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LAISVALAIKIO SKAITINIAI 

 

Papasakok apie savo knygą: 

  

 Mesk raudoną ir mėlyną kauliukus.  

 Išsirink užduotį.  

 

 
 

 Atlik užduotį. 

 Mesk raudoną ir žalią kauliukus. 

 Išsirink užduotį.  

 Atlik užduotį. 
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 Išvardink visus 

knygos veikėjus. 

Koks veikėjas tau 

labiausiai patiko? 

Kodėl? 

Koks veikėjas tau 

labiausiai nepatiko? 

Kodėl? 

Užduok vieną 

klausimą knygos 

autoriui. 

Užduok vieną 

klausimą patikusiam 

veikėjui. 

Užduok vieną 

klausimą 

nepatikusiam 

veikėjui. 

 Sugalvok savo 

knygai kitą 

pavadinimą. 

Parašyk tris 

būdvardžius apie 

patikusį veikėją. 

Parašyk tris 

būdvardžius apie 

nepatikusį veikėją. 

Kokioje vietoje vyko 

knygos 

pasakojimas? 

Nurašyk sakinį apie 

tą vietą. 

Kokiu laiku vyko 

knygos 

pasakojimas? Rask 

sakinį apie 

pasakojimo laiką. 

Nurašyk sakinį. 

Kokia knygos vieta 

tau labiausiai 

patiko? Kodėl? 

 Kokia knygos vieta 

tau labiausiai 

nepatiko? Kodėl? 

Kokia knygos vieta 

tave pralinksmino? 

Rask sakinį apie tai. 

Nurašyk sakinį. 

Kokia knygos vieta 

tave nuliūdino? 

Rask sakinį apie tai. 

Nurašyk sakinį. 

Kokia knygos vieta 

tave supykdė? 

Rask sakinį apie tai. 

Nurašyk sakinį. 

Kuris knygos 

veikėjas panašus į 

tave? Kodėl? 

Kokiu knygos 

veikėju tu norėtum 

būti? Kodėl? 

 

 Kokiu knygos 

veikėju tu 

nenorėtum būti? 

Kodėl? 

Ar tau patiko 

knygos pabaiga? 

Kodėl? 

Gal tau nepatiko 

knygos pabaiga? 

Kodėl? 

Sugalvok naują 

knygos pabaigą. 

Kokioje pasakojimo 

vietoje tu norėtum 

dalyvauti? Kodėl?  

Kokioje pasakojimo 

vietoje tu 

nenorėtum 

dalyvauti? Kodėl?  

 Ar norėtum dar 

kartą perskaityti šitą 

knygą? Kodėl 

norėtum? 

Ar norėtum dar 

kartą perskaityti šitą 

knygą? Kodėl 

nenorėtum? 

Sukurk knygos 

reklamą. 

Pasiūlyk draugams 

perskaityti savo 

knygą. 

Tavo draugai nenori 

skaityti šitos 

knygos. Įkalbėk juos 

skaityti.  

Sukurk savo knygos 

herbą. 
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 Sukurk savo knygos 

komiksą. 

Sukurk savo knygai 

skirtuką. 

Sukurk savo knygos 

pašto ženklą. 

Pavaizduok vieną 

savo knygos herojų. 

Paprašyk draugų 

nufotografuoti tave. 

Pavaizduok vieną 

savo knygoje 

aprašytą daiktą. 

Paprašyk draugų 

nufotografuoti tave. 

Pavaizduok savo 

knygos autorių. 

Paprašyk draugų 

nufotografuoti tave. 

 Atsiversk dešimtą 

puslapį. Nurašyk 

trečią sakinį. 

Išnagrinėk sakinį 

sintaksiškai.  

Atsiversk dešimtą 

puslapį. Nurašyk 

trečią sakinį. 

Paaiškink sakinio 

skyrybos ženklus. 

Atsiversk dešimtą 

puslapį. Nurašyk 

trečią sakinį. Rask 

sakinio gramatinį 

centrą. Nurodyk 

sakinio rūšį. 

Atsiversk dvyliktą 

puslapį. Nurašyk 

ketvirtą sakinį. 

Išnagrinėk sakinį 

sintaksiškai. 

Atsiversk dvyliktą 

puslapį. Nurašyk 

ketvirtą sakinį. 

Paaiškink sakinio 

skyrybos ženklus.  

