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KETVIRTOJI  PAMOKA

BENDRAVIMAS

Kaip paprašyti
Kaip atsakyti į prašymą

GRAMATIKA

1. Daiktavardžių linksniai.
Daugiskaita.

Galininkas.
Vietininkas.

2. Būdvardžių linksniai.
Vienaskaita.

Vietininkas.
Daugiskaita.

Galininkas.
Vietininkas.

3. Įvardis savo.
4. Kiekiniai skaitvardžiai.
5. Veiksmažodžiai. Esamasis laikas. -o tipas.
6. Lyginimo raiška.

... kaip ...
7. Laiko raiška. Valandos.
8. Klausimai.

Kiek ... ?
Kokios spalvos ... ?
Ką tu dėvi?
Ką tu avi?

ŽODYNAS

Drabužiai
Spalvos
Oras
Medžiagų pavadinimai su -inis
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BENDRAVIMAS

KAIP PAPRAŠYTI
KAIP ATSAKYTI Į PRAŠYMĄ

1 užduotis. Perskaitykite pokalbius arba jų paklausykite ir atsakykite į 
klausimus.

Milda turguje. 

Milda Prašom duoti kilogramą morkų, du kilogramus  
 bulvių ir du kilogramus obuolių.
Pardavėja Raudonų ar geltonų?
Milda Ar raudoni saldūs?
Pardavėja Ne, rūgštūs, bet geltoni saldūs.
Milda Tada geltonų.
Pardavėja Viskas?
Milda Ne, dar tris citrinas ir kilogramą pomidorų.
Pardavėja Prašom. Ar dabar viskas?
Milda Taip, viskas. Kiek mokėti?
Pardavėja Septyni eurai dvidešimt centų.

Milda su Daiva drabužių parduotuvėje. 

Milda Daiva, šita suknelė man per didelė.  
 Gal gali atnešti kitą? Man patinka  
 šitas modelis.
Daiva Tau jis tikrai tinka. Ir žalia spalva graži.
Milda Taip, aš labai mėgstu žalią spalvą.
Daiva Žinai, nėra žalios. Tokio dydžio yra tik geltona ir   
 pilka.
Milda Duok pilką. Ne, gal geltoną. Nenoriu būti pilka kaip  
 pelė.
Daiva Imk, pasimatuok šitą.
Milda Na, kaip? Gražu?
Daiva Hmm… Šiaip sau. Gal geriau atnešti pilką?
Milda Ne, nenoriu pilkos. Gal tada geriau pirkti sijoną ir   
 megztinį?
Daiva Gal… Pabandyk pasimatuoti. Reikia pažiūrėti.
Milda Gerai, paduok tą tamsiai rudą sijoną ir žalią   
 megztinį. Gerai?
Daiva Yra gražus taškuotas sijonas. Nori?
Milda O! Labai gerai, nes aš turiu taškuotą šalikėlį.

1. Kokių daržovių perka Milda?
2. Kokių vaisių ji perka?
3. Kiek kainuoja daržovės ir  
vaisiai?

1. Ką Milda nori pirkti 
pradžioje?
2. Kodėl ji nenori pilkos 
suknelės?
3. Kodėl Milda nori pirkti sijoną 
ir megztinį?
4. Kodėl gerai taškuotas sijonas?
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Prancūzijos ambasadoje skamba telefonas. 

Sekretorė Alio. Prancūzijos ambasada.
Vyras Laba diena. Prašyčiau pasakyti, ar yra  
 ponas ambasadorius.
Sekretorė Ne, jo dabar nėra. Ambasadorius Prancūzijoje. Gal  
 aš galėčiau padėti?
Vyras O gal yra ponas Beranžė?
Sekretorė Taip, yra.
Vyras Gal galėtumėte pakviesti prie telefono?
Sekretorė Prašom palaukti, tuojau pakviesiu.

Kaip paprašyti Kaip atsakyti į prašymą

Prašom ... . Prašom.
Prašyčiau ... . Žinoma.
Gal / Ar gali (galite) ... . (Taip,) Mielai. Mielai, bet ... .
Gal / Ar galėtumėte ... .
Būk geras, pasakyk ... .

Prašom palaukti. 
Palaukite minutėlę.
Vieną minutę!

2 užduotis. Perskaitykite tekstą ir pažymėkite, kurie teiginiai teisingi, o 
kurie — neteisingi.

Daivos tautiniai drabužiai

Daiva Petrulytė yra Vilniaus universiteto studentė. Ji studijuoja lietuvių kalbą ir literatūrą. Daiva 
labai mėgsta liaudies muziką, dainas, šokius, ji dainuoja ir šoka folkloro ansamblyje.

