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Leidinys parengtas įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos projektą 
„L-Pack: Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse“, projekto Nr. 
511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP (www.l-pack.eu) 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus 
požiūrį, tod÷l Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą. 
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LIETUVIŲ KALBA 
 

Multimedijos kalbos ir kult ūros kursas migrantams 
A2 lygis 

 
 

Kaip bendrauti kasdienin ÷se situacijose Lietuvoje 
 
 

 
 
 
 

Projekt ą finansuoja Europos S ąjungos Mokymosi vis ą gyvenim ą programa 



 
 

 

 

                 
 

Modulis 2      puslapis       - 4 - 
 

MODULIS 1 
 

BENDRAVIMAS IR BENDRAVIMO PRIEMON öS 

 

Bendravimas ir bendravimo priemon ÷s 

Modulis susijęs su bendravimo tema: Kaip reikia taisyklingai bendrauti? Kokie yra 

bendravimo būdai ir galimyb÷s? Kur galiu rasti informacijos apie bendravimą? Šalies 

informacijoje pateikiama informacija apie bendravimo sampratą ir tipus.  

Modulio turinys  
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Bendravimas Dialogas Tariamoji nuosaka 
Kalendorius Dialogas Tariamoji nuosaka 
Orai Dialogas Skaitvardžiai 
Skaitome laikraštį Dialogas Tariamoji nuosaka 
Pakvietimas Dialogas Skaitvardžiai 
Šalies informacija Pateikta informacija Bendravimo samprata ir 

rūšys 
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Dialogas Nr. 1 

 

Bendravimas  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 1, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 1.1) 

 

 

Sandra: Labas rytas. Bendrov÷ „Žvilgsnis“. Administrator÷ Sandra klauso. Kuo 

gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Greta: Labas rytas. Jums skambina Greta Šukyt÷. Nor÷čiau pasikalb÷ti su 

personalo skyriaus vadove Nijole. Ar tai būtų įmanoma? 

Sandra: Deja,  šiuo metu tai neįmanoma. Ponia Nijol÷ yra išvykusi į kitą mūsų 

bendrov÷s filialą ir grįš po kelių valandų. 

Greta: Sakykite, gal žinote kelintą valandą ji bus biure? 

Sandra: Tur÷tų grįžti apie trečią valandą. 

Greta: Supratau. Ačiū Jums už informaciją. 

Sandra: Prašom. Jei norite, galite jai palikti žinutę, kurią jai perduosiu, kai tik 

sugrįš. 

Greta: Taip. Būtų gerai. Gal gal÷tum÷te perduoti poniai Nijolei, kad jai 

skambino Greta Šukyt÷. Nor÷jau su ja pasikalb÷ti apie galimybę 

įsidarbinti.  

Pokalbis 
 
 
Situacija: Greta Šukyt÷ ieško 
personalo skyriaus vadov÷s 
Nijol÷s. 
 
Veik÷jai: Administrator÷ 
Sandra, Greta Šukyt÷. 
 
Vieta: Biuras. 
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Sandra: Pasakysiu poniai Nijolei, kad Jūs skambinote. Ji tur÷tų Jums 

paskambinti. Ar gal÷tum÷te pasakyti savo telefono numerį? 

Greta: 8 989 11584. 

Sandra: Ačiū. Aš dar kartelį pakartosiu šį numerį. Pasakykite, ar gerai 

užsirašiau. 8 989 11585. 

Greta: Ne, ne toks. Suklydote užrašydama paskutinį skaičių. Jis yra 4, o ne 5. 

Sandra: Ačiū. Kartoju Jūsų telefono numerį 8 989 11584. 

Greta: Taip, šįkart teisingai. 

Sandra: Ar gal÷tum÷te dar kartą pakartoti savo vardą bei pavardę? 

Greta: Greta Šukyt÷. 

Sandra: Ačiū Jums. Taigi, aš perduosiu poniai Nijolei, kad jai skambino Greta 

Šukyt÷ d÷l darbo pokalbio ir kad ji tur÷tų paskambinti telefono numeriu 

8 989 11584. 

Greta: Taip, labai Jums ačiū. 

Sandra: D÷koju. Viso gero.  

Greta: Viso gero. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus atsakymus: 

 

a. Į bendrovę „Žvilgsnis“ paskambino administrator÷ Sandra.             

b. Greta Šukyt÷ nor÷jo pasikalb÷ti su personalo skyriaus vadove Nijole. 

c. Personalo skyriaus vadov÷ Nijol÷ buvo biure. 

d. Greta Šukyt÷ nor÷jo pasikalb÷ti apie darbą.  

e. Sandra suklydo užrašydama Gretos Šukyt÷s telefono numerį. 

 

2 Pratimas  

Parašykite tinkamą tariamosios nuosakos formą:  

 

- Laba diena. 

-          Laba diena. Ką ___________ (gal÷ti)  jums pasiūlyti? 

-          _____________ (nor÷ti)  puodelio kavos. 

-          Gal nor÷tum÷te  kavos su šlakeliu pieno? 

-          Gal ir ____________ (būti) gerai. 

-          O gal prie kavos suvalgytum÷te pyragaitį? 

-    Ne, d÷koju. Saldžiai valgyti negaliu. Bet tikrai ___________ (valgyti),  jei tik ___________ 

(gal÷ti). 

 

3 Pratimas  

Taisyklingai ištarkite šiuos žodžius:  

 

gal÷tum ÷te gal÷čiau 

tur ÷tų paskambinti nor ÷čiau 

užrašydama bendrov ÷ 

galimyb ÷ įsidarbinti 

skyriaus vadov ÷ suklydote 

 

4 Pratimas  
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Parašykite tinkamą tariamosios nuosakos formą: 

 

(Pavyzdys: Aš eičiau, Tu eitum, Jis, ji eitų. Mes eitume, Jūs eitute, Jie, jos eitų.) 

 

1. Jei Jonas ____________ (atsikelti) anksčiau, ____________ (padaryti) daugiau 

darbų. 

2. Aš labai _____________ (nor÷ti) saldainio su arbata. 

3. Visi ____________ (nuspręsti) dalyvauti jaunimo krepšinio varžybose. 

4. Ar jūs _____________(pad÷ti) man pereiti gatvę? 

5. Jos ___________(gal÷ti) nuolatos skaityti knygas ilgais žiemos vakarais.  

6. Jei tu _________ (aplankyti) savo močiutę, ji labai ______________ (apsidžiaugti).  
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Dialogas Nr. 2 

 

Kalendorius  

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 1, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 1.2) 

  

 

Adomas: Greta, ką veiki šiandien vakare? 

Greta: Nor÷čiau eiti apsipirkti. O ką ketini veikti tu? 

Adomas: Šiandien po pietų turiu susitikimą darbo biržoje. Juk šiandien birželio 

trečia diena? Tiesa? 

Greta: Ne, Adomai. Šiandien yra 2011 metų liepos trečia diena. 

Adomas: Ne, tu klysti. Dabar birželis, šeštasis metų m÷nuo. Ar ne? 

Greta: Na, šeštasis metų m÷nuo yra liepa ir septintasis m÷nuo yra rugpjūtis. 

Adomas: Tai netiesa, pažiūr÷k į kalendorių, šeštasis metų m÷nuo yra birželis, o 

septintasis m÷nuo yra liepa. 

Greta: Oi, atsiprašau. Suklydau. Tu teisus. Ir po liepos – rugpjūtis. Ar ne? Aš 

rugpjūtį ruošiuosi važiuoti atostogauti į Gruziją. 

Adomas: Rugpjūčio m÷nesį? O kada tiksliau? 

Pokalbis 
 
 
Situacija: Greta ir Adomas 
kalbasi apie atostogas. 
 
Veik÷jai: Greta ir Adomas. 
 
Vieta: Bibliotekoje. 



 
 

 

 

                 
 

Modulis 2      puslapis       - 10 - 
 

Greta: Tur÷čiau išvažiuoti iš namų sekmadienį, rugpjūčio 14 dieną, į Prahą ir 

tada pers÷sti į l÷ktuvą, kuris Tbilisyje bus rugpjūčio 15. Tada planuoju 

namuose pabūti iki... 

Adomas: Iki rugs÷jo pirmos dienos? 

Greta: Ne, taip ilgai ten nebūsiu. Iš Tbilisio išvykstu rugpjūčio 20 dieną 

aplankyti savo giminaičių Koda miestelyje. Ten praleisiu penkias 

dienas. 

Adomas: Gerai. Atostogos, tikriausiai, bus labai šaunios. Susitiksi su visa šeima, 

ar ne? 

Greta: Manau, kad taip. O rugpjūčio pabaigoje v÷l grįžtu čia. Bet aš tave labai 

trukdau.  Sakei, kad skubi į susitikimą. Kada tau reikia ten būti? 

Adomas: Kaip jau sakiau, šią popietę. Patikslinsiu, kada ten turiu būti. Na, taip... 

Susitikimas numatytas trečią valandą. O kiek dabar valandų? 

Greta: Tik dvylika. Turi dar daug laiko. Gal eitume išgerti kavos? Netoli darbo 

biržos yra labai jauki kavinuk÷. 

Adomas: Gerai, eime. Gal÷sime suplanuoti, ką veiksime liepos šeštą dieną. 

Greta: Gerai. Gal gal÷tum÷me kažkur kartu nuvykti... 
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5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius:  

 

a. Greta ruošiasi atostogauti Gruzijoje. 

b. Greta ruošiasi aplankyti savo draugus Koda miestelyje. 

c. Adomas turi baigti pokalbį telefonu, nes skuba į susitikimą. 

d. Adomas ir Greta nutar÷ išgerti kavos. 

e. Adomas ir Greta suplanavo, ką veiks liepos šeštą dieną. 

 

6 Pratimas  

Parašykite tinkamą tariamosios nuosakos formą:  

 

a. Jei Greta  __________ (gal÷ti), ji tikrai______________(susitikti) su Adomu. 

b. Jei Greta ___________(nor÷ti), ji_______________(aplankyti) savo giminaičius. 

c. Ar jie______________(eiti) su mumis? 

d. Jei man____________(skaud÷ti) pilvą, aš________________(gerti) vaistų. 

e. Jei Greta________________(neskub÷ti) į susitikimą, ji_____________(gal÷ti) skirti 

daugiau laiko Adomui. 

f. Jei jis tyl÷s, tai ir mes  ____________ (tyl÷ti). 

g. Jei Adomas ____________ (patikslinti), kada jam reikia būti susitikime, Greta _________ 

(žinoti), ką jai __________ (reik÷ti) daryti. 

h. Ach, jei tik aš _____________ (žinoti), kur dabar yra mano brolis. 

 

7 Pratimas  

 Parašykite trumpą pasakojimą apie savo dienotvarkę vartojant kuo daugiau tariamosios 

nuosakos veiksmažodžių. 

 
(Pavyzdys: Rytoj aš tikrai eičiau į parką pasivaikščioti, jei lauke nelytų lietus.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Dialogas Nr. 3 

 

Orai  

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 1, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 1.3) 

  

Greta: Ar žinai, koks oras bus rytoj? 

Lina: Kod÷l klausi? Ruošiesi kur nors vykti? 

Greta: Taip, planuojame eiti su Jovita apsipirkti. 

Lina: Tuoj po žinių rodys orų prognozę. Žinios vos už kelių minučių. 

Greta: Būtinai reik÷tų pažiūr÷ti. Na, štai, jau pradeda rodyti. 

TV orų prognoz÷: Trečiadienį lietaus bus mažiau, vietomis pasirodys saul÷. Pūs 

pietvakarių v÷jas. Kaune naktis giedra, sušils iki 11 laipsnių. Ryte oro 

temperatūra sieks 15 laipsnių, debesys atidengs saulę. Dienos metu 

danguje pasirodys debesys, sulauksime negausaus lietaus, sušils iki 17 

laipsnių. Vilniuje naktis giedra, sušils iki 11, ryte iki 16 laipsnių. Dieną 

negausiai debesuota, sulauksime nedidelio lietaus, sušils iki 19 laipsnių. 

Pajūryje naktį lis. Ryte taip pat lis. Temperatūra svyruos apie 17-18 

laipsnių. Dieną mažai debesuota, palis, sušils iki 18 laipsnių. 

Greta: Na, prognoz÷ nekokia, gerai, kad tą dieną planuojame eiti apsipirkti į 

prekybos centrą. Reikia tik÷tis, kad vakare, kai eisime namo, nelis. 

Pokalbis 
 
Situacija: Greta ir Lina kalba 
apie orą.  
 
Veik÷jai: Greta ir Lina. 
 
Vieta: Namuose. 
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Lina: Na, taip. Svarbiausia, kad nebus sniego ir smarkių audrų.  

Greta: Teisingai sakai. Ir aš nem÷gstu bjauraus oro. 

Lina: Man taip pat patinka šiltas oras be lietaus ir sniego. 

Greta: Na, šiuo metu n÷ra labai šalta. 

Lina: Na, Lietuvoje klimatas yra gana malonus. Tiesa, vasarą labai karšta 

būna tik kelias dienas. Bet žiemą gali būti labai šalta. Temperatūra gali 

nukristi iki 25 laipsnių šalčio. Brrrr..... Gerai, kad dabar vasara. 

Greta: O koks metų laikas tau labiausiai patinka? 

Lina: Sakyčiau, vasara, nes tuo metu būna šilta ir saul÷ta. Man visai 

nepatinka ruduo, tada būna šalta ir dr÷gna. 

Greta: Taip, sutinku, ruduo geriausias laikas s÷d÷ti namuose. Gali pasidaryti 

puodelį arbatos ir skaityti knygą. Man tai tikrai patinka. 

Lina: Oi ne, man nepatinka... O ką manai apie žiemą? Labai šalta ir sninga 

beveik kiekvieną dieną. Sp÷ju, tada reikia gerti daug arbatos ir skaityti 

daug knygų. Daugiau negu rudens dienomis. 

Greta: Tokiomis žiemos dienomis gražiausia yra kalnuose, ten galima 

vaikščioti ar slidin÷ti. Gaila, kad Lietuvoje n÷ra daug kalnų. 

Lina: Oi ne… Kai taip šalta, aš mieliau s÷d÷čiau namie. 
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8 Pratimas   

Pasirinkite teisingą atsakymą. 

 

1. Greta ir Jovita planuoja 

a. eiti pasivaikščioti 

b. eiti apsipirkti 

c. žiūr÷ti žinias 

 

2. Greta nem ÷gsta 

a. bjauraus oro 

b. sniego 

c. žiemos 

 

3. Linai nepatinka 

a. žiema 

b. ruduo 

c. slidin÷ti  

 

9 Pratimas  

Raskite dialoge 5 sakinius, kuriuose yra skaitvardžių. Įrašykite juos žemiau esančioje 

lentel÷je. Skaitvardžius rašykite ne skaitmenimis, o raid÷mis.  

 

Pavyzdys: 

Kaune naktis giedra, sušils iki 11 (vienuolikos) laipsnių. 

 

1....................................................................................................................................... 

 

2. ...................................................................................................................................... 

 

3........................................................................................................................................ 
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4......................................................................................................................................... 

 

5……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

10 Pratimas  

 Skaitvardžius parašykite žodžiais.  

 

1. Mums dar reikia  5 ____________  darbininkų. 

2. Bandel÷ kainuoja  1 _________ litą. 

3. Martynas tur÷jo 3 ___________ seseris. 

4. 2 ___________ vaikams Antanas nupirko ledų, likusiems 4 _____________ - 

saldainių. 

5. Iki to svarbaus įvykio liko 7 __________ savait÷s. 

6. Rugpjūčio m÷nesį Ispanijoje oras sušyla iki 42 ____________________ laipsnių 

karščio. 

7. Lietuvoje šilčiausia būna liepos gale. Tuo metu oras sušyla iki 25 ___________ 

________________  ar net iki 27_____________________________ laipsnių šilumos.  

8. Šį kartą bibliotekoje išsirinkau net 9 ______________  knygas. 

9. Mano suknel÷ kainavo 152 _____________________________ litus, o paltas – 350 

______________________________ litų. 

10. Matukui greitai sukaks 5 __________ metukai. 

11. Prašau prieiti  prie 3 _____________ langelio. 

12. Po 9 ________________ metų Juozas nusprend÷ vesti. 

13. Mano butas 12 ___________________ aukšte. 

14. Ar jūs norite pakilti į 36  __________________________________ aukštą? 

 

11 Pratimas  

 Skaitmenis parašykite žodžiais. 
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Nupirk 3_________ pirštines; abejoju 2__________ verslo partneriais; prab÷go 

5_____________ metai, 7____________m÷nesiai ir 19____________dienų; 

12____________valandą skambino varpai; 2_________broliams sesel÷ padovanojo po  

3__________ marškinius; sesut÷ buvo vyresn÷ už brolį 2_________ metais; keliu žygiavo 

6________ turistų grupel÷; poryt seneliui sukaks 50____________ metų;Jūs laim÷jote 1  

mln.________________________. 
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Dialogas Nr. 4  

 

Skaitome laikrašt į 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 1, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 1.4) 

  

 

Greta: Labas, Lina, ką veiki?  

Lina: Skaitau laikraštį. Jo pavadinimas ,,Lietuvos rytas”. Čia randu įdomių 

straipsnių apie Lietuvą.  

Greta: Prašyčiau papasakoti plačiau.  

Lina: Na, pavyzdžiui, šiame straipsnyje yra pateikta statistika apie lietuvius. 

Rašoma apie tai, kas lietuviams būdinga, kas jiems patinka, ką jie veikia 

laisvalaikiu, ką jie m÷gsta valgyti...  

Greta: Taip. Įdomu. O šiame laikraštyje gal÷čiau rasti kokių nors skelbimų?  

Lina: Minut÷lę, tuoj pažiūr÷siu. Tur÷tų būti... Jie, manyčiau, bus laikraščio 

paskutiniame puslapyje. Taip, štai yra keletas. Kokios rūšies skelbimų 

tau reik÷tų?  

Greta: Nor÷čiau pažiūr÷ti, ar siūlomi kokie nors darbai Klaip÷doje.  

Pokalbis 
 
Situacija: Greta ir Lina kalba 
apie darbo paiešką.  
 
Veik÷jai: Greta ir Lina. 
 
Vieta: Namuose. 
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Lina: Štai radau kažką. Ieškoma padav÷ja. Štai dar vienas. Ieškoma 

padav÷ja dirbti picerijoje. Manyčiau, kad tau šis darbas tikrai tiktų! Juk 

šioje srityje tu jau turi šiek tiek patirties.  

Greta: Taip, manau, man šis darbas patiktų. Čia yra ir  elektroninio pašto 

adresas. Gal÷čiau parašyti laišką jiems ir paprašyti daugiau 

informacijos.  

Lina: Žiūr÷k, čia yra ir telefono numeris. Gali jiems ir paskambinti.  

Greta: Ne, geriau išsiųsiu laišką. Gal gal÷tum padiktuoti jų elektroninio pašto 

adresą? Manau, jie tur÷tų greitai man atsakyti. 

Lina: Na, jau esi pasiruošusi užsirašyti? Jų elektroninio pašto adresas: 

skanipica@pica.lt 

Greta: Šaunu, parašysiu jiems laišką. 

Lina: Aš jau pabaigiau skaityti straipsnį apie Lietuvą. O ką mes ketiname 

veikti dabar?  

Greta: Galime pasiklausyti radijo. Netrukus bus labai įdomi laida. Tur÷tų 

pasakoti apie visatą. Arba gal÷tum÷me pažiūr÷ti televizorių. Tur÷tų 

rodyti neblogą komediją. Aš jas labai m÷gstu. Tai puikus būdas pails÷ti. 

Lina: Taip. Ir man jos patinka. Gal... pažiūr÷kime filmą?  

Greta: Oi, pažiūr÷k, ir v÷l reklama. Nesuprantu…  Jos tiek daug. 

Lina: Ir man ji nepatinka. Pažiūr÷kime, gal kitur nerodo reklamos. O v÷liau, 

kai jau prad÷s rodyti filmą, perjungsime kanalą. 

Greta: Teisingai sakai. Gersi arbatos? 
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12 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

  

a. Greta ieško darbo.  

b. Greta nor÷tų dirbti administratore.  

c. Greta ketina parašyti elektroninį laišką darbdaviui.   

d. Linai nepatinka komedijos.   

e. Gretai patinka reklamos.  

 

13 Pratimas  

Dialoge raskite 7 sakinius, kuriuose yra tariamosios nuosakos formų. Šiuos sakinius 

nurašykite žemiau esančioje lentel÷je. 

 

 Pavyzdys:  Prašyčiau papasakoti plačiau. 

 

1....................................................................................................................................... 

 

2. ...................................................................................................................................... 

 

3........................................................................................................................................ 

 

4......................................................................................................................................... 

 

5…………………………………………………………………………………………………… 

 

6…………………………………………………………………………………………………… 

 

7…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

14 Pratimas  
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Sukurkite trumpus sakinius su šiais skaitvardžiais: 

  

(vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, nulis) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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GRAMATIKA 

Tariamoji nuosaka 

Tariamoji nuosaka reiškia galimą veiksmą, kuris vyktų, jeigu būtų tam tikra sąlyga. 

(daryti – dary čiau , dainuoti -  dainuo čiau , b÷gti - b÷gtume ). 

Ši nuosaka neturi laikų. Tariamąja nuosaka reiškiame pageidavimą, prašymą, link÷jimą. Ji 

daroma iš bendraties kamieno, priesagos -t- ir asmens galūnių. Priesaga -t- vienaskaitos I 

asmenyje yra virtusi -č-. 

 

1. Tariamosios nuosakos vienaskaitos I asmens galūn÷ -iau. 

Daryčiau, dainuočiau, valgyčiau 

2. Tariamosios nuosakos vienaskaitos II asmens priesaga yra -tum, -tumei.  

Darytum, dainuotum, valgytum  

Darytumei, dainuotumei, valgytumei  

3. Daugiskaitos I ir II asmens galūn÷s būna trumpesn÷s -ume, -ute ir ilgesn÷s -um÷me,     

-um÷te.  

Darytume, dainuotume, susitiktume  

4. Šaknies galo skardieji priebalsiai prieš dusliąją priesagos priebalsę -t; -č- supanaš÷ja 

arba sudusl÷ja. 

b÷gčiau (sk. b÷kčiau), b÷gtum (sk. b÷ktum), b÷gtų (sk. b÷ktų); 

grįžčiau (sk. grįščiau), grįžtum (sk. grįštum), grįžtų (sk. grįštų); 

skrisčiau (sk. skriščiau), skristum, skristų. 

5. Tariamosios nuosakos III asmens galūn÷ yra -ų.  

Valgytų, paskambintų, sakytų 

Tariamoji nuosaka 

Vienaskaita 

Aš b÷gčiau, laikyčiau 

Tu b÷gtum, laikytum 

Jis, ji b÷gtų, laikytų 

Daugiskaita 

Mes b÷gtume, laikytume 

Jūs b÷gtute, laikytute 

Jie, jos b÷gtų, laikytų 
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Dialogas Nr. 5 

 

Pakvietimas 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 1, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 1.5) 

  

 

Greta: Marija, iki kelintos valandos šiandien dirbi?  

Marija: Šiandien dirbu iki šeštos valandos, bet rytoj turiu laisvą dieną. O tu?  

Greta: Aš šiandien dirbu iki dešimtos valandos, bet rytoj dirbsiu tik pusę 

dienos: nuo aštuonių iki dviejų. Po pietų būsiu laisva.  

Marija: Šaunu tai gird÷ti. Gal nor÷tum užsukti rytoj vakare pas mane 

vakarien÷s?  

Greta: Būtų smagu. Gal reik÷tų kažką atsinešti? Sakyk, ką gaminsi?  

Marija: Dar vasara, tod÷l manau, kad gaminsiu šaltibarščius. Karštas 

patiekalas - tradicinis lietuviškas karbonadas su daržov÷mis. Galbūt 

gal÷tumei atsinešti raudonojo vyno. Jis tiks prie m÷sos. 

Greta: Žinoma, su malonumu. Kaip manai, o gal pakvieskime ir mūsų 

vadybininkę Onutę? 

Marija: Kod÷l gi ne? Turime pakankamai maisto. Štai, kaip tik ji ir ateina. Labas 

rytas, ponia Onute, nor÷čiau Jus pakviesti vakarien÷s rytoj pas mane.  

Pokalbis 
 
Situacija: Greta ir Marija 
kalba apie susitikimą.  
 
Veik÷jai: Greta ir Marija. 
 
Vieta: Kavin÷je. 
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Onut÷: Labai malonu. Ačiū už kvietimą, bet rytoj, deja, negaliu. Prižiūr÷siu savo 

anūką. Bet būtų šaunu, jei gal÷tume susitikti kitą kartą.  

Marija: Gaila.  

Greta: Bet gal gal÷tume atid÷ti mūsų susitikimą šeštadienį ? Mes tą dieną taip 

pat esame laisvos?  

Marija: Taip, tikrai gal÷tume. Ar gal÷site ir Jūs prisid÷ti prie mūsų?  

Onut÷: Palaukite, šeštadienis bus 15 diena, tiesa? Oi ne, 14. A-a-a, tada, 

manau, gal÷čiau ir aš prisid÷ti. Sakykite, kelintą valandą renkat÷s?  

Marija: Ar gal÷tum÷te ateiti penktą valandą?  

Onut÷: Taip, penktą valandą man tinka. Ar galite pasakyti man savo adresą?  

Marija: M÷tų gatv÷ 16, šalia autobusų stotel÷s. Stotel÷s pavadinimas toks pat 

kaip ir gatv÷s – M÷tų stotel÷. Šalia stotel÷s yra parduotuv÷ „G÷lyt÷“, o 

prieš ją stovi mūsų namas. Mes gyvename antrame aukšte.  

Onut÷: Taip, gerai, M÷tų gatv÷ 16. Ačiū. Taigi, susitinkame šeštadienį, penktą 

valandą.  

Greta: Marija, gal÷čiau ateiti truputį anksčiau pas tave ir tau pagelb÷ti 

pasiruošti. Ar gerai? Gal galiu atvykti pas tave apie ketvirtą valandą?  

Marija: Taip, ačiū. Lauksiu tavęs ketvirtą valandą. 
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15 Pratimas  

Raskite tekste 4 sakinius, kuriuose yra skaitvardžių. Juos įrašykite žemiau esančioje 

lentel÷je. Vietoj skaičių rašykite žodžius. 

 

Pavyzdys.   

Palaukite, šeštadienis bus 15 (penkiolikta) diena, tiesa? 

 

1....................................................................................................................................... 

 

2. ...................................................................................................................................... 

 

3........................................................................................................................................ 

 

4......................................................................................................................................... 

 

 

16 Pratimas  

Sužinokite svarbiausias Lietuvos švenčių datas. Išmokite taisyklingai tarti ir vartoti 

įvardžiuotinius skaitvardžius. Papasakokite apie svarbiausias metų šventes Lietuvoje arba 

Jūsų gimtojoje šalyje. 

Švenčių dienos 

Sausio 1 – oji Naujųjų metų diena 

Vasario 16 – oji Lietuvos valstyb ÷s atkūrimo diena 

Kovo 11 – oji 
Lietuvos Nepriklausomyb ÷s atkūrimo 

diena 

Pirmasis sekmadienis po pirmos 

pavasario pilnaties 
Velykos 

Pirmas geguž ÷s sekmadienis Motinos diena 

Pirmasis birželio sekmadienis T÷vo diena 
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Liepos 6 – oji 
Valstyb ÷s (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena 

Rugpj ūčio 15 – oji 
Žolin ÷ (Švč. Mergel ÷s Marijos ÷mimo į 

dangų diena) 

Lapkri čio 1 – oji Visų Šventųjų diena 

Gruodžio 25 – oji ir 26 – oji Šv. Kal ÷dos 

 

 

17 Pratimas  

Išmokite 4 naujus žodžius! Apibūdinkite šiuos daiktus. Įrašykite būdvardžius, kurie apibūdintų 

šiuos daiktus.  

 

Laiškas - 

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

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

Telefonas -

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

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

Knyga - 

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

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

Kompiuteris - 

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

.................................................................................................................................................... 
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GRAMATIKA 

 

Skaitvardis 

Skaitvardis − kalbos dalis, kuri nurodo patį skaičių, daiktų skaičių arba vietą skaičiuojamoje 

eil÷je, atsako į klausimus kiek? kelintas? kelinta?  

Pavyzdžiai: trys, penki, trečias, septintas, devyneri, dvejetas, dvidešimt, devyniasdešimt.  

 

Skaičiai nuo vieno iki nulio: 

0 - nulis 

1 - vienas 

2 - du 

3 - trys 

4 - keturi 

5 - penki 

6 - šeši 

7 - septyni 

8 - aštuoni 

9 – devyni 

10 - dešimt 

Kaitymas 

Lietuvių kalboje skaitvardis kaitomas gimin÷mis (ne visi), skaičiais, linksniais, skyriais 

(kiekiniai skaitvardžiai turi poskyrius). 

• Kiekiniai  

o Pagrindiniai (vienas, šimtas...) 

o Dauginiai (treji, penkerios...) 

o Kuopiniai (penketas, šešetas...) 
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o Trupmeniniai (pusantro, pustrečio...) 

• Kelintiniai (penktas, dešimtas...) 

Pavyzdys: Įn. kuo? dviem draugais. Bet - trims draugams, trimis draugais. Trys - 

skaitvardis, bet trise, pvz., trise ÷jome namo - prieveiksmis, nes atsako į klausimą keliese? 

Daryba 

Sudurtinių skaitvardžių daryba: imamas pirmojo žodžio moteriškosios gimin÷s galininko 

linksnis ir pridedama dešimt. 

Pavyzdys: tris + dešimt − trisdešimt, septynias + dešimt − septyniasdešimt. 

 
 

Skyrius Kelintiniai skaitvardžiai 

Rūšis 

Skaičius Linksnis 
Paprastieji 

V
ie

na
sk

ai
ta

  
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
pirmas          pirma           trečias           trečia 
pirmo           pirmos          trečio            trečios 
pirmam        pirmai           trečiam         trečiai 
pirmą           pirmą            trečią            trečią 
pirmu           pirma            trečiu            trečia 
pirmame      pirmoje         trečiame       trečioje  

D
au

gi
sk

ai
ta

  
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
pirmi           pirmos           treti               trečios 
pirmų          pirmų            trečių             trečių 
pirmiems    pirmoms        tretiems         trečioms 
pirmus        pirmas           trečius            trečias 
pirmais       pirmomis       trečiais            trečiomis  
pirmuose    pirmose         trečiuose        trečiose 

 
 
 
 

Skyrius Kiekiniai skaitvardžiai 

Poskyris Dauginiai Kuopiniai 

Linksnis  
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V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
treji             trejos          septyneri           septynerios 
trejų            trejų           septynerių          septynerių  
trejiems      trejoms       septyneriems     septynerioms 
trejus          trejas          septynerius        septynerias 
trejais         trejomis     septyneriais        septyneriomis 
trejuose      trejose        septyneriuose    septyneriose 
  

 
trejetas           devynetas 
trejeto            devyneto 
trejetui           devynetui 
trejetą            devynetą 
trejetu            devynetu 
trejete            devynete 

 
Skyrius Kiekiniai skaitvardžiai 

Rūšis 
 

Skaičius Linksnis 
Pagrindiniai 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
vienas             viena             dešimtis 
vieno              vienos           dešimties 
vienam           vienai            dešimčiai 
vieną              vieną             dešimtį 
vienu              viena             dešimtimi 
viename         vienoje          dešimtyje 
 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
vieni                vienos         dešimtys 
vienų               vienų           dešimčių  
vieniems         vienoms       dešimtims 
vienus             vienas          dešimtis 
vienais            vienomis      dešimtimis  
vienuose         vienose        dešimtyse 
 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
du, dvi                             trys 
dviejų                              trijų 
dviem                              trims 
du dvi                              tris                   
dviem                              trimis 
dviejuose, dviejose         trijuose, trijose 
 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
keturi                keturios             dvylika 
keturių              keturių              dvylikos 
keturiems         keturioms          dvylikai 
keturis              keturias             dvylika     
keturiais           keturiomis         dvylika 
keturiuose        keturiose           dvylikoje 
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ŽODYNAS:  
 

1. Bendravimas, vyr. g., daikt.;  

2. Kalba, mot. g., daikt.; 

3. Laiškas, vyr. g., daikt.; 

4. Kompiuteris, vyr. g., daikt.; 

5. Žinut÷, mot. g., daikt.; 

6. Kalendorius, vyr. g., daikt.; 

7. Telefonas, vyr. g., daikt.; 

8. Numeris, vyr. g., daikt.; 

9. Susitikimas, vyr. g., daikt.;; 

10. Kvietimas, vyr. g. daikt.; 

11. Žmogus, vyr. g., daikt. 

12. Pagalba, mot. g., daikt. 

13. Informacija, mot. g., daikt. 

14. Bendrauti, veiksm. 

15. Informuoti, veiksm. 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI: 

 

1 Pamoka – Bendravimas 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus atsakymus: 

 

a. Į bendrovę „Žvilgsnis“ paskambino administrator÷ Sandra.  TEISINGAS           

b. Greta Šukyt÷ nor÷jo pasikalb÷ti su personalo skyriaus vadove Nijole. TEISINGAS 

c. Personalo skyriaus vadov÷ Nijol÷ buvo biure. NETEISINGAS 

d. Greta Šukyt÷ nor÷jo pasikalb÷ti apie darbą. TEISINGAS 

e. Sandra suklydo užrašydama Gretos Šukyt÷s telefono numerį. TEISINGAS 

 

2 Pratimas  

Parašykite tinkamą tariamosios nuosakos formą:  

 

- Laba diena. 

-          Laba diena. Ką gal÷tum÷me (gal÷ti)  jums pasiūlyti? 

-          Nor÷tume (nor÷ti)  puodelio kavos. 

-          Gal nor÷tum÷te  kavos su šlakeliu pieno? 

-          Gal ir būtų (būti) gerai. 

-          O gal prie kavos suvalgytum÷te pyragaitį? 

-     Ne, d÷koju. Saldžiai valgyti negaliu. Bet tikrai valgyčiau (valgyti),  jei tik gal÷čiau (gal÷ti). 

 

 

4 Pratimas  

Parašykite tinkamą tariamosios nuosakos formą: 

 

(Pavyzdys: Aš eičiau, Tu eitum, Jis, ji eitų. Mes eitume, Jūs eitute, Jie, jos eitų.) 

7. Jei Jonas atsikeltų (atsikelti) anksčiau, padarytų (padaryti) daugiau darbų. 

8. Aš labai nor÷čiau (nor÷ti) saldainio su arbata. 

9. Visi nuspręstų (nuspręsti) dalyvauti jaunimo krepšinio varžybose. 
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10. Ar jūs pad÷tum÷te (pad÷ti) man pereiti gatvę? 

11. Jos gal÷tų (gal÷ti) nuolatos skaityti knygas ilgais žiemos vakarais.  

12. Jei tu aplankytum (aplankyti) savo močiutę, ji labai apsidžiaugtų (apsidžiaugti).  

 

2 Pamoka – Kalendorius 

5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius:  

 

a. Greta ruošiasi atostogauti Gruzijoje. TEISINGAS   

b. Greta ruošiasi aplankyti savo draugus Koda miestelyje. NETEISINGAS   

c. Adomas turi baigti pokalbį telefonu, nes skuba į susitikimą. NETEISINGAS   

d. Adomas ir Greta nutar÷ išgerti kavos. TEISINGAS   

e. Adomas ir Greta suplanavo, ką veiks liepos šeštą dieną. NETEISINGAS   

 

6 Pratimas  

Parašykite tinkamą tariamosios nuosakos formą:  

 

a. Jei Greta  gal÷tų (gal÷ti), ji tikrai susitiktų (susitikti) su Adomu. 

b. Jei Greta nor÷tų (nor÷ti), ji aplankytų (aplankyti) savo giminaičius. 

c. Ar jie eitų (eiti) su mumis? 

d. Jei man skaud÷tų (skaud÷ti) pilvą, aš gerčiau (gerti) vaistų. 

e. Jei Greta neskub÷tų (neskub÷ti) į susitikimą, ji(gal÷ti) skirti daugiau laiko Adomui. 

f. Jei jis tyl÷s, tai ir mes  tyl÷tum÷m (tyl÷ti). 

g. Jei Adomas patikslintų (patikslinti), kada jam reikia būti susitikime, Greta žinotų (žinoti), ką 

jai reik÷tų (reik÷ti) daryti. 

h. Ach, jei tik aš žinočiau (žinoti), kur dabar yra mano brolis. 

 

3 Pamoka – Orai 
 

8 Pratimas  

Pasirinkite teisingą atsakymą. 
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1. Greta ir Jovita planuoja 

a. eiti pasivaikščioti NETEISINGAS 

b. eiti apsipirkti TEISINGAS 

c. žiūr÷ti žinias NETEISINGAS 

 

2. Greta nem ÷gsta 

a. bjauraus oro TEISINGAS 

b. sniego NETEISINGAS 

c. žiemos NETEISINGAS 

 

3. Linai nepatinka 

a. žiema NETEISINGAS 

b. ruduo TEISINGAS 

c. slidin÷ti NETEISINGAS 

 

9 Pratimas  

Raskite dialoge 5 sakinius, kuriuose yra skaitvardžių. Įrašykite juos žemiau esančioje 

lentel÷je. Skaitvardžius rašykite ne skaitmenimis, o raid÷mis.  

 

Pavyzdys: 

Kaune naktis giedra, sušils iki 11 (vienuolikos) laipsnių. 

 

 
Ryte oro temperatūra sieks penkiolika laipsnių, debesys atidengs saulę. 

Vilniuje naktis giedra, sušils iki vienuolikos, ryte iki šešiolikos laipsnių. 

Dieną negausiai debesuota, sulauksime nedidelio lietaus, sušils iki devyniolikos 

laipsnių.  

Temperatūra svyruos apie septyniolika-devyniolika laipsnių.  

Dieną mažai debesuota, palis, sušils iki aštuoniolikos laipsnių. 

 

 

10 Pratimas  
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 Skaitvardžius parašykite žodžiais.  

 

1. Mums dar reikia  5 penkių darbininkų. 

2. Bandel÷ kainuoja  1 vieną litą. 

3. Martynas tur÷jo 3 tris seseris. 

4. 2 Dviems vaikams Antanas nupirko ledų, likusiems 4 keturiems - saldainių. 

5. Iki to svarbaus įvykio liko 7 septynios savait÷s. 

6. Rugpjūčio m÷nesį Ispanijoje oras sušyla iki 42 keturiasdešimt dviejų laipsnių karščio. 

7. Lietuvoje šilčiausia būna liepos gale. Tuo metu oras sušyla iki 25 dvidešimt penkių ar 

net iki 27 dvidešimt septynių laipsnių šilumos.  

8. Šį kartą bibliotekoje išsirinkau net 9 devynias knygas. 

9. Mano suknel÷ kainavo 152 vieną šimtą penkiasdešimt du litus, o paltas – 350 tris 

šimtus penkiasdešimt litų. 

10. Matukui greitai sukaks 5 penki metukai. 

11. Prašau prieiti  prie 3 trečio langelio. 

12. Po 9 devynių metų Juozas nusprend÷ vesti. 

13. Mano butas 12 dvyliktame aukšte. 

14. Ar jūs norite pakilti į 36  trisdešimt šeštą aukštą? 

 

11 Pratimas  

 Skaitmenis parašykite žodžiais. 

 
Nupirk 3 tris pirštines; abejoju 2 dvejais verslo partneriais; prab÷go 5 penki metai, 7 

septyni m÷nesiai ir 19 devyniolika dienų; 12 dvyliktą valandą skambino varpai; 2 dviems 

broliams sesel÷ padovanojo po 3 tris marškinius; sesut÷ buvo vyresn÷ už brolį 2 dvejais 

metais; keliu žygiavo 6 šešių turistų grupel÷; poryt seneliui sukaks 50 penkiasdešimt 

metų; Jūs laim÷jote 1 mln. vieną milijoną. 

 
 

4 Pamoka – Skaitome laikrašt į 

 

 12 Pratimas  
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Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

  

a. Greta ieško darbo. TEISINGAS   

b. Greta nor÷tų dirbti administratore. NETEISINGAS   

c. Greta ketina parašyti elektroninį laišką darbdaviui. TEISINGAS   

d. Linai nepatinka komedijos. NETEISINGAS   

e. Gretai patinka reklamos. NETEISINGAS   

 

13 Pratimas  

Dialoge raskite 7 sakinius, kuriuose yra tariamosios nuosakos formų. Šiuos sakinius 

nurašykite žemiau esančioje lentel÷je. 

 

 Pavyzdys:  Prašyčiau papasakoti plačiau. 

Šiame laikraštyje gal÷čiau rasti kokių nors skelbimų? 

Jie, manyčiau, bus laikraščio paskutiniame puslapyje. 

Nor÷čiau pažiūr÷ti, ar siūlomi kokie nors darbai Klaip÷doje.  

Manyčiau, kad tau šis darbas tikrai tiktų! Juk šioje srityje tu jau turi šiek tiek patirties.  

Taip, manau, man šis darbas patiktų 

Gal÷čiau parašyti laišką jiems ir paprašyti daugiau informacijos.  

Gal gal÷tum padiktuoti jų elektroninio pašto adresą? 

Tur÷tų pasakoti apie visatą. 

Tur÷tų rodyti neblogą komediją. 

 

5 Pamoka – Pakvietimas 

 

15 Pratimas  
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Raskite tekste 4 sakinius, kuriuose yra skaitvardžių. Juos įrašykite žemiau esančioje 

lentel÷je. Vietoj skaičių rašykite žodžius. 

 

Pavyzdys.   

Palaukite, šeštadienis bus 15 (penkiolikta) diena, tiesa? 

Palaukite, šeštadienis bus 15 (penkiolikta) diena, tiesa?  

Oi ne, 14 (keturiolikta). 

M÷tų gatv÷ 16 (šešiolika), šalia autobusų stotel÷s 

Taip, gerai, M÷tų gatv÷ 16 (šešiolika).  
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MODULIS 2 
VISUOMENINIS GYVENIMAS IR ŠEIMA 

 

 

Visuomen ÷s gyvenimas ir šeima 

Modulis susijęs su šeimos ir visuomen÷s gyvenimo tema: Kas yra šeima? Kur galiu rasti 

informacijos apie šeimos sampratą? Šalies informacijoje pateikiama informacija apie šeimos 

ir visuomen÷s gyvenimo sampratą, vestuves, krikštynas ir kitas šeimos šventes Lietuvoje.  

 
Modulio turinys 

Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 
Pasisveikinimas Dialogas Būdvardžiai 
Jausmų išreiškimas Dialogas Linksniavimas 
Pokalbis apie vestuves Dialogas Būdvardžiai 
Gimtadienis Dialogas Būdvardžiai 
Užuojautos skambutis Dialogas Būdvardžiai 
Šalies informacija Pateikta informacija Šeimos švenčių ypatumai 

Lietuvoje 
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Dialogas Nr. 1 

Pasisveikinimas 

Dialogas 1 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 

2.1) 

 

 

Lina: Labas, Marija. Smagu, kad susitikome.  

Marija: Labas, Lina. Kaip tau sekasi? Kaip laikaisi?  

Lina: Ačiū, viskas puiku. O kaip tu laikaisi?  

Marija: Viskas labai gerai. Ačiū, kad paklausei. Susipažink, čia mano sesuo 

Neringa. Rodos, dar nebuvote susitikusios?  

Lina: Ne, dar nebuvome. Sveika, Neringa. Aš ir tavo sesuo kartu 

studijavome.  

Neringa: Labas, Lina. Marija man truput÷lį pasakojo apie tave. Malonu, kad 

pagaliau susipažinome.  

Marija: Ir man malonu. Ką planuoji veikti dabar? Gal turi truput÷lį laiko? 

                                  Neringa ir aš einame susitikti su mūsų pusbroliu Ričardu kavin÷je, kuri 

yra netoliese. Gal nor÷tumei eiti su mumis? Būtų labai smagu, jei 

gal÷tum prisijungti. 

Lina: Taip, būtų smagu. Bet turiu labai nedaug laiko, turiu pasiimti mamą iš 

autobusų stoties.  

Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Marija kalba 
apie savo šeimas ir 
susitikimą. 
 
Veik÷jai: Lina ir Marija. 
 
Vieta: Parke. 
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Marija: Tai ne problema. Sp÷sime išgerti puodelį arbatos. Beje, ar dar pameni 

mūsų pusbrolį Ričardą? Jis kažkada buvo mano gimtadienio švent÷je.  

Lina: Žinoma. Pamenu. Nors palauk, ar jis buvo tas atletiškas jaunas vyrukas  

trumpais plaukais ir smulkia barzdele?  

Marija: Teisingai. Nors dabar jis atrodo visai kitaip.  

Lina: Tada, manau, tikrai prisijungsiu. Nor÷čiau dar kartelį pasimatyti su jūsų 

pusbroliu. Tai į kokią kavinukę mes eisime?  

Marija: „Domino“, tai visai nauja kavinuk÷, atidaryta tik prieš tris savaites. 

Draugai sak÷, kad ten puiki kava ir ledai.  

Lina: Jau nekantrauju.   

Marija: Tada paskub÷kime, nes Ričardas jau laukia.  

Lina: Šaunu. Eime. 

 

 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

a. Marija supažindino Liną su savo seserimi Neringa. 

b. Neringa pasiūl÷ Linai susitikti su pusbroliu Ričardu kavin÷je. 

c. Lina turi pakankamai laiko. 

d. Lina negal÷jo prisiminti, kaip atrodo pusbrolis Ričardas. 

e. Ričardas lauk÷ merginų kavin÷je. 

 

2 Pratimas  

Išmokite naujų žodžių! Apibūdinkite savo artimuosius. Įrašykite būdvardžius, kurie apibūdintų 

Jūsų artimuosius.  

Pavyzdys: 

Mano brolis yra teisingas, gabus, įdomus, simpatiškas, jautrus, protingas. 

1. Mano brolis yra 

.................................................................................................................................................... 
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2. Mano sesuo yra 

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

3. Mano vaikinas yra 

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

4.Mano mergina yra 

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

5. Mano mama yra 

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

6. Mano t÷vas yra 

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

7. Mano močiut÷ yra 

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

8. Mano senelis yra 

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

9. Mano geriausia draug÷ yra 

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

10.Mano geriausias draugas yra 

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

11. Mano vyras yra 

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

12. Mano žmona yra 

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

3 Pratimas  

Sukurkite pasakojimą apie ligoninę su šiais būdvardžiais: 
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(atidus, skausmingas, geras, reikalingas, baltas, karštas, nuoširdus, ilgas, didelis, šviesus, 

švarus) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Dialogas Nr. 2  
Jausm ų išreiškimas  

Dialogas 2  (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 

2.2) 

 

Lina: Kas negerai, Jonai? Šiandien tavo nuotaika nekokia. 

Jonas: Tiesiog šiandien jaučiuosi labai pavargęs. Kasdien tas pats. Ta pati 

rutina. Tai tikrai greitai nusibosta. 

Lina: Ir kieno gi tai kalt÷? Kod÷l nenuveiki ko nors įdomaus, kai pasidaro 

nuobodu? Taip save truput÷lį pralinksmintum. N÷ra prasm÷s skųstis. 

Geriau imtis veiksmų! 

Jonas: Tu gi žinai mano darbo valandas. Aš neturiu tiek daug laiko ir energijos 

daryti tai, ką nor÷čiau. 

Lina: O kas tai gal÷tų būti? Ką tiksliau nor÷tum nuveikti? 

Jonas: Jeigu netur÷čiau dirbti visą savaitę, nor÷čiau praleisti daugiau laiko 

gamtoje. Man nepatinka miesto gyvenimas: visas šis triukšmas ir 

spūstys gatv÷se. 

Lina: Na, d÷l šito tikrai su tavimi sutinku.  Pavyzdžiui, aš jaučiuosi visiškai 

rami ir atsipalaidavusi tik tuomet, kai esu prie jūros. Pasiilgau to 

jausmo... 

Jonas: Nesijaudink taip. Kitą m÷nesį mes išvyksime atostogų. 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Jonas kalba 
apie darbą. 
 
Veik÷jai: Lina ir Jonas. 
 
Vieta: Darbe. 
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Lina: Tikiuosi... Aš pastaruoju metu stengiausi sutaupyti šiek tiek pinigų. 

Nor÷čiau juos išleisti keliaudama bei aplankydama kitas vietas. 

Jonas: Nor÷čiau ir aš šiek tiek sutaupyti pinigų. Ir jei gal÷čiau tai padaryti, tai 

sutaupytus pinigus nor÷čiau išleisti kitaip nei tu. Kelion÷s man n÷ra 

labai įdomus laiko praleidimo būdas. Tai labai vargina. Man tai 

nepatinka. 

Lina: Kiekvienas renkasi tai, kas jam patinka, Jonai. Sakyk, o kaip planuoji 

praleisti savaitgalį? Gal turi kokių  gerų id÷jų? 

Jonas Taip, turiu vieną id÷ją. Galvoju prisijungti prie mano kaimynyst÷je 

esančios migrantų organizacijos. Jie dažnai organizuoja kultūrinius 

renginius visiems migrantams. Ir jiems reikia savanorių. Manau, 

prisid÷siu prie jų, kartu ir dalyvausiu renginiuose. 

Lina: Puikiai sugalvojai. Būtinai pranešk, kada vyks koks nors renginys. 

Nor÷čiau ir aš dalyvauti. 

Jonas: Mielai. Šį m÷nesį tikrai dar bus vienas renginys. Gal÷sime kartu į jį 

nueiti. 
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

a. Jonui labai nusibodo rutina. 

b. Jonui neužtenka energijos užsiimti maloniais širdžiai dalykais. 

c. Lina visiškai atsipalaidavusi jaučiasi tik namuose. 

d. Lina ir Jonas svajoja sutaupyti pinigų. 

e. Lina ir Jonas neketina eiti kartu į kultūrinius renginius migrantams. 

 

 

5 Pratimas  

Parašykite žodžius tinkamu linksniu.  

 

1.Tobuli namai yra tokie, kuriuose net ______________________ (niūriausia diena)  šviesu ir 

jauku. 

2.Tinkamai parinktos spalvos, baldai, apšvietimas pad÷s sukurti _________________ (tobuli 

namai). 

3.Į _________________ (gražūs namai) pareisite už durų palikę visus rūpesčius ir 

___________________  (bloga nuotaika). 

4.Kasdienį nuovargį nugal÷s namuose sukurta ___________________ (jauki, romantiška 

atmosfera). 

5. Marinos suknel÷ yra labai graži, tačiau jai trūksta ________________________  (blizgios 

detal÷s). 

 

 

6 Pratimas  

Įrašykite daugiskaitos vardininko būdvardį ir sugalvokite jam daiktavardį. 

 

(Pavyzdys: naujas- nauji) 

 

Geras- ____________________________________________________________________ 

Šiltas- ____________________________________________________________________ 
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Storas-____________________________________________________________________ 

Ilgas-_____________________________________________________________________ 

Šviesus-___________________________________________________________________ 

Raudonas-_________________________________________________________________ 

Nuoširdus-_________________________________________________________________ 

Trumpas- __________________________________________________________________ 

Baisus- ___________________________________________________________________ 

Karštas- ___________________________________________________________________ 

Skanus- ___________________________________________________________________ 

Skausmingas- ______________________________________________________________ 

Turtingas- _________________________________________________________________ 

Vasariškas- ________________________________________________________________ 

Taškuotas- ________________________________________________________________ 

Lengvas- __________________________________________________________________ 

Aštrus- ____________________________________________________________________ 

Pasakiškas- ________________________________________________________________ 

Artimas- ___________________________________________________________________ 
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Dialogas Nr. 3  

Pokalbis apie vestuves 

Dialogas 3  (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 

2.3) 

 

 

Lina: Ar turi kokių nors planų šią popietę? Aš eisiu apsipirkti. Jei nori, gali eiti 

kartu su manimi. 

Diana: Nebloga id÷ja. Manau prisijungsiu. Ką planuoji pirkti? 

Lina: Pirmiausia, reikia nupirkti vestuvių dovaną Justinai ir Tomui.  O 

vestuv÷s jau rytoj. Tur÷si man pad÷ti sugalvoti, ką reik÷tų nupirkti. 

Diana: Na, laiko, sakyčiau, liko tikrai mažai. O ar aš pažįstu Tomą ir Justiną? 

Aš jų nepamenu. 

Lina: Justina yra mano pusseser÷. Ji gyvena Kaune. Atsimeni, prieš metus ji 

buvo atvykusi į mano gimtadienį, kurį švenčiau prie jūros? 

Diana: Ar tai ta šviesiaplauk÷ žema  mergina gražia žalia suknele? Ji, atrodo, 

buvo su rudaplaukiu, aukštu vaikinu. Gal tai ir buvo Justina su Tomu? 

Lina: Tavo atmintis tikrai nebloga, tik Justina buvo ne su žalia, o su nuostabia 

melsva suknele. 

Diana: Teisingai sakai, dabar prisimenu. O gal žinai, kas bus vyriausioji 

pamerg÷ ir pabrolys? 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Diana kalba 
apie vestuves. 
 
Veik÷jai: Lina ir Diana. 
 
Vieta: Namuose. 
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Lina: Tiksliai nežinau, bet manau, kad vyriausiasis pabrolys bus Tomo brolis 

su žmona. 

Diana: Gal žinai, kaip atrodys vestuvin÷ suknel÷? Manau, Justina tur÷tų 

atrodyti tikrai nuostabiai. Ji labai liekna, tod÷l suknel÷ atrodys puikiai. 

Lina: Kai gavau kvietimą, paskambinau Justinai. Patvirtinau, kad dalyvausiu. 

Ji man pasak÷, kad nori, kad viskas būtų labai paprasta ir romantiška. 

Diana: Esu tikra, kad tai bus nuostabi švent÷. Linkiu jiems ilgų ir laimingų metų. 

Lina: Taip, jie labai miela pora. Kaip manai, ką jiems būtų galima padovanoti? 

Diana: Galiu pasakyti tik tiek, kad jie turi viską. Na, žinai. Dabar visi eidami į 

vestuves dovanoja kvietimą arba neša pinigų. Manau, kad jiems labai 

patiktų, jei gautų kvietimą romantiškai dienai SPA salone. 

Lina: Nuostabi id÷ja, Diana. Manau, taip ir padarysiu. 
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7 Pratimas  

Dialoge raskite 4 sakinius, kuriuose yra būdvardžių. Įrašykite juos žemiau esančioje lentel÷je.  

 

 

Pavyzdys:   

Ar tai ta šviesiaplauk÷ žema mergina gražia žalia suknele? 

 

 

1....................................................................................................................................... 

 

2. ...................................................................................................................................... 

 

3........................................................................................................................................ 

 

4......................................................................................................................................... 

 

 

8 Pratimas  

Išmokite naujų žodžių. Padiskutuokite su draugais lietuviškai: ar tikrai šie būdvardžiai tiktų 

apibūdinti Jums artimus ar pažįstamus žmones.  

 

Avinas  

Aktyvus, impulsyvus, atkaklus. 

Egocentriškas, kaprizingas, neapdairus, lengvabūdis.  

Jautis   

Teisingas, kantrus, protingas.  

Valdingas. 
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Dvyniai  

Iškalbus, tolerantiškas, sąmojingas, nuovokus, svajingas.  

Paviršutiniškas.  

V÷žys   

Jausmingas, jautrus, geraširdis.  

Kaprizingas, bailus, opus.  

Liūtas   

Iniciatyvus, paslaugus, drąsus. 

Išlaidus, valdingas.  

Mergel ÷  

Protingas, apsukrus, pareigingas, tvarkingas, smalsus.  

Arogantiškas, valdingas, pavydus, šykštus.  

Svarstykl ÷s  

Žavus, atviraširdis, teisingas.  

Įžūlus, nerūpestingas, paviršutiniškas.  

Skorpionas   

Jausmingas, aistringas.  

Kovingas.  

Šaulys   
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Entuziastingas.  

Šiurkštus, įžeidus, išdidus. 

Ožiaragis   

Sąžiningas, atkaklus, ištvermingas, savikritiškas, santūrus.  

Pavydus, šykštus, pesimistiškas, ciniškas.  

Vandenis   

Linksmas, draugiškas, judrus, įvairiapusis, jautrus.  

Lengvabūdis, nekantrus. 

Žuvys   

Geraširdis. 

Smulkmeniškas, lengvabūdis, įtaigus.  
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9 Pratimas  

Atsakydami į klausimus, stenkit÷s pavartoti kuo daugiau būdvardžių. 

 

1. Kokie buvo m÷gstamiausi jūsų žaislai vaikyst÷je? 

2. Kokius filmus žiūr÷davote? 

3. Kokie gyvūnai jums patiko labiausiai? 

4. Kokie buvo jūsų geriausi draugai? 

5. Koks buvo jūsų įsimintiniausias vaikyst÷s įvykis? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Dialogas Nr. 4 

Gimtadienis 

Dialogas 4  (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 

2.4) 

 

  

Lina: Su gimtadieniu, Jonai! Tebūna tau šie metai patys geriausi! 

Jonas: Labai ačiū, Lina! Ačiū už tai, kad esi mano draug÷! Tikrai nuoširdžiai 

tikiuosi, kad šie metai bus man geriausi. 

Lina: Ką gi... Prab÷go dar vieneri metai. Beje, atsiprašau, už nekuklų 

klausimą. Kiek tau metų sukako?  

Jonas: Ne, viskas gerai. Aš esu dar labai jaunas. Man su÷jo tik 27. 

Lina: O, tu tikrai dar jaunas. Kaip ketini švęsti savo gimtadienį? 

Jonas: Mano pusbrolis yra gimęs tą pačią dieną kaip ir aš. Tod÷l planuojame 

švęsti gimtadienį kartu. Šeštadienį. Nor÷čiau, kad ir tu ateitum, jei neturi 

kitų planų. Būtų tikrai smagu, jei gal÷tum. 

Lina: Žinoma, kad ateisiu. Kaipgi gal÷čiau praleisti geriausio draugo 

gimtadienį. O kur planuoji švęsti? 

Jonas: Namuose. Su pusbroliu pakviet÷me tik keletą artimiausių draugų. 

Manau, padarysime smagią iškylą lauke. Kadangi oras dar puikus, 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Jonas kalba 
apie gimtadienį. 
 
Veik÷jai: Lina ir Jonas. 
 
Vieta: Darbe. 
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išsikepsime dešrelių ir šašlykų. Nieko ypatinga. Na, žinai, mes gi 

vaikinai, taigi nieko gera nesitik÷k. 

Lina: Manau, kad bus smagu. Tikiuosi, nesupyksi, jei aš atsinešiu tortą. Juk 

žinai, kaip skaniai kepu. 

Jonas: O, taip, tikrai žinau. Iš tikro pusbroliui jau buvau pasakęs, kad bandysiu 

užsisakyti tortą. Iš tavęs. 

Lina: Iškept iškepsiu, bet pinigų neimsiu. Tai bus mano gimtadienio dovana. 

Jonas: Puiku Lina, tik pažad÷k, kad neneši jokių kitų dovanų. Vienintelis 

dalykas, kurį dar gal÷tum atsinešti - tai puiki nuotaika. Kitais dalykais 

pasirūpinsime mes. 

Lina: Puiku. Manau, vakar÷lis bus nuostabus. Gerai, Jonai, lekiu. Skubu į 

susitikimą. Pasimatysime šeštadienį. 

