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1 .Daiktavardžio galūnės - ei, - i(ai). Diktavardžio galūnių rašymas, pritaikant vardininko 

taisyklę. 

1. Vietoj brūkšnelių įrašyk galūnę. 

Saulut _ pagailo sušalusių vaikų. Kaziuko tėv _  gyvena dideliame mieste. 

Drug _  skraido tik gerokai pašildžius saul _ . Vingiuoti ir plačiai išvažinėti 

panemunės vieškel _ . Karalien _ blogai sekasi nuraminti širdyje kylantį pyktį. 

Tomas parnešė gėlių savo ses _ . Paukšč _ parskrenda į gimtuosius namus. 

 

2. Išrink iš sakinių vardininko ir naudininko linksnio daiktavardžius. 

Nurašyk juos pagal pavyzdį. 

Zita padovanojo mamai naują knygą. Merginai į veidą pūstelėjo šaltas 

vėjas. Monikai buvo gera, šilta. Mamai patiko sūnaus dovanota suknelė. 

Mamytė lėlei pasiuvo suknelę. Lizde prityla paukščiai. Aš pažadėjau seneliui , 

kad būtinai jam padėsiu. Diena aušo ramiems darbams. Nešk draugui saldainių. 

 

     Vardininkas -  kas?                                                    Naudininkas -  kam? 

              Zita                                                                            mamai 

3. Pakeisk žodžius pagal pavyzdį: 

         Vardininkas - kas?     Naudininkas - kam?       Vardininkas - kas?     

Naudininkas - kam? 

                   Saulė        -          saulei                                  Ramybė        -        

                   Lėlė          -                                                     Draugija         -       

                   Giria         -                                                     Kompanija     - 

                   Lapė         -                                                     Meilė              -  

                   Sauja        -                                                     Šiluma            - 

                   Gauja       -                                                     Viktorija         - 

                   Laimė      -                                                      Onutė             - 
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4. Nurašyk tekstą suskliaustųjų daiktavardžių vardininką pakeisdamas 

daugiskaitos naudininku. 

Miškinė obelis itin atspari (šalčiai) ir (sausros). Ji (miškai) nepaprastai 

reikalinga ir naudinga - obelis tiekia maistą (vabzdžiai), (paukščiai) ir 

(žvėreliai). Miškinė obelis nemažiau naudinga ir (žmonės). Jos vaisiai - tikras 

vaistas (dietininkai). 

 

5. Išlinksniuok žodžius:  šaltis, sausra ir ramybė. 
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2 .Daiktavardžių daugiskaitos kilmininkų galūnės. Klausimai ko? kieno? be ko? ant ko? 

 

1. Kilmininko linksnis atsako į klausimus ko? kieno? 

Daugiskaitos kilmininko galūnė visada - ų. 

 

2.   Pakeisk žodžius pagal pavyzdį: 

             Vardininko linksnis                                   Kilmininko linksnis 

                    Sienos                                                        sienų 

                    Laiptai 

                    Namai 

                    Draugai 

                    Spektakliai 

                    Laukai 

                    Liežuviai 

                    Kiaunės 

                    Miškai 

                    Lapės 

                    Pirštai 

                    Mokyklos 

                    Kojos 

 

3.   Skaitydamas tekstą pasakyk, į kurį klausimą atsako daiktavardžiai, kurių 

galūnės praleistos. 

    

    Voverės gyvenimas neatskiriamas nuo spygliučių mišk..., lazdyn..., krūm... ir 

giraič.... Jeigu metai derlingi riešut..., kankorėž..., voverės gyvena labai smagiai. 

Bet jei eglės, pušys, neiškelia saulėn karūn... su geltonais gurgučiais, voverės 

patraukia ieškoti geresnių viet.... Vover... nesulaiko nei pliki kaln... šlaitai, nei 

laukai, nei upės. Jos, ieškodamos riešut... ir kankorėž.... šalies, įveikia net plačias ir 

vandeningas upes. 
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4.  Nurašydamas sakinius suskliaustųjų daiktavardžių vardininko linksnį 

pakeisk kilmininku. 

 

1. Už (sienos) vėjas judino (obelys) šakas. 2. Giedojo daugiabalsis (vabzdžiai) ir 

(bitės) choras. 3. Raudoni (virėjai) veidai žioravo lyg ištraukti iš verdančių 

(katilai). 4. Netoli už (kalneliai) sužviegė traukinys. 

 

5.Nurašyk tekstą įrašydamas trūkstamas daugiskaitos kilmininko linksnio 

galūnes. 

 

Mokykla ant klojimo stogo 

 

           Milžiniški gandr... lizdai ant klojimo stogo atsirado labai seniai. Met... 

metais kiekvieną pavasarį jie remontuojami: visas vežimaitis žagar... sunešamas ant 

stogo. O kiek šiaud..., supuvusio šieno! Tokiame lizde ne tik gandr... šeima telpa, 

bet ir žmogus galėtų laisvai įsikurti. Lizdas išlaikys, net nepajudės. 

           Daug gandriuk... čia išperėta, daug jų išauginta, išmokyta. Sena ši mokykla - 

gandriuk... mokykla ant klojimo stogo. 

 

 

 

 

 


