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1 pokalbis 0:00 -1:42 
1. Du kartus paklausykite pokalbio. Atsakykite į klausimus. 
1. Kas kalba? 
2. Kokie Lietuvos kunigaikščių vardai yra populiarūs Lietuvoje? 
3. Kokie Vakario ir Rasos brolio ir sesers vardai? 
4. Kokie Rasos ir Vakario tėvų vardai? 
5. Kokie jūsų šeimos narių vardai? 
 
2. Perskaitykite pokalbį vaidmenimis. 
Rasa: Helena, čia mano brolis Vakaris. 
Vakaris: Labas. Vakaris. 
Helena: Labas. Aš Helena. Tavo vardas labai įdomus! 
Vakaris: Lietuvoje labai populiarūs seni Lietuvos kunigaikščių vardai: Vytautas, 
Gediminas, Mindaugas, bet mano vardas šiuolaikiškas. 
Rasa: Mūsų tėveliai mėgsta šiuolaikiškus vardus. Vienas brolis – Vakaris, kitas – Ąžuolas, 
aš – Rasa, sesuo – Saulė. 
Helena: Labai gražūs vardai, Rasa! O kokie jūsų tėvų vardai? 
Rasa: Mūsų mamos vardas Jūratė, o tėvelio – Kastytis. Yra legenda apie Jūratę ir Kastytį, 
apie meilę ir gintaro kilmę. 
Helena: Skaičiau šią gražią legendą. Ji yra mano lietuvių kalbos vadovėlyje. 
 
2 pokalbis 1:43-2:36 
1. Du kartus paklausykite pokalbio. Atsakykite į klausimus. 
1. Kas kalba? 
2. Kas yra Draženas? 
3. Koks yra Draženas? 
4. Kaip kalba Draženas? 
 
2. Klausykite ir sakykite praleistus žodžius ar sakinius. 
 
3. Perskaitykite pokalbį vaidmenimis. 
Katia: Marija, ar tas aukštas vaikinas yra tavo brolis? 
Marija: Taip, Katia, tai Draženas. Nori susipažinti? 
Katia: Taip. Ar jis kalba lietuviškai arba rusiškai? 
Marija: Taip, labai gerai kalba ir lietuviškai, ir rusiškai. Draženai, čia mano draugė Katia. 
Draženas: Draženas. 

 

3 pokalbis 3:14 min. -4:17 min. / 4:18 min. -5:09 min. 

 

1. Du kartus paklausykite pokalbio. Pabaikite rašyti vardus, įrašykite praleistus žodžius. 

1. Gintaro brolių vardai – V   M   S ir G   S. 

2. Gintaro seserų vardai – M  A ir L  A. 

3. Vienas Gintaro brolis yra ................................ , o kitas eina į darželį. 

4. Gintaro seserys yra ........................................ . 

 

2. Perskaitykite pokalbį vaidmenimis. 

 

Čarlzas: Mano sesuo dar neina į mokyklą. Ji dar maža. Ar tu turi seserį arba brolį, Gintarai? 
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Gintaras: Aš turiu dvi seseris ir du brolius. Mūsų šeima didelė, Čarlzai. 

Čarlzas: Jūsų šeima tikrai didelė! 

Gintaras: Kartu gyvena ir seneliai, tėvelio tėvai. 

Čarlzas: Ar tavo broliai ir seserys mokiniai? 

Gintaras: Vienas brolis, Vidmantas, jau studentas. Studijuoja fiziką Vilniaus universitete. 

Kitas – dar mažas. Jo vardas Gediminas. Jis eina į darželį. 

Čarlzas: O seserys? 

Gintaras: Milda ir Laima yra mokinės. Nori susipažinti, Čarlzai? 

Čarlzas: Taip, Gintarai, žinoma. 

Gintaras: Einame šiandien kartu į kavinę? 

Čarlzas: Einame! Kur susitinkame? 

Gintaras: Susitinkame pas mus. Kavinė „Puodukas kavos“ yra prie mūsų namų. 

 

4 pokalbis 5:11 min. – 5:40 min. / 5:41 min. – 6:00 min. 

 

1. Du kartus paklausykite pokalbio. Atsakykite į klausimus. 

1. Kieno yra automobilis?              

2. Pas ką nori važiuoti Ester ir Mykolas?           

3. Kieno geras draugas yra Jonas?            

4. Kokie jūsų draugų vardai?             

 

2. Perskaitykite pokalbį vaidmenimis. 

Ester: Mykolai, kieno šis naujas automobilis? 

Mykolas: Mano, Ester! 

Ester: Puikus automobilis! 

Mykolas: Važiuojame pas Joną ir Jolantą. 

