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GRAMATIKA 

1. Profesijos. Vyriškoji ir moteriškoji giminė. 

mokytojas   mokytoja 

kirpėjas    kirpėja 

dainininkas   dainininkė 

direktorius   direktorė 

 

2. II asmenuotės veiksmažodžių esamasis laikas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Valdymas. 

turėti  

mėgti  

mylėti 

žaisti 

+ G. (Acc.) ką? 

neturėti 

nemėgti?  

nemylėti  

nežaisti 

+ K. (Gen.) ko 

Aš turiu brolį.     Aš neturiu brolio. 

Jie žaidžia krepšinį.    Jie nežaidžia krepšinio. 

 

norėti  

laukti + K. (Gen.) ko?  
nenorėti  
nelaukti + K. (Gen.) ko 

Aš noriu kavos.    Aš nenoriu kavos. 
Mes laukiame draugo.   Mes nelaukiame draugo. 

 
ką? 

turėti Ką turi Tomas? Tomas turi brolį. 

mėgti Ką mėgsta Andrius? Andrius mėgsta teatrą. 

mylėti Ką myli Onutė? Onutė labai myli mamą ir brolius. 

žaisti Ką žaidžia berniukai? Berniukai žaidžia krepšinį. 

  
ko? 

  

norėti Ko tu nori? Noriu kavos. 

laukti Ko laukia Janis? Janis laukia draugo. 

  
ko? 

  

neturėti Ko neturi Tomas? Tomas neturi brolio. 

nemėgti Ko nemėgsta Andrius? Andrius nemėgsta teatro. 

nežaisti Ko nežaidžia berniukai? Berniukai nežaidžia krepšinio. 
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turėti, turi, turėjo 

aš -iu   mes -ime  

tu -i   jūs -ite  

jis, ji -i  jie, jos -i  

aš turiu  mes turime  

tu turi  jūs turite 

  jis, ji turi  jie, jos 
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4. Žodžių asmuo, sesuo, duktė vienaskaitos ir daugiskaitos vardininkas, kilmininkas, galininkas. 
 
asmuo 
Vyriškoji giminė 
 Vienaskaita  Daugiskaita 

V. (Nom.) kas?  
K. (Gen.) ko?  
G. (Acc.) ką?  

asmuo 
asmens 
asmenį 

asmenys  
asmenų  
asmenis 

 
sesuo, duktė 
Moteriškoji giminė 
Vienaskaita Daugiskaita 
 Vienaskaita  Daugiskaita 

V. (Nom.) kas?  
K. (Gen.) ko?  
G. (Acc.) ką?  

sesuo duktė  
sesers dukters 
seserį dukterį 

seserys dukterys  
seserų dukterų  
seseris dukteris 

 
5. Veiksmažodžiai turėti, galėti, mėgti, norėti su bendratimi. 

turiu 
galiu  
noriu 
mėgstu 

} + 
eiti, kalbėti, važiuoti, laukti, šokti, 
vaikščioti, sportuoti, sėdėti, stovėti 

 
Turiu laukti draugo čia. 
Mėgstame šokti ir dainuoti. 
Ar jūs mėgstate žaisti krepšinį? 
Veronika nori važiuoti į Kauną. 
Jau galite eiti.  

 

6. Priklausomybės raiška daiktavardžių ir asmeninių įvardžių kilmininkais bei savybiniais įvardžiais. 

Kieno? 

Kieno yra šis vaikas? Ar ši mergaitė jo pusseserė? 

Šis vaikas yra dėdės Jono. Ne, ji yra jo sesuo. 

Aš tu jis ji mes jūs jie jos 
Mano tavo jo jos mūsų jūsų jų jų 

 

7. Asmeninių įvardžių kilmininkas ir galininkas. Valdymas. 

Ar jūs laukiate manęs? Mano seneliai labai myli mane. Aš taip pat labai myliu juos. 

Taip, mes laukiame tavęs. Mes kviečiame jus į koncertą. 

 

V. (nom.) Kas? Aš tu jis ji mes jūs jie jos 

K. (gen.) Ko? Manęs  tavęs jo jos mūsų jūsų jų jų 
G. (acc.) Ką? Mane tave jį ją mus jus juos jas 
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8. Vyriškosios ir moteriškosios būdvardžių giminės vienaskaitos ir daugiskaitos vardininkas. 
Koks? Kokia? 
Kokie? Kokios? 

 

-as  -a  geras   gera  vienaskaita 
-i  -os  geri   geros  daugiskaita 
-us  -i  gražus graži  vienaskaita 
-ūs  -ios  gražūs  gražios daugiskaita 
-is  -ė  vidutinis  vidutinė vienaskaita 
-iai  -ės  vidutiniai  vidutinės daugiskaita 

 

9. Būdo prieveiksmiai. 
Kaip tu gyveni?  Kaip jie kalba?  Kaip ji šoka?   Kaip jis žaidžia krepšinį? 
Aš gyvenu gerai.  Jie kalba tyliai.  Ji šoka gražiai.  Jis gerai žaidžia krepšinį. 

 

ger-as  gerai    įdom-us   įdomiai 
Tu gerai žaidi krepšinį.  Mokytoja pasakoja labai įdomiai. 
 
9. Kiek vartojimas su kilmininku. Kiekinių skaitvardžių nuo 1 iki 9 vyriškosios ir moteriškosios 
giminės vardininkas ir galininkas. 
 
Kiek? 
Kiek brolių tu turi? 
 
Aš turiu tris brolius. 
Kiek + K. (Gen.) ko? 
 
Vyriškoji giminė 

V. (Nom.) kas? vienas   du   trys   keturi penki šeši septyni aštuoni devyni 

G. (Acc.) ką? vieną du tris keturis penkis šešis septynis aštuonis devynis 

 
Kiek pusseserių tu turi? 
Aš turiu keturias pusseseres. 
 
Moteriškoji giminė 

V. (Nom.) kas? viena dvi trys keturios penkios šešios septynios aštuonios devynios 

G. (Acc.) ką? vieną dvi tris keturias penkias šešias septynias aštuonias devynias 

 

11. Jungtukai nes, kadangi, todėl, bet, kai, kad. 
 
Važiuoju pas senelę, nes labai mėgstu atostogauti kaime. 
Kadangi mano tėvelis gydytojas, jis kartais dirba ir naktį. 
Labai mėgstu sportuoti, todėl trečiadienį ir šeštadienį einu į sporto klubą. 
Pusseserė kvietė mane į koncertą, bet aš nenoriu eiti. 
Kai važiuoju į kaimą pas senelius, esu labai laimingas. 
Visi kalba, kad ji yra labai graži. 
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