautimas vaikšto po alėją:

Ką gi tu sakysi viešniai neprašytai?

1.  Keldami klausimus nustatykite, kokia tai kalbos dalis.

3.  Nustatykite, kaip kaitomas nurodytas žodis, ir užpildykite lentelę.
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tyliai prieveiksmis būdo – – – – nelyginamasis – –

šešėliai daiktavardis bendrinis vyr. g. dgs. V. – – – –

skriskime veiksmažodis – – dgs. – liepiamoji – – pirmasis

tūkstančiai skaitvardis kiekinis – dgs. V. – – – –

ją įvardis asmeninis mot. g. vns. G. – – – –

parpuolę dalyvis veikiamasis vyr. g. dgs. V. – – būt. k. l. –

geltonos būdvardis kokybinis mot. g. dgs. V. – nelyginamasis – –

2.  Raskite lentelėje tos kalbos dalies gramatinius požymius.
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Kaitomi žodžiai Nekaitomi žodžiai

Žodis Kalbos dalis Žodis Kalbos dalis

Kurių kalbos dalių nėra šiuose eilėraščiuose? Įvardykite ir parašykite po pavyzdį.

2 Surašykite lentelėje kaitomąsias kalbos dalis ir išnagrinėkite morfologiškai. (Remkitės pavyzdžiu.)

Saulę sapnuodamos, supasi šakos.
Vakaro vėjas myluoja krūtinę.
Skęsta mintis į liepsnojančius vakarus.
Mylimą vardą topoliai mini.
Salomėja Nėris. Saulėleidis

Dabar atlikite užduotis savarankiškai.

PASIPRAKTIKUOKITE
1 Pabrauktus žodžius sugrupuokite į kaitomus ir nekaitomus, nurodykite, kuri tai kalbos dalis.

Paulina Žemgulytė 
PRIE MARIŲ
Palikau žolės žalumą,
Ilgaplaukį vėją
Ir vieną vakarą,
Po saulėlydžio šokant žuvims,
Išėjau.
Man ant veido,
Man ant rankų,
Man ant lūpų –

smėlis.
O, ta dangaus ir vandens laisvė...

Paulina Žemgulytė 
SENAS LAIKRODIS
Sidabrinė laikrodžio švytuoklė
(Apsigyvenusi šiuose namuose
Jau seniai)
Niekur neskuba
(Nei į mokyklą,
Nei į kiemą),
Bet ir nesustoja,
Ir todėl
Po vasaros
Per rudenio rūką
Pamažu pamažu
Atsiiria žiema ilgoji.
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3 Išlinksniuokite. (Prisiminkite, kad įvardžiuotiniai būdvardžiai sudaromi iš paprastojo būdvardžio ir 
asmeninio įvardžio jis, ji, o nosinės raidės žodžių galūnėje rašomos net keturiuose linksniuose.)

Vienaskaita
V. kas? klampusis kelias, didžioji kelionė
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kur? 
Daugiskaita
V. kas? klampieji keliai, didžiosios kelionės
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kur? 

4 Pateiktus veiksmažodžius parašykite nurodyta forma. (Prisiminkite, kaip padaromi veikiamosios ir 
neveikiamosios rūšies dalyviai.)

Daryti (dal., veik., būs. l., vyr. g., dgs. V.) – 
Augti (dal., veik., es. l., mot. g., dgs. G.) – 
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Dirbti (dal., veik., būt. k. l., vyr. g., dgs. G.) – 
Gyventi (dal., veik., būt. d. l., vyr. g., vns. V.) – 
Būti (dal., veik., būt. k. l., mot. g., vns. N.) – 
Rašyti (dal., neveik., es. l., vyr. g., vns. Vt., įvardž.) – 
Skaityti (dal., neveik., būt. l., mot. g., dgs. G., įvardž.) – 
Laukti (dal., neveik., būt. l., vyr. g., vns. G., įvardž.) – 
Leisti (pad., es. l., sangr.) – 
Versti (pusd., mot. g., vns., sangr.) – 

5 Įrašykite praleistas raides.

