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1.  ė - ie diferencijavimas.  Koks? Kokia? Kokie? Kokios? 

 

1. Vietoj brūkšnelių aiškiai tark  ė arba ie.  Įsiklausyk ir įrašyk reikiamas 

raides. 

M_gas, s_na, v_jas, l_kštė, kam_nas, v_tra, ž_ma, r_tis, sl_kas, tur_klai, 

k_mas. 

2. Vietoj taškelių įrašyk ė arba ie. 

Važiavo ž...ma ledo tiltu                        Gul...siu viena sau po uosiu 

Ir vež...si pusmaišį miltų.                       Ir valgysiu. N...kam neduosiu. 

Ir džiaug...si:                                          Užkliuvo jos ratai už v...jo 

bus kaip iš rago                                      Ir miltai visi išbyr...jo!  

sausainių, r...stainių, pyrago! 

                                 Vaikai atsikėlę iš m…go, 

                                  Už lango pamat… daug sn…go. 

                                                                           

                                                                                                    Just.Marcinkevičius 

3. Įrašyk  ė arba ie. 

1.Ant bobut…s  grytel…s  kabo  duonos r…kelė, šunys loja - pas…kti 

negali. 2. Sužvingo žirgas ant aukšto kalno - geležin… galva, pl…ninis l…žuvis. 

3. Auksinis obuolys  pro langą šv…čia. 4. Gaidžiukas žem…je, ant viršaus 

uodeg…lė. 

 

4. Pasakyk į kokius klausimus atsako paryškinti žodžiai? 

Jonas buvo aukštas, stiprus vyras. Išaušo saulėta ir šilta diena. Kampe 

stovėjo raudoni bateliai. Virš skardžio neramiai švyščiojo urvinės kregždės. 

Iš sakinių išrink ir pagal pavyzdį nurašyk žodžius, kurie atsako į klausimus koks? Kokia? 

Kokie? kokios? 

 

     Koks? - aukštas, ........                            kokie? - ........, ......... 

     Koia? - .........., ........                              kokios? -........., ........ 
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2. au - iau diferencijavimas 

 

1. Aiškiai perskaityk, sudaryk ir užrašyk naujus žodžius pagal 

pavyzdį. Sugalvok su šiais žodžiais po sakinį. 

Tekštelėjo  -  tepšt 

Leptelėjo  -   

Šmurkštelėjo  - 

Taukštelėjo  -  

Kyštelėjo  - 

Pokštelėjo  - 

2. Perskaityk ir papasakok pasaką. 

Skruzdė ir balandis 

              Skruzdė bėgdama įkrito į upelį. Balandis, matydamas skruzdės nelaimę 

nulaužė šaką ir įmetė į upelį. Ta skruzdė ir išlipo. 

              Po to atėjo šaulys ir norėjo balandį nušaut. Jam besitaikant šauti, skruzdė 

pradėjo kąsti į koją. Kai šis pasilenkė, balandis ir nuskrido. Taip skruzdė išgelbėjo 

nuo mirties balandį.              

S.Daukantas 

3. Perskaityk žodžius. Įrašyk au arba iau. 

 

K _ ras                  s _ ras              skr _ dė                  dr _ gai 

S _ sas                   sk _ da             l _ dis                     r _ donikis 

Pl _ kas                  š _kė               mač _                     l _ žė 

Š _ šė                     š _ rė               skait _                    skaič _ 

 

4. Įrašyk reikiamas raides. 

Per l _ ką vingiavo sr _ nus upelis. Vaivorykštė puošia dang _ s skl _ tą. 

Darbas žmog _ s negadina. Iš tų š _ dų nebus grūdų. Voverė išgl _ dė riešutus. 

Pamiškėje augo l _ kinė kr _ šė. Vištelė padėjo _ ksinį k _ šinį. Miške mač _  k _nę. 

 

au au 

iau  iau 


