NAMŲ DARBAI:
DATA: balandžio 29 d.
Mokinio vardas ir pavardė:-----------------------------------------------------------------------Tėvelių parašas---------------------------------------------------------------------------------------GRAMATIKA: GEGUŽĖS 6 D. GRAMATIKOS RAŠOMASIS BAIGIAMASIS
EGZAMINAS. Tiems, kas nebuvote šiandien klasėje pasiruošimo egzaminui užduotys yra prisegtos prie
namų darbų, jas atlikite namuose.
GEOGRAFIJA:

Klasėje kalbėjome apie:
1. LT kaimynus
2. Keturis Lietuvos regionus
3. Penkis didžiausius LT miestus.
4. LT upes ir ežerus
5. LT kurortus
6. Kokie LT miestai - kurortai yra prie Baltijos jūros?
Namuose žemėlapyje pažymėti (žemėlapis prisegtas prie namų darbų):
- visus Lietuvos regionus
- visas Lietuvos kaimynines šalis.
SKAITOME IR ATLIEKAME UŽDUOTIS:
„Skaitiniuose” – „Laukinio svirplio vestuvės” psl.: 142,143, 144, 145, 146

SVARBIOS DATOS:
GEGUŽĖS 6 D. GRAMATIKOS RAŠOMASIS BAIGIAMASIS EGZAMINAS; PASIRUOŠIMAS
GEOGRAFIJOS EGZAMINUI;
GEGUŽĖS 13 D. GEOGRAFIJOS EGZAMINAS;
GEGUŽĖS 21 D. IŠKILMINGAS MLM PRADINĖS MOKYKLOS BAIGIMO. ATESTATŲ
ĮTEIKIMAS

Jei iš anksto žinote, kad mokinys/-ė nebus mokykloje, prašau būtinai apie tai praneškite
Jei iškils klausimų skambinkite 6A klasės mokytojai, Redai Dinsmonienei,
tel.: 1-630-201-4053, arba rašykite email: rdinsmoniene@maironis.org, mielai atsakysiu.

PASIRUOŠIMAS GRAMATIKOS RAŠOMĄJAM DARBUI

DATA:

----------------------

VARDAS PAVARDĖ:----------------------------------------------------------------------------------------

1.Išlinksniuokite šiuos žodžius tik vienaskaitoje:
Kas?

dviratis, duona, viltis, muziejus, vanduo

Ko?_______________________________________________________________
Kam?_____________________________________________________________
Ką?_______________________________________________________________
Kuo?______________________________________________________________
Kur kame?_________________________________________________________

Išlinksniuokite vns.ir dgs.
Kas?
gera draugė,
geros draugės
Ko?_______________________________________________________________
Kam?_____________________________________________________________
Ką?_______________________________________________________________
Kuo?______________________________________________________________
Kur kame?_________________________________________________________

2.Prašau pabraukite sangrąžinius veiksmažodžius:
Ryte aš pabundu, atsimerkiu, pasiražau lovoje, pagaliau išlipu iš lovos, einu
praustis, pusryčiauju ir bėgu į mokyklą.

3.Nustatykite kokiai asmenuotei priklauso šie veiksmažodžiai:
tylėsime, važiuodavome, dažau, piešdavo, girdėjo,
sėdės, grybaujame, myliu, juokauja, skaityti.

4.Įrašykite teisingai veiksmažodį, atkreipkite dėmesį koks laikas:
Esamasis laikas
Mes ____________ (norėti) eiti į garsios daininkės koncertą.

Būtasis kartinis
Šeštadienį mes ____________(švęsti) mano gimtadienį, buvo daug svečių.

Būtasis dažninis
Jie dažnai ____________(eiti) pasivaikščioti prie upės ir dažnai_________(žvejoti)
ten.

Būsimasis
Kitais metais aš ____________(poilsiauti) prie Baltijos jūros, Nidoje.

Apibrauk teisingą laiką
Mama džiaugėsi, džiaugdavosi, džiaugsis,džiaugiasi dėl to, kad jos sūnus labai gerai išlaikė
egzaminą ir įstojo mokytis į universitetą.

5.Parašykite veiksmažodžio BŪTI teisingą formą esamajame laike (DABAR)
1. Aš ________ šeštos klasės mokin___.
2. Mano mokytojos vardas ________ ________.
3. Mes visi __________ geri mokiniai.