Darbšči j  skruzd li  (dgs. K.); nepaž stam j  žmog  (vns. G.); vyriausi j  seserimi 
(vns. Įn.); atvir sn me pokalb je (vns. Vt.); aukšč si se medži se (dgs. Vt.); kair jam žibintui 
(vns. N.); dešin j  sparn  (vns. G.); kel s tūkstant s s (mot. g., dgs. G.); nuostab j m paukš- 
t liui (vns. Įn.); šalt j  žiem  (dgs. K.).

2 Kurios kalbos dalys yra kaitomos ir kaip? Išvardykite ir paaiškinkite.

Gebu kaityti kaitomąsias kalbos 
dalis, galiu jas išvardyti ir pateik-
ti pavyzdžių.

Žinau, kurios kalbos dalys yra 
kaitomosios, bet atlikdamas  
užduotis darau klaidų.

Neišmanau, kurios kalbos dalys 
kaip kaitomos. Negaliu jų išvar-
dyti ir pateikti pavyzdžių.

Jeigu viską supratote ir išmokote, atlikite įsivertinimo užduotį. Jei supratote tik iš 
dalies arba manote, kad nieko neišmokote, dar kartą panagrinėkite taisykles, jas pa-
grįskite pavyzdžiais ir pakartotinai atlikite 1–5 užduotis.

3 Kodėl reikia žinoti, kaip kaitomos kalbos dalys, ir mokėti jas kaityti? 

Suprantu, kodėl reikia mokėti 
kaityti kalbos dalis.

Iš dalies suprantu, kodėl reikia 
mokėti kaityti kalbos dalis.

Nesuprantu, kodėl reikia mokėti 
kaityti kalbos dalis.

Atpažįstu visas kalbos dalis ir 
galiu pateikti pavyzdžių.

Žinau kalbos dalių pavadinimus, 
bet ne visada jas atpažįstu.

Neatpažįstu kalbos dalių ir nega-
liu pateikti pavyzdžių.

Pakartokite
1 Kiek ir kokių kalbos dalių yra lietuvių kalboje? Išvardykite ir pateikite pavyzdžių.
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Pasitikrinkite
Perskaitykite eilėraštį. Įrašykite praleistas raides. Raskite žodžius, atitinkančius lentelėje pateikia-
mas morfologines charakteristikas, ir įrašykite juos į tinkamą pirmos skilties eilutę. Antroje skiltyje 
nurodykite kalbos dalies pavadinimą.

Judita Vaičiūnaitė
LAUMIUKĖ
O m sų ežeras nakč  užš lo,
užp stė skalb klas – ir laumėms li dna,
ir visos mes suš lome be galo,
nugrim dom į pusn nų balt  dugn ...

O virš lazd nų k la baltas r kas.
O tokio speigo pirm kart sulaukėm...
O sniegas – lyg ž sų ir gulbi  p kas,
jį verp  naktimis maž tė laumė...
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asmeninis – – dgs. K. – – –

laiko – – – – – – –

– – – – – tiesioginė būt. k. trečiasis

bendrinis – mot. g. dgs. G. – – –

bendrinis – mot. g. dgs. N. – – –

kokybinis nelyg. l. bev. g. – – – – –

– – – dgs. – tiesioginė būt. k. pirmasis

bendrinis – vyr. g. dgs. K. – – –

bendrinis – mot. g. dgs. K. – – –

kokybinis – mot. g. vns. V. – – –

Skiriama 20 taškų už eilėraštyje įrašytas tinkamas raides, po 1 tašką už kiekvieną surastą žodį ir už 
nurodytą kalbos dalies pavadinimą (20 taškų).

Pasitikrinkite atsakymus, suskaičiuokite taškus, užpildykite įsivertinimo lentelę ir sužinokite re-
zultatus.

Lygis Nepatenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taškai 0–3 4–7 8–11 12–15 16–19 20–23 24–27 28–31 32–35 36–40