Šiandien svečiuose yra Veronika. Daiva rodo savo tautinius drabužius. Jos palaidinė – balta kaip 
sniegas, sijonas ilgas, languotas, liemenė ruda. Prijuostė taip pat balta su raudonais raštais. Dar Dai-
va rodo skarą ir margą juostą. Tai svarbios kostiumo detalės. Daiva turi geltonus gintarinius karolius. 
Jie paprasti, bet gražūs.

Veronika labai nori pamatyti Daivą koncerte.

Teiginys Taip Ne

1. Daiva dirba universitete.
2. Ji studijuoja muziką ir šokius.
3. Daivos hobis yra folkloras.
4. Sijonas yra vienos spalvos.
5. Prijuostė yra marga.

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

1. Ko nori vyras?
2. Kur yra ambasadorius?
3. Ką kviečia sekretorė?
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3 užduotis. Pažymėkite, kur kas yra. 

marškiniai ......., palaidinė ......., sijonas .......,  

kelnės ......., liemenė ......., skrybėlė .......,  

batai ......., karoliai ......., prijuostė ....... 

4 užduotis. Išrinkite iš teksto spalvų pavadinimus, parašykite po tris 
daiktus, kurie gali būti tokių spalvų. Kokių dar spalvų žinote? Kas gali 
būti tokie?

Pavyzdys: Balta. Baltas pienas, popierius, sniegas ...

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

GRAMATIKA

1. Daiktavardžių linksniai. Daugiskaita.  
Vardininkas kas? Galininkas ką? Vietininkas kur?

Linksnis Vyriškoji giminė

Vns. vardininkas 
kas?

-as
pyragas

-ias, -is, -ys
kelias, sausainis, 
obuolys

-us
turgus

-ius
vaisius

-uo
vanduo

Dgs. vardininkas 
kas?

-ai 
pyragai

-iai 
keliai, sausainiai, 
obuoliai

-ūs 
turgūs

-iai
vaisiai

-enys
vandenys

Dgs. galininkas 
ką?

-us 
pyragus

-ius 
kelius, sausainius, 
obuolius

-us
turgus

-ius
vaisius

-enis
vandenis

Dgs. vietininkas 
kur?

-uose
pyraguose 

-iuose
keliuose, sausainiuose,  
obuoliuose

-uose
turguose 

-iuose
vaisiuose

-enyse
vandenyse

9.4.

3.

2.

1.

6.

5. 8.

7.
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Linksnis Moteriškoji giminė

Vns. vardininkas 
kas?

-a
slyva

-ia
vyšnia

-ė
kriaušė

-is
šalis

Dgs. vardininkas 
kas?

-os
slyvos

 -ios
vyšnios

-ės
kriaušės

 -ys
šalys

Dgs. galininkas 
ką?

-as
slyvas

 -ias
vyšnias

-es
kriaušes

-is
šalis

Dgs. vietininkas 
kur?

-ose
slyvose

-iose
vyšniose

-ėse
kriaušėse

-yse
šalyse

2. Būdvardžių linksniai. Vienaskaita. Vietininkas kur?

Linksnis Vyriškoji giminė

Vns. vardininkas 
kas?

-as 
mažas

-ias
žalias

-us 
gražus

-inis
odinis

Vns. vietininkas 
kur?

-ame 
mažame

-iame  
žaliame

-iame 
gražiame

-iniame
odiniame

Linksnis Moteriškoji giminė

Vns. vardininkas 
kas?

-a 
maža

-ia
žalia

-i 
graži

-inė
odinė

Vns. vietininkas 
kur?

-oje 
mažoje

-ioje 
žalioje

-ioje 
gražioje

-inėje
odinėje

Daugiskaita. Vardininkas kas? Galininkas ką? Vietininkas kur?

Linksnis Vyriškoji giminė

Vns. vardininkas 
kas?

-as 
mažas

-ias, -is 
žalias, didelis

-us
gražus

-inis
odinis

Dgs. vardininkas 
kas?

-i 
maži

-i  
žali, dideli

-ūs 
gražūs

-iniai
odiniai

Dgs. galininkas 
ką?

-us 
mažus

-ius 
žalius, didelius

-ius 
gražius

-inius
odinius

Dgs. vietininkas 
kur?

-uose 
mažuose

-iuose 
žaliuose, dideliuose

-iuose 
gražiuose

-iniuose
odiniuose 