Ester: Ar tu esi geras vairuotojas? 

Mykolas: Taip, Ester, žinoma. 

Ester: Važiuojame, Mykolai! Šiandien Jono gimtadienis, o jis mano geras draugas.  
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5 pokalbis 6:03 min. – 6:52 min. / 6:53 min. – 7:35 

1. Du kartus paklausykite pokalbio ir pažymėkite, kuris teiginys yra teisingas, kuris – neteisingas. 

 

Teiginys  Teisingas Neteisingas 

1. Vidmantė turi tris brolius ir tris seseris.   

2. Vidmantės senelės šeima gyvena Rokiškio rajone. √  

3. Vidmantės tėvelis turi du brolius.   

4. Markas turi seserį.   

 

3. Atsakykite į klausimus. Atsakykite pilnais sakiniais.  

 

1. Kiek narių yra jūsų šeimoje? 

2. Kokios šeimos yra jūsų šalyje? 
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4. Perskaitykite pokalbį vaidmenimis. 

 

Vidmantė: Mano senelės šeima, Markai, yra labai didelė. Ji turi tris brolius ir tris seseris. 

Markas: Tikrai didelė šeima, Vidmante! 

Vidmantė: Taip, didelė ir labai draugiška. Visi gyvena Rokiškio rajone, Obelių miestelyje. 

Ten dažnai susitinka visi mūsų giminės. 

Markas: Ar tavo tėvai, Vidmante, taip pat turi daug brolių ir seserų? 

Vidmantė: Ne, tėvelis turi dvi seseris, o mama – du brolius. 

Markas: O tu turi tik vieną seserį… Šeimos Belgijoje dabar taip pat mažos. 

Aš esu vienas vaikas šeimoje. 
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ŽODYNAS 

Šeima. Giminės 

 
 

LT RU LT RU LT RU 

vyras  

žmona 

муж 

жена 

senelis  

senelė 

дедушка 

бабушка 

šeimos narys 

 

член семьи 

brolis  

sesuo 

брат 

сестра 

anūkas, 

vaikaitis 

внук giminaitis 

giminaitė 

родственник 

родственница 

sūnus  

duktė 

сын 

дочь   

anūkė, 

vaikaitė  

внучка asmuo лицо 

личность 

tėvas,  

tėvelis 

отец 

папа 

dėdė  

teta 

дядя 

тётя 

vedęs 

ištekėjusi 

женат 

замужем 

motina,  

mama 

мать 

мама 

pusbrolis 

 

pusseserė 

двоюродный 

брат 

двоюродная 

сестра 

miręs 

mirusi 

умерший 

умершая 

tėvai,  

tėveliai 

родители sūnėnas 

dukterėčia 

племянник 

племянница 

  

vaikas ребёнок     
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dėdė 

tėvas sūnus teta mama 

sesuo 

duktė 

brolis 

senelė 

senelis 
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ŽODYNAS 

Šeima. Giminės 

Veiksmažodžiai: 

 

LT RU LT RU 

galėti, gali, galėjo 

girdėti, girdi, girdėjo ką? 

mylėti, myli, mylėjo ką? 

norėti, nori, norėjo ko? 

žiūrėti, žiūri, žiūrėjo ką? 

sėdėti, sėdi, sėdėjo 

мочь (может) 

слышать 

любить кого? 

хотеть 

смотреть 

сидеть 

stovėti, stovi, stovėjo 

turėti, turi, turėjo ką? 

kartoti, kartoja, kartojo ką? 

susipažinti, susipažįsta, susipažino 

veikti, veikia, veikė ką? 

žaisti, žaidžia, žaidė ką? 

стоять  

иметь 

повторять 

познакомиться 

действовать 

играть 

 

  

mėgti, mėgsta, mėgo ką? 

šokti, šoka, šoko ką? 

dainuoti, dainuoja, dainavo ką? 

sportuoti, sportuoja, sportavo 

vaikščioti, vaikščioja, vaikščiojo 

pasakoti, pasakoja, pasakojo ką? 

любить что? 

танцевать 

петь  

заниматься спортом 

ходить 

рассказывать 

 

ASMENŲ PAVADINIMAI НАЗВАНИЯ ЛИЦ (ЛИЧНОСТЕЙ) 

LT RU 

vyras 

moteris 

mokinys 

mokinė 

studentas 

studentė 

pensininkas 

senukas 

senelis 

pensininkė 

senutė 

senelė 

мужчина 

женщина  

ученик 

ученица 

студент 

студентка 

пенсионер 

старичок 

дедушка 

пенсионерка 

старушка 

бабушка 

 

 

 

žmogus  

žmonės 

человек  

люди 
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