Atsiversk dvyliktą 

puslapį. Nurašyk 

ketvirtą sakinį. Rask 

sakinio gramatinį 

centrą. Nurodyk 

sakinio rūšį. 

 Rask devintame 

puslapyje penkis 

žodžius su 

nosinėmis raidėmis. 

Paaiškink jų rašybą. 

Pasirink devintame 

puslapyje penkis 

žodžius. Parašyk jų 

atonimus. 

Pasirink devintame 

puslapyje penkis 

žodžius. Parašyk 

jiems sinonimų. 

Pasirink devintame 

puslapyje tris 

žodžius. Parašyk 

jiems giminiškų 

žodžių. 

Rask knygoje sakinį 

su ištiktuku. 

Nurašyk sakinį. 

Rask knygoje du  

sakinius su 

vienarūšėmis 

sakinio dalimis. 

Nurašyk juos. 

 Rask knygoje tris  

sakinius su 

kreipiniais. Nurašyk 

juos. 

 

 

Rask knygoje du 

sudėtinius sakinius. 

Nurašyk juos. 

Rask knygoje 

keturis vientisinius 

sakinius. Nurašyk 

juos. 

Rask knygoje vieną 

vientisinį sakinį. 

Nurašyk jį. Pridėk 

sakinyje du 

pažyminius. 

Rask knygoje vieną 

vientisinį sakinį. 

Nurašyk jį. Pridėk 

sakinyje dvi 

aplinkybes. 

Rask knygoje vieną 

vientisinį sakinį. 

Nurašyk jį. Padaryk 

iš vientisinio sakinio 

sudėtinį sakinį 

papildydamas jį 

naujais žodžiais. 
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 Rask knygoje 

penkis sakinius su 

tikriniais 

daiktavardžiais. 

Nurašyk juos. 

Rask knygoje 

penkis 

daiktavardžius. 

Sugalvok jiems po 

du būdvardžius.  

Rask knygoje tris 

sakinius su 

įvardžiais. Nurašyk 

sakinius. 

Rask penktame 

puslapyje šešis 

būdvardžius. 

Parašyk būdvardžių 

aukštesnįjį ir 

aukščiausiąjį 

laipsnius.  

Atsiversk septintą 

puslapį. Nurašyk 

paskutinį sakinį. 

Pakeisk sakinyje 

veiksmažodžio 

laiką. 

Atsiversk antrą 

puslapį. Rask jame 

visas dvylika lietuvių 

kalbos dalių. 

Nurašyk jas. 

 Trečiame puslapyje 

rask penkis 

veiksmažodžius. 

Padaryk iš jų 

esamojo laiko 

vyriškosios giminės 

dalyvius. 

Trečiame puslapyje 

rask penkis 

veiksmažodžius. 

Padaryk iš jų 

moteriškosios 

giminės 

pusdalyvius. 

Trečiame puslapyje 

rask penkis 

veiksmažodžius. 

Padaryk iš jų būtojo 

laiko vyriškosios 

giminės dalyvius. 

Trečiame puslapyje 

rask penkis 

veiksmažodžius. 

Padaryk iš jų 

esamojo laiko 

padalyvius. 

Trečiame puslapyje 

rask penkis 

veiksmažodžius. 

Padaryk iš jų būtojo 

laiko padalyvius. 

Antrame puslapyje 

rask penkis 

veiksmažodžius. 

Padaryk iš jų būtojo 

laiko moteriškosios 

giminės dalyvius. 

 Antrame puslapyje 

rask penkis 

veiksmažodžius. 

Padaryk iš jų 

esamojo laiko 

moteriškosios 

giminės dalyvius. 

Antrame puslapyje 

rask penkis 

veiksmažodžius. 

Padaryk iš jų 

vyriškosios giminės 

pusdalyvius. 

Ketvirtame pulapyje 

rask šešis 

veiksmažodžius. 

Pakeisk juos 

tariamąja nuosaka. 

Ketvirtame pulapyje 

rask šešis 

veiksmažodžius. 

Pakeisk juos 

liepiamąja nuosaka. 

Rask tris sakinius 

su asmeniniais 

įvardžiais. Pakeisk 

įvardžių asmenis.  

Pasirink tris 

sakinius su veikėjų 

vardais. Pakeisk 

vardus įvardžiais. 
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