
 

 

5 klasės penktadienio nr.5 
Namų darbai 

Mokytoja: R.Bertulė 
Spalio mėn. 4 diena 

Rišlioji kalba 

1.Mokėti trumpai papasakoti apie tai, kaip mažytės lino sėklelės pavirsta gražiausiomis 
drobėmis ( Lino kelias). 

Etninės kultūros vadovėlis psl.11. 

 

2.Kas neišmokote mintinai eilėraščio apie liną, turėsite išmokti kitai pamokai. 

 
Ir ieškau aš tavęs,  

O, mėlynaki line,  

Ieškau aš tavęs –  

Ir surandu.  

Tu taip arti, kai baltą patalą sau kloju,  

Kai švenčių stalą  

Balta staltiese tiesiu,  

Kai nusiprausęs  

Veidą rankšluosčiu paliečiu,  

Aš švelnų kuždesį girdžiu.  

Tu toks gražus,  

Gražiausiais raštais išrašytas  
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Ir toks švelnus,  

Nors vadiniesi vyrišku vardu.  

 

M.Pulokas 

“Lino kelias” 

 

Pasiruošimas testui 

Kitą pamoką rašysime testą. Visos šios užduotys bus teste. 

1. Kiek raidžių lietuviškoje abėcėlėje? 
2. Parašykite visas abėcėlės raides. 
3. Parašykite po tris žodžius su šešiais dvigarsiais. 
4. Sujunk žodžius, kurie turi sutampančią žodžio dalį. 

   
   dainynas debesys dainuoti  užjausti gamta daina 
    dainininkas jaukus dainele 

5.Sutartiniu ženklu pažymėk žodžių šaknį. Žodžių perrašyti 
nebūtina. Užduotis atlikite namų darbų lape. 

 1. Pirštas, pirštinė. 2. Žodis, žodynas. 
3. Liūdi, liūdesys. 
4. Skrido, skridimas. 
5. Laiškas, laiškininkas. 
 

Parink tinkamą šaknies raidę. 

1. Š y (i/y)psena 
2. G__ (y/i)venimas 3. t__ (e/ė)vynė 
4. G__(y/i)minės 
5. __(I/Y) storija 
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6. M__(e/ė)rgaitė 
7. S__(ė/e)serys 
8. G__(y/i)minė  

6.Sutartiniu ženklu   pažymėk žodžių galūnes. 1. Šalis, 
šalyje, šalies, šalys. 
2. Skaitau, skaitai, skaitome, skaitė. 
3. drąsus, drąsi, drąsių, drąsiems. 

7.Įrašyk tinkamus priešdėlius 

1. Senelio pasakojimas ___juokino mane ir kitus vaikus. 
2. kai į klasę ___(si)rinko visi mokiniai, ___dėjome pamoką. 
3. niekaip negaliu ___galvoti, kaip reikia ___spręsti ___davinį. 
4. Man patiko tėčio ___manymas. 
5. norėčiau tau papasakoti kelionės ___spūdžius. 
6. rytais, kai saulė dar nebūna ___kilusi, senelis ___eina į laukus. 
7. Žadame ___lankyti senelius, kurie gyvena mažame Lietuvos kaimelyje. 8. niekaip 
negaliu rasti istorijos ___siuvinio. 
9. Mano seneliai žino ___vairių linksmų istorijų. 
 ap- iš- į- ne- pa- pra- są- su- už 

8.Pabrauk žodžius, kurie turi priesagą. 
Sportas, šakelė, oras, žaidimas, sakė, mokykla, įlėkė, 
spalvotas, šilkinis, sesuo. 

 

Tėvelių dėmesiui! 

lankomumas@maironis.org  
Tėveliai  privalo pranešti,  kada vaikas neatvyks i mokyklą. 
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Spalio 11dieną 8val.vakare mūsų klasėje įvyks tėvelių susirinkimas.  

Labai lauksiu visų atvykstant. 

Iki pasimatymo! 

Mokytoja Rasa 

 
 

 

 


