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LIETUVIŲ KALBA 

 
Multimedijos kalbos ir kult ūros kursas migrantams 

A2 lygis 
 
 

Kaip bendrauti kasdienin ÷se situacijose Lietuvoje 
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MODULIS 2 
VISUOMENINIS GYVENIMAS IR ŠEIMA 

 

Visuomen ÷s gyvenimas ir šeima 

Modulis susijęs su šeimos ir visuomen÷s gyvenimo temomis: 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.  

Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Marija kalba 
apie savo šeimas ir 
susitikimą. 
 
Veik÷jai: Lina ir Marija. 
 
Vieta: Parke. 
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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.  

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. 
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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 

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

2. Mano sesuo yra 

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

3. Mano vaikinas yra 

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

4.Mano mergina yra 

.................................................................................................................................................... 
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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) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Dialogas Nr. 2  
Jausm ų išreiškimas  
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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? 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Jonas kalba 
apie darbą. 
 
Veik÷jai: Lina ir Jonas. 
 
Vieta: Darbe. 
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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. 

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). 
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6 Pratimas  

Įrašykite daugiskaitos vardininko būdvardį ir sugalvokite jam daiktavardį. 

 

(Pavyzdys: naujas- nauji) 

 

Geras- ____________________________________________________________________ 

Šiltas- ____________________________________________________________________ 

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. 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Diana kalba 
apie vestuves. 
 
Veik÷jai: Lina ir Diana. 
 
Vieta: Namuose. 
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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? 

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  
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Aktyvus, impulsyvus, atkaklus. 

Egocentriškas, kaprizingas, neapdairus, lengvabūdis.  

Jautis   

Teisingas, kantrus, protingas.  

Valdingas. 

Dvyniai  

Iškalbus, tolerantiškas, sąmojingas, nuovokus, svajingas.  

Paviršutiniškas.  

V÷žys   

Jausmingas, jautrus, geraširdis.  

Kaprizingas, bailus, opus.  

Liūtas   

Iniciatyvus, paslaugus, drąsus. 

Išlaidus, valdingas.  
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Mergel ÷  

Protingas, apsukrus, pareigingas, tvarkingas, smalsus.  

Arogantiškas, valdingas, pavydus, šykštus.  

Svarstykl ÷s  

Žavus, atviraširdis, teisingas.  

Įžūlus, nerūpestingas, paviršutiniškas.  

Skorpionas   

Jausmingas, aistringas.  

Kovingas.  

Šaulys   

Entuziastingas.  

Šiurkštus, įžeidus, išdidus. 

Ožiaragis   

Sąžiningas, atkaklus, ištvermingas, savikritiškas, santūrus.  
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Pavydus, šykštus, pesimistiškas, ciniškas.  

Vandenis   

Linksmas, draugiškas, judrus, įvairiapusis, jautrus.  

Lengvabūdis, nekantrus. 

Žuvys   

Geraširdis. 

Smulkmeniškas, lengvabūdis, įtaigus.  

 

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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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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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? 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Jonas kalba 
apie gimtadienį. 
 
Veik÷jai: Lina ir Jonas. 
 
Vieta: Darbe. 
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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, 

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. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Migrant ų mokymas valstybin ÷s kalbos Europos šalyse 

 
 

 

                  
 
 

Modulis 2      puslapis       - 23 - 
 

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  
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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.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Dialogas Nr. 5  
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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? 

 
Pokalbis 
 
 
Situacija: Lina ir Saulius 
kalba apie tetos netektį. 
 
Veik÷jai: Lina ir Saulius. 
 
Vieta: Darbe. 
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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. 

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. 

 

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 



 
 
 

 

 
Migrant ų mokymas valstybin ÷s kalbos Europos šalyse 

 
 

 

                  
 
 

Modulis 2      puslapis       - 27 - 
 

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. 
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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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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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 
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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 

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. 
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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.  

 

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 
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BŪDVARDŽIŲ LAIPSNIAI 
 

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

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Laipsnis Nelyginamasis laipsnis 

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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Gimin÷ 

Skaičius Linksnis 
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 

 

 

ŠALIES  INFORMACIJA: 
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Šeima  – giminyst÷s ryšiais susieta žmonių grup÷, kurią sudaro t÷vai ir vaikai, o plačiąja 

prasme – ir seneliai, anūkai bei kiti kartu gyvenantys giminaičiai. 