Jonas: Iki, Lina. Ir dar kartą ačiū už sveikinimus. 
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10 Pratimas  

Raskite tekste 4 sakinius, kuriuose yra būdvardžių. Įrašykite juos žemiau pateiktoje lentel÷je.  

 

Pavyzdys:   

Tebūna tau šie metai patys geriausi! 

 

1....................................................................................................................................... 

 

2. ...................................................................................................................................... 

 

3........................................................................................................................................ 

 

4......................................................................................................................................... 

 

 

11 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Lina yra ne pati geriausia Jono draug÷. 

b. Jono pusbrolis yra gimęs ne tą pačią dieną kaip ir jis. 

c. Lina pažad÷jo iškepti Jonui tortą, tačiau nutar÷ iš jo paimti pinigų. 

d. Jonas savo gimtadienį žada švęsti kavin÷je su draugais.  

e. Lina vietoj torto į gimtadienį atsineš gerą nuotaiką. 

 

12 Pratimas  

Sukurkite pasakojimą vartodami žodžius su nelyginamojo, aukštesniojo ir aukščiausiojo 

laipsnio būdvardžiais. 

 

(Pavyzdys: Seniai seniai pilyje gyveno graži, ilgakas÷, raudonskruost÷ princes÷. Ji tur÷jo tris 

brolius: vyresnį, jaunesnį ir jauniausią.) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Dialogas Nr. 5  

Užuojautos skambutis 

 

Dialogas 5 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 

2.5) 

 

Lina: Sveikas, Sauliau, skambina Lina. 

Saulius: Labas, Lina. Kaip laikaisi?  Kaip tik ketinau tau šiandien skambinti. 

Lina: Laikausi nekaip. 

Saulius: Kas atsitiko? Tavo balsas kažkaip keistai skamba. 

Lina: Deja, turiu blogų žinių. Net nežinau, kaip čia pasakyti tai. 

Saulius: Skamba rimtai. Sakyk, kas yra negerai? 

Lina: Mūsų teta mir÷ praeitą naktį. 

Saulius: O, Dieve! Kaip? Kas atsitiko? 

Lina: Gydytojas sak÷, kad ją ištiko širdies priepuolis, kol ji miegojo. Ji 

tikriausiai net nieko nesuprato. Tai buvo staigi mirtis. 

Saulius: Ar jos sūnus buvo namuose, kai tai atsitiko? 

Lina: Ne, jo nebuvo. Jis grįžo namo pra÷jus porai valandų. 

Saulius: Kaip jis jaučiasi dabar? Reikia jam paskambinti. Būtinai reikia pareikšti 

užuojautą. 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Saulius 
kalba apie tetos netektį. 
 
Veik÷jai: Lina ir Saulius. 
 
Vieta: Darbe. 
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Lina: Na, turbūt, supranti, kaip jis gali jaustis. Dabar turi be galo daug 

rūpesčių ir darbų. Jis planuoja laidotuves. Jau šįvakar ji bus pašarvota. 

O poryt jau laidotuv÷s. 

Saulius: Tuomet būtinai reikia ryt nueiti. Gal gal÷tume kartu nunešti užuojautos 

vainiką. Manau, gal÷tume jį šiek tiek paremti ir pinigais. Visgi jam dabar 

tur÷tų būti labai sunku. 

Lina: Taip, žinoma. Tuomet galime ryt susitikti apie 9 valandą ryto prie g÷lių 

parduotuv÷s, centre. Aš dar šiandien ten užsuksiu ir užsakysiu vainiką. 

Saulius: Gerai, Lina. Tuomet iki rytojaus. 

 



 
 

 

 

                 
 

Modulis 2      puslapis       - 62 - 
 

13 Pratimas  

Perskaitykite legendą ir apibūdinkite, kokia yra Jūrat÷, Perkūnas ir Kastytis.  

 

Jūrat÷ ir Kastytis 

Seniai seniai deiv÷ Jūrat÷ gyveno gintariniuose rūmuose, Baltijos jūros dugne. 

Ji buvo gražiausia iš visų deivių. Tačiau ji nežinojo žmogiškosios meil÷s. Kartą jūroje tinklą 

užmet÷ drąsus pajūrio žvejas Kastytis.  

Jūrat÷ pasiunt÷ undin÷les, kad jos persp÷tų Kastytį, jog nevalia drumsti Baltijos vandenų ir 

gaudyti žuvų.  

Kastytis neišsigando deiv÷s įsp÷jimų ir, nekreipdamas d÷mesio į undinių viliones, toliau 

gaud÷ žuvis. Jūrat÷ nor÷jo sužinoti, kas čia toks nepaiso jos valios, iškilo į jūros paviršių ir 

pamat÷ Kastytį. Pamat÷ ir pamilo žem÷s sūnų  už jo grožį ir drąsą.  

Meil÷s kerai paliet÷ ir Kastyčio širdį. Jis pasidav÷ Jūrat÷s vilion÷ms ir atsidūr÷ gintaro 

rūmuose. 

 Apie deiv÷s meilę mirtingam žvejui greitai sužinojo Perkūnas. Supykęs jis nukreip÷ savo 

žaibus į gintaro rūmus ir sugriov÷ juos.  

Kastytis buvo nužudytas, o Jūrat÷ prirakinta prie gintaro rūmų sienos. Blaškoma jūros 

bangų ji iki pat šiol ten vis verkia d÷l nelaimingai pasibaigusios meil÷s.  

Jūrat÷s rauda tokia jaudinanti, kad, klausydamosi jos, net ir visada šaltos jūros gelm÷s 

kartais pačios ima siausti.  

Tada jos įsiūbuoja jūros gelm÷se nus÷dusius gintaro rūmų likučius ir ima barstyti juos po 

krantą. Išplukdo į krantą jūra ir smulkučius gintaro gabal÷lius.  

Tai - Jūrat÷s ašaros. Jos tyros ir skaidrios. Tokios pat, kokia buvo Jūrat÷s ir Kastyčio 

meil÷. 

 

Pavyzdys :  

Jūrat÷ yra graži, įspūdinga, romantiška... 

 

Jūrat÷ yra  

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

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

................................................................................................................................................ 
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Kastytis yra  

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

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

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

Perkūnas yra  

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

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

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

 

14 Pratimas  

Sukurkite sakinių su nelyginamojo, aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais.  

Pavyzdys:   

Mano sesuo yra aukščiausia klas÷je. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

15 Pratimas  

Parašykite šiems gyvūnams kuo daugiau būdvardžių, apibūdinančių jų išvaizdą: 

(Šuo, kat÷, arklys, papūga, karv÷, žuvis, avis, kiaul÷, triušis, pel÷) 

 

Pavyzdys :  

Beždžoin÷ yra ruda, maža, plaukuota, baikšti, tyli... 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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GRAMATIKA   
 

BŪDVARDIS 
Būdvardis tai kalbos dalis, kuri parodo daikto ypatyb ę ir atsako į klausimus koks? 

kokia? kuris? kuri?  

Kaitymas skai čiais 

Vienaskaita  ir daugiskaita . 

vns. dgs. 

ypatingas ypatingi 

daili dailios 

smailus smailūs 

karšta karštos 

Kaitymas gimin ÷mis 

Būdvardis kaitomas moteriškąja, vyriškąja ir bevarde gimin÷mis. Bevard÷ gimin÷ 

nekaitoma ir nederinama su daiktavardžiu linksniais, gimin÷mis, skaičiais, pvz.: maža, kas 

nauja, kas gera. Kadangi bevard÷s gimin÷s būdvardžiai nelinksniuojami - galūn÷je n÷ra 

nosin÷s, pvz.: gera, šilta (nereikia daiktavardžio). 

Vyr. gim.  Mot. gim.  Bevard ÷ gim.  

tylus tyli tylu 

garsus garsi garsu 

Laipsniavimas 
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Būdvardžių formos, kurios rodo skirtingą tos pačios ypatyb÷s kiekį, vadinamos būdvardžių 

laipsniais.  

Būdvardžiai turi tris pagrindinius laipsnius: nelyginamąjį, aukštesnįjį (priesaga esn ) ir 

aukščiausiąjį (priesaga iaus ).  

Pvz.: Ramus, ramesnis, ramiausias. 

Yra ir tarpiniai laipsniai: aukšt÷lesnysis ir visų aukščiausias. 

Nelyginamasis  Aukšt ÷lesnysis  Aukštesnysis  Aukš čiausiasis  Visų aukš čiausias 

nelaimingas nelaiming÷lesnis nelaimingesnis nelaimingiausias pats nelaimingiausias 

gailestinga gailesting÷lesn÷ gailestingesn÷ gailestingiausia pati gailestingiausia 

Ne visi būdvardžiai yra laipsniuojami. Būdvardžiai, reiškiantys tokias ypatybes, kurių 

daiktai negali tur÷ti didesnio ar mažesnio kiekio, laipsnių neturi: medinis, basas, p÷sčias, 

batuotas, m÷siškas. 

Būdvardžiai paprastai vartojami su daiktavardžiais ir derinami su jais, t. y. vartojami tuo 

pačiu linksniu, skaičiumi ir gimine, kaip atitinkami daiktavardžiai.  
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Rūšis Paprastieji 

 Linksniuot ÷s (pagal vns. V. ir dgs. V. linksnių galūnes) 

Gimin÷ Skaičius 1 2 3 

Vyriškoji 

 
Vienaskaita 
Daugiskaita 

 

 
naujas     žalias 
nauji       žali 

 
 šviesus 
 šviesūs 

 
didelis     paskutinis 
dideli       paskutiniai 

Moteriškoji  

 
Vienaskaita 
Daugiskaita 
 

 
nauja      žalia 
naujos    žalios 

 
 šviesi 
 šviesios 

 
didel÷      paskutin÷  
didel÷s     paskutin÷s 

Bevard÷ 
 

  
nauja      žalia 

 
 šviesu 

 

 

 
BŪDVARDŽIŲ LAIPSNIAI 

 
Būdvardži ų laipsniai tai forma, nurodanti nevienod ą daikt ų ypatyb ÷s kiek į. 

    

 
 
 
 
 
    
 

Laipsnis Nelyginamasis laipsnis 

Gimin÷ Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

Rūšis Paprastieji 

Laipsnis Nelyginamasis Aukštesnysis Aukščiausiasis 

Gimin÷ Skaičius  

Vienaskaita 
baltas 
tuščias 
drąsus 

baltesnis 
tuštesnis 
drąsesnis 

balčiausias 
tuščiausias 
drąsiausias 

Vyriškoji 
 

Daugiskaita 
 

balti 
tušti 
drąsūs 

baltesni 
tuštesni 
drąsesni 

balčiausi 
tuščiausi 
drąsiausi 

Vienaskaita 
balta  
tuščia 
drąsi 

baltesn÷ 
tuštesn÷ 
drąsesn÷ 

balčiausia 
tuščiausia 
drąsiausia 

Moteriškoji  
 

Daugiskaita 
 

baltos 
tuščios 
drąsios 

baltesn÷s 
tuštesn÷s 
drąsesn÷s 

balčiausios 
tuščiausios 
drąsiausios 

Bevard÷ 
 

balta 
tuščia 
drąsu 

balčiau 
tuščiau 
drąsiau 

balčiausia 
tuščiausia 
drąsiausia 
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Skaičius Linksnis 
V

ie
na

sk
ai

ta
 V. 

K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
naujas        žalias      gražus        medinis 
 
 
naujo         žalio        gražaus      medinio  
 
 
naujam      žaliam     gražiam     mediniam 
 
 
naują         žalią        gražų         medinį   
 
 
nauju        žaliu        gražiu        mediniu  
 
 
naujame   žaliame    gražiame   mediniame 

 
nauja        žalia        graži        
medin÷ 
 
naujos      žalios      gražios     
medin÷s 
 
naujai       žaliai      gražiai      
medinei 
 
naują        žalią       gražią       
medinę 
 
nauja        žalia       gražia       
medine 
 
naujoje     žalioje    gražioje    
medin÷je 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
 
nauji          žali          gražūs        mediniai 
naujų         žalių        gražių        medinių  
naujiems   žaliems   gražiems    mediniams 
naujus       žalius       gražius       medinius 
naujais      žaliais      gražiais       mediniais 
naujuose   žaliuose   gražiuose    mediniuose  

naujos       žalios        gražios        
medin÷s 
naujų         žalių         gražių          
medinių 
naujoms     žalioms    gražioms     
medin÷ms 
naujas        žalias        gražias        
medines 
naujomis   žaliomis    gražiomis    
medin÷mis 
naujose      žaliose      gražiose      
medin÷se 

 

 

  



 
 

 

 

                 
 

Modulis 2      puslapis       - 69 - 
 

ŽODYNAS: 

1. Šeima, mot. g., daikt.; 

2. T÷vas, vyr. g, daikt. 

3. Mama, mot. g., daikt.; 

4. Sūnus, vyr. g., daikt.; 

5. Dukt÷, mot. g., daikt.; 

6. Branginti, veiksm. 

7. Vaikas, vyr. g., daikt.; 

8. Krikštynos, mot. g., daikt.; 

9. Vestuv÷s, mot. g., daikt.; 

10. Netektis, mot. g., daikt.; 

11. Sutuoktinis, vyr. g., daikt.; 

12. Žmona, mot. g., daikt.; 

13. Vyras, vyr. g., daikt.; 

14. Gimimas, vyr. g., daikt.; 

15. Mirtis, mot. g., daikt.; 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI:  

1 Pamoka – Pasisveikinimas 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

a. Marija supažindino Liną su savo seserimi Neringa. TEISINGAS    

b. Neringa pasiūl÷ Linai susitikti su pusbroliu Ričardu kavin÷je. TEISINGAS    

c. Lina turi pakankamai laiko. NETEISINGAS    

d. Lina negal÷jo prisiminti, kaip atrodo pusbrolis Ričardas. TEISINGAS    

e. Ričardas lauk÷ merginų kavin÷je. TEISINGAS    

 

2 Pamoka – Jausm ų išreiškimas  

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

a. Jonui labai nusibodo rutina. TEISINGAS    

b. Jonui neužtenka energijos užsiimti maloniais širdžiai dalykais. TEISINGAS    

c. Lina visiškai atsipalaidavusi jaučiasi tik namuose. NETEISINGAS    

d. Lina ir Jonas svajoja sutaupyti pinigų. TEISINGAS    

e. Lina ir Jonas neketina eiti kartu į kultūrinius renginius migrantams. NETEISINGAS    

5 Pratimas  

Parašykite žodžius tinkamu linksniu.  

 

1.Tobuli namai yra tokie, kuriuose net niūriausią dieną (niūriausia diena)  šviesu ir jauku. 

2.Tinkamai parinktos spalvos, baldai, apšvietimas pad÷s sukurti tobulus namus (tobuli 

namai). 

3.Į gražius namus (gražūs namai) pareisite už durų palikę visus rūpesčius ir blogą nuotaiką  

(bloga nuotaika). 

4.Kasdienį nuovargį nugal÷s namuose sukurta jauki, romantiška atmosfera (jauki, romantiška 

atmosfera). 

5. Marinos suknel÷ yra labai graži, tačiau jai trūksta blizgios detal÷s  (blizgios detal÷s). 
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6 Pratimas  

Įrašykite daugiskaitos vardininko būdvardį ir sugalvokite jam daiktavardį. 

 

(Pavyzdys: naujas- nauji) 

 

Geras-geri.... 

Šiltas- šilti... 

Storas- stori... 

Ilgas- ilgi... 

Šviesus-šviesūs... 

Raudonas- raudoni... 

Nuoširdus- nuoširdūs... 

Trumpas- trumpi... 

Baisus- baisūs... 

Karštas- karšti... 

Skanus- skanūs... 

Skausmingas- skausmingi... 

Turtingas-turtingi... 

Vasariškas- vasariški... 

Taškuotas- taškuoti... 

Lengvas- lengvi... 

Aštrus- aštrūs... 

Pasakiškas- pasakiški... 

Artimas- artimi... 

 
3 Pamoka- Pokalbis apie vestuves 

 

7 Pratimas  

Dialoge raskite 4 sakinius, kuriuose yra būdvardžių. Įrašykite juos žemiau esančioje lentel÷je.  

 

Pavyzdys:   
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Ar tai ta šviesiaplauk÷ žema mergina gražia žalia suknele? 

 

Ji, atrodo, buvo su rudaplaukiu, aukštu vaikinu. 

Tavo atmintis tikrai nebloga, tik Justina buvo ne su žalia, o su nuostabia melsva suknele. 

Ji man pasak÷, kad nori, kad viskas būtų labai paprasta ir romantiška. 

Manau, kad jiems labai patiktų, jei gautų kvietimą romantiškai dienai SPA salone. 

 

 

4 Pamoka – Gimtadienis 

10 Pratimas  

Raskite tekste 4 sakinius, kuriuose yra būdvardžių. Įrašykite juos žemiau pateiktoje lentel÷je.  

 

Pavyzdys:   

Tebūna tau šie metai patys geriausi! 

Beje, atsiprašau, už nekuklų klausimą. 

Aš esu dar labai jaunas 

Kaipgi gal÷čiau praleisti geriausio draugo gimtadienį. 

Manau, padarysime smagią iškylą lauke. 

 

11 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Lina yra ne pati geriausia Jono draug÷. NETEISINGAS    

b. Jono pusbrolis yra gimęs ne tą pačią dieną kaip ir jis. NETEISINGAS    

c. Lina pažad÷jo iškepti Jonui tortą, tačiau nutar÷ iš jo paimti pinigų. NETEISINGAS    

d. Jonas savo gimtadienį žada švęsti kavin÷je su draugais. NETEISINGAS    

e. Lina vietoj torto į gimtadienį atsineš gerą nuotaiką. NETEISINGAS    
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MODULIS 2 
VISUOMENINIS GYVENIMAS IR ŠEIMA 

 

 

Visuomen ÷s gyvenimas ir šeima 

Modulis susijęs su šeimos ir visuomen÷s gyvenimo tema: Kas yra šeima? Kur galiu rasti 

informacijos apie šeimos sampratą? Šalies informacijoje pateikiama informacija apie šeimos 

ir visuomen÷s gyvenimo sampratą, vestuves, krikštynas ir kitas šeimos šventes Lietuvoje.  

 
Modulio turinys 

Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 
Pasisveikinimas Dialogas Būdvardžiai 
Jausmų išreiškimas Dialogas Linksniavimas 
Pokalbis apie vestuves Dialogas Būdvardžiai 
Gimtadienis Dialogas Būdvardžiai 
Užuojautos skambutis Dialogas Būdvardžiai 
Šalies informacija Pateikta informacija Šeimos švenčių ypatumai 

Lietuvoje 
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Dialogas Nr. 1 

Pasisveikinimas 

Dialogas 1 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 

2.1) 

 

 

Lina: Labas, Marija. Smagu, kad susitikome.  

Marija: Labas, Lina. Kaip tau sekasi? Kaip laikaisi?  

Lina: Ačiū, viskas puiku. O kaip tu laikaisi?  

Marija: Viskas labai gerai. Ačiū, kad paklausei. Susipažink, čia mano sesuo 

Neringa. Rodos, dar nebuvote susitikusios?  

Lina: Ne, dar nebuvome. Sveika, Neringa. Aš ir tavo sesuo kartu 

studijavome.  

Neringa: Labas, Lina. Marija man truput÷lį pasakojo apie tave. Malonu, kad 

pagaliau susipažinome.  

Marija: Ir man malonu. Ką planuoji veikti dabar? Gal turi truput÷lį laiko? 

                                  Neringa ir aš einame susitikti su mūsų pusbroliu Ričardu kavin÷je, kuri 

yra netoliese. Gal nor÷tumei eiti su mumis? Būtų labai smagu, jei 

gal÷tum prisijungti. 

Lina: Taip, būtų smagu. Bet turiu labai nedaug laiko, turiu pasiimti mamą iš 

autobusų stoties.  

Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Marija kalba 
apie savo šeimas ir 
susitikimą. 
 
Veik÷jai: Lina ir Marija. 
 
Vieta: Parke. 
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Marija: Tai ne problema. Sp÷sime išgerti puodelį arbatos. Beje, ar dar pameni 

mūsų pusbrolį Ričardą? Jis kažkada buvo mano gimtadienio švent÷je.  

Lina: Žinoma. Pamenu. Nors palauk, ar jis buvo tas atletiškas jaunas vyrukas  

trumpais plaukais ir smulkia barzdele?  

Marija: Teisingai. Nors dabar jis atrodo visai kitaip.  

Lina: Tada, manau, tikrai prisijungsiu. Nor÷čiau dar kartelį pasimatyti su jūsų 

pusbroliu. Tai į kokią kavinukę mes eisime?  

Marija: „Domino“, tai visai nauja kavinuk÷, atidaryta tik prieš tris savaites. 

Draugai sak÷, kad ten puiki kava ir ledai.  

Lina: Jau nekantrauju.   

Marija: Tada paskub÷kime, nes Ričardas jau laukia.  

Lina: Šaunu. Eime. 

 

 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

a. Marija supažindino Liną su savo seserimi Neringa. 

b. Neringa pasiūl÷ Linai susitikti su pusbroliu Ričardu kavin÷je. 

c. Lina turi pakankamai laiko. 

d. Lina negal÷jo prisiminti, kaip atrodo pusbrolis Ričardas. 

e. Ričardas lauk÷ merginų kavin÷je. 

 

2 Pratimas  

Išmokite naujų žodžių! Apibūdinkite savo artimuosius. Įrašykite būdvardžius, kurie apibūdintų 

Jūsų artimuosius.  

Pavyzdys: 

Mano brolis yra teisingas, gabus, įdomus, simpatiškas, jautrus, protingas. 

1. Mano brolis yra 

.................................................................................................................................................... 
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2. Mano sesuo yra 

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

3. Mano vaikinas yra 

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

4.Mano mergina yra 

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

5. Mano mama yra 

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

6. Mano t÷vas yra 

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

7. Mano močiut÷ yra 

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

8. Mano senelis yra 

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

9. Mano geriausia draug÷ yra 

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

10.Mano geriausias draugas yra 

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

11. Mano vyras yra 

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

12. Mano žmona yra 

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

3 Pratimas  

Sukurkite pasakojimą apie ligoninę su šiais būdvardžiais: 
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(atidus, skausmingas, geras, reikalingas, baltas, karštas, nuoširdus, ilgas, didelis, šviesus, 

švarus) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Dialogas Nr. 2  
Jausm ų išreiškimas  

Dialogas 2  (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 

2.2) 

 

Lina: Kas negerai, Jonai? Šiandien tavo nuotaika nekokia. 

Jonas: Tiesiog šiandien jaučiuosi labai pavargęs. Kasdien tas pats. Ta pati 

rutina. Tai tikrai greitai nusibosta. 

Lina: Ir kieno gi tai kalt÷? Kod÷l nenuveiki ko nors įdomaus, kai pasidaro 

nuobodu? Taip save truput÷lį pralinksmintum. N÷ra prasm÷s skųstis. 

Geriau imtis veiksmų! 

Jonas: Tu gi žinai mano darbo valandas. Aš neturiu tiek daug laiko ir energijos 

daryti tai, ką nor÷čiau. 

Lina: O kas tai gal÷tų būti? Ką tiksliau nor÷tum nuveikti? 

Jonas: Jeigu netur÷čiau dirbti visą savaitę, nor÷čiau praleisti daugiau laiko 

gamtoje. Man nepatinka miesto gyvenimas: visas šis triukšmas ir 

spūstys gatv÷se. 

Lina: Na, d÷l šito tikrai su tavimi sutinku.  Pavyzdžiui, aš jaučiuosi visiškai 

rami ir atsipalaidavusi tik tuomet, kai esu prie jūros. Pasiilgau to 

jausmo... 

Jonas: Nesijaudink taip. Kitą m÷nesį mes išvyksime atostogų. 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Jonas kalba 
apie darbą. 
 
Veik÷jai: Lina ir Jonas. 
 
Vieta: Darbe. 
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Lina: Tikiuosi... Aš pastaruoju metu stengiausi sutaupyti šiek tiek pinigų. 

Nor÷čiau juos išleisti keliaudama bei aplankydama kitas vietas. 

Jonas: Nor÷čiau ir aš šiek tiek sutaupyti pinigų. Ir jei gal÷čiau tai padaryti, tai 

sutaupytus pinigus nor÷čiau išleisti kitaip nei tu. Kelion÷s man n÷ra 

labai įdomus laiko praleidimo būdas. Tai labai vargina. Man tai 

nepatinka. 

Lina: Kiekvienas renkasi tai, kas jam patinka, Jonai. Sakyk, o kaip planuoji 

praleisti savaitgalį? Gal turi kokių  gerų id÷jų? 

Jonas Taip, turiu vieną id÷ją. Galvoju prisijungti prie mano kaimynyst÷je 

esančios migrantų organizacijos. Jie dažnai organizuoja kultūrinius 

renginius visiems migrantams. Ir jiems reikia savanorių. Manau, 

prisid÷siu prie jų, kartu ir dalyvausiu renginiuose. 

Lina: Puikiai sugalvojai. Būtinai pranešk, kada vyks koks nors renginys. 

Nor÷čiau ir aš dalyvauti. 

Jonas: Mielai. Šį m÷nesį tikrai dar bus vienas renginys. Gal÷sime kartu į jį 

nueiti. 
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

a. Jonui labai nusibodo rutina. 

b. Jonui neužtenka energijos užsiimti maloniais širdžiai dalykais. 

c. Lina visiškai atsipalaidavusi jaučiasi tik namuose. 

d. Lina ir Jonas svajoja sutaupyti pinigų. 

e. Lina ir Jonas neketina eiti kartu į kultūrinius renginius migrantams. 

 

 

5 Pratimas  

Parašykite žodžius tinkamu linksniu.  

 

1.Tobuli namai yra tokie, kuriuose net ______________________ (niūriausia diena)  šviesu ir 

jauku. 

2.Tinkamai parinktos spalvos, baldai, apšvietimas pad÷s sukurti _________________ (tobuli 

namai). 

3.Į _________________ (gražūs namai) pareisite už durų palikę visus rūpesčius ir 

___________________  (bloga nuotaika). 

4.Kasdienį nuovargį nugal÷s namuose sukurta ___________________ (jauki, romantiška 

atmosfera). 

5. Marinos suknel÷ yra labai graži, tačiau jai trūksta ________________________  (blizgios 

detal÷s). 

 

 

6 Pratimas  

Įrašykite daugiskaitos vardininko būdvardį ir sugalvokite jam daiktavardį. 

 

(Pavyzdys: naujas- nauji) 

 

Geras- ____________________________________________________________________ 

Šiltas- ____________________________________________________________________ 
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Storas-____________________________________________________________________ 

Ilgas-_____________________________________________________________________ 

Šviesus-___________________________________________________________________ 

Raudonas-_________________________________________________________________ 

Nuoširdus-_________________________________________________________________ 

Trumpas- __________________________________________________________________ 

Baisus- ___________________________________________________________________ 

Karštas- ___________________________________________________________________ 

Skanus- ___________________________________________________________________ 

Skausmingas- ______________________________________________________________ 

Turtingas- _________________________________________________________________ 

Vasariškas- ________________________________________________________________ 

Taškuotas- ________________________________________________________________ 

Lengvas- __________________________________________________________________ 

Aštrus- ____________________________________________________________________ 

Pasakiškas- ________________________________________________________________ 

Artimas- ___________________________________________________________________ 
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Dialogas Nr. 3  

Pokalbis apie vestuves 

Dialogas 3  (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 

2.3) 

 

 

Lina: Ar turi kokių nors planų šią popietę? Aš eisiu apsipirkti. Jei nori, gali eiti 

kartu su manimi. 

Diana: Nebloga id÷ja. Manau prisijungsiu. Ką planuoji pirkti? 

Lina: Pirmiausia, reikia nupirkti vestuvių dovaną Justinai ir Tomui.  O 

vestuv÷s jau rytoj. Tur÷si man pad÷ti sugalvoti, ką reik÷tų nupirkti. 

Diana: Na, laiko, sakyčiau, liko tikrai mažai. O ar aš pažįstu Tomą ir Justiną? 

Aš jų nepamenu. 

Lina: Justina yra mano pusseser÷. Ji gyvena Kaune. Atsimeni, prieš metus ji 

buvo atvykusi į mano gimtadienį, kurį švenčiau prie jūros? 

Diana: Ar tai ta šviesiaplauk÷ žema  mergina gražia žalia suknele? Ji, atrodo, 

buvo su rudaplaukiu, aukštu vaikinu. Gal tai ir buvo Justina su Tomu? 

Lina: Tavo atmintis tikrai nebloga, tik Justina buvo ne su žalia, o su nuostabia 

melsva suknele. 

Diana: Teisingai sakai, dabar prisimenu. O gal žinai, kas bus vyriausioji 

pamerg÷ ir pabrolys? 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Diana kalba 
apie vestuves. 
 
Veik÷jai: Lina ir Diana. 
 
Vieta: Namuose. 
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Lina: Tiksliai nežinau, bet manau, kad vyriausiasis pabrolys bus Tomo brolis 

su žmona. 

Diana: Gal žinai, kaip atrodys vestuvin÷ suknel÷? Manau, Justina tur÷tų 

atrodyti tikrai nuostabiai. Ji labai liekna, tod÷l suknel÷ atrodys puikiai. 

Lina: Kai gavau kvietimą, paskambinau Justinai. Patvirtinau, kad dalyvausiu. 

Ji man pasak÷, kad nori, kad viskas būtų labai paprasta ir romantiška. 

Diana: Esu tikra, kad tai bus nuostabi švent÷. Linkiu jiems ilgų ir laimingų metų. 

Lina: Taip, jie labai miela pora. Kaip manai, ką jiems būtų galima padovanoti? 

Diana: Galiu pasakyti tik tiek, kad jie turi viską. Na, žinai. Dabar visi eidami į 

vestuves dovanoja kvietimą arba neša pinigų. Manau, kad jiems labai 

patiktų, jei gautų kvietimą romantiškai dienai SPA salone. 

Lina: Nuostabi id÷ja, Diana. Manau, taip ir padarysiu. 
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7 Pratimas  

Dialoge raskite 4 sakinius, kuriuose yra būdvardžių. Įrašykite juos žemiau esančioje lentel÷je.  

 

 

Pavyzdys:   

Ar tai ta šviesiaplauk÷ žema mergina gražia žalia suknele? 

 

 

1....................................................................................................................................... 

 

2. ...................................................................................................................................... 

 

3........................................................................................................................................ 

 

4......................................................................................................................................... 

 

 

8 Pratimas  

Išmokite naujų žodžių. Padiskutuokite su draugais lietuviškai: ar tikrai šie būdvardžiai tiktų 

apibūdinti Jums artimus ar pažįstamus žmones.  

 

Avinas  

Aktyvus, impulsyvus, atkaklus. 

Egocentriškas, kaprizingas, neapdairus, lengvabūdis.  

Jautis   

Teisingas, kantrus, protingas.  

Valdingas. 
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Dvyniai  

Iškalbus, tolerantiškas, sąmojingas, nuovokus, svajingas.  

Paviršutiniškas.  

V÷žys   

Jausmingas, jautrus, geraširdis.  

Kaprizingas, bailus, opus.  

Liūtas   

Iniciatyvus, paslaugus, drąsus. 

Išlaidus, valdingas.  

Mergel ÷  

Protingas, apsukrus, pareigingas, tvarkingas, smalsus.  

Arogantiškas, valdingas, pavydus, šykštus.  

Svarstykl ÷s  

Žavus, atviraširdis, teisingas.  

Įžūlus, nerūpestingas, paviršutiniškas.  

Skorpionas   

Jausmingas, aistringas.  

Kovingas.  

Šaulys   
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Entuziastingas.  

Šiurkštus, įžeidus, išdidus. 

Ožiaragis   

Sąžiningas, atkaklus, ištvermingas, savikritiškas, santūrus.  

Pavydus, šykštus, pesimistiškas, ciniškas.  

Vandenis   

Linksmas, draugiškas, judrus, įvairiapusis, jautrus.  

Lengvabūdis, nekantrus. 

Žuvys   

Geraširdis. 

Smulkmeniškas, lengvabūdis, įtaigus.  
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9 Pratimas  

Atsakydami į klausimus, stenkit÷s pavartoti kuo daugiau būdvardžių. 

 

6. Kokie buvo m÷gstamiausi jūsų žaislai vaikyst÷je? 

7. Kokius filmus žiūr÷davote? 

8. Kokie gyvūnai jums patiko labiausiai? 

9. Kokie buvo jūsų geriausi draugai? 

10. Koks buvo jūsų įsimintiniausias vaikyst÷s įvykis? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Dialogas Nr. 4 

Gimtadienis 

Dialogas 4  (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 

2.4) 

 

  

Lina: Su gimtadieniu, Jonai! Tebūna tau šie metai patys geriausi! 

Jonas: Labai ačiū, Lina! Ačiū už tai, kad esi mano draug÷! Tikrai nuoširdžiai 

tikiuosi, kad šie metai bus man geriausi. 

Lina: Ką gi... Prab÷go dar vieneri metai. Beje, atsiprašau, už nekuklų 

klausimą. Kiek tau metų sukako?  

Jonas: Ne, viskas gerai. Aš esu dar labai jaunas. Man su÷jo tik 27. 

Lina: O, tu tikrai dar jaunas. Kaip ketini švęsti savo gimtadienį? 

Jonas: Mano pusbrolis yra gimęs tą pačią dieną kaip ir aš. Tod÷l planuojame 

švęsti gimtadienį kartu. Šeštadienį. Nor÷čiau, kad ir tu ateitum, jei neturi 

kitų planų. Būtų tikrai smagu, jei gal÷tum. 

Lina: Žinoma, kad ateisiu. Kaipgi gal÷čiau praleisti geriausio draugo 

gimtadienį. O kur planuoji švęsti? 

Jonas: Namuose. Su pusbroliu pakviet÷me tik keletą artimiausių draugų. 

Manau, padarysime smagią iškylą lauke. Kadangi oras dar puikus, 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Jonas kalba 
apie gimtadienį. 
 
Veik÷jai: Lina ir Jonas. 
 
Vieta: Darbe. 
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išsikepsime dešrelių ir šašlykų. Nieko ypatinga. Na, žinai, mes gi 

vaikinai, taigi nieko gera nesitik÷k. 

Lina: Manau, kad bus smagu. Tikiuosi, nesupyksi, jei aš atsinešiu tortą. Juk 

žinai, kaip skaniai kepu. 

Jonas: O, taip, tikrai žinau. Iš tikro pusbroliui jau buvau pasakęs, kad bandysiu 

užsisakyti tortą. Iš tavęs. 

Lina: Iškept iškepsiu, bet pinigų neimsiu. Tai bus mano gimtadienio dovana. 

Jonas: Puiku Lina, tik pažad÷k, kad neneši jokių kitų dovanų. Vienintelis 

dalykas, kurį dar gal÷tum atsinešti - tai puiki nuotaika. Kitais dalykais 

pasirūpinsime mes. 

Lina: Puiku. Manau, vakar÷lis bus nuostabus. Gerai, Jonai, lekiu. Skubu į 

susitikimą. Pasimatysime šeštadienį. 

Jonas: Iki, Lina. Ir dar kartą ačiū už sveikinimus. 
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10 Pratimas  

Raskite tekste 4 sakinius, kuriuose yra būdvardžių. Įrašykite juos žemiau pateiktoje lentel÷je.  

 

Pavyzdys:   

Tebūna tau šie metai patys geriausi! 

 

1....................................................................................................................................... 

 

2. ...................................................................................................................................... 

 

3........................................................................................................................................ 

 

4......................................................................................................................................... 

 

 

11 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Lina yra ne pati geriausia Jono draug÷. 

b. Jono pusbrolis yra gimęs ne tą pačią dieną kaip ir jis. 

c. Lina pažad÷jo iškepti Jonui tortą, tačiau nutar÷ iš jo paimti pinigų. 

d. Jonas savo gimtadienį žada švęsti kavin÷je su draugais.  

e. Lina vietoj torto į gimtadienį atsineš gerą nuotaiką. 

 

12 Pratimas  

Sukurkite pasakojimą vartodami žodžius su nelyginamojo, aukštesniojo ir aukščiausiojo 

laipsnio būdvardžiais. 

 

(Pavyzdys: Seniai seniai pilyje gyveno graži, ilgakas÷, raudonskruost÷ princes÷. Ji tur÷jo tris 

brolius: vyresnį, jaunesnį ir jauniausią.) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Dialogas Nr. 5  

Užuojautos skambutis 

 

Dialogas 5 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 2, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 

2.5) 

 

Lina: Sveikas, Sauliau, skambina Lina. 

Saulius: Labas, Lina. Kaip laikaisi?  Kaip tik ketinau tau šiandien skambinti. 

Lina: Laikausi nekaip. 

Saulius: Kas atsitiko? Tavo balsas kažkaip keistai skamba. 

Lina: Deja, turiu blogų žinių. Net nežinau, kaip čia pasakyti tai. 

Saulius: Skamba rimtai. Sakyk, kas yra negerai? 

Lina: Mūsų teta mir÷ praeitą naktį. 

Saulius: O, Dieve! Kaip? Kas atsitiko? 

Lina: Gydytojas sak÷, kad ją ištiko širdies priepuolis, kol ji miegojo. Ji 

tikriausiai net nieko nesuprato. Tai buvo staigi mirtis. 

Saulius: Ar jos sūnus buvo namuose, kai tai atsitiko? 

Lina: Ne, jo nebuvo. Jis grįžo namo pra÷jus porai valandų. 

Saulius: Kaip jis jaučiasi dabar? Reikia jam paskambinti. Būtinai reikia pareikšti 

užuojautą. 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Saulius 
kalba apie tetos netektį. 
 
Veik÷jai: Lina ir Saulius. 
 
Vieta: Darbe. 
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Lina: Na, turbūt, supranti, kaip jis gali jaustis. Dabar turi be galo daug 

rūpesčių ir darbų. Jis planuoja laidotuves. Jau šįvakar ji bus pašarvota. 

O poryt jau laidotuv÷s. 

Saulius: Tuomet būtinai reikia ryt nueiti. Gal gal÷tume kartu nunešti užuojautos 

vainiką. Manau, gal÷tume jį šiek tiek paremti ir pinigais. Visgi jam dabar 

tur÷tų būti labai sunku. 

Lina: Taip, žinoma. Tuomet galime ryt susitikti apie 9 valandą ryto prie g÷lių 

parduotuv÷s, centre. Aš dar šiandien ten užsuksiu ir užsakysiu vainiką. 

Saulius: Gerai, Lina. Tuomet iki rytojaus. 
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13 Pratimas  

Perskaitykite legendą ir apibūdinkite, kokia yra Jūrat÷, Perkūnas ir Kastytis.  

 

Jūrat÷ ir Kastytis 

Seniai seniai deiv÷ Jūrat÷ gyveno gintariniuose rūmuose, Baltijos jūros dugne. 

Ji buvo gražiausia iš visų deivių. Tačiau ji nežinojo žmogiškosios meil÷s. Kartą jūroje tinklą 

užmet÷ drąsus pajūrio žvejas Kastytis.  

Jūrat÷ pasiunt÷ undin÷les, kad jos persp÷tų Kastytį, jog nevalia drumsti Baltijos vandenų ir 

gaudyti žuvų.  

Kastytis neišsigando deiv÷s įsp÷jimų ir, nekreipdamas d÷mesio į undinių viliones, toliau 

gaud÷ žuvis. Jūrat÷ nor÷jo sužinoti, kas čia toks nepaiso jos valios, iškilo į jūros paviršių ir 

pamat÷ Kastytį. Pamat÷ ir pamilo žem÷s sūnų  už jo grožį ir drąsą.  

Meil÷s kerai paliet÷ ir Kastyčio širdį. Jis pasidav÷ Jūrat÷s vilion÷ms ir atsidūr÷ gintaro 

rūmuose. 

 Apie deiv÷s meilę mirtingam žvejui greitai sužinojo Perkūnas. Supykęs jis nukreip÷ savo 

žaibus į gintaro rūmus ir sugriov÷ juos.  

Kastytis buvo nužudytas, o Jūrat÷ prirakinta prie gintaro rūmų sienos. Blaškoma jūros 

bangų ji iki pat šiol ten vis verkia d÷l nelaimingai pasibaigusios meil÷s.  

Jūrat÷s rauda tokia jaudinanti, kad, klausydamosi jos, net ir visada šaltos jūros gelm÷s 

kartais pačios ima siausti.  

Tada jos įsiūbuoja jūros gelm÷se nus÷dusius gintaro rūmų likučius ir ima barstyti juos po 

krantą. Išplukdo į krantą jūra ir smulkučius gintaro gabal÷lius.  

Tai - Jūrat÷s ašaros. Jos tyros ir skaidrios. Tokios pat, kokia buvo Jūrat÷s ir Kastyčio 

meil÷. 

 

Pavyzdys :  

Jūrat÷ yra graži, įspūdinga, romantiška... 

 

Jūrat÷ yra  

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

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

................................................................................................................................................ 
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Kastytis yra  

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

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

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

Perkūnas yra  

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

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

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

 

14 Pratimas  

Sukurkite sakinių su nelyginamojo, aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais.  

Pavyzdys:   

Mano sesuo yra aukščiausia klas÷je. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

15 Pratimas  

Parašykite šiems gyvūnams kuo daugiau būdvardžių, apibūdinančių jų išvaizdą: 

(Šuo, kat÷, arklys, papūga, karv÷, žuvis, avis, kiaul÷, triušis, pel÷) 

 

Pavyzdys :  

Beždžoin÷ yra ruda, maža, plaukuota, baikšti, tyli... 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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GRAMATIKA   
 

BŪDVARDIS 
Būdvardis tai kalbos dalis, kuri parodo daikto ypatyb ę ir atsako į klausimus koks? 

kokia? kuris? kuri?  

Kaitymas skai čiais 

Vienaskaita  ir daugiskaita . 

vns. dgs. 

ypatingas ypatingi 

daili dailios 

smailus smailūs 

karšta karštos 

Kaitymas gimin ÷mis 

Būdvardis kaitomas moteriškąja, vyriškąja ir bevarde gimin÷mis. Bevard÷ gimin÷ 

nekaitoma ir nederinama su daiktavardžiu linksniais, gimin÷mis, skaičiais, pvz.: maža, kas 

nauja, kas gera. Kadangi bevard÷s gimin÷s būdvardžiai nelinksniuojami - galūn÷je n÷ra 

nosin÷s, pvz.: gera, šilta (nereikia daiktavardžio). 

Vyr. gim.  Mot. gim.  Bevard ÷ gim.  

tylus tyli tylu 

garsus garsi garsu 

Laipsniavimas 
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Būdvardžių formos, kurios rodo skirtingą tos pačios ypatyb÷s kiekį, vadinamos būdvardžių 

laipsniais.  

Būdvardžiai turi tris pagrindinius laipsnius: nelyginamąjį, aukštesnįjį (priesaga esn ) ir 

aukščiausiąjį (priesaga iaus ).  

Pvz.: Ramus, ramesnis, ramiausias. 

Yra ir tarpiniai laipsniai: aukšt÷lesnysis ir visų aukščiausias. 

Nelyginamasis  Aukšt ÷lesnysis  Aukštesnysis  Aukš čiausiasis  Visų aukš čiausias 

nelaimingas nelaiming÷lesnis nelaimingesnis nelaimingiausias pats nelaimingiausias 

gailestinga gailesting÷lesn÷ gailestingesn÷ gailestingiausia pati gailestingiausia 

Ne visi būdvardžiai yra laipsniuojami. Būdvardžiai, reiškiantys tokias ypatybes, kurių 

daiktai negali tur÷ti didesnio ar mažesnio kiekio, laipsnių neturi: medinis, basas, p÷sčias, 

batuotas, m÷siškas. 

Būdvardžiai paprastai vartojami su daiktavardžiais ir derinami su jais, t. y. vartojami tuo 

pačiu linksniu, skaičiumi ir gimine, kaip atitinkami daiktavardžiai.  
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Rūšis Paprastieji 

 Linksniuot ÷s (pagal vns. V. ir dgs. V. linksnių galūnes) 

Gimin÷ Skaičius 1 2 3 

Vyriškoji 

 
Vienaskaita 
Daugiskaita 

 

 
naujas     žalias 
nauji       žali 

 
 šviesus 
 šviesūs 

 
didelis     paskutinis 
dideli       paskutiniai 

Moteriškoji  

 
Vienaskaita 
Daugiskaita 
 

 
nauja      žalia 
naujos    žalios 

 
 šviesi 
 šviesios 

 
didel÷      paskutin÷  
didel÷s     paskutin÷s 

Bevard÷ 
 

  
nauja      žalia 

 
 šviesu 

 

 

 
BŪDVARDŽIŲ LAIPSNIAI 

 
Būdvardži ų laipsniai tai forma, nurodanti nevienod ą daikt ų ypatyb ÷s kiek į. 

    

 
 
 
 
 
    
 

Laipsnis Nelyginamasis laipsnis 

Gimin÷ Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

Rūšis Paprastieji 

Laipsnis Nelyginamasis Aukštesnysis Aukščiausiasis 

Gimin÷ Skaičius  

Vienaskaita 
baltas 
tuščias 
drąsus 

baltesnis 
tuštesnis 
drąsesnis 

balčiausias 
tuščiausias 
drąsiausias 

Vyriškoji 
 

Daugiskaita 
 

balti 
tušti 
drąsūs 

baltesni 
tuštesni 
drąsesni 

balčiausi 
tuščiausi 
drąsiausi 

Vienaskaita 
balta  
tuščia 
drąsi 

baltesn÷ 
tuštesn÷ 
drąsesn÷ 

balčiausia 
tuščiausia 
drąsiausia 

Moteriškoji  
 

Daugiskaita 
 

baltos 
tuščios 
drąsios 

baltesn÷s 
tuštesn÷s 
drąsesn÷s 

balčiausios 
tuščiausios 
drąsiausios 

Bevard÷ 
 

balta 
tuščia 
drąsu 

balčiau 
tuščiau 
drąsiau 

balčiausia 
tuščiausia 
drąsiausia 
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Skaičius Linksnis 
V

ie
na

sk
ai

ta
 V. 

K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
naujas        žalias      gražus        medinis 
 
 
naujo         žalio        gražaus      medinio  
 
 
naujam      žaliam     gražiam     mediniam 
 
 
naują         žalią        gražų         medinį   
 
 
nauju        žaliu        gražiu        mediniu  
 
 
naujame   žaliame    gražiame   mediniame 

 
nauja        žalia        graži        
medin÷ 
 
naujos      žalios      gražios     
medin÷s 
 
naujai       žaliai      gražiai      
medinei 
 
naują        žalią       gražią       
medinę 
 
nauja        žalia       gražia       
medine 
 
naujoje     žalioje    gražioje    
medin÷je 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
 
nauji          žali          gražūs        mediniai 
naujų         žalių        gražių        medinių  
naujiems   žaliems   gražiems    mediniams 
naujus       žalius       gražius       medinius 
naujais      žaliais      gražiais       mediniais 
naujuose   žaliuose   gražiuose    mediniuose  

naujos       žalios        gražios        
medin÷s 
naujų         žalių         gražių          
medinių 
naujoms     žalioms    gražioms     
medin÷ms 
naujas        žalias        gražias        
medines 
naujomis   žaliomis    gražiomis    
medin÷mis 
naujose      žaliose      gražiose      
medin÷se 
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ŽODYNAS: 

1. Šeima, mot. g., daikt.; 

2. T÷vas, vyr. g, daikt. 

3. Mama, mot. g., daikt.; 

4. Sūnus, vyr. g., daikt.; 

5. Dukt÷, mot. g., daikt.; 

6. Branginti, veiksm. 

7. Vaikas, vyr. g., daikt.; 

8. Krikštynos, mot. g., daikt.; 

9. Vestuv÷s, mot. g., daikt.; 

10. Netektis, mot. g., daikt.; 

11. Sutuoktinis, vyr. g., daikt.; 

12. Žmona, mot. g., daikt.; 

13. Vyras, vyr. g., daikt.; 

14. Gimimas, vyr. g., daikt.; 

15. Mirtis, mot. g., daikt.; 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI:  

1 Pamoka – Pasisveikinimas 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

a. Marija supažindino Liną su savo seserimi Neringa. TEISINGAS    

b. Neringa pasiūl÷ Linai susitikti su pusbroliu Ričardu kavin÷je. TEISINGAS    

c. Lina turi pakankamai laiko. NETEISINGAS    

d. Lina negal÷jo prisiminti, kaip atrodo pusbrolis Ričardas. TEISINGAS    

e. Ričardas lauk÷ merginų kavin÷je. TEISINGAS    

 

2 Pamoka – Jausm ų išreiškimas  

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

a. Jonui labai nusibodo rutina. TEISINGAS    

b. Jonui neužtenka energijos užsiimti maloniais širdžiai dalykais. TEISINGAS    

c. Lina visiškai atsipalaidavusi jaučiasi tik namuose. NETEISINGAS    

d. Lina ir Jonas svajoja sutaupyti pinigų. TEISINGAS    

e. Lina ir Jonas neketina eiti kartu į kultūrinius renginius migrantams. NETEISINGAS    

5 Pratimas  

Parašykite žodžius tinkamu linksniu.  

 

1.Tobuli namai yra tokie, kuriuose net niūriausią dieną (niūriausia diena)  šviesu ir jauku. 

2.Tinkamai parinktos spalvos, baldai, apšvietimas pad÷s sukurti tobulus namus (tobuli 

namai). 

3.Į gražius namus (gražūs namai) pareisite už durų palikę visus rūpesčius ir blogą nuotaiką  

(bloga nuotaika). 

4.Kasdienį nuovargį nugal÷s namuose sukurta jauki, romantiška atmosfera (jauki, romantiška 

atmosfera). 

5. Marinos suknel÷ yra labai graži, tačiau jai trūksta blizgios detal÷s  (blizgios detal÷s). 
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6 Pratimas  

Įrašykite daugiskaitos vardininko būdvardį ir sugalvokite jam daiktavardį. 

 

(Pavyzdys: naujas- nauji) 

 

Geras-geri.... 

Šiltas- šilti... 

Storas- stori... 

Ilgas- ilgi... 

Šviesus-šviesūs... 

Raudonas- raudoni... 

Nuoširdus- nuoširdūs... 

Trumpas- trumpi... 

Baisus- baisūs... 

Karštas- karšti... 

Skanus- skanūs... 

Skausmingas- skausmingi... 

Turtingas-turtingi... 

Vasariškas- vasariški... 

Taškuotas- taškuoti... 

Lengvas- lengvi... 

Aštrus- aštrūs... 

Pasakiškas- pasakiški... 

Artimas- artimi... 

 
3 Pamoka- Pokalbis apie vestuves 

 

7 Pratimas  

Dialoge raskite 4 sakinius, kuriuose yra būdvardžių. Įrašykite juos žemiau esančioje lentel÷je.  

 

Pavyzdys:   
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Ar tai ta šviesiaplauk÷ žema mergina gražia žalia suknele? 

 

Ji, atrodo, buvo su rudaplaukiu, aukštu vaikinu. 

Tavo atmintis tikrai nebloga, tik Justina buvo ne su žalia, o su nuostabia melsva suknele. 

Ji man pasak÷, kad nori, kad viskas būtų labai paprasta ir romantiška. 

Manau, kad jiems labai patiktų, jei gautų kvietimą romantiškai dienai SPA salone. 

 

 

4 Pamoka – Gimtadienis 

10 Pratimas  

Raskite tekste 4 sakinius, kuriuose yra būdvardžių. Įrašykite juos žemiau pateiktoje lentel÷je.  

 

Pavyzdys:   

Tebūna tau šie metai patys geriausi! 

Beje, atsiprašau, už nekuklų klausimą. 

Aš esu dar labai jaunas 

Kaipgi gal÷čiau praleisti geriausio draugo gimtadienį. 

Manau, padarysime smagią iškylą lauke. 

 

11 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Lina yra ne pati geriausia Jono draug÷. NETEISINGAS    

b. Jono pusbrolis yra gimęs ne tą pačią dieną kaip ir jis. NETEISINGAS    

c. Lina pažad÷jo iškepti Jonui tortą, tačiau nutar÷ iš jo paimti pinigų. NETEISINGAS    

d. Jonas savo gimtadienį žada švęsti kavin÷je su draugais. NETEISINGAS    

e. Lina vietoj torto į gimtadienį atsineš gerą nuotaiką. NETEISINGAS    
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MODULIS 4 
 

 

DARBAS 

 

Darbas 

Modulis susijęs su darbo tema: Kaip reikia ginti pažeistas darbuotojo teises? Kur galime 

ieškoti darbo?  Šalies informacijoje pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos darbo 

inspekciją, jos veiklos principus bei misiją Lietuvos darbo santykių srityje. 

Modulio turinys 
 

Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 
Pokalbis su direktoriumi Dialogas Veiksmažodis 
Pokalbis darbe su 
kolegomis 

Dialogas Veiksmažodis 

M÷gstamas darbas 

 

Dialogas Veiksmažodis 

Sodininkyst÷s kursai 

 

Dialogas Veiksmažodis 

Pokalbis su klientu Dialogas Veiksmažodis 
Šalies informacija Pateikta informacija Darbuotojų teisių gynimo 

galimyb÷s 
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Dialogas Nr. 1 

 

Pokalbis su direktoriumi. 

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 4.1) 

 

 

Mindaugas:                Ar galiu užeiti?  

Darbdavys: Taip, prašau užeiti. Sveiki, Mindaugai. Kaip sekasi dirbti? Ar viskas 

gerai? 

Mindaugas: Taip, žinoma, viskas gerai! Esu tikrai laimingas, gal÷damas dirbti Jūsų 

sodų priežiūros bendrov÷je.  

Darbdavys: Malonu tai gird÷ti, Mindaugai. Iš tiesų tave pasikviečiau čia, nes 

nor÷čiau tau pasiūlyti naują darbą.  

Mindaugas: Tikrai? Skamba puikiai. Sakykite, koks tai darbas?  

Darbdavys: Na, kaip žinai, aš asmeniškai rūpinuosi mūsų klientų sodais. Jie visi 

gyvena kaimynyst÷je, didžiausias atstumas - 50 kilometrų. Tačiau 

praeitą savaitę mano bendrov÷s partneris paliko mane vieną, o dabar 

turiu tiek daug darbų biure: buhalterin÷ apskaita, organizaciniai 

reikalai.... Be to, šiuo metu turiu daug įvairios papildomos veiklos 

sostin÷je. Taigi, d÷l šios priežasties aš ieškau sodininkyst÷s eksperto, 

Pokalbis 
 
 
Situacija: Pokalbis su 
direktoriumi. 
 
Veik÷jai: Mindaugas ir 
Darbdavys. 
 
Vieta: Biuras. 
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kuris gal÷tų perimti dalį mano darbo. Kaip manai, ar gal÷tum man 

pad÷ti? 

Mindaugas: Žinoma! Kod÷l gi ne? Tiesą sakant, aš manau, kad esu tikrai tinkamas 

žmogus šiam darbui.  

Darbdavys: Teisingai. Taip manau ir aš. Kiek pamenu, tu turi pakankamai  sodų 

priežiūros patirties? Ar tai tiesa?  

Mindaugas: Taip, tai tiesa. Ketverius metus dirbau Botanikos sode. Taip pat turiu 

patirties prižiūrint valstybinius parkus. Dar nor÷čiau pasakyti, kad sodai 

yra tikroji mano aistra.  

Darbdavys: Labai gerai! Aš tuomet dirbčiau pirmadieniais, trečiadieniais bei 

penktadieniais, o tu gal÷tum mane pavaduoti antradieniais, 

ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Darbas būtų nuo 9 iki 15 valandos. Ką 

manai?  

Mindaugas: Skamba puikiai. Mane šis pasiūlymas tikrai domina. Kada galime 

prad÷ti? Aš galiu nors ir nuo rytojaus.  

Darbdavys: Manau, kad galime susitikti rytoj ryte mano biure ir plačiau aptarti viską. 

Taip pat aptarsime tavo atlyginimą, kurį, manau, tikrai padidinsime. 

Beje, sakyk, ar turi automobilį?  

Mindaugas: Taip, nusipirkau naudotą automobilį prieš m÷nesį. Jis nenaujas, bet  

geras.  

Darbdavys: Puiku! Na, jei kas, kartais gal÷si naudotis ir manuoju. O jei naudosi 

savąjį, degalų tikrai įpilsime. Taigi tariam÷s susitikti rytoj ryte, 9 valandą.  

Mindaugas: Man tinka. Tuomet iki pasimatymo.  

Darbdavys: Iki, Mindaugai. Geros dienos. 

Mindaugas: Geros dienos ir Jums.  

 



 

 
 

Modulis 1                                                                                                                                                          puslapis      110             

1 Pratimas  
 
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
 
a. Darbdavys pasikviet÷ Mindaugą nor÷damas jį atleisti iš darbo.  

b. Mindaugas yra sodininkyst÷s ekspertas.  

c. Darbdavys pasiūl÷ Mindaugui papildomai užsidirbti, nes pats nesp÷ja. Jis turi nemažai 

administracinių, organizacinių reikalų.  

d. Sodų priežiūra yra Mindaugo aistra.  

e. Prieš metus Mindaugas nusipirko naują automobilį.  

 
2 Pratimas  

Atsakydami į klausimus aprašykite savo dieną. Stenkit÷s pavartoti kuo daugiau esamojo laiko 

veiksmažodžių.  

 
Klausimai:  
 

o Kada ryte atsikeli? 
 

o Kur pusryčiauji? 
 

o Ką valgai pusryčių metu? 
 

o Ar dažnai v÷luoji į darbą? 
 

o Ką veiki iki pietų? 
 

o Kur pietauji? 
 

o Ką valgai pietų metu? 
 

o Ką veiki iki vakarien÷s? 
 

o Kur vakarieniauji? 
 

o Ką valgai vakarien÷s metu? 
 

o Ką veiki vakare? 
 

o Ar tau dažnai skambina direktorius? 
 

o Ar turi draugų Lietuvoje? 
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o Kokia šiandien buvo diena?  

 
o Ką šiandien veikei? 

 
o Ką veikei savaitgalį? 

 
o Ką veikei Klaip÷doje šeštadienį? 

 
Pavyzdys: 

Aš atsikeliu 7 valandą ryto. Tuomet prausiuosi, valausi dantis, šukuojuosi. Apie 7.30 val.  aš 

pusryčiauju. Dažniausiai pusryčiauju namuose. (Toliau pratęskite patys...) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Dialogas Nr. 2 

 

Pokalbis darbe su kolega 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 4.2) 

 

Jonas: Sveikas, Mindaugai. Kaip laikaisi? 

Mindaugas: Sveikas. Laikausi neblogai, o kaip tu? 

Jonas: Viskas puiku. Bet kur tu buvai? Aš atvykau į darbą maždaug prieš 

valandą ir ieškojau tavęs, bet neradau. 

Mindaugas: Buvau pas viršininką kabinete. Ar jau gird÷jai, kad jis manęs papraš÷ 

kartu su juo darbuotis sodų priežiūros versle? 

Jonas: Tikrai? Ir ką tu jam atsakei? 

Mindaugas: Na, žinoma, kad atsakiau – taip. Juk žinai, kaip man patinka darbuotis 

lauke. 

Jonas: Taip, tai tiesa. Kaip tau pasisek÷. Džiaugiuosi už tave. Kada prad÷si 

naują darbą? 

Mindaugas: Susitar÷me su viršininku susitikti rytoj ir išsamiau viską aptarti. 

Jonas: Nuostabu. O šiandien gal tau jis paskyr÷ laisvą dieną? Kaip žinai, 

šiandien reikia krauti svarbius krovinius. Turime 10 pristatymų šią 

popietę. 

