6B KLASĖ
NAMŲ DARBAI:
Data: kovo 18 dienos
Mokinio vardas ir pavardė:---------------------------------------Tėvelių parašas:------------------------------------------------------

SKAITOME:
iš “Skaitinių”knygos tekstą “Margučiai” ir atlikti pateiktas užduotis psl.
117, 118, 119.

GRAMATIKA:
atlikti prie namų darbų prisegtus lapus su veiksmažodžio kartojimo
užduotimis.

PASTABOS:
v Tėvelius, broliukus, sesutes, draugus ir visus kas nori pasidžiaugti
šeštų klasių mokinių istorijos projektais, maloniai kviečiame į
parodėlę, kuri įvyks kovo 25d. Fondo salėje nuo 9:30 iki 12:30val.
v Jau pradėsime ruoštis šv.Velykom! Kovo 25d. mokykloje
marginsime kiaušinius vašku. Iš namų visi mokiniai turi atsinešti po
3-4(balto lukšto) kietai virtus kiaušinius.
v Kovo 25d. nepamirškite atsinešti iš namų priešpiečius, karštas
maistas mokykloje nebus parduodamas.

Jei iškils klausimų skambinkite,
Giedrei Savukynienei tel.: 630-885-1969, arba rašykite email:
gsavukynienė@maironis.org,
mielai atsakysiu.

I. Skliaustuose esančius žodžius pakeisk taip, kad jie atsakytų į klausimą ką veikia?

Elektra (padėti) ............................... žmogui gyventi. Virtuvėje (stovėti)
.......................... šaldytuvas. Broliukas (žiūrėti) .............................. televizorių. Mama
(įjungti) .............................. skalbimo mašiną. Tėvelis dulkių siurbliu (valyti)
........................ kilimą. Mokiniai (rašyti) ...................... diktantą. Jovita (eiti) ................... į
mokyklą. Vakare vaikai (žaisti) .......................... kieme. Upe (plaukti) ................ mažas
laivelis. Mokiniai (skaityti) ......................... daug knygų. Senelis (taisyti)
.............................. dviratį. Gatve (važiuoti) ....................................... daug automobilių. Per
muzikos pamokas mokiniai visada (dainuoti) ........................................ .
II. Pabrauk žodžius, kurie reiškia veiksmą. Išrink ir surašyk juos į tinkamus stulpelius.
Mokiniai dainavo linksmą dainą. Nemunu plaukia laivai. Mokytoja pakvietė Rimą prie lentos.
Senelis vakarais visada žiūri televizorių. Vakare tikrai lis lietus. Vincukas saldžiai užmigo. Jonukas rytoj
važiuos į ligoninę. Lauke krykštauja maži vaikai. Šiandien senelis Karolinai nupirko naują knygelę.
Rudenį Aušrelė eis į pirmą klasę.
Esamasis laikas
Ką veikia?

Būtasis kartinis laikas

Būsimasis laikas
Ką
veiks?

Ką
veikė?

_______________________

_______________________

____________________

_______________________

_______________________

____________________

_______________________

_______________________

____________________

_______________________

_______________________

____________________

III. Pabaik rašyti pradėtus žodžius taip, kad jie atsakytų į klausimą ką dabar veikia (esamuoju
laiku)?
Galimos esamojo laiko trečiojo asmens (jis, ji, jie, jos) galūnės :
-ia, -a, -i, -o.
-ia, -a, -i, -

o
Puč___ , lauk___ , plauk___ , ein___ , švilp___ , bėg___ , tyl___ , dainuoj___ ,
svajoj___ , ūž___ , važiuoj___ , lend___ , myl___ , mieg___ , pasislep___ , temp___ ,
leidž___ , pliaup___ , skait___ , vart___ , stov___, burbuliuoj___ , šild___ , kvieč___ ,
žyd___ , mok___ , oš___ , lyj___ , dūzg___ , tur__.
Išsirink 5 žodžius ir su jais sugalvok po sakinį.
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Sugalvok ir parašyk po 5 žodžius, kurie atsakytų į pateiktus klausimus.
Ką aš veikiu? ____________________________________________________________________
Ką veikiau? ______________________________________________________________________
Ką veiksiu? ______________________________________________________________________

I. Parašyk, į kokį klausimą atsako paryškinti žodžiai.

Aš
nupiešiau
(ką
veikiau?)
sniego
karalienę.
Mes
klausome
(...............................................)
gražių
pasakėlių.
Ryte
mergaitė
nuprausia
(................................) savo lėlę. Senelė apsidžiaugė (..........................), kai pamatė
(..................................) visą mūsų šeimyną. Žiemą iš rūsio ištraukiu (..................................)
rogutes ir važinėju (..................................) nuo kalniukų. Gimtadienio proga visi pasveikino
(...........................) Elzytę. Aldutė mamytei atnešė (...........................) puokštę gėlių. Aš
tuojau šią eglę kirsiu (....................................), iš jos gerą lazdą dirbsiu (.............................).
Vasarą laukuose žydės (.............................) gėlės. Vakar išmokau (...........................) naują
eilėraštį. Parodoje sutikome (.............................................) Onutę. Rytais jūs visada geriate
(..............................................) arbatą.
II. Parašyk atsakymus į klausimus.

Kas?
Šuo

Ką veikia?
loja

Kas?
saulė

liūtas

žvakė

gėlė

katė

genys

mašina

arklys

vėjas

lietus

vilkas

karvė

mokinys

raitelis

mokytojas

Ką veikia?

III. Pabrauk žodžius, kurie atsako į klausimą ką veiks?
Greitai baigsis šalta žiema. Saulutė ištirpdys sniegą, sušildys žemę. Medžių šakose linksmai čirens
paukšteliai. O pavasarį sprogs medžių ir krūmų pumpurai, skleisis žali lapeliai. Miške šokinės vikrios
voveraitės, bėgios greiti zuikučiai, iš olų išlįs gudriosios laputės. Pievų šlaituose mėlynuos žibuoklės. Ir tada
miškas pabus iš gilaus žiemos miego.
IV. Ištaisyk klaidas.
Vakar Jonukas rašys diktanta. Pievoja žaidže lapė su lapiukais. Rytoj Laura ėjo i mokykla. Dailininkas
pieše mamos portreta. Katinėlis saldžiai miega ir murke. Jūroja plauke laivai. Avilyja dūzge bitės. Vakar klasėja
mokiniai papuoš eglute.

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
V. Įrašyk žodžius, kurie atsakytų į duotus klausimus.

Žvirbleliai žiemą (ką veikia?) ........................... maisto. Ant šakelių (ką veikia?)
....................... zylės. Alkanas vilkas (ką veikė?) .................................. . Laisvalaikiu (ką
veikiu?) ................................. knygą. Vaikai (ką veikė?) .............................................. naują
dainą. Mantas (ką veikė?) ................................. su kamuoliu. Vasarą (ką veiksiu?)
.................................... prie jūros. Abipus kelio (ką veikia?) .......................... berželiai. Rytoj
mokiniai (ką veiks?) .................................... rašinėlį.
VI. Sugalvok po sakinį su šiais žodžiais.

Kviečia, pasipuošė, užlips, miega

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