Dauguma valstybių savo aukščiausiuose dokumentuose (pvz., Konstitucijoje) deklaruoja 

remiančios šeimą kaip valstyb÷s pagrindą ir garantuojančios jai globą, paramą bei reikiamą 

pagalbą. 

Psichologiniu požiūriu šeima yra pagrindin÷ socialin÷ institucija, kurioje auga, bręsta ir ugdosi 

asmenyb÷. 

Krikštyn ų tradicijos  

Krikštynos, tai turbūt pati gražiausia vaikelio švent÷, turinti labai didelę reikšmę ir prasmę. 

Senov÷je skub÷ta vaikus pakrikštyti kuo anksčiau, kad jie kuo greičiau taptų pilnateisiais šio 

pasaulio nariais. Šiais laikais krikštynos švenčiamos dažniausiai pra÷jus vieneriems 

metukams nuo gimimo, kuomet vaikelis jau paaugęs ir sustipr÷jęs. 

Vis dar išlikusi tradicija, kad vaikelio drabuž÷liais pasirūpinti turi būsimoji krikštamot÷. Ir kuo 

krikštamot÷ turtingesn÷, tuo vaikelio drabuž÷liai gražesni. Šventinio torto užsakymas taip pat 

krikštamot÷s rūpestis. O po krikštynų švent÷s bendradarbiams nešamos lauktuv÷s jau nuo 

senov÷s vadinamos kiek keistoku pavadinimu „l÷l÷s koja“. Kai kurios tradicijos jau tapusios 

archajiškomis ir nesuderinamos su dabartiniu laikmečiu, tačiau visos jos tur÷jo nulemti vaiko 

gerą, sotų ir laimingą gyvenimą. 

Senov÷je bažnyčion krikštat÷viai ir vaikelis būdavo vežami atskirai, o jau po ceremonijos 

kartu. Prieš važiuojant, vaiką tris kartus apnešdavo apie vežimą ir dar prinešdavo prie arklių 
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šiems jį pauostyti, kad užaugęs neva jų nebijotų. Į vystyklų kampą būdavo įvyniojama šiek 

tiek duonos, druskos, pinigų ir net adata su siūlu. Kai kurios tradicijos susimaišiusios su 

vestuvių papročiais, kaip šventinio stalo užs÷dimas ar kelio užtv÷rimas. Taigi išliko vos kelios 

tradicijos, kurių laikomasi šiandien. Mūsų prot÷viai jų tur÷jo žymiai daugiau. Taigi kaip atrod÷ 

krikštynos senov÷je ir kokios tuomet būdavo krikštynų dovanos? 

Kaip teigia tradicijų tyrin÷tojai, krikštynos trukdavo net dvi dienas, o ši švent÷ būdavo 

pakankamai uždara, nes į ją kviesdavo tik susituokusius giminaičius. Išimtis buvo taikoma tik 

būsimiems krikštat÷viams, kurie nebūtinai tur÷jo būti susituokę. Tokiu būdu buvo stiprinami 

šeimos ir gimin÷s ryšiai, o jauniems žmon÷ms tai buvo tartum per÷jimas į suaugusiųjų 

pasaulį. 

Buvo tikima, kad krikštijamas vaikas tarsi supanaš÷s su krikštat÷viais, d÷l to šioms 

pareigoms buvo renkamasi labai atsakingai. Buvo manoma, kad atsisakyti tapti krikšto t÷vais 

yra negerai, nes vien kvietimas jais tapti buvo didel÷s pagarbos ženklas. Dažniausiai 

krikštat÷viai būdavo parenkami iš skirtingų giminių, taigi vienas ir motinos pus÷s, kitas iš 

vyro. Kartais tokiu dideliu įsipareigojimu būdavo pagerbiami vestuv÷se pirmąja pamerge ir 

pabroliu buvę žmon÷s. Tačiau šiukštu krikšto motina negal÷jo būti n÷ščia moteris, nes buvo 

manoma, kad vaikas gali net numirti. 

Taigi, buvimas krikšto t÷vais ir seniau, ir dabar yra labai didelis įsipareigojimas, tačiau tuo 

pačiu tai ir didelio pasitik÷jimo ženklas, nes krikšto t÷vai tai lyg antrieji t÷vai, kurie taip pat 

prisideda prie vaiko auginimo bei globos. T÷vai krikštat÷viais parenka tokius žmones, 

kuriems be baim÷s gali palikti savo vaiką jei kur trumpam išvažiuoja, o ir vaikas prie jų būna 
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pripratęs ir visai nebijo šiek tiek atitrūkti nuo rūpestingų t÷velių. 