Pokalbis 
 
 
Situacija: Pokalbis su kolega 
darbe. 
 
Veik÷jai: Mindaugas ir Jonas. 
 
Vieta: Biuras. 
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Mindaugas: Tu visiškai teisus, atsiprašau. Visai iškrito iš galvos. Sakyk, kur yra 

sukrauti augalai, reikalingi šiandien pristatyti? 

Jonas: Jie sukrauti sand÷lyje po laiptais. Aš dalį jų jau pakroviau, v÷liau kartu 

gal÷sime sukrauti sunkiuosius. Bet pirmiausia dar juos reikia tinkamai 

supakuoti. Aš šalia krovinio pad÷jau viską, ko reik÷s. 

Mindaugas: Na, gerai. Ką gi ... Tuomet paskub÷kime. Greičiau prad÷sim, greičiau 

baigsim. 

Jonas: Na, tiesą sakant, dabar nor÷jau truput÷lį pails÷ti. Galvojau eiti išgerti 

kavos, be to, turiu kai kam paskambinti. 

Mindaugas: Ar kas nors atsitiko? Viskas gerai? 

Jonas: Ne, ne, nieko nenutiko, viskas gerai. Tiesiog pažad÷jau paskambinti 11 

valandą, o jau dabar yra 10 minučių po 11. 

Mindaugas: Gerai. Tuomet tu eik, paskambink ir išvirk kavos. Aš supakuosiu 

augalus ir ateisiu kartu išgerti kavos. 

Jonas: Tvarka. Gerai, Mindaugai, skubu paskambinti. Ateik kavos po 15 – 20 

minučių: bus viskas paruošta. 

Mindaugas: Gerai. Tuomet tuoj pasimatysime. Iki. 
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3 Pratimas  
 
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
a. Mindaugas pasak÷ Jonui, kad viršinink÷ papraš÷ jo kartu darbuotis sodų priežiūros versle.  

b. Jonas primin÷ Mindaugui, kad šiandien jiems reikia pakrauti svarbius krovinius.  

c. Mindaugas ir Jonas išvežioja pomidorus.  

d. Jonas yra šiek tiek pavargęs. Jis nusprend÷ pails÷ti ir išgerti kavos.  

e. Mindaugas ir Jonas susitar÷ kartu išgerti kavos.  

 
4 Pratimas  

Įrašykite tinkamas esamojo laiko veiksmažodžio formas. 

 
(1 veikti, 2 skub÷ti, 3  paimti, 4 užrakinti, 5 atsikelti, 6 praustis, 7 pusryčiauti,  8 valgyti) 
 
 
1.  Ką tu ________________________ sekmadienio vakarais? 
 
2.  Ar tu __________________________? 
 
3.  Mama __________________ vaiką už rankos. 
 
4.  Aš ___________________________ duris. 
 
5. Jis______________________7 ryto. 
 
6.  Mes kartu _______________________. 
 
7.  Aš paprastai ________________________ apie 8 ryto.  
 
8. Mes ___________________________ pietus su žmona. 
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Dialogas Nr. 3 
 

M÷gstamas darbas 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 4.3) 

 

 

Jurga: Labas, Mindaugai. Seniai mat÷m÷s. 

Mindaugas: Sveika, Jurga. Kur keliauji? 

Jurga: Važiuosiu aplankyti t÷vų į Šiaulius. 

Mindaugas: Aš lekiu namo po darbo. Šiandien su draugais esame susitarę susitikti. 

Planuojame pažaisti kortomis ir žiūr÷ti krepšinio varžybas. 

Jurga: Puiku. Kaip tau sekasi darbe? 

Mindaugas: Labai gerai. Šiandien mano viršininkas man pasiūl÷ naują darbą. Aš 

jam pad÷siu sodų priežiūros versle. 

Jurga: Puiku. Svarbiausia, ar tau tai patinka? 

Mindaugas: Taip, netgi labai patinka. Manau, kad pagaliau atrasiu tai, ko jau seniai 

ieškojau. Išbandžiau daugelį darbų, bet sodininkyst÷  visada mane 

traukdavo labiausiai. 

Jurga: Taip, jaučiu vien iš to, kaip tu apie tai šneki. Bet tikrai, kiek pamenu, 

išbandei tikrai daugelį darbų. 

Pokalbis 
 
 
Situacija: Pokalbis su kolega 
darbe. 
 
Veik÷jai: Mindaugas ir Jonas. 
 
Vieta: Biuras. 
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Mindaugas: Tiesa. Kai tik baigiau mokyklą, prad÷jau dirbti skambučių centre. 

Reik÷jo siūlyti maisto papildus įvairiems klientams. 

Jurga: Tikrai? Aš irgi esu dirbusi skambučių centre. Pardavin÷jau draudimo 

polisus. 

Mindaugas: Įdomu. Bet žinai, tiesą sakant, man tas darbas tikrai nepatiko. Nuolatin÷ 

įtampa. Tikrai nemalonu dirbti darbą, kuris tau ne prie širdies, bet tu tai 

turbūt žinai. O dar visi tie pikti klientai. 

Jurga: Taip, tikrai žinau, ką tai reiškia. Tai, kaip suprantu, tod÷l ir pakeitei 

darbą? Ar ne? 

Mindaugas: Žinoma, kad pakeičiau. Dirbau prekybos įmon÷je tam tikrą laiką. Darbas 

buvo tikrai neblogas. Bet v÷lgi nuolatinis darbas biure buvo ne prie 

širdies. Be to, nuolat reik÷jo pasilikti vakarais viršvalandžių. 

Jurga: Ir kas tada? 

Mindaugas: Na, o tuomet prad÷jau dirbti dabartiniame savo darbe. Žinoma, darbas 

sunkus. Mes esame atsakingi už krovinių pakrovimą bei jų užsakymą.  

Jurga: Puiku. Tai šios įmon÷s vadovas tau ir pasiūl÷ naująjį darbą? 

Mindaugas: Taip. Iškart patikau viršininkui. Jis mane po pirmojo interviu iškart 

pakviet÷ dirbti. O šiandien kaip tik buvau susitikęs su juo ir kalb÷jausi 

savo naująsias pareigas. Negaliu sulaukti, kol prad÷siu. 

Jurga: Džiaugiuosi už tave. Bet žinai ir aš ilgai ieškojau to, kas man labiausiai 

patinka. Po darbo skambučių centre bandžiau dirbti aukle, v÷liau - 

parduotuv÷je. Kurį laiką dirbau bare padav÷ja. Dirbau tam, kad 

susitaupyčiau pinigų mokslams. Po to įstojau mokytis. Ir supratau, kad 

mano pašaukimas yra dirbti su vaikais. Tod÷l ir prad÷jau dirbti pradinių 

klasių mokytoja. Dabar esu tikrai labai laiminga. 

Mindaugas: Na, svarbiausia, kad darbas tave džiugina. Džiaugiuosi ir aš už tave. 

Jurga: Ačiū tau. Turiu paskub÷ti, kitaip pav÷luosiu į traukinį. 

Mindaugas: Gerai, paskub÷k. Gal÷tume susitarti ir pasimatyti kitą kartą. 

Pakalb÷tume, išgertume kavos ar arbatos. 

Jurga: Būtų tikrai nuostabu. Paskambink man kitą savaitę ir susitarsime. 

Mindaugas: Puiku, tuomet taip ir tariam÷s. Beje, gal gali pasakyti savo telefoną, 

pažiūr÷siu, ar jis nepasikeitęs. Aš telefone turiu įsivedęs šį numerį. 
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Jurga: Taip, tai tikrai mano telefono numeris. Iki, tuomet, Mindaugai. Lauksiu 

tavo skambučio. Iki. 

Mindaugas: Iki. Geros kelion÷s. 

 

5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Jurga žada važiuoti aplankyti t÷vo į Šiaulius.  

b. Mindaugas planuoja su drauge pažaisti kortomis ir žiūr÷ti krepšinio varžybas.  

c. Darbas skambučių centre Mindaugui nebuvo prie širdies.  

d. Tam, kad susitaupytų pinigų mokslams, Jurga anksčiau dirbo valytoja.  

e. Dabar Jurga yra laiminga, nes dirba pradinių klasių mokytoja.  

 

6 Pratimas  

Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.  

 

1. Jurga _________________________(važiuoti) aplankyti t÷vų į Šiaulius šiuo metu. 

 2. Šiandien viršininkas Mindaugui _____________________ (pasiūlyti) naują darbą. 

3. Mindaugas ____________________________ (išbandyti) daugelį darbų, bet sodininkyst÷ 

visada jį ____________________ (traukti) labiausiai. 

4.  Mindaugas iškart __________________ (patikti) viršininkui. Darbdavys Mindaugą jau po 

pirmojo interviu __________________ (pakviesti) dirbti. 

5. Jurga ilgai ____________________ (ieškoti) to, kas jai labiausiai patinka.  

6. Po darbo skambučių centre Jurga ____________________ (bandyti) dirbti aukle, po to 

parduotuv÷je. Kurį laiką ji __________________ (dirbti) bare padav÷ja. Jurga 

____________________ (dirbti) tam, kad susitaupytų pinigų mokslams. V÷liau Jurga 

_________________ (įstoti) mokytis. Ir _________________ (suprasti), kad jos pašaukimas 

yra dirbti su vaikais. 
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Dialogas Nr. 4  

 

Sodininkyst ÷s kursai 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 4.4) 

 

 

Kristina: Laba diena. Darbo birža. Kristina klauso. 

Mindaugas: Laba diena. Skambinu nor÷damas Jums užduoti vieną klausimą. 

Kristina: Žinoma. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Mindaugas: Skaičiau Jūsų internetiniame puslapyje, kad organizuosite 

sodininkyst÷s kursus. Ar tai tiesa? Ir ar gal÷čiau gauti daugiau 

informacijos apie juos? 

Kristina: Taip. Žinoma, kad galite. Tiesą sakant organizuosime dvejus kursus. 

Vieni bus skirti sodininkystei, kiti labiau susiję su g÷lininkyste. 

Mindaugas: Sakykite, o kuo jie skirsis? 

Kristina: Pirmieji, sodininkyst÷s kursai, skirti sodo priežiūrai. Sužinosite, kaip 

planuoti ir prižiūr÷ti sodą, augalus. Sužinosite, apie kai kurias augalų 

savybes, tinkamą dirvožemio ir aplinkos tvarkymą. 

Mindaugas: Ir apie ką  bus kalbama g÷lininkyst÷s kursuose? 

Kristina: Juose bus mokoma, kaip reikia rūpintis visomis g÷l÷mis. Pasakosime 

apie augalų ligas bei mokysime gaminti puokštes. 

Mindaugas: Supratau. Sakykite, ar bus išrašomas kursų baigimo pažym÷jimas? 

Pokalbis 
 
 
Situacija: Pokalbis d÷l 
sodininkyst÷s kursų. 
 
Veik÷jai: Mindaugas ir 
Kristina. 
 
Vieta: Darbo birža. 
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Kristina: Taip, žinoma. Kursai tęsiasi gana ilgą laiką, t. y. 80 valandų. Kursų 

pabaigoje laikysite egzaminą, kurį išlaikę gausite pažym÷jimą, 

pripažįstamą visoje Lietuvoje. 

Mindaugas: Tai, puiku. Sakykite, kokia yra kursų kaina? 

Kristina: Šiuos kursus rengiame, pasitelkdami Europos Sąjungos fondų paramą. 

Tod÷l jų kaina tikrai labai maža. Visas kursas kainuoja – 300 litų. 

Mindaugas: Kaina tikrai labai maža. Sakykite, o kaip gal÷čiau užsiregistruoti? Ir, jei 

užsiregistruosiu, ar tikrai pateksiu? Ar bus vykdomas koks nors 

konkursas? 

Kristina: Užsiregistruoti galite internetu. Prie informacijos apie kursus yra anketa, 

kurią reikia užpildyti. Ji labai paprasta. Žmonių skaičius ribojamas. Bet 

kol kas grup÷ dar nesudaryta. Tod÷l, jei paskub÷site ir dar šiandien 

užpildysite anketą, tikrai pateksite. 

Mindaugas: Puiku. O sakykite, kada bus organizuojami šie kursai? Kokiomis 

dienomis ir kokiu laiku? 

Kristina: Suprasdami, kad dauguma užsiregistravusių - dirbantys žmon÷s, 

stengsim÷s derintis prie visų. Bandysime organizuoti vakarais arba 

savaitgaliais. 

Mindaugas: Labai gerai. Ačiū Jums už informaciją. 

Kristina: Ačiū Jums, kad paskambinote. Jei tur÷site kokių nors klausimų, 

skambinkite. Geros dienos. 

7 Pratimas  

Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.  

 

1. Mindaugas _____________________ (skaityti) internetiniame darbo biržos puslapyje, kad 

ji _________________ (organizuoti) sodininkyst÷s kursus.  

2. Darbo birža __________________ (organizuoti) dvejus kursus. Vieni bus skirti 

sodininkystei, kiti labiau susiję su g÷lininkyste. 

3. Darbo biržos kursuose bus mokoma, kaip reikia rūpintis visomis g÷l÷mis. Specialistai 

_____________________(pasakoti) apie augalų ligas bei (mokyti) ____________________ 

gaminti puokštes. 
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4.  Kursai (tęstis) _____________________ gana ilgą laiką. Kursų pabaigoje Mindaugas 

(prival÷ti) ____________________________ išlaikyti egzaminą, kurį išlaikius bus įteikiamas 

pažym÷jimas.  

5. Kristina - Mindaugui: „ Jei __________________ (paskub÷ti) ir dar šiandien 

__________________ (užpildyti) anketą, tikrai _________________ (patekti)“. 

6. Darbo birža kursus ________________________ (organizuoti) vakarais arba savaitgaliais. 

 

8 Pratimas  

Įrašykite tinkamas būtojo kartinio laiko formas.  

 
 
(1 važiuoti , 2 susitikti , 3 atsiliepti, 4 pietauti, 5 bendrauti, 6  grįžti , 7 ieškoti ,  8 aiškinti) 

 

1. Mes _______________ namo.  

2.  Ar jūs ____________________ vakar?  

3. Andrius _____________________ telefonu. 

4. Mano kolegos vakar _________________ restorane. 

5. Anksčiau daug _________________ telefonu.  

6. Vakar namo aš __________________ apie 8 vakaro.  

7. Aš _____________________ savo batų, bet neradau. 

8. Jis man _____________________, bet aš nieko nesuprantu. 
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Dialogas Nr. 5 

 

Pokalbis su klientu 

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 4.5) 

 

 

Artūras:  Artūras Šimkauskas, klausau.  

Mindaugas:  Laba diena, ponas Artūrai.  

Artūras:  Sveiki, o sakykite kas skambina? 

Mindaugas: Skambina Mindaugas iš įmon÷s „Rojaus sodai“. Sekretor÷ perdav÷ 

mums Jūsų paliktą žinutę. 

Artūras: Taip, taip. Skambinau Jums nor÷damas suorganizuoti susitikimą.  

Mindaugas: Puiku. Taigi, sakykite kuo gal÷tume Jums pad÷ti? 

Artūras:  Situacija tokia: aš gyvenu priemiestyje, prie namo mes turime gana 

didelį sodą. Sodas yra atsigręžęs į šiaurinę pusę, tod÷l nuolat trūksta 

šviesos. D÷l šios priežasties medžiai ir augalai reikalauja nuolatin÷s 

priežiūros. Bandau rūpintis sodu kiek galiu, bet nesu ekspertas ir 

neturiu laiko rūpintis juo. Be to, nor÷tųsi rimčiau padirb÷ti sode. 

Galbūt, labiau jį patobulinti, net nežinau. 

Mindaugas: Taip, supratau.  

Artūras:  Be to, nor÷tųsi pasidom÷ti, gal kažkuom gal÷tum÷te pad÷ti? 

Pokalbis 
 
 
Situacija: Pokalbis su  
Klientu d÷l sodo priežiūros. 
 
Veik÷jai: Mindaugas ir 
Artūras.. 
 
Vieta: Biuras. 
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Mindaugas: Žinoma, kad gal÷tum÷me. Aš asmeniškai rūpinuosi klientų sodais  

kartu su įmon÷s direktore. Mūsų įmon÷, kaip tikriausiai žinote, yra 

labai populiari. Mes tuo užsiimame jau daugiau kaip 15 metų.  

Artūras: Taip, jau gird÷jau. Mano pusbrolis jau yra jūsų klientas. Jis man 

patar÷ jums paskambinti.  

Mindaugas: Džiugu tai gird÷ti. Gal÷tume pasitarti d÷l Jums patogaus laiko, mes 

atvažiuotume kartu su direktore viską aptarti. Pažiūr÷sime, kaip 

atrodo Jūsų sodas, bei iškart gal÷tume aptarti visus darbinius 

reikalus.  

Artūras: Labai gerai, sakykite kokios yra jūsų paslaugų kainos? 

Mindaugas: Pirmasis vizitas yra nemokamas, o veliau, jei nutarsime kokį projektą 

rengsime Jūsų sode, viskas priklausys nuo darbo kiekio. Žinoma, į 

išlaidas įeis augalų nupirkimas, bei jų pargabenimas. Taigi, kaina 

gali labai svyruoti. Tačiau mes tai tikrai gal÷sime aptarti mūsų 

pirmojo susitikimo metu plačiau Kartu rasime pigiausią ir 

racionaliausią sprendimą. Tai tikrai Jums galime pažad÷ti. 

Artūras: Nuostabu. 

Mindaugas: Taigi, sakykite, kada gal÷tume pas Jus atvykti? 

Artūras: Manau, galime susitikti tarp 13-16 valandos. Kuomet jums patogiau? 

Mindaugas: Minut÷le, žiūriu į savo tvarkaraštį. Kaip tik tur÷sime laisvą minut÷lę 

nuo 14 val. 20 min. 

Artūras: Puiku, tuomet lauksiu jūsų. Iki pasimatymo.  

Mindaugas:  Iki pasimatymo.  
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9 Pratimas  

Baikite asmenuoti esamojo laiko veiksmažodžius. 

 

Vienaskaita: 

Aš   laukiu, piešiu, važiuoju, dainuoju  

Tu  lauk_____, pieš_____, važiuoj_____, dainuoj_____ 

Jis, ji   lauk_____, pieš_____, važiuoj_____, dainuoj_____ 

Daugiskaita: 

Mes  lauk_____, pieš_____, važiuoj____, dainuoj____ 

Jūs  lauk_____, pieš_____, važiuoj_____, dainuoj_____ 

Jie, jos  lauk_____, pieš_____, važiuoj_____, dainuoj_____ 

  

10 Pratimas  

Įrašykite veiksmažodžių galūnes pagal asmenis. 

 
1. Mes po pamokų dažnai žaidž_____ mokyklos kieme. 2. Ko jūs lauk____? 3. Šiandien visi 

mokiniai važiuoj_____ į Zoologijos sodą. 4.Marius drož____ labai gražius l÷ktuv÷lius. 5. Per 

matematikos pamokas mes sprendž_____ įvairius uždavinius. 6. Antys plauk_____ į ežero 

pakraštį. 7. Žvejai trauk_____ iš jūros tinklus.   

 

11 Pratimas  

Sukurkite trumpą pasakojimą apie darbą, ką veikia šie asmenys, vartojant kuo daugiau 

veiksmažodžių. 

 

Tomas, Aš, darbuotojai, Jūs, Visi, Tu.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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GRAMATIKA 

 Veiksmažodžio asmenavimas 

 

Veiksmažodžio bendratis: Važiuoti, dainuoti, bendrauti , tyl ÷ti, myl ÷ti,  kalb÷ti, pirkti,  

matyti,  sakyti,  svajoti  

 

Esamasis laikas 

 

Aš važiuoju, dainuoju, bendrauju, tyliu, myliu, kalbu, perku, matau, sakau, svajoju.  

Tu važiuoji, dainuoji, bendrauji, tyli, myli, kalbi, perki,  matai, sakai, svajoji. 

Jis, ji važiuoja, dainuoja, bendrauja, tyli, myli, kalba, perka, mato, sako, svajoja. 

Mes važiuojame, dainuojame, bendraujame, tylime, mylime, kalbame, perkame, matome, 

sakome, svajojame. 

Jūs važiuojate, dainuojate, bendraujate, tylite, mylite, kalbate, perkate, matote,  sakote, 

svajojate. 

Jie, jos važiuoja, dainuoja, bendrauja, tyli, myli, kalba, perka, mato, sako, svajoja. 

 

Veiksmažodžio „b ūti” asmenavimas 

 

Aš esu                     Mes esame 

Tu esi                      J ūs esate 

Jis, ji yra                 Jie, jos yra 

 

Būtasis kartinis laikas 

 

Aš važiavau, dainavau, bendravau, tyl÷jau, myl÷jau, kalb÷jau, pirkau, mačiau, sakiau, 

svajojau. 

Tu važiavai, dainavai, bendravai, tyl÷jai, myl÷jai, kalb÷jai, pirkai,  matei, sakei,  svajojai. 

Jis, ji važiavo, dainavo, bendravo, tyl÷jo, myl÷jo, kalb÷jo, pirko, mat÷, sak÷, svajojo. 

Mes važiavome, dainavome, bendravome, tyl÷jome, myl÷jome, kalb÷jome, pirkome, 
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mat÷me, sak÷me, svajojome. 

Jūs važiavote, dainavote, bendravote, tyl÷jote, myl÷jote, kalb÷jote, pirkote,  mat÷te, 

sak÷te, svajojote. 

Jie, jos važiavo, dainavo, bendravo, tyl÷jo, myl÷jo, kalb÷jo, pirko, mat÷, sak÷, svajojo. 

 

Veiksmažodžio „b ūti” asmenavimas 

 

Aš buvau                                         Mes buvome 

Tu buvai                                          Jūs buvote 

Jis, ji buvo                                      Jie, jos buvo 

 

Būtasis dažninis laikas 

 

Aš važiuodavau, dainuodavau, bendraudavau, tyl÷davau, myl÷davau, kalb÷davau, 

pirkdavau, matydavau, sakydavau, svajodavau. 

Tu važiuodavai, dainuodavai, bendraudavai, tyl÷davai, myl÷davai, kalb÷davai, pirkdavai,  

matydavai, sakydavai,  svajodavai. 

Jis, ji važiuodavo, dainuodavo, bendraudavo, tyl÷davo, myl÷davo, kalb÷davo, pirkdavo, 

matydavo, sakydavo, svajodavo. 

Mes važiuodavome, dainuodavome, bendraudavome, tyl÷davome, myl÷davome, 

kalb÷davome, pirkdavome, matydavome, sakydavome, svajodavome. 

Jūs važiuodavote, dainuodavote, bendraudavote, tyl÷davote, myl÷davote, kalb÷davote, 

pirkdavote,  matydavote, sakydavote, svajodavote. 

Jie, jos važiuodavo, dainuodavo, bendraudavo, tyl÷davo, myl÷davo, kalb÷davo, pirkdavo, 

matydavo, sakydavo, svajodavo. 

 

Veiksmažodžio „b ūti” asmenavimas 

 

Aš būdavau                                         Mes būdavome 

Tu būdavai                                          Jūs būdavote 

Jis, ji būdavo                                      Jie, jos būdavo 
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Būsimasis laikas 

 

Aš važiuosiu, dainuosiu, bendrausiu, tyl÷siu, myl÷siu, kalb÷siu, pirksiu, matysiu, sakysiu, 

svajosiu. 

Tu važiuosi, dainuosi, bendrausi, tyl÷si, myl÷si, kalb÷si, pirksi,  matysi, sakysi, svajosi. 

Jis, ji važiuos, dainuos, bendraus, tyl÷s, myl÷s, kalb÷s, pirks, matys, sakys, svajos. 

Mes važiuosime, dainuosime, bendrausime, tyl÷sime, myl÷sime, kalb÷sime, pirksime, 

matysime, svajosime. 

Jūs važiuosite, dainuosite, bendrausite, tyl÷site, myl÷site, kalb÷site, pirksite, matysite, 

svajosite. 

Jie, jos važiuos, dainuos, bendraus, tyl÷s, myl÷s, kalb÷s, pirks, matys, svajos. 

 

Veiksmažodžio „b ūti” asmenavimas 

 

Aš būsiu                                        Mes būsime 

Tu būsi                                         Jūs būsite 

Jis, ji bus                                      Jie, jos bus 
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ŽODYNAS: 

1. Darbas, vyr.g., daikt. 

2. Sutartis, vyr.g, daikt. 

3. Dirbti, veiksm. 

4. Atsakomyb÷, mot g., daikt. 

5. Atostogos, mot. g, daikt. 

6. Įdarbinimas, vyr.g., daikt. 

7. Nuobauda, mot. g., daikt. 

8. Lojalus, būdv. 

9. Klientas, vyr.g., daikt. 

10. Kursai, vyr.g., daikt. 

11. Užduotis, mot.g., daikt. 

12. Direktorius, vyr.g., daikt. 

13. M÷gstamas, būdv. 

14. Pasiūlymas, vyr.g., daikt. 

15. Verslas, vyr.g, daikt. 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI: 

 

1 Pamoka – Pokalbis su direktoriumi.  

1 Pratimas  
 
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
 
a. Darbdavys pasikviet÷ Mindaugą nor÷damas jį atleisti iš darbo. NETEISINGAS 

b. Mindaugas yra sodininkyst÷s ekspertas. TEISINGAS 

c. Darbdavys pasiūl÷ Mindaugui papildomai užsidirbti, nes pats nesp÷ja. Jis turi nemažai 

administracinių, organizacinių reikalų. TEISINGAS 

d. Sodų priežiūra yra Mindaugo aistra. TEISINGAS 

e. Prieš metus Mindaugas nusipirko naują automobilį. TEISINGAS 

 
2 Pamoka- Pokalbis darbe su kolega 

3 Pratimas  
 
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
a. Mindaugas pasak÷ Jonui, kad viršinink÷ papraš÷ jo kartu darbuotis sodų priežiūros versle. 

TEISINGAS 

b. Jonas primin÷ Mindaugui, kad šiandien jiems reikia pakrauti svarbius krovinius. 

TEISINGAS 

c. Mindaugas ir Jonas išvežioja pomidorus. NETEISINGAS 

d. Jonas yra šiek tiek pavargęs. Jis nusprend÷ pails÷ti ir išgerti kavos. TEISINGAS 

e. Mindaugas ir Jonas susitar÷ kartu išgerti kavos. TEISINGAS 

 
4 Pratimas  

Įrašykite tinkamas esamojo laiko veiksmažodžio formas. 

 
(1 veikti, 2 skub÷ti, 3  paimti, 4 užrakinti, 5 atsikelti, 6 praustis, 7 pusryčiauti,  8 valgyti) 
 
 
1.  Ką tu veiki sekmadienio vakarais? 
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2.  Ar tu skubi? 
 
3.  Mama paimi vaiką už rankos. 
 
4.  Aš užrakinau duris. 
 
5. Jis atsikelia 7 ryto. 
 
6.  Mes kartu prausiam÷s. 
 
7.  Aš paprastai pusryčiauju  apie 8 ryto.  
 
8. Mes valgome pietus su žmona. 
 
 
 3 Pamoka- M÷gstamas darbas 
 

5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Jurga žada važiuoti aplankyti t÷vo į Šiaulius. TEISINGAS 

b. Mindaugas planuoja su drauge pažaisti kortomis ir žiūr÷ti krepšinio varžybas. TEISINGAS 

c. Darbas skambučių centre Mindaugui nebuvo prie širdies. TEISINGAS 

d. Tam, kad susitaupytų pinigų mokslams, Jurga anksčiau dirbo valytoja. NETEISINGAS 

e. Dabar Jurga yra laiminga, nes dirba pradinių klasių mokytoja. TEISINGAS 

 

6 Pratimas  

Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.  

 

1. Jurga važiuoja (važiuoti) aplankyti t÷vų į Šiaulius šiuo metu. 

2. Šiandien viršininkas Mindaugui pasiūl÷ (pasiūlyti) naują darbą. 

3. Mindaugas išband÷ (išbandyti) daugelį darbų, bet sodininkyst÷ visada jį traukia (traukti) 

labiausiai. 

4.  Mindaugas iškart patiko (patikti) viršininkui. Darbdavys Mindaugą jau po pirmojo interviu 

pakviet÷ (pakviesti) dirbti. 

5. Jurga ilgai ieškojo (ieškoti) to, kas jai labiausiai patinka.  
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6. Po darbo skambučių centre Jurga band÷ (bandyti) dirbti aukle, po to parduotuv÷je. Kurį 

laiką ji dirbo (dirbti) bare padav÷ja. Jurga dirbo (dirbti) tam, kad susitaupytų pinigų mokslams. 

V÷liau Jurga įstojo (įstoti) mokytis. Ir suprato (suprasti), kad jos pašaukimas yra dirbti su 

vaikais. 

 

4 Pamoka- Sodininkyst ÷s kursai 

 

7 Pratimas  

Įrašykite tinkamą esamojo ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžio formą.  

 

1. Mindaugas skait÷ (skaityti) internetiniame darbo biržos puslapyje, kad ji organizuoja 

(organizuoti) sodininkyst÷s kursus.  

2. Darbo birža organizuoja (organizuoti) dvejus kursus. Vieni bus skirti sodininkystei, kiti 

labiau susiję su g÷lininkyste. 

3. Darbo biržos kursuose bus mokoma, kaip reikia rūpintis visomis g÷l÷mis. Specialistai 

pasakoja (pasakoti) apie augalų ligas bei (mokyti) mokina gaminti puokštes. 

4.  Kursai (tęstis) tęsiasi gana ilgą laiką. Kursų pabaigoje Mindaugas (prival÷ti) privalo 

išlaikyti egzaminą, kurį išlaikius bus įteikiamas pažym÷jimas.  

5. Kristina - Mindaugui: „ Jei paskub÷si (paskub÷ti) ir dar šiandien užpildysi (užpildyti) anketą, 

tikrai pateksi (patekti)“. 

6. Darbo birža kursus organizuoja (organizuoti) vakarais arba savaitgaliais. 

 

8 Pratimas  

Įrašykite tinkamas būtojo kartinio laiko formas.  

 
 
(1 važiuoti , 2 susitikti , 3 atsiliepti, 4 pietauti, 5 bendrauti, 6  grįžti , 7 ieškoti ,  8 aiškinti) 

 

1. Mes važiavome namo.  

2.  Ar jūs susitikote vakar?  

3. Andrius atsiliep÷  telefonu. 

4. Mano kolegos vakar pietavo restorane. 



 

 
 

Modulis 1                                                                                                                                                          puslapis      132             

5. Anksčiau daug bendravau telefonu.  

6. Vakar namo aš grįžau apie 8 vakaro.  

7. Aš ieškojau savo batų, bet neradau. 

8. Jis man aiškino, bet aš nieko nesuprantu. 
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 5 Pamoka-Pokalbis su klientu 

9 Pratimas  

Baikite asmenuoti esamojo laiko veiksmažodžius. 

Vienaskaita: 

Aš   laukiu, piešiu, važiuoju, dainuoju  

Tu  lauki, pieši, važiuoji, dainuoji 

Jis, ji   laukia, piešia, važiuoja, dainuoja 

Daugiskaita: 

Mes  laukiame, piešiame, važiuojame, dainuojame 

Jūs  laukiate, piešiate, važiuojate, dainuojate 

Jie, jos  laukia, piešia, važiuoja, dainuoja 

  

10 Pratimas  

Įrašykite veiksmažodžių galūnes pagal asmenis. 

 
1. Mes po pamokų dažnai žaidžiame mokyklos kieme. 2. Ko jūs laukiate? 3. Šiandien visi 

mokiniai važiuoja į Zoologijos sodą. 4.Marius drožia labai gražius l÷ktuv÷lius. 5. Per 

matematikos pamokas mes sprendžiame įvairius uždavinius. 6. Antys plaukia į ežero 

pakraštį. 7. Žvejai traukia iš jūros tinklus.   
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MODULIS 5 
 

 

 
SVEIKATA 

 
 

Sveikata 
Modulio tema – sveikata. Pateikiamos galimos situacijos apsilankant pas gydytoją, vaistin÷je, 

ligonin÷je, kviečiant greitąją medicininę pagalbą arba tiesiog pokalbio metu apibudinant savo 

savijautą. Taip pat pateikiama informaciją apie žymiausią Lietuvos sveikatingumo kurortą – 

Druskininkus. 

Modulio turinys  

Situacija Bendravimo tipas Pratimai 
Apsilankymas pas gydytoją Pokalbis Prieveiksmiai 
Greitosios pagalbos iškvietimas Pokalbis telefonu Laiko prieveiksmiai 
Vaistin÷je Pokalbis Prieveiksmių laipsniavimas 
Savijautos apibudinimas Pokalbis Būdo prieveiksmiai 
Ligonin÷je Pokalbis Laiko prieveiksmiai 
Informacija apie šalį Tekstas Druskininkai 
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Dialogas Nr. 1 

 
Apsilankymas pas gydytoj ą. 
 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 5, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 5.1) 

 
 
Apsilankymas pas gydytoj ą. 
 
Gydytojas: Labas rytas. 

Laura: Labas rytas. 

Gydytojas: Kaip Jums sekasi? Seniai mat÷m÷s. O tai geras ženklas. Kas gi nutiko 

Jums šį kartą? 

Laura: Prieš keletą dienų man prad÷jo skaud÷ti nugarą stuburo srityje. 

Gydytojas: Ar skausmas prasid÷jo savaime, ar kažkas nutiko? Gal darbe? 

Laura: Na, sp÷ju, kad tai atsitiko namie. Už sofos užkrito mano auskarai ir, kai 

bandžiau juos iš ten ištraukti, labai suskaudo. Manau, kad 

pasitempiau... 

Gydytojas: Kokio pobūdžio tai skausmas? 

Laura: Na, nepasakyčiau, kad skauda visada. Jis intensyvesnis, kai daugiau 

judu arba ilgai s÷džiu.  

Gydytojas: Gal gal÷tum÷te parodyti, kurioje vietoje labiausiai skauda? V÷liau 

apžiūr÷siu.  

Laura: Štai čia, žemesn÷je stuburo dalyje. 

Pokalbis 
 
Situacija: Laura atvyko pas 
gydytoją pasitikrinti 
sveikatos. 
 
Veik÷jai: Laura, gydytojas 
 
Vieta: Gydymo įstaiga 
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Gydytojas: Na, ką gi, tuoj pasižiūr÷sime. M÷lynių n÷ra, patinimo taip pat n÷ra. 

Truput÷lį rausva toje vietoje. Ar band÷te tepti kokiu skausmą 

malšinančiu ar šildančiu kremu?  

Laura: Taip, mama siūl÷ pasitepti šildančiu kremu, tai juo ir tepiausi. 

Gydytojas: Sakykite, ar skauda šioje vietoje, kur spaudžiu? O šioje? 

Laura: Taip, labai. 

Gydytojas: Parašysiu Jums siuntimą rentgeno nuotraukai. Ar šiemet jau esate 

dariusi rentgeno nuotrauką? 

Laura: Ne, ne, šiemet dar nesidariau. 

Gydytojas: Tuomet gerai. Nepatartina dažnai daryti rentgeno nuotraukų. Tai n÷ra 

sveika.  

Laura: Sakykite, kada reik÷s eiti persišviesti? 

Gydytojas: Kai nusileisite į apačią, registratūroje dirbanti medicinos sesuo Jums 

pasakys, kada Jums ateiti. Manau, kad šiandien jau tikrai nebesp÷site, 

bet tikriausiai Jus priims ryt ryte. Ir iš ryto geriau nieko nevalgykite. 

Galite išgerti tik vieną stiklinę vandens. 

Laura: Supratau. Šiandien į darbą net n÷jau, atsiprašiau viršininko, nes visiškai 

negaliu pas÷d÷ti, visą laiką namuose gul÷jau. Tada mažiau skauda. 

Gydytojas: Išrašysiu Jums nedarbingumo pažym÷jimą, kol gausime rezultatus. 

Pirmiausia pasidarykite rentgeno nuotrauką, o v÷liau, 14 dieną, atvykite 

pas mane. 

Laura: Ačiū Jums labai. 

Gydytojas: Kol kas, kol nežinome tikrosios priežasties, paskirsiu Jums 

nuskausminamųjų  vaistų. Gerkite juos 3 kartus per dieną po valgio. 

Laura: Labai ačiū. 

Gydytojas: Kitą kartą, kai ateisite, jau tur÷siu rentgeno nuotrauką, ir tuomet bus 

aišku, ką darysime toliau. 

Laura: Gerai. 

Gydytojas: Tai iki pasimatymo. 

Laura: Iki. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

 
a. Laura apsilank÷ pas gydytoją, nes jai skaud÷jo kojas.  

b. Laura mano, kad ji persišald÷. 

c. Laura pasak÷ gydytojui, kad skausmas yra intensyvesnis, kai daugiau juda arba ilgai s÷di.  

d. Gydytojas pasiteiravo Lauros, ar ji band÷ tepti kažkokiu skausmą malšinančiu ar šaldančiu 

kremu.  

e. Gydytojas paraš÷ siuntimą rentgeno nuotraukai. 

 
2 Pratimas  

Sugalvokite sakinių su šiais prieveiksmiais: 

 
šalia, kartais, mainais, atidžiai, įdomiai, maloniai, šitaip, nevykusiai, kažkaip, žūtbūt, be 

galo, iš paskutiniųjų, šiaip ne taip, tik, truputį, arti, geryn, dabar, paskui, visada. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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3 Pratimas  

 

Įrašykite praleistus žodžius (gydytojas, receptas, peršalti, pacientai, sveikti, poliklinika, 

kabinetas, sirgti): 

 
Šiandien jaučiausi labai blogai, tad nu÷jau į ........................................ Koridoriuje s÷d÷jo keli 

........................................ Atsiv÷r÷ durys ir iš÷jo ................................ Paprašiau, kad mane 

priimtų dabar, nes labai ........................................ Greitai mane pakviet÷ 

į........................................ Gydytojas mane apžiūr÷jo. Tada pasak÷: „N÷ra ko bijoti, jūs 

........................................ Išrašysiu ........................................ Įsigysite vaistų, atsigulsite į lovą 

ir prad÷site .......................................”. Pad÷kojau gydytojui, nusipirkau vaistų ir grįžau namo. 
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Dialogas Nr. 2 
 
Greitosios pagalbos iškvietimas 
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 5, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 5.2) 

 
 
 
 
Laura: O, Dieve...Ar viskas Jums gerai? 

Moteris guli ant žem÷s ir nieko neatsako. 

Egidijus: Kas atsitiko? Ar jai viskas gerai? 

Laura: Aš ką tik prie jos pri÷jau. Kažin kiek laiko ji čia jau guli? 

Egidijus: Reikia skambinti į greitąją medicinos pagalbą. 

Laura: Mes būtinai turime iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Jei gerai 

pamenu, numeris yra 112? 

Egidijus: Taip, taip. Greičiau skambinkite. 

Laura: Labas diena, mums skubiai reikia pagalbos. Radome ant žem÷s 

gulinčią moterį. Ji tikriausiai be sąmon÷s. Ar yra kraujo? Kraujo? Ne, 

nematyti. Mes esame Vieversių gatv÷s 15 name. Čia yra įsikūrusi kalbų 

mokykla. Taip, žinoma, galiu... Mano vardas Laura. Prašau, greičiau 

atvažiuokite. Supratau, būtinai palauksime. Sakykite, ar man reik÷tų ką 

nors padaryti? Gerai. 

Egidijus: Ką jie sako? 

Pokalbis 
 
Situacija: Laura ir Egidijus 
pamato laiptin÷je gulint ant 
žem÷s oterį 
 
Veik÷jai: Laura, Egidijus 
 
Vieta: Namo laiptin÷ 
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Laura: Sako, kad jau atvyksta ir liep÷ jos neliesti. 

Egidijus: Ačiū Dievui. Tegul paskuba. 

Laura: Atsiprašau, ką reik÷tų padaryti? ... Pakelti jos kojas? Gerai, tuoj taip ir 

padarysime. Tik jos pačios nejudinkite. 

Egidijus: Tuoj pat. 

Laura: Taip, jau kilstel÷jome. 

Egidijus: Aš jau girdžiu atvykstančią pagalbą. 

Laura: Taip, jau girdime, kad atvyksta. Ačiū Jums. Iki. 

Egidijus: Ačiū Dievui, kad jie taip greitai atvyko.  
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laura ir Egidijus rado nejudantį žmogų.  

b. Laura ir Egidijus nusprend÷ iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

c. Laura paband÷ moteriai padaryti dirbtinį kv÷pavimą. 

d. Medicinos darbuotoja patar÷ Laurai pakelti nualpusios moters kojas. 

e. Greitoji medicinos pagalba atvažiavo greitai. 

  

5 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prieveiksmius.  

 
 
anksti, vakar, sykį, senokai, v÷lai, tolyn, paskui, dviese, be galo, kartais 

 
 
1. ________________ par÷jau namo, bet tavęs ir tavo mamos nemačiau.  

2. Paskambinsiu tau _______________ vakare.  

3. Rytoj turiu keltis ______________, nes jau 7 valandą turiu būti oro uoste.  

4. Miško kelias viliojo mus _____________. 

5. __________ aš gailiuosi ne tik d÷l to, ką padariau, bet ir d÷l to, ko nepadariau.  

6. Klausyk, dabar jau turiu baigti pokalbį, paskambinsiu tau _________________, sutikau 

seną savo bičiulį. Jis atrod÷ labai keistas. 

7. Į teatrą eisime______________, daugiau norinčių neatsirado.  

8. _____________ užklydau į keistą kavinukę. Ir ten sutikau seniai matytą pusbrolį. 

 
 

6 Pratimas  

Sugalvokite sakinius su duotais prieveiksmius.  

 
 
Kartais,  paskui, anksti, vakar, sykį, senokai, v÷lai. 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................
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Dialogas Nr. 3 
 
Vaistin ÷je 
 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 5, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 5.3) 

 
 
 
Laura: Laba diena. 

Vaistininkas: Laba diena. Kuo gal÷čiau pad÷ti? 

Laura: Gal gal÷čiau gauti štai šių vaistų. Gydytojas išraš÷ jiems receptą. 

Vaistininkas: Taip. Minut÷lę. Tuoj surasiu... Štai, prašau. Gal dar kažko 

pageidautum÷te? 

Laura: Taip. Nor÷čiau įsigyti tvarsčių ir dezinfekavimo skysčio.        

Vaistininkas: Kokio tvarsčio nor÷site? Sterilaus ar ne? 

Laura: Sterilaus. 

Vaistininkas: Ar nor÷site sterilių servet÷lių ar binto? 

Laura: Net nežinau. Gal geriau servet÷lių... Bus patogiau naudoti. 

Vaistininkas: Turime jų įvairaus dydžio, sakykite, kokių Jums reik÷tų?  

Laura: Gal duokite po 5 kiekvienų. 

Vaistininkas: Štai prašau.  

Laura: Labai ačiū. Jos tikrai bus tinkamos. 

Vaistininkas: Jos tikrai labai geros. Sakykite, ar dar kažko nor÷tum÷te? 

Laura: Taip, nor÷čiau ko nors nuo gerkl÷s skausmo. 

Pokalbis 
 
Situacija: Laura ateina į 
vaistinę nusipirkti vaistų 
 
Veik÷jai: Laura, vaistininkas 
 
Vieta: Vaistin÷ 
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Vaistininkas: Ko labiau nor÷tum÷te? Ar geriamos arbatos? O gal čiulpiamų pastilių? 

Laura: Net nežinau, kas būtų geriau. Vaistus vartosiu  ne tik aš, bet ir mano 

sesuo. Tai gal geriau pastilių? 

Vaistininkas: Kokio amžiaus jūsų sesuo? 

Laura: Jai šešeri metai. 

Vaistininkas: Na, tokiu atveju, siūlyčiau pastilių, jų turime įvairaus skonio. Jos 

skanios, tod÷l ji tikrai pastiles nor÷s vartoti. O Jums pasiūlyčiau 

arbat÷l÷s. Ji nuramins gerkl÷s peršt÷jimą, be to,  raminamai veikia.  

Laura: Gerai, ačiū. 

Vaistininkas: Pastiles vartokite 3 kartus per dieną. 

Laura: Supratau. Ačiū Jums. 

Vaistininkas: Ar viskas? 

Laura: Taip, viskas. Sakykite, kiek visa tai kainuos? 

Vaistininkas: 36 litai ir  80 centų. 

Laura: Ar tur÷site grąžos iš penkiasdešimt, nes smulkiau neturiu. 

Vaistininkas: Taip, žinoma. 

Laura: Tuomet prašau. 

Vaistininkas: Štai Jūsų grąža. Ačiū. Geros Jums dienos ir sveikite. 
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7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laura vaistin÷je nor÷jo įsigyti vaistų nuo nemigos ir dezinfekavimo skysčio.  

b. Laura vaistin÷je pageidavo nusipirkti ko nors nuo gerkl÷s skausmo. Ji šiuos vaistus nor÷jo 

nupirkti savo seseriai. 

c. Vaistininkas pasak÷ Laurai, kad arbat÷l÷ nuramina gerkl÷s peršt÷jimą ir raminamai veikia. 

d. Vaistininkas patar÷ pastiles vartoti penkis kartus per dieną. 

e. Laura už vaistus sumok÷jo trisdešimt du litus ir  keturiasdešimt centų. 

 

8 Pratimas  

Atsakykite į klausimus. Pavartokite nelyginamojo, aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio 

prieveiksmius. 

 
1. Ar Jūs gyvenate įdomiai? Pagrįskite savo požiūrį.  

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

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

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

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

 

2. Daugumai žmonių atrodo, kad įdomiausiai gyvena pramogų pasaulio atstovai ir tie 

žmon÷s, kurie turi daug pinigų. O kaip Jums atrodo? 

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

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

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

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

 

3. Kas greičiausiai mokykloje nub÷gdavo šimtą metrų, o kas – b÷gdavo l÷čiausiai? 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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4. Ar Jums patinka žmon÷s, kuriai rengiasi kukliai? Kod÷l – jei taip, ir kod÷l – jei manote 

kitaip? 

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

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

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

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

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

 

5. Ar Jums patinka ramiau, ar temperamentingiau kalbantys žmon÷s? Kod÷l? 

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

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

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

 

6.Kas, Jūsų supratimu, yra geriau: būti labai turtingam ar dirbti širdžiai malonų, nors blogai 

apmokamą darbą? Kod÷l? 

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

................................................................................................................................................... 
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Dialogas Nr. 4  

 
Savijautos apib ūdinimas 
 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 5, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 5.3) 

 
 
 
Violeta: Labas, Laura, kaip laikaisi? Atrodai nekaip. Gal ir jautiesi nekaip? 

Laura: Taip, tiesą sakai, jaučiuosi tikrai nekaip. Esu labai pavargusi. Jau kurį 

laiką labai skauda galvą. Pastaruoju metu labai prastai miegu, dažnai 

svaigsta galva, kiekvieną naktį sapnuoju baisiausius košmarus. 

Violeta: Tur÷tumei kreiptis į gydytoją. Jis tikrai tau pad÷s. 

Laura: Taip. Šiandien pas jį buvau. Iš pradžių žad÷jau nesikreipti, nes 

nemaniau, kad jausiuosi taip prastai. 

Violeta: Na, ir ką gi jis pasak÷? 

Laura: Pasak÷, kad greičiausiai tai išsekimas. D÷l nuolatinio darbo. Mane tu 

pažįsti... Žinai, kad aš negaliu nus÷d÷ti vietoje.  

Violeta: Taip ir maniau. Suprantu, kad trūksta pinigų, bet sveikata, Laura, 

svarbiau. Ką gi darys tavo dukryt÷, jei tur÷si atsigulti į ligoninę? Turiu 

id÷ją! Gal nor÷tum su manimi lankyti jogos klasę? Ten tikrai išmoktum 

atsipalaiduoti ir nusiraminti. Manau, sportas tau tikrai pad÷tų. 

Laura: Taip... Teisingai sakai. Gydytoja man patar÷ tą patį. 

Pokalbis 
 
Situacija: Violeta ir Laura 
kalbasi apie savijautą 
 
Veik÷jai: Laura ir Violeta 
 
Vieta: Butas 
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Violeta: Kai prad÷jau lankyti jogos treniruotes, jaučiuosi daug geriau. Geriau 

miegu. Ir apskritai jaučiuosi daug sveikiau. Įsivaizduok, net migrenos 

priepuoliai nebepasireiškia taip dažnai. 

Laura: Puiku. Negalvojau, kad joga taip gal÷tų pad÷ti. 

Violeta: Tau būtina tai pabandyti, manau, tau tikrai patiks. 

Laura: Gal gal÷čiau kitą savaitę su tavimi nueiti į treniruotę? 

Violeta: Žinoma. Bet kas prižiūr÷s tavo dukrytę? Treniruot÷s vyksta vakarais. 

Laura: Nieko tokio, paprašysiu savo mamos. Manau, ji tikrai sutiks pagelb÷ti. 

Violeta: Labai gerai. Tuomet susiskambinkime pirmadienį ir susitarsime, kur ir 

kada susitinkame. 

Laura: Labai tau ačiū, Violeta, už patarimus ir pagalbą. 

 

 

9 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
a. Laura pastaruoju metu miega blogai, jai skauda galvą, be to, ji sapnuoja baisius košmarus.  

b. Violeta patar÷ Laurai kreiptis į homeopatus. 

c. Laura mano, kad ji negaluoja d÷l to, kad daug dirba.  

d. Violeta pasiūl÷ Laurai lankyti kartu jogos klasę. 

e. Violeta d÷l sporto jaučiasi daug geriau. Ją rečiau kamuoja migrenos priepuoliai. 

 

10 Pratimas  

Pavartokite tinkamą formą.  

 

Saldus, saldu, saldesn÷, saldžiai 

 

Pyragaitis yra __________________, bet bandel÷ yra ________________.  

Ji valgo _________________. 

Labai _____________________. 

 

Skanus, skani, skanu, skaniai 
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Šiandien aš pavalgiau ____________________. 

Ačiū, pakankamai _________________. 

Sriuba yra labai _____________________. 

Kavin÷je maistas yra _____________________. 

 

Šiltas, šilta, šilta, šiltai 

 

Namuose yra ________________. 

Apsirenk _______________, lauke šalta. 

Nelaikykite m÷sos produktų _______________. 

Maistas yra _____________. 

Kava dar _________________. 
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Dialogas Nr. 5 
 
Ligonin ÷je  
 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 5, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 5.5) 

 
 
 
Slaug÷: Labas rytas, Laura. 

Laura: Labas rytas. 

Slaug÷: Kaip jaučiat÷s? Kaip miegojote? 

Laura: Kaip čia pasakius. Vakare prad÷jo skaud÷ti pilvą, tod÷l slaug÷ suleido 

vaistų nuo skausmo. Vidury nakties pasidar÷ labai bloga, supykino. 

Slaug÷ atneš÷ raminamųjų  vaistų.  

Slaug÷: Na, tai normalu, po operacijos dažnai pacientai jaučiasi silpnoki. Bet 

kiekvieną dieną bus vis geriau. Na, traukime termometrą ir 

pasižiūr÷sime, ar turite temperatūros. 

Laura: Štai prašau. Manau, kad temperatūra v÷l bus pakilusi. 

Slaug÷: Taip, turite 37,5°. Na, tai n ÷ra labai didel÷ temperatūra, bet vis tiek 

paprašysiu atnešti Jums vaistų, pad÷siančių sumažinti temperatūrą. 

Laura: Labai Jums ačiū . 

Slaug÷: N÷ra už ką. Mūsų pareiga Jumis rūpintis. Tuoj pamatuosime kraujo 

pulsą. ... Na, ir ką gi, puiku. Pulsas idealus. Gerai. 

Laura: Ar galiu kai ko paklausti? 

Slaug÷: Žinoma, kad galite. 

Pokalbis 
 
Situacija: Laurą, gulinčią 
ligoninįje aplanko sklaug÷ 
 
Veik÷jai: Laura ir slaug÷ 
 
Vieta: ligonin÷ 
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Laura: Sakykite, kiek laiko tur÷čiau gul÷ti lovoje? Gal jau galiu truput÷lį 

pajud÷ti? 

Slaug÷: Žinoma, kad galite jud÷ti. Patarčiau tai daryti atsargiai, bet kuo dažniau, 

tuo geriau. Stenkit÷s nepervargti.  

Laura: Smagu gird÷ti. Mane tikriausiai jau greit išleis namo. 

Slaug÷: Šaunu gird÷ti. Visi pacientai tur÷tų galvoti taip, kaip ir Jūs. O dabar 

pails÷kite. Rytoj jausit÷s dar geriau. 

Laura: Labai ačiū. 

Slaug÷: Tuoj Jums atneš vaistų, nepamirškite ir iškart juos išgerkite. 

Laura: Būtinai. 

Slaug÷: Po pietų aplankysiu Jus dar kartelį ir patikrinsiu, kaip Jūs jaučiat÷s. Jei 

pasidarys bloga ar silpna, pakvieskite kurią nors slaugę. 

Laura: Na, tikiuosi, viskas bus gerai ir pagalbos neprireiks. 

Slaug÷: Taip manau ir aš. Dabar pabandykite pamiegoti.  

Laura: Pasistengsiu. Ačiū už Jūsų pagalbą. 
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11 Pratimas  
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
a. Slaug÷ patikino Laurą, kad po operacijos beveik visi pacientai jaučiasi silpni (tiesa ar ne). 

b. Lauros kraujo spaudimas buvo padid÷jęs. 

c. Slaug÷ pasak÷ Laurai, kad paprašys kolegių atnešti vaistų, pad÷siančių sumažinti 

temperatūrą. 

d. Slaug÷ pažad÷jo aplankyti Laurą rytoj vakare. 

e. Slaug÷ patar÷ Laurai pamiegoti. 

 

12 Pratimas  

Parašykite trumpą istoriją su šiais prieveiksmiais: netrukus, gerai, nakčia, kažkur, netyčia, 

juokais, garsiai, niekada. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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GRAMATIKA   
 

Prieveiksmis 

 

Savarankiška nekaitoma kalbos dalis, kuri reiškia veiksmo ypatybę ar ypatyb÷s ypatybę. 

Dažniau vartojami būdo prieveiksmiai: kartais, sykiu, drauge, atidžiai, apytikriai, drąsiai, 

įdomiai, ypatingai, maloniai, slapčia, dviese, keliese, niekaip, taip, visai, šiaip, netik÷tai, 

patenkinamai, kažkaip, be galo, iš paskutiniųjų, iš tikrųjų, šiaip ne taip, vos tik. 

Dažniau vartojami kiekyb÷s prieveiksmiai: daug, truputį, šitiek, šiek tiek. 

Dažniau vartojami vietos prieveiksmiai: aplink, atgal, kair÷n, dešin÷n, namie, toli, arti, 

geryn, tiesiog, niekur, kitur, visur, kažkur, čia. 

Dažniau vartojami laiko prieveiksmiai: dabar, rytoj, paskui, vakar, anksti, seniai, v÷lai, 

senokai, niekada, visada, tada, kasdien, šiandien, šįkart, šiemet, nuolat, pagaliau, pernai, 

tuoj. 

Dažniau vartojami priežasties prieveiksmiai: juokais, kod÷l, tod÷l, d÷l to, tyčia, netyčia, 

veltui. 

                                                   Prieveiksmi ų laipsniai  

 
Nelyginamasis                               Aukštes nysis                            Aukš čiausiasis 
 
     įdomiai                                            įdomiau                                        įdomiausiai 
     kukliai                                              kukliau                                         kukliausiai 
     greitai                                              greičiau                                       greičiausiai 
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ŽODYNAS:  

 

1. Gydytojas – vyr. g., daikt.; 

2. Greitoji pagalba - mot. g., daikt.; 

3. Kurortas - vyr. g., daikt.; 

4. Ligonin÷ - mot. g., daikt.; 

5. Mineralinis vanduo - vyr. g., daikt.; 

6. Operacija - mot. g., daikt.; 

7. Pirmoji pagalba -. mot. g., daikt.; 

8. Receptas - vyr. g., daikt.; 

9. rentgeno nuotrauka – mot. g., daikt.; 

10. Savijauta - mot. g., daikt.; 

11. Siuntimas - vyr. g., daikt.; 

12. Skausmas - vyr. g., daikt.; 

13. Sveikata - mot. g., daikt.; 

14. Temperatūra - mot. g., daikt.; 

15. Vaistin÷ - mot. g., daikt. 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI 
 
1 Pamoka - Apsilankymas pas gydytoj ą 
 
1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
a. Laura apsilank÷ pas gydytoją, nes jai skaud÷jo kojas. NETEISINGAS 

b. Laura mano, kad ji persišald÷. NETEISINGAS 

c. Laura pasak÷ gydytojui, kad skausmas yra intensyvesnis, kai daugiau juda arba ilgai s÷di. 

TEISINGAS 

d. Gydytojas pasiteiravo Lauros, ar ji band÷ tepti kažkokiu skausmą malšinančiu ar šaldančiu 

kremu. TEISINGAS 

e. Gydytojas paraš÷ siuntimą rentgeno nuotraukai. TEISINGAS 

 

4 Pratimas  

Įrašykite praleistus žodžius (gydytojas, receptas, peršalti, pacientai, sveikti, poliklinika, 

kabinetas, sirgti): 

 
Šiandien jaučiausi labai blogai, tad nu÷jau į polikliniką. Koridoriuje s÷d÷jo keli pacientai 

Atsiv÷r÷ durys ir iš÷jo gydytojas Paprašiau, kad mane priimtų dabar, nes labai sergu Greitai 

mane pakviet÷ į kabinetą Gydytojas mane apžiūr÷jo. Tada pasak÷: „N÷ra ko bijoti, jūs 

peršalote. Išrašysiu receptą, įsigysite vaistų, atsigulsite į lovą ir prad÷site sveikti”. Pad÷kojau 

gydytojui, nusipirkau vaistų ir grįžau namo. 

 

3 Pamoka - Vaistin ÷je 
 

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

a. Laura ir Egidijus rado nejudantį žmogų. TEISINGAS 

b. Laura ir Egidijus nusprend÷ iškviesti greitąją medicinos pagalbą. TEISINGAS 

c. Laura paband÷ moteriai padaryti dirbtinį kv÷pavimą. NETEISINGAS 
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d. Medicinos darbuotoja patar÷ Laurai pakelti nualpusios moters kojas. TEISINGAS 

e. Greitoji medicinos pagalba atvažiavo greitai. TEISINGAS 

  

6 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prieveiksmius.  

 
 
anksti, vakar, sykį, senokai, v÷lai, tolyn, paskui, dviese, be galo, kartais 

1. Sonokai par÷jau namo, bet tavęs ir tavo mamos nemačiau.  

2. Paskambinsiu tau v÷lai vakare.  

3. Rytoj turiu keltis anksti, nes jau 7 valandą turiu būti oro uoste.  

4. Miško kelias viliojo mus tolyn. 

5. Kartais  aš gailiuosi ne tik d÷l to, ką padariau, bet ir d÷l to, ko nepadariau.  

6. Klausyk, dabar jau turiu baigti pokalbį, paskambinsiu tau paskui, sutikau seną savo 

bičiulį. Jis atrodo labai keistas. 

7. Į teatrą eisime dviese, daugiau norinčių neatsirado.  

8. Vakar užklydau į keistą kavinukę. Ir ten sutikau seniai matytą pusbrolį. 

 
 
 

3 Pamoka - Vaistin ÷je 
 

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

a. Laura vaistin÷je nor÷jo įsigyti vaistų nuo nemigos ir dezinfekavimo skysčio. TEISINGAS 

b. Laura vaistin÷je pageidavo nusipirkti ko nors nuo gerkl÷s skausmo. Ji šiuos vaistus nor÷jo 

nupirkti savo seseriai. TEISINGAS 

c. Vaistininkas pasak÷ Laurai, kad arbat÷l÷ nuramina gerkl÷s peršt÷jimą ir raminamai veikia. 

