
 

Veiksmai su tekstu 

 

1. Užduotis. Surinkite sutartinę. Pasinaudokite kopijavimu ir įdėjimu. 
Bit bitele, dobilia, 

Pilkonėle, dobilia, 

Ko neskridai, dobilia, 

Paskui savo, dobilia, 

Bitinėlį, dobilia, 

Būčiau skridus, dobilia, 

Ir sulijus, dobilia, 

Šilko rūbus, dobilia. 

2. Užduotis. Lietuvių poetas Kazys Binkis parašė trumpų eilėraščių pagal tam tikras taisykles; tokie 

eilėraščiai vadinami utomis. Surinkite utas, kiekvienam skirkite atskirą bylą ir pavadinimą. 

 

ŽIBUOKLĖS 

 

Žibuoklių kvapas ore plauko, 

Nors pievoj jų ir nematyti, 

Naktis nusviro jau ant lauko, 

Žibuoklių kvapas ore plauko... 

Naktis tylioji žino daug ko, 

Bet ko – negali pasakyti... 

Žibuoklių kvapas ore plauko, 

Nors pievoj jų ir nematyti... 

 

RUGIAGĖLĖS 

 

Vien tik mėlyna akyse, - 

Žemėj, ore ir danguj 

Daugiau nieko nebmatysi,- 

Vien tik mėlyna akyse, - 

Užsimerksi, pamąstysi, 

Nusijuoksi... O paskui- 

Vien tik mėlyna akyse, - 

Žemėj, ore ir danguj. 

3. Užduotis. Štai linksma dainelė „Aš oželis, buki muki“. Surinkite ją, nepamirškite, kad mokate 

kopijuoti ir įdėti. 

Aš oželis, buki muki, 

Nabagėlis, buki muki, 

Kreivaragis, buki muki, 

Baltašonis, buki muki, 

Kaip aš ėjau, buki muki, 

Pro darželį, buki muki, 

Pro rūteles, buki muki, 

Ir įšokau, buki muki, 

Į darželį, buki muki, 

Nusiskyniau, buki muki, 

Rūtų šaką, buki muki, 

Nusipyniau, buki muki, 

Vainikėlį, buki muki, 

Užsidėjau, buki muki, 

Už ragelių, buki muki, 

Ir pamatė, buki muki, 

Iš tos gryčios, buki muki, 

Vai, toj boba, buki muki, 

Išsinešė, buki muki, 

Tą kačergą, buki muki, 

Geležinę, buki muki, 

Kai man davė, buki muki, 

Man per šoną, buki muki, 

Per šonelį, buki muki, 

Ir aš šokau, buki muki, 

Per tą tvorą, buki muki, 

Žagarinę, buki muki.

 

4. Užduotis. Jūsų lietuvių kalbos vadovėlyje yra tokia užduotis: reikia sudėlioti indų pasakos sakinius į dvi 

pastraipas. Surinkite tekstą kompiuteriu. Paskui perdėliokite sakinius pagal prasmę, tekstą suskirstykite į dvi 

pastraipas. Pirmieji pastraipų sakiniai sunumeruoti. Kodėl kompiuteriu lengviau atlikti šią užduotį? 

 

O brolius ji turėjo šešis. Veršelio plaukas žibėte žibėjo, o pats jis buvo tikras drūtuolis. (1)Kažkur 

Mikyrų kalnuose gyveno našlė. Bet šie nenorėjo našlei padėti, nes degė pavydu. Pats šėrė ir prižiūrėjo. (2) 

Berniukas turėjo veršelį, kurį nepaprastai mylėjo. Turėjo ji sūnų ir labai troško gerai išauklėti, todėl paprašė 

brolių pagalbos. Mat berniukas buvo ir gražesnis, ir protingesnis už savo dėdes. Berniukas jį tiesiog dievino. 

Vieną dieną jie ėmė ir papjovė veršelį. Šešiems broliams tai nepatiko. 

 

 

 

 


