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Lietuvių kalboje visi šie atvejai atsako į klausimą kur? rusų kalboje yra daugiau klausimų где? 

Куда? от куда?  

3. Įrašykite, kur tinka: į, pas, prie, iš. Parašykite po du sakinius su žodžiais: susitinka, 
vėluoja, skambina, kviečia.  
 

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 

 
4. Parašykite kiekvienam sakiniui po klausimą. Šalia parašykite rusišką klausimą.  

Kur važiuoja Jonas? Куда? 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. 

 

6. Pasakykite ir parašykite pagal pavyzdį. Pasirinkite tinkamus prielinksnius: ant, prie, 
už.  

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) 
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1. Veiksmažodis važiuoti, važiuoja, važiavo asmenavimas (спряжение) 48 p. 

eiti, eina, ėjo.  Pagal pavyzdį išasmenuok žodį važiuoja, neša, perka 

Aš einu   Mes einame  

Tu eini  Jūs einate  

Jis, ji eina  Jie, jos eina  
 

1.2  užd. Parašykite pagal pavyzdį. Perskaitykite sudarytus sakinius. Pasikalbėkite su draugu.   
Paklauskite draugą, kur ir iš kur jis važiuoja. 
  Žr. 51  psl.   Žr. 48 psl.  

Kas? Vard. (Nom.)  Iš kur? Iš Kilm.(Gen.) Kas? Kur? Į Gal.(Gen.) Kas? 

aš važiuoju    iš teatro teatras į klubą klubas 

Tu       viešbutis    paštas 

Jis      stotis    prospektas 

Ji      mokykla    knygynas 

Draugas       kavinė    opera 

Draugė       turgus    parduotuvė 

Mes      muziejus    bažnyčia 

Jūs      parduotuvė    vaistinė 

Jie       sporto 
aikštelė   

 parkas 

Jos       oro uostas    stotis 

Draugai       parkas    muziejus 

Draugės       klubas    stadionas 
 
2. Parašykite pagal pavyzdį. Perskaitykite sudarytus sakinius. Pasikalbėkite su draugu.  Paklauskite, kur jis eina. 
(Teorija 2. Judėjimo kryptis. Prielinksniai į, pas. Galininkas. 48psl.) 

  Žr. 48  psl.   Žr. 48 psl.  

Kas? Vard. 
(Nom.) 

 Kur? Į kur? (куда) Į 
+Gal. (Gen.) 

Kas? Kur? Pas ką? 
(куда? к кому?) 
Pas+ Gal. 
(Gen.) 

Kas? 

aš einu į kirpyklą kirpykla pas draugę draugė 

Tu       vaistinė    mama 

Jis      parkas    Vytas 

Ji      mokykla    direktorius 

Mes      knygynas    Viktorija 

Jūs      kavinė    Andrius 

Jie       stotis    vairuotojas 

Jos       muziejus  draugas 
 

  

https://www.sac.smm.lt/vadoveliai-ir-pratybu-sasiuviniai-labas/


Mano tavo šalis Lietuva. I dalis.  https://www.sac.smm.lt/vadoveliai-ir-pratybu-sasiuviniai-labas/ 
Antras skyrius    Kviečiu pasivaikščioti 

2020 10 12_16 
20. Sujunkite ir pažymėkite sakinių poras. 
 

1. Sveikas, Jonai!  A Į kiną. O tu?  A  

2. Kada susitinkame? B Už parduotuvės, prie stoties. B  

3. Kur jūs einate? C Sveika, Angele! C 1 

4. Čia muziejus? D Be penkių keturios. D  

5. Atsiprašau, kur yra paštas? E Gal po pietų. E  

6. Panele, kiek dabar valandų? F Ačiū! Ir tau. F  

7. Gero savaitgalio! G Ne, čia mokykla. G  

8. Jau vakaras. Iki. H Šiandien važiuojame. H  

 I Iki! I  

21. Įrašykite tinkamą žodžių formą. 

Miela Vaiva! 

Klausi, kaip aš gyvenu Vilniuje (Vilnius)? Ką veikiu ……………………   (savaitgalis)? 

Gyvenu pas draugus – ……………………………… (Rita ir Algis). Jų tėvai dirba 

…………………………. (muziejus) …………………………….  (Šeštadienis) 

…………………………… jie dirba, o sekmadienį ilsisi.  Sekmadienis …………………… 

(poilsis) diena. 

…………………   (Sekmadienis) mes dažnai einame prie ………………………   

……………………   (Vilnelė, upė) pasivaikščioti. Prie upės yra parkas, o prie 

…………………… (parkas) – bažnyčios. 

Mes visada einame į …………………………   (bažnyčia), o paskui vaikščiojame po 

parką. …………………………   (Parkas) yra kavinių, teniso aikštelių, atrakcionų. Mes 

žaidžiame, o tėvai eina į ………………………… (kavinė). 

Kartais einame per visus ……………………… (tiltai) per Vilnelę. Prie parko net aštuoni 

tiltai! Prie pat ………………………… (upė ir parkas) yra didelis kalnas. Ant ……………… 

(kalnas) – pilis. Tai …………………………… (Gediminas, pilis). Dabar ……………   (pilis) yra 

muziejus. Tame ………………  (muziejus) ir dirba ………………  (draugas) tėvai. Kartais mes 

lipame į ……………………   ………… (Gediminas, kalnas) ir einame į ……………… (pilis). Iš 

……………………… (pilis) gerai matyti ………………………… (Vilnius) senamiestis: 

bažnyčios, universitetas, …………   (Pilis) gatvė, net ……………………  (Gediminas) 

prospektas. 

Kaip tu gyveni? Kaip sekasi?  

Iki! 

Henrikas 

58 psl. 
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