TEISINGAS 

d. Vaistininkas patar÷ pastiles vartoti penkis kartus per dieną. NETEISINGAS 

e. Laura už vaistus sumok÷jo trisdešimt du litus ir  keturiasdešimt centų. NETEISINGAS 

 
4 Pamoka - Savijautos apib ūdinimas 
 

8 Pratimas  
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Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

a. Laura pastaruoju metu miega blogai, jai skauda galvą, be to, ji sapnuoja baisius košmarus. 

TEISINGAS 

b. Violeta patar÷ Laurai kreiptis į homeopatus. NETEISINGAS 

c. Laura mano, kad ji negaluoja d÷l to, kad daug dirba. TEISINGAS 

d. Violeta pasiūl÷ Laurai lankyti kartu jogos klasę. TEISINGAS 

e. Violeta d÷l sporto jaučiasi daug geriau. Ją rečiau kamuoja migrenos priepuoliai. 

TEISINGAS 

 

10 Pratimas  

Pavartokite tinkamą formą.  

Saldus, saldu, saldesn÷, saldžiai 

Pyragaitis yra saldus, bet bandel÷ yra saldesn÷.  

Ji valgosaldžiai. 

Labai saldu. 

 

Skanus, skani, skanu, skaniai 

Šiandien aš pavalgiau skaniai. 

Ačiū, pakankamai skanu. 

Sriuba yra labai skani. 

Kavin÷je maistas yra skanus. 

 

Šiltas, šilta, šilta, šiltai 

Namuose yra šilta. 

Apsirenk šilčiau, lauke šalta. 

Nelaikykite m÷sos produktų šiltai. 

Maistas yra šiltas. 

Kava dar šilta. 

 
5 Pamoka - Ligonin ÷je  

 
11 Pratimas  
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  
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a. Slaug÷ patikino Laurą, kad po operacijos beveik visi pacientai jaučiasi silpni . TEISINGAS 

b. Lauros kraujo spaudimas buvo padid÷jęs. NETEISINGAS 

c. Slaug÷ pasak÷ Laurai, kad paprašys kolegių atnešti vaistų, pad÷siančių sumažinti 

temperatūrą. TEISINGAS 

d. Slaug÷ pažad÷jo aplankyti Laurą rytoj vakare. NETEISINGAS 

e. Slaug÷ patar÷ Laurai pamiegoti. TEISINGAS 
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MODULIS 6 
 

 

 
BŪSTAS 

 

 
 

Būstas 
Modulio tema – būstas. Pateikiamos galimos situacijos ieškant būsto nuomai, apžiūrint 
kambarius, susipažįstant su kambario draugais. Taip pat pateikiama informacija apie 
Lietuvos nekilnojamojo turto rinką . 

 
Modulio turinys 

 
Situacija Bendravimo tipas Pratimai 

Buto nuoma Pokalbis telefonu Būdvardžių naudojimas 
Kambario apžiūra Pokalbis  Būdvardžių naudojimas 
Įsikūrimas naujame bute Pokalbis Būdvardžių linksniavimas 
Kambario draugū pokalbis Pokalbis Būdvardžių linksniavimas 
Problemos d÷l triukšmo Pokalbis Būdvardžių naudojimas 
Informacija apie šalį Tekstas Lietuvos nekilnojamojo turto 

rinkos vertinimas 
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Dialogas Nr. 1 
 
Buto nuoma 
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 6.1) 
 

 
 

 
Raminta: Labas rytas, mano vardas Raminta. Skambinu Jums pagal skelbimą 

laikraštyje. D÷l kambario nuomos. 

Julija: Labas rytas! Taip, aš nuomoju du kambarius. Vienas kambarys jau 

išnuomotas. Sakykite, ar Jūs esate student÷? 

Raminta: Taip, aš studijuoju Klaip÷dos universitete ekonomiką. Tiesą pasakius, į 

Klaip÷dą atvykau neseniai. Šiuo metu esu apsistojusi pas draugus, bet 

nesinor÷tų ilgiau ten užsibūti. Nor÷tųsi būti pačiai atsakingai už save. 

Julija: Puiku. Sakykite, ar nor÷site pamatyti kambarį? 

Raminta: Taip, tikrai nor÷čiau. Tai yra dviejų kambarių butas, ar ne? Sakykite, 

kokia būtų nuomos kaina m÷nesiui? 

Julija: 200 litų per m÷nesį. Taip pat  Jums, merginos, reik÷s susimok÷ti už 

komunalinius patarnavimus. Šiuos mokesčius dalintum÷t÷s kartu su kita 

mergina, gyvenančia bute. Be to, butas yra pačiame centre. Tai puiki ir 

rami vieta. 

Raminta: Sakykite, ar bute yra internetas? 

Julija: Taip, internetas yra. Ryšys labai geras. O kaina už jį tikrai nedidel÷. 

Raminta: Na, manau, kad kaina tikrai nebloga. Butas, sak÷te, yra centre? O gal 

gal÷tum÷te trumpai papasakoti šiek tiek daugiau apie butą? 

Pokalbis 
 
Situacija: Raminta 
skambina Julijai d÷l 
kambario nuomos 
 
Veik÷jai: Raminat ir Julija 
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Julija: Taip, žinoma. Jis yra Taikos prospekte. Netoli senojo turgaus. Pro šalį 

važiuoja visi svarbiausi autobusai. Kambarys, kuri nuomotum÷te, yra 

labai šviesus, malonus ir spalvingas. Bute taip pat yra ir skalbimo 

mašina, kiti reikalingiausi buitin÷s technikos prietaisai. Kita mergina, 

kuri nuomojasi kambarį, čia atsikraust÷ taip pat neseniai, tik prieš keletą 

savaičių. Ji - labai miela mergina. 

Raminta: Na, viskas skamba puikiai. Gal yra kokių nors trūkumų? 

Julija: Na, ne itin daug. Na, nebent tai, kad Jūsų kambarys n÷ra labai didelis. 

Bet gyventi jame tikrai patogu. Planavimas geras. Na, vienas iš trūkumų 

yra... triukšmas. Vasarą, kai praveri langus, galima gird÷ti triukšmą iš 

gatv÷s, bet, juos užsidarius, mašinų ūžimo beveik negird÷ti. 

Raminta: Na, manau, kad tai tikrai n÷ra labai dideli trūkumai. Nor÷čiau apžiūr÷ti šį 

butą. Nebesinori gyventi pas draugus. 

Julija: Rytoj aš laisva visą dieną. Sakykite, kada nor÷tum÷te apžiūr÷ti 

kambarį? 

Raminta: Ar Jums būtų gerai, jei užsukčiau 10 valandą? 

Julija: Taip, žinoma. Lauksiu Jūsų prie namo. Adresas – Taikos prospektas 

20.  

Raminta: Puiku. Tuomet pasimatysime 10 valandą. Beje, gal gal÷tum÷te pasakyti 

savo vardą. 

Julija: Atsiprašau, pamiršau jį pamin÷ti. Aš Julija. 

Raminta: Ačiū Jums ir iki pasimatymo. 

Julija: Viso. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 
a. Raminta ketina išsinuomoti butą. 

b. Klaip÷doje Raminta gyvena jau seniai. 

c. Mokesčius už butą Raminta tur÷s dalintis kartu su kita mergina, gyvenančia bute. 

d. Bute, kuriame ketina apsigyventi Raminta, n÷ra skalbimo mašinos, kitų reikalingiausių 

buitin÷s technikos prietaisų. 

e. Raminta nusprend÷ apžiūr÷ti butą. 

 
2 Pratimas  

Aprašykite, kokių spalvų drabužiais vilkite. Parašykite, kokios spalvos ir spalvų deriniai Jums 

labiausiai tinka ir patinka.  

 
Spalvos : 

 

raudona,  geltona,  m÷lyna , žalia,  ruda , juoda,  salotin ÷, violetin ÷, oranžin ÷, žydra,  

balta, purpurin ÷, baklažano spalva,  šviesiai ruda , pilka, tamsiai ruda,  alyvin ÷,, 

dramblio kaulo spalva,  rožin ÷. 

 
Pavyzdys: 

Aš vilkiu m÷lynais džinsais, aviu rudais batais. Labiausiai man patinka tamsiai m÷lyna spalva. 

Prie jos puikiai dera raudona ir balta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................  
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3 Pratimas  

Įrašykite išbraukite pateiktus būdvardžius: margas , tyras , ramus , ūsuotas , šviesiaplauk ÷, 

šiųdieninis , b÷gančioji, lininis, auksinis, šilta, saugesnis, šviežias , nauja  

 
 

Ą Č E T A Š D T Y K R T U J 
Š D V N M I B E H T K T L K 
B A Š E G Ų ö J K Y Ū Į Ę F 
N A V V D D G K U R A M U S 
Š V I E S I A P L A U K ö A 
I S E R Ū E N E I S K O P U 
L Į Ž T S N Č T N I S K L G 
T G I Y U I I Y I B I H F E 
A N A U O N O I N O N P L S 
E R S C T I J F I G I J K N 
M A R G A S I Z S L S K J I 
T Y U I S O P A S D F G H S 
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Dialogas Nr. 2 

 
Kambario apži ūra 
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 6.2) 

 
 
 
Julija: Prašau užeiti. Butas tikrai labai šviesus ir patogus. 

Raminta: Taip, jis tikrai labai šviesus. O ir vieta tikrai nebloga. Labai patogi. 

Centras čia pat, o ir patys pagrindiniai autobusai, kurių man reikia, 

važiuoja pro čia. 

Julija: Šaunu. Manau, kad čia jausit÷s labai patogiai. 

Raminta: Jūs teisi, man patinka ši vieta. 

Julija: Eime, pirmiausia parodysiu Jūsų kambarį. 

Raminta: Gerai, eikime. 

Julija: Kambarys n÷ra labai didelis, kaip jau ir sakiau. Dvigul÷ lova, darbo 

stalas. Tiesa, drabužių spinta, kuri yra štai čia,  koridoriuje, tur÷site 

pasidalinti abi. Jei kažkokių baldų turite pati ar norite įsigyti, mielai 

prašau tai daryti. Tam tikrai neprieštarausiu. 

Raminta: Puiku. Kambarys man patinka. Man labai patinka pastelin÷s spalvos. O 

šiame kambaryje taip gražiai suderintos spalvos... Jauku. 

Pokalbis 
 
Situacija: Raminta 
susitinka Julija d÷l 
kambario nuomos 
 
Veik÷jai: Ramina ir Julija 
 
Vieta: Butas 
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Julija: Eime, parodysiu kitą kambarį. Štai čia Linos, kitos merginos, kuri čia 

gyvena, kambarys. Ji šiuo metu tur÷tų būti universitete. Ji taip pat dirba 

kavin÷je, čia pat senamiestyje. 

Raminta: Vonia puiki. Tikrai gražiai sutvarkyta. Nuostabi gelsva spalva. 

Julija: Deja, n÷ra dušo kabinos, yra tik vonia.  

Raminta: Taip. Nieko tokio. Mirkti vonioje man labai patinka. 

Julija: Štai čia virtuv÷. Maža, bet yra viskas, ko Jums prireiks: indai, puodai, 

keptuv÷, šaldytuvas, virykl÷. Ar Jums patinka gaminti maistą? 

Raminta: Netgi labai. Mama nuo mažens mane išmok÷ gaminti pačius 

įvairiausius patiekalus. 

Julija: Puiku. Lina apsidžiaugs. Štai čia svetain÷. Ją išdaž÷me gelsva spalva. 

Šviesios spalvos teikia kambariui šilumos. Padeda atsipalaiduoti. Mane 

ši spalva labai ramina. Televizorius čia – senas, tačiau jis puikiausiai 

rodo. Suprantama čia yra ir kabelin÷ televizija. Nupirkau ir DVD grotuvą, 

kad ilgais žiemos vakarais su draugais gal÷tum÷te pažiūr÷ti įvairių 

filmų. 

Raminta: Labai gražus kambarys. Man taip pat patinka jo spalva. Taip pat patinka 

šis stilingas veidrodis. 

Julija: Taip, tai brolio dovana. 

Raminta: Butas man labai patinka. Tikrai šviesus ir spalvingas. 

Julija: Būsima kaimyn÷ yra tikrai labai miela ir tvarkinga mergina, tod÷l, 

manau, kad jūs puikiai sutarsite. 

Raminta: Nor÷čiau nuomotis šį kambarį, nes jis tikrai man patinka. 

Julija: Šaunu gird÷ti. Kada nor÷tum÷te persikraustyti? 

Raminta: Manau, kad jau rytoj. Šiandien nebesp÷siu. Vakare turiu nuveikti dar 

keletą anksčiau suplanuotų darbų. Tai, manau, kad kraustysiuosi rytoj. 

Gal gal÷tume susitikti rytoj? Perduosite man raktus. Taip pat 

pasirašytume nuomos sutartį. 

Julija: Puiku. Galime susitikti čia apie 9 valandą ir aptarsime likusius reikalus. 

Raminta: O ... Negaliu sulaukti. Manau, čia gyventi bus tikrai šaunu. 
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ramintai butas patiko. 

b. Raminta nemoka gaminti. 

c. Raminta ketina persikraustyti poryt vakare. 

d. Raminta ir Julija susitar÷ susitikti apie 9 valandą ir aptarti likusius reikalus. 

e. Raminta nekantrauja apsigyventi naujame savo kambaryje. 

 

5 Pratimas  

Raskite tekste sakinių su būdvardžiais. Nurašykite juos.  

Pavyzdys: 

Prašau užeiti. Butas tikrai labai šviesus ir patogus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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Dialogas Nr. 3 

 Įsikūrimas naujame bute  
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 6.3) 

 
 
 
Julija: Sveika, Raminta, prašau užeiti. Taip pat susipažinkite su savo kaimyne 

Lina. 

Raminta: Labas rytas. Malonu susipažinti. Aš Raminta. 

Lina: Sveika atvykusi, Raminta. Malonu ir man. 

Julija: Taigi, kaip ir kalb÷jome, Ramintos nuomos kaina bus 200 litų per 

m÷nesį, taip pat komunaliniai mokesčiai, kuriuos dalinsit÷s per pusę su 

Lina. 

Lina: Taip, taip. 

Raminta: Aš gaunu stipendiją 10 m÷nesio dieną, sakykite, ar tuomet būtų galima 

mok÷ti? 

Julija: Puiku. Man tikrai taip tinka. Tuomet galime tartis, kad atvyksiu pas Jus 

kiekvieno m÷nesio 15 dieną ir suskaičiuosime visus mokesčius. 

Raminta: Ačiū, Jūs labai maloni. 

Julija: Štai paruošiau standartinę nuomos sutartį. Galite ją peržiūr÷ti, tuomet 

pasirašykite. Taip pat reik÷s nurodyti savo vardą, pavardę bei asmens 

kodą. 

Pokalbis 
 
Situacija: Raminta ir Lina 
susitinka Julija d÷l 
kambario nuomos 
 
Veik÷jai: Ramina, Lina ir 
Julija 
 
Vieta: Butas 
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Raminta: Puiku. Štai prašau. 

Julija: Vieną kopiją duosiu Jums. O viena liks man. Gal turite dar kažkokių 

klausimų? 

Raminta: Na, kol kas neturiu. Jei kils kokių nors klausimų - paskambinsiu Jums, 

jei nieko prieš? 

Julija: Žinoma. Skambinkite, jei iškils kokių nors klausimų ar problemų bute. 

Raminta: D÷kui Jums. 

Julija: Ką gi, palieku Jus. Gal÷site atsinešti likusius daiktus ir įsikurti. Štai, 

beje, čia Jūsų raktas. Lina parodys, kur yra raktas nuo apatinių durų. 

Jos su užraktu, kad čia neslampin÷tų nepageidaujami asmenys. 

Lina: Taip, taip, parodysiu. 

Julija: Ką gi, tuomet Jus palieku. Gerų įkurtuvių. Skambinkite, jei kas nutiks, o 

jei ne  - pasimatysime 15 dieną. 

Raminta: Ačiū už viską. 

Julija: Viso. 

Lina: Na, ką gi. Prad÷kime tavo įsikūrimą. Eime pad÷siu tau atnešti likusius 

daiktus. 

Raminta: Puiku, eime. Apačioje, mašinoje, laukia mano draugas. Nors daiktų 

neturiu labai daug, bet pagalba pravers. 

Lina: Na, ir puiku. Eime. 
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6 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Būsima kambario draug÷ Lina Ramintai pasirod÷ nesimpatiška. 

b. Raminta pasak÷ Julijai, kad jai būtų patogu sumok÷ti nuomos mokestį gavus stipendiją. 

c. Raminta iš pradžių nenor÷jo pasirašyti nuomos sutarties. 

d. Julija padav÷ Ramintai raktą nuo apatinių durų. 

e. Julija palink÷jo Ramintai gerų įkurtuvių. 

 

7 Pratimas  

Skliausteliuose pateiktus būdvardžius parašykite reikiamu linksniu.  

 
Ką valgo ispanai?  

Barselona yra įsikūrusi Ispanijos šiaur÷s rytuose, netoli sienos su Prancūzija. Tod÷l 

nenuostabu, kad Katalonijoje jaučiama didel÷ prancūzų įtaka. Barselonoje gausu (jaukios) 

__________ parduotuv÷lių, kurias prancūzai vadina „boutique“. Neretas iš šių butikų 

puikuojasi (prancūziški) _________________ pavadinimais. Visoje Katalonijoje ruošiamas 

tradicinis desertas Crema Catalana. Tai (puikus) ______________ kiaušinių kremo desertas 

su (traški) ____________________ cukraus plutele. Šis desertas panašus į (prancūziškas) 

_________________ creme brulee.  

Aišku, Barselonoje reikia paragauti sangrijos – (lengvas) ________________ vyno, ruošiamo 

su (įvairūs) __________________ vaisiais, (saldus) _______________ limonadu ar (aitrus) 

______________________ brendžiu. Ispaniškai sangria reiškia  kraujas. 

Žinoma, pats (populiariausias) ____________________ patiekalas Katalonijoje yra „tapas”. 

Tai lengvi šalti arba karšti užkandžiai. Tai gali būti ant (balta) _____________________ 

duonos storai užd÷tos salotos ar sumuštiniai su sūriu, jūros g÷ryb÷mis, kitais produktais. 

Skaniausi - karštieji tapas. Katalonai m÷gsta (karšti) ____________________ aštuonkojų ir 

kalmarų „tapus”.  

Na, o (žinomiausias ispaniškas) ______________________ patiekalą paelją katalonai 

gamina savaip. Jų paelją gaminama iš (ypatingi) _____________ ryžių: jie  yra ne įprastos 

ryžiams baltos, bet (juoda) _______________ spalvos. Jie vadinami arroz negre (juodieji 

ryžiai) __________________ . Tai tie patys balti ryžiai, tačiau į patiekalą pilama sepijų rašalo, 
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nuo kurio grūdai nusidažo juodai. Sepijos – tai moliuskų  rūšis. Jų kraujas, kaip ir kalmarų, 

yra (m÷lyna) _____________________ spalvos ir vadinamas rašalu. Juo ir dažomi ryžiai. Ši 

juoda paelja dažniausiai ruošiama su (gardūs) ______________ kalmarais, kitomis (šviežios) 

_________________ jūrų g÷ryb÷mis.  
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Dialogas Nr. 4 

 

Kambario draugi ų pokalbis namuose  

 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 6.4) 

 
 
 

 

Lina: Sveika sugrįžus. Kaip sek÷si universitete? 

Raminta: Sveika. Puikiai. Šiandien raš÷me kolokviumą.  

Lina: Ir kaipgi sek÷si? 

Raminta: Visai nesijaudinu, nes, manau, kad parašiau gerai. 

Lina: Na ir šaunu. Pris÷sk, susipažink su mano geriausia drauge Neringa. 

Neringa: Sveika, Raminta. Malonu susipažinti. 

Raminta: Sveika. Malonu ir man. 

Neringa: Lina min÷jo, kad studijuoji ekonomiką. 

Raminta: Taip, taip. Man tai tikrai patinka. Jau seniai galvojau apie tai, kad noriu 

studijuoti tik ekonomiką. 

Neringa: Na, ir šaunu. Aš taip pat studijuoju ekonomiką. Tik Kaune. 

Raminta: Puiku. Žinosiu, į ką gal÷siu kreiptis pagalbos, jei jos prireiks. 

Lina: Gaila, aš jums negal÷siu pad÷ti. 

Pokalbis 
 
Situacija: Ramintos, Linos 
ir Neringos pokalbis 
namuose  
 
Veik÷jai: Ramina, Lina ir 
Neringa 
 
Vieta: Butas 



 

         
 

Modulis 6       puslapis       - 173 -  
 

Raminta: Beje, Lina. Kaip tau sekasi darbe? Vis kažkaip pamirštu paklausti. 

Lina: Paskutiniu metu nekaip. Turime labai daug darbo. Darbo mūsų kavin÷je 

atsisak÷ viena padav÷ja. Išvažiavo studijuoti į kitą miestą. Tai darbo 

padaug÷jo. Savininkas ieško naujos merginos. Tuomet, manau, ir 

mums palengv÷s. Bus truput÷lį lengviau. 

Raminta: Turiu id÷ją. O gal aš gal÷čiau pabandyti įsidarbinti? 

Lina: Žinoma! Kod÷l gi ne? Gal÷tume kartu ryt nueiti, o tu susitartumei d÷l 

pokalbio. Nesijaudink, užtarsiu. Ar tu kada nors esi dirbusi padav÷ja? 

Raminta: Taip, esu dirbusi. Pernai vasarą dirbau vienoje kavin÷je. O prieš tai esu 

dirbusi užsienyje. 

Neringa: Kur buvai išvykusi? Gal į Londoną? 

Raminta: Taip, į Londoną. O tu ten taip pat gyvenai? 

Neringa: Taip. Gyvenau pačiame Londono centre. O sakyk, kuriame bare dirbai? 

Raminta: Na, ten buvo toks nedidelis itališkas baras pačiame centre. 

Neringa: O... aš jame dažnai lankydavausi. O kada tu ten buvai? Gal buvome 

susitikusios? 

Raminta: Buvau prieš porą metų. Tik tada buvau daug stambesn÷ ir plaukai buvo 

kitokie. 

Neringa: Gal jie buvo raudonos spalvos? 

Raminta: Taip, tikrai. Plaukai buvo raudonos spalvos. 

Neringa: Geras. Aš tave pamenu. Mes ten dažnai lankydavom÷s su draugais 

anglais. 

Raminta: Na,  gaila, kad tuomet nesusipažinome. 

Lina: Smagu. Mažas tas mūsų pasaul÷lis. 

Raminta: Tai jau tikrai. 
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8 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Raminta mano, kad koliokviumą paraš÷ nelabai gerai.  

b. Lina supažindino Ramintą su savo geriausia drauge Neringa. 

c. Raminta užsimin÷ Linai, kad nor÷tų pabandyti padirb÷ti kavin÷je. 

d. Raminta yra dirbusi Italijoje. 

e. Anksčiau Raminta buvo lieknesn÷, o jos plaukai buvo raudoni. 

 

9 Pratimas  

Skliausteliuose pateiktus daiktavardžius ir būdvardžius parašykite tinkamu linksniu.  

 
Ponios ir ponai, norintys nešioti (papuošalai) ___________________ su pakankamai (dideli 

brangakmeniai) __________________, nebūtinai turi rinktis (blizgūs briliantai) 

__________________. Papuošalai iš (dūminis kvarcas) ______________________ ar citrino 

kainuos nepalyginamai pigiau, o atrodys – nepriekaištingai. Kvarcas yra vienas iš labiausiai 

paplitusių (mineralai) _____________________ žem÷je. Kietumo lentel÷je pagal Mosą 

kvarcas yra 7 vietoje iš dešimties. Kvarcai sudaro labai (gausi ir spalvinga mineralų šeima) 

______________________. Tai – violetiniai ametistai, (medus) _______________ spalvos ir 

rudi citrinai, rožiniai, dūminiai kvarcai, baltasis kalnų krištolo kvarcas, juodasis kvarcas. Šiek 

tiek mažiau žinomas yra rutilo kvarcas su metalo (intarpai) ___________________. Rutilo 

kvarco didesnis akmen÷lis kainuoja apie 200 - 300 litų. Jis ypač gražiai atrodo derinyje su 

(geltonas auksas) _________________.                                          Vienas iš labiausiai 

paplitusių (mineralai) ____________________ – kalnų krištolas. Įdomu, jog (gili senov÷) 

________________ iš jo buvo gaminamos l÷kšt÷s, taur÷s ir net            (langai) 

_____________________ stiklai.  Šiandien jis puikuojasi (gražūs papuošalai) 

______________________. V÷riniai iš (rožinis) _________________ kvarco pašnekovą 

nuteikia atvirumas)__________________, (lengvas pokalbis) _______________________. 

Violetiniai ametistai randami (tolimoji Brazilija, egzotiška Šri lanka, Pietų Afrika) 

___________________________________________. Manoma, jog šis akmuo padeda 

atrasti savo (pašaukimas) ________________. Ametistai vertinami pagal (skaidrumas) 

_____________________ ir (dydis) ____________________. Skaidrus 13 (karatai) 
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____________________ ametistas kainuoja apie 400 litų. Iš (neskaidrūs antrarūšiai 

akmen÷liai) ____________________________________ daromi karoliai. Vieni iš (puikiausi 

kvarcai) __________________ yra citrinai. Jie gali būti tamsiai rudi, geltoni, (medus) 

_____________ ar (vynas) ______________ spalvos. Dabar citrinai v÷l madingi. (Lazeris) 

___________________ apdirbti akmenys yra daugiabriauniai ir primena (briliantai) 

___________________. Šiais metais (citrinai) _________________ kainos biržoje stipriai 

pakilusios. Jei briliantai įpareigoja, tai dūminis kvarcas – yra puikus papuošalas tiek 

kasdienai, tiek (vakaras) ____________________. Nepriekaištingas jų apdirbimas šiandien 

paverčia (brangakmenis) ________________ tikru gražuoliu.  Dūminiai kvarcai nepamainomi 

(ir moteriški, ir vyriški papuošalai) _______________________ linijoje. (Vienas karatas) 

_________________________________ kaina 8 – 10 (doleriai) ________________ už 

karatą. (Vidutinis akmen÷lis) _____________________ galima nusipirkti už maždaug 200 

(litai) ____________.                                              . 
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Dialogas Nr. 5 

 
Problemos d ÷l triukšmo  
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 6.5) 

 
 
 
Raminta: O, Dieve, koks čia triukšmas? 

Lina: Nusiramink, Raminta. Žinau, triukšmas nepakeliamas. Čia retai kada 

taip nutinka. Ar Julija tau nemin÷jo apie barą, esantį apačioje? Tie 

girtuokliai kartais čia užsibūna ir patriukšmauja. 

Raminta: Taip, suprantu, bet to jau per daug. Aš negaliu užmigti... O ryt ryte man 

egzaminas 9 valandą. 

Lina: Pabandyk tvirtai uždaryti langus, gal tai pad÷s. 

Raminta: Langus jau uždariau, maniau, kad tai pad÷s, bet klydau. 

Lina: Nusiramink. Aš tuoj nusileisiu į apačią, pabandysiu juos įtikinti, kad 

nurimtų arba skirstytųsi namo. 

Raminta: Aš jau tai išbandžiau ir buvau iškeikta, gi žinai tuos išg÷rusius vaikinus. 

Lina: Na, taip, žinau. 

Raminta: Nebežinau ką daryti. 

Lina: Palauk, aš turiu id÷ją. Pabandyk užsidengti galvą pagalve, gal tai 

pad÷s. 

Pokalbis 
 
Situacija: Ramintos ir 
Linos pokalbis namuose 
d÷l trukšmo 
 
Veik÷jai: Ramina ir  
 
Vieta: Butas 
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Raminta: Ne, ne, aš taip negaliu. Negaliu užsidengus pagalve kv÷puoti. Man 

trūksta oro. 

Lina: Na, pakent÷k truputį, aš tikiu, kad jie dar šiek tiek patriukšmaus ir 

nurims. 

Raminta: Dar penkios minut÷s ir tuomet tikrai padarysiu kažką negera. 

Skambinsiu policijai, kad sutramdytų tuos triukšmadarius. 

Lina: Na, id÷ja nebloga. Jei jie nenurims, taip ir padarysime. 

Raminta: Žinai, esu tikrai labai pikta. Einu... Išgersiu puodelį karšto pieno su 

medumi. Gal tai pad÷s nusiraminti. 

Lina: Arba galime nusileisti žemyn ir prisijungti prie vaikinų, mačiau, kad kai 

kurie iš jų tikrai neblogi. 

Raminta: Na, jau ne. 

Lina: Geriau, eime gerti karšto pieno. 

Raminta: Žinai, ką sugalvojau... O gal turi ausų kamštukų? 

Lina: Manau, kad tur÷čiau tur÷ti, o jei nerasiu - pasigaminsime juos iš vatos. 

Manau, tada tikrai bus ramiau. 

Raminta: Greičiau eime jų ieškoti, nes tikrai nebegaliu ištverti. Privalau gerai 

išsimiegoti prieš rytdienos egzaminą. 

Lina: Eime. Tuoj juos surasime ir triukšmo kaip nebūta. 
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10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Julija nepasak÷ Ramintai apie barą, esantį apačioje. 

b. Raminta paband÷ nuraminti įkaušusius vaikinus, bet jos pastangos buvo bergždžios. 

c. Raminta ir Lina iškviet÷ policiją. 

d. Raminta nutar÷ paprašyti Linos ausų kamštukų. 

e. Lina nerado namuose ausų kamštukų. 

 

 

11 Pratimas  

Aprašykite savo būstą. Pavartokite kuo daugiau būdvardžių.  

 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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Gramatika 

BŪDVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS 
 

Laipsnis Nelyginamasis laipsnis 

Gimin÷ 

Skaičius Linksn
is 

Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

naujas        žalias      gražus        medinis 
 
naujo         žalio        gražaus      medinio  
 
naujam      žaliam     gražiam     mediniam 
 
naują         žalią        gražų         medinį   
 
nauju        žaliu        gražiu        mediniu  
 
naujame   žaliame    gražiame   mediniame 

nauja        žalia        graži        
medin÷ 
 
naujos      žalios      gražios     
medin÷s 
 
naujai       žaliai      gražiai      
medinei 
 
naują        žalią       gražią       
medinę 
 
nauja        žalia       gražia       
medine 
 
naujoje     žalioje    gražioje    
medin÷je 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
 

V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauji          žali          gražūs        mediniai 
 
naujų         žalių        gražių        medinių  
 
naujiems  žaliems   gražiems    mediniams 
 
naujus       žalius       gražius       medinius 
 
naujais      žaliais      gražiais       mediniais 
 
naujuose   žaliuose   gražiuose    mediniuose  

naujos       žalios        gražios        
medin÷s 
 
naujų         žalių         gražių          
medinių 
 
naujoms     žalioms    gražioms     
medin÷ms 
 
naujas        žalias        gražias        
medines 
 
naujomis   žaliomis    gražiomis    
medin÷mis 
 
naujose      žaliose      gražiose      
medin÷se 
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ŽODYNAS:  

 

16. Bevielis internetas – vyr. g., daikt.; 

17. Butas - vyr. g., daikt.; 

18. Įkurtuv÷s - mot. g., daikt.; 

19. Kabelin÷ televizija - mot. g., daikt.; 

20. Komunaliniai patarnavimai – mot. g., daikt.; 

21. Nekilnojamo turto bendrov÷ – mot. g., daikt.; 

22. Nekilnojamo turto rinka – mot. g., daikt.; 

23. Nuomos kaina - mot. g., daikt.; 

24. Nuomos sutartis - mot. g., daikt.; 

25. Skalbykl÷ – mot. g., daikt.; 

26. Skelbimas - vyr. g., daikt.; 

27. Šaldytuvas - vyr. g., daikt.; 

28. Triukšmas - vyr. g., daikt.; 

29. Virdulys – vyr. g., daikt.; 

Virykl÷ - mot. g., daikt. 

 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI 

1 pamoka - Buto nuoma 
 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 
a. Raminta ketina išsinuomoti butą. TEISINGAS 

b. Klaip÷doje Raminta gyvena jau seniai. NETEISINGAS 

c. Mokesčius už butą Raminta tur÷s dalintis kartu su kita mergina, gyvenančia bute. 

TEISINGAS 

d. Bute, kuriame ketina apsigyventi Raminta, n÷ra skalbimo mašinos, kitų reikalingiausių 

buitin÷s technikos prietaisų. NETEISINGAS 

e. Raminta nusprend÷ apžiūr÷ti butą. TEISINGAS 
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2 Pratimas  

Įrašykite išbraukite pateiktus būdvardžius: margas , tyras , ramus , ūsuotas , šviesiaplauk ÷, 

šiųdieninis , b÷gančioji, lininis, auksinis, šilta, saugesnis, šviežias , nauja  

 
Ą Č E T A Š D T Y K R T U J 
Š D V N M I B E H T K T L K 
B A Š E G Ų ö J K Y Ū Į Ę F 
N A V V D D G K U R A M U S 
Š V I E S I A P L A U K ö A 
I S E R Ū E N E I S K O P U 
L Į Ž T S N Č T N I S K L G 
T G I Y U I I Y I B I H F E 
A N A U O N O I N O N P L S 
E R S C T I J F I G I J K N 
M A R G A S I Z S L S K J I 
T Y U I S O P A S D F G H S 

 
2 pamoka - Kambario apži ūra 
 
 
4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ramintai butas patiko. TEISINGAS 

b. Raminta nemoka gaminti. NETEISINGAS 

c. Raminta ketina persikraustyti poryt vakare. NETEISINGAS 

d. Raminta ir Julija susitar÷ susitikti apie 9 valandą ir aptarti likusius reikalus. TEISINGAS 

e. Raminta nekantrauja apsigyventi naujame savo kambaryje. TEISINGAS 

 

3 pamoka - Įsikūrimas naujame bute  
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6 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Būsima kambario draug÷ Lina Ramintai pasirod÷ nesimpatiška. NETEISINGAS 

b. Raminta pasak÷ Julijai, kad jai būtų patogu sumok÷ti nuomos mokestį gavus stipendiją. 

TEISINGAS 

c. Raminta iš pradžių nenor÷jo pasirašyti nuomos sutarties. NETEISINGAS 

d. Julija padav÷ Ramintai raktą nuo apatinių durų. TEISINGAS 

e. Julija palink÷jo Ramintai gerų įkurtuvių. TEISINGAS 

 

7 Pratimas  

Skliausteliuose pateiktus būdvardžius parašykite reikiamu linksniu.  

 
Ką valgo ispanai?  

Barselona yra įsikūrusi Ispanijos šiaur÷s rytuose, netoli sienos su Prancūzija. Tod÷l 

nenuostabu, kad Katalonijoje jaučiama didel÷ prancūzų įtaka. Barselonoje gausu (jaukios) 

jaukių parduotuv÷lių, kurias prancūzai vadina „boutique“. Neretas iš šių butikų puikuojasi 

(prancūziški) prancūziškai pavadinimais. Visoje Katalonijoje ruošiamas tradicinis desertas 

Crema Catalana. Tai (puikus) puikus kiaušinių kremo desertas su (traški) traškia cukraus 

plutele. Šis desertas panašus į (prancūziškas) pancūziškus creme brulee.  

Aišku, Barselonoje reikia paragauti sangrijos – (lengvas) lengvo vyno, ruošiamo su (įvairūs) 

įvairiais vaisiais, (saldus) saldžiu limonadu ar (aitrus) aitriu brendžiu. Ispaniškai sangria 

reiškia  kraujas. 

Žinoma, pats (populiariausias) populiariausias patiekalas Katalonijoje yra „tapas”. Tai lengvi 

šalti arba karšti užkandžiai. Tai gali būti ant (balta) balta duonos storai užd÷tos salotos ar 

sumuštiniai su sūriu, jūros g÷ryb÷mis, kitais produktais. Skaniausi - karštieji tapas. Katalonai 

m÷gsta (karšti) karštus aštuonkojų ir kalmarų „tapus”.  

Na, o (žinomiausias ispaniškas) žinomiausią ispanišką patiekalą paelją katalonai gamina 

savaip. Jų paelją gaminama iš (ypatingi) ypatingų ryžių: jie  yra ne įprastos ryžiams baltos, 

bet (juoda) juodos spalvos. Jie vadinami arroz negre (juodieji ryžiai) juodieji ryžiai . Tai tie 

patys balti ryžiai, tačiau į patiekalą pilama sepijų rašalo, nuo kurio grūdai nusidažo juodai. 

Sepijos – tai moliuskų  rūšis. Jų kraujas, kaip ir kalmarų, yra (m÷lyna) m÷lynos spalvos ir 
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vadinamas rašalu. Juo ir dažomi ryžiai. Ši juoda paelja dažniausiai ruošiama su (gardūs) 

gardūs kalmarais, kitomis (šviežios) šviežiomis jūrų g÷ryb÷mis.  

 
5 pamoka - Problemos d ÷l triukšmo  
 

10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Julija nepasak÷ Ramintai apie barą, esantį apačioje. TEISINGAS 

b. Raminta paband÷ nuraminti įkaušusius vaikinus, bet jos pastangos buvo bergždžios. 

NETEISINGAS 

c. Raminta ir Lina iškviet÷ policiją. NETEISINGAS 

d. Raminta nutar÷ paprašyti Linos ausų kamštukų. TEISINGAS 

e. Lina nerado namuose ausų kamštukų. NETEISINGAS 
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MODULIS 7 
 

 

VALDŽIOS INSTITUCIJOS 
 

 
 

Valdžios institucijos 

Modulis susijęs su apsilanymu valdžios institucijose tema: kaip pasiteirauti apie dokumento 

galiojimo laiko pratęsimą, kaip taisiklingai užpildyti reikalingą formą, kokie reikalingi 

dokumentai? Kaip pakeisti pirkinį kitu, jei pasteb÷jote defektą? Šalies informacijoje 

pateikiama informacija apie Lietuvos politinę sistemą.  

 
Modulio turinys 

 
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Migracijos biure Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Vairuotojo pažym÷jimas Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Mokesčių inspekcija Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Pokalbis biure Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Bankas Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Šalies informacija Pateikta informacija Lietuvos politin÷ sistema 
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Dialogas Nr. 1 

 

Migracijos biure. 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 7.1) 

 
 
 

Konsultant÷: Laba diena. Migracijos biuras, konsultant÷ Gintar÷ klauso. Kuo gal÷čiau 

Jums pad÷ti?  

Ponia Weidner: Laba diena. Mano vardas Marija Weidner. Aš nor÷čiau informuoti Jus, 

kad  baigiasi mano leidimas gyventi Lietuvoje. Jis buvo man išduotas 

prieš metus, tačiau jau netrukus reik÷s jį pratęsti. Ką aš tur÷čiau daryti? 

Konsultant÷: Jūs turite pateikti naują paraišką leidimui gauti. 

Ponia Weidner: Ar tai padaryti būtų įmanoma šiandien? Ar tur÷čiau užpildyti formą? 

Konsultant÷: Na, taip, jei turite reikalingus dokumentus, tai galite padaryti ir šiandien. 

Jums reik÷s užpildyti anketą, tur÷ti dvi nuotraukas, jei dirbate – Jums 

bus reikalinga pažyma iš darboviet÷s, jei mokot÷s – pažyma iš mokslo 

įstaigos. Tačiau, pagal naujas taisykles, paraiškos formą mes Jums 

gal÷tume atsiųsti ir elektroniniu paštu.  

Ponia Weidner: O, tai puiku. Nor÷čiau paraiškos formą gauti elektroniniu paštu. 

Konsultant÷: Gerai. Mes Jums atsiųsime. Nor÷čiau užsirašyti Jūsų elektroninio pašto 

adresą. 

Ponia Weidner: weidner@takas.lt 

Pokalbis 
 
Situacija: Ponia 
Weidner skambina į 
Migracijos biurą 
pasiteirauti d÷l leidimo 
gyventi 
 
Veik÷jai: Ponia 
Weidner ir 
konsultacija Gintar÷ 
 
Vieta: Migracijos 
biuras 
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Konsultant÷: Ačiū. Kai gausite paraiškos formą, kruopščiai ir be klaidų įrašykite savo 

duomenis ir atsiųskite mums.  

Ponia Weidner: Ar šiandien man reikia pateikti dar kokių nors dokumentų? 

Konsultant÷: Ne. Reikalingų dokumentų sąrašą atsiųsime elektroniniu paštu, jį 

pateiksime prisegtuke. Jums reik÷s atsiųsti paso kopiją, dvi nuotraukas, 

nuomos sutarties kopiją, jei dirbate – bus reikalinga pažyma iš 

darboviet÷s, jei mokot÷s – pažyma iš mokslo įstaigos. Jei esate 

ištek÷jusi, prid÷kite santuokos liudijimo kopiją bei kvito kopiją už 

pažym÷jimą. 

Ponia Weidner: Ačiū už informaciją. Viso gero. 

Konsultant÷: Sudie. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ponia Weidner kreip÷si į migracijos biurą tik÷damasi gauti pašalpą. 

b. Pareigūn÷ pasak÷ poniai Weidner, kad  pažymą apie leidimą gyventi Lietuvoje ji gali gauti  

tik po savait÷s.  

c. Ponia Weidner paraiškos formą pageidavo gauti elektroniniu paštu. 

d. Pareigūnas pažad÷jo poniai Weidner reikalingų dokumentų sąrašą atsiųsti paštu. 

 

2 Pratimas  

Parašykite savo gyvenimo aprašymą. 

 

Gyvenimo aprašymas 

 

Vardas, pavard ÷: 

 

Lytis: 

 

Gimimo data: 

 

Gimimo vieta: 

 

Šeimin ÷ pad÷tis: 

 

Namų adresas: 

 

Telefonas: 

 

Išsilavinimas, profesija: 

 

Mokslinis laipsnis ir vardas: 
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Dabartin ÷ mokslo įstaiga: 

 

Dabartin ÷ darboviet ÷: 

 

Ankstesn ÷s darboviet ÷s: 

 

Užsienio kalbos: 

 

Pom÷giai: 
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Dialogas Nr. 2 

 

Vairuotojo pažym ÷jimas. 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 7.2) 

 
 
Ponia Weidner: Laba diena! Man reikia skubios pagalbos! 

Pareigūn÷: Laba diena! Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Ponia Weidner: Mano vardas yra Marija, pavard÷ Weidner. Aš esu deklaravusi 

gyvenamąją vietą Lietuvoje, tod÷l mano ukrainietiškas vairuotojo 

pažym÷jimas Lietuvoje galioja pusę metų. Tačiau man reik÷s vairuoti 

automobilį ilgiau nei pusę metų. Ką man daryti? 

Pareigūn÷: O... Tai sutvarkyti visai paprasta ir lengva. Na, visų pirma tur÷čiau 

pasakyti, kad užsieniečiai iš trečiųjų šalių (šalių, kurios n÷ra Europos 

Sąjungos nar÷s), norintys gauti vairuotojo pažym÷jimą, turi būti 

išgyvenę Lietuvoje 185 kalendorines dienas. Ir, aišku, turintys leidimą 

gyventi Lietuvoje. 

Ponia Weidner: Taip, supratau. Dar nor÷čiau paklausti, ar man reik÷s perlaikyti 

vairavimo egzaminus? 

 Pareigūn÷:  Vairavimo egzamino perlaikyti nereik÷s, tačiau perlaikyti teorinį 

egzaminą – teks. Kita vertus, tur÷čiau Jums priminti, kad Lietuvoje 

Pokalbis 
 
Situacija: Ponia 
Weidner atvyksta 
pasiteirauti d÷l vairuojo 
pažym÷jimo keitimo 
 
 
Veik÷jai: Ponia 
Weidner ir pareigūn÷ 
 
Vieta: Policijos 
departamentas 
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užsienietiškas pažym÷jimas yra keičiamas. Vadinasi, kad senojo 

pažym÷jimo Jūs nebeatgausite. Jums bus išduotas naujas lietuviškas 

vairuotojo pažym÷jimas. Be to, keičiami yra tik Jūsų šalyje galiojantys 

pažym÷jimai. Jei Jūsų šalies pažym÷jimas negalioja, tur÷tum÷te vykti į 

savo šalį ir pratęsti jo galiojimo terminą.  

Ponia Weidner: Kokius dokumentus reikia tur÷ti, norint išlaikyti teorinį vairavimo 

egzaminą? 

Pareigūn÷: Reikia pateikti leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat - Lietuvoje galiojančią 

medicininę pažymą vairuotojams, sveikatos žinių atestacijos 

pažym÷jimą, originalų vairuotojo pažym÷jimą ir vertimų biure išverstą 

pažym÷jimo vertimą.  

Ponia Weidner: Kiek kainuoja teorinis egzamino laikymas bei vairuotojo pažym÷jimas? 

Pareigūn÷: Teorinis egzaminas kainuoja 35 litus, vairuotojo pažym÷jimas 49 litus.  

Ponia Weidner: Ar šis lietuviškas vairuotojo pažym÷jimas galioja Europos Sąjungos 

šalyse? 

Pareigūn÷: Taip. 

Ponia Weidner: O... Labai ačiū. Viso gero. 

Pareigūn÷: Sudie. 
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3 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Poniai Weidner reikia naujo vairuotojo pažym÷jimo.  

b. Vairuotojo pažym÷jimas Lietuvoje galioja 3 m÷nesius. 

c. Lietuvoje užsienietiškas pažym÷jimas yra keičiamas. 

d. Norint išlaikyti teorinį vairavimo egzaminą reikia pateikti tik vertimų biure išverstą 

užsienietiško pažym÷jimo vertimą. Jei pažym÷jimo tekstą išsivert÷te patys, toks vertimas 

netiks. 

 

4 Pratimas  

Parašykite nurodymus, kaip išsiųsti siuntinį. 

 

Jeigu Jūs norite išsiųsti siuntinį į užsienį, pirmiausia............................................................. 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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Dialogas Nr. 3 

 

 Mokesčių inspekcija  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 7.3) 

 
 
 

Marija:                                 Labas rytas! Ar gal÷tum÷te man pad÷ti? Turiu keletą 

klausimų. 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Labas rytas! Taip, maloniai prašom.   

Marija:                                 Mano vardas yra Marija. Pavard÷ Weidner. 

Mokesčių inspekcijos atstovas:          Taip, ponia Weidner, kuo gal÷čiau Jums pad÷ti?  

Marija:                                  Nor÷čiau verstis fotografavimu. 

Mokesčių inspekcijos atstovas:           Puiku. Gera id÷ja. 

Marija:                                   D÷koju. Tačiau ką man reik÷tų daryti, norint tuo 

užsiimti? Ar tur÷čiau nusipirkti verslo liudijimą ar įgyti 

individualios veiklos pažym÷jimą? 

Mokesčių inspekcijos atstovas:           Šiuo metu galite įsigyti arba verslo liudijimą, arba 

individualios veiklos pažym÷jimą. Tačiau tur÷čiau Jums 

pasakyti, kad čekius įmon÷ms Jūs gal÷site išrašyti tik iki 

balandžio m÷nesio pabaigos. Geguž÷s pirmąją, 

verčiantis pagal verslo liudijimą, čekius gal÷site išrašyti 

Pokalbis 
 
Situacija: Marija 
atvyksta į mokesčių 
inspekciją d÷l verslo 
liudijimo 
 
 
Veik÷jai: Marija ir 
pareigūn÷ 
 
Vieta: Mokesčių 
inspekcija 
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tik individualiems asmenims. Taigi Jums siūlyčiau įgyti 

individualios veiklos pažym÷jimą.  

Marija: Ar tur÷čiau ateiti pas Jus į biurą? 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Taip. Atsineškite pasą arba asmens tapatyb÷s kortelę. 

Užpildysite reikalingus dokumentus ir tą pačią dieną 

gal÷site užsiimti norima veikla. Procedūra labai 

paprasta. 

Marija: Puiku. Ką dar tur÷čiau žinoti? 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Jums reik÷s įsigyti darbo knygelę, kurią prival÷site 

pildyti visus darbo metus. Joje pateiksite informaciją 

apie eksploatacines, kitas išlaidas, susijusias su darbu. 

O metų gale nuo bendros Jūsų apyvartos bus 

atskaičiuojamas 15 procentų mokestis. Na, o išsamią 

informaciją apie mokesčių grąžinimą Jūs gausite iš 

mūsų konsultantų.   

Marija: Kada gal÷čiau pas Jus ateiti? 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Galite ateiti rytoj. 

Marija: Ačiū. Iki malonaus. 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Iki. 



 

 
 

Modulis 7       puslapis       - 197 -  
 

5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ponia Marija Weidner kreip÷si į mokesčių inspekciją nor÷dama teikti fotografavimo 

paslaugas.  

b. Mokesčių inspekcijos atstovas patar÷ moteriai nusipirkti verslo liudijimą. 

c. Mokesčių inspekcijos atstovas patikino ponią Weidner, kad, užpildžius reikalingus 

dokumentus, ji tą pačią dieną gal÷s užsiimti norima veikla. 

d. Nuo bendros metin÷s fotografavimo paslaugų apyvartos metų gale bus atskaičiuojamas 15 

procentų mokestis. 

e. Moteris nutar÷ ateiti rytoj. 

 

6 Pratimas  

Trumpai papasakokite apie savo artimųjų profesijas ir darbą.  

 

Pavyzdys: 

Mano draug÷ Sandra yra kirp÷ja. Ji dirba senamiesčio kirpykloje. Sandra keliasi labai anksti, 

nes jau aštuntą ryto turi būti darbe. Ji turi daug klientų. Sandra yra gera kirp÷ja. Ji kerpa 

plaukus, juos dažo, taip pat kuria šventines šukuosenas. Ypač daug darbo ji turi 

penktadieniais ir šeštadieniais, nes tomis dienomis būna daug švenčių: gimtadienių, vestuvių. 

Sandra labai pavargsta. Per dieną ji aptarnauja apie 8 – 9 klientus. Vakarais jai kartais 

skauda kojas. Bet ji nenusimena. Kirp÷jos darbas jai labai patinka. 

 

Mano vyras / žmona / draug÷ / draugas / mama / sesuo / brolis yra: 

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

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

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

...................................................................................................................................................
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Dialogas Nr. 4  

 

Pokalbis biure  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 7.4) 

 
 
 

Sekretor÷ Ana: Laba diena. „Saul÷s” kolegijos sekretor÷ Ana klauso. 

Marija: Sveiki, skambina Marija. Gal gal÷čiau pasikalb÷ti su asmeniu, atsakingu 

už darbo interviu. 

Sekretor÷: Taip, minut÷lę, tuoj sujungsiu su direktore. 

Marija: Sveiki, Jums skambina Marija. 

Direktor÷: Sveiki, klausau Jūsų. 

Marija: Ar su Jumis gal÷čiau tartis d÷l darbo interviu? 

Direktor÷: Taip, prašau. 

Marija: Nor÷čiau užimti prancūzų kalbos d÷stytojos pareigas.  

Direktor÷: Ak, taip, mums reikalinga prancūzų kalbos d÷stytoja. Hmm... Ar 

gal÷tum÷te ateiti rytoj, 10.30 ? Būčiau savo kabinete. 

Marija,  Atsiprašau, ką Jūs pasak÷te? Nieko negirdžiu. Čia labai blogas ryšys. 

Direktor÷: Lauksiu Jūsų rytoj savo kabinete, 10.30. Mano kabinetas yra pirmame 

aukšte. Pasiteiraukite bud÷tojos, ji parodys, kur mane rasti.  

Pokalbis 
 
Situacija: Marija susitinka su 
direktore d÷l darbo interviu 
 
 
Veik÷jai: Marija, sekretor÷, 
direktor÷  
 
Vieta: Biuras 
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Marija: Gerai, d÷koju. Iki rytojaus. 

Kitą dieną... 

Direktor÷: Sveika, Marija. 

Marija: Laba diena, ponia direktore. 

Direktor÷: Ar atsineš÷te savo gyvenimo aprašymą? 

Marija: Taip, žinoma. 

Direktor÷:  Na, matau, kad jis... puikus. Aha... Studijavote prancūzų kalbą 

Marselyje. Dirbote prancūzų kalbos d÷stytoja Paryžiuje. Kod÷l atvykote 

gyventi į Vilnių?  

Marija: Į Vilnių atvykau d÷l to, kad įsimyl÷jau. Mano vyras yra lietuvis ir turi gerą 

darbą čia. Tod÷l ir aš nusprendžiau gyventi ir dirbti čia. 

Direktor÷: Smagu. Jūsų patirtis tikrai įspūdinga. Tod÷l manau, kad būsite tikrai 

naudinga mūsų kolegijai.  Manau, gal÷sime Jus priimti į darbą. 

Marija: Ačiū Jums už pasitik÷jimą. 

Direktor÷: Na, visų pirma turiu apie Jus pranešti valdybai. Tod÷l aš Jums dar 

paskambinsiu ir patvirtinsiu, ar Jūs būsite priimta į darbą, ar ne.  

Marija: Suprantama. 

Direktor÷: Ar turite kokių nors klausimų? 

Marija: Ne. Nekantriai lauksiu Jūsų skambučio.  

Direktor÷: Aš Jums paskambinsiu. 

Marija: D÷koju. Viso geriausio. 
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7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Marija nor÷jo pasikalb÷ti su asmeniu, atsakingu už darbo interviu. 

b. Marija nori užimti prancūzų kalbos d÷stytojos pareigas. 

c. Kolegijos direktor÷s susitikimo dieną nebuvo darbe. 

d. Marija paatviravo direktorei, jog į Lietuvą atvyko d÷l to, kad įsimyl÷jo lietuvį. 

e. Marija buvo priimta į darbą. 

 

8 Pratimas  

Prisistatykite darbdaviui. Parašykite apie save: apie savo išsilavinimą, darbo patirtį, buvusias 

darbovietes, pom÷gius, šeimą, charakterio savybes.  

 

Prisistatymas darbdaviui 

 

Mano vardas yra: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Dialogas Nr. 5 

 

Bankas 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 7.5) 

 
 
 
Banko darbuotoja:  Laba diena. 

Marija:  Laba diena. 

Banko darbuotoja:  Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Marija:  Nor÷čiau sumok÷ti mokesčius už vykdomą veiklą, taip pat už verslo 

liudijimą bei sveikatos draudimą. Štai čia - reikalingi kodai. 

Banko darbuotoja:  Gerai. Ar mūsų banke turite sąskaitą? 

Marija:  Taip, turiu. O kod÷l klausiate? 

Banko darbuotoja:     Na, jei nebūtum÷te mūsų klient÷, nebūtų įmanoma pinigus 

nuskaičiuoti nuo Jūsų sąskaitos.  

Marija:  Supratau.  

Banko darbuotoja: Prašau pateikti  savo pasą arba asmens tapatyb÷s kortelę. 

Marija:  Prašau.  

Banko darbuotoja:   Matau, kad pas mus turite net dvi sąskaitas. Sakykite, nuo kurios 

sąskaitos nor÷site nuskaičiuoti pinigus už vykdomą veiklą, verslo 

Pokalbis 
 
Situacija: Marija susitinka 
banko darbuotoja d÷l 
mokesčių blankų pildymo 
 
Veik÷jai: Marija ir banko 
darbuotoja  
 
Vieta: Bankas 
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liudijimą bei sveikatos draudimą? Ar nuo tos, kuri baigiasi skaičiais 

556, ar nuo tos, kuri baigiasi skaičiais .... 330 ? 

Marija:  Nuo pastarosios. 

Banko darbuotoja:       Gerai. Prašau užpildyti štai šiuos laukelius. Vardas. Pavard÷. Štai čia 

pasirašykite. 

Marija:     Gerai. 

Banko darbuotoja:   Čia Jums dokumentas, patvirtinantis, jog mokesčius sumok÷jote. O 

čia kopija mums. Viskas. Jūsų mokesčiai sumok÷ti. S÷km÷s. 

Marija:   Ačiū Jums.  

Banko darbuotoja:   Ačiū Jums. 

Marija:   Oi, atleiskite dar nor÷jau paklausti, kaip gal÷čiau pervesti pinigų į 

sąskaitą. 

Banko darbuotoja:  Galite užeiti pas mus darbo dienomis ir kreiptis į bet kurį 

konsultantą arba tai padaryti dar paprasčiau. Ten, matote, už 

kampo, stovi bankomatas. Iš jo galima ne tik išsiimti pinigus, bet ir 

per jį pervesti tiesiai į Jūsų kortelę. 

Marija:   Supratau. Labai ačiū už informaciją. 

Banko darbuotoja:   Prašau. N÷ra už ką. 
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9 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Marija at÷jo į banką tam, kad sumok÷tų mokesčius už verslo liudijimą ir sveikatos 

draudimą.   

b. Marija netur÷jo sąskaitos banke. 

c. Banke Marija išgirdo nemažai naudingos informacijos. 

d. Marija atsipraš÷ banko darbuotojos už tai, kad neturi pakankamai pinigų savo sąskaitoje. 

e. Marija iš bankomato išsi÷m÷ pinigų. 

 

10 Pratimas  

Naudodamiesi pateikta medžiaga, įrašykite trūkstamus žodžius: 

 
suknelė  vilktis (apsivilkti)  paltas  

marškiniai  mautis (apsimauti)  švarkas  

megztinis  autis (apsiauti)  kojinės  

pirštinės  rištis (užsirišti)  kelnės  

batai  segtis (užsisegti)  kaklaraištis  

basutės  juostis (susijuosti) skarelė  

šalikas   diržas 

sijonas   
 
Iš ryto skub÷jau į darbą, tad reik÷jo greitai apsirengti: ___________ džinsus, 

______________ marškin÷lius ir megztinį. Išeidamas ____________ batus, __________ 

šaliką, ____________ paltą ir _______________ diržu. 
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Gramatika 

 

DAIKTAVARDŽI Ų LINKSNIAVIMAS 
 

LINKSNIUOT öS (nustatomos pagal vns. V. ir vns. K. linksnių galūnes) 

S
ka

ič
iu

s 
 Linksnis, 

klausimas 
I (vyr.g.) II (mot.g.) 

