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ANTONIMAI. BŪDVARDŽIO KARTOJIMAS 

1. Parašyk šių žodžių antonimus. 

viršus- ____________ 

linksmas- __________ 

eina- ______________ 

gražus- ____________ 

vakar- _____________ 

aukštyn- ___________ 

baltas- ____________ 

ilgas- ____________ 

žemas- ____________ 

platus______________ 

juodas- ____________ 

verkia-_____________ 

storas- ___________ 

toli- _______________ 

tirštas- ____________ 

silpnas_____________ 

bailus- ____________ 

skanu- _____________

2. Sakiniuse pabrauk priešingos reikšmės žodžius. 

 Tadas ant kelio rado pinigų, bet greit juos pametė. Močiutė gailiai verkia, o 

senelis garsiai juokiasi. Močia pasislepia- tėvas pasirodo. Aukštai lėkė, žemai tūpė. 

pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina. Mariaus tėvas nusipirko naują vežimo ratą, o 

seną gandrams eglėje įtvirtino. 

3. Pabrauk būdvardžius.Virš jų parašyk skaičių ir giminę. 

 Visur jautei šventinę nuotaiką. Slinko kamuoliniai debesys. Aušta miglotas 

rytas. Šiaurinėje pakrantėje sniegas lėčiau tirpsta. Senelė vakarais verda pienišką 

sriubą. Ant kelio radome pamestą moterišką piniginę. Mokyklos bibliotekoje yra 

daug įdomių knygų. Tėtis iš garažo parėjo tepaluotais batais. Mano žieminiai batai 

tokie šilti, jog galėtum eiti net per didžiausią šaltį. 

4. Sugalvok ir į namukus įrašyk būdvardžių. 
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5. Parašyk po du būdvardžius, priderink juos prie pateiktų daiktavardžių. 

_____________, _____________  žolę. 

_____________, _____________  lapuose. 

_____________, _____________  knygas. 

_____________, _____________  mišku. 

_____________, _____________  namai. 

_____________, _____________  draugų. 
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4. Įrašyk praleistas raides. Iš teksto išrink būdvardžius ir surašyk juos ten, kur 

tinka. 

Vieną kartą  g_veno paprastas katin_lis. Savo aštrius nagelius jis b_vo pasl_pęs 

minkštose kojų pėdelėse.Vilkas šoko kelis kartus į virš_, uodega pokšt ir nutr_ko 

kaip pakulinis si_las. Mama ištraukė iš krosnies išk_ptus p_ragus ir visi gardžiai 

pavalgė. Gražiuose r_muose g_veno bajoras, mėgęs viskokius j__kus. Jaunas 

karalius vedė žavią žmoną. Po vestuvių jis parodė pačiai d_delius turtus. Menkas 

arkliukas vos vos traukia žagrę. Po ilgos ir vargingos kelion_s ponas pasiekė 

m__stą. G_liuose vandenyse gyvena daug įvairių ž_vų. 

 