4. Jie ___________ išdykėliai.
5. Jūs __________ šaunuoliai.

6.Išbraukite neteisingus veiksmažodžius
1. Mano šeima rytoj važiuodavo, važiavo, važiuos į zoologijos sodą.
2. Kai aš sirgsiu, sirgau, sirgdavau, sergu man skauda gerklę.
3. Smagu buvo, yra , bus mums poilsiauti prie jūros praėjusiais metais. Aš rinksiu,
rinkdavau, rinkau akmenėlius ir statydavau,statysiu, stačiau smėlio pilis.
4. Kai pasidarydavo per karšta mes šoksim, šokome, šokdavome, šokam į šaltą jūros
vandenį ir tai mus atgaivindavo.
5. Vakarais mes mėgdavome pasivaikščioti, pasivaikščiodavom, pasivaikščiosim prie
jūros.

7.Išlaipsniuokite būdvardžius:
1. mažas ___________________________________________________________________
2. sveikas __________________________________________________________________
3. šiltas ____________________________________________________________________
4. darbštus _________________________________________________________________
5. teisingas _________________________________________________________________
6. tvarkingas _______________________________________________________________
7. geras ____________________________________________________________________
8. mielas ___________________________________________________________________
9. stiprus ___________________________________________________________________
10. protingas ________________________________________________________________

8.Parašykite veiksmažodžių bendratį:
1. Esu __________________________________________________________
2. Eidavau_______________________________________________________
3. Žaisiu_________________________________________________________
4. Sapnuoju______________________________________________________
5. Svajodavau____________________________________________________
6. Mokėdavau____________________________________________________
7. Juokiuosi______________________________________________________
8. Poilsiausiu_____________________________________________________
9. Skaičiau_______________________________________________________
10. Siunčiu________________________________________________________

9.Įrašykite praleistas galūnes(reikia įrašyti tiek raidžių kiek yra brūkšnelių)
1. Po (ko?) valand-- visi sėdėjome (kieno?ko?) dėd-- (kur kame?) mašinoj- ir
važiavome (kuo?) greitkel--.
2. (Kas?)Kunigaikšt-- Mindaugas su visa savo (kuo?) šeim- apsikrikštijo ir bandė
apkrikštyti visą (ką?) Lietuv-.
3. (kur kame?)Kelyj- buvo nedaug (ko?) mašin-.
4. (kas?)Vyten-- pertvarkė (ko?) Lietuv--(ką?) kariuomen-.
5. (ko?)Vytaut- didžiojo (kas?) Lietuv- buvo stipri ir didelė (kas?) valstyb- tarpe kitų
(ko?) Europ-- (ko?) valstybių.
6. (kur kame?) Rytinėj- (ko?) Lietuv-- (kur kame?)dalyj- yra daugiausiai (ko?)ežer-.
7. (kam?)Saulut-- buvo liūdna žiūrėti i (ką?) medž--- be (ko?) lap-.

8. (ko?)Vėj- gaudomi (kas?) lap-- bėgiojo ir skraidė, kaip (kas?) plaštak--.

9. (kas?)Mairon-- gyveno ir rašė tais laikais, kai (ką)Lietuv- valdė carinė(kas?)rusij-.
10.Kūčių (ką?)vakarien- pradeda valgyti tik vakarinei (kam?)žvaigžd-- (kur?)dangujpasirodžius.

10.Ištaisykite klaidas (tikriniai, bendriniai daiktavardžai), viso 14klaidų
Kiekvieną Pavasarį, Gegužės Mėnesį, vyksta amerikos Lietuvių sporto Šventė. Šiemet ši
šventė vyks Čikagos Mieste. Šeštadienį bus iškilmingas Atidarymas, suvažiuos Lietuviai iš
įvairių Amerikos Miestų, o Sekmadienį jau šventė baigsis. Kas žinote kokiame mieste vyks
kita Amerikos Lietuvių Sporto Šventė?

11.Parašykite būdvardžio ir daiktavardžio galūnes ir į kokį
klausimą tie žodžiai atsako?
1.Pakilo stipr-- vėj--.
2.Nulūžo dide-- šak-.
3.Stamb-- laš-- krito žemėn.
4.Maž-- ir didel-- žvaigžd-- švietė aukštai danguj-.
5.Pro lauk- tekėjo sraun-- upel--.

12. Pabraukite liepiamosios nuosakos veiksmažodžius vienu brūkšniu,
tariamosios vingiuota linija, o tiesioginės- dviem.
1.Lipk į medį tik nenukrisk.
2.Jei aš galėčiau , tai keliaučiau aplink pasaulį.
3.Būk atsargesnis, neužsigauk.
4.Pirma padaryk, paskui pasigirk.
5.Elkis su kitu taip, kaip nori, kad su tavim žmonės elgtųsi.

