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I. Išskirstykite žodžius, atsakančius į klausimą ką veikia?, pagal pavyzdį. 
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plaka plaukia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Žodžiai: plauk..., šauk..., ein..., dirb..., šok..., staug..., muš..., dūzg..., bėg..., skriaudž..., laik..., 

gir..., plazd..., virp..., ner..., kal..., vež..., plak..., bur...., ver... . 

II. Įrašykite galūnes –a arba –ia. 

Artojas ar..... žemę. Miške kauk..... vilkas. Lietaus lašai barben..... į stiklą. Mokyklos 

kieme vaikai žaidž..... . Darbininkai kas..... griovį. Lauke spaudž..... šaltukas. Vaikai ger..... 

pieną. Turistai kop..... į aukštą kalną. Šnar..... medžių lapai. Visą dieną kaitin..... saulė.  

III. Užbaikite sakinius, įrašydami tinkamus žodžius, atsakančius į klausimą  

ką veikia? 

Mergaitė.............................. piešinį. Močiutė ............................. skanią sriubą. 

Sportininkas .......................... diską. Mokytoja ................................ mokinį už stropiai 

atliktą darbą. Ligonis ........................ vaistus. Lauke ....................... smarkus vėjas. 

Kranas ............................ didelį krovinį. Svečiai ............................. smagią dainą. 

Sodininkas ...................................... jaunus medelius. Iškylautojai ............................ laužą.  

Žodžiai: puč....., ger....., gir....., met....., verd....., pieš....., kel....., kur....., sodin....., 

dainuoja..... . 
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IV. Įrašykite galūnę –a arba –ia. 

Oš..... ąžuolai 

Šalti rudens vėjai nuo medžių purto paskutinius lapus. Be perstojo dulk..... smulkus, 

vos įžiūrimas lietus. Pilkomis šakomis lėtai slenk..... dideli lašai ir nuobodžiai capsi ant 

žemės. Pilkas rūkas lyg gedulo šydu apgaub..... juodus miškus. 

Keletas lapų atkakliai laikosi ir šnabžd…… vienas kitam: 

- Dar nekriskim. 

Bet jų nebegaivin….. žaliosios gyvybės sultys. Ir atein…. Laikas, kai kotelis jau 

nepajėg….. išlaikyti mirštančio lapo. Vėjo gūsio nuplėštas, jis pamažu krint.... ant žemės ir 

ilgainiui sutrūnij....., patręšdamas dirvožemį, iš kurio kalsis nauji daigai. 

Tik rūstūs ąžuolai dar oš..... . jie nenori atiduoti rudens vėjui savo vasaros vainiko. 

V. Parašykite priešingai, atsakydami į klausimą kaip? 

Juodai - ........................................,                      tyliai - ............................................., 

Piktai - .........................................,                      lygiai - ............................................, 

Bjauriai - ......................................,                      smagiai - ........................................, 

Sūriai - ........................................,                       kietai -............................................., 

Siaurai - ......................................,                       sausai - ..........................................., 

Saldžiai - ......................................,                     linksmai - ........................................, 

 

VI. Įrašykite tinkamą žodį. 

Kieme ................................. leidau laiką (puikiai, puikai). 

Mašina ................................ pasuko į šoną (staigiai, staigai). 

 Karalius su karaliene gyveno ...................................... (laimingiai, laimingai). 

Plėšikas ............................ pažiūrėjo į miško pusę (piktiai, piktai). 

........................................ švietė pavasario saulė (skaisčai, skaisčiai). 

Klasės draugai ............................. sprendė uždavinius (sąžiningai, sąžiningiai). 

....................................... nuvilnijo rudeninė perkūnija (plačai, plačiai). 

Šuo ................................. pažvelgė į savo šeimininką (liūdnai, liūdniai). 

Katytė ................................ kepštelėjo (švelniai, švelnai).  
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VII. Vietoje brūkšnelių įrašykite 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,,,,,m amžin....., drėgn....., fantastišk....., dail....., kraup....., 

kalt....., 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..... . 