III (mot.g., 
vyr.g.) 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kame? 
Š. O! 

 
namas     kelias     brolis        gaidys 
namo      kelio       brolio       gaidžio 
namui     keliui      broliui      gaidžiui 
namą      kelią       brolį          gaidį 
namu      keliu       broliu       gaidžiu 
name      kelyje     brolyje     gaidyje 
name      kely        broli         gaidy 

 
ponia       žol÷      d÷d÷ 
ponios     žol÷s     d÷d÷s 
poniai      žolei     d÷dei 
ponią       žolę      d÷dę 
ponia       žole      d÷de  
ponioje    žol÷je   d÷d÷je 
ponia       žole      d÷de 

 
pilis       dantis 
pilies     danties  
piliai     dančiui 
pilį        dantį 
pilimi    dantimi 
pilyje    dantyje 
pilie      dantie 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kame? 
Š. O! 

 
namai       keliai         broliai         gaidžiai 
namų        kelių          brolių          gaidžių  
namams    keliams     broliams     gaidžiams 
namus       kelius        brolius         gaidžius 
namais      keliais       broliais        gaidžiais 
namuose   keliuose    broliuose   gaidžiuose 
namai        keliai        broliai         gaidžiai 

 
ponios    žol÷s       d÷d÷s  
ponių      žolių       d÷džių  
ponioms  žol÷ms d÷d÷ms 
ponias    žoles       d÷des 
poniomis žol÷mis 
d÷d÷mis 
poniose  žol÷se    d÷d÷se 
ponios    žol÷s      d÷d÷s 

 
pilys     dantys 
pilių      dantų 
pilims   dantims 
pilis      dantis 
pilimis  dantimis 
pilyse    dantyse 
pilys      dantys 
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LINKSNIUOT öS (nustatomos pagal vns. V. ir vns. K. linksnių galūnes) 

S
ka

ič
iu

s 
 Linksnis, 

klausimas 
IV (vyr.g.) V (mot.g., vyr.g.) 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kame? 
Š. O! 

 
sūnus       direktorius 
sūnaus     direktoriaus 
sūnui       direktoriui 
sūnų        direktorių 
sūnumi    direktoriumi 
sūnuje     direktoriuje 
sūnau      direktoriau 

 
šuo        akmuo        sesuo                     dukt÷ 
šuns      akmens       sesers                    dukters 
šuniui   akmeniui    seseriai                  dukteriai 
šunį      akmenį        seserį                    dukterį 
šunimi  akmeniu   seserimi/seseria     dukterimi/dukteria 
šunyje  akmenyje    seseryje                 dukteryje 
šunie    akmenie      seserie                   dukterie 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kame? 
Š. O! 

 
sūnūs        direktoriai 
sūnų          direktorių 
sūnums     direktoriams 
sūnus        direktorius 
sūnumis    direktoriais  
sūnuose    direktoriuose 
sūnūs        direktoriai 

 
šunys        akmenys         seserys                  dukterys 
šunų          akmenų          seserų                   dukterų  
šunims      akmenims       seserims               dukterims 
šunis         akmenis          seseris                  dukteris 
šunimis     akmenimis      seserimis             dukterimis 
šunyse      akmenyse        seseryse               dukteryse  
šunys        akmenys          seserys                dukterys 
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ŽODYNAS:  

 

30. Apskaičiuoti – veiksm.; 

31. Biuras – vyr. g., daikt.; 

32. Forma - mot. g., daikt.; 

33. Institucija - mot. g., daikt. 

34. Leidimas - vyr. g., daikt.; 

35. Pakeisti – veiksm..; 

36. Politika – mot. g., daikt.; 

37. Pratęsti – veiksm.; 

38. Valdyti – veiksm.; 

39. Valstyb÷ - mot. g., daikt.; 

40. Vyriausyb÷– mot. g., daikt.; 

 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI 

1 pamoka - Migracijos biure. 

 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ponia Weidner kreip÷si į migracijos biurą tik÷damasi gauti pašalpą. NETEISINGAS 

b. Pareigūn÷ pasak÷ poniai Weidner, kad  pažymą apie leidimą gyventi Lietuvoje ji gali gauti  

tik po savait÷s. NETEISINGAS 

c. Ponia Weidner paraiškos formą pageidavo gauti elektroniniu paštu. TEISINGAS 

d. Pareigūnas pažad÷jo poniai Weidner reikalingų dokumentų sąrašą atsiųsti paštu. 

NETEISINGAS 

 

2 pamoka - Vairuotojo pažym ÷jimas. 

 

3 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Poniai Weidner reikia naujo vairuotojo pažym÷jimo. TEISINGAS 

b. Vairuotojo pažym÷jimas Lietuvoje galioja 3 m÷nesius. NETEISINGAS 

c. Lietuvoje užsienietiškas pažym÷jimas yra keičiamas. TEISINGAS 

d. Norint išlaikyti teorinį vairavimo egzaminą reikia pateikti tik vertimų biure išverstą 

užsienietiško pažym÷jimo vertimą. Jei pažym÷jimo tekstą išsivert÷te patys, toks vertimas 

netiks. TEISINGAS 

 

3 pamoka - Mokes čių inspekcija  

 

5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  
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a. Ponia Marija Weidner kreip÷si į mokesčių inspekciją nor÷dama teikti fotografavimo 

paslaugas. NETEISINGAS 

b. Mokesčių inspekcijos atstovas patar÷ moteriai nusipirkti verslo liudijimą. NETEISINGAS 

c. Mokesčių inspekcijos atstovas patikino ponią Weidner, kad, užpildžius reikalingus 

dokumentus, ji tą pačią dieną gal÷s užsiimti norima veikla. TEISINGAS 

d. Nuo bendros metin÷s fotografavimo paslaugų apyvartos metų gale bus atskaičiuojamas 15 

procentų mokestis. TEISINGAS 

e. Moteris nutar÷ ateiti rytoj. TEISINGAS 

 

4 pamoka - Pokalbis biure  

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Marija nor÷jo pasikalb÷ti su asmeniu, atsakingu už darbo interviu. TEISINGAS 

b. Marija nori užimti prancūzų kalbos d÷stytojos pareigas. TEISINGAS 

c. Kolegijos direktor÷s susitikimo dieną nebuvo darbe. NETEISINGAS 

d. Marija paatviravo direktorei, jog į Lietuvą atvyko d÷l to, kad įsimyl÷jo lietuvį. TEISINGAS 

e. Marija buvo priimta į darbą. NETEISINGAS 

1 pamoka - Migracijos biure. 

5 pamoka - Bankas 

 



 

 
 

Modulis 7       puslapis       - 209 -  
 

9 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Marija at÷jo į banką tam, kad sumok÷tų mokesčius už verslo liudijimą ir sveikatos 

draudimą.  TEISINGAS 

b. Marija netur÷jo sąskaitos banke. NETEISINGAS 

c. Banke Marija išgirdo nemažai naudingos informacijos. TEISINGAS 

d. Marija atsipraš÷ banko darbuotojos už tai, kad neturi pakankamai pinigų savo sąskaitoje. 

NETEISINGAS 

e. Marija iš bankomato išsi÷m÷ pinigų. NETEISINGAS 

 

10 Pratimas  

Naudodamiesi pateikta medžiaga, įrašykite trūkstamus žodžius į sakinius: 

 
suknelė  vilktis (apsivilkti)  paltas  

marškiniai  mautis (apsimauti)  švarkas  

megztinis  autis (apsiauti)  kojinės  

pirštinės  rištis (užsirišti)  kelnės  

batai  segtis (užsisegti)  kaklaraištis  

basutės  juostis (susijuosti) skarelė  

šalikas   diržas 

sijonas   
 
Iš ryto skub÷jau į darbą, tad reik÷jo greitai apsirengti: apsimoviau džinsus, apsivilkau 

marškin÷lius ir megztinį. Išeidamas apsiaviau batus, užsirišau šaliką, apsivilkau paltą ir 

susijuosiau diržu. 
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MODULIS 8 
 

 

 

APSIPIRKIMAS 

 
 

Apsipirkimas 

Modulis susijęs su apsipirkimų tema: kaip pasiteirauti padav÷jos apie norimą įsigyti prekę, jos 

kainos, dyždio? Kaip pakeisti pirkinį kitu, jei pasteb÷jote defektą? Šalies informacijoje 

pateikiama informacija apie Lietuvos nacionalinę valiutą.  

Modulio turinys  
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Parduotuv÷l÷je Dialogas Skaitvardžių linksniavimas 
Maisto parduotuv÷je Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 

Drabužių parduotuv÷je Dialogas Kilmininko naudijimas 
Drabužių parduotuv÷je Dialogas Kiekiniai skaitvardžiai 

Mobiliojo ryšio paslaugų 
parduotuv÷je 

Dialogas Kelintiniai skaitvardžiai 

Šalies informacija Pateikta informacija Lietuvos nacionalin÷s 
valiutos pristatymas 
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Dialogas Nr. 1 

 

Parduotuv ÷l÷je 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 8.1) 

 
 

Pardav÷ja: Laba diena.  

Urt÷: Laba diena.  

Pardav÷ja: Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti?  

Urt÷: Nor÷čiau nusipirkti suknelę.  

Pardav÷ja: Kokios suknel÷s nor÷tum÷te?  

Urt÷: Svajoju apie lengvą suknelę. Nor÷čiau ilgos, moteriškos. Gal iš šilko? 

Pardav÷ja: Kokios spalvos?  

Urt÷: Baltos arba su margais raštais, pavyzdžiui, vasariškomis g÷l÷mis.  

Pardav÷ja: Minut÷lę. Manau, tikrai kažką rasime. Kaip Jums ši suknel÷? 

Urt÷: Labai graži. 

Pardav÷ja: Sakykite, kokio dydžio Jums reik÷tų?  

Urt÷: Matau šis yra kaip tik tinkamas - 36. Kiek ji kainuoja?  

Pardav÷ja: Jos kaina 100 litų.  

Urt÷: O kiek kainuoja šita suknel÷?  

Pokalbis 
 
Situacija: Urt÷ atvyko į 
parduotuvę nusipirkti 
suknel÷s. 
 
Veik÷jai: Urt÷, 
pardav÷ja 
 
Vieta: Parduotuv÷ 
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Pardav÷ja: Ši - brangesn÷. Jos kaina yra 300 litų, nes medžiaga yra truput÷lį 

geresn÷.  

Urt÷: Nor÷čiau ją pasimatuoti.  

Pardav÷ja: Žinoma. 

Urt÷: Ši truput÷lį per didel÷. O koks yra jos dydis? Man reik÷tų 36 dydžio 

suknel÷s.  

Pardav÷ja: Tuoj atnešiu Jums pasimatuoti kitą... Na, ir kaip? Ar ši tinka geriau?  

Urt÷: Ši tinka idealiai. Priminkite, kokia jos kaina?  

Pardav÷ja: Ši kainuoja 300 litų. Tačiau, jei turite mūsų mados namų nuolaidų 

kortelę, Jums suteiksime 20 procentų nuolaidą. Tokiu atveju reik÷tų 

mok÷ti tik 240 litų. 

Urt÷: Gerai. Nuolaidų kortelę turiu.  

Pardav÷ja: Labai gerai. Šią savaitę taip pat suteikiama nuolaida diržams ir kitiems 

aksesuarams. 

Urt÷: Gal gal÷tum÷te parodyti, kur sud÷ti papuošalai? Kaip tik nor÷čiau įsigyti 

ką nors prie šios suknel÷s.  

Pardav÷ja: Štai ten. Rasite įvairiausių papuošalų. Kažką tikrai priderinsite.  

Urt÷: Manau, kad priderinsiu. Nor÷čiau kokių nors ilgų karolių. Įvairių spalvų.  

Pardav÷ja: Jų kaina tikrai gera: nuo 50 iki 100 litų.  

Urt÷: Man patinka šis kailis. Tikrai neblogai atrodo.  

Pardav÷ja: Tikrai tinka.  

Urt÷: Tai jį pirksiu. Gal gal÷tum÷te suskaičiuoti, kiek man visa tai kainuos?  

Pardav÷ja: Suknel÷s kaina - 300 litų. Su nuolaida jos kaina yra 240 litų ir 20 centų. 

Karolių kaina 15 litų. Su 30 procentų nuolaida -  10 litų ir 50 centų. 

Bendra suma bus 265 litai ir 70 centų. 

Urt÷: Nor÷čiau atsiskaityti kortele.  

Pardav÷ja: Ačiū.  

Urt÷: Ačiū Jums už pagalbą.  

Pardav÷ja:               Viso gero, geros Jums dienos. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Urt÷ at÷jo į parduotuvę nor÷dama įsigyti suknelę.  

b. Urt÷ svajojo apie mažą juodą suknelę. 

c. Urt÷ vilki 38 dydžio drabužius. 

d. Urtei nepatiko kailis. 

e. Urt÷ atsiskait÷ grynais. 

 

2 Pratimas  

Parašykite (papasakokite), kiek kainuoja Jūsų drabužiai, aksesuarai, avalyn÷. Taip pat 

parašykite apie tai, ką nor÷tum÷te įsigyti ir kiek šie daiktai kainuoja. Skaitvardžius rašykite ne 

skaitmenimis, o raid÷mis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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Dialogas Nr. 2 

 

Maisto parduotuv ÷je 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 8.2) 

 
 
Urt÷: Labas vakaras. 

Pardav÷jas: Labas vakaras. 

Urt÷: Nor÷čiau nusipirkti vaisių ir daržovių. Sakykite, ar šviežios? 

Pardav÷jas: Žinoma, siūlome tik šviežius vaisius ir daržoves. 

Urt÷: Tuomet nor÷čiau vieną kilogramą bulvių. 

Pardav÷jas: Štai prašom. 

Urt÷: Taip pat nor÷čiau 5 kilogramus pomidorų. 

Pardav÷jas: Taip, tuoj pasversiu. Gal dar kažko? 

Urt÷: Taip, nor÷čiau pusę kilogramo agurkų. Vieno kopūsto bei pusę 

kilogramo šparaginių pupelių. 

Pardav÷jas: Taip, prašau. 

Urt÷: Aha, dar galvoju, jog nor÷čiau deserto. Gal vaisių... O gal kažką 

pasiūlytum÷te? 

Pardav÷jas: Turime šviežių braškių. Šios labai gardžios ir saldžios. Tikrai tiks 

desertui. 

Pokalbis 
 
Situacija: Urt÷ atvyko į 
parduotuvę nusipirkti 
maisto produktų. 
 
Veik÷jai: Urt÷, 
pardav÷ja 
 
Vieta: Parduotuv÷ 
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Urt÷: Sakykite, kiek kainuoja kilogramas? 

Pardav÷jas: Kilogramo kaina 10 litų. 

Urt÷: Gerai, pasverkite man pusę kilogramo braškių. 

Pardav÷jas: Turime skanių bananų, obuolių, persikų ir nektarinų. 

Urt÷: Hmm, na, gal duokite 4 bananus ir porą nektarinų. 

Pardav÷jas: Taip, tuoj pat. Gal dar kažko pageidautum÷te? 

Urt÷: Na, manau, kad jau viskas. 

Pardav÷jas: Tada viską suskaičiuosiu. 

Urt÷: Oi, atsiprašau, pamiršau paprašyti morkų ir svogūnų. Labai atsiprašau. 

Pardav÷jas: Nieko tokio. Kiek nor÷site? 

Urt÷: Pasverkite pusę kilogramo morkų, 6 svogūnus, sviesto ir grietin÷s. Ir 

tada jau galite skaičiuoti. 

Pardav÷jas: Tai gi bus 36 litai ir 57 centai.  

Urt÷: Ačiū Jums labai. Tur÷site grąžos iš 100 litų? 

Pardav÷jas: Taip, žinoma, jokių problemų. Štai Jūsų grąža: 63 litai, 43 centai. 

Urt÷: Ačiū Jums ir iki pasimatymo. 

Pardav÷jas: Ačiū ir Jums. 
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3 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Pardav÷ja pasak÷ Urtei, kad jų parduotuv÷ siūlo tik šviežias daržoves. 

b. Urt÷ nusipirko braškių. 

c. Urt÷ atsipraš÷ pardav÷jos, jog užmiršo paprašyti kai kurių maisto produktų. 

d. Pardav÷ja netur÷jo grąžos iš 100 litų. 

e. Urt÷ pažad÷jo pardav÷jai ateiti rytoj. 

 

4 Pratimas  

Parašykite savo m÷gstamiausio patiekalo receptą ir gaminimo procesą.  

Pavyzdys: 

Blyneliai su sūriu. 

Tai labai lengvas, greitas ir sotus patiekalas. 

4 porcijoms reik÷s: 

300 g miltų, 

1 kiaušinio, 

200 ml pieno, 

200 g fermentinio sūrio, 

150 g sviesto, 

 šiek tiek druskos. 
 
Gaminimo procesas: 

Kiaušinio trynį išplakite su druska, sumaišykite su pienu ir miltais. Įmaišykite išplaktą baltymą. 
Tešla turi būti grietin÷s tirštumo. 

Sūrį supjaustykite nedidel÷mis kvadratin÷mis plokštel÷mis. Į įkaitintus riebalus d÷kite po 
šaukštą tešlos, ant viršaus užd÷kite po sūrio gabal÷lį ir uždenkite trupučiu tešlos. 

Kepkite iš abiejų pusių, kol gražiai pagels. Prieš tiekdami užpilkite karštu lydytu sviestu. 
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Mano receptas:  

Man reik ÷s: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gaminimo procesas: 

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

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

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

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

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

5 Pratimas  

 

Prisiminkite maisto produktus.  Parašykite, ką Jums labiausiai patinka valgyti, ką m÷gstate 

gaminti.  

 

Vaisiai / uogos : obuolys, abrikosas, bananas, spanguol÷s, citrina, mandarinas, apelsinas, 

persikas, arbūzas, brašk÷s, žemuog÷s, kriauš÷, slyvos, ananasas, vynuog÷s, aviet÷s, 

m÷lyn÷s, džiovinti vaisiai. 

Padažai / pagardai / prieskoniai : grilio padažas, aštrus padažas, saldus padažas, tirštas 

padažas, saldžiarūgštis padažas, garstyčių padažas, medaus padažas, majonezo 

padažas, karis, prieskoniai, balto vyno padažas, bazilikas, juodieji pipirai, kvapnieji pipirai. 

Pieno produktai:  grietin÷, varšk÷, varšk÷s sūris, pienas, jogurtas, rūgpienis, sviestas, 
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sūris, puskietis sūris, minkštas sūris, kietas sūris, fermentinis sūris, pel÷sinis sūris, sūris su 

riešutais. 

Saldumynai : ledai, vaisių desertas, žel÷, vaisių kokteilis, šokoladiniai saldainiai, ledų 

kokteilis, karštas šokoladas, kava, tortas, medus, sausainis, pyragaitis, blyneliai su varške. 

Žuvis:  menk÷, jūros lydeka, karpis, skorpionžuv÷, tunas, silk÷, plekšn÷, aštuonkojis, 

krevet÷s. 

M÷sa: vištiena, kiauliena, jautiena, triušiena, kalakutiena. 

Kiti patiekalai ir pagardai : troškinta m÷sa, troškintos daržov÷s, virti kiaušiniai, garuose 

virti ryžiai, sūdyta silk÷, karamelizuotas pyrag÷lis, kepta žuvis,  bulvių skiltel÷s, virtos 

bulv÷s, keptuv÷je keptos bulv÷s, įdaryta menk÷, įdarytas pomidoras, trinta sriuba, džiovinti 

grybai, užpilas, saldus užpilas, užpiltin÷. 

 

Pavyzdys: 

Man labiausiai patinka orkait÷je kepta vištiena su kmynais ir keptais obuoliais. Taip pat – 

garuose virta žuvis. Desertui renkuosi šokoladinius ledus. Nors, tiesą pasakius, aš m÷gstu 

daug ką: saldainius, žel÷, blynelius su varške. Namuose retai gaminu. Dažniausiai kepu 

omletą ar išsikepu kiaulienos maltinukų. Juos valgau su virtomis bulv÷mis ir kopūstų 

salotomis.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6 Pratimas  
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Parašykite, ką planuojate šiandien pirkti.  

Pavyzdys: 

Šiandien vakare aš švęsiu savo gimimo dieną, tod÷l man reik÷s daug ko nusipirkti. Aš 

pirksiu: 

Žuvies, m÷sos, dešros, majonezo, žirnelių, vieną butelį šampano, kavos, duonos, servet÷lių, 

pakelį sviesto, druskos, cukraus, d÷žę alaus, ledų, šokoladinių saldainių... 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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GRAMATIKA 

Dalies kilmininkas 

Kilmininkas yra linksnis, valdomas daiktavardžių, veiksmažodžių ir kiek rečiau būdvardžių. 
Tai dažniausiai vartojamas lietuvių kalbos linksnis. 
 
Kilmininkas vartojamas neapibr ÷žtam kiekiui arba jo daliai  reikšti. Jis dar vadinamas 
dalies kilmininku. 
 
Pavyzdžiai: 
 
 Parduotuv÷je nusipirkau duonos,  sv ies to  i r  p ieno .  
 
Nor÷čiau nusipirkti m÷sos ir daržovių. 
 
Tačiau išimtinais atvejais, kai daiktavardis yra abstrakčios reikšm÷s, vartoti galininką taip 
pat ne klaida. 
 
Pavyzdžiui: tur÷ti da rbą  – tur÷ti da rbo , duoti naudą  – duoti naudos , daryti į taką  – 
daryti į takos . 
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Dialogas Nr. 3 

Drabuži ų parduotuv ÷je 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 8.3) 

 
 
 

Urt÷: Laba diena. 

Pardav÷ja: Laba diena. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Urt÷: Nor÷čiau paklausti, ar galiu grąžinti šiuos marškin÷lius, kuriuos pirkau 

pas Jus parduotuv÷je vakar? 

Pardav÷ja: Taip, žinoma. O kas nutiko marškin÷liams? 

Urt÷: Tiesiog pasteb÷jau d÷mę ant marškin÷lių, vidin÷je apykakl÷s pus÷je. 

Pardav÷ja: Labai atsiprašome d÷l to, kartais taip pasitaiko. Sakykite, ar turite 

pirkimo čekį? O gal norite pasikeisti marškin÷lius? 

Urt÷: Taip, pirkimo čekį turiu. Nor÷čiau pasikeisti marškin÷lius, jei dar turite 

tokio dydžio. 

Pardav÷ja: Minut÷lę, tuoj pažiūr÷sime, ar dar turime. 

Urt÷: Būtų puiku, jei gal÷tum÷te paieškoti. 

Pardav÷ja: Šių marškin÷lių turime, tik b÷da ta, kad jų neturime tokios pat spalvos. 

Liko tik žalsvi marškin÷liai. Rausvų Jūsų dydžio marškin÷lių nebeturime. 

Pokalbis 
 
Situacija: Urt÷ atvyko į 
parduotuvę pakeisti 
nusipirktų drabužių. 
 
Veik÷jai: Urt÷, 
pardav÷ja 
 
Vieta: Parduotuv÷ 
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Urt÷: Nieko tokio, man šie žalsvi atrodo tikrai labai gražiai, netgi geriau nei 

rausvi. 

Pardav÷ja: Puiku. Ar nor÷site juos pakeisti? 

Urt÷: Taip. Žinoma. Labai atsiprašau, bet gal galite apžiūr÷ti, ar n÷ra kokių 

nors d÷mių? 

Pardav÷ja: Jokių problemų, tuoj pat apžiūr÷sime. 
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Urt÷ nor÷jo paklausti, ar gali grąžinti marškin÷lius, kuriuos pirko parduotuv÷je vakar dieną.  

b. Urt÷ nor÷jo grąžinti marškin÷lius, nes jie buvo suplyšę. 

c. Urt÷ negal÷jo pasikeisti marškin÷lių, nes netur÷jo pirkimo čekio. 

d. Žalsvi marškin÷liai Urtei patiko dar labiau nei rausvi. 

e. Urt÷ papraš÷ pardav÷jos apžiūr÷ti, ar n÷ra kokių nors d÷mių ant perkamų marškin÷lių. 

 

7 Pratimas  

Atidarydami skliaustus įrašykite daiktavardžius reikalingu linksniu.  

 

Mano (spinta) ________________ yra daug drabužių. Aš m÷gstu puoštis. Man labai tinka 

džinsai. M÷gstu d÷v÷ti (keln÷s) _________________. O prie jų derinu (švarkai) 

____________________ ir  (marškiniai) ________________. Tačiau aš turiu savo m÷gstamą 

(suknel÷) __________________. Ji m÷lynos (spalva) _______________. Dažniausiai 

renkuosi paprastus (drabužiai) _________________. Man patinka d÷v÷ti (švarkas) 

___________________. Nem÷gstu geltonos spalvos (drabužiai) _____________________. 

Visada turiu daug (p÷dkeln÷s) ________________. Man patinka stilingi (batai) 

_________________. Moteris visada gerai atrodo su aukštakulniais (bateliai) 

________________. Ji atrodo aukštesn÷, gražesn÷. Vasarą, žinoma, renkuosi:  palaidines, 

plačias (keln÷s) _____________________,(suknel÷s) ___________________. O žiemą 

d÷viu (paltas) ___________________ ar šiltą (striuk÷) __________________. Rudenį ir 

pavasarį reikia tur÷ti šiltą (megztinis) _________________, šiltas (kojin÷s) ______________. 

Rudenį ir pavasarį aš aviu gerais, šiltais (batai) ________________. Taip pat man patinka 

aksesuarai: (auskarai) _________________, (karoliai) _______________. Jų turiu daug. 

Taip pat turiu keletą originalių (žiedai) ________________.  
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Dialogas Nr. 4 

 

Drabuži ų parduotuv ÷je 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 8.4) 

 
 
Konsultantas: Laba diena. 

Urt÷: Sveiki. Sakykite, gal turite šių mažesnio dydžio striukių ? 

Konsultantas: Minut÷lę, tuoj pažiūr÷sime. 

Urt÷: Gerai, ačiū. 

Konsultantas: Atsiprašau, bet šios spalvos mažesnių dydžių striukių neb÷ra. Bet 

turime kitokių modelių.  

Urt÷: Ši raudona striuk÷ yra pakankami graži.. 

Konsultantas: Tuomet, prašau. 

Urt÷: Gal gal÷čiau pasimatuoti? 

Konsultantas: Taip. Žinoma. Štai ten yra persirengimo kambarys. 

Urt÷: Gerai, ačiū. 

Konsultantas: Na, ir kaip? Ar tiko? 

Urt÷: Man nelabai patinka striuk÷s spalva. Mačiau, buvo pilka striuk÷. Gal 

gal÷čiau pasimatuoti ją? 

Pokalbis 
 
Situacija: Urt÷ atvyko į 
parduotuvę nusipirkti 
drabužių. 
 
Veik÷jai: Urt÷, 
konsultantas 
 
Vieta: Parduotuv÷ 
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Konsultantas: Taip, prašom. 

Urt÷: Taip pat nor÷čiau pasimatuoti šiuos džinsus. 

Konsultantas: Labai geras pasirinkimas. Sakykite, koks Jūsų dydis? 

Urt÷: Mano dydis 28. 

Konsultantas: Šitie džinsai yra kaip tik ir yra 28 dydžio. 

Urt÷: Ačiū. 

Konsultantas: Na ir kaip džinsai? 

Urt÷: Labai geri. Man jie patinka. Prie jų nor÷čiau pasimatuoti ir megztuką. 

Konsultantas: Kurį megztuką? 

Urt÷: Štai šitą. 

Konsultantas: Kokio dydžio Jums reik÷tų? 

Urt÷: S ir XS dydžio. 

Konsultantas: Turime ir S ir XS dydžių. Pasimatuokite abu ir pasižiūr÷site, kuris tinka 

Jumslabiau. 

Urt÷: Gerai, man jis labai patinka. 

Konsultantas: Tikrai labai gražus derinys. 

Urt÷: Suskaičiuokite kiek visa tai kainuos? 

Konsultantas: Žinoma. Viskas kainuos 289 litus. Nor÷site mok÷ti grynaisiais ar 

kortele? 

Urt÷: Kortele, prašau. 

Konsultantas: Įd÷kite kortelę štai čia. 

Urt÷: Taip. 

Konsultantas: Štai Jūsų pirkimo kvitas. Ačiū, kad pirkote. Geros dienos. 

Urt÷: Ačiū Jums labai. 
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8 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Urt÷ apsilank÷ parduotuv÷je tik÷damasi nusipirkti striukę.  

b. Urt÷ nenor÷jo matuotis džinsų. 

c. Prie džinsų Urt÷ išsirinko megztuką. 

d. Parduotuv÷s konsultantas pagyr÷ Urt÷s stilių. 

e. Urt÷ pad÷kojo konsultantui už d÷mesį. 

 

9 Pratimas  

Aprašykite, koks apsirengimo stilius Jums patinka. Koks nepatinka ir kod÷l? Ar tam, kad 

atrodytumei stilingai, reikia išleisti daug pinigų? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Dialogas Nr. 5 

 

Mobiliojo ryšio paslaug ų parduotuv ÷ 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 8.5) 

 
 
Urt÷: Sveiki. 

Pardav÷jas: Laba diena. 

Urt÷: Nor÷čiau įsigyti mobilųjį telefoną. 

Pardav÷jas: Taip, žinoma. Sakykite, gal jau apsisprend÷te, kokio nor÷tum÷te? 

Urt÷: Taip. Pirmiausia nor÷čiau išsirinkti mobiliojo ryšio planą  

Pardav÷jas: Taip. Sakykite, ar Jūs studijuojate? 

Urt÷: Taip, štai mano studento pažym÷jimas. 

Pardav÷jas: Gerai. 

Urt÷: O kokia šio plano kaina? 

Pardav÷jas: Šis planas tikrai labai geras, tinkantis studentams. 

Urt÷: Puiku. 

Pardav÷jas: M÷nesinis mokestis yra 12 litų. Į jo kainą įeina 300 minučių skambučių į 

visus tinklus, 200 trumpųjų žinučių bei 1 GB duomenų. Taip pat gal÷site 

įsigyti išmanųjį telefoną tik už vieną litą. 

Pokalbis 
 
Situacija: Urt÷ atvyko į 
parduotuvę nusipirkti 
mobilaus telefono. 
 
Veik÷jai: Urt÷, 
pardav÷ja 
 
Vieta: Parduotuv÷ 
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Urt÷: Sakykite, o jei skambinčiau į užsienį, ar tai būtų įskaičiuojami į bendrą 

sumą? 

Pardav÷jas: Ne, skambučiai į užsienį neįskaičiuojami į bendrą sumą. Už juos reik÷tų 

mok÷ti papildomai, bet kaina tikrai n÷ra labai didel÷. 

Urt÷: Keleriems metams reik÷tų pasirašyti sutartį? 

Pardav÷jas: Šio plano privalumas yra tas, kad planas neterminuojamas. Jį galite 

nutraukti bet kada. 

Urt÷: Puiku. Tuomet nor÷čiau šio plano bei telefono. 

Pardav÷jas: Puiku. Man reik÷s Jūsų studento pažym÷jimo ir asmens tapatyb÷s 

kortel÷s arba paso. 

Urt÷: Štai prašau. 

Pardav÷jas: Minut÷lę palaukite, tuoj parašysiu sutartį ir iškart gal÷site prad÷ti 

naudotis mūsų paslaugomis. 

Urt÷: Labai Jums ačiū. 
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10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Urt÷ nor÷jo įsigyti tik mobilųjį telefoną. 

b. Urt÷ ką tik baig÷ studijas. 

c. Urt÷ pasiraš÷ sutartį vieneriems metams. 

d. Urt÷ netur÷jo studento pažym÷jimo. 

e. Pardav÷ja pasak÷ Urtei, kad ji netrukus gal÷s prad÷ti naudotis paslaugomis. 

 

11 Pratimas  

Perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.  

 

Sveiki, 

Mano vardas yra Tomas. Aš esu rašytojas. Rašau poeziją, prozą, pjeses. Man nereikia keltis 

anksti. Aš dirbu tada, kada noriu. Aš gyvenu kartu su savo žmona Marija. Marija yra 

literatūros kritik÷. Tod÷l mes turime apie ką pasikalb÷ti. Mano žmona Marija keliasi labai 

anksti, nes ją pažadina mūsų dukra Saul÷. Saulei yra aštuoni m÷nesiai. Ji yra labai graži ir 

miela. Saul÷ m÷gsta bendrauti. Ji jau viską supranta. Marija dirba knygyne. Ji yra labai 

talentinga. Aš pavydžiu jai to, kad ji yra labai valinga. Aš gimiau mažame miestelyje. Mano 

t÷vai yra paprasti žmon÷s. Mano t÷vo profesija – inžinierius. Mama – vir÷ja. O aš visada 

nor÷jau būti rašytojas. Nuo vaikyst÷s prad÷jau rašyti poeziją.  

Šiandien aš gyvenu paprastai: neuždirbu daug pinigų. Galima sakyti, kad mūsų šeimą išlaiko 

mano žmona. Esu jai d÷kingas. Be to, mums dar labai padeda mano žmonos mama – mano 

uošvien÷ Sandra. Ji mums atsiunčia daržovių, pieno produktų, o kartais ir pinigų. Bet aš 

nenusimenu. Galbūt kada nors parašysiu gerą knygą ir tapsiu įžymus. Kol kas aš visą dieną 

praleidžiu namuose. Aš skaitau knygas. Kai nusibosta, skambinu savo draugams. Mes 

einame kartu pasivaikščioti. Aš m÷gstu bendrauti su žmon÷mis, taip suprantu jų psichologiją, 

norus. Man to reikia. M÷gstu dainuoti. Groju gitara. M÷gstu teatrą. Nor÷čiau kada nors tapti ir 

dainininku. Bet mano galvoje nuolat sukasi mintys apie naują scenarijų. 

 
 

Atsakykite į klausimus.  

 



 

 
 

Modulis 8       puslapis       - 231 -  
 
 

Ką daro Tomas? 

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

Ar Tomas turi vaikų? 

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

Kokia yra Marijos profesija? 

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

Ką Tomas veikia per dieną? 

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

Koks yra Tomo dukros vardas? 

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

Kur Tomas užaugo? 

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

Kuo dirba Tomo t÷vai? 

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

Ar Tomas uždirba daug pinigų? 

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

Apie ką svajoja Tomas? 

................................................................................................................................................ 
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Gramatika 

DAIKTAVARDŽI Ų LINKSNIAVIMAS 
 

LINKSNIUOT öS (nustatomos pagal vns. V. ir vns. K. linksnių galūnes) 

S
ka

ič
iu

s 
 

Linksnis
, 

klausim
as I (vyr.g.) II (mot.g.) III (mot.g., vyr.g.) 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. 
kame? 
Š. O! 

 
namas     kelias     brolis        gaidys 
namo      kelio       brolio       gaidžio 
namui     keliui      broliui      gaidžiui 
namą      kelią       brolį          gaidį 
namu      keliu       broliu       gaidžiu 
name      kelyje     brolyje     gaidyje 
name      kely        broli         gaidy 

 
ponia       žol÷      d÷d÷ 
ponios     žol÷s     d÷d÷s 
poniai      žolei     d÷dei 
ponią       žolę      d÷dę 
ponia       žole      d÷de  
ponioje    žol÷je   d÷d÷je 
ponia       žole      d÷de 

 
pilis       dantis 
pilies     danties  
piliai     dančiui 
pilį        dantį 
pilimi    dantimi 
pilyje    dantyje 
pilie      dantie 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. 
kame? 
Š. O! 

 
namai       keliai         broliai         
gaidžiai 
 
namų        kelių          brolių          
gaidžių  
 
namams    keliams     broliams      
gaidžiams 
 
namus       kelius        brolius         
gaidžius 
 
namais      keliais       broliais        
gaidžiais 
 
namuose   keliuose    broliuose     
gaidžiuose 
 
namai        keliai        broliai         
gaidžiai 

 
ponios        žol÷s       d÷d÷s 
  
ponių          žolių   d÷džių  
 
ponioms   žol÷ms   d÷d÷ms 
 
ponias        žoles       d÷des 
 
poniomis  žol÷mis  d÷d÷mis 
 
poniose    žol÷se      d÷d÷se 
 
ponios   žol÷s        d÷d÷s 

 
pilys     dantys 
pilių      dantų 
pilims   dantims 
pilis      dantis 
pilimis  dantimis 
pilyse    dantyse 
pilys      dantys 
 

 
 
 
 
 
 

LINKSNIUOT öS (nustatomos pagal vns. V. ir vns. K. linksnių galūnes) 

S
ka

ič
iu

s 
 

Linksnis, 
klausima

s IV (vyr.g.) V (mot.g., vyr.g.) 
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V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
 
K. ko? 
 
N. kam? 
 
G. ką? 
 
Įn. kuo? 
 
Vt. 
kame? 
 
Š. O! 

 
sūnus       direktorius 
 
sūnaus     direktoriaus 
 
sūnui       direktoriui 
 
sūnų        direktorių 
 
sūnumi    direktoriumi 
 
sūnuje     direktoriuje 
 
sūnau      direktoriau 

 
šuo          akmuo            sesuo                      dukt÷ 
 
šuns         akmens          sesers                     dukters 
 
šuniui      akmeniui        seseriai                   dukteriai 
 
šunį         akmenį           seserį                      dukterį 
 
šunimi     akmeniu      seserimi/seseria    dukterimi/            
dukteria 
 
šunyje     akmenyje       seseryje                   dukteryje 
 
šunie       akmenie         seserie                     dukterie 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. 
kame? 
Š. O! 

 
sūnūs        direktoriai 
sūnų          direktorių 
sūnums     direktoriams 
sūnus        direktorius 
sūnumis    direktoriais  
sūnuose    direktoriuose 
sūnūs        direktoriai 

 
šunys        akmenys         seserys                  dukterys 
šunų          akmenų          seserų                   dukterų  
šunims      akmenims       seserims               dukterims 
šunis         akmenis          seseris                  dukteris 
šunimis     akmenimis      seserimis             dukterimis 
šunyse      akmenyse        seseryse               dukteryse  
šunys        akmenys          seserys                dukterys 
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Skyrius Kelintiniai skaitvardžiai 

Rūšis 

Skaičius Linksnis 
Paprastieji 

V
ie

na
sk

ai
ta

  
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
pirmas          pirma           trečias           trečia 
pirmo           pirmos          trečio            trečios 
pirmam        pirmai           trečiam         trečiai 
pirmą           pirmą            trečią            trečią 
pirmu           pirma            trečiu            trečia 
pirmame      pirmoje         trečiame       trečioje  

D
au

gi
sk

ai
ta

  
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
pirmi           pirmos           treti               trečios 
pirmų          pirmų            trečių             trečių 
pirmiems    pirmoms        tretiems         trečioms 
pirmus        pirmas           trečius            trečias 
pirmais       pirmomis       trečiais            trečiomis  
pirmuose    pirmose         trečiuose        trečiose 

     
Skyrius Kiekiniai skaitvardžiai 

Poskyris Dauginiai Kuopiniai 

Linksnis  
 

V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
treji             trejos          septyneri           septynerios 
trejų            trejų           septynerių          septynerių  
trejiems      trejoms       septyneriems     septynerioms 
trejus          trejas          septynerius        septynerias 
trejais         trejomis     septyneriais        septyneriomis 
trejuose      trejose        septyneriuose    septyneriose 
  

 
trejetas           devynetas 
trejeto            devyneto 
trejetui           devynetui 
trejetą            devynetą 
trejetu            devynetu 
trejete            devynete 

 

Skyrius Kiekiniai skaitvardžiai 

Rūšis 
 

Skaičius Linksnis 
Pagrindiniai 
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V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
vienas             viena             dešimtis 
vieno              vienos           dešimties 
vienam           vienai            dešimčiai 
vieną              vieną             dešimtį 
vienu              viena             dešimtimi 
viename         vienoje          dešimtyje 
 

D
au

gi
sk

ai
ta

 
 

V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 

 
vieni                vienos         dešimtys 
vienų               vienų           dešimčių  
vieniems         vienoms       dešimtims 
vienus             vienas          dešimtis 
vienais            vienomis      dešimtimis  
vienuose         vienose        dešimtyse 
 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
du, dvi                             trys 
dviejų                              trijų 
dviem                              trims 
du dvi                              tris                   
dviem                              trimis 
dviejuose, dviejose         trijuose, trijose 
 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
keturi                keturios             dvylika 
keturių              keturių              dvylikos 
keturiems         keturioms          dvylikai 
keturis              keturias             dvylika     
keturiais           keturiomis         dvylika 
keturiuose        keturiose           dvylikoje 
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ŽODYNAS:  

 

41. Banko mok÷jimo kortel÷, mot. g., daikt.; 

42. Drabužių dydis, vyr. g., daikt.; 

43. Kaina, mot. g., daikt.; 

44. Nuolaidų kortel÷, mot. g., daikt.; 

45. Pakeisti, veiksm.; 

46. Pardav÷ja, mot. g., daikt.; 

47. Parduotuv÷, mot. g., daikt.; 

48. Pasimatuoti, veiksm.; 

49. Pasverti, veiksm. 

50. Pirkimo čekis vyr. g., daikt.; 

51. Suskaičiuoti, veiksm. 

 

 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI:  

1 pamoka - Parduotuv ÷l÷je 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Urt÷ at÷jo į parduotuvę nor÷dama įsigyti suknelę. TEISINGAS 

b. Urt÷ svajojo apie mažą juodą suknelę. NETEISINGAS 

c. Urt÷ vilki 38 dydžio drabužius. NETEISINGAS 

d. Urtei nepatiko kailis. NETEISINGAS 

e. Urt÷ atsiskait÷ grynais. NETEISINGAS 

 

2 pamoka - Maisto parduotuv ÷je 

3 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Pardav÷ja pasak÷ Urtei, kad jų parduotuv÷ siūlo tik šviežias daržoves. TEISINGAS 

b. Urt÷ nusipirko braškių. TEISINGAS 

c. Urt÷ atsipraš÷ pardav÷jos, jog užmiršo paprašyti kai kurių maisto produktų. TEISINGAS 

d. Pardav÷ja netur÷jo grąžos iš 100 litų. NETEISINGAS 

e. Urt÷ pažad÷jo pardav÷jai ateiti rytoj. NETEISINGAS 

 

 

 

3 pamoka - Drabuži ų parduotuv ÷je 

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Urt÷ nor÷jo paklausti, ar gali grąžinti marškin÷lius, kuriuos pirko parduotuv÷je vakar dieną. 

TEISINGAS 

b. Urt÷ nor÷jo grąžinti marškin÷lius, nes jie buvo suplyšę. NETEISINGAS 

c. Urt÷ negal÷jo pasikeisti marškin÷lių, nes netur÷jo pirkimo čekio. NETEISINGAS 

d. Žalsvi marškin÷liai Urtei patiko dar labiau nei rausvi. TEISINGAS 
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e. Urt÷ papraš÷ pardav÷jos apžiūr÷ti, ar n÷ra kokių nors d÷mių ant perkamų marškin÷lių. 

TEISINGAS 

 

7 Pratimas  

Atidarydami skliaustus įrašykite daiktavardžius reikalingu linksniu.  

 

Mano (spinta) spintoje yra daug drabužių. Aš m÷gstu puoštis. Man labai tinka džinsai. 

M÷gstu d÷v÷ti (keln÷s) kelnes O prie jų derinu (švarkai) švarkus ir  (marškiniai) marškinius 

Tačiau aš turiu savo m÷gstamą (suknel÷) suknelę Ji m÷lynos (spalva) spalvos. Dažniausiai 

renkuosi paprastus (drabužiai) drabužius. Man patinka d÷v÷ti (švarkas) švarkus. Nem÷gstu 

geltonos spalvos (drabužiai) drabužius. Visada turiu daug (p÷dkeln÷s) p÷dkelnių. Man 

patinka stilingi (batai) batai. Moteris visada gerai atrodo su aukštakulniais (bateliai) bateliais. 

Ji atrodo aukštesn÷, gražesn÷. Vasarą, žinoma, renkuosi:  palaidines, plačias (keln÷s) 

kelnes, (suknel÷s) sukneles. O žiemą d÷viu (paltas) paltą ar šiltą (striuk÷) striukę. Rudenį ir 

pavasarį reikia tur÷ti šiltą (megztinis) megztinį, šiltas (kojin÷s) kojines. Rudenį ir pavasarį aš 

aviu gerais, šiltais (batai) batai. Taip pat man patinka aksesuarai: (auskarai) auskarai, 

(karoliai) karoliai. Jų turiu daug. Taip pat turiu keletą originalių (žiedai) žiedų.  

 

4 pamoka - Drabuži ų parduotuv ÷je 

8 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Urt÷ apsilank÷ parduotuv÷je tik÷damasi nusipirkti striukę. TEISINGAS 

b. Urt÷ nenor÷jo matuotis džinsų. NETEISINGAS 

c. Prie džinsų Urt÷ išsirinko megztuką. TEISINGAS 

d. Parduotuv÷s konsultantas pagyr÷ Urt÷s stilių. NETEISINGAS 

e. Urt÷ pad÷kojo konsultantui už d÷mesį. TEISINGAS 

 

5 pamoka - Mobiliojo ryšio paslaug ų parduotuv ÷ 

10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  
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a. Urt÷ nor÷jo įsigyti tik mobilųjį te lefoną. NETEISINGAS 

b. Urt÷ ką tik baig÷ studijas. TEISINGAS 

c. Urt÷ pasiraš÷ sutartį vieneriems metams. NETEISINGAS 

d. Urt÷ netur÷jo studento pažym÷jimo. TEISINGAS 

e. Pardav÷ja pasak÷ Urtei, kad ji netrukus gal÷s prad÷ti naudotis paslaugomis. TEISINGAS 
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MODULIS 8 

MODULIS 9 
 

 

 

SAVARANKIŠKAS MOKYMASIS, MOKYKLA 

 

Savarankiškas mokymasis, mokykla 

Modulis susijęs su savarankiško mokymosi bei mokyklos tema: Kaip informuoti mokytoją, kad 

vaikas susirgo? Kaip parengti vaiką mokyklai, kaip pasirinkti tinkamą mokyklą, kaip 

bendrauati su mokytojais. Šalies informacijoje pateikiama informacija apie Lietuvos švietimo 

sistemą.  

Modulio turinys  
 

Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 
Pranešimas mokyklai, kad 
vaikas serga 

Pokalbis telefonu Įvardis 

Pokalbis su mokytoja  Dialogas Įvardis 
Vaiko paruošimas mokyklai Dialogas Įvardis 
T÷vų pokalbis Dialogas Įvardis 
Mokyklos pasirinkimas  Dialogas Įvardis 
Šalies informacija Pateikta informacija Švietimo sistema Lietuvoje 
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Dialogas Nr. 1 

 

Pranešimas mokyklai, kad vaikas serga  

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 9, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 9.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator÷: Labas rytas. Vidurin÷ mokykla. Administrator÷ Sandra klauso. 

Rita: Labas rytas, ar gal÷čiau pasikalb÷ti su ponia Lina Černiauskiene? 

Administrator÷: Taip, žinoma. Minut÷lę, tuoj pakviesiu. Ar galite palaukti? 

Rita: Taip, galiu. 

Lina: Labas rytas. Mokytoja Lina. Klausau Jūsų. 

Rita: Labas rytas, mokytoja. Jums skambina Artūro mama. Nor÷jau pranešti, 

kad šią savaitę Artūras negal÷s atvykti į pamokas. 

Lina: Tikiuosi, viskas gerai? 

Rita: Taip. Viskas gerai. Jis tik truput÷lį peršalo ir blogai jaučiasi. Na, bet 

tikiuosi, kad kitą savaitę jis jau gal÷s atvykti į mokyklą. 

Pokalbis 
 
Situacija: Mama informuoja mokyklą, kad vaikas 
susirgo ir kurį laiką mokysis namie. 
 
Veik÷jai: Administrator÷, Rita 
 
Vieta: Mokykla 
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Lina: Na, tada viskas gerai. Perduokite jam link÷jimus nuo klas÷s draugų, kad  

kuo greičiau pasveiktų. Tik÷kim÷s, kad jis greit pasveiks ir gal÷s grįžti į 

mokyklą. 

Rita: Labai ačiū už link÷jimus. Dar nor÷čiau užduoti Jums keletą klausimų. Ar 

šią savaitę mokysit÷s ko nors svarbaus? Gal gal÷tų Artūras kažką 

pasižiūr÷ti namie? 

Lina: Taip. Tegul pasimoko 3 skyrių matematikos vadov÷lyje. O lietuvių 

kalbos vadov÷lyje - 4 skyrių. Abiejuose vadov÷liuose rasite užduočių ir 

pratimų rinkinius, kuriuos galite pabandyti išspręsti. 

Rita: Ačiū Jums. Mes būtinai juos pasižiūr÷sime. Aš su Jumis dar susisieksiu, 

jei tur÷sime kokių nors klausimų. 

Lina: Paskambinkite man  trečiadienį, ryte, ir informuokite, kaip Jums sekasi. 

Jei tur÷site kokių nors klausimų, suderinsime, kada pas Jus gal÷čiau 

atvykti ir pagelb÷ti Artūrui sprendžiant užduotis. 

Rita: Ačiū labai. Paskambinsiu Jums trečiadienį, ryte. 

Lina: Lauksiu Jūsų skambučio. Viso gero. 

Rita:               Viso gero 

. 



 

 
 

Modulis 9      Puslapis - 244 - 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Į mokyklą paskambino Artūro mama. Ji praneš÷, kad šią savaitę Artūras negal÷s atvykti į 

pamokas.  

b. Mama mokytojai pasak÷, kad Artūras serga plaučių uždegimu.  

c. Mokytoja patar÷ Artūrui pasimokyti namuose bei pasak÷, kad  vadov÷liuose jis ras 

užduočių ir pratimų rinkinius, kuriuos būtų galima pabandyti išspręsti.  

d. Mokytoja papraš÷ mamos netrukdyti jai dirbti. 

e. Mokytoja pažad÷jo paskambinti mamai trečiadienį. 

 

2 Pratimas  

Atsakydami į klausimus, papasakokite apie save ir savo šeimos narius. Pavartokite kuo 

daugiau įvardžių.  

 

Ar Jūs turite brolį, mamą, t÷vą, seserį, senelį, močiutę, draugę, draugą? 

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

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

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

Kur gyvena Jūsų mama, t÷vas, brolis, sesuo, senelis, močiut÷, draugas, draug÷? 

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

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

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

Kur ir ką dirba Jūsų mama, t÷vas, brolis, sesuo, senelis, močiut÷, draugas, draug÷? 

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

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

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

Kokių pom÷gių turi Jūsų t÷vas, mama, brolis, sesuo, senelis, močiut÷, draugas, draug÷? 

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

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

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

Kur gyvenate Jūs? 
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....................................................................................................................................................

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

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

Ar Jūs esate lietuv÷? 

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

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

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

Ar esate ištek÷jusi? 

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

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

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

Ar Jūsų uošvien÷, uošvis yra gera, - as? 

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

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

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

Iš kur Jūs esate? 

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

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

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

Ar Jūs dirbate? 

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

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

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

Kas Jums patinka Lietuvoje? 

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

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

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

O kas Jums Lietuvoje nepatinka? 

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

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

 

3 Pratimas  
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Įrašykite teisingus įvardžius – aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos.  

 

1. Ar ___ esi lietuvis? 

2. Kur ____ gyvenate? 

3. Dabar ____ gyvename Klaip÷doje. 

4. Pavelas yra iš Rusijos, _____ gyvena Sankt Peterburge. 

5. _____ kalbu lietuviškai, rusiškai, angliškai ir čekiškai. 

6. _____ yra lietuv÷. 

7. Milda ir Vytautas gyvena Lietuvoje, ____ kalba lietuviškai. 

8. Aušra ir Regina yra iš Lietuvos, _____ gyvena Palangoje. 

4 Pratimas  

Įrašykite tinkamą įvardžių fomrą (kieno?).  

 

Pavyzdys: jūsų kalba (jūs) 

1. ________   pareigos (aš) 

2. ________ sąsiuvinis (jos) 

3. ________   kolegija (mes) 

4. ________   vardas ir pavard÷ (tu) 

5. ________   kuprin÷ (ji) 
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Dialogas Nr. 2 

 

Pokalbis su mokytoja 

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 9, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 9.2) 

 

 

Rita: Laba diena, mokytoja. Vakar gavau Jūsų žinutę ir labai sunerimau d÷l 

savo sūnaus Artūro. 

Lina: Laba diena, ponia Rita. Na, šiuo metu jam nesiseka. Jis neišlaik÷ 

paskutiniųjų 6 kontrolinių darbų. 

Rita: Turiu prisipažinti, jog įtariau, kad jam nekaip sekasi mokykloje, nors jis ir 

tvirtino, kad viskas gerai. 

Lina: Taip, suprantu Jus. Na, Artūras yra visada išsiblaškęs. Jam sunku 

susikaupti. Be to, jis neatlieka namų darbų. 

Rita: Nežinojau šito. Jis visada man tvirtina, kad namų darbai yra paruošti. 

Lina: Na, jam labiausiai nesiseka matematika, lietuvių kalbos gramatika ir 

istorija. Kiti dalykai sekasi vidutiniškai. 

Rita: Aš jam liepsiu daugiau padirb÷ti namuose. 

Lina: Paskutiniu metu Artūras prad÷jo negražiai ir nepagarbiai elgtis su kitais 

bendraklasiais. 

Pokalbis 
 
Situacija: mokytoja 
informuoja mamą, kad vaikui 
prastai sekasi mokykloje. 
 
Veik÷jai: Rita, Lina 
 
Vieta: Mokykla 
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Rita: Oi, kaip nemalonu. Bet jis gana taikus namuose. Bet toks jo elgesys 

gal÷tų būti d÷l to, kad mes turime tam tikrų problemų namie, savo 

šeimoje. 

Lina: Suprantu. O gal Jums vert÷tų susitikti su mūsų mokyklos psichologe? 

Gal÷tum÷te nueiti kartu su Artūru. Ji yra labai kvalifikuota, tod÷l puikiai 

žino, kaip elgtis su vaikais. Manau, kad tai būtų labai naudinga Jums ir 

Artūrui. 

Rita: Dar kartą ačiū už rūpestį ir patarimus. 
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5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Mama susirūpino d÷l savo dukters.  

b. Mokytoja pasak÷ mamai, kad jos sūnus neišlaik÷ kelių egzaminų. 

c. Artūras nesusikaupia mokykloje. 

d. Mama paatviravo, kad turi problemų šeimoje. 

e. Mokytoja pasiūl÷ mamai ir vaikui susitikti su mokyklos psichologe. 

6 Pratimas  

Įrašykite šiuos įvardžius: juos, mums, jūsų, tavimi, jos, mumis, manęs, tavo.  

1. _________________ n÷ra namuose. 

2. _________________ namuose labai gražu. 

3. Aš pasitikiu _________________. 

4. _________________ čia patinka. 

5. Mergait÷s labai m÷gsta puoštis, tod÷l _________________ daug laiko praleidžia 

prie veidrodžio. 

6. Ar nor÷tum÷te eiti su _________________?    

7. Aš turiu daug draugų, tačiau retai _________________ matau.       

8. Mergaite, _______________ rankos tokios švelnios!  

9. Nor÷čiau tik÷ti _____________, bet __________________ akys man nepatinka.  

7 Pratimas  

Įrašykite šiuos įvardžius: mano, tavo, jo, jos, mūsų, jūsų, jų.  

Pavyzdys: Tomas turi automobilį. Čia yra jo automobilis. 

1. Monika turi fortepijoną. Čia yra ___- fortepijonas. 

2. Mes turime baseiną. Čia yra ______ baseinas. 

3. Ponas Vakaris turi fotoaparatą. Čia yra _______ fotoaparatas. 

4. Pone Vakari, ar čia _____ fotoaparatas? 

5. Andriuk, ar čia _____-kompiuteris? 

6. Atleiskite, ar čia ________ žurnalas? 
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Dialogas Nr. 3  

 

Vaiko paruošimas mokyklai  

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 9, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 9.3) 

 

 

Rita: Labas, Egle. Ar esi pasiruošusi eiti apsipirkti? 

Egl÷: Labas, Rita. Tiesiog noriu dar kartą peržvelgti daiktų, kuriuos reikia 

nusipirkti, sąrašą. 

Rita: Gerai sugalvojai. Aš net nepagalvojau, kad reik÷tų viską užsirašyti. Aš 

tik pasi÷miau savo piniginę, ir tiek. 

Egl÷: Tokiu atveju s÷sk, brangioji, ir mes tuoj pat parašysime, ko tau reikia. 

Taip sutaupysi ir laiko, ir pinigų. 

Rita: Gerai. Kimbame į darbą. 

Egl÷: Pirmiausia, pagalvok, ką tavo sūnus turi?  

Rita: Esu tikra, kad jam nereik÷s naujos kuprin÷s, rašymo reikmenų, ir, 

manau, kad tai viskas. 

Egl÷: Gerai. Ar tavo sūneliui reikia pratybų sąsiuvinių, piešimo reikmenų, 

penalo, aplankų knygoms ir sąsiuviniams, flomasterių, trintuko, 

spalvinimo pieštukų, drožtuko, liniuot÷s, žirklių, klijų ir sportinio krepšio? 

Rita: Aha, na, galiu pasakyti kad aš visko labai gerai neapgalvojau. Man 

reikia tiek daug daiktų... Beje, ir tų, kuriuos tu pamin÷jai. Taip pat jam 

reikia nupirkti naują sportinę aprangą. 

Egl÷: Nesijaudink, surasime viską. 

Pokalbis 
 
Situacija: Rita ir Egl÷ ruošiasi 
eiti apsipirkti mokyklai, kartu 
sudaro reikalingų pirkinių 
sąrašą. 
 
Veik÷jai: Rita, Egl÷ 
 
Vieta: Mokykla 
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Rita: Sakyk, į kurią raštin÷s reikmenų parduotuvę eisime? 

Egl÷: Žinau labai gerą parduotuv÷lę senamiestyje. Ten kainos 

„nesikandžioja”. V÷liau nueisime į kitą parduotuvę, prekiaujančią 

vaikiškais drabužiais, ten tikrai rasi, ko reikia Artūrui. 

Rita: Puiku. Ir ką aš be tavęs daryčiau? 

Egl÷: Tam draug÷s ir reikalingos. Eime.  

Rita: Eime. 
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8 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rita nepagalvojo, kad gal÷tų sudaryti reikalingų daiktų sąrašą.T 

b. Ritos sūnus neturi kuprin÷s, rašymo reikmenų bei sportin÷s aprangos.N 

c. Moterys susiruoš÷ eiti į raštin÷s reikmenų parduotuvę.T 

d. Moterys planuoja nueiti ir į vaikiškų drabužių parduotuvę.T 

e. Rita pad÷kojo savo draugei.T 

 

9 Pratimas  

Įrašykite tinkamus įvardžius.  

 

Kam tu kepi pic ą? 

Šiandien ateina mano brolis. 

Aš kepu picą 

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

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

 

Ko tu laukei? 

Vakar atvažiavo mano t÷vai. 

Aš laukiau 

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

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

 

Su kuo tu eini į svečius? 

Čia mano draug÷s. 

Aš einu į svečius su 

 

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

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

 

Su kuo dalyvausiu susirinkime? 
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Čia mano bendradarbiai. 

Rytoj su 

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

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

dalyvausiu susirinkime. 

 

10 Pratimas  

 
Įrašykite tinkamus įvardžius: man, joms, jums, jam, tau, mums, jiems, jai. 

 

Mažos dovanos didelei draugystei, 

Draugas padovanojo man gražią šokoladinių saldainių d÷žutę. Aš nevalgau jokių 

saldumynų. Bet aš žinau, kad tuoj bus tavo gimtadienis. Aš dovanoju ______ saldainius. Ak, 

tu irgi nevalgai saldainių... Bet greit bus tavo mamos gimtadienis. Tu gali šią saldainių d÷žutę 

padovanoti _______. 

Sakai, kad tavo mama laikosi dietos? Bet už kelių savaičių jos bendradarbio jubiliejus. 

Ji gal÷tų šiuos šokoladinius saldainius padovanoti _______. Bendradarbis alergiškas 

šokoladui? Bet jis turi daug jaunų žavių kolegių. Jis gal÷tų nusinešti d÷žutę į darbą ir duoti 

______. Ak, koleg÷s taip pat laikosi dietos? Na, bet tuoj jūsų vestuv÷s. Jos padovanos _____ 

šią puikią d÷žutę. Taip, jūs nevalgote šokolado, bet turite draugų! Gal÷site saldainių duoti 

______. 

Sakote, kad jūsų draugai taip pat nevalgo jokių saldumynų? Na, bet mes greit 

įsikelsime į naują butą ir pakviesime visus į vakar÷lį. Tada jie gal÷s šiuos puikius šokoladinius 

saldainius padovanoti __________. 
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Dialogas Nr. 4 

 

T÷vų pokalbis  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 9, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 9.4) 

 

 

Rita: Sveiki, aš Rita, Artūro mama.  