Vestuv ÷s arba vedybos  – ceremonija, iškilmingas renginys, kuriuo švenčiama santuokos 

pradžia. 

Vestuvių tradicijos ir papročiai priklauso nuo kultūros, tautos, tik÷jimo, socialinio luomo. 

Senov÷s lietuvių pasaul÷žiūroje vestuv÷s buvo vienas pagrindinių žmogaus gyvenimo virsmų 

(greta gimimo ir mirties). 

Mergvakaris 

Jaunosios draug÷s ruošia jai paskutinį vakar÷lį, kai ji dar n÷ra susituokusi. Juo simboliškai 

palydimas nerūpestingas gyvenimas ir ruošiamasi naujam gyvenimo etapui – šeimai. Į 

mergvakarį susirenka artimiausios jaunosios draug÷s, stengiamasi audringai atšvęsti 

paskutinįjį vakar÷lį, kai dar jaunoji yra „laisva“. 

Bernvakaris 

Jaunojo draugai ruošia jam paskutinį vakar÷lį. Į jį susirenka artimiausi jaunojo draugai – vyrai. 

Tai simboliškas nerūpestingo gyvenimo palyd÷jimas ir pasiruošimas gyvenimui šeimoje. 

Anksčiau, senov÷s laikais, tokie vakar÷liai keldavo liūdesį, būdavo išliejama daug ašarų, 

kadangi dažniausiai vestuv÷s būdavo prieš jaunųjų valią superšant juos t÷vams. Dabar visi 

džiaugsmingai išleidžia draugą į šeimyninį gyvenimą. 

 

Sužad÷tuvi ų žiedas  
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Vestuvinis ir sužad÷tuvių žiedas turi ypatinga reikšmę. Jo apskritimas simbolizuoja gyvenimo 

ratą, jud÷jimą nuo gimimo link mirties. Įprastai sužad÷tuvių žiedą savo išrinktajai dovanoja 

sužad÷tinis, prašydamas savo mylimosios rankos. Priimtas iš mylimojo žiedas reiškia moters 

pažadą už jo tek÷ti. Sužad÷tuvių žiedai imti dovanoti dar senov÷s Romoje. Jei išrinktoji 

priimdavo žiedą, tai reikšdavo, kad ji įstatymiškai jau priklauso vyrui. 

Vestuvi ų žiedas  

Vestuvių žiedais dažniausiai pasirūpina jaunieji, nors kartais juos jaunikiams dovanoja t÷vai. 

Sutuoktuvių žiedai simbolizuoja amžiną meilę vienas kitam. Tai lyg ištikimyb÷s vienas kitam 

simbolis. Tuokiantis bažnyčioje žiedus jaunieji vienas kitam užmauna ant dešin÷s rankos 

bevardžio piršto. 

Vestuvin ÷ suknel ÷ 

Lietuvą baltos vestuvin÷s suknel÷s pasiek÷ daug v÷liau nei Europą. Nuo seno mūsų 

nuotakos d÷v÷jo puošnesnius nei kasdien, tačiau margus apdarus: marškinius, liemenes ir 

sijonus. Visas kostiumas austas etnografinei vietovei būdingais raštais, tik galvos apdangalas 

buvo baltut÷lis ir naujas, simbolizavo nuotakos tyrumą. 

Nuo pat vestuvių dienos iki mirties ištek÷jusi moteris negal÷jo viešai rodytis vienplauk÷ – taip 

žmon÷s atskirdavo, kuri jau susaistyta santuokos saitais, o kuri dar tik v÷javaik÷. 

Šiandien Lietuvoje dauguma merginų renkasi tradicines baltas sukneles. Kiekviena nuotaka 

šią ypatingą dieną nori jaustis išskirtin÷. Vienos merginos linkę laikytis tradicijų ir puoštis tik 



 
 
 

 

 
Migrant ų mokymas valstybin ÷s kalbos Europos šalyse 

 
 

 

                  
 
 

Modulis 2      puslapis       - 39 - 
 

baltomis suknel÷mis, kitos ieško šviesaus sidabro, perlo baltumo, dramblio kaulo ar šampano 

spalvos suknelių. 

