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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 apibūdinant savo 

savijautą. Taip pat pateikiama informacija 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 

Dialogas Nr. 1 
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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? 

Pokalbis 
 
Situacija: Laura atvyko pas 
gydytoją pasitikrinti 
sveikatos. 
 
Veik÷jai: Laura, gydytojas 
 
Vieta: Gydymo įstaiga 
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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. 

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. 
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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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
Migrant ų mokymas valstybin ÷s kalbos Europos šalyse 

 

 

                  
 
 

Modulis 5       puslapis       - 9 -  

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. 

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: 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? 

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  
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Sugalvokite sakinius su duotais prieveiksmius.  

 
 
Kartais,  paskui, anksti, vakar, sykį, senokai, v÷lai. 

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

Pokalbis 
 
Situacija: Laura ateina į 
vaistinę nusipirkti vaistų 
 
Veik÷jai: Laura, vaistininkas 
 
Vieta: Vaistin÷ 
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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. 

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? 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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3. Kas greičiausiai mokykloje nub÷gdavo šimtą metrų, o kas – b÷gdavo l÷čiausiai? 

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

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

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

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

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÷? 

Pokalbis 
 
Situacija: Violeta ir Laura 
kalbasi apie savijautą 
 
Veik÷jai: Laura ir Violeta 
 
Vieta: Butas 
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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. 

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. 
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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 

 

Šiandien aš pavalgiau ____________________. 

Ačiū, pakankamai _________________. 

Sriuba yra labai _____________________. 

Kavin÷je maistas yra _____________________. 

 

Šiltas, šilta, šilta, šiltai 
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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. 

Pokalbis 
 
Situacija: Laurą, gulinčią 
ligoninįje aplanko sklaug÷ 
 
Veik÷jai: Laura ir slaug÷ 
 
Vieta: ligonin÷ 
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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. 

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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INFORMACIJA APIE ŠAL Į 

 

DRUSKININKAI – sveikatos šaltini ų kurortas 

 

Druskininkai –miestas įsikūręs prie Nemuno up÷s Pietų Lietuvoje. Tai tarptautinis ištisus 

metus veikiantis mineralinio vandens, purvo, ir klimato terapijos kurortas. 

1794 m. birželio 20 d. didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius Stanislovas 

Augustas Poniatovskis paskelb÷ Druskininkus gydomąja vietove. 1837 m., Vilniaus 

universiteto profesoriui Ignacijui Fonbergui atlikus ir paskelbus mineralinio vandens 

chemin÷s sud÷ties tyrimus, Rusijos imperatorius Nikolajus I patvirtino Druskininkų kurorto 

įrengimo projektą. 

Šiandieniniai Druskininkai – tarptautinis ištisus metus veikiantis purvo, mineralinio vandens 

ir klimato terapijos kurortas. Kurortas turtingas įvairios mineralizacijos vandenimis, savo 

chemine sud÷timi panašiais į didžiausius Europos mineralinius vandenis, bei gydomojo 

durpinio purvo telkiniais. D÷l Druskininkus supančių pušynų, daugyb÷s vandens telkinių 

oras čia labai švarus. Šiuo metu kurorte veikia atnaujinta Druskininkų gydykla ir Vandens 

parkas, 6 sanatorijos, 16 viešbučių nuo 2 iki 4 žvaigždučių, 11 svečių namų, 16 kaimo 

turizmo sodybų ir SPA kompleksai. 

2003 m. žurnalo "Newsweek" paskelbtame dešimties geriausių kurortų, į kuriuos verta 

nuvykti, sąraše Druskininkai pamin÷ti kaip geriausias Europoje balneologijos kurortas. 

2008 m. geguž÷s 30 d. Druskininkams įteikta Europos Tarybos garb÷s v÷liava. 

Informacija iš http://info.druskininkai.lt  
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13 Pratimas  
 
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
           TEISINGAS  NETEISINGAS 

1. Druskininkai –miestas įsikūręs prie  

Nemuno up÷s Šiaur÷s Lietuvoje.      

2. Druskininkai - tarptautinis ištisus metus veikiantis  

mineralinio vandens, purvo ir klimato terapijos kurortas.     

3. 1794 m. Rusijos imperatorius Nikolajus I patvirtino  

Druskininkų kurorto įrengimo projektą.     

4. D÷l Druskininkus supančių pušynų, daugyb÷s vandens 

 telkinių oras čia labai švarus..       

5. 2003 m. žurnalas "Newsweek" Druskininkams įteik÷  

Europos Tarybos garb÷s v÷liavą.      
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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. 

 

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 - 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. 
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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 

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. Senokai 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 
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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. 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  

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  
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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.  

 
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 
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d. Slaug÷ pažad÷jo aplankyti Laurą rytoj vakare. NETEISINGAS 

e. Slaug÷ patar÷ Laurai pamiegoti. TEISINGAS 

 
 
13 Pratimas  
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
           TEISINGAS  NETEISINGAS 

1. Druskininkai –miestas įsikūręs prie  

Nemuno up÷s Šiaur÷s Lietuvoje.     X 

2. Druskininkai - tarptautinis ištisus metus veikiantis  

mineralinio vandens, purvo ir klimato terapijos kurortas.  X   

3. 1794 m. Rusijos imperatorius Nikolajus I patvirtino  

Druskininkų kurorto įrengimo projektą.    X 

4. D÷l Druskininkus supančių pušynų, daugyb÷s vandens 

 telkinių oras čia labai švarus..    X   

5. 2003 m. žurnalas "Newsweek" Druskininkams įteik÷  

Europos Tarybos garb÷s v÷liavą.      
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MODULIS 5 
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