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Galimybė mokytis yra dovana.
Gebėjimas mokytis yra įgūdis.
Noras mokytis yra pasirinkimas.

B. Herbert



Pamokos uždavinys

Dirbdami poromis sužinosite, kas
yra prieveiksmis, prieveiksmių
skyriùs, rašybos ypatybes bei
gebėsite rasti tekste 10
prieveiksmių.



Vertinimas

Pamokos pabaigoje bus
surinkti ir įvertinti jūsų darbai
užduočių lapuose, taip pat
įsivertinsite bei galėsite gauti
kaupiamųjų balų (+1).



Aukštai kilo – žemai ...

Žanras?



Dviem žodžiais apibūdinkite, 
kas yra prieveiksmis.

•Kalbos dalis.
Padėdamas mokytis kitam, pats geriau išmokstu.



Šie klausimai skamba kiekvieną 
dieną

Kada? 
Kur? 
Kaip?
Kodėl?

Pabandykite žodžiu
atsakyti į šiuos
klausimus. Pvz.,
kada? – vakar.



Kada? Seniai, šiandien, šįryt, rytoj,
vakar, tuoj, tada, anksti, vėlai

Kur? Čia, namie, dešinėn, arti, toli,
tolyn, šalia, visur, ten, žemyn

Kaip? Gražiai, atidžiai, drąsiai,
palengva, dviese, trise, trissyk

Kodėl? Todėl, tyčia, užtat, kažkodėl



1. Šalia išryškintų prieveiksmių skliaũstuose
parašykite klausimą, į kurį jie atsako. 2 min.

Sunkiai ( .......... ) išropojo iš savo žiemiškos
buveinės varlė. Dar vėsoka. Tačiau jai labai ( .......... )
rūpi šaltame vandenyje paplaukioti. Ir žalioji tiesiai
( .......... ) keliauja į artimiausią balą. Bešokuodama
tuoj ( .......... ) sušils. Netoli ( .......... ) kūpso ką tik iš
sniego išlindęs skruzdėlynas. Jo viršus rudai ( .......... )
blizga nuo ropojančių skruzdėlių. Jos dar nešmirinėja
aplinkui ( .......... ), tik palengva ( .......... ) miklina
kojas, tariasi, kokio darbo rytoj ( .......... ) stversis.

http://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-
screen/

http://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-screen/


2. Patyrinėkite ir suformuluokite 
prieveiksmio apibrėžimą

Užduotis Atlikimas Išvada

Paryškintiems

prieveiksmiams iškelk

klausimus iš kito

žodžio sakinyje.

Vakar aplankiau senelį.

Diena slinko lėtai.

Prieveiksmiui klausimą 

dažniausiai kelsime iš 

.............................. (kokios 

kalbos dalies), todėl jis reiškia 

veiksmo aplinkybę.

Pabandyk pakaityti

(pvz., linksniuoti)

žodžius vakar, lėtai.

Prieveiksmis yra 

.................................. (kaitoma 

ar nekaitoma) kalbos dalis.

http://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-
screen/

http://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-screen/


Prieveiksmis – ................................
kalbos dalis, atsakanti į klausimus
...................................................................
....., kuriuos dažniausiai kelsime iš
.................................. ir reiškianti
veiksmo aplinkybę.



Pažymėkite, kaip sekėsi, įsivertinimo liniuotėje.

Taškai 0–4     5–8 9–12

Pasiekimų lygis   Reikia pagalbos!     Turėtum dar           Pirmyn!

pasimokyti.



Išimtis
Prieveiksmiai, kurie 
baigiasi priesaga -(i)ai, 
yra laipsniuojami:

...
...

skaniai

skaniausiai
skaniau

skaniai

Plg. dabar



Iš kurios kalbos dalies į 
prieveiksmius yra atklydęs 

laipsniavimas?

+1



Kokios kalbos dalys yra paryškinti žodžiai?

1. Seniai 
negirdėjau 
taip gražiaĩ
dainuojant.
+1

2. Mokytoja 
paprašė 
sugalvoti 
pavadinimą tai 
grãžiai istorijai.



gražiai dainuojant

grãžiai istorijai



Vartodami prieveiksmius keliais sakiniais
aprašykite tai, ką matote nuotraukoje.

(Mokytojui vertėtų įsikelti tos klasės, kurioje dabar 
vyksta pamoka, nuotrauką. Mokiniai tuo džiaugiasi.)



Pamokos uždavinys

Dirbdami poromis sužinosite, kas
yra prieveiksmis, prieveiksmių
skyrius, rašybos ypatybes bei
gebėsite rasti tekste 10
prieveiksmių.



Skyriai
Kada? 
Kur? 
Kaip?
Kodėl?

•Laiko
•Vietos
•Būdo
•Priežasties



+1   Ar taisyklingas šis sakinys? Kodėl?

Aš senai bevalgiau vyšnių. 
Netaisyklingas.
Nepainioti būdo (kaip? – senai) ir
laiko (kada? – seniai)
prieveiksmių.



Patyrinėkite lentelę ir pasiruoškite atsakyti į
klausimą ,,Kuo ypatinga prieveiksmių
kilmė?“

p. 86 +1



Rašybos ypatumai

•Geryn, gražyn;

•įdomiai, puikiai;

•kažkada, kažkur;

•šįsyk, penkissyk, trečiąkart, anąkart.



Patarlės veiksmažodžius 
pakeiskite  prieveiksmiais.

Kai katinas
senėja, jo
nagai aštrėja.



Grįžkime prie pamokos uždavinio

Dirbdami poromis sužinosite, kas
yra prieveiksmis, prieveiksmių
skyrius, rašybos ypatybes bei
gebėsite rasti tekste 10
prieveiksmių.



Audrai artėjant

Prie kelio tyliai suošė pušelės, ten
pasodintos tik pernai. Miško pakraštyje
tingiai pasirąžė eglės. Nenuorama vėjas
sunkiai nešė lietaus debesį vis artyn.
Kažkodėl nedrąsiai lingavo viršūnėmis
medžiai. Tik ąžuolai išdidžiai stovėjo.
Miško galiūnai visiškai nebijojo audros.



Audrai artėjant

Prie kelio tyliai suošė pušelės, ten
pasodintos tik pernai. Miško pakraštyje
tingiai pasirąžė eglės. Nenuorama vėjas
sunkiai nešė lietaus debesį vis artyn.
Kažkodėl nedrąsiai lingavo viršūnėmis
medžiai. Tik ąžuolai išdidžiai stovėjo.
Miško galiūnai visiškai nebijojo audros.



Refleksija

Pabraukite tinkamus variantus 
užduočių lape.



Namų darbas

•1, 2 arba 2,3
užduotys raštu (p.
107),

•Mokėti paaiškinti,
kas yra
prieveiksmis.



Ačiū už 
pasirinkimą 

mokytis!


