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SUDĖTINIAI SUJUNGIAMIEJI SAKINIAI 

 

1. Perskaityk tekstą.  

 

1. Atėjo vasara, sužaliavo pievos, pražydo gėlės, paukščiai išperėjo savo mažylius.  

2. Vaikams prasidėjo atostogos, todėl jie nebeina į mokyklą. 3. Justė šią vasarą 

atostogaus kaime, o Juras važiuos į skautų stovyklą. 4. Justė taip pat norėjo vykti į 

stovyklą, bet močiutė labai prašė jos atvažiuoti į kaimą. 5. Močiutė pasiilgo anūkės, ir 

senelis nori su ja pabūti. 6. Justė taip pat pasiilgo senelių, tik kaime be Juro jai bus 

nuobodu.  

7. Juras visada sugalvoja įdomių žaidimų arba pasiūlo mergaitei aplankyti dar 

nematytų vietų. 8. Berniukas, pasibaigus stovyklai, taip pat atvažiuos į kaimą, todėl Justė 

pasistengs neliūdėti. 9. Justė yra dar maža mergaitė, labai mylinti brolį Jurą. 

 
Rask sakinių gramatinius centrus. 

Išnagrinėk sakinius sakinio dalimis. 

Paaiškink kiekvieno sakinio skyrybą. 

 

Rašyk taip: 1. Sudėtinis sujungiamasis sakinys__________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. Iškirpk po paveikslėliu esančias figūras. 

Sudėliok jas ir sukurk pasakojimą. 

Sugalvok pasakojimo pavadinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaikas verkia 

jo niekas negirdi 

mažylis pamatė kampe didelį katiną 

palaikė jį vaiduokliu 

kitame kampe jis pastebėjo baidyklę 

baidyklė draugiškai nusišypsojo 

berniukas atsistojo prie mažos lempelės 

mažas berniukas bijo tamsos 

o 

tėvai paliko jį vieną 

tačiau šviesa nesumažino vaiko baimės 

bet ir tačiau 

berniukas pažino savo žaisliukus 

todėl 

baimė pamažu silpnėjo 

tačiau 
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3. Sugalvok kiekvienam sakiniui pabaigą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostas miega, o _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Suskambėjo žadintuvas, ir ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Berniukas prausiasi, bet ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Jis valgo sumuštinį, tačiau _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. Aprašyk vieną savo dieną.  

Rašinyje turi būti: 

 Vientisinis sakinys su išplėstiniu pažyminiu. 

 Vientisinis sakinys su išplėstine aplinkybe. 

 Bent du sudėtiniai sujungiamieji sakiniai. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


