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Pratimai ir užduotys 
 
3. Įrašykite, kur tinka: į, pas, prie, iš. Parašykite po du sakinius su žodžiais: susitinka, vėluoja, skambina, kviečia. 
(Teorija 2. Judėjimo kryptis. Prielinksniai į, pas. Galininkas. 48psl.) 

eina į teatrą pas gydytoją prie upės iš turgaus 

vėluoja    Onutę    draugę    autobuso    mokyklos 

važiuoja    kalno    stotį    aikštės    miesto 

susitinka  draugą    paminklą    bokšto     tilto 

skambina    muziejų    miestą    parduotuvės    kavinės 

kviečia    muziejų    Vytautą    mokyklos    vaistinės 

yra    vaistinę    Eglę    parko    Vilniaus 

Sakiniai: 
52 psl. 

 
 
 
 

4. Parašykite kiekvienam sakiniui po klausimą. 

1. Kur važiuoja Jonas?     1. Jonas važiuoja į stotį.   

 2. Jonas ir Birutė susitinka prie pašto.   

 3. Jie eina į kavinę pas draugą.   

 4. Irma skambina į knygyną.   

 5.  Povilas kviečia draugę prie upės.   

 6. Draugai susitinka ant tilto. 

 

5. Pasakykite ir parašykite, kas iš kur ir kur vyksta. Pavartokite žodžius: važiuoja, skrenda, plaukia, vyksta. 

Oro uostas–stotis //    Centras–Antakalnis  //  Pilaitė–Santariškės  //  Kaunas–Nida  //  Klaipėda–Ryga //  

Gdanskas–Klaipėda  //  Vilnius–Londonas  //  Helsinkis–Barselona  //  Amsterdamas–Vilnius //  

Šiauliai–Panevėžys  //   Kėdainiai–Jonava //  Ukmergė–Zarasai 

Pvz.: Autobusai važiuoja iš ... į ... / Keltai plaukia iš ... į ... / Lėktuvai skrenda  iš ... į ... / Kažkas vyksta iš ... į ... 

Sakiniai:  

 

 

 

 

6. Pasakykite ir parašykite pagal pavyzdį. Pasirinkite tinkamus prielinksnius: ant, prie, už. (teorija 49 psl. 4.Vietos 
prielinksniai ant, prie, už. Kilmininkas. 

1. Kur susitinkame? Prie upės? 1. Taip, prie upės, ant tilto (tiltas). 

2. Kur yra pilis? Prie aikštės? 2. ……………………………….……………. (kalnas). 

3. Ar tu gyveni mieste? 3. Taip, ………… (miestas) ……………(Katedros aikštė).   

Ne, ne už miesto (miestas), prie……………. (miškas).   

4. Ar troleibusų stotelė už sankryžos?  4. Taip, už …………………………..………… (sankryža).    

Ne, ne ………….……………………………… (sankryža).    

Prie ……………………………….…………(šviesoforas). 

5. Ar muziejus už bažnyčios? 5. Taip, ……………………………….………… (bažnyčia).    

Ne, ne …………… (bažnyčia), ……………….. (parkas). 

 
7. Parašykite tinkamą žodžių  formą. 

Čia yra Pilies gatvė (Pilis, gatvė). Mes einame į ......................... ............................ (Pilis, gatvė). Sekmadienį 
čia daug žmonių. Iš ...................... ......................... (Pilis, gatvė) einame pasivaikščioti prie ................................ 
....................................... (Vilnelė, upė). Už ........................... (Vilnelė) prasideda ............................ 
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................................... (Užupis, rajonas). Į ............................. (Užupis) važiuoja du autobusai. ............................ 

.................... (Užupis, rajonas) yra daug galerijų, parduotuvių, kavinių. 
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