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Lietuvių kalbos mokymo priemonė Kalbos žingsniai 6 yra skirta VI klasės 
arba šeštųjų mokymosi metų mokiniams, gyvenantiems išeivijoje ar 
grįžusiems iš užsienio ir norintiems mokytis lietuvių kalbos.

Mokymo priemonę sudaro 12 komunikacinių temų. Kiekviena jų pra
de dama žodyno pratimais, skirtais susipažinti su konkrečios temos 
žodžiais, o pratinantis vartoti žodyną pereinama prie teorinio – gra
ma tinio – pamato, kuris įtvirtinamas atliekant įvairius pratimus. Šios 
mokymo priemonės medžiaga pritaikyta ugdyti(s) klausymo, kalbėjimo, 
skaitymo ir rašymo gebėjimus. 

Kiekviena tema papildyta sociokultūrinėmis žiniomis apie Lietuvą, 
šalies kultūrą, žmones, tradicijas ir kt., tad kaskart sužinosite vis ką 
nors nauja.
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pradedama žodyno pratimais, skirtais susipažinti su konkrečios 

temos žodžiais, o pratinantis vartoti žodyną pereinama prie teorinio – 
gramatinio – pamato, kuris įtvirtinamas atliekant įvairius pratimus. 
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kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus. 

Kiekviena tema papildyta sociokultūrinėmis žiniomis apie Lietuvą, 
šalies kultūrą, žmones, tradicijas