Monika: Laba diena, Rita. Aš Monika. Puiku, kad suorganizavote šį mūsų 

susitikimą. Smagu pagaliau susipažinti su Jumis. 

Rita: Taip. Mūsų berniukai labai bendrauja, tod÷l pamaniau, kad tai bus puiki 

proga susipažinti. Ir kaip sekasi Jūsų Tomui mokykloje?  

Monika: Manau, kad gerai. Jis vis dar yra šiek tiek drovus, tačiau tikiuosi, kad jis 

greit įsidrąsins. 

Rita: Suprantu, Pradžioje Artūras irgi elg÷si panašiai, bet dabar jis jau 

susirado naujų draugų, ir manau, kad jaučiasi gerai. O Jūsų Tomui 

patinka klas÷s aukl÷toja? 

Monika: Sak÷, kad ji labai mandagi ir gali būti pavyzdžiu visiems. Ji moko 

lietuvių kalbos. O lietuvių kalba yra m÷gstamiausia Tomo pamoka. 

Tačiau jis nelabai gerai atsiliepia apie matematikos mokytoją. Sak÷, kad 

ji yra labai griežta ir užduoda labai daug namų darbų. 

Pokalbis 
 
Situacija: Rita ir Monika 
kalbasi apie vaikų mokymąsi. 
 
Veik÷jai: Rita, Monika 
 
Vieta: Mokykla. 
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Rita: Taip. Mano Artūras apie klas÷s aukl÷toją Liną taip pat labai gražiai 

šneka. Jis taip pat sak÷, kad ji labai maloni ir su jais elgiasi labai gražiai. 

Apie matematikos mokytoją ir aš gird÷jau labai negerų kalbų. Gird÷jau, 

kad kiti t÷vai d÷l jos žada ieškoti savo vaikams kitos mokyklos. Bet, kita 

vertus, jiems reik÷tų suprasti, kad jų vaikai mokosi jau nebe pradin÷je 

mokykloje, tod÷l mokytis jiems bus sunkiau ir sunkiau. 

Monika: Žinoma, sutinku. O kaip jam sekasi mokytis užsienio kalbų? Maniškis 

labiausiai vargsta mokydamasis anglų kalbos. Kiekvieną vakarą mokosi 

bent po 2 valandas, tačiau, matyt, n÷ra gabus kalboms. 

Rita: Taip, ir maniškiui ji sekasi nekaip. Kartais man jo labai gaila. Visi vaikai 

žaidžia lauke, o jis turi mokytis. 

Monika: Na, nieko nepadarysi. Anglų kalba bus labai reikalinga.  

 Klausyk, art÷ja Tomo gimtadienis... Labai nor÷čiau, kad Artūras gal÷tų 

ateiti į šventę. Gimtadienio švent÷ įvyks po m÷nesio kavinuk÷je „Prie 

šaltin÷lio”. Artūras gal÷s ateiti? 

Rita: Žinoma. Labai gerai, kad berniukai gal÷s labiau susidraugauti. Pranešiu 

jam šią džiugią žinią. 

Monika: Labai gerai. 
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11 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rita pasidom÷jo, kaip sekasi Monikos sūnui mokykloje.  

b. Monikos sūnus yra drovus vaikas.  

c. Monikos sūnui sunkiausiai sekasi mokytis ispanų kalbos. 

d. Ritos sūnus m÷gsta žaisti kieme. 

e. Monika pakviet÷ Artūrą į Tomo gimimo dieną. 

 

12 Pratimas  

Perskaitykite tekstą apie Editą. Įrašykite visus tekste esančius įvardžius.  

Pavyzdžiui: 

Mano, jai, ................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Julija 

Mano draug÷ Julija gyvena Klaip÷doje. Jai yra 35 (trisdešimt penkeri) metai. Ji dirba 

laikraštyje. Julija yra žurnalist÷. Kiekvieną rytą ji keliasi septintą valandą ryto. Ji prausiasi, 

valosi dantis. Pažadina su savo sūnus dvynukus. Kiekvieną rytą Julija gamina jiems 

pusryčius. Nuveža juos į darželį. 

Julija daug dirba. Ji rašo straipsnius. Kalba su žmon÷mis. Ji dirba nuo devintos iki penktos 

valandos vakaro. 

Po to ji važiuoja namo. Gamina vakarienę. Laukia iš darbo sugrįžtančio vyro. Julijos vyras 

Robertas dirba reklamos specialistu.  
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Vakarais Julija ir jos vyras žiūri filmus. Bendrauja su savo vaikais. Apie dešimtą valandą jie 

ruošiasi miegoti.  

Julija gim÷ kaime. Jos t÷vai laiko gyvulius: karves, kiaules. Jie turi šunį ir katiną. Julijos t÷vai 

augina daržoves: morkas, kopūstus, bulves.  

Anūkai dažnai atvažiuoja pas savo senelius. Jiems patinka kaime. Čia yra daug vietos. 

Vaikams patinka lakstyti ant žol÷s, žaisti su šunimi ir katinu. Julijos mama, močiut÷ Jadvyga, 

labai myli savo anūkus. Ji kepa jiems blynus. Dainuoja anūkams dainas, skaito knygas. 

Julijos vaikai - Matas ir Kipras -  kaime gerai valgo ir miega. 

 

Atsakykite į klausimus. 

 

Kur dirba Julija? 

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

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

Ką daro Julija ryte? 

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

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

Kokia yra Julijos profesija? 

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

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

Ką Julija veikia  darbe? 

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

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

Kokia yra Julijos vyro profesija? 

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

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

Kokie yra Julijos vaikų vardai? 

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

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

 

Kur Julija užaugo? 

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

.................................................................................................................................................... 
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Ką Matas ir Kipras veikia pas močiutę kaime? 

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

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

 

13 Pratimas  

Pataisyk įvardžių vartojimo klaidas: pabrauk nevartotiną formą, o skliaustuose parašyk 

taisyklingai. Taisyklingo sakinio netaisyk!  

 

1. Nesuprantu, kam tai buvo naudinga? (......................................................) 

2. Kuris tai mokinys per pamoką švilptel÷jo. (......................................................) 

3. Ap÷m÷ kažkokia tai juoko banga, kai sesuo uždainavo. 

(.........................................) 

4. Koks tai gražus sodas! (......................................................) 

5. Mama kažkuo tai buvo nepatenkinta. (......................................................) 

6. Į Kauną važiavo viso keturiolika žmonių. (......................................................) 

7. Kažkam tai padovanojau tą knygą. (......................................................) 

8. Kada tai įvyko, turbūt nebeprisiminsiu. (......................................................) 

9. Koks tai  žmogus ateina. (......................................................) 

10. Pasakykit, kelinto eisim į žygį? (......................................................) 
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Dialogas Nr. 5 

 

T÷vų pokalbis 

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 9, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 9.5) 

 

Rita: Labas, kaip sekasi?  

Egl÷: Labas. Ačiū, viskas gerai. Tik nerimauju d÷l savo dukters Aleksandros. 

Praeitais metais ji prad÷jo lankyti mokyklą, tačiau jai ten nepatiko. 

Art÷ja vasara, tod÷l mums reikia skubiai apsispręsti ar mes pasiliekame 

mokytis toje mokykloje, ar renkam÷s kitą. 

Rita: Hmm. Aleksandra nesutaria su klas÷s draugais?  

Egl÷: Na, tiesą pasakius, toje mokykloje jai nepatiko viskas. Aleksandrai 

sunkiai sek÷si bendrauti ne tik su klas÷s draugais, bet ir su mokytoja. 

Grįžusi iš mokyklos mano mergait÷ dažnai skųsdavosi, kad mokytoja 

yra per griežta. Ji sak÷, kad vaikai tyčiojasi iš jos raudonų plaukų. Beje, 

Aleksandros draug÷ pasakojo, kad ji mokykloje verkia.   

Rita: Aleksandra turbūt yra labai jautri? 

Egl÷: Na taip. Ir aš, ir mano vyras esame jautrūs žmon÷s, tod÷l nenuostabu, 

kad mūsų vaikas taip pat jautrus. Tačiau aš nemanau, kad Aleksandra 

yra, na kaip čia pasakius, nenormaliai jautri. Dauguma vaikų yra 

Pokalbis 
 
Situacija: Rita ir Egl÷ kalbasi 
apie mokyklos keitimą. Egl÷s 
dukrai nepatinka mokykla, 
kurioje ji šiuo metu mokosi. 
 
Veik÷jai: Rita, Egl÷ 
 
Vieta: Kavin÷ 



 

 
 

Modulis 9      Puslapis - 260 - 

pakankamai jautrūs ir pažeidžiami. Visgi aš galvoju, kad pagrindin÷ 

priežastis, d÷l kurios mes su vyru svarstome pakeisti mokyklą – yra 

mokytoja.   

Rita: O gal jums reik÷tų pasikalb÷ti su mokytoja? Papasakotum÷te jai savo 

situaciją, išsakytum÷te priekaištus, padiskutuotum÷te, aptartum÷te 

problemas ir ateities perspektyvas. 

Egl÷: Nemanau, kad tai pad÷s. Tomo ir Migl÷s t÷vai jau lank÷si pas mokyklos 

direktorių. Jie papasakojo jam apie mokytojos elgesį ir charakterį. O 

direktorius išklausęs juos, ÷m÷ ginti mokytoją sakydamas, kad ji yra 

viena profesionaliausių ir didžiausią patirtį turinčių mokytojų visame 

mieste. Tomo ir Migl÷s t÷vai kalb÷josi ir su mokytoja. Tačiau niekas 

nepasikeit÷, mokytoja jaučiasi teisi, elgesys nepasikeit÷. 

Rita: Supratau, na tuomet tau iš tikrųjų teks pasirinkti kitą mokyklą. Gird÷jau, 

kad Senamiesčio mokykloje yra nemažai puikių pedagogų. Be to, šioje 

mokykloje yra ypač daug būrelių - dramos, buriavimo, piešimo, 

dainavimo ir kitų. Mano draugių vaikai lanko šią mokyklą ir yra labai 

patenkinti.  

Egl÷: Ir aš gird÷jau apie šią mokyklą. Reik÷s rimčiau ja pasidom÷ti. Tačiau 

viena mano pažįstama labai privačią mokyklą – V÷tra. Sako, kad ten 

mokosi labai gerai išaukl÷ti bei mandagūs ir protingi vaikai. O mano 

Aleksandrai, labai svarbu ne tik geri mokytojai, bet ir geri klas÷s 

draugai.   

Rita: Mano draugių vaikai lanko šią mokyklą ir yra labai patenkinti. Na, jei ten 

mokosi vaikai iš pasiturinčių šeimų – tuomet aišku.  

Egl÷: Taip, už mokslą šioje mokykloje reikia mok÷ti, nes tai privati mokykla. 

Nežinau ar mes gal÷sime tai sau leisti. Dar nepklausiau kiek ten 

kainuoja mokslas. Tačiau vaikas mums yra pats svarbiausias. Norime 

jai pačių geriausių dalykų.  

Rita: Žinoma, tam kad vaikas mokykloje gerai jaustųsi, neužtenka vien puikių 

pedagogų. Na, aš nieko nežinau apie šią mokyklą, ji tikriausiai nauja? 

Tačiau ir šia, ir kitomis mokyklomis aš pasidom÷siu ir tau paskambinsiu. 

Iki mieloji.   

Egl÷: Iki, mieloji. Ačiū tau už rūpestį.  
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14 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Egl÷s dukrai Aleksandrai labai patinka dabartin÷je mokykloje.  

b. Aleksandrai sunkiai sek÷s bendrauti su klas÷s draugais. 

c. Rita pasiūl÷ Eglei paskalb÷ti su mokytoja. 

d. Tomo ir Migl÷s t÷vai lank÷si pas mokyklos direktorių. 

e. Mokykla V÷tra yra valstybin÷ mokykla. 

 

15 Pratimas  

Pabraukite įvardžius 
 

 

Savyje, šiame, šičia, tu, vidury, viskuo, žmogaus, bet kas, abu, ant, kiekviena, namie, 

ten, pirmas, koks nors, manoji, į, tai, tamsta, du, kur ne kur, kažko, graži, keliolika, 

penkiolikos, kurie ne kurie, manimi. 

 

16 Pratimas  

Pabraukite tinkamą formą.  

 

1. (Bet ką, betką) išgirdęs, jis tuoj informaciją perduoda visiems.  

2. Burbtel÷jo (kažin ką, kažinką) ir iš÷jo lauk.  

3. Jis dainavo (kaž kokią, kažkokią) seną liaudies dainą.  

4. (Kai kurie, kaikurie) mokytojai abejojo ar mokytojų streikas tur÷s poveikį.  

5. Tu neužmiršk (ką nors, kąnors) nupirkti klas÷s draugui. 

6. (Ką ne ką, kąneką) ir mes mokam.  

7. Šiandien oras ( ne koks, nekoks), lauke sninga, šalta. 

8. (Ne visa, nevisa) auksas, kas auksu žiba.  

9. Tai pasak÷ (ne tas, netas) vaikas, apie kurį jūs pagalvojote.  

10. (Už tat, užtat) kiekviename pos÷dyje dalyvaudavo visi mokyklos mokytojai.  

11. Aš (ne toks, netoks) kvailas, kad tik÷čiau jo istorijomis.  
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12. (Ne visus, nevisus) žodžius supratau, kuriuos sak÷ anglų kalbos mokytoja.  
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Gramatika 
 

Įvardži ų linksniavimas 

 
Skyrius 

Skaičius Linksnis 
Asmeniniai Sangrąžinis Savybiniai 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

aš            tu             jis                 ji 
manęs    tavęs         jo                 jos 
man        tau            jam              jai 
mane      tave          jį                  ją 
manimi   tavimi      juo               ja 
manyje   tavyje       jame            joje 

 
savęs 
sau 
save 

savimi 
savyje 

savas           sava 
savo             savos 
savam          savai 
savą             savą 
savu             sava 
savame        savoje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

mes           jūs           jie           jos 
mūsų         jūsų         jų            jų 
mums        jums        jiems      joms 
mus           jus           juos        jas 
mumis       jumis       jais         jomis 
mumyse    jumyse    juose       jose 

 savi               savos 
savų              savų 
saviems        savoms 
savus            savas 
savais           savomis 
savuose        savose 
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Skyrius 

Skai
čius 

Li
nk
sni
s 

Padalomieji Pažymimieji 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

šis         ši        tas       ta        toks          tokia 
šio         šios    to        tos      tokio         tokios 
šiam      šiai     tam     tai       tokiam      tokiai 
šį           šią      tą         tą       tokį           tokią 
šiuo       šia       tuo      ta       tokiu         tokia 
šiame    šioje   tame    toje     tokiame    tokioje 

kitas        kita        pats            pati 
kito          kitos     paties         pačios 
kitam       kitai      pačiam       pačiai    
kitą          kitą       patį             pačią 
kitu          kita       pačiu           pačia 
kitame     kitoje    pačiame      pačioje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

šie          šios        tie          tos      tokie        tokios 
šių          šių         tų           tų        tokių        tokių 
šiems      šioms    tiems     toms   tokiems   tokioms 
šiuos      šias        tuos       tas       tokius      tokias 
šiais       šiomis    tais       tomis   tokiais   tokiomis 
šiuose    šiose      tuose     tose     tokiuose   tokiose 

kiti          kitos      patys          pačios 
kitų         kitų        pačių          pačių 
kitiems   kitoms    patiems      pačioms 
kitus       kitas       pačius         pačias  
kitais      kitomis   pačiais        pačiomis 
kituose   kitose      pačiuose     pačiose 
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ŽODYNAS:  

 

1. Mokykla, mot. g., daikt.;  

2. Universitetas, vyr. g., daikt.; 

3. Įstoti, veiksm.; 

4. Mokytis, veiksm.; 

5. Egzaminas, vyr. g., daikt.; 

6. Išlaikyti, veiksm.; 

7. Vertinimas, vyr. g., daikt.; 

8. Kuprin÷, mot. g., daikt.; 

9. Vadov÷lis, vyr. g., daikt.; 

10. Pratybos, mot. g. daikt.; 

11. Pažymys, vyr. g., daikt. 

12. Pamoka, mot. g., daikt. 

13. Paskaita, mot. g., daikt. 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI:  

 

1 Pamoka – Pranešimas mokyklai, kad vaikas serga 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Į mokyklą paskambino Artūro mama. Ji praneš÷, kad šią savaitę Artūras negal÷s atvykti į 

pamokas. TEISINGAS 

b. Mama mokytojai pasak÷, kad Artūras serga plaučių uždegimu. NETEISINGAS 

c. Mokytoja patar÷ Artūrui pasimokyti namuose bei pasak÷, kad  vadov÷liuose jis ras 

užduočių ir pratimų rinkinius, kuriuos būtų galima pabandyti išspręsti. NETEISINGAS 

d. Mokytoja papraš÷ mamos netrukdyti jai dirbti. NETEISINGAS 

e. Mokytoja pažad÷jo paskambinti mamai trečiadienį. NETEISINGAS 

 

3 Pratimas  

Įrašykite teisingus įvardžius – aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos.  

 

1. Ar tu esi lietuvis? 

2. Kur jūs gyvenate? 

3. Dabar mes gyvename Klaip÷doje. 

4. Pavelas yra iš Rusijos, jis gyvena Sankt Peterburge. 

5. Aš kalbu lietuviškai, rusiškai, angliškai ir čekiškai. 

6. Ji yra lietuv÷. 

7. Milda ir Vytautas gyvena Lietuvoje, jie kalba lietuviškai. 

8. Aušra ir Regina yra iš Lietuvos, jos gyvena Palangoje. 

4 Pratimas  

Įrašykite tinkamą įvardžių fomrą (kieno?).  

 

Pavyzdys: jūsų kalba (jūs) 

1. Mano   pareigos (aš) 

2. Jos sąsiuvinis (jos) 

3. Mūsų   kolegija (mes) 



 

 
 

Modulis 9      Puslapis - 268 - 

4. Mano   vardas ir pavard÷ (tu) 

5. Jos   kuprin÷ (ji) 
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2 Pamoka – Pokalbis su mokytoja 

5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Mama susirūpino d÷l savo dukters. NETEISINGAS 

b. Mokytoja pasak÷ mamai, kad jos sūnus neišlaik÷ kelių egzaminų.TEISINGAS 

c. Artūras nesusikaupia mokykloje. NETEISINGAS 

d. Mama paatviravo, kad turi problemų šeimoje. TEISINGAS 

e. Mokytoja pasiūl÷ mamai ir vaikui susitikti su mokyklos psichologe. TEISINGAS 

 

6 Pratimas  

Įrašykite šiuos įvardžius: juos, mums, jūsų, tavimi, jos, mumis, manęs, tavo.  

 

1. Manęs n÷ra namuose. 

2. Tavo namuose labai gražu. 

3. Aš pasitikiu tavimi 

4. Mums čia patinka. 

5. Mergait÷s labai m÷gsta puoštis, tod÷l jos daug laiko praleidžia prie veidrodžio. 

6. Ar nor÷tum÷te eiti su mumis?    

7. Aš turiu daug draugų, tačiau retai juos matau.       

8. Mergaite, jūsų rankos tokios švelnios!  

9. Nor÷čiau tik÷ti tavimi, bet tavo akys man nepatinka.  

 

7 Pratimas  

Įrašykite šiuos įvardžius: mano, tavo, jo, jos, mūsų, jūsų, jų.  

 

Pavyzdys: Tomas turi automobilį. Čia yra jo automobilis. 

 

1. Monika turi fortepijoną. Čia yra jos fortepijonas. 

2. Mes turime baseiną. Čia yra mūsų baseinas. 

3. Ponas Vakaris turi fotoaparatą. Čia yra jo fotoaparatas. 
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4. Pone Vakari, ar čia jūsų fotoaparatas? 

5. Andriuk, ar čia tavo kompiuteris? 

6. Atleiskite, ar čia jūsų žurnalas? 
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3 Pamoka – Vaiko paruošimas mokyklai 

8 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rita nepagalvojo, kad gal÷tų sudaryti reikalingų daiktų sąrašą. TEISINGAS 

b. Ritos sūnus neturi kuprin÷s, rašymo reikmenų bei sportin÷s aprangos. NETEISINGAS 

c. Moterys susiruoš÷ eiti į raštin÷s reikmenų parduotuvę. TEISINGAS 

d. Moterys planuoja nueiti ir į vaikiškų drabužių parduotuvę. TEISINGAS 

e. Rita pad÷kojo savo draugei. TEISINGAS 

 

9 Pratimas  

Įrašykite tinkamus įvardžius.  

 

Kam tu kepi pic ą? 

Šiandien ateina mano brolis. 

Aš kepu picą savo broliui 

 

Ko tu laukei? 

Vakar atvažiavo mano t÷vai. 

Aš laukiau savo t÷vų 

 

Su kuo tu eini į svečius? 

Čia mano draug÷s. 

Aš einu į svečius su savo draug÷mis. 

  

Su kuo dalyvausiu susirinkime? 

Čia mano bendradarbiai. 

Rytoj su savo bendradarbiais dalyvausiu susirinkime. 

 

10 Pratimas  
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Įrašykite tinkamus įvardžius: man, joms, jums, jam, tau, mums, jiems, jai. 

 

Mažos dovanos didelei draugystei, 

Draugas padovanojo man gražią šokoladinių saldainių d÷žutę. Aš nevalgau jokių 

saldumynų. Bet aš žinau, kad tuoj bus tavo gimtadienis. Aš dovanoju tau saldainius. Ak, tu 

irgi nevalgai saldainių... Bet greit bus tavo mamos gimtadienis. Tu gali šią saldainių d÷žutę 

padovanoti jai. 

Sakai, kad tavo mama laikosi dietos? Bet už kelių savaičių jos bendradarbio jubiliejus. 

Ji gal÷tų šiuos šokoladinius saldainius padovanoti jam. Bendradarbis alergiškas šokoladui? 

Bet jis turi daug jaunų žavių kolegių. Jis gal÷tų nusinešti d÷žutę į darbą ir duoti joms. Ak, 

koleg÷s taip pat laikosi dietos? Na, bet tuoj jūsų vestuv÷s. Jos padovanos jums šią puikią 

d÷žutę. Taip, jūs nevalgote šokolado, bet turite draugų! Gal÷site saldainių duoti jiems. 

Sakote, kad jūsų draugai taip pat nevalgo jokių saldumynų? Na, bet mes greit 

įsikelsime į naują butą ir pakviesime visus į vakar÷lį. Tada jie gal÷s šiuos puikius šokoladinius 

saldainius padovanoti mums. 
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4 Pamoka – T÷vų pokalbis 

11 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rita pasidom÷jo, kaip sekasi Monikos sūnui mokykloje. TEISINGAS 

b. Monikos sūnus yra drovus vaikas. TEISINGAS 

c. Monikos sūnui sunkiausiai sekasi mokytis ispanų kalbos. NETEISINGAS 

d. Ritos sūnus m÷gsta žaisti kieme. NETEISINGAS 

e. Monika pakviet÷ Artūrą į Tomo gimimo dieną. TEISINGAS 

 

12 Pratimas  

Perskaitykite tekstą apie Editą. Įrašykite visus tekste esančius įvardžius.  

Pavyzdžiui: 

Mano, jai,  

 

Julija 

Mano draug÷ Julija gyvena Klaip÷doje. Jai yra 35 (trisdešimt penkeri) metai. Ji dirba 

laikraštyje. Julija yra žurnalist÷. Kiekvieną rytą ji keliasi septintą valandą ryto. Ji prausiasi, 

valosi dantis. Pažadina savo sūnus dvynukus. Kiekvieną rytą Julija gamina jiems pusryčius. 

Nuveža juos į darželį. 

Julija daug dirba. Ji rašo straipsnius. Kalba su žmon÷mis. Ji dirba nuo devintos iki penktos 

valandos vakaro. 

Po to ji važiuoja namo. Gamina vakarienę. Laukia iš darbo sugrįžtančio vyro. Julijos vyras 

Robertas dirba reklamos specialistu.  

Vakarais Julija ir jos vyras žiūri filmus. Bendrauja su savo vaikais. Apie dešimtą valandą jie 

ruošiasi miegoti.  

Julija gim÷ kaime. Jos t÷vai laiko gyvulius: karves, kiaules. Jie turi šunį ir katiną. Julijos t÷vai 

augina daržoves: morkas, kopūstus, bulves.  

Anūkai dažnai atvažiuoja pas savo senelius. Jiems patinka kaime. Čia yra daug vietos. 

Vaikams patinka lakstyti ant žol÷s, žaisti su šunimi ir katinu. Julijos mama, močiut÷ Jadvyga, 
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labai myli savo anūkus. Ji kepa jiems blynus. Dainuoja anūkams dainas, skaito knygas. 

Julijos vaikai - Matas ir Kipras -  kaime gerai valgo ir miega. 

 

Atsakykite į klausimus. 

 

Kur dirba Julija? 

Julija dirba laikraštyje. 

 

Ką daro Julija ryte? 

Kiekieną rytą Julija prausiasi, valosi dantis, žadina savo sūnus, gamina jiems pusryčius, veža 

į darželį. 

 

Kokia yra Julijos profesija? 

Julija yra žurnalist÷. 

 

Ką Julija veikia darbe? 

Julija darbe rašo straipsnius, bendrauja su žmon÷mis. 

 

Kokia yra Julijos vyro profesija? 

Julijos vyras dirba reklamos specialistu. 

Kokie yra Julijos vaikų vardai? 

Julijos vaikų vardai – Matas ir Kipras. 

 

Kur Julija užaugo? 

Julija gim÷ ir užaugo kaime. 

 

Ką Matas ir Kipras veikia pas močiutę kaime? 

Matas ir Kipras kaime laksto žole, žaidžia su šunimi ir katinu, valgo blynus, klausosi močiut÷s 

dainų ir pasakų, gerai valgo ir miega. 

 

13 Pratimas  
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Pataisyk įvardžių vartojimo klaidas: pabrauk nevartotiną formą, o skliaustuose parašyk 

taisyklingai. Taisyklingo sakinio netaisyk!  

 

1. Nesuprantu, kam tai buvo naudinga? (......................................................) 

2. Kuris tai mokinys per pamoką švilptel÷jo. (Kuris mokinys per pamoką švilptel÷jo) 

3. Ap÷m÷ kažkokia tai juoko banga, kai sesuo uždainavo. (Ap÷m÷ kažkokia juoko 

banga, kai sesuo uždainavo) 

4. Koks tai gražus sodas! (Koks gražus sodas!) 

5. Mama kažkuo tai buvo nepatenkinta. (Mama kažkuo buvo nepatenkinta) 

6. Į Kauną važiavo viso keturiolika žmonių. (Į Kauną važiavo keturiolika žmonių) 

7. Kažkam tai padovanojau tą knygą. (Kažkam padovanojau tą knygą) 

8. Kada tai įvyko, turbūt nebeprisiminsiu. (......................................................) 

9. Koks tai  žmogus ateina. (Koks ten  žmogus ateina) 

10. Pasakykit, kelinto eisim į žygį? (Pasakykit, kelintą eisim į žygį?) 
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5 Pamoka – Mokyklos pasirinkimas 

14 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Egl÷s dukrai Aleksandrai labai patinka dabartin÷je mokykloje. NETEISINGAS  

b. Aleksandrai sunkiai sek÷s bendrauti su klas÷s draugais. TEISINGAS 

c. Rita pasiūl÷ Eglei paskalb÷ti su mokytoja. TEISINGAS 

d. Tomo ir Migl÷s t÷vai lank÷si pas mokyklos direktorių. TEISINGAS 

e. Mokykla V÷tra yra valstybin÷ mokykla. NETEISINGAS 

 

15 Pratimas  

Pabraukite įvardžius 
 

 

Savyje, šiame, šičia, tu, vidury, viskuo, žmogaus, bet kas, abu, ant, kiekviena, namie, 

ten, pirmas, koks nors, manoji, į, tai, tamsta, du, kur ne kur, kažko, graži, keliolika, 

penkiolikos, kurie ne kurie, manimi. 

 

16 Pratimas  

Pabraukite tinkamą formą.  

 

1. (Bet ką, betką) išgirdęs, jis tuoj informaciją perduoda visiems.  

2. Burbtel÷jo (kažin ką, kažinką) ir iš÷jo lauk.  

3. Jis dainavo (kaž kokią, kažkokią) seną liaudies dainą.  

4. (Kai kurie, kaikurie) mokytojai abejojo ar mokytojų streikas tur÷s poveikį.  

5. Tu neužmiršk (ką nors, kąnors) nupirkti klas÷s draugui. 

6. (Ką ne ką, kąneką) ir mes mokam.  

7. Šiandien oras ( ne koks, nekoks), lauke sninga, šalta. 

8. (Ne visa, nevisa) auksas, kas auksu žiba.  

9. Tai pasak÷ (ne tas, netas) vaikas, apie kurį jūs pagalvojote.  
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10. (Už tat, užtat) kiekviename pos÷dyje dalyvaudavo visi mokyklos mokytojai.  

11. Aš (ne toks, netoks) kvailas, kad tik÷čiau jo istorijomis.  

12. (Ne visus, nevisus) žodžius supratau, kuriuos sak÷ anglų kalbos mokytoja.  
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MODULIS 10 
 

 

SAVIŠVIETA 

 
Savišvieta 

Modulis susijęs su švietimo ir savišvietos tema: kaip užsiregistruoti į organizuojamus kursus? 

Kaip elgtis bibliotekoje? Šalies informacijoje pateikiama informacija apie Lietuvos bibliotekas, 

įvairius kursus, mokymo įstaigas. 

Modulio turinys  
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Kalbų kursai Dialogas  Prielinksniai 
Kursai užsieniečiams   Dialogas Prielinksniai 
Bibliotekoje  Dialogas Prielinksniai 
Profesinio mokymo centras  Pokalbis telefonu Prielinksniai, linksniavimas 
Pokalbis su studente   Dialogas Prielinksniai, linksniavimas 
Šalies informacija Pateikta informacija Lietuvos bibliotekos, įvairūs 

kursai, mokymo įstaigos 
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Dialogas Nr.1 

 

Kalbų kursai 

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 10.1) 

 

 

Laima: Nor÷čiau užsiregistruoti į anglų kalbos kursus. Gal žinai kokią nors gerą 

kalbų mokyklą? Būtų gerai, kad ji būtų miesto centre. Aš dirbu įmon÷je, 

kuri yra senamiestyje. Tod÷l man būtų patogu po darbo ten nueiti. 

Kristina: Aš anglų kalbos kursus lankau kalbų mokykloje „Kiekvienam“, kuri yra 

senamiestyje. Ši mokykla yra arti centrin÷s aikšt÷s.  

Laima: Sakyk, kaip ją rasti? 

Kristina: Ar žinai, kur yra Medžiotojų gatv÷? 

Laima: Taip. 

Kristina: Puiku. Medžiotojų gatv÷je, ties vaistine, reikia pasukti į dešinę. Po to, 

pa÷jus apie 200 metrų, pamatysi ligoninę. Pastatas, kuriame yra 

įsikūrusi kalbų mokykla, yra tarp vaikų ligonin÷s ir kavin÷s „Jums”. Virš 

durų pamatysi iškabą: Kalbų mokykla „Kiekvienam”. 

Laima: O kokių kalbų galima išmokti šioje mokykloje?  

Kristina: Tai labai gera kalbų mokykla. Ji organizuoja užsienio kalbų kursus 
suaugusiems, įmonių darbuotojams, vadovams, vaikams, 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima su Rasa 
kalba apie kalbų kursus ir 
kalbų mokyklos siūlomas 
paslaugas.  
Veik÷jai: Laima, Kristina 
 
Vieta: kalbų mokykla 
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paruošiamuosius kursus abiturientams, o taip pat mažo intensyvumo 
kursus. Kalbų mokykloje mokoma 60 procentų visų pasaulio kalbų. 

 
Laima: O tai tikrai labai daug. 

Kristina: Taip, tikrai. Tiesa, į populiarių kalbų kursus surenkamos didel÷s grup÷s. 

Į mažiau populiarias - mažesn÷s. Dažniausiai organizuojami anglų, 

vokiečių, rusų, prancūzų, italų bei skandinavų kalbų kursai. 

Laima: Ar nepopuliarių kalbų kursai vyksta tik tada, kai pavyksta surinkti pilnas 

grupes norinčių mokytis?  

Kristina: Taip. Tai priklauso nuo to, kokio dydžio grupes pavyksta surinkti. Na, 

žinau, jog šiuo metu bandoma surinkti grupes į japonų ir kinų kalbų 

kursus. Tačiau norinčių mokytis tokių egzotiškų kalbų n÷ra daug. Be to, 

šių kalbų mokytis n÷ra lengva. Tačiau šioje kalbų mokykloje gali 

mokytis kiekvienas. Čia galima mokytis ir individualiai. Aišku, 

individualios pamokos kainuoja brangiau. 

Laima: Ar ši kalbų mokykla organizuoja lietuvių kalbos kursus užsienio šalių 

piliečiams? 

Kristina: Žinoma! Mūsų mieste daug užsieniečių. Neseniai buvo surinktos dvi 

naujos užsieniečių grup÷s. Jei nor÷tumei daugiau sužinoti apie kalbų 

kursus, gali su manimi nueiti į kalbų mokyklą.  

Laima: Puiku. O kada gal÷tume ten nueiti? 

Kristina: Aš ten eisiu rytoj. Mano anglų kalbos kursai prasideda šeštą valandą. 

Ar gal÷tume susitikti pusę šešių prie mano namų? 

Laima: Gerai. Gal÷siu. 

Kristina: Puiku. Susitinkame prie mano namų laiptin÷s pusę šešių ir kartu ten 

nueisime. 

Laima: Ačiū tau už pagalbą. 

Kristina: N÷ra už ką, Laima. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

a. Laima lanko anglų kalbos kursus. N 

b. Kalbų mokykla „Kiekvienam“ yra miesto pakrašty. N 

c. Kristina nor÷tų mokytis kinų ir japonų kalbų. N 

d. Laima nori sužinoti daugiau apie kalbų mokykloje organizuojamus kursus. T 

e. Laima ir Kristina susitar÷ kartu nueiti į kalbų mokyklą. T 

 

2 Pratimas  

Įrašykite šiuos prielinksnius: po, iš, tarp, į, prie, vidury, pro, per, virš, už.  

 

1. Aš gyvenu _____________ viešbučio. 

2. Lempa kabo _____________________ stalo. 

3. Vaza stovi _____________________ stalo. 

4. Mama iš÷jo _________________ namų. 

5. Vaikai per÷jo _________________ gatvę. 

6. Kat÷ užlindo ______________ durų. 

7. Jis pra÷jo ________________ mane ir net nepasisveikino. 

8. Kino teatras yra __________________ pašto ir ligonin÷s. 

9. Vakar visą dieną vaikščiojome _________________ miestą. 

10. ______________ kambario stovi stalas. 

 

3 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prielinksnius: į, pas, iš, prie  

 

Pavyzdys: Einame pas profesorių. 

Einame : 

a) ____ mokyklą  

b) ____ auditorijos 

c) ____ parduotuvę 

d) ____ Paulių 

e) ____ parką 
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f) ____ stoties 

g) ____ darbą 

h) ____ paskaitos 

 

Važiuojame:  

i) ____ Kauno 

j) ____ Mariją 

k) ____ Nidą 

l) ____ Klaip÷dos 

m) ____ močiutę 

n) ____ jūros 

o) ____ muziejų 

p) ____ up÷s 

 



 

 

 
 

Modulis 10      Puslapis  - 284 - 

Dialogas Nr. 2 

 

Kursai užsienie čiams 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 10.2) 

 

 

Laima: Labas rytas, mokytojau. 

Mokytojas: Labas rytas. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Laima: Nor÷čiau pasiteirauti d÷l lietuvių kalbos kursų užsieniečiams. Ar Jūsų 

kalbų mokykloje būtų galima mokytis lietuvių kalbos?  

Mokytojas: Taip. 

Laima: Nor÷čiau lankyti lietuvių kalbos kursus užsieniečiams. Sakykite, į ką 

tur÷čiau kreiptis? 

Mokytojas: Pirmame šio pastato aukšte s÷di sekretor÷. Pasiteiraukite jos apie 

kursų laiką, žmonių skaičių grup÷se ir visa kita. Galite užsiregistruoti į 

bet kurią grupę. Šiuo metu renkame dvi naujas grupes. Dieninę ir 

vakarinę. Dienin÷ grup÷ kursus lankys pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais. Pamokos prasid÷s 15 valandą ir tęsis dvi valandas. 

Vakarin÷ grup÷ rinksis antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 6 

valandą. Kursai truks pusę metų. D÷l kursų kainos pasiteiraukite 

sekretor÷s. 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima teiraujasi 
apie organizuojamus lietuvių 
kalbos kursus.  
Veik÷jai: Laima, mokytojas 
 
Vieta: kalbų mokykla 
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Laima: Gal žinote, kada prasid÷s šie kursai? 

Mokytojas: Kursai prasid÷s spalio m÷nesį ir tęsis pusę metų. Taigi jie vyks nuo 

spalio iki balandžio m÷nesio. Į kokią grupę nor÷tum÷te užsirašyti? 

Laima: Manau, kad prisijungsiu prie vakarin÷s grup÷s, nes dienomis aš dirbu. 

Kursus gal÷čiau lankyti tik po darbo. Dar nor÷čiau paklausti, kokio lygio 

bus šie kursai?  

Mokytojas: A2 lygio. A2 lygio kursai skirti jau truputį mokantiems kalb÷ti lietuviškai.  

Laima: Labai gerai. Ar baigiantis kursams bus laikomi egzaminai? 

Mokytojas: Taip. Baigiantis kursams visi studentai prival÷s laikyti egzaminus. 

Kruopščiai tikriname visus, ko jie išmoko. 

Laima: Ar aš gausiu lietuvių kalbos kursų baigimo sertifikatą? 

Mokytojas: Taip. Kiekvienas studentas, kuris išklauso kursus ir išlaiko egzaminą, 

gauna kursų baigimo sertifikatą.  

Laima: Na, tuomet tikrai reikia į juos užsirašyti. 

Mokytojas: Puiku. Lauksime Jūsų pamokose. 

Laima: Ačiū Jums už suteiktą informaciją. Eisiu pas sekretorę ir 

užsiregistruosiu. Viso gero. 

Mokytojas: Viso gero. Manau, Jums čia patiks. 
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laima kreip÷si į mokytoją prašydama pagalbos.  

b. Laima gyvena ne Lietuvoje.  

c. Dienin÷ grup÷ kursus lankys pirmadieniais ir penktadieniais, 15 valandą.  

d. Kiekvienas studentas, kuris s÷kmingai išklauso kursus ir išlaiko egzaminą, gauna kursų 

baigimo diplomą.  

e. Laima nutar÷ rinktis kursus kitoje kalbų mokykloje.  

 

5 Pratimas  

Įrašykite prielinksnius: iki, nuo, per, po, prieš.   

 

1. __________________ metų jis baigs kalbų kursus. 

2. Aš baigsiu darbą ______________vakarien÷s. 

3. __________ spektaklio važiuojame pas gimines. 

4. Knygą perskaičiau ___________ m÷nesį, o tu _____________savaitę. 

5. _____________ pirmadienio ________________ penktadienio buvau Vilniuje. 

6. Tikrai nežinau, kokia būsiu ir ką darysiu ______________ dešimt metų. 

7. Lietuvoje būsiu ______________ trijų m÷nesių. 

8. ______________ metus mes susitikome Klaip÷doje. 

9. Muziejus dirba ___________ ryto ________________ vakaro. 

 

6 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prielinksnius. 

1. Po savait÷s bus mano gimtadienis.  

2. Ekskursijoje ______ keturias dienas pamat÷me nepaprastai daug.  

3. Tas filmas labai ilgas, jis trunka ______  tris valandas.  

4. Autobusas į Palangą išvažiavo vos ______ kelias minutes.  

5. Darbą baigti nor÷čiau dar ______ pietų.  

6. Monika ______ dieną labai pavargsta.  

7. Kavin÷je mes s÷d÷jome ______ šeštos ______ vienuoliktos valandos. 
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8. Trumpam ______ koncertą už÷jau pas draugę.  

9. Kas gali žinoti, kas bus ______ dvidešimt metų? 

10. ______ visą dieną nieko nepadariau. 
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Dialogas Nr. 3 

 

Bibliotekoje   

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 10.3) 

 

 

Laima: Labas rytas. Nor÷čiau perskaityti keletą įdomių knygų. 

Bibliotekinink÷: Labas rytas. Puiku. Mūsų bibliotekoje yra labai daug įdomių knygų. Ar 

turite pasą? 

Laima: Ne, neturiu, bet turiu asmens tapatyb÷s kortelę.  Ar ji tiks? 

Bibliotekinink÷: Taip, žinoma, kad tiks. Ar pas mus lankot÷s pirmą kartą? 

Laima: Taip, pirmą kartą. 

Bibliotekinink÷: Tuomet reik÷s užpildyti šią anketą. Čia įrašykite savo vardą, pavardę, 

asmens kodą ir pasirašykite. 

Laima: Sakykite, o koks yra registracijos mokestis? 

Bibliotekinink÷: Jei esate student÷, registracijos kaina metams - 10 litų. 

Laima: Aš student÷. Dar nor÷čiau sužinoti, kokios yra bibliotekos darbo 

valandos? 

Bibliotekinink÷: Darbo dienomis dirbame nuo pirmadienio iki šeštadienio, nuo 9 iki 18 

valandos. 

Laima: Ar dirbate šeštadieniais? 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima registruojasi 
bibliotekoje.  
Veik÷jai: Laima, 
bibliotekinink÷ 
 
Vieta: biblioteka. 
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Bibliotekinink÷: Taip. Šeštadieniais dirbame nuo 9  iki 15 valandos. 

Laima: Ar paimtas knygas tur÷čiau grąžinti po savait÷s? 

Bibliotekinink÷: Knygas išduodame vienam m÷nesiui, tačiau, jei knyga Jums reikalinga 

ilgesnį laiką, galite mums paskambinti ir pratęsti grąžinimo laiką. 

Laima: Ačiū Jums už informaciją. Sakykite, kur gal÷čiau pasižiūr÷ti, kokių 

knygų turite? 

Bibliotekinink÷: Eikite prie kompiuterio, prisijunkite prie sistemos ir pamatysite,  kokias 

knygas turime. Jei norite rasti konkrečią knygą, įveskite knygos ir 

autoriaus pavadinimą ir sistema jums parodys, ar tokią knygą turime.  

Laima: O ką daryti, kai rasiu man tinkamas knygas? 

Bibliotekinink÷: Išsirinkę knygas paspauskite „užsisakyti” ir įveskite savo duomenis. 

Tuomet prieikite prie manęs ir knygas aš Jums atnešiu. 

Laima: Ačiū Jums už pagalbą. 

Bibliotekinink÷: N÷ra už ką. 

 

 

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laima at÷jo į biblioteką ryte.  

b. Laima pamet÷ savo asmens tapatyb÷s kortelę.  

c. Iš bibliotekos paimtas knygas galima skaityti porą m÷nesių.  

d. Kokių knygų biblioteka turi, galima pasižiūr÷ti kompiuteryje.  

e. Iš bibliotekos Laima iš÷jo laiminga.  

 

8 Pratimas  

Pabaikite sakinius. Pavartokite prielinksnius.  

Pavyzdys: 

Nuvažiuok į turgų. 

1. Ar Viktorijos sesuo ..............................................................? 

2. Kod÷l jis neužsuko .............................. ? 

3. Katinas perb÷go .......................................................... 
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4. Vakar tur÷jome laiko ir už÷jome.............................. 

5. Aš einu ............................... 

6. Jei nori išsiųsti siuntinį, turi užeiti ........................... 

7. Nedaug žmonių .................................. 

8. Kod÷l taip žiūri .................... ? 

9. Pažiūr÷k, ................................................................. 

 

9 Pratimas  

Parašykite tinkamą formą.  

1. Aš stengiuosi eiti į darbą p÷sčiomis, bet, kai lyja, važiuoju (autobusas). 

2. Iš stoties į „Akropolį“ galite nuvažiuoti (aštuntas autobusas). 

3. Kai buvau jauna, labai m÷gau važin÷tis (motociklas). 

4. Seniau studentai nevažiavo į paskaitas (automobiliai). 

5. Būtų labai gerai, jei žmon÷s važiuotų (dviračiai). 

6. Kai važiavome į Vokietiją, pusę kelio nuplauk÷me (keltas). 

7. Daug žmonių bijo skristi (l÷ktuvas). 

8. Klaip÷doje labai patogu važiuoti (mikroautobusiukai). 
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Dialogas Nr. 4 

 

Profesinio mokymo centras   

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 10.4) 

 

 

Sekretor÷: Suaugusiųjų profesinio mokymo centras „Profesija tau“. Sekretor÷ 

Viktorija klauso. Labas rytas.  

Laima: Labas rytas. Jums skambina Laima. Nor÷čiau pasiteirauti d÷l kursų. 

Sekretor÷: Taip, prašau. Mūsų suaugusiųjų profesinio mokymo centras „Profesija 

tau” turi licencijas šioms švietimo sritims: verslas ir administravimas, 

sveikatos priežiūra, paslaugos asmenims, kompiuteriai ir maketavimas, 

gamyba ir perdirbimas, architektūra ir statyba. Iš viso net 60 mokymo 

programų. Teikiame ir profesin÷s reabilitacijos paslaugas neįgaliems 

asmenims. 

Kas Jus domintų? 

Laima: Aš nor÷čiau lankyti dizainerių maketuotojų kursus. Ar Jūsų profesinio 

mokymo centras gal÷tų man tokius kursus pasiūlyti? 

Sekretor÷: Taip, tokie kursai yra. Jie n÷ra pigūs: kainuoja 1000 litų, tačiau 

pasirinkusi mūsų kursus tikrai liksite patenkinta. Mūsų profesinio 

mokymo centras gali didžiuotis profesionaliais pedagogais, gera 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima kalbasi su 
sekretore nor÷dama 
išsiaiškinti ar profesinio 
mokymo centre 
organizuojami dizianerių 
kursai.  
Veik÷jai: Laima, sekretor÷ 
 
Vieta: Profesinio mokymo 
centras. 
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mokymo baze. Profesinio mokymo centras „Profesija tau” teikia labai 

kokybiškas mokymo paslaugas. 

Laima: Apie Jūsų profesinio mokymo centrą skaičiau internete, tačiau 

nebeprisimenu jo adreso. Ar gal÷tum÷te man jį pasakyti? 

Sekretor÷: Taip. Mūsų mokymo centras yra įsikūręs Vilniuje, Gražioji gatv÷ 13. 

Laima: D÷kinga. Sakykite, o kuo Jūsų mokymo centras yra geresnis už kitus? 

Sekretor÷: Mūsų profesinio mokymo centras yra įsigijęs šiuolaikinę įrangą. Mes 

galime pasigirti turintys modernias auditorijas, konferencijų sales. Be to, 

visai neseniai buvo pastatytas naujas mokymo centro pastatas, kuriame 

įrengta kavin÷. Šalia mokymo centro įrengta mašinų stov÷jimo aikštel÷. 

Užsukite pas mus, pati įsitikinsite. 

Laima: Gerai. Užsuksiu rytoj. Sakykite nuo kelintos valandos Jūs dirbate? 

Sekretor÷: Nuo aštuntos ryto. 

Laima: D÷koju už išsamią informaciją ir iki rytojaus. 

Sekretor÷: Iki malonaus. 
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10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

a. Laimai nebuvo svarbu ko mokytis.  

b. Laima nori tapti dizainere.  

c. Sekretor÷ patar÷ Laimai lankyti dizainerių – maketuotojų kursus.  

d. Laimai patiko profesinio mokymo centras.  

e. Laima liko patenkinta sekretor÷s pateikta informacija.  

 

11 Pratimas  

Įrašykite tinkamą formą.  

 
 Pavyzdys: 
 
Ant (siena) sienos   kabo paveikslas. 
 

1. Vidury (kambarys) _____________ stovi televizorius. 
 

2. Šuo guli po (k÷d÷) ____________________. 
 
3. Prie (parduotuv÷) __________________ susirinko žmonių. 

 
4. Mes s÷dime ant (k÷d÷s) _________________. 

 
5. Vaikai visą dieną vaikščiojo po (miestas) __________________. 

 
6. Už (spinta) _____________ yra dulkių siurblys. 

 
7. Visi nusipirkome po (saldainis) __________________.   

 
8. Seneliams patinka s÷d÷ti prie (židinys) ____________________. 

 
9. Nor÷čiau susitikti su (draug÷s) _____________, bet neturiu laiko. 

 
10. Sugrįžo senelis ir be (pinigai) ______________ , ir be (obuoliai) ________________ . 

 
11. Pasak (autorius)_______________, jo knygos herojai yra geri, paprasti  žmon÷s.     

 
12. Aš nuolat galvoju apie (brolis) __________________. 

 
13. Aplink (namas) ________________ augo dideli medžiai. 

 
14. Marija, tikriausiai, šįvakar negrįš į (namai) __________________ .     
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15. Iki (vestuv÷s) _______________ liko tik dvi dienos.    
 

16. Visos močiut÷s m÷gsta žiūr÷ti pro (langas) _______________ . 
 
12 Pratimas  

Kuris žodis tinka: virš, apie, mažiau kaip, apie, tarp, mažiau kaip, nuo...iki.  

 
a) Vyksta akcija: visi DVD filmai kainuoja _____ dešimt litų. 

b) Tas geltonas dviratis kainuoja _____ 700 litų. Aš tiksliai neprisimenu. 

c) Už pietus mūsų restorane mok÷site _____ 20 _____ 50 litų. 

d) Asmenims, kurių amžius ______ 18 metų, alkoholio neparduodame. 

e) Suma, kurią mok÷site už kelionę iš Klaip÷dos į Vilnių, yra ____ 30 ir 70 litų. 

f) Aš pareisiu ______ ketvirtą valandą popiet. 

g) Aš negaliu mok÷ti _____ 600 litų per m÷nesį. Tai yra per daug. 
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Dialogas Nr. 5 
 
Pokalbis su studente  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 10.5) 

 

Laima: Labas. Kaip seniai tave mačiau. Kaip tu užaugai, pasikeitei. Kas naujo 

tavo gyvenime? 

Student÷: Labas. Ir aš tave seniai mačiau. Aš gyvenu gerai. Ką tik grįžau iš studijų 

Italijoje. Mama man visada sakydavo, kad turiu mokytis, jeigu noriu 

kažko pasiekti. Be to, ji sak÷, kad jos laikais buvo lengviau įstoti į 

universitetą, lengviau mokytis. Dabartiniais laikais reikia viską labai 

kruopščiai planuoti. Atsakingai vertinti galimybes, stropiai mokytis. 

Kaipgi kitaip, negavusi diplomo, gyvensiu? 

Laima: Taip... Tu labai protingai kalbi. O kiek laiko buvai Italijoje? 

Student÷: Na, jei pameni, aš įstojau į Muzikos akademiją, smuiko specialybę. Šiuo 

metu studijuoju trečiame kurse. Na, o į Italiją buvau išvykusi pagal 

Erasmus mainų programą. Italijoje gyvenau ir mokiausi pusę metų.  

Laima: Šaunuol÷. Tačiau ką veiksi, kai pabaigsi mokslus? Tikriausiai žinai 

pavyzdžių, kaip vyresnieji tavo kolegos - profesionalūs muzikantai, 

negal÷dami išgyventi čia, išvyksta į Norvegiją uždarbiauti. Ten jie dirba 

paprastus darbus gamyklose.  

Pokalbis 
 
Situacija: Laima bendrauja 
su drauge apie studijas, jų 
svarbą ir ateities tikslus.   
 
Veik÷jai: Laima, student÷ 
 
Vieta: pokalbis tarp Laimos ir 
student÷s. 
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Student÷:  Taip. Tai skaudina. Tačiau man kur kas labiau rūpi mamos leidžiami 

pinigai mano išsilavinimui. Na, už mokslą man nereikia mok÷ti, tačiau 

mamai tenka sumok÷ti už buto nuomą. Šiek tiek pinigų ji duoda maistui. 

Tod÷l aš turiu stengtis. Turiu gerai mokytis, kad gaučiau stipendiją.  

Laima: Ar pažįsti jaunuolių, kurie savo laiką leidžia neprasmingai?  

Student÷: Dauguma mano amžiaus jaunuolių „randa“ savo svajones ir tikslus 

internete. Maža to, kad jie nekuria savo svajonių, jie net pavogtų 

nesugeba įgyvendinti. 

Laima:              Ar tau gyvenimas yra gražus? 

Student÷: Gyvenimas n÷ra gražus. Gyvenimas yra nuostabus! Tiesiog reikia 

išmokyti save tai įžvelgti.  

Laima:             Koks tu žmogus? 

Student÷: Čia rimtas klausimas. Esu impulsyvi, jausminga, pakankamai drąsi. Pusę 

savo gyvenimo paskyriau muzikai. Man patinka kalbos. Mokiausi 

prancūzų, anglų kalbų. Savarankiškai išmokau italų kalbą. O dabar 

mokausi ispanų. Esu labai užsi÷musi. Nepaisant mokslų, lankau teatro 

studiją, vaidinu ir dainuoju.  

Laima:  Apie ką tu svajoji?  

Student÷:  Mano t÷vai išsiskyrę, tod÷l aš svajoju apie darnią šeimą. Noriu tur÷ti 

vyrą, vaikų. Manau, kad vaikai yra didžiausia gyvenimo prasm÷.  Noriu 

muzikuoti. Noriu būti ten, kur yra ką nors veikiančių žmonių. Noriu ką 

nors gera nuveikti ir d÷l savęs, ir d÷l kitų. 

Laima:   Kur d÷tum išloštą milijoną? 

Student÷:   Esu patriot÷. Nor÷čiau tuos pinigus padovanoti Lietuvai. Na, gal 

pusę jų pasilikčiau sau, o pusę - paaukočiau skautų bendruomenei. 

Laima:  Šaunuol÷ tu, šaunuol÷. Esi labai gera ir protinga mergina. Bet tu atleisk 

man, aš jau turiu b÷gti. V÷luoju į susitikimą. S÷km÷s tau moksluose ir 

gyvenime. Iki, mieloji. 

Student÷:  Iki. 

 

 

13 Pratimas  
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Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Student÷ ką tik grįžo iš Italijos. T 

b. Laima pagyr÷ studentę už jos gerą širdį. T 

c. Student÷ savarankiškai išmoko prancūzų, italų ir anglų kalbas. N 

d. Student÷ svajoja apie darnią šeimą. T 

e. Laima nebenor÷jo kalb÷tis su studente. N 

 

14 Pratimas  

Parinkite (pabraukite) tinkamą formą.  

 

1. (Jai, ji, ją, jos) pasak÷, kad finansų ir mokesčių specialist÷ Daiva (dirbau, dirbu, 

dirbs, dirbtų) rytoj iš (rytai, rytų, rytuose, rytais, ryto). 

2. Aš (išrašiau, atrašiau, parašiau, prašiau) prašymą, kad (man, manęs, mane) 

perkeltų dirbti į (lengvesnio, lengvesniam, lengvesnį ) darbą nuo sausio (pirmo, pirmosios, 

pirmai, pirmą). 

3. Administrator÷ (mandagu, mandagiau, mandagi, mandagiai) pasisveikino ir 

paklaus÷: „(Kaip, ką, kod÷l, ko) (pageidausite, pageidautum÷te, pageidavote)“? 

4. Aš paaiškinau, kad (nori, noriu, nor÷čiau, nor÷s) pasikalb÷ti d÷l darbo su 

(vadybininkų, vadybininku, vadybininko). 

5. Gal (galite, gal÷tum÷te, gal÷čiau, gal÷site) patarti, (kurios, kuriai, kuri, kurių) 

profesijos dabar yra (populiariausi, populiariausios, populiariausių). 

6. Aš nem÷gstu (juoduoju, juodąjį, juodojo) (šokoladu, šokoladą, šokolado), o 

(seserys, seseriai, sesers) nepatinka (pieninis šokoladas, pieninio šokolado). 

15 Pratimas  

Įrašykite tinkamas praleistų žodžių formas 

 

1. Pusryčius aš valgau _______ (namas), o pietus – _______ (kavin÷). 

2. Katinas m÷gsta gul÷ti po _______ (stalas) arba ant _______ (palang÷). 

3. Už _______ (25 Lt) pirkau _______ (g÷l÷s). 

4. Ant _______ (k÷d÷), kuri stovi prie _______ (langas), kaimyn÷ paliko _______ 

(žurnalas). 



 

 

 
 

Modulis 10      Puslapis  - 298 - 

5. Prašom paskambinti _______ (direktorius) po _______  (pietūs), jis grįš apie 

_______ (14 val.). 

6. Užeisiu pas _______ (kaimyn÷), kuri gyvena _______ (antras aukštas) ir po 

_______ (pusvalandis) grįšiu _______ (namas). 

7. Ar tu ieškai _______ (naujas darbas)? 

8. Nuo _______ (12) iki _______ (15) _______ (valanda) mes mokom÷s _______ 

(lietuvių kalba). 

 

16 Pratimas  

Kas čia tinka?  

 

1. Kada _______ gausime pinigus? Mes laukiame jau tris savaites! 

▲ greit ► prieš tai ▼ pagaliau 

2. Mano nuomone, tas butas _______ negražus. Jis netgi palyginti bjaurus. 

▲ gana ► visų pirma ▼ visiškai 

3. Namas yra palyginti didelis ir kainuoja _______. 

▲ nedaug ► po truputį ▼ gerai 

4. Namas yra tikrai per brangus, tiek už jį _______ negali mok÷ti. 

▲ niekas ► kiekvienas ▼ kažkas 

5. Kartais jūs galite švęsti ilgiau, bet _______ turite savo kaimynus informuoti. 

▲ v÷liau ► prieš tai ▼ mielai 

6. Ši knyga kainuoja 15 litų, o ši – tik 10! Tai yra taip pigu, aš pirksiu jas _______. 

▲ mielai ► abi ▼ kartu 

7. Aš dirbu 8 valandas, _______ 7 _______ 15 valandos. 

▲ nuo ... iki ► nuo ... prie ▼ tarp ... ir 

8. Mes negalime eiti pasivaikščioti, _______ palyginti šalta. 

▲ nors ► lauke ▼ tolyn 

9. Kartais _______ aš esu visai nepavargęs; tada aš skaitau. 

▲ v÷liau ► vakarais ▼ palyginti 

10. _______ paprastai aš geriu arbatą, bet šiandien nor÷čiau kavos. 

▲ nors ► prieš tai ▼ pagaliau 
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GRAMATIKA 

Prielinksnis 

 

Prielinksnis yra nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su linksniu ir parodo 

linksniuojamojo žodžio ryš į su kitais žodžiais.  

Pats vienas prielinksnis paprastai nevartojamas; kartu su linksniu jis sudaro 

prielinksninę konstrukciją ir eina kokia nors sakinio dalimi, pvz.: eina kur? – į mokyklą (vietos 

aplinkyb÷); šneka apie ką? – apie orą (papildinys); neatvyko kod÷l? – d÷l ligos (priežasties 

aplinkyb÷). 

 

Prielinksni ų kilm ÷ 

 

Pagal kilmę prielinksniai skirstomi į senybinius  ir naujybinius . 

Senybiniais laikomi prielinksniai, kurių negalima susieti n÷ su vienu dabartin÷s 

lietuvių kalbos žodžiu. 

ant, apie, į, iš, pas, per, po, prie, su, už... 

