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LIETUVIŲ K. 5 Klasė 

Tema Veiksmažodis 

Uždavinys  Naudodamiesi pagalbine medžiaga, paruošite priemonę „Čia gyvena 

veiksmažodis“, nurodydami pagrindinius veiksmažodžio požymius. Mokėsite veiksmažodį 

pavartoti reikiamu laiku. 

I  NUTEIKIMAS 

-Mokiniams rodau paveikslėlius ir klausiu kas čia? Ir koks? Kokia? 

-Atsakydami į mano klausimus jūs naudojote žodžius, atsakančius į klassimus kas? Koks? 

Kokia? 

- Gal galite pasakyti kokios tai kalbos dalys? 

- O šiandien mes kalbėsime apie dar vieną kalbos dalį- veiksmažodį. Naudodamiesi pagalbine 

medžiaga jūs padarysite priemonę „ Čia gyvena veiksmažodžiai“, kurioje nurodysite 

pagrindinius veiksmažodžio požymius. Ši priemonė mums pravers kitose pamokose, kai mes 

kalbėsime apie veiksmažodį. 

II PERTEIKIMAS 

- Pažiūrėkime, ką jūs jau žinote apie veiksmažodį. ( lentoje užrašau veiksmažodis ir brėžiu 

spygliukus, užrašydama ką vaikai pasako) 

- Pažiūrėkite į kompiuterį, sužinosime šį tą daugiau apie veiksmažodį. (rodau skaidrę, ją 

analizuodama) 

- Dabar jūs jau žinote, kad veiksmažodis reiškia daikto veiksmą. Tai dar kartą žiūrėdami į 

šiuos paveikslėlius pasakykite kas? Koks? Ir ką veikia? 

III  PRITAIKYMAS 

1. Skaitome 7 pratimą iš vadovėlio(6psl.)  ir surandame veiksmažodį. 



Spec. pedagogė Kristina Stankutė-Matė 
 

2 
 

2. Sugalvokite ir užrašykite po 4 sakinius su šiais veiksmažodžiais : skaitė, žiūriu, žaisdavai, 

važiuosiu. 

3. Esam.l. veiksm. nuspalvinkit mėlynai, būt.k.l.- žaliai, būt.d.l.- raudonai, būs.l.- geltonai. 

4. Įrašykite tinkantį veiksmažodį. 

5. Dirbdami  kartu pasidarysime priemonę, kuria galėsime naudotis kitose pamokose, kai 

kalbėsime apie  veiksmažodžio laikus, asmenis ir t.t. Taigi reikės išrinkti ir surašyti 

svarbiausius gramatinius požymius į namuką. Tą namuką išsikirpsite iš spalvoto 

popieriaus. Dirbdami galite naudotis pagalbine medžiaga, kurioje surašyta viskas, ko 

mums prireiks. 

Darydami namą dar kartą aptariame veiksm. gramatinius požymius, mokiniai patys 

galvoja pavyzdžius. 

6. Perskaitykite sakinius ir raskite veiksmažodžius. Jei jie pavartoti netinkamai- ištaisykite. 

7. Išasmenuokite žodį plaukti būtajame k. laike.  

IV PERŽVELGIMAS 

- Ką naujo sužinojote apie veiksmažodį? 

- Ar sunku buvo? 

- Mokinių darbą įvertinu aš. 
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1. SUGALVOKITE IR UŽRAŠYKITE KETURIS SAKINIUS SU ŠIAIS ŽODŽIAIS : 

 skaitė, žiūriu, žaisdavai, važiuosiu.  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  

2. Įrašykite tinkantį  veiksmažodį. 

Ieva ima pieštuką ir ..........................................  . 

Senelė mums .......................................  gražią pasaką. 

Dangus apsiniaukė ir pradėjo .......................................  . 

Praeitą vasarą aš dažnai ....................................  jūroje.  

Vakar iš bibliotekos ...............................  įdomią knygą. 

3. Perskaityk sakinius. Rask ir pabrauk veiksmažodžius. Ar tinkamu laiku jie parašyti? Jei 

ne- ištaisyk. 

Vakar aš rašysiu laišką. Po pietų Julius skubės į biblioteką. Šiandien pūtė stiprus vėjas, o vakar 

lijo. Rytoj berniukai dalyvauja varžybose. Praeitais metais aplankysiu savo tetą. Vieną kartą 

Agnė pririnkdavo pilną pintinę grybų. Prieš metus, kai teta gyveno Palangoje, dažnai 

važiuodavau prie jūros. Vakare tėtis dažnai sedėjo ir žiūrėjo į jūrą. 

4. Išasmenuok žodį plaukti būtajeme kartiniame laike. 
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Aš .................................                                 

Tu  ................................ 

Jis, ji   ............................ 

Mes ............................ 

Jūs  ............................ 

Jie, jos..........................



Spec. pedagogė Kristina Stankutė-Matė 
 

5 
 

 

 

 

 


