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2020 11 25 
4 pokalbis 5:09-6:00 
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  6:03-7:35 
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. 

1. Kiek narių yra jūsų šeimoje? 
2. Kokios šeimos yra jūsų šalyje? 

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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1. Sujunkite priešingos reikšmės žodžius. 

linksmas  nuobodus 

įdomus  blogas 

jaunas  silpnas 

ramus  liūdnas 

aukštas  didelis 

mažas  senas 

geras  triukšmingas 

šviesus  tamsus 

stiprus  žemas 

 

2. Sujunkite pagal pavyzdį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sujunkite pagal pavyzdį. 

 

 

 

 

-ininkas 

-ėjas 

-orius 

-tojas 
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kirpykla 

knygynas 

gamykla 

Operos teatras 

ligoninė 

ministerija

 

kioskas 

autobusas 

kavinė 

mokykla 
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- 
pardav

- bibliotek- 
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