Prielinksniai, kurie turi bendrašaknių žodžių, yra kilę iš kitų kalbos dalių, dažniausiai iš 

prieveiksmių, yra naujybiniai . Nuo prieveiksmių jie skiriasi tuo, kad yra vartojami su linksniu 

ir tik drauge su jais atsako į sakinio dalių klausimus. 

abipus, anapus, aplink, arti, d÷ka, greta, išilgai, skersai, kiaurai, link, netoli, pasak, 

paskui, pirma, prieš, pusiau, šalia, šiapus, tarp, virš... 

 

Prielinksni ų vartojimas  

 

Prielinksniai dažniausiai vartojami su trimis linksniais: kilmininku, galininku, 

įnagininku. Su vardininku, vietininku ir šauksmininku prielinksniai nevartojami. 

 

Linksnis  Prielinksniai  Žodžių junginiai su 
prielinksniais  

Kilmininkas  

abipus, anapus, anot, ant , 
arti, arčiau, aukščiau, be, 
d÷ka, d÷l, greta, iki, įkypai, 
įstrižai, iš , išilgai, kiaurai, 
kitapus, lig, ligi, link , netoli, 

stovi abipus kelio, eina be 
kepur÷s, vargau d÷l tavęs, 
dreba nuo šalčio, trauk÷si ligi 
up÷s, lauk÷ iki vakaro, ateis po 
pamokų, atsakin÷ja prie 
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nuo , pasak, pirma, pirmiau, 
po , prie , pusiau, skersai, 
skradžiai, šalia, šiapus, 
tarp, už, viduj, vidury, vietoj, 
virš , viršuj, viršum , žemiau 

lentos, eina ežero link, gavo jo 
d÷ka, stovi greta t÷vo, gyvena 
šiapus miško, laik÷ už rankos, 
÷jo skersai kelio 

Galininkas  

apie , aplink , į, įkypai, 
įstrižai, išilgai, kiaurai, 
pagal , palei, pas , paskui, 
per, po , prieš , priešais, pro, 
skradžiai, skersai, už 

užtrukome apie valandą, 
skubu į klasę, eik pagal dirvą, 
gyvena pas t÷vus, brido per 
upelį, ateik prieš vakarą, 
žiūr÷jo pro langą, eina paskui 
jį, gavo po obuolį, žemesnis už 
tave, pasidalijo po tris, ÷jo 
skersai kelią 

Įnagininkas  po , su , sulig, ties  
stovi po stogu, kalb÷jo su 
draugu, užaugo sulig stalu, 
sustojo ties vartais 

Prielinksnis lig rašomas su i, o dalelyt÷ lyg – su y, pvz.: Lauksiu lig (iki) pietų. Bendrauju 
lyg (tartum) niekur nieko. 
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ŽODYNAS:  

 

1. Biblioteka, mot. g., daikt.;  

2. Kursai, vyr. g., daikt.; 

3. Mokytis, veiksm.; 

4. Kompetencija, mot. g., daikt.; 

5. Organizuoti, veiksm.; 

6. Vykdyti, veiksm.; 

7. Registruoti, veiksm.; 

8. Švietimas, vyr. g., daikt.; 

9. Virtualus, būdv.; 

10. Nuotolinis, būdv.; 

 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI:  

 

1 Pamoka – KALB Ų KURSAI 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

a. Laima lanko anglų kalbos kursus. NETEISINGAS 

b. Kalbų mokykla „Kiekvienam“ yra miesto pakrašty. NETEISINGAS 

c. Kristina nor÷tų mokytis kinų ir japonų kalbų. NETEISINGAS 

d. Laima nori sužinoti daugiau apie kalbų mokykloje organizuojamus kursus. TEISINGAS 

e. Laima ir Kristina susitar÷ kartu nueiti į kalbų mokyklą. TEISINGAS 

 

2 Pratimas  

Įrašykite šiuos prielinksnius: po, iš, tarp, į, prie, vidury, pro, per, virš, už.  

 

1. Aš gyvenu prie viešbučio. 

2. Lempa kabo virš stalo. 

3. Vaza stovi ant stalo. 

4. Mama iš÷jo iš namų. 

5. Vaikai per÷jo per gatvę. 

6. Kat÷ užlindo už durų. 

7. Jis pra÷jo pro mane ir net nepasisveikino. 

8. Kino teatras yra tarp pašto ir ligonin÷s. 

9. Vakar visą dieną vaikščiojome po miestą. 

10. Viduryje kambario stovi stalas. 

 

3 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prielinksnius: į, pas, iš, prie  

 

Pavyzdys: Einame pas profesorių. 

Einame : 

a) Į mokyklą  

b) Iš auditorijos 
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c) Į parduotuvę 

d) Pas Paulių 

e) Į parką 

f) Iš stoties 

g) Į darbą 

h) Iš paskaitos 

 

Važiuojame:  

i) Iš Kauno 

j) Pas Mariją 

k) Į Nidą 

l) Iš Klaip÷dos 

m) Pas močiutę 

n) Prie jūros 

o) Į muziejų 

p) Prie up÷s 
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2 Pamoka – KURSAI UŽSIENIE ČIAMS  

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laima kreip÷si į mokytoją prašydama pagalbos. TEISINGAS 

b. Laima gyvena ne Lietuvoje. NETEISINGAS 

c. Dienin÷ grup÷ kursus lankys pirmadieniais ir penktadieniais, 15 valandą. NETEISINGAS 

d. Kiekvienas studentas, kuris s÷kmingai išklauso kursus ir išlaiko egzaminą, gauna kursų 

baigimo diplomą. TEISINGAS 

e. Laima nutar÷ rinktis kursus kitoje kalbų mokykloje. NETEISINGAS 

 

5 Pratimas  

Įrašykite prielinksnius: iki, nuo, per, po, prieš.   

 

1. Po metų jis baigs kalbų kursus. 

2. Aš baigsiu darbą po vakarien÷s. 

3. Po spektaklio važiuojame pas gimines. 

4. Knygą perskaičiau per m÷nesį, o tu per savaitę. 

5. Nuo pirmadienio iki penktadienio buvau Vilniuje. 

6. Tikrai nežinau, kokia būsiu ir ką darysiu po dešimt metų. 

7. Lietuvoje būsiu po trijų m÷nesių. 

8. Prieš metus mes susitikome Klaip÷doje. 

9. Muziejus dirba nuo ryto iki vakaro. 

 

6 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prielinksnius. 

1. Po savait÷s bus mano gimtadienis.  

2. Ekskursijoje per keturias dienas pamat÷me nepaprastai daug.  

3. Tas filmas labai ilgas, jis trunka apie  tris valandas.  

4. Autobusas į Palangą išvažiavo vos prieš kelias minutes.  

5. Darbą baigti nor÷čiau dar iki pietų.  
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6. Monika per dieną labai pavargsta.  

7. Kavin÷je mes s÷d÷jome nuo šeštos iki vienuoliktos valandos. 

8. Trumpam prieš koncertą už÷jau pas draugę.  

9. Kas gali žinoti, kas bus po dvidešimt metų? 

10. Per visą dieną nieko nepadariau. 
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3 Pamoka – BIBLIOTEKOJE 

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laima at÷jo į biblioteką ryte. TEISINGAS 

b. Laima pamet÷ savo asmens tapatyb÷s kortelę. NETEISINGAS 

c. Iš bibliotekos paimtas knygas galima skaityti porą m÷nesių. NETEISINGAS 

d. Kokių knygų biblioteka turi, galima pasižiūr÷ti kompiuteryje. TEISINGAS 

e. Iš bibliotekos Laima iš÷jo laiminga. TEISINGAS 

 

9 Pratimas  

Parašykite tinkamą formą.  

 

1. Aš stengiuosi eiti į darbą p÷sčiomis, bet, kai lyja, važiuoju autobusu (autobusas). 

2. Iš stoties į „Akropolį“ galite nuvažiuoti aštuntu autobusu (aštuntas autobusas). 

3. Kai buvau jauna, labai m÷gau važin÷tis motociklu (motociklas). 

4. Seniau studentai nevažiavo į paskaitas automobiliais (automobiliai). 

5. Būtų labai gerai, jei žmon÷s važiuotų dviračiais (dviračiai). 

6. Kai važiavome į Vokietiją, pusę kelio nuplauk÷me keltu (keltas). 

7. Daug žmonių bijo skristi l÷ktuvu (l÷ktuvas). 

8. Klaip÷doje labai patogu važiuoti mikroautobusiukais (mikroautobusiukai). 
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4 Pamoka – PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

a. Laimai nebuvo svarbu ko mokytis. NETEISINGAS 

b. Laima nori tapti dizainere. TEISINGAS 

c. Sekretor÷ patar÷ Laimai lankyti dizainerių – maketuotojų kursus. TEISINGAS 

d. Laimai patiko profesinio mokymo centras. TEISINGAS 

e. Laima liko patenkinta sekretor÷s pateikta informacija. TEISINGAS 

 

11 Pratimas  

Įrašykite tinkamą formą.  

 
 Pavyzdys: 
 
Ant (siena) sienos   kabo paveikslas. 
 

1. Vidury (kambarys) kambario stovi televizorius. 
 

2. Šuo guli po (k÷d÷) k÷de. 
 
3. Prie (parduotuv÷) parduotuv÷s susirinko žmonių. 

 
4. Mes s÷dime ant (k÷d÷s) k÷d÷s. 

 
5. Vaikai visą dieną vaikščiojo po (miestas) miestą. 

 
6. Už (spinta) spintos yra dulkių siurblys. 

 
7. Visi nusipirkome po (saldainis) saldainį.   

 
8. Seneliams patinka s÷d÷ti prie (židinys) židinio. 

 
9. Nor÷čiau susitikti su (draug÷s) draug÷mis, bet neturiu laiko. 

 
10. Sugrįžo senelis ir be (pinigai) pinigų , ir be (obuoliai) obuolių. 

 
11. Pasak (autorius) autoriaus, jo knygos herojai yra geri, paprasti  žmon÷s.     

 
12. Aš nuolat galvoju apie (brolis) brolį. 

 
13. Aplink (namas) namą augo dideli medžiai. 
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14. Marija, tikriausiai, šįvakar negrįš į (namai) namus.     

 
15. Iki (vestuv÷s) vestuvių liko tik dvi dienos.    

 
16. Visos močiut÷s m÷gsta žiūr÷ti pro (langas) langą. 

 
12 Pratimas  

Kuris žodis tinka: virš, apie, mažiau kaip, apie, tarp, mažiau kaip, nuo...iki.  

 
a) Vyksta akcija: visi DVD filmai kainuoja mažiau kaip dešimt litų. 

b) Tas geltonas dviratis kainuoja apie 700 litų. Aš tiksliai neprisimenu. 

c) Už pietus mūsų restorane mok÷site nuo 20 iki 50 litų. 

d) Asmenims, kurių amžius mažiau kaip 18 metų, alkoholio neparduodame. 

e) Suma, kurią mok÷site už kelionę iš Klaip÷dos į Vilnių, yra apie 30 ir 70 litų. 

f) Aš pareisiu apie ketvirtą valandą popiet. 

g) Aš negaliu mok÷ti virš 600 litų per m÷nesį. Tai yra per daug. 
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5 Pamoka – POKALBIS SU STUDENTE 

13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Student÷ ką tik grįžo iš Italijos. TEISINGAS 

b. Laima pagyr÷ studentę už jos gerą širdį. TEISINGAS 

c. Student÷ savarankiškai išmoko prancūzų, italų ir anglų kalbas. NETEISINGAS 

d. Student÷ svajoja apie darnią šeimą. TEISINGAS 

e. Laima nebenor÷jo kalb÷tis su studente. NETEISINGAS 

 

14 Pratimas  

Parinkite (pabraukite) tinkamą formą.  

 

1. (Jai, ji, ją, jos) pasak÷, kad finansų ir mokesčių specialist÷ Daiva (dirbau, dirbu, 

dirbs, dirbtų) rytoj iš (rytai, rytų, rytuose, rytais, ryto). 

2. Aš (išrašiau, atrašiau, parašiau, prašiau) prašymą, kad (man, manęs, mane) 

perkeltų dirbti į (lengvesnio, lengvesniam, lengvesnį ) darbą nuo sausio (pirmo, pirmosios, 

pirmai, pirmą). 

3. Administrator÷ (mandagu, mandagiau, mandagi, mandagiai) pasisveikino ir 

paklaus÷: „(Kaip, ką, kod÷l, ko) (pageidausite, pageidautum÷te, pageidavote)“? 

4. Aš paaiškinau, kad (nori, noriu, nor÷čiau, nor÷s) pasikalb÷ti d÷l darbo su 

(vadybininkų, vadybininku, vadybininko). 

5. Gal (galite, gal÷tum÷te, gal÷čiau, gal÷site) patarti, (kurios, kuriai, kuri, kurių) 

profesijos dabar yra (populiariausi, populiariausios, populiariausių). 

6. Aš nem÷gstu (juoduoju, juodąjį, juodojo) (šokoladu, šokoladą, šokolado), o 

(seserys, seseriai, sesers) nepatinka (pieninis šokoladas, pieninio šokolado). 

 

15 Pratimas  

Įrašykite tinkamas praleistų žodžių formas 

 

1. Pusryčius aš valgau namie (namas), o pietus – kavin÷je (kavin÷). 
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2. Katinas m÷gsta gul÷ti po stalu (stalas) arba ant palang÷s (palang÷). 

3. Už dvidešimt penkis litus (25 Lt) pirkau g÷lių (g÷l÷s). 

4. Ant k÷d÷s (k÷d÷), kuri stovi prie lango (langas), kaimyn÷ paliko žurnalą (žurnalas). 

5. Prašom paskambinti direktoriui (direktorius) po pietų  (pietūs), jis grįš apie 

keturioliktą valandą (14 val.). 

6. Užeisiu pas kaimynę (kaimyn÷), kuri gyvena antrame aukšte (antras aukštas) ir po 

pusvalandžio (pusvalandis) grįšiu namo (namas). 

7. Ar tu ieškai naujo darbo (naujas darbas)? 

8. Nuo dvyliktos (12) iki penkioliktos (15) valandos (valanda) mes mokom÷s lietuvių 

kalbos (lietuvių kalba). 

 

16 Pratimas  

Kas čia tinka?  

 

1. Kada _______ gausime pinigus? Mes laukiame jau tris savaites! 

▲ greit ► prieš tai ▼ pagaliau 

2. Mano nuomone, tas butas _______ negražus. Jis netgi palyginti bjaurus. 

▲ gana ► visų pirma ▼ visiškai 

3. Namas yra palyginti didelis ir kainuoja _______. 

▲ nedaug ► po truputį ▼ gerai 

4. Namas yra tikrai per brangus, tiek už jį _______ negali mok÷ti. 

▲ niekas ► kiekvienas ▼ kažkas 

5. Kartais jūs galite švęsti ilgiau, bet _______ turite savo kaimynus informuoti. 

▲ v÷liau ► prieš tai ▼ mielai 

6. Ši knyga kainuoja 15 litų, o ši – tik 10! Tai yra taip pigu, aš pirksiu jas _______. 

▲ mielai ► abi ▼ kartu 

7. Aš dirbu 8 valandas, _______ 7 _______ 15 valandos. 

▲ nuo ... iki ► nuo ... prie ▼ tarp ... ir 

8. Mes negalime eiti pasivaikščioti, _______ palyginti šalta. 

▲ nors ► lauke ▼ tolyn 

9. Kartais _______ aš esu visai nepavargęs; tada aš skaitau. 

▲ v÷liau ► vakarais ▼ palyginti 
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10. _______ paprastai aš geriu arbatą, bet šiandien nor÷čiau kavos. 

▲ nors ► prieš tai ▼ pagaliau 
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MODULIS 11 
 

 

KELIONöS 

 

Kelion ÷s 

Modulis susijęs su kelionių tema: kokiu transportu galima keliauti? Kaip pasirinkti transporto 

priemonę? Kur rasti informacijos apie transporto priemones? Kaip užsisakyti kelionę? Šalies 

informacijoje pateikiama informacija apie Lietuvos geležinkelių tinklą, vandens transportą, 

tarptautinius oro uostus, viešąjį transportą, kelion÷s dokumentus.  

Modulio turinys  
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Kelion÷s užsakymas Pokalbis telefonu  Veikiamosios ir neveikiamosios 
rūšies dalyviai 

Kelion÷s traukiniu, 
automobiliu ir kitu transportu  

Dialogas Veikiamosios ir neveikiamosios 
rūšies dalyviai, pusdalyviai ir 
padalyviai 

Dokumentai ir kelion÷s Dialogas Dalyviai 
Ekskursija  Dialogas Neveikiamieji dalyviai 
Viešasis transportas  Dialogas Linksniavimas, veikiamieji ir 

neveikiamieji dalyviai 
Šalies informacija Pateikta informacija Lietuvos geležinkelių tinklas, 

vandens transportas, oro uostai, 
viešasis transportas, kelion÷s 
dokumentai 
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Dialogas Nr. 1 

 

Kelion ÷s užsakymas  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 11.1) 

 

 

Kelionių agentūra: Laba  diena. Kelionių agentūra „Turas”. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Rasa: Laba diena. Nor÷čiau užsisakyti bilietus. Pageidaučiau keliauti traukiniu.  

Kelionių agentūra: Sakykite, kur vyksite? 

Rasa: Vyksiu į Maskvą. 

Kelionių agentūra: Sakykite, ar nor÷site  bilieto ir atgal? 

Rasa: Taip. 

Kelionių agentūra: Kada nor÷tum÷te išvykti? 

Rasa: Nor÷čiau išvykti šį šeštadienį. O grįžti nor÷čiau kitą šeštadienį, v÷lai 

vakare. 

Kelionių agentūra: Traukinys į Maskvą išvyksta 3 valandą ryte. O grįžimui siūlyčiau traukinį 

iš Maskvos, išvykstantį kitą šeštadienį, 22 valandą vakare. 

Rasa: Gerai, man viskas tinka. 

Pokalbis 
 
Situacija: Rasa telefonu 
bendrauja su kelionių 
agentūra pirkdama  traukinio 
bilietus į Maskvą.  
 
Veik÷jai: Rasa, Kelionių 
agentūra 
 
Vieta: Kelionių agentūra. 
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Kelionių agentūra: Minut÷lę. Tuoj patikrinsiu kainas. Bilieto kaina į abi puses 500 litų. 

Rasa: Ačiū. Taip, man tikrai tinka. 

Kelionių agentūra: Gerai. Jums reik÷tų vieno bilieto ar daugiau? 

Rasa: Ne, ne, reikia tik vieno bilieto. 

Kelionių agentūra: Taip, gerai. Pasakykite savo vardą ir pavardę. 

Rasa: Mano vardas Rasa, o pavard÷ Mironyt÷. 

Kelionių agentūra: Puiku. Sakykite, o kaip Jums patogiau būtų atsiimti bilietus? Galbūt 

gal÷site atvykti pas mus į kelionių agentūrą? Tiesa, gal÷čiau Jums 

bilietus atsiųsti elektroniniu paštu. Juos gal÷tum÷te atsispausdinti. Be 

to, reik÷tų apmok÷ti sąskaitą per 24 valandas, nes kitaip bilietų 

rezervacija gali būti atšaukta. 

Rasa: Taip, supratau. Gal gal÷tum÷te bilietus man atsiųsti elektroniniu paštu? 

Mano adresas rasa.mironyt÷@gmail.com 

Kelionių agentūra: Puiku. Bilietus ir sąskaitą Jums atsiųsiu po 15 minučių. Geros Jums 

dienos. Viso geriausio. 

Rasa:  D÷kinga.
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa ketina vykti į Maskvą. 

b. Maskvoje Rasa ketina būti savaitę. 

c. Rasa pageidavo bilietus gauti elektroniniu paštu. 

d. Rasa nerimavo, ar gaus bilietus. 

e. Kelionių agentūros konsultant÷ pažad÷jo bilietus pristatyti į namus. 

 

2 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį iš skliaustuose nurodytų 

veiksmažodžių.  

 

1. Skambino anksčiau su firmos reikalais (susieti, susieja, susiejo) ______________ 

žmogus. 

2. Mums reikia (išsilavinti, išsilavina, išsilavino) _______________ žmonių. 

3. Tas vaikinas man atrodo (matyti, mato, mat÷) ______________________________.  

4. Tokio (išpuikti, išpuiksta, išpuiko) _________________ ir (išlepinti, išlepina, išlepino) 

________________ vaiko dar nesu mačiusi. 

5. Šio paveikslo autorius – (nežinoti, nežino, nežinojo) _________________. 

6. Ar turite (kramtyti, kramto, kramt÷)   _______________ gumos? 

7. Tie vaikai man pasirod÷ (matyti, mato, mat÷) _________________.  

8. D÷l tos vienos (išprot÷ti, išprot÷ja, išprot÷jo) _____________  moters, niekas čia 

taisyklių nelaužys. 

9. Rytoj meniu bus patiekiamas (kimšti, kemša, kimšo) _______________ karpis. 

10. Nor÷site (rūkyti, rūko, rūk÷) ____________ ar (vytinti, vytina, vytino) _____________ 

dešros?  

11. Ar geriau jums pasiūlyti (sūdyti, sūdo, sūd÷) _______________ žuvies. 

12. Ar tie grybai (valgyti, valgo, valg÷) _______________? 
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13. Aš nem÷gstu (marinuoti, marinuoja, marinavo) _______________ agurkų. 

14. Šiems (rauginti, raugina, raugino) ___________________ kopūstams trūksta druskos. 

15. Ji buvo (pasirengti, pasirengia, pasireng÷) _________________ naujai kelionei. 

16. Prie jos drabužių buvo (priderinti, priderina, priderino) ______________ batai ir 

aksesuarai. 

17. L÷ktuvas buvo jau (pakilti, pakyla, pakilo) ______________________. 

18. Senutei skaud÷jo (susukti, susuka, susuko) __________________ sąnarius. 

19. Ateik į (nemok÷ti, nemoka, nemok÷jo) ___________________ seminarą.  

 

3 Pratimas  

Įrašykite reikiamos rūšies dalyvius.  

1. Egzistuoja įvairūs muzikos instrumentai – (mušti) ___________, (pūsti) 

____________.  

2. Gydytojas paskyr÷ vaistus, kuriuos turiu gerti po pietų, po keturis (valgyti) 

________________ šaukštus.  

3. Paliejau vandens ant stalo, tod÷l ieškau (sugerti) _________________ popieriaus.  

4. Miestas augo labai greitai, nebeliko (apgriūti) _______________ pastatų, (apleisti) 

_________________ namų.  

5. Pro (apšalti) _______________langą vaikai pamat÷ (ateiti) ________________ 

moterį.  

6. Petras taip sutvark÷ namus, kad matosi neti (blizg÷ti) ___________________ 

grindys.  
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Dialogas Nr. 2 

 

Kelion ÷s traukiniu, automobiliu ir kitu transportu  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 11.2) 

 

 

Loreta: Sveika. Ko ieškai žem÷lapyje? Ketini kur nors važiuoti? 

Rasa: Taip. Draugas pakviet÷ mane pas jį pasisvečiuoti kaime, Vilniaus 

rajone. Vykti tur÷čiau kitą savaitgalį. Tik nesu įsitikinusi tuo, kokia 

transporto priemone būtų geriausiai ten nuvažiuoti. 

Loreta: Na, manau, lengviausia ten būtų nuvykti automobiliu. Tačiau kelias 

ilgokas, tod÷l vienai važiuoti būtų tikrai sunku. 

Rasa: Na, taip. Be to, mano mašina remontuojamas, ir kas žino, ar ją meistrai 

sp÷s suremontuoti iki kelion÷s. 

Loreta: Na, tuomet gali vykti autobusu. Gal÷tum paskambinti į autobusų stotį ir 

paklausti, kada išvyksta autobusas. 

Pokalbis 
 
Situacija: Rasa nori nuvykti 
pas draugą į kaimą ir ieško 
patogiausios transporto 
priemon÷s.  
 
Veik÷jai: Rasa, Loreta 
 
Vieta: biure. 
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Rasa: Jau patikrinau internete. Deja, n÷ra patogaus maršruto. Reik÷tų 

pers÷sti vieną kartą. Ir, deja, ilgokai reik÷tų laukti atvykstančio kito 

autobuso. 

Loreta: O kaip kelion÷ traukiniu? Kelion÷ traukiniu būtų tikrai trumpesn÷ nei 

kelion÷ autobusu. Be to, tu turi studento pažym÷jimą, tod÷l kaina tikrai 

nebus didel÷. Važiuoti traukiniu labai patogu. Traukinyje gali dirbti 

kompiuteriu arba skaityti knygą. Kiekvienąkart, kai važiuoju traukiniu, 

būnu labai patenkinta kelione.  

Rasa: Ačiū tau. Važiuoti traukiniu labai gera id÷ja. Visai buvau apie tai 

pamiršusi. Gal žinai, kur būtų galima rasti traukinių tvarkaraščius 

internete? 

Loreta: Taip, žinau. Bet galime dabar kartu nuvykti į traukinių stotį. Pažiūr÷sime 

tvarkaraščius. O tu, jei tiks laikas, nusipirksi bilietą. 

Rasa: Žinoma, galime ten nuvažiuoti dabar. Tu atvažiavai mašina? 

Loreta: Taip, mašiina . Galime dabar ten ir nuvažiuoti. 

Rasa: Puiku.  
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa n÷ra tikra, kokia transporto priemone būtų geriausia vykti į kaimą pas draugą.  

b. Loreta patar÷ draugei vykti autobusu, bet Rasa nesutiko. 

c. Važiuoti automobiliu Rasa atsisak÷. 

d. Rasa ir Loreta nusprend÷ kartu vykti į autobusų stotį. 

e. Rasa į pasimatymą su drauge atvyko troleibusu. 

 

5 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį, pusdalyvį ar padalyvį iš 

skliaustuose nurodytų veiksmažodžių. Įrašykite jį.  

 

Dingęs berniukas 

Tuo metu, kai visi ieško (dingti, dingsta, dingo) ____________________ student÷s iš miesto,  

kaime – neįtik÷tinas abejingumas - be žinios (prapulti, prapuola, prapuol÷) 

__________________ Arūnui. (Praeiti, praeina, pra÷jo) ____________________________ 

savaitę į mokyklą (išeiti, išeina, iš÷jo) _____________________, bet taip jos ir (nepasiekti, 

nepasiekia, nepasiek÷) __________________________ paauglio tik šiandien prad÷s ieškoti 

kariai. Tik (įsikišti, įsikiša, įsikišo)______________________ pareigūnui reikalai pajud÷jo. 

Berniuko mama pasakoja, kad pirmą naktį po jo dingimo ją kr÷t÷ nežmoniškas šaltis. 

Košmaruose mama reg÷jo savo vaiką, (šalti, šąla, šalo) _____________________ miške. 

Visiems susidom÷jus šia istorija, paaišk÷jo ir sunkiai (suvokti, suvokia, suvok÷) 

_______________________ mokyklos, kurią lank÷ berniukas, pedagogų abejingumas. Tylos 

siena (atsitverti, atsitveria, atsitv÷r÷) ________________________ pagrindin÷ mokykla su 

žiniasklaida leidžia bendrauti tik direktoriaus pavaduotojai, kuri, kaip (užsukti, užsuka, 

užsuko) ______________________, kartoja vieną frazę: „Mokykloje dirba krizių valdymo 

komanda“. Nors ne paslaptis, kad Arūnas tiesiog maldavo mamos, kad ji perkeltų jį į kitą 

mokyklą. Mama tai žad÷jo padaryti (pasibaigti, pasibaigia, pasibaig÷) 

_____________________ trimestrui. Pareigūnas (nebijoti, nebijo, nebijojo) 
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__________________________ susigadinti santykių su (būti, yra, buvo) 

__________________________ kolegomis iš policijos ir (nepaisyti, nepaiso, nepais÷) 

________________________ mokytojų abejingumo daro viską, kad Arūno paieška pajud÷tų 

iš mirties taško. Sunki tiesa, kurią privalome žinoti, nes niekas (neapsaugoti, neapsaugo, 

neapsaugojo) ___________________________ nuo nelaim÷s.  

 

6 Pratimas  

Sugalvokite po sakinį su duotais dalyviais.  

Pavogtus -  

Parengtas –  

Gerbiamas –  

Giriamas – 

Guodžiamas – 

Nusipirkusių – 

Ateisianti – 

Peržengęs – 

Apleistame 
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Dialogas Nr. 3 

 

Dokumentai ir kelion ÷s 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 11.3) 

 

 

Rūta: Kur išsiruošei? Kažkur išvažiuoji? 

Rasa: Lekiu į oro uostą. Šiandien išskrendu aplankyti t÷vų. 

Rūta: Puiku. Ilgai ten būsi? 

Rasa: Dar nežinau. Turiu šiokių tokių reikalų. Neaišku, per kiek laiko pavyks 

man viską padaryti. Kol kas esu nusipirkusi bilietą tik į vieną pusę. Kai 

tik susitvarkysiu reikalus, iškart grįšiu. 

Rūta: Ar kas nors negerai? 

Rasa: Mano paso galiojimo laikas netrukus baigsis. Reik÷tų nedelsiant 

atnaujinti. Taip pat noriu pasigaminti naują asmens tapatyb÷s kortelę. 

Neseniai ji buvo pavogta. 

Rūta: Tikrai? Kaip baisu. Ar pranešei apie tai policijai? 

Pokalbis 
 
Situacija: Rasa išsiruoš÷ į 
kelionę pas t÷vus. Rūtai 
pasakoja apie pavogtą 
asmens tapatyb÷s kortelę. 
 
Veik÷jai: Rasa, Rūta 
 
Vieta: biure 
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Rasa: Taip, žinoma, kad pranešiau. Prieš pat vagystę buvau pasidariusi jos 

kopiją. Policija žino visus reikalingus duomenis ir pažad÷jo man 

pranešti, jei kas nors bandys ja nelegaliai pasinaudoti. 

Rūta: O kada baigiasi paso galiojimo laikas? Man atrodo, kad negalima 

keliauti po užsienį, jeigu paso galiojimo laikas yra mažiau nei trys 

m÷nesiai. 

Rasa: Taip, taip, žinau. Mano paso galiojimo laikas baigiasi po keturių 

m÷nesių, tod÷l ir nusprendžiau kuo greičiau jį pasikeisti. 

Rūta: Labai gerai. Na, gerai netrukdysiu tavęs, dar pav÷luosi į l÷ktuvą. Ar jau 

turi bilietus? 

Rasa: Taip. Turiu pasą, o daugiau nieko ir nereikia. Dabar l÷ktuvo bilietai 

dažniausiai būna elektroniniai, užtenka parodyti tik pasą.  

Rūta: Supratau. Na, tai s÷km÷s. Pranešk, kai grįši, būtinai pasimatysime. 

Rasa: Gerai, Rūta, būtinai tau paskambinsiu, kai tik grįšiu. O dabar lekiu, nes 

kitaip pav÷luosiu į l÷ktuvą. Iki. 

Rūta: Iki. Gero kelio ir nuostabios viešnag÷s t÷vų namuose. 
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7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa rytoj išskris aplankyti t÷vų. 

b. Rasa nusipirko bilietus į vieną pusę. 

c. Rasa buvo apvogta.  

d. Rasos paso galiojimo laikas baigiasi po keturių m÷nesių, tod÷l jai būtinai reikia kuo 

greičiau jį pasikeisti. 

e. Rūta papraš÷ Rasos susisiekti su ja. 

 

8 Pratimas  

Sukurkite sakinius su šiais dalyviais:  

einančiais, mylimas, keptas, išaukl÷tas, kuriančio, išsilavinęs, patikimo, manančiam, ištikimu, 

išeinantys.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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9 Pratimas  

Suderinkite dalyvius su daiktavardžiais. 

 

Pamestąjį  k÷dę 

Kvepian čiąsias cukrus 

Mirtin ų  laiškuose 

Laiming ąją  bilietas 

Laukt ąją vaist ų 

Supamasis  G ÷l÷s  

Snaudžiantis  pas ą 

Raudon ąsias žvak ÷ 

Rudąją  pabaisa 

Neišsi ųstuose  Kelion ÷  
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Dialogas Nr. 4 

 

Ekskursija  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 11.4) 

 

 

Giedr÷: Šį savaitgalį kartu su draugais nutar÷me vykti į ekskursiją. Gal nor÷tum 

prisijungti? 

Rasa: O kur keliausite? 

Giedr÷: Mano draugas dirba nedidel÷je vyno parduotuv÷l÷je, tod÷l nenuostabu, 

kad labai domisi vynu. Jis sužinojo, kad šį savaitgalį Nidoje 

organizuojamas vyno festivalis. Tod÷l ten ir keliaujame. Manau, bus 

tikrai smagu.  

Rasa: Skamba gerai. Gal gal÷čiau sužinoti daugiau: kas, kur ir kaip? 

Giedr÷: Iškeliaujame anksti, šeštadienį, traukiniu. Išvažiuojame 6 ryto. Kelion÷ 

truks apie dvi su puse valandos. Dar neužsisak÷me viešbučio, tad, jeigu 

prisijungsi, gal÷sime gyventi kartu. Na, o festivalis prasid÷s šeštadienį 

vakare. Bus nemažai vyno degustacijų, koncertų, tad, manau, 

užsibūsime iki v÷lumos. 

Pokalbis 
 
Situacija: Giedr÷ planuoja 
vykti į vyno festivalį ir kviečia 
Giedrę prisijungti. 
 
Veik÷jai: Rasa, Gied÷ 
 
Vieta: kavin÷ 
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Rasa: Puiku. Kokie sekmadienio planai? 

Giedr÷: Nieko ypatinga. Sekmadienį planuojame praleisti ramiai. Nidoje yra 

puikios marios. Gal÷tume pasimaudyti, pasideginti saul÷je. Pasilepinti. 

O sekmadienio vakare, 7 valandą, iškeliausime namo. 

Rasa: Puiku, viskas idealiai tinka. Vykstu ir aš. 

Giedr÷: Nuostabu. Paskambinsiu tau v÷liau ir darkart viską aptarsime. 

Rasa: Labai gerai. Lauksiu žinių. 
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10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Giedr÷ ketina vykti į ekskursiją po Lietuvą. 

b. Giedr÷s draugas yra vyno pardav÷jas. 

c. Giedr÷ dar nesp÷jo užsisakyti viešbučio. 

d. Giedr÷ pasiūl÷ Rasai gyventi kartu. 

e. Giedr÷ pasiūl÷ Rasai darkart susitikti ir aptarti kelion÷s detales. 

 

11 Pratimas  

Sugalvokite klausimų pavartodami įvairių linksnių veikiamosios ir neveikiamosios rūšies 

dalyvių  .  

Veikiamoji r ūšis  

Paš÷lęs vaikinas, pasitikintis žmogus, ištikimas vyras, užsispyręs berniukas, trokštantis 

nuotykių, pasipūtęs vaikas, išpuikęs niekšas, turintis galvoje, galvojantis apie, ieškantis 

naudos, m÷gstantis ledus, b÷gantis šuo, tylinti moteris,  žydinčios g÷l÷s, žaliuojantis medis, 

plev÷suojanti v÷liava, triuškinanti pergal÷, atsiv÷rusios durys. 

Neveikiamoji r ūšis 

Neperkalbamas žmogus, nepatikimas bendradarbis, nesukalbama ponia,  išlavintas skonis, 

baigta byla, nebaudžiamas žmogus, nepakaltinamas ligonis, skaityta knyga, sugautos 

krevet÷s, nepagražinta tiesa, pagardintas patiekalas, nupudruotas veidas, neįprastas 

gyvenimo būdas, išlepinta žmona. 

Pavyzdys: 

Ar kas nors mat÷te tą paš÷lusį vaikiną? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį, pusdalyvį ar padalyvį iš 

skliaustuose nurodytų veiksmažodžių. Įrašykite jį.  

 
Vaida Karpien÷ yra iš Marijampol÷s; bet dabar ji ir jos šeima gyvena Utenoje. Ji yra 

išsiskyrusi ir turi du vaikus. Ponia Karpien÷ yra siuv÷ja. Bet dabar ji nedirba, yra namų 

šeiminink÷: vaikai dar labai maži. Dalios pom÷gis (hobis) yra mezgimas. Ji labai m÷gsta 

skaityti knygas vakarais. 

 

Roma ir Tomas Guriai gyvena Šilal÷je. Jie yra ūkininkai ir dirba kartu. Roma ir Tomas 

turi kaimo turizmo sodybą. Vaitkai turi penkis vaikus. Vienas sūnus Vilniuje studijuoja 

architektūrą, o kitas – geografiją Klaip÷doje. Kiti trys vaikai yra dar mokiniai. Bet ir jie nenori 

būti ūkininkai, nori gyventi ir dirbti mieste. Ūkininko darbas yra labai sunkus. M÷gstamiausia 

Romos ir Tomo veikla – vandens pramogos. 

 

Elena Mulyt÷ yra okulist÷. Ji netek÷jusi ir neturi vaikų. Elena gyvena Pasvalyje ir dirba 

optikos salone bei poliklinikoje. Kasdien ji, kaip ir visi okulistai bei gydytojai, turi dirbti labai 

daug. Vakarais ji m÷gsta groti gitara. Tai yra Elenos pom÷gis. 
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Jonas Gylys, santechnikas, gyvena Vilkaviškyje. Ten jis turi savo įmonę. Ponas Gylys 

yra nevedęs. Jis dažnai važiuoja pas klientus į namus, nes toks yra jo darbas. Jo pom÷gis 

yra žvejuba. Jis visada, kai turi laisvo laiko vyksta žvejoti. Jonas šiuo metu yra susižad÷jęs ir 

vaikų dar neturi bei neplanuoja jų tur÷ti artimiausioje ateityje, kol nesukurs tvirto pagrindo. 

 
Vardas, 

pavard ÷ 
Profesija 

Gyvenamoji 

vieta 

Šeimos 

pad÷tis 
Vaikai Pom÷gis 

V. Karpien ÷      

R. ir T. 

Guriai 

     

E. Mulyt ÷      

J. Gylys      

 



 

 

Modulis 11       Puslapis - 332 - 

Dialogas Nr. 5 

 

Viešasis transportas  

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 11.5) 

 

 

Rasa: Laba diena. Labai atsirašau, kad Jus trukdau, bet nor÷čiau šio to Jūsų 

paklausti. 

Moteris gatv÷je: Taip, žinoma, prašau, klauskite. 

Rasa: Esu nevietin÷. Nor÷čiau rasti miesto savivaldybę. Gatv÷je sutikta 

moteris man sak÷, kad ji yra čia kažkur netoliese. öjau jos nurodytu 

keliu,  bet, manau, kad pasiklydau. Nebesusigaudau, kur ją rasti. Gal 

gal÷tum÷te man pad÷ti? 

Moteris gatv÷je: Na, kažkas Jums suteik÷ netikslią informaciją. Savivaldyb÷ yra kitame 

miesto gale. Nuo čia n÷ra labai toli, bet geriausia būtų važiuoti 

autobusu. Autobusu nuvažiuosite greičiau ir patogiau. 

Rasa: Sakykite, koks autobusas ten važiuoja? 

Moteris gatv÷je: Į tą pusę važiuoja 24 autobusas. Turite grįžti Tiltų gatve iki Pajūrio 

restorano, palaukite autobusų stotel÷je, kuri bus netoli vaistin÷s. Reik÷s 

Pokalbis 
 
Situacija: Giedr÷ planuoja 
vykti į vyno festivalį ir kviečia 
Giedrę prisijungti. 
 
Veik÷jai: Rasa, moteris 
gatv÷je 
 
Vieta: pokalbis tarp Rasos ir 
moters gatv÷je. 
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važiuoti apie 20 minučių. Kai privažiuosite centrinę aikštę, išlipkite iš 

autobuso ir tuomet eikite p÷sčiomis. Tiesiog eikite per aikštę ir kitame 

jos gale pamatysite didelį pastatą, ten ir bus savivaldyb÷. 

Rasa: Labai ačiū Jums už pagalbą. Sakykite, koks autobusas ten važiuoja? 

Pamiršau. 25? 

Moteris gatv÷je: Ne, ne, 24 autobusas. Jis važiuoja labai dažnai, kas 5 minutes, tod÷l 

greitai jo sulauksite. 

Rasa: Labai Jums ačiū už pagalbą. 

Moteris gatv÷je: N÷ra už ką. Geros dienos. 

Rasa: Ir Jums geros dienos. Viso gero. 
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13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa pasiklydo. 

b. Gatv÷je sutikta moteris apgavo Rasą. 

c. Gatv÷je sutiktas vyras paaiškino Rasai, kaip reikia nuvažiuoti iki savivaldyb÷s. 

d. 24 autobusas važiuoja pakankamai retai. 

e. Rasa nusprend÷ į savivaldybę važiuoti kitą dieną. 

 

14 Pratimas  

Pažym÷kite taisyklingus variantus. Šiame pratime yra leksikos, žodžių darybos, morfologijos 

ir sintaks÷s klaidų.  

1. Jei kas netinka, kreipkit÷s pas pavaduotoją / į pavaduotoją. 

2. Kur tik neisi / kad ir kur eisi, visur sutiksi tuos pačius žmones. 

3. D÷l ES l÷šų skirstymo tarp koalicijos partnerių kyla nepagrįstų ginčų ir nesutarimų / 

nepagrįsti ginčai ir nesutarimai. 

4. Ar tie maisto produktai tinkami vartojimui / vartoti? 

5. Tokio darbo pabaigoje tyr÷jas būtinai prieis išvados / prie išvados, kad visa tai jis 

padarytų kitaip. 

6. Klas÷je aš stengiausi likti nematomu / nematomas, nors iš pradžių pradinukai 

stengdavosi manęs klausti, manydami, kad aš esu jų antrasis mokytojas. 

7. Tuo pačiu / kartu jos parodo, kad n÷ra vienintel÷s metodologijos, kaip atlikti tyrimą. 

8. Kokios knygos neskaitau / kad ir kokią knygą skaitau, negaliu susikaupti. 

9. Kariai tam, kad pakelti / pakeltų didelį fizinį krūvį, turi daug treniruotis. 

10. Nors ir labai nuoširdžiai kviet÷, bet pietų valgyti / pietus valgyti at÷jo vos keli 

kolegos. 
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GRAMATIKA  

Dalyviai  

 

Dalyvis - tai linksniuojama veiksmažodžio forma, tu rinti b ūdvardžio ypatybi ų.  

Dalyviai reiškia iš veiksmo kylan čią daikto ypatyb ę arba aplinkyb ę.  

Dalyviai gali būti sangrąžiniai ir įvardžiuotiniai. 

Dalyviai yra dviejų rūšių: veikiamieji ir neveikiamieji .  

Veikiamieji turi keturis laikus, neveikiamieji - tris. 

 

Veikiamieji dalyviai  

 

Reiškia daikto ypatyb ę, kylan čią iš jo paties veiksmo  (rašąs mokinys, skrendąs 

l÷ktuvas, plaukianti gulb÷). 

Esamasis laikas  

1. Šio laiko dalyviai daromi iš veiksmažodžio esamo jo laiko kamieno ir priesag ų bei 

galūnių: 

a) -ąs, -antis, -anti  (padaryti iš I ir III asmenuot÷s veiksmažodžių), -iąs, -iantis, -ianti  po 

minkšto priebalsio. 

einąs, einantis, einanti; 

plaukiąs, plaukiantis, plaukianti. 

b) -įs, -intis, -inti  (padaryti iš II asmenuot÷s veiksmažodžių).  

tylįs, tylintis, tylinti. 

2. Šiose esamojo laiko vyriškosios gimin÷s dalyvių vienaskaitos vardininko  galūn÷se 

rašome nosines balses: -ąs, -iąs, -įs.  

einąs, žiūrįs, rašąs, kuriąs, buriąs. 

3. Esamojo laiko vyriškosios gimin÷s dalyvių daugiskaitos vardininko  galūn÷se rašome 

nosines balses -ą, -į, jeigu vienaskaitos vardininke yra -ąs, -įs.  

einą, žiūrį, rašą (einąs, žiūrįs, rašąs). 

4. Esamojo laiko vyriškosios gimin÷s dalyviai vienaskaitos vardininke  turi ir priesagas -

antis, -intis.  

b÷gantis, nešantis, sakantis; 
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mylintis, tylintis, žiūrintis. 

5. Esamojo ir būsimojo laiko dalyvių daugiskaitos vardininko  galūn÷ yra -ys , jei 

vienaskaitos vardininko yra -antis, -intis.   

b÷gantis – b÷gantys, žiūrintis – žiūrintys, sakantis – sakantys; 

b÷gsiantis – b÷gsiantys, nešiantis – nešiantys, sakysiantis – sakysiantys. 

6. Vyriškosios ir moteriškosios gimin÷s dalyvių esamojo laiko kamiene po minkštojo 

priebalsio rašome -iant; -ian č- (tariame -ent- -enč-).  

verkianti, verkiančio, plaukiančiai.  

Būtasis kartinis laikas   

1. Šio laiko dalyviai daromi iš veiksmažodži ų būtojo kartinio laiko kamieno, 

pridedant -ęs, -usi, -iusi.  

drabstęs, drabsčiusi, gul÷jęs, gul÷jusi; 

krapštęs, krapščiusi, plaukiojęs, plaukiojusi; 

steb÷jęs, steb÷jusi, vežiojęs, vežiojusi. 

2. Vyriškosios gimin÷s vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko gal ūn÷se rašome ę (-ęs, -

ę).  

dirbęs, dirbę; laikęs, laikę; tur÷jęs, tur÷ję.  

Būtasis dažninis laikas   

1. Šio laiko dalyviai daromi iš to paties laiko vei ksmažodži ų kamieno, pridedant -ęs, -

usi.   

matydavęs, matydavusi, skalaudavęs, skalaudavusi. 

2. Vyriškosios gimin÷s vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko gal ūn÷s yra -ęs, -ę. 

plasnodavęs, plasnodavę, vaitodavęs, vaitodavę. 

3. Sangr ąžiniai  būtojo kartinio laiko vyriškosios gimin÷s dalyviai turi gale -ę- prieš 

sangrąžos dalelę -is, -si.   

laikydavęsis, laikydavęsi; matydavęsis, matydavęsi; kalb÷davęsis, kalb÷davęsi.  

Būsimasis laikas  

1. Padaromi iš b ūsimojo laiko veiksmažodži ų kamieno, pridedant -iąs, -ianti  (iš 2-ojo 

asmens kamieno).  

eisiąs, eisianti, steb÷siąs, steb÷sianti, vešiąs, vešianti. 

2. Veikiamosios rūšies būsimojo laiko vyriškosios bei moteriškosios gimin÷s dalyvių 
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vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko priesagos ir galūn÷s yra -siąs, -si ą ir -siantis, -

siantys; -sianti, -sian čios . 

eisiąs, eisią, žiūr÷siąs, žiūr÷sią, laikysiąs, laikysią; 

laikysiantis, laikysiantys, kalb÷siantis, kalb÷siantys, eisiantis, eisiantys; 

krypsianti, krypsiančios. 

3. Veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyviai padaromi iš veiksmažodžių būsimojo laiko 

kamieno, tod÷l išlaiko  pakitusias kamieno galo priebalses (s + s = s, š + s = š, z + s = s, ž + 

s = š). 

veši + ąs = vešiąs; 

peši + ąs = pešiąs; 

zysi – zysiąs, zirsi – zirsiąs; 

verši – veršiąs, grįši – grįšiąs. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvi ų linksniavimas 

Esamasis laikas 

Vienaskaita  

V. einantis, -anti  

K. einančio, -čios  

N. einančiam, -čiai  

G. einantį, -čią  

Įn. einančiu, -čia  

Vt. einančiame, -čioje  

Daugiskaita    
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V. einantys, -čios  

K. einančių, - čių  

N. einantiems, -čioms  

G. einančius, -čias  

Įn. einančiais, -čiomis  

Vt. einančiuose, - čiose  

Neveikiamieji dalyviai 

Reiškia daikto ypatybę, kylančią iš kito veik÷jo veiksmo. Jie turi tris laikus. 

1. Esamojo laiko dalyviai daromi iš viso to paties laiko veiksmažodžio 3-iojo asmens 

(galūn÷ išlieka) pridedant -mas, -ma . Po minkšto priebalsio galūn÷ -ia- tariama kaip -e-.  

esamas, esama, mylimas, mylima, skaitomas, skaitoma. 

beriamas,-a, br÷žiamas,-a, laukiamas,-a, lemiamas,-a, verčiamas,-a, grojamas,-a, 

gaubiamas,-a, šaukiamas,-a. 

2. Būtasis laikas  yra tik vienas. N÷ra kartinio ar dažninio. Dalyviai daromi iš bendraties 

kamieno, pridedant -tas, -ta.  

būtas,-a, eitas,-a, matytas,-a, žiūr÷tas,-a. 

3. Būsimojo laiko dalyviai daromi iš to paties laiko vei ksmažodžio 2-ojo asmens 

(galūn÷ išlieka), pridedant -mas, -ma . Šio laiko dalyvių mažai vartojama. 

būsi+mas, -ma = būsimas, būsima. 
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Laikas Esamasis laikas 

Skaičius Linksnis Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
 

K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

b÷gąs              šaukiąs              tylįs 
b÷gantis          šaukiantis          tylintis 
b÷gančio         šaukiančio         tylinčio 
b÷gančiam      šaukiančiam       tylinčiam 
b÷gantį           šaukiantį             tylintį 
b÷gančiu        šaukiančiu           tylinčiu 
b÷gančiame    šaukiančiame      tylinčiame 

 
b÷ganti         šaukianti          tylinti 
b÷gančios     šaukiančios      tylinčios 
b÷gančiai      šaukiančiai       tylinčiai 
b÷gančią       šaukiančią        tylinčią 
b÷gančia       šaukiančia        tylinčia 
b÷gančioje    šaukiančioje     tylinčioje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
 

K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

b÷gą                šaukią               tylį 
b÷gantys         šaukiantys         tylintys 
b÷gančių         šaukiančių         tylinčių 
b÷gantiems     šaukiantiems      tylintiems 
b÷gančius        šaukiančius        tylinčius 
b÷gančiais       šaukiančiais       tylinčiais 
b÷gančiuose    šaukiančiuose    tylinčiuose 

 
b÷gančios      skaitytos       tylinčios 
b÷gančių        skaitytų        tylinčių 
b÷gančioms   skaitytoms    tylinčioms 
b÷gančias       skaitytas       tylinčias 
b÷gančiomis  skaitytomis   tylinčiomis 
b÷gančiose     skaitytose     tylinčiose 

 
 

Laikas Būtasis kartinis laikas 

Skaičius Linksnis Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

b÷gęs              šaukęs             tyl÷jęs 
b÷gusio          šaukusio          tyl÷jusio 
b÷gusiam       šaukusiam       tyl÷jusiam 
b÷gusį            šaukusį            tyl÷jusį 
b÷gusiu          šaukusiu          tyl÷jusiu 
b÷gusiame      šaukusiame     tyl÷jusiame 

b÷gusi         šaukusi          tyl÷jusi 
b÷gusios     šaukusios       tyl÷jusios 
b÷gusiai      šaukusiai       tyl÷jusiai 
b÷gusią       šaukusią        tyl÷jusią 
b÷gusia       šaukusia        tyl÷jusia 
b÷gusioje    šaukusioje     tyl÷jusioje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

b÷gę                čiuožę              tyl÷ję 
b÷gusių           čiuožusių         tyl÷jusių 
b÷gusiems      čiuožusiems     tyl÷jusiems 
b÷gusius         čiuožusius       tyl÷jusius 
b÷gusiais        čiuožusiais      tyl÷jusiais 
b÷gusiuose     čiuožusiuose   tyl÷jusiuose 

b÷gusios       šaukusios        tyl÷jusios 
b÷gusių         šaukusių         tyl÷jusių 
b÷gusioms    šaukusioms     tyl÷jusioms 
b÷gusias       šaukusias         tyl÷jusias 
b÷gusiomis   šaukusiomis    tyl÷jusiomis 
b÷gusiose      šaukusiose      tyl÷jusiose 

 



 

 

Modulis 11       Puslapis - 340 - 

 

Neveikiamoji r ūšis  
 

Laikas Esamasis laikas 

Skaičius Linksnis Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

laukiamas    skaitomas        tylimas 
laukiamo     skaitomo          tylimo 
laukiamam   skaitomam      tylimam 
laukiamą      skaitomą          tylimą 
laukiamu      skaitomu        tylimu 
laukiamame  skaitomame    tylimame 
 

laukiama      skaitoma        tylima 
laukiamos     skaitomos     tylimos 
laukiamai      skaitomai      tylimai 
laukiamą       skaitomą        tylimą 
laukiama       skaitoma        tylima 
laukiamoje    skaitomoje     tylimoje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

laukiami           skaitomi         tylimi 
laukiamų          skaitomų         tylimų 
laukiamiems    skaitomus        tylimiems 
laukiamus        skaitomiems    tylimus 
laukiamais       skaitomais          tylimais 
laukiamuose    skaitomuose       tylimuose 

laukiamos      skaitomos       tylimos 
laukiamų        skaitomų         tylimų 
laukiamoms   skaitomoms     tylimoms 
laukiamas       skaitomas        tylimas 
laukiamomis   skaitomomis    tylimomis 
laukiamose     skaitomose       tylimose 

 
Laikas Būtasis laikas 

Skaičius Linksnis Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

lauktas       skaitytas         tyl÷tas 
laukto         skaityto          tyl÷to 
lauktam      skaitytam       tyl÷tam 
lauktą         skaitytą           tyl÷tą 
lauktu         skaitytu           tyl÷tu 
lauktame    skaitytame      tyl÷tame 
 

laukta       skaityta        tyl÷ta 
lauktos     skaitytos      tyl÷tos 
lauktai      skaitytai      tyl÷tai 
lauktą       skaitytą        tyl÷tą 
laukta       skaityta        tyl÷ta 
lauktoje    skaitytoje     tyl÷toje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

laukti            skaityti            tyl÷ti 
lauktų           skaitytų           tyl÷tų 
lauktiems     skaitytiems      tyl÷tiems 
lauktus         skaitytus          tyl÷tus 
lauktais        skaitytais          tyl÷tais 
lauktuose     skaitytuose       tyl÷tuose 

lauktos      skaitytos        tyl÷tos 
lauktų        skaitytų         tyl÷tų 
lauktoms   skaitytoms     tyl÷toms 
lauktas       skaitytas        tyl÷tas 
lauktomis   skaitytomis    tyl÷tomis 
lauktose     skaitytose       tyl÷tose 
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ŽODYNAS:  

 

1. Pasas, vyr. g., daikt.;  

2. Kelion÷, mot. g., daikt.; 

3. Bilietas, vyr. g., daikt.; 

4. Važiuoti, veiksm.; 

5. Autobusas, vyr. g., daikt.; 

6. Skristi, veiksm.; 

7. Netikslus, būdv.; 

8. Užsakyti, veiksm.; 

9. Dokumentas, vyr. g., daikt.; 

10. Ekskursija, mot. g. daikt.; 

11. Pamesti, veiksm. 

12. Stotis, mot. g., daikt. 

13. Bilietas, vyr. g., daikt. 

 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI:  

 

1 Pamoka – Kelion ÷s užsakymas 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa ketina vykti į Maskvą. TEISINGAS 

b. Maskvoje Rasa ketina būti savaitę. TEISINGAS 

c. Rasa pageidavo bilietus gauti elektroniniu paštu. TEISINGAS 

d. Rasa nerimavo, ar gaus bilietus. NETEISINGAS 

e. Kelionių agentūros konsultant÷ pažad÷jo bilietus pristatyti į namus. NETEISINGAS 

 

2 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį iš skliaustuose nurodytų 

veiksmažodžių.  

 

1. Skambino anksčiau su firmos reikalais (susieti, susieja, susiejo) susijęs žmogus. 

2. Mums reikia (išsilavinti, išsilavina, išsilavino) išsilavinusių žmonių. 

3. Tas vaikinas man atrodo (matyti, mato, mat÷) matytas.  

4. Tokio (išpuikti, išpuiksta, išpuiko) išpuikusio ir (išlepinti, išlepina, išlepino) išlepinto 

vaiko dar nesu mačiusi. 

5. Šio paveikslo autorius – (nežinoti, nežino, nežinojo) nežinomas. 

6. Ar turite (kramtyti, kramto, kramt÷)   kramtomos gumos? 

7. Tie vaikai man pasirod÷ (matyti, mato, mat÷) matyti.  

8. D÷l tos vienos (išprot÷ti, išprot÷ja, išprot÷jo) išprot÷jusios moters, niekas čia taisyklių 

nelaužys. 

9. Rytoj meniu bus patiekiamas (kimšti, kemša, kimšo) kimštas karpis. 

10. Nor÷site (rūkyti, rūko, rūk÷) rūkytos ar (vytinti, vytina, vytino) vytintos dešros?  

11. Ar geriau jums pasiūlyti (sūdyti, sūdo, sūd÷) sūdytos žuvies. 

12. Ar tie grybai (valgyti, valgo, valg÷) valgomi? 
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13. Aš nem÷gstu (marinuoti, marinuoja, marinavo) marinuotų agurkų. 

14. Šiems (rauginti, raugina, raugino) raugintiems kopūstams trūksta druskos. 

15. Ji buvo (pasirengti, pasirengia, pasireng÷) pasirengusi naujai kelionei. 

16. Prie jos drabužių buvo (priderinti, priderina, priderino) priderinti batai ir aksesuarai. 

17. L÷ktuvas buvo jau (pakilti, pakyla, pakilo) pakilęs. 

18. Senutei skaud÷jo (susukti, susuka, susuko) skaud÷jo sąnarius. 

19. Ateik į (nemok÷ti, nemoka, nemok÷jo) nemokamą seminarą.  

 

3 Pratimas  

Įrašykite reikiamos rūšies dalyvius.  

 

1. Egzistuoja įvairūs muzikos instrumentai – (mušti) mušamieji, (pūsti) pučiamieji.  

2. Gydytojas paskyr÷ vaistus, kuriuos turiu gerti po pietų, po keturis (valgyti) 

valgomuosius šaukštus.  

3. Paliejau vandens ant stalo, tod÷l ieškau (sugerti) sugeriamojo popieriaus.  

4. Miestas augo labai greitai, nebeliko (apgriūti) apgriuvusių pastatų, (apleisti) apleistų 

namų.  

5. Pro (apšalti) apšalusį langą vaikai pamat÷ (ateiti) ateinančią moterį.  

6. Petras taip sutvark÷ namus, kad matosi neti (blizg÷ti) blizgančios grindys. 
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2 Pamoka – Kelion ÷s traukiniu, automobiliu ir kitu transportu 

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa n÷ra tikra, kokia transporto priemone būtų geriausia vykti į kaimą pas draugą. 

TEISINGAS 

b. Loreta patar÷ draugei vykti autobusu, bet Rasa nesutiko. TEISINGAS 

c. Važiuoti automobiliu Rasa atsisak÷. TEISINGAS 

d. Rasa ir Loreta nusprend÷ kartu vykti į autobusų stotį. NETEISINGAS 

e. Rasa į pasimatymą su drauge atvyko troleibusu. NETEISINGAS 

 

5 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį, pusdalyvį ar padalyvį iš 

skliaustuose nurodytų veiksmažodžių. Įrašykite jį.  

