
2021 01 07 MANO KUPRINĖ. Vienaskaitos galininko galūnė 

Skubėjau į klasę, užkliuvau už laiptelio ir pargriuvau. Visi mano daiktai išbyrėjo 
iš kuprinės ir pasimetė tarp kitų daiktų. Padėk man susirinkti mokyklinius 
reikmenis. 

Apibrauk Tito mokyklinius reikmenis. Lentelėje prie žodžių nurodyk jų eilės nr.  

 
LT RU LT RU 

trintukas стёрка dviratis велосипед 

kamuolys мяч gaublys глобус 

knyga книга liniuotė линейка 

balionas шарик pieštukas карандаш 

sąsiuvinis тетрадь Pieštukai, flomasteriai фломастеры, карандаши 

diskas диск klijai клей 

plunksninė пенал Parkeris, rašiklis ручка 

dažai краска Popieriaus lapai листы бумаги 

skriestuvas циркуль batelis туфля, ботинок 

kuprinė рюкзак   

O kokių daiktų tu turi savo kuprinėje? Parodyk juos savo suolo draugui ir 
aiškiai ištark tų daiktų pavadinimus. AŠ TURIU KUPRINĖJE KĄ? ... 
UŽDUOTIS: parašyk, ką tiri kuprinę. Pažymėk vns. Galininko galūnes (turiu 
ką?)  
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DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMO LENTELĖ 
 

Vardininkas kas? namas kelias brolis arklys Vyr.g. 

Galinikas ką? namą kelią brolį arklį  

Vardininkas kas? mama vyšnia gėlė  Mot.g. 

Galinikas ką? mamą vyšnią gėlę   

Vardininkas kas? pilis dantis   Mot./vyr.g. 

Galinikas ką? pilį dantį    

Vardininkas kas? akmuo duktė   Vyr./mot.g. 

Galinikas ką? akmenį dukterį    

 

 
1 LINKSNIUOTĖ 

VYR. G. 
2 LINKSNIUOTĖ 

MOT. G. 

3 
LINKSNIUOTĖ 

VYR.G./ 
MOT.G. 

4 
LINKSNIUOTĖ 

VYR. G. 

5 LINKSNIUOTĖ 
VYR.G./ MOT.G. 

VIENASKAITA 

V. svečias, brolis vyšnia, gėlė pilis sūnus akmuo, duktė 

K. svečio, brolio vyšnios, gėlės pilies sūnaus akmens, dukters 

N. svečiui, broliui vyšniai, gėlei piliai sūnui 
akmeniui, 
dukteriai 

G. svečią, brolį vyšnią, gėlę pilį sūnų akmenį, dukterį 

Įn. svečiu, broliu vyšnia, gėle pilimi sūnumi 
akmeniu, 
dukteria, -imi 

Vt. svetyje, brolyje vyšnioje, gėlėje pilyje sūnuje 
akmenyje, 
dukteryje 

Š. svety, broli vyšnia, gėle pilie sūnau 
akmenie, 
dukterie 

DAUGISKAITA 

V., 
Š. 

svečiai, broliai vyšnios, gėlės pilys sūnūs 
akmenys, 
dukterys 

K. svečių, brolių vyšnių, gėlių pilių sūnų akmenų, dukterų 

N. 
svečiams, 
broliams 

vyšnioms, 
gėlėms 

pilims sūnums 
akmenims, 
dukterims 

G. svečius, brolius vyšnias, gėles pilis sūnus 
akmenis, 
dukteris 

Įn. 
svečiais, 
broliais 

vyšniomis, 
gėlėmis 

pilimis sūnumis 
akmenimis, 
dukterimis 

Vt. 
svečiuose, 
broliuose 

vyšniose, 
gėlėse 

pilyse sūnuose 
akmenyse, 
dukteryse 

 


