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1 .Žodžiai su a, ai po minkštojo priebalsio. Veiksmažodžio laikų nustatymas. 

 

1. Atsiskyrė sakinių pradžios. Rask kuri kuriam tinka. 

 

2.Iš šių žodžių sudaryk sakinius. Užrašyk juos. 

   §  Miškas, prasiskleisti, pirmoji, žibuoklė. 

   §  Mamytė, išvirti, skani, kopūstas, sriuba. 

   §  Aš, sugniaužti, į, delnas, balta, snaigė. 

 

3.Perskaityk sakinius. Užpildyk lentelę. 

 Greitai prabėgo žiema. Ateina pavasaris. Pradeda šalti. Įkyriai zirzia 

musė. Bebrų mažyliai augdavo gražūs ir sveiki. Greitai ateis pavasaris. Artėja 

saulėta vasara. Tuojau prasidės atostogos. Pučia šiaurys. Vėjas nudraskė 

paskutinius lapus. Vita ir Andrius visada palesindavo zylutes. Žieduose dūzgia 

bitutės. Greitai parskris pirmieji paukšteliai. 

 

Ką veikia? Ką veikė? Ką veikdavo? Ką veiks? 

 prabėgo   

    

    

 

Agnutė padeda mamai namuose 

berniukai žaidė krepšinį 

į mokyklą atvyks svečių 

aš lankydavau šokių būrelį 

Rytoj 

Prieš dvejus metus 

Šiandien 

Vakar 
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4.Vietoje brūkšnelių įrašykite galūnes. 

 

       Pabaidytas vilkas dum _  laukais.Rudenį medel _  numeta lapus. 

Volungė prieš lietų rėk _  . Inkilėlyje švilpauj_  varnėnai. Kieme manęs lauk _  

daug draugų. Mirguliuoj _  gėlių žiedai. Miške siūbuoja medž_  .  

 

5.Užpildyk lentelę. 

 

   Eina, gros, piešė, bėgo, krisdavo, groja, pieš, ėjo, kris, pešia, krenta, 

piešdavo, eidavo, grojo, krito, bėgs. 

  

Ką veikia? Ką veikė? Ką veikdavo? Ką veiks? 

Eina    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

2.    Būtojo kartinio ir būtojo dažninio laiko veiksmažodžių rašyba. Priebalsių 

supanašėjimas. 

 

1. Pakeisk žodžius taip, kad galėtum pasitikrint. 

 

Žengti - žengė                             Pėdsakai -                                    Grįžti -  

Drožtukas -                                 Lūžti -                                          Kirpdavo - 

Pasitikdavo -                              Graužti -                                       Sirgti -       

 

2.Įrašyk praleistas raides. 

 

    Run _ tynės, švil _ davo, nedrį _ davo, nedel _ damas, įvy _ dė. 

 

3.Suskirstyk veiksmažodžius: 

ėjo, šoko, drebėdavo, džiaugėsi, sakydavo, bėgo, rašydavo, skaitydavo, valgė, 

sakė, miegodavo! 

Būtasis kartinis laikas - 

Būtasis dažninis laikas - 

  Su vienu būtuoju kartiniu laiku ir vienu būtuoju dažniniu laiku sugalvok po sakinį. 

 

4.Skliausteliuose esančius veiksmažodžius parašyk tinkamu laiku: 

1. Kartą senelė man (pasakoti) gražią pasaką. 

2. Dažnai ežienė (išsivesti) vaikų šeimyną iš gūžtos. 

3. Tadukas ir Marius anksčiau labai dažnai (susipykti). 

4. Sigutė brolis vakar (grįžti) namo. 

5. (Gyventi) kartą senelis ir senelė. 

6. Seniau gudrūs (būti) plėšikai.  

 


