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PAMOKOS UŽDAVINIAI 

Šiandien prisiminsime daiktavardžio skaičius ir linksnius. 

Sutvarkysime pasakojimą. 

Sužinosime, kam dar reikės namuose pasimokyti. 
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Įrašyk į tekstą duotus žodžius. 

Žodžiai pateikti ne iš eilės. 

 

ISTORIJA APIE _______________ 

Gyveno kartą _____________.  _____________ vardas buvo _____________. 

Kartą _____________ pamatė _____________. Visi žino, kad _____________ su 

_____________ nedraugauja. _____________ taip pat nemėgo _____________. Jis 

pradėjo loti ir gaudyti _____________. _____________ buvo greitesnė už 

_____________. Ji peršoko _____________ ir dingo. _____________ puolė vytis 

_____________.   

_____________ taip pat šoko per _____________. Jo užpakalinės _____________ 

užkliuvo ir _____________ nuriedėjo į ____________. _____________ važiavo 

_____________. _____________ vairuotojas nepastebėjo _____________ ir jį 

pervažiavo.  

Kai _____________ sustojo, iš jo išlipo _____________ ir _____________. 

_____________ linksmai bėgo į _____________. Prie pat _____________ jie pamatė 

gulintį _____________. Jis žiūrėjo didelėmis _____________ į _____________, bet 

_____________ jau nebematė.    

 

Žodžiai įrašymui: akimis, Arūnė, autobusas, autobusas, autobuso, gatvę, 

gatve, katė, katę, katę, katę, katėmis, kačių, kojytės, namų, namus, Rudis, 

Rudis, Rudis, Rudis, Rudis, Rudį, Saulius, šuo, šuo, šuns, šuns, šunį, šunį, 

šunys, tvorą,  tvorą, vaikai, vaikų, vaikus.  
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Įrašyk trūkstamas galūnes. 

Naudokis linksniavimo lentelėmis. 

 

ISTORIJA APIE ŠUN___ 

Gyveno kartą šuo.  Šu___ vardas buvo Rud___. 

Kartą Rud___ pamatė kat___. Visi žino, kad šun___ su kat___ nedraugauja. Rud___ taip 

pat nemėgo kač___. Jis pradėjo loti ir gaudyti kat___. Kat___ buvo greitesnė už šun___. 

Ji peršoko tvor__ ir dingo. Rud___ puolė vytis kat___.   

Šuo taip pat šoko per tvor___. Jo užpakalinės kojyt___ užkliuvo ir Rud___ nuriedėjo 

į gatv___. Gatv___ važiavo autobus___. Autobus___ vairuotojas nepastebėjo šu___ ir jį 

pervažiavo.  

Kai autobus___ sustojo, iš jo išlipo Saulius ir Arūnė. Vaik___ linksmai bėgo į 

nam___. Prie pat nam___ jie pamatė gulintį Rud___. Jis žiūrėjo didelėmis akim___ į 

vaik__, bet vaik___ jau nebematė.    
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Įrašyk trūkstamas galūnes. 

Naudokis linksniavimo lentelėmis. 

 

ISTORIJA APIE (KĄ?) ŠUN___ 

Gyveno kartą šuo.  (Kieno?) Šu___ vardas buvo (Kas?) Rud___. 

Kartą (Kas?) Rud___ pamatė (Ką?) kat___. Visi žino, kad (Kas? Dgs.) šun___ su 

(Kuo? Dgs.) kat___ nedraugauja. (Kas?) Rud___ taip pat nemėgo (Ko? Dgs.) kač___. Jis 

pradėjo loti ir gaudyti (Ką?) kat___. (Kas?) Kat___ buvo greitesnė už (Ką?) šun___. Ji 

peršoko (Ką?) tvor__ ir dingo. (Kas?) Rud___ puolė vytis (Ką?) kat___.   

Šuo taip pat šoko per (Ką?) tvor___. Jo užpakalinės (Kas? Dgs.) kojyt___ užkliuvo 

ir (Kas?) Rud___ nuriedėjo į (Ką?) gatv___. (Kuo?) Gatv___ važiavo (Kas?) autobus___. 

(Kieno?) Autobus___ vairuotojas nepastebėjo (Ko?) šu___ ir jį pervažiavo.  

Kai (Kas?) autobus___ sustojo, iš jo išlipo Saulius ir Arūnė. (Kas? Dgs.) Vaik___ 

linksmai bėgo į (Ką? Dgs.) nam___. Prie pat (Ko? Dgs.) nam___ jie pamatė gulintį 

(Ką?) Rud___. Jis žiūrėjo didelėmis (Kuo? Dgs.) akim___ į (Ką? Dgs.) vaik__, bet (Ko? 

Dgs.) vaik___ jau nebematė.    
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ISTORIJA APIE ŠUNĮ  

 

Gyveno kartą šuo.  Šuns vardas buvo Rudis. 

Kartą Rudis pamatė katę. Visi žino, kad šunys su katėmis 

nedraugauja. Rudis taip pat nemėgo kačių. Jis pradėjo loti 

ir gaudyti katę. Katė buvo greitesnė už šunį. Ji peršoko 

tvorą ir dingo. Rudis puolė vytis katę.   

Šuo taip pat šoko per tvorą. Jo užpakalinės kojytės 

užkliuvo ir Rudis nuriedėjo į gatvę. Gatve važiavo 

autobusas. Autobuso vairuotojas nepastebėjo šuns ir jį 

pervažiavo.  

Kai autobusas sustojo, iš jo išlipo Saulius ir Arūnė. 

Vaikai linksmai bėgo į namus. Prie pat namų jie pamatė 

gulintį Rudį. Jis žiūrėjo didelėmis akimis į vaikus, bet vaikų 

jau nebematė.    
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ĮSIVERTINIMO KORTELĖS 

 

 

Jei padarei 1–3 klaidas, šiandien tau namų darbų nebus.  

 

 

Jei padarei 4–10 klaidų, tau reikės pakartoti daiktavardžių kaitymo linksniais 

taisykles.  

______________________________________________________________________ 

 

Jei padarei 11 ir daugiau klaidų, pakartok daiktavardžių kaitymo linksniais taisykles 

ir sąsiuvinyje išlinksniuok žodžius: langas, žolė, pilis, televizorius, vanduo. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 