Kai kurios renkasi ilgas ar net žemę siekiančias sukneles su šleifais, o kitos pirmenybę teikia 

netradicinio ilgio apdarui, įvairioms spalvoms ir modeliams, atsisako nuometų. 

Vestuvi ų ceremonija 

Dažnai einant prie altoriaus jaunavedžiams šie dovanoja savo motinoms po g÷lę. Taip 

parodoma pagarba ir meil÷ abiejoms šeimoms. 

Dar viena graži ir prasminga tradicija – uždegti žvakę. Abiejų jaunųjų t÷vai uždega po žvakę, 

o jaunieji nuo jų prisidega savąją žvakę. Šitaip pora parodo savo individualumą bei primena 

apie naujos šeimos sukūrimą. 

Beveik kiekvienose šiuolaikin÷se vestuv÷se jaunoji į viršų meta puokštę. Tikima, kad kuri ją 

pagauna, greitu metu s÷kmingai ištek÷s. Taip jaunoji tarytum atiduoda dalį savo laim÷s 

ateinančiai porai. 

Vestuvi ų svita 

• Piršliai  

Nuo jų dažnai priklauso vestuvių pokylio s÷km÷. Piršliai vadovauja vestuvių pokyliui, sako 

kalbas, organizuoja šokius, žaidimus ir t. t. Kartais samdomi profesionalūs piršliai. Iš senų 

laikų likusi tradicija, kad piršlys turi išpirkti jaunamartę (iš pabrolių ir kt.). 
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• Pirmoji pora  

Viena seniai susiklosčiusi vestuvių tradicija – pabrolių ir pamergių palyda. Įprastai jaunuosius 

lydi trys, kartais ir daugiau porų. Dabartiniais laikais kartais vestuv÷se apsiribojama ir viena 

pora. Dažnai palydą komplektuodavo iš neporinio porų skaičiaus. Palydoje išskiriama pirmoji 

pora, pirmoji (vyriausioji) pamerg÷ ir pirmasis pabrolys. Paprastai tai būna artimiausi jaunųjų 

draugai, rečiau artimi giminaičiai. 

• Vyriausios pamerg ÷s pareigos  

Jos susiklost÷ per ilgus amžius. Šiuo metu jos keičiasi ir paprast÷ja. Visų pirma, pirmosios 

pamerg÷s pareiga – organizuoti jaunajai mergvakarį. Pamerg÷s dažnai vestuvių išvakar÷se 

arba vestuvių rytą puošia namus (ar kitą vietą, kur vyks vestuvių pobūvis) vainikais, g÷l÷mis. 

Vadovauja vyriausioji pamerg÷. Puošiamos k÷d÷s ir vieta, kur s÷d÷s jaunieji – vadinamas 

jaunųjų kampas. Kartais pasitelkiama nemažai fantazijos, kad jaunųjų vieta už stalo išsiskirtų. 

Vestuvių pokylio metu pamerg÷ ir pabrolys dažnai sako tostus. Vyriausioji pamerg÷, prieš 

vykstant į santuokų ceremoniją, padeda nuotakai apsirengti vestuviniais rūbais, v÷liau, kartu 

su svočia rūpinasi svečių vaišinimu. Kartais, pagal tradiciją, vyriausioji pamerg÷ nupina 

nuotakai vainiką. Pamerg÷ vainik÷lį prisega nuotakai prie nuometo, pabroliui įteikia dovaną – 

juostą ar nosinę. Tačiau dažniausiai vainik÷lis būna perkamas. Šis momentas atspindi 

ankstesnę vyriausiojo pabrolio, atstovavusio jaunikio giminei, reikšmę. 

• Vyriausiojo pabrolio pareigos  

Jis vadovauja puošiant jaunųjų kortežo automobilius. Taip pat dažnai sako tostus, būna 
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vienas svarbiausių vakaro asmenų. 

• Pabroli ų ir pamergi ų pareigos  

Pabroliai ir pamerg÷s lydi jaunuosius į santuokų ceremoniją. Sudarius santuokos aktą, 

vyriausioji pamerg÷ persega nuotakai vainik÷lį iš kairiosios pus÷s į dešiniąją, o vyriausiasis 

pabrolys – jaunikio g÷lytę iš švarko kairiojo atlapo į dešinįjį. Šis paprotys simbolizuoja, kad 

jaunieji jau tapo vedusiais. 