 

Dingęs berniukas 

Tuo metu, kai visi ieško (dingti, dingsta, dingo) dingusios student÷s iš miesto,  kaime – 

neįtik÷tinas abejingumas - be žinios (prapulti, prapuola, prapuol÷) prapuolus Arūnui. (Praeiti, 

praeina, pra÷jo) Pra÷jusią savaitę į mokyklą (išeiti, išeina, iš÷jo) iš÷jusio, bet taip jos ir 

(nepasiekti, nepasiekia, nepasiek÷) nepasiekusio paauglio tik šiandien prad÷s ieškoti kariai. 

Tik (įsikišti, įsikiša, įsikišo) įsikišus pareigūnui reikalai pajud÷jo. Berniuko mama pasakoja, 

kad pirmą naktį po jo dingimo ją kr÷t÷ nežmoniškas šaltis. Košmaruose mama reg÷jo savo 

vaiką, (šalti, šąla, šalo) šalantį miške. 

Visiems susidom÷jus šia istorija, paaišk÷jo ir sunkiai (suvokti, suvokia, suvok÷) suvokiamas 

mokyklos, kurią lank÷ berniukas, pedagogų abejingumas. Tylos siena (atsitverti, atsitveria, 

atsitv÷r÷) atsitv÷rusi pagrindin÷ mokykla su žiniasklaida leidžia bendrauti tik direktoriaus 

pavaduotojai, kuri, kaip (užsukti, užsuka, užsuko) užsukta, kartoja vieną frazę: „Mokykloje 

dirba krizių valdymo komanda“. Nors ne paslaptis, kad Arūnas tiesiog maldavo mamos, kad ji 

perkeltų jį į kitą mokyklą. Mama tai žad÷jo padaryti (pasibaigti, pasibaigia, pasibaig÷) 

pasibaigus trimestrui. Pareigūnas (nebijoti, nebijo, nebijojo) nebijo susigadinti santykių su 
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(būti, yra, buvo) esamais kolegomis iš policijos ir (nepaisyti, nepaiso, nepais÷) nepaisydamas 

mokytojų abejingumo daro viską, kad Arūno paieška pajud÷tų iš mirties taško. Sunki tiesa, 

kurią privalome žinoti, nes niekas (neapsaugoti, neapsaugo, neapsaugojo) neapsaugotas 

nuo nelaim÷s. 
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3 Pamoka – Dokumentai ir kelion ÷s  

 

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa rytoj išskris aplankyti t÷vų. NETEISINGAI 

b. Rasa nusipirko bilietus į vieną pusę. TEISINGAI 

c. Rasa buvo apvogta. TEISINGAI 

d. Rasos paso galiojimo laikas baigiasi po keturių m÷nesių, tod÷l jai būtinai reikia kuo 

greičiau jį pasikeisti.TEISINGAI 

e. Rūta papraš÷ Rasos susisiekti su ja. TEISINGAI 

 

9 Pratimas  

Suderinkite dalyvius su daiktavardžiais. 

 

Pamestąjį  k÷dę Supam ąją k÷dę 

Kvepian čiąsias cukrus Rudąjį cukr ų 

Mirtin ų  laiškuose Neišsi ųstuose laiškuose 

Laiming ąją  bilietas Laimingasis bilietas 

Laukt ąją vaist ų Mirtin ų vaist ų 

Supamasis  G ÷l÷s  Raudon ąsias g ÷les 

Snaudžiantis  pas ą Pamestąjį pasą 

Raudon ąsias žvak ÷ Kvepian čioji žvak ÷ 

Rudąją  pabaisa Snaudžianti pabaisa 

Neišsi ųstuose  Kelion ÷  Lauktoji kelion ÷ 
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4 Pamoka – Ekskursija 

 

11 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Giedr÷ ketina vykti į ekskursiją po Lietuvą. NETEISINGAS 

b. Giedr÷s draugas yra vyno pardav÷jas. TEISINGAS 

c. Giedr÷ dar nesp÷jo užsisakyti viešbučio. TEISINGAS 

d. Giedr÷ pasiūl÷ Rasai gyventi kartu. TEISINGAS 

e. Giedr÷ pasiūl÷ Rasai darkart susitikti ir aptarti kelion÷s detales. NETEISINGAS 

 

12 Pratimas  

Perskaitykite tesktą ir užpildykite lentelę.  

 
Vaida Karpien÷ yra iš Marijampol÷s; bet dabar ji ir jos šeima gyvena Utenoje. Ji yra 

išsiskyrusi ir turi du vaikus. Ponia Karpien÷ yra siuv÷ja. Bet dabar ji nedirba, yra namų 
šeiminink÷: vaikai dar labai maži. Dalios pom÷gis (hobis) yra mezgimas. Ji labai m÷gsta 
skaityti knygas vakarais. 

 
Roma ir Tomas Guriai gyvena Šilal÷je. Jie yra ūkininkai ir dirba kartu. Roma ir Tomas 

turi kaimo turizmo sodybą. Vaitkai turi penkis vaikus. Vienas sūnus Vilniuje studijuoja 
architektūrą, o kitas – geografiją Klaip÷doje. Kiti trys vaikai yra dar mokiniai. Bet ir jie nenori 
būti ūkininkai, nori gyventi ir dirbti mieste. Ūkininko darbas yra labai sunkus. M÷gstamiausia 
Romos ir Tomo veikla – vandens pramogos. 

 
Elena Mulyt÷ yra okulist÷. Ji netek÷jusi ir neturi vaikų. Elena gyvena Pasvalyje ir dirba 

optikos salone bei poliklinikoje. Kasdien ji, kaip ir visi okulistai bei gydytojai, turi dirbti labai 
daug. Vakarais ji m÷gsta groti gitara. Tai yra Elenos pom÷gis. 

 
Jonas Gylys, santechnikas, gyvena Vilkaviškyje. Ten jis turi savo įmonę. Ponas Gylys 

yra nevedęs. Jis dažnai važiuoja pas klientus į namus, nes toks yra jo darbas. Jo pom÷gis 
yra žvejyba. Jis visada, kai turi laisvo laiko vyksta žvejoti. Jonas šiuo metu yra susižad÷jęs ir 
vaikų dar neturi bei neplanuoja jų tur÷ti artimiausioje ateityje, kol nesukurs tvirto pagrindo. 
 

Vardas, 

pavard ÷ 
Profesija 

Gyvenamoji 

vieta 

Šeimos 

pad÷tis 
Vaikai Pom÷gis 
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V. Karpien ÷ Siuv÷ja  Utena Išsiskyrusi  Du Skaityti 

knygas 

R. ir T. 

Guriai 

Ūkininkai  Šilal÷  Susituokę  Penki  Vandens 

pramogos 

E. Mulyt ÷ Okulist÷  Pasvalys Netek÷jusi  N÷ra  Grojimas 

gitara 

J. Gylys Santechnikas Vilkaviškis  Susižad÷jęs N÷ra  Žvejyba 
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5 Pamoka – Viešasis transportas 

 

13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa pasiklydo. TEISINGAS 

b. Gatv÷je sutikta moteris apgavo Rasą. TEISINGAS 

c. Gatv÷je sutikta moteris paaiškino Rasai, kaip reikia nuvažiuoti iki savivaldyb÷s. 

TEISINGAS 

d. 24 autobusas važiuoja pakankamai retai. NETEISINGAS 

e. Rasa nusprend÷ į savivaldybę važiuoti kitą dieną. NETEISINGAS 

 

14 Pratimas  

Pažym÷kite taisyklingus variantus. Šiame pratime yra leksikos, žodžių darybos, morfologijos 

ir sintaks÷s klaidų.  

 

1. Jei kas netinka, kreipkit÷s pas pavaduotoją / į pavaduotoją. 

2. Kur tik neisi / kad ir kur eisi, visur sutiksi tuos pačius žmones. 

3. D÷l ES l÷šų skirstymo tarp koalicijos partnerių kyla nepagrįstų ginčų ir nesutarimų / 

nepagrįsti ginčai ir nesutarimai. 

4. Ar tie maisto produktai tinkami vartojimui / vartoti? 

5. Tokio darbo pabaigoje tyr÷jas būtinai prieis išvados / prie išvados, kad visa tai jis 

padarytų kitaip. 

6. Klas÷je aš stengiausi likti nematomu / nematomas, nors iš pradžių pradinukai 

stengdavosi manęs klausti, manydami, kad aš esu jų antrasis mokytojas. 

7. Tuo pačiu / kartu jos parodo, kad n÷ra vienintel÷s metodologijos, kaip atlikti tyrimą. 

8. Kokios knygos neskaitau / kad ir kokią knygą skaitau, negaliu susikaupti. 

9. Kariai tam, kad pakelti / pakeltų didelį fizinį krūvį, turi daug treniruotis. 
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10. Nors ir labai nuoširdžiai kviet÷, bet pietų valgyti / pietus valgyti at÷jo vos keli 

kolegos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

             
 

 

MODULIS 12 
 

 

LAISVALAIKIS 

 
Laisvalaikis 

Modulis susijęs su laisvalaikio tema: Kaip planuoti laisvalaikį? Kokia veikla galima užsiimti 

laisvalaikiu? Kur galiu rasti informacijos apie laisvalaikį? Šalies informacijoje pateikiama 

informacija apie Lietuvos istorija, lankytinus objektus.  

 
Modulio turinys  

 
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Televizija Dialogas Esamasis laikas, būtasis 
kartinis laikas 

Sportas  Dialogas Esamasis laikas, būtasis 
kartinis laikas 

Kino teatras Dialogas Būsimasis laikas 
Bilietų užsakymas telefonu Pokalbis telefonu Būtasis kartinis laikas 
Muziejus  Dialogas Būtasis kartinis laikas 
Šalies informacija Pateikta informacija Lietuvos istorija, lankytini 

objektai 
 



 
 

 

             
 

 

 

Dialogas Nr. 1 

 

Televizija  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 12.1) 

 

 

 

Petras: Sveikas, Jonai. Ką gero rodo televizija? 

Jonas: Sveikas, Petrai. Na, nieko ypatingo. Kol kas tik šiaip jungin÷ju kanalus. 

Ieškau įdomios laidos. 

Petras: Ką ketini veikti šį vakarą? Turi planų? 

Jonas: Ne, neturiu. Esu šiek tiek pavargęs, tod÷l planuoju pasilikti namuose. 

Petras: Supratau. Klausyk, o tu kada nors pagalvojai, kad mes pernelyg dažnai 

žiūrime televizorių? 

Jonas: Taip, apie tai pagalvojau. Būtų geriau laiką leisti aktyviai, gryname ore. 

Nors, kita vertus, televizija yra tokia viliojanti pramoga! Štai, žiūr÷k, 

netrukus rodys gerą filmą... Kaip gal÷čiau jo nepažiūr÷ti?! 

Petras: Ir koks tai filmas? 

Jonas: Rodys seną, gerą amerikietišką filmą. Nor÷tum pasižiūr÷ti kartu? 

Pokalbis 
 
Situacija: Petras ir Jonas 
svarsto kokį filmą ar laidą 
žiūr÷ti per televizorių. 
 
Veik÷jai: Petras, Jonas 
 
Vieta: Kavin÷ 



 
 

 

             
 

 

Petras: Na, net nežinau... Man tokie filmai nelabai patinka. Geriau būtų, jeigu 

rodytų kokią nors komediją. 

Jonas: Tai ir yra komedija! Ji, manau, tur÷tų patikti ir tau. O po to rodys įdomią 

dramą... Gal÷sime pažiūr÷ti ir ją. 

Petras: Na, gerai. Dramos man patinka. Gal gali pažiūr÷ti, ką rodo kitos 

televizijos? 

Jonas: Gerai. Na, matai... Nieko gero. O... Čia ta nuobodi pokalbių laida „Ką 

manai?” Nem÷gstu pokalbių šou. Pirmasis kanalas kaip visada rodo 

nuobodžius dokumentinius filmus. Šįkart apie kaimo dailininkus. 

Petras: O gal ką nors pasigaminkime iki tol, kol prad÷s rodyti tą filmą? 

Išsikepkime picos! 

Jonas: Sutinku. Kol pasigaminsime, tos nuobodžios laidos baigsis. Tuomet 

ramiai gal÷sime žiūr÷ti filmą. 



 
 

 

             
 

 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Petras yra pavargęs, tod÷l planuoja pasilikti namuose. 

b. Jonui patinka komedijos ir dramos. 

c. Petrui patinka dokumentiniai filmai ir pokalbių šou. 

d. Jonas ir Petras nusprend÷ likti namuose ir žiūr÷ti televizorių. 

e. Jonas ir Petras nusprend÷ užsisakyti picos į namus. 

 

2 Pratimas  

Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamas esamojo ir būtojo kartinio laiko formas. 

Skliaustuose pateiktus daiktavardžius parašykite reikiamu linksniu.  

 

Mano kelion ÷s 

Mano vardas Rita. Kiekvienais metais mes kartu su vyru (važiuoti) 

______________atostogauti. Dažniausiai (atostogauti) __________________vasarą. Pernai 

(važiuoti) ________________ į  Tailandą. Kelion÷ į Tailandą (kainuoti)  _______________ 

apie 13 000 litų. Užpernai (būti) __________________ Ispanijoje. Kelion÷ į Ispaniją (kainuoti) 

______________ apie 9 000 litų. Į Ispaniją (skristi) ______________ l÷ktuvu. V÷liau 

(važiuoti) _______________ automobiliu iš Malagos  į (Barselona) _____________. Šią 

žiemą, gruodžio m÷nesį, mes (būti) _______________Vokietijoje. Į Vokietiją (plaukti) 

_____________ laivu. Į Vokietiją (plaukti) _______________ keltu 20 valandų. Ten (švęsti) 

____________ Kal÷das. Mes (pirkti) _______________ dovanas. (Valgyti) 

_______________vokiškas (dešrel÷s). (Gerti) _________________ vyną. Keliones mes 

(planuoti) ____________. Mes nesikreipiame į kelionių agentūras. Visas keliones mes 

(planuoti) ______________ patys. Prieš kiekvieną kelionę mes (diskutuoti) 

________________, kur norime keliauti. Labiausiai man patiko kelion÷ į (Tailandas) 

______________. Tailandas labai įdomi šalis. Labai (nor÷ti) _______________ ten 

nuvažiuoti. Tačiau tikrai (netik÷ti) _____________, kad tai gali atsitikti taip greitai. Tiesą 

pasakius, mes net (neplanuoti) ________________ ten važiuoti. Šią kelionę (suorganizuoti) 

________________ aš per trumpą laiką.  Į (Tailandas) ______________ reikia skristi 

l÷ktuvu. Mes (skristi) _______________ 10 valandų. Tailandiečiai labai malonūs žmon÷s. Jie 



 
 

 

             
 

 

mielai su mumis (bendrauti) ________________. Tailandas n÷ra turtinga šalis. Dauguma 

tailandiečių yra prekybininkai. Jie (prekiauti) _________________ įvairiais daiktais.  Mes 

(važiuoti) _______________ į Puketo salą. Ten (gyventi) ________________ savaitę. 

 Po to (važiuoti) _______________ į Bankoką. Ten (būti) ________________ tris dienas. Aš, 

aišku, (nor÷ti) __________________ pabūti ilgiau, bet (negal÷ti) _______________ . Maistas 

(Tailandas) _______________ n÷ra brangus.  Kainos panašios kaip ir (Lietuva) 

______________. Tod÷l pinigų labai   (neskaičiuoti) ________________.  

                                         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

             
 

 

3 Pratimas  

Kryžiažodis  
Ar pavyks rasti visus dešimt žodžių? Jie yra pasl÷pti vertikaliai, horizontaliai ir įstrižai. 
S÷km÷s! 
 
FILMAS 
TELEVIZIJA 
LAIDA 
LAISVALAIKIS 
NUOBODU 
KINAS 
POKALBIS 
KOMEDIJA 
ŠOU 
PRAMOGA 
 
K V C D K E V A U T E R E S ö  
N E L I N I K S T A T ö N Š R  
A C N H I J N Ž K O E ö O Į Ž  
ö A E U B V C T A T L U ö H H  
S H A J O L S I O Z E E Š K ö  
N V K P K B I F N P V V G I F  
C Ę S R A O O N L O I Ū A N I  
O C I A K R M D G F Z P L Y L   
Y V N M H N E E U A I R E F M   
D E Ę O T S I I D U J L N V A  
N Č Į G Z Ü K I I I A H D N  S  
V E L A I S A A V R J A O Z ö  
C Y N L Y L O E N K B A T G Z  
V V P L A I S V A L A I K I S  
Z F K Y D S I B L A K O P J E  
 



 
 

 

             
 

 

 

Dialogas Nr. 2 

 

Sportas 

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 12.2) 

 

 

 

Jonas: Sveika, Laura. Šiandien kalb÷jau su Kristina ir Valentinu. Šįvakar jie 

žada ateiti pas mane į svečius. Žiūr÷sime krepšinio varžybas. Gal ir tu 

nor÷tum ateiti? 

Laura: Id÷ja nebloga. Kada renkat÷s? Nor÷čiau ir aš kartu su jumis žiūr÷ti 

krepšinį. 

Jonas: Planuojame rinktis apie 7 valandą. O varžybos prasid÷s 8. 

Laura: Gerai. Ateisiu ir aš. 

Jonas: Dievinu krepšinį. Nor÷čiau kada nors nuvykti į Vilnių ir pamatyti 

varžybas gyvai. 

Laura: Taip, būtų šaunu. O aš nor÷čiau nuvažiuoti į Angliją ir pasižiūr÷ti futbolo 

varžybas. 

Pokalbis 
 
Situacija: Jonas ir Laura 
kalba apie sportą, 
m÷gstamiausią sporto šaką. 
 
Veik÷jai: Jonas, Laura 
 
Vieta: Namuose 



 
 

 

             
 

 

Jonas: Futbolas? Na, nežinau, man jis nelabai patinka. Manau, kad šį žaidimą 

yra steb÷ti nuobodu.  20 vyrukų 2 valandas laksto paskui kamuolį. 

Nuobodus, monotoniškas žaidimas. Man tenisas labiau patinka. Mano 

galva, jis yra įdomesnis ir rimtesnis sportas nei futbolas. O Rafaelis 

Nadalis... Jis nuostabus žaid÷jas. Aš esu jo gerb÷jas. 

Laura: Aš taip pat m÷gstu tenisą. Bet tai juk dvi skirtingos sporto šakos. Jos 

savaip įdomios. 

Jonas: Sutinku su tavimi. Kaip sakoma, d÷l skonio nesiginčijama. 

Laura: Žinoma, sutinku su tavim. Beje, turiu draugą, kuris yra teniso treneris. 

Gal nor÷tum nueiti kada nors pažaisti tenisą? 

Jonas: Žinoma, kad nor÷čiau. Eikime nors ir rytoj. 

Laura: Gerai, tuomet rytoj paskambinsiu savo draugui ir paklausiu, kada bus 

laisva sal÷. 

Jonas: Labai gerai. Tai aš jau b÷gsiu.... Pasimatysime vakare. 

Laura: Gerai, gal reik÷tų ką nors atsinešti? 

Jonas: Nežinau... Atsinešk tai, ką m÷gsti. Atsinešk kokių nors užkandžių. 

Pavyzdžiui, keptos duonos ar traškučių. 

Laura: Taip ir padarysiu. Iki, Jonai. 



 
 

 

             
 

 

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Jonas pakviet÷ Laurą į svečius. 

b. Laura atsisak÷ ateiti pas Joną į svečius, nes tur÷jo kitų planų. 

c. Laura nor÷tų gyventi Anglijoje. 

d. Jonui ir Laurai patinka tenisas. 

e. Jonas pasiūl÷ Laurai atsinešti ko nors saldaus. 

 

5 Pratimas  

Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamos formos esamojo ir būtojo kartinio laiko 

veiksmažodžius.  

 

Jurgitos savaitgalis 

Mano vardas Jurgita. Aš (dirbti, dirba, dirbo) __________________ nereguliariai. Kartais aš 

(dirbti, dirba, dirbo) _______________ iki 12 valandos vakaro. Kartais (miegoti, miega, 

miegojo) _________________ iki 12 valandos dienos. Kartais („atostogauti”, „atostogauja”, 

„atostogavo”) ________________ visą pirmadienį. O kartais (dirbti, dirba, dirbo) 

_________________ ir šeštadienį, ir sekmadienį. Praeitą savaitgalį aš (dirbti, dirba, dirbo) 

_______________. Na, visų pirma reikia pasakyti, kad mano darbas n÷ra paprastas. Aš 

(užsiimti, užsiima, užsi÷m÷) __________________ filmų kūrimu. Taigi mano profesija yra 

režisier÷. Tačiau tai dar ne viskas. Taip pat aš (dirbti, dirba, dirbo) __________________ 

kolegijoje. Aš esu lektor÷. (Netur÷ti, neturi, netur÷jo) ______________ daug paskaitų. Tik 3 - 

5 per savaitę. Man (patikti, patinka, patiko) _________________ tur÷ti laisvo laiko. Beje, aš 

visada (svajoti, svajoja, svajojo) _________________ apie tokį darbą, kurį (gal÷ti, gali, 

gal÷jo) __________________ planuoti kaip (nor÷ti, nori, nor÷jo) __________________. 

 

 

 Taigi penktadienį aš atsik÷liau apie 9 valandą. (Papusryčiauti, papusryčiauja, papusryčiavo) 

_____________________ ir (išvažiuoti, išvažiuoja, išvažiavo) _________________ į  vieną 

kompaniją, kuri yra netoli Klaip÷dos. Degalin÷je (nusipirkti, nusiperka, nusipirko) 

_________________ kavos, pyrag÷lį. Šeštadienį aš (važiuoti, važiuoja, važiavo) 



 
 

 

             
 

 

______________ į mažą kaimelį 40 kilometrų nuo Klaip÷dos. Ten yra tokia nebloga lietuviško 

maisto kavin÷. Vidury tos kavin÷s (degti, dega, deg÷) _______________ atvira ugnis. Ten 

padav÷jai (kepti, kepa, kep÷) _________________ šašlykus.   Tačiau ten mes su kolegomis 

(važiuoti, važiuoja, važiavo) _________________ ne pavalgyti.  

Mes (nor÷ti, nori, nor÷jo) ________________ pažiūr÷ti, ar ta kavin÷ tiktų mums kaip 

filmavimo vieta.  

Mums (patikti, patinka, patiko) __________________ tas senoviškas laužas. Mes (apžiūr÷ti, 

apžiūri, apžiūr÷jo) _______________ kavinę, (pavalgyti, pavalgo, pavalg÷) 

__________________, (išgerti, išgeria, išg÷r÷) ________________ ir (išvažiuoti, išvažiuoja, 

išvažiavo) _______________ namo. Kelias (būti, yra, buvo) _________________ labai 

blogas.  

Pakeliui mes (užsukti, užsuka, užsuko) __________________ pas mano draugą, kuriam aš 

(tur÷ti, turi, tur÷jo) __________________ atiduoti  daiktus. Iš draugo (pasiskolinti, 

pasiskolina, pasiskolino) _________________ kietąjį diską. 

 Šio draugo profesija yra montažo režisierius. Jis (dirbti, dirba, dirbo) __________________ 

televizijoje. Jis (pasakyti, pasako, pasak÷) __________________ , kad darbus padarys laiku. 

V÷liau mes su operatoriumi (važiuoti, važiuoja, važiavo) __________________ į kitą kavinę. 

Ten mes (susitikti, susitinka, susitiko) __________________ su operatoriaus asistentu. 

(Pabendrauti, pabendrauja, pabendravo) __________________, (diskutuoti, diskutuoja, 

diskutavo) _________________ apie reikalus. 

Sekmadienį mes su vyru (eiti, eina, ÷jo) __________________ į kiną. (Žiūr÷ti, žiūri, žiūr÷jo) 

__________________ filmą apie Merilin Monroe. Filmas mums (patikti, patinka, patiko)  

__________________ . 

Sekmadienio vakare mes važiavome į Palangą. Ten (pasivaikščioti, pasivaikščioja, 

pasivaikščiojo) __________________. (Nueiti, nueina, nu÷jo) __________________ iki tilto. 

(Išgerti, išgeria, išg÷r÷) __________________ arbatos. Palangoje mes (matyti, mato, mat÷) 

__________________ daug žmonių. 

 



 
 

 

             
 

 

6 Pratimas  

Parašykite, ką veik÷te savaitgalį.  

 

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

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

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

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



 
 

 

             
 

 

Dialogas Nr. 3 

 

Kino teatras   

 

Dialogas 3 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 

12.3) 

 

 

 

Jonas: Sveika, Rita. Kokie tavo planai? 

Rita: Planavau eiti į kiną. Rodo labai gerą siaubo filmą. Gal nor÷tum eiti su 

manimi? 

Jonas: O koks tai filmas? 

Rita: „Skambutis“. 

Jonas: Hmm... skamba bauginančiai. 

Rita: Na, nelabai… Manau, kad siaubo filmai yra tiesiog nuostabūs. Aš juos 

labai m÷gstu. Tik, aišku, nereik÷tų įsitempti juos žiūrint.  

Jonas: Nuostabūs? Siaubo filmai? 

Rita: Taip. Praeitą savaitę kartu su Laura žiūr÷jome siaubo filmą „Rūkas”. 

Labai geras filmas. Beveik kaip komedija. Juokiausi nuo pradžios iki 

galo. 

Pokalbis 
 
Situacija: Jonas ir Rita kalba 
apie m÷gstamus filmus, jų 
žanrus. 
 
Veik÷jai: Jonas, Rita 
 
Vieta: Kino teatre 



 
 

 

             
 

 

Jonas: O kaip Laura reagavo? 

Rita: Na, jai nelabai patiko. Beveik visą laiką žiūr÷jo užsimerkusi. Ji labai 

greitai išsigąsta. O man, tik juokas ima. 

Jonas: Tuomet tikrai tur÷jo būti smagu. Bet aš labiau m÷gstu romantines 

komedijas. Rytoj rodys nuostabų filmą, parašytą pagal Margaret  Mitčel 

novelę „V÷jo nublokšti”. 

Rita: Apie ką jis? 

Jonas: Apie jauną moterį Scarlet O’Hara, apie jos gyvenimą prieš Amerikos 

pilietinį karą. 

Rita: Na, galbūt  jis ir neblogas. 

Jonas: Jis tikrai labai geras. Jame pasakojama apie moters mylimąjį, kuris yra 

beprotiškai įsimyl÷jęs Scarlet. Bet ji jo nemyli. Ji yra įsimyl÷jusi kitą. 

Rita: Na, jau ir man pasidar÷ įdomu, kuo filmas baigsis. 

Jonas: Taip. Holivudo prodiuseris ir režisierius David O. Selznick tame filme 

pakviet÷ vaidinti pačius geriausius aktorius. O ir filmo pastatymas taip 

pat labai unikalus. Filmo atmosfera dvelkia senove. 

Rita: Matyt, tikrai verta pamatyti. Kada jį rytoj rodo? 

Jonas: Filmo pradžia 5 valandą. 

Rita: Klausyk, susitikime rytoj apie 4 valandą prie kino teatro. Prieš filmą 

išgersime kavos, pasikalb÷sime. Ar gerai? 

Jonas: Sutarta, man tinka. Tuomet iki rytojaus. 



 
 

 

             
 

 

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rita žavisi siaubo filmais.  

b. Praeitą savaitę Rita ir  Laura žiūr÷jo komediją „Rūkas”. 

c. Vakar Jonas žiūr÷jo nuostabų filmą, sukurtą  pagal Margaret Mitčel novelę „V÷jo nublokšti”. 

d. Jonas Ritą įtikino, kad filmą „V÷jo nublokšti” reikia pamatyti. 

e. Rita pasiūl÷ susitikti anksčiau ir prieš filmą išgerti kavos. 

 

8 Pratimas  

Atsakykite į klausimus: 

 

Kaip Jums patinka praleisti laisvalaikį? 

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

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

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

Ar m÷gstate žiūr÷ti filmus? Kokius? 

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

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

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

Kokia sporto šaka Jums labiausiai patinka? 

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

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

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

Kokias televizijos laidas m÷gstate? Kod÷l? 

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

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

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

Ar būdami  užsienyje lankot÷s galerijose, muziejuose? Jei taip – kokiuose? Kod÷l? 

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

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

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



 
 

 

             
 

 

 

9 Pratimas  

Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamos formos būsimojo laiko veiksmažodžius.  

 

1. Į pirmąjį filmą mes nesp÷jome. Tačiau antras filmas ................. už 15 minučių. (prasid÷ti) 

2. Man labai patinka siaubo filmai. Mačiau, kad kino teatruose rytoj prad÷s ................. 

„Skambutį“ (rodyti). 

3. Iki pasimatymo rytoj. ................. kavin÷je senamiestyje (susitikti). 

4. Mes su Jonu rytoj ................. mūsų pažinties metines (švęsti). 

5. Savaitgalį ................., ................. mamą (grįžti, aplankyti). 

 

 

 



 
 

 

             
 

 

 

Dialogas Nr. 4 

 

Biliet ų užsakymas telefonu 

 

Dialogas 4 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 

12.4) 

 

 

 

Kelionių agentūra: Labas rytas. Kelionių agentūra „V÷jas”. Klausau Jūsų. 

Jonas: Labas rytas. Mano vardas Jonas. Skambinu Jums, nes noriu kai ko 

pasiteirauti. 

Kelionių agentūra: Taip, Jonai, klausau Jūsų. 

Jonas: Nor÷čiau užsisakyti bilietus į Berlyną, o taip pat – ir bilietus į Berlyne 

organizuojamą renginį. 

Kelionių agentūra: Taip, žinoma. Kada ketinate vykti? 

Jonas: Kelionę planuojame balandžio m÷nesį, 12 – 17 dienomis. 

Kelionių agentūra: Taip, palaukite minut÷lę. Sakykite, ar Jums reik÷tų užsakyti ir viešbutį? 

O gal svečių namus? 

Jonas: Taip, reik÷tų. Bet gal geriau užsakykite svečių namus. Jie, be abejon÷s, 

bus pigesni. 

Pokalbis 
 
Situacija: Jonas kreipiasi į 
kelionių agentūrą nor÷damas 
įsigyti l÷ktuvo bilietus, 
rezervuoti viešbutį bei įsigyti 
bilietus į koncertą. 
 
Veik÷jai: Kelionių agentūra, 
Jonas 
 
Vieta: Pokalbis telefonu tarp 
Jono ir kelionių agentūros. 



 
 

 

             
 

 

Kelionių agentūra: Taip supratau. Tuoj patikrinsiu. Tačiau nor÷čiau Jums pasakyti, kad 

kainos viešbučiuose irgi n÷ra labai didel÷s. O kiek bilietų reik÷tų? 

Jonas: Gerai, pasakykite, kiek kainuotų viešbutis... Ko dar teiravot÷s? A... 

Mums reikia dviejų bilietų. Kambarį galima būtų užsakyti dvivietį su 

dvigule arba su dviem atskiromis lovomis. Mums tai n÷ra svarbu. 

Kelionių agentūra: Bilietų kaina šiuo metu iš Vilniaus į Berlyną yra 568 litai. Na, o viešbučio 

kaina vienai nakčiai - 250 litų. 

Jonas: Puiku. Kaina tikrai labai gera. 

Kelionių agentūra: Džiaugiuosi. Šiuo metu, kaip tik yra labai gerų akcijų, tod÷l bilietai bei 

viešbutis tokie pigūs. Internete matau, kad tuo metu organizuojamas 

Robbie Williams koncertas. Turbūt vyksite į jį? 

Jonas:  Taip, tikrai. Nor÷tume užsakyti du bilietus į šį koncertą. 

Kelionių agentūra: Žinoma. Netrukus užsirašysiu. Tiesa, visgi būtų geriau, kad šiandien 

arba rytoj užsuktum÷te pas mus į agentūrą Jums patogiu metu. Visas 

detales gal÷tume aptarti smulkiau. Ar žinote mūsų adresą? 

Jonas: Taip, žinau. Gal÷čiau užsukti pas Jus už poros valandų. 

Kelionių agentūra: Būtų puiku. Lauksime Jūsų pas mus. Iki pasimatymo. 

Jonas: Viso geriausio. 



 
 

 

             
 

 

10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Jonas nori užsisakyti bilietus į Berlyną,  taip pat – bilietus ir į ten organizuojamą renginį. 

b. Jonas galvojo, kad kaina svečių namuose bus mažesn÷ nei viešbučiuose. 

c. Kelionių agentūros atstov÷ pasiteiravo Jono, ar jis vyks klausytis Robbie Williams koncerto. 

d. Kelionių agentūros atstov÷ pasiūl÷ Jonui užsukti pas juos į biurą. 

e. Jonas nesutiko atvykti į kelionių agentūrą. 

 

11 Pratimas  

Atidarydami skliaustus, pavartokite būtojo kartinio laiko formas.  

 

Vakar 

Mano vardas Saulius. Vakar aš daug (dirbti) ____________________. (Rašyti) 

___________________. (Skaityti) __________________. (Kalb÷ti) _________________ 

telefonu. Taigi diena (nebūti) _______________ lengva. Aš (atsibusti) _________________ 

7 (septintą) valandą ryto. Labai (nenor÷ti) _________________ keltis. Žadintuvas 

(nuskamb÷ti) _____________ lygiai 7 (septintą), tačiau aš (atsikelti) _________________ tik 

po 7.10 (po septynių dešimt). Aš (valytis) __________________ dantis. (Nusiprausti) 

__________________. (Pasigaminti) _____________________ pusryčius. (Valgyti) 

__________________ sumuštinius su kumpiu. (Gerti) _________________ baltos kavos. 

(Įsijungti) _____________________ televizorių. Šiek tiek (pažiūr÷ti) _______________ rytinę 

programą. Žurnalistas (pasakoti) _____________, kad šią savaitę Lietuvoje bus labai šalta. 

Oro temperatūra nukris iki – 30 (minus trisdešimt) laipsnių žemiau nulio. 8 (aštuntą) valandą 

(apsirengti) _________________, nes tur÷jau išvažiuoti pusę devynių. Pusę devynių 

(išvažiuoti) ________________ į darbą. 9 (devintą) valandą jau (tur÷ti) ________________ 

būti kompanijoje. Ten (tur÷ti) _____________________ pristatyti projektą. Po to mes su 

užsakove (pietauti) _________________ kompanijos valgykloje. (Valgyti) 

________________ kiaulienos maltinukus su salotomis, (gerti) _____________ arbatą. 

V÷liau g÷r÷me kavos. Po pietų aš v÷l (dirbti) __________________. Iš kompanijos aš 

(išvažiuoti) ________________apie 14 (antrą) valandą. (Nuvažiuoti) _____________ į netoli 

esantį miestelį ir ten (užsukti) _______________ į kavinę. Ten (nusipirkti) 



 
 

 

             
 

 

__________________ pyrago. (Grįžti) ______________ namo apie 3 trečią valandą. 

(Tvarkyti) ________________ kambarius. V÷liau (paskambinti) ______________ savo 

klientams. (Atsakyti) __________________ į elektroninius laiškus. (Parašyti) 

_________________ keletą laiškų. (Susitarti) _________________ d÷l rytojaus planų. 

(Planuoti) ________________, ką veiksiu rytoj, poryt ir kitą savaitę. (Galvoti) 

________________ apie tai, ką reikia būtinai padaryti. Po to (kalb÷ti) _________________ 

telefonu su savo drauge dizainere. Vakare aš (susitikti) __________________ su draugais. 

Mes kartu (eiti) _____________ į restoraną. Ten (kalb÷ti) __________________ apie savo 

darbus, reikalus, gyvenimą. Vakare aš grįžau namo labai pavargęs. Tačiau dar (nenor÷ti) 

_______________ miegoti. Tod÷l (skaityti) _________________knygą, (žiūr÷ti) 

____________________ televizorių. Nu÷jau miegoti apie 11 (vienuoliktą) valandą. 

 

12 Pratimas  

Parašykite, kokia buvo vakarykšt÷ Jūsų diena.  

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 

             
 

 

Dialogas Nr. 5 

 

Muziejus  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 12, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 12.5) 

 

 

 

Laura: Ar šiame mieste yra meno muziejus? Sakyk, kokį muziejų ar galeriją 

gal÷tume aplankyti? 

Jonas: Na, mūsų mieste yra tikrai nemažai gerų muziejų bei galerijų. 

Laura: O ką gal÷tumei parekomenduoti? 

Jonas: Aš labai m÷gstu Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapybos darbus. Jis 

yra didis Lietuvos dailininkas ir kompozitorius. Svarbiausius darbus jis 

sukūr÷ XX - ojo amžiaus pradžioje. Daug žmonių m÷gsta jo meną. Šiuo 

metu kaip tik eksponuojama šio menininko darbų paroda. Gal nor÷tum 

nueiti ten? 

Laura: Būtų įdomu. O kada gal÷tume ten nueiti? Kada ši galerija atsidaro? 

Jonas: Galime eiti kad ir dabar, štai lankstinuke rašoma, kad galerija dirba nuo 

9 iki 4 valandos vakaro darbo dienomis. Galima ten apsilankyti ir su 

Pokalbis 
 
Situacija: Jonas kalbasi su 
Laura ir tariasi d÷l 
apsilankymo meno galerijoje. 
 
Veik÷jai: Laura, Jonas 
 
Vieta: Pokalbis tarp Jono ir 
Lauros. 



 
 

 

             
 

 

gidu. Jei jo nor÷tum÷me, reik÷tų ten būti pirmą valandą, kaip tik tada 

yra organizuojama grup÷. 

Laura: Žinoma. Tikrai būtų šaunu kažką naujo sužinoti, išgirsti, ne tik steb÷ti 

paveikslus. 

Jonas: Labai gerai. Kaina su gidu, žinoma, truputį didesn÷, bet, manau, tikrai 

verta. 

Laura: Sakyk, o kokia yra bilietų kaina su gidu ir be jo? 

Jonas: Be gido bilieto kaina yra 20 litų, su gidu 30 litų. 

Laura: Oi, skirtumas tikrai n÷ra didelis. Žinoma, tada geriau apsilankyti ten su 

gidu. Sakyk, o kur ta galerija yra? 

Jonas: Minut÷lę, tuoj pažiūr÷siu. Štai čia yra ir žem÷lapis. Ir kurgi ji yra... A, 

štai, supratau. Reikia pa÷j÷ti centrine gatve, o pasiekus Tiltų gatvę -

pasukti dešin÷n. Galerija tur÷tų būti kair÷je pus÷je. 

Laura: Na ir puiku. Eime.  



 
 

 

             
 

 

13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

 

a. Laura papraš÷ Jono rekomenduoti kokią nors galeriją arba muziejų. 

b. Jonas perskait÷ laikraštyje, kad galerija dirba nuo 9 iki 4 valandos  darbo dienomis. 

c. Laura ir Jonas nusprend÷ pirkti bilietus su gido paslauga. 

d. Laura ir Jonas pasiklydo mieste ir niekaip negal÷jo rasti galerijos. 

e. Laura ir Jonas nutar÷ galeriją apžiūr÷ti nedelsdami. 

 

14 Pratimas  

Papasakokite (parašykite), ką veik÷te vakar.  

 

Pavyzdžiui: 

Vakar atsik÷liau (7 )septintą valandą. (7.30 )septintą trisdešimt pusryčiavau. 8 valandą aš jau 

buvau darbe. 

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

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

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

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

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

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



 
 

 

             
 

 

 

 

GRAMATIKA 

Veiksmažodis 

 

1 grup ÷: 

Veiksmažodžiai su priesaga - auti, - iauti 

Draugauti, draugauja, draugavo 

Keliauti, keliauja, keliavo 

Bendrauti, bendrauja, bendravo 

Prekiauti, prekiauja, prekiavo 

Pietauti, pietauja, pietavo 

Atostogauti, atostogauja, atostogavo 

 

Esamasis laikas: 

Aš draugauju         Mes draugaujame 

Tu draugauji             Jūs draugaujate 

Jis, ji draugauja     Jie, jos draugauja 

 

Būtasis laikas: 

Aš draugavau          Mes draugavome 

Tu draugavai             Jūs draugavote 

Jis, ji draugavo       Jie, jos draugavo 

 

2 grup ÷: 

Veiksmažodžiai su priesaga - uoti, - iuoti 

Važiuoti, važiuoja, važiavo 

Kainuoti, kainuoja, kainavo  

Skaičiuoti, skaičiuoja, skaičiavo 

Diskutuoti,  diskutuoja, diskutavo 

Planuoti, planuoja, planavo 

Kontroliuoti, kontroliuoja, kontroliavo 

Organizuoti, organizuoja, organizavo 



 
 

 

             
 

 

 

Esamasis laikas: 

Aš važiuoju         Mes važiuojame 

Tu važiuoji           Jūs važiuojate 

Jis, ji važiuoja    Jie, jos važiuoja 

 

Būtasis laikas: 

Aš važiavau          Mes važiavome 

Tu važiavai            Jūs važiavote 

Jis, ji važiavo       Jie, jos važiavo 

 

3 grup ÷: 

Veiksmažodžiai su priesaga - ÷ti 

Gal÷ti, gali, gal÷jo 

Nor÷ti, nori, nor÷jo 

Tur÷ti, turi, tur÷jo 

Tik÷ti, tiki, tik÷jo 

 

Esamasis laikas: 

Aš galiu         Mes galime 

Tu gali           Jūs galite 

Jis, ji gali      Jie, jos gali 

 

Būtasis laikas: 

Aš gal÷jau       Mes gal÷jome 

Tu gal÷jai           Jūs gal÷jote 

Jis, ji gal÷jo       Jie, jos gal÷jo 

 

4 grup ÷: 

Veiksmažodžiai su priesaga - yti 

Daryti, daro, dar÷ 

Sakyti, sako, sak÷ 



 
 

 

             
 

 

Rašyti, rašo, raš÷ 

Matyti, mato, mat÷ 

 

Esamasis laikas: 

Aš darau, matau      Mes darome, matome 

Tu darai, matai        Jūs darote, matote 

Jis, ji daro, mato       Jie jos daro, mato 

 

Būtasis laikas: 

Aš dariau, mačiau      Mes dar÷me, mat÷me 

Tu darei, matei        Jūs dar÷te, mat÷te 

Jis, ji dar÷, mat÷       Jie jos dar÷, mat÷ 

 

5 grup ÷: 

Veiksmažodžiai su priesaga - oti 

Svajoti, svajoja, svajojo 

Dovanoti, dovanoja, dovanojo 

Pasakoti, pasakoja, pasakojo 

Kartoti, kartoja, kartojo 

Galvoti, galvoja, galvojo 

Žvejoti, žvejoja, žvejojo 

Kvailioti, kvailioti, kvailiojo 

 

Esamasis laikas: 

Aš pasakoju         Mes pasakojame 

Tu pasakoji         Jūs pasakojate 

Jis, ji pasakoja     Jie, jos pasakoja 

 

Būtasis laikas: 

Aš pasakojau      Mes pasakojome 

Tu pasakojai      Jūs pasakojote 

Jis, ji pasakojo     Jie, jos pasakojo 
 



 
 

 

             
 

 

 



 
 

 

             
 

 

ŽODYNAS:  

 

1. Laisvalaikis, vyr. g., daikt.;  

2. Aktyvus, vyr. g., būdv.; 

3. Televizija, mot. g., daikt.; 

4. Žiūr÷ti, veiksm.; 

5. Sportuoti, veiksm.; 

6. Klubas, vyr. g., daikt.; 

7. Lankyti, veiksm.; 

8. Renginys, vyr. g., daikt.; 

9. Pramogos, mot. g., daikt.; 

10. Koncertas, vyr. g. daikt.; 

11. Poilsis, vyr. g., daikt. 

12. Nuolaida, mot. g., daikt. 

13. Ekstremalus, būdv. 

 

 

 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 



 
 

 

             
 

 

ATSAKYMAI:  

 

1 Pamoka - TELEVIZIJA 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

a. Petras yra pavargęs, tod÷l planuoja pasilikti namuose. – NETEISINGAS. 

b. Jonui patinka komedijos ir dramos. - TEISINGAS 

c. Petrui patinka dokumentiniai filmai ir pokalbių šou. - NETEISINGAS 

d. Jonas ir Petras nusprend÷ likti namuose ir žiūr÷ti televizorių. - TEISINGAS 

e. Jonas ir Petras nusprend÷ užsisakyti picos į namus. - NETEISINGAS 

 

2 Pratimas  

Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamas esamojo ir būtojo kartinio laiko formas. 

Skliaustuose pateiktus daiktavardžius parašykite reikiamu linksniu.  

Mano kelion ÷s 

Mano vardas Rita. Kiekvienais metais mes kartu su vyru (važiuoti) važiuojame atostogauti. 

Dažniausiai (atostogauti) atostogaujame vasarą. Pernai (važiuoti) važiavome į  Tailandą. 

Kelion÷ į Tailandą (kainuoti)  kainavo apie 13 000 litų. Užpernai (būti) buvome Ispanijoje. 

Kelion÷ į Ispaniją (kainuoti) kainavo apie 9 000 litų. Į Ispaniją (skristi) skridome l÷ktuvu. 

V÷liau (važiuoti) važiavome automobiliu iš Malagos  į (Barselona) Barseloną. Šią žiemą, 

gruodžio m÷nesį, mes (būti) buvome Vokietijoje. Į Vokietiją (plaukti) plauk÷me laivu. Į 

Vokietiją (plaukti) plauk÷me keltu 20 valandų. Ten (švęsti) švent÷me Kal÷das. Mes (pirkti) 

pirkome dovanas. (Valgyti) valg÷me vokiškas (dešrel÷s). (Gerti) g÷r÷me vyną. Keliones mes 

(planuoti) planuojame. Mes nesikreipiame į kelionių agentūras. Visas keliones mes (planuoti) 

planuojame patys. Prieš kiekvieną kelionę mes (diskutuoti) diskutuojame, kur norime keliauti. 

Labiausiai man patiko kelion÷ į (Tailandas) Tailandą. Tailandas labai įdomi šalis. Labai 

(nor÷ti) nor÷jau ten nuvažiuoti. Tačiau tikrai (netik÷ti) netik÷jau, kad tai gali atsitikti taip 

greitai. Tiesą pasakius, mes net (neplanuoti) neplanavome ten važiuoti. Šią kelionę 

(suorganizuoti) suorganizavau aš per trumpą laiką.  Į (Tailandas) Tailandą reikia skristi 

l÷ktuvu. Mes (skristi) skridome 10 valandų. Tailandiečiai labai malonūs žmon÷s. Jie mielai su 

mumis (bendrauti) bendravo. Tailandas n÷ra turtinga šalis. Dauguma tailandiečių yra 

prekybininkai. Jie (prekiauti) prekiauja įvairiais daiktais.  Mes (važiuoti) važiavome į Puketo 



 
 

 

             
 

 

salą. Ten (gyventi) gyvenome savaitę. Po to (važiuoti) važiavome į Bankoką. Ten (būti) 

buvome tris dienas. Aš, aišku, (nor÷ti) nor÷jau pabūti ilgiau, bet (negal÷ti) negal÷jau . Maistas 

(Tailandas) Tailande n÷ra brangus.  Kainos panašios kaip ir (Lietuva) Lietuvoje. Tod÷l pinigų 

labai (neskaičiuoti) neskaičiavome.  

 

3 Pratimas  

Kryžiažodis  
Ar pavyks rasti visus dešimt žodžių? Jie yra pasl÷pti vertikaliai, horizontaliai ir įstrižai. 
S÷km÷s! 
FILMAS 
TELEVIZIJA 
LAIDA 
LAISVALAIKIS 
NUOBODU 
KINAS 
POKALBIS 
KOMEDIJA 
ŠOU 
PRAMOGA 
K V C D K E V A U T E R E S ö  
N E L I  N I K S T A T ö N Š R  
A C N H I J N Ž K O E ö O Į Ž  
ö A E U B V C T A T L U ö H H  
S H A J O L S I O Z E E Š K ö  
N V K P K B I F N P V V G I F  
C Ę S R A O O N L O I  Ū A N I   
O C I A K R M D G F Z P L Y L  
Y V N M H N E E U A I  R E F M  
D E Ę O T S I I D U J L N V A  
N Č Į G Z Ü K I  I I  A H D N  S  
V E L A I S A A V R J A O Z ö  
C Y N L Y L O E N K B A T G Z  
V V P L A I S V A L A I K I S   
Z F K Y D S I B L A K O P  J E  



 
 

 

             
 

 

2 Pamoka - SPORTAS 

 
4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Jonas pakviet÷ Laurą į svečius. TEISINGAS 

b. Laura atsisak÷ ateiti pas Joną į svečius, nes tur÷jo kitų planų. - NETEISINGAS 

c. Laura nor÷tų gyventi Anglijoje. - NETEISINGAS 

d. Jonui ir Laurai patinka tenisas. - TEISINGAS 

e. Jonas pasiūl÷ Laurai atsinešti ko nors saldaus. - NETEISINGAS 

 

5 Pratimas  

Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamos formos esamojo ir būtojo kartinio laiko 

veiksmažodžius.  

 

Jurgitos savaitgalis 

Mano vardas Jurgita. Aš (dirbti, dirba, dirbo) dirbu nereguliariai. Kartais aš (dirbti, dirba, 

dirbo) dirbu iki 12 valandos vakaro. Kartais (miegoti, miega, miegojo) miegu iki 12 valandos 

dienos. Kartais („atostogauti”, „atostogauja”, „atostogavo”) atostogauju visą pirmadienį. O 

kartais (dirbti, dirba, dirbo) dirbu ir šeštadienį, ir sekmadienį. Praeitą savaitgalį aš (dirbti, 

dirba, dirbo) dirbau. Na, visų pirma reikia pasakyti, kad mano darbas n÷ra paprastas. Aš 

(užsiimti, užsiima, užsi÷m÷) užsiimu filmų kūrimu. Taigi mano profesija yra režisier÷. Tačiau 

tai dar ne viskas. Taip pat aš (dirbti, dirba, dirbo) dirbu kolegijoje. Aš esu lektor÷. (Netur÷ti, 

neturi, netur÷jo) Neturiu daug paskaitų. Tik 3 - 5 per savaitę. Man (patikti, patinka, patiko) 

patinka tur÷ti laisvo laiko. Beje, aš visada (svajoti, svajoja, svajojo) svajodavau apie tokį 

darbą, kurį (gal÷ti, gali, gal÷jo) galiu planuoti kaip (nor÷ti, nori, nor÷jo) noriu. 

 

 

 Taigi penktadienį aš atsik÷liau apie 9 valandą. (Papusryčiauti, papusryčiauja, papusryčiavo) 

Papusryčiavau ir (išvažiuoti, išvažiuoja, išvažiavo) išvažiavau į vieną kompaniją, kuri yra 

netoli Klaip÷dos. Degalin÷je (nusipirkti, nusiperka, nusipirko) nusipirkau kavos, pyrag÷lį. 

Šeštadienį aš (važiuoti, važiuoja, važiavo) važiavau į mažą kaimelį 40 kilometrų nuo 



 
 

 

             
 

 

Klaip÷dos. Ten yra tokia nebloga lietuviško maisto kavin÷. Vidury tos kavin÷s (degti, dega, 

deg÷) dega atvira ugnis. Ten padav÷jai (kepti, kepa, kep÷) kepa šašlykus. Tačiau ten mes su 

kolegomis (važiuoti, važiuoja, važiavo) važiavome ne pavalgyti.  

Mes (nor÷ti, nori, nor÷jo) nor÷jome pažiūr÷ti, ar ta kavin÷ tiktų mums kaip filmavimo vieta.  

Mums (patikti, patinka, patiko) patiko tas senoviškas laužas. Mes (apžiūr÷ti, apžiūri, 

apžiūr÷jo) apžiūr÷jome kavinę, (pavalgyti, pavalgo, pavalg÷) pavalg÷me, (išgerti, išgeria, 

išg÷r÷) išg÷r÷me ir (išvažiuoti, išvažiuoja, išvažiavo) išvažiavome namo. Kelias (būti, yra, 

buvo) buvo labai blogas.  

Pakeliui mes (užsukti, užsuka, užsuko) užsukome pas mano draugą, kuriam aš (tur÷ti, turi, 

tur÷jo) tur÷jau atiduoti  daiktus. Iš draugo (pasiskolinti, pasiskolina, pasiskolino) pasiskolinau 

kietąjį diską. 

 Šio draugo profesija yra montažo režisierius. Jis (dirbti, dirba, dirbo) dirba televizijoje. Jis 

(pasakyti, pasako, pasak÷) pasak÷, kad darbus padarys laiku. V÷liau mes su operatoriumi 

(važiuoti, važiuoja, važiavo) važiavome į kitą kavinę. 

Ten mes (susitikti, susitinka, susitiko) susitikome su operatoriaus asistentu. (Pabendrauti, 

pabendrauja, pabendravo) Pabendravome, (diskutuoti, diskutuoja, diskutavo) padiskutavome 

apie reikalus. 

Sekmadienį mes su vyru (eiti, eina, ÷jo) ÷jome į kiną. (Žiūr÷ti, žiūri, žiūr÷jo) Žiūr÷jome filmą 

apie Merilin Monroe. Filmas mums (patikti, patinka, patiko) patiko. 

Sekmadienio vakare mes važiavome į Palangą. Ten (pasivaikščioti, pasivaikščioja, 

pasivaikščiojo) pasivaikščiojome. (Nueiti, nueina, nu÷jo) Nu÷jome iki tilto. (Išgerti, išgeria, 

išg÷r÷) išg÷r÷me arbatos. Palangoje mes (matyti, mato, mat÷) mat÷me daug žmonių. 



 
 

 

             
 

 

3 Pamoka – KINO TEATRAS  
 
7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rita žavisi siaubo filmais. TEISINGAI 

b. Praeitą savaitę Rita ir  Laura žiūr÷jo komediją „Rūkas”. - NETEISINGAI 

c. Vakar Jonas žiūr÷jo nuostabų filmą, sukurtą  pagal Margaret Mitčel novelę „V÷jo nublokšti”. 

- NETEISINGAI 

d. Jonas Ritą įtikino, kad filmą „V÷jo nublokšti” reikia pamatyti. - TEISINGAI 

e. Rita pasiūl÷ susitikti anksčiau ir prieš filmą išgerti kavos. - TEISINGAI 

 

9 Pratimas  

Atidarydami skliaustus, įrašykite tinkamos formos būsimojo laiko veiksmažodžius.  

 

1. Į pirmąjį filmą mes nesp÷jome. Tačiau antras filmas prasid÷s už 15 minučių. (prasid÷ti) 

2. Man labai patinka siaubo filmai. Mačiau, kad kino teatruose rytoj prad÷s rodys „Skambutį“ 

(rodyti). 

3. Iki pasimatymo rytoj. Susitiksime kavin÷je senamiestyje (susitikti). 

4. Mes su Jonu rytoj švęsime mūsų pažinties metines (švęsti). 

5. Savaitgalį grįšiu, aplankysiu mamą (grįžti, aplankyti). 

 



 
 

 

             
 

 

4 Pamoka – BILIET Ų UŽSAKYMAS TELEFONU  
 
10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Jonas nori užsisakyti bilietus į Berlyną,  taip pat – bilietus ir į ten organizuojamą renginį. - 

TEISINGAI 

b. Jonas galvojo, kad kaina svečių namuose bus mažesn÷ nei viešbučiuose. - TEISINGAI 

c. Kelionių agentūros atstov÷ pasiteiravo Jono, ar jis vyks klausytis Robbie Williams koncerto. 

- TEISINGAI 

d. Kelionių agentūros atstov÷ pasiūl÷ Jonui užsukti pas juos į biurą. - TEISINGAI 

e. Jonas nesutiko atvykti į kelionių agentūrą. - NETEISINGAI 

 

11 Pratimas  

Atidarydami skliaustus, pavartokite būtojo kartinio laiko formas.  

 

Vakar 

Mano vardas Saulius. Vakar aš daug (dirbti) dirbau. (Rašyti) Rašiau. (Skaityti) Skaičiau. 

(Kalb÷ti) Kalb÷jau telefonu. Taigi diena (nebūti) nebuvo lengva. Aš (atsibusti) atsibudau 7 

(septintą) valandą ryto. Labai (nenor÷ti) nenor÷jau keltis. Žadintuvas (nuskamb÷ti) 

nuskamb÷jo lygiai 7 (septintą), tačiau aš (atsikelti) atsik÷liau tik po 7.10 (po septynių dešimt). 

Aš (valytis) išsivaliausi dantis. (Nusiprausti) Nusiprausiau. (Pasigaminti) Pasigaminau 

pusryčius. (Valgyti) Valgiau sumuštinius su kumpiu. (Gerti) G÷riau baltos kavos. (Įsijungti) 

Įsijungiau televizorių. Šiek tiek (pažiūr÷ti) pažiūr÷jau rytinę programą. Žurnalistas (pasakoti) 

pasakojo, kad šią savaitę Lietuvoje bus labai šalta. Oro temperatūra nukris iki – 30 (minus 

trisdešimt) laipsnių žemiau nulio. 8 (aštuntą) valandą (apsirengti) apsirengiau, nes tur÷jau 

išvažiuoti pusę devynių. Pusę devynių (išvažiuoti) išvažiavau į darbą. 9 (devintą) valandą jau 

(tur÷ti) tur÷jau būti kompanijoje. Ten (tur÷ti) tur÷jau pristatyti projektą. Po to mes su užsakove 

(pietauti) pietavome kompanijos valgykloje. (Valgyti) Valgiau kiaulienos maltinukus su 

salotomis, (gerti) g÷riau arbatą. V÷liau g÷r÷me kavos. Po pietų aš v÷l (dirbti) dirbau. Iš 

kompanijos aš (išvažiuoti) išvažiavau apie 14 (antrą) valandą. (Nuvažiuoti) Nuvažiavau į 

netoli esantį miestelį ir ten (užsukti) užsukau į kavinę. Ten (nusipirkti) nusipirkau pyrago. 

(Grįžti) Grįžau namo apie 3 trečią valandą. (Tvarkyti) Tvarkiau kambarius. V÷liau 



 
 

 

             
 

 

(paskambinti) paskambinau savo klientams. (Atsakyti) Atsakiau į elektroninius laiškus. 

(Parašyti) Parašiau keletą laiškų. (Susitarti) Susitariau d÷l rytojaus planų. (Planuoti) 

Planavau, ką veiksiu rytoj, poryt ir kitą savaitę. (Galvoti) Galvojau apie tai, ką reikia būtinai 

padaryti. Po to (kalb÷ti) kalb÷jau telefonu su savo drauge dizainere. Vakare aš (susitikti) 

susitikau su draugais. Mes kartu (eiti) ÷jome į restoraną. Ten (kalb÷ti) kalb÷jau apie savo 

darbus, reikalus, gyvenimą. Vakare aš grįžau namo labai pavargęs. Tačiau dar (nenor÷ti) 

nenor÷jau miegoti. Tod÷l (skaityti) skaičiau knygą, (žiūr÷ti) žiūr÷jau televizorių. Nu÷jau 

miegoti apie 11 (vienuoliktą) valandą. 

 
 
 



 
 

 

             
 

 

5 Pamoka – MUZIEJUS  
 
13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

 

a. Laura papraš÷ Jono rekomenduoti kokią nors galeriją arba muziejų. - TEISINGAS 

b. Jonas perskait÷ laikraštyje, kad galerija dirba nuo 9 iki 4 valandos  darbo dienomis. - 

NETEISINGAS 

c. Laura ir Jonas nusprend÷ pirkti bilietus su gido paslauga. - TEISINGAS 

d. Laura ir Jonas pasiklydo mieste ir niekaip negal÷jo rasti galerijos. – NETEISINGAS  

e. Laura ir Jonas nutar÷ galeriją apžiūr÷ti nedelsdami. - TEISINGAS 



 
 

 

             
 

 

 
 
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, tod÷l Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
 
 


