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I. Jonas ir Petras daro atvirukus. Jonui tas darbas patinka, o Petrui – ne. Kaip atvirukus 

daro berniukai? Suskirstyk žodžius, apibūdinančius jų darbą, į du stulpelius ir  

įrašyk –ai arba iai. 

Jonas atliek darbą Petras atliek darbą 

  

  

  

  

  

  

  

Žodžiai: krupšč..., atmestin...., graž..., tvarking..., bjaur..., skubot..., įdom..., linksm..., liūdn..., 

suman..., dail..., nuobodž... . 

II. Kaip? Sudarykite žodžius, sujungdami su atitinkam a priesaga. 

Ram..... 

-ai     

-iai 

Sąžining..... 

Skoning..... Įdom..... 

Graž..... Išrading..... 

Pikt..... Brandž..... 

Plon..... Jautr..... 

Skaisč..... Amžin..... 

Graudž..... Tvarking..... 

Saldž..... Sąmoning...... 

Raudon..... Tampr..... 

Siaur..... Veržl..... 

III. Vietoj brūkšnelių įrašyk praleistas žodžių priesagas –ai arba –iai. 

Išilg..., tams..., ting..., veržl..., žalsv..., tvirt..., šilt..., tobul..., sūr..., smals..., skub..., šventišk..., 

stebukling..., skaudž..., spygliuot..., šiurkšč..., bjaur..., juod..., ger..., linksm..., kiln..., amžin..., 

drėgn..., fantastišk..., dail..., kraup..., balt..., nuobodž..., blog..., nuostab..., pador..., egzotišk..., 

elegantišk..., gelton..., ger..., gracing..., jaun..., bjaur..., kvail..., marg..., miel..., šaun..., švies..., 

šventišk..., siaubing..., spalvot..., tvarking..., puik..., lengv..., nuostab..., graž..., rūgšč..., smag..., 
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proting..., sen..., stor..., blog..., sūr..., skan..., graudž..., tyl..., drąs..., plon..., greit..., ram..., 

laiming..., skaisč..., plač..., raudon..., dor..., smark..., pikt..., švieži..., liūdn..., gail..., švies..., 

siaur..., šveln..., stipr..., įdom... . 

IV. Perskaityk žodžius. Iš duotų žodžių padaryk naujų. 

Koks? Kaip? 

-ai  

ar  

-iai 

Koks? Kaip? 

Bailus Bailiai  Greitas Greitai  

Tikslus  Žemas  

Įdomus  Ilgas  

Žalias  Mažas  

Puikus  Mėlynas  

Švarus   plonas  

 

V. Perskaityk pasaką. Išplėsk ją apačioje duotais prieveiksmiais. 

Netikras draugas 

 Kartą ėjo asilas ir šuo. Asilas ant nugaros (kaip?) ................... nešė maišą duonos. 

Pavargo jie (kaip?).................... beeidami, išalko. Asilas, nieko nelaukdamas, ėmė 

(kaip?) .................. pešti pakelės žolę. Žolė – ne maistas šuniui. Jis (kaip?) .................... 

paprašė asilą duonos. 

 -Jeigu tu alkanas, - subliovė (kaip?) ................... asilas, - pasiieškok pats ėdesio. Duonos 

aš tau neduosiu. 

 Šuo nieko neatsakė, ir vėl abu (kaip?) .................... leidosi į kelionę. Staiga tolumoje 

išvydo vilką. 

 -Apgink mane, - drebėdamas iš baimės (kaip?) ................. ėmė maldauti asilas. 

 - Nė nemanau, - (kaip?) .................... suurzgė šuo. Vienas ėdei, vienas ir ginkis.  

Žodžiai: sunkiai, draugiškai, garsiai, skaniai, ilgai, tyliai, piktai, gailiai.  
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VI. Perskaityk žodžius su minkštumo ženklu ir be jo. Paaiškink, kaip pasikeis žodžių 

tarimas ir reikšmė praleidus minkštumo ženklą. 

Tyliu - tylu Šalia -  

Giria -  Geriau -  

Geriu -  Gražiu -  

Žalia -  Ruošia -  

Minia -  Lygiu -  

 

VII. Įrašykite praleistas raides. 

 Ger.... saldų midų. Žvėrys beždž....nę išrinko karal....mi. ten apleistos pilys gr....va, 

milžinų ten kaulai pūva, verk.... jų kapai. Tok.... mano dal.... . Oš.... žal.... gir.... . Dal.... pieš.... 

vėl....vėles. Birb.... traktor....s. žydi vyšn..... Ženg.... didelė min.... . Atūž.... pikta vėtra. Eglė 

svyra šal.... beržo. Šal.... kel.... stovi mano pirk.... . yla dur.... . Šakeles skalb.... lietus. Verk.... 

drebulėlė. Kamine staug...., dejuoja vėjas. Medus kvep.... . Sportininkai lenktyn....vo. Š....ndien 

mes esame laimingi. Mama nupirko medž....gos  suknelei. Š....ndien saulėta diena. Žirgas 

nušuol....vo į ganyklą. Kvep.... žali šilai. Ram.... ram.... krito sniego pūkeliai. Vėjas puč...., 

ūž...., kauk...., staug.... . Aikštėje graž.... išsirik.... vo mokin.... . Nuošal.... medžių stovi avilys. 

Mane tėvelis graž.... pamokė. Nuostab.... skamba naujos dainos. Per pertraukas žval.... bėg....ja 

mokin.... . Ram.... teka upel....kas. Mokin.... atsakė sklandž.... į visus klausimus. Eglutė 

suman.... sprendž.... visus uždavin....s. Kvietin.... miltai tinka pyragms. Kabo rausvi saldin.... 

obuolį.... . Užaugo dideli cukrin.... runkel.... . Vienmarškin.... vaikai bėg...ja lankoje. Vaikams 

patiko cukrin.... žirn.... . virš upių dunda geležin.... kel.... . Spintoje kabo vasarin...., rudenin.... 

ir žiemin.... drabuž..... . Cukrin.... runkel.... yra šakn....vaisiniai augalai. Už namo augo 

svyruokl.... beržai. Šiaul..... yra mano gimtasis miestas. Smark.... sugriaudž..... perkūnija. 

Kiškuč.... dum.... į pakrūmę. Paukštel..... č...lba daineles. Jūratė nupynė vainiką rug....gėlių. 

stūkso aukšti pil....kalniai. greitai vaškin.... kor.... kvepės medumi. Ciksi mažuč.... ž....geliai. 

Arvydas vaikšto pavėsingais takel....s. snaudž.... ežerėl.... . Gyvul.... ir paukšč.... rengė puotą. 

Debesėl.... plauk.... . kyla į padangę vieversėl.... . Šaul.... taikl.... šaudė į visus taikin.... . 

kiškel.... žaidž.... po kelmynus. Stovi plač....šakis ąžuolas. Ignas padirbo naują dalg....kotį. 

Gegutėlė graž.... kukavo.     