Išskirtinis d÷mesys bei pagarba jaunųjų porai išreiškiamas ir „g÷lių tiltu“: pabroliai ir 

pamerg÷s, jauniesiems išeinant iš aktų sal÷s ar bažnyčios, prasiskiria, padarydami taką, ir 

meta į viršų gelių žiedus bei ryžius. Taip linkima jaunavedžiams vaisingo vedybinio gyvenimo, 

gražių atžalų ir s÷km÷s. Tam vadovauja vyriausioji pamerg÷. 

Sugrįžus ir išpirkus užstalę, visų pirma už stalo galo svočia sodina jaunųjų t÷vus. Jiems iš 

kair÷s atsis÷da jaunieji, svočia, piršlys, vyriausioji pamerg÷, vyriausias pabrolys ir kiti 

pabroliai su pamerg÷mis. Jeigu n÷ra piršlių, jų vietas užima pirmoji pora. 

Per vestuves pabroliai, ypač pirmieji, talkina piršliui: padeda išpirkti kelią, važiuojant į pokylių 

salę iš santuokos ceremonijos, taip pat su piršliu dera ir išperka užstalę. Šiuolaikin÷se 

vestuv÷se pabroliai stengiasi „pavogti“ nuotaką. Tai pavykus, reikalauja surasti arba išpirkti 

jaunamartę. Čia vadovauja vyriausiasis pabrolys. 

Informacija pateikta remiantis: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vestuv%C4%97s 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eima 
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http://dovanoksmagiai.blogas.lt/krikstynu-tradicijos-3.html 

 

 

16 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

1. Dauguma valstybių savo aukščiausiuose dokumentuose (pvz., Konstitucijoje) 

nedeklaruoja remiančios šeimą, kaip valstyb÷s pagrindą ir garantuojančios jai globą, 

paramą bei reikiamą pagalbą.  

2. Po krikštynų švent÷s bendradarbiams nešamos lauktuv÷s jau nuo senov÷s vadinamos 

kiek keistoku pavadinimu „l÷l÷s koja“.  

3. Tuokiantis bažnyčioje žiedus jaunieji vienas kitam užmauna ant kair÷s rankos 

bevardžio piršto.  

4. Sudarius santuokos aktą, vyriausioji pamerg÷ persega nuotakai vainik÷lį iš kairiosios 

pus÷s į dešiniąją, o vyriausiasis pabrolys – jaunikio g÷lytę iš švarko kairiojo atlapo į 

dešinįjį.  

5. Išskirtinis d÷mesys bei pagarba jaunųjų porai išreiškiamas ir „g÷lių tiltu“: pabroliai ir 

pamerg÷s, jauniesiems išeinant iš aktų sal÷s ar bažnyčios, prasiskiria, padarydami 

taką, ir meta į viršų g÷lių žiedus bei ryžius.  
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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.; 

 

INTERNETINIS ŽODYNAS:  

http://lkzd.lki.lt/Zodynas/Visas.asp 

http://ualgiman.dtiltas.lt/kalbos_patarimai.html 

http://dz.lki.lt/ 

http://www.tzz.lt/ 

http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/ 

http://www.zodziai.lt/ 

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.  
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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). 

 

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... 
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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:   

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. 
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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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16 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 

1. Dauguma valstybių, savo aukščiausiuose dokumentuose (pvz., Konstitucijoje) 

nedeklaruoja remiančios šeimą kaip valstyb÷s pagrindą ir garantuojančios jai globą, 

paramą bei reikiamą pagalbą. NETEISINGA 

2. Po krikštynų švent÷s bendradarbiams nešamos lauktuv÷s jau nuo senov÷s vadinamos 

kiek keistoku pavadinimu „l÷l÷s koja“. TEISINGA 

3. Tuokiantis bažnyčioje žiedus jaunieji vienas kitam užmauna ant kair÷s rankos 

bevardžio piršto. NETEISINGA 

4. Sudarius santuokos aktą, vyriausioji pamerg÷ persega nuotakai vainik÷lį iš kairiosios 

pus÷s į dešiniąją, o vyriausiasis pabrolys – jaunikio g÷lytę iš švarko kairiojo atlapo į 

dešinįjį. TEISINGA 

5. Išskirtinis d÷mesys bei pagarba jaunųjų porai išreiškiamas ir „g÷lių tiltu“: pabroliai ir 

pamerg÷s, jauniesiems išeinant iš aktų sal÷s ar bažnyčios, prasiskiria, padarydami 

taką, ir meta į viršų g÷lių žiedus bei ryžius. TEISINGA 
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