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Meškutė 
(ratelis) 

Šokam šokam mes meškutę, 
Meška šoka kudlos dulka, 
Kad nešoktų nedulkėt(ų). 
Uch, uch, uch... 

ŠIAUDŲ BATAI 
Šiaudų batai, šakaliniai padai 2 k. 
Aš negaliu šokinėt, man kojelė skauda 2k. 
 

Žodynėlis: 
Užgavėnės. Kaukė. Laužas. Blynai 
Kaukė -akys, ausys, nosis, barzda, plaukai, kasos, burna, dantys, ragai 
Kaukę daryti (daro, darė), kirpti(kerpa, kirpo), klijuoti (klijuoja, klijavo) 

  
 

Ryškesniu šriftu parašytus žodžius pakeiskite asmeniniais įvardžiais (aš, tu, jis, ji /mes, jūs, jie, jos). 
Skliausteliuose esančius žodžius parašykite tinkamu linksniu (skaičiaus kategorijos nekeiskite 
(vienaskaita arba daugiskaita turi likti, kaip buvo). 

Aš ir mano draugai .............. švenčiame Užgavėnes. kam? (Aš) .............. reikia pasiruošti, pasigaminti 

kaukę. Šiais metais kaukę pasidarau iš popieriaus. Iš pradžių pasigaminu veidą. (kur?) Veide.................  

iškerpu skyles kam? (nosis) ................, kam? (burna) .................. ir (kam?) akys ................. . Visos 

skylės ................. yra kreivos ir tai yra gerai. Nes kaukė turi būti baisi. Tada iškerpu ką? (nosis) ................ 

. Nosis ................ bus didelė ir kumpa. Iš kreivos ko? (burna) ................ kyšo dideli dantys. Mano kam? 

(kaukė) ............... reikia dviejų ko? (ausys) ............... . Ausys ............... bus taip pat skirtingos: viena 

didelė, kita (maža aukštesnysis laipsnis)  ............... . Mano kaukės kam? (akys) ............... reikia ko? 

(blakstienos) ................ . Blakstienas ...............   padarysiu iš ko? (kailis) ................ . Tada nudažysiu 

ką? (kaukė) ............... tamsiomis spalvomis, kad žiema tikrai išsigąstų ir pas mus sugrįžtų pavasaris.  

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 
 

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

K. (gen.) Kieno? mano tavo jo jos mūsų jūsų jų jų 
  



Vardininkas kas? кто? что? 

Kilmininkas ko? кого? чего? 

Naudininkas kam? кому? чему? 

Galininkas ką? кого? что? 

Įnagininkas kuo? кем? чем? 

Vietininkas kur? kame? где? 

 
Daiktavardžių linksniavimas 

 
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. tėvas, svečias, brolis mama, vyšnia, gėlė pilis sūnus akmuo, duktė 

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

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

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

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

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

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

DAUGISKAITA 

V., Š. tėvai, svečiai, broliai mamos, vyšnios, gėlės pilys sūnūs akmenys, dukterys 

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

N. tėvams, svečiams, broliams mamoms, vyšnioms, gėlėms pilims sūnums akmenims, dukterims 

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

Įn. tėvais, svečiais, broliais mamomis, vyšniomis, gėlėmis pilimis sūnumis akmenimis, dukterimis 

Vt. tėvuose,svečiuose,broliuose mamose, vyšniose, gėlėse pilyse sūnuose akmenyse, dukteryse 

Asmeninių įvardžių linksniavimas 

Linksnis VIENASKAITA DAUGISKAITA 

V. aš tu  jis ji mes jūs jie jos 

K. manęs tavęs  jo jos mūsų jūsų jų jų 

N. man tau jam jai mums jums jiems joms 

G. mane tave jį ją mus jus juos jas 

Įn. manimi tavimi juo ja mumis jumis jais jomis 

Vt. manyje tavyje jame joje mumyse jumyse juose jose 

Būdvardžių linksniavimas 

skaičius VIENASKAITA DAUGISKAITA 

link.\gim. VYR. GIM. MOT. GIM. VYR. GIM. MOT. GIM. 

Vard. Koks? Kokia? Kokie? Kokios? 

Kilm. Kokio? Kokios? Kokių? Kokių? 

Naud. Kokiam? Kokiai? Kokiems? Kokioms? 

Gal. Kokį? Kokią? Kokius? Kokias? 

Įnag. Kokiu? Kokia? Kokiais? Kokiomis? 

Vietin. Kokiame? Kokioje? Kokiuose? Kokiose? 

  



 

 I linksniuotė II linksniuotė III linksniuotė 

VIENASKAITA 

 VYR.G. MOT.G. VYR.G. MOT.G. VYR.G. MOT.G. 

V. baltas, žalias balta, žalia gražus graži medinis, didelis medinė 

K. balto, žalio baltos, žalios gražaus gražios medinio, didelio medinės 

N. baltam, žaliam baltai, žaliai gražiam gražiai mediniam, dideliam medinei 

G. baltą, žalią baltą, žalią gražų gražią medinį, didelį medinę 

Įn. baltu, žaliu balta, žalia gražiu gražia mediniu, dideliu medine 

Vt. baltame, žaliame baltoje, žalioje gražiame gražioje mediniame, dideliame medinėje 

Š. baltas, žalias balta, žalia gražus graži medini, didelis medine 

DAUGISKAITA 

 VYR.G. MOT.G. VYR.G. MOT.G. VYR.G. MOT.G. 

V. balti, žali baltos, žalios gražūs gražios mediniai, dideli medinės 

K. baltų, žalių baltų, žalių gražių gražių medinių, didelių medinių 

N. baltiems, žaliems baltoms, žalioms gražiems gražioms mediniams, dideliems medinėms 

G. baltus, žalius baltas, žalias gražius gražias medinius, didelius medines 

Įn. baltais, žaliais baltomis, žaliomis gražiais gražiomis mediniais, dideliais medinėmis 

Vt. baltuose, žaliuose baltose, žaliose gražiuose gražiose mediniuose, dideliuose medinėse 

Š. balti, žali baltos, žalios gražūs gražios mediniai, dideli medinės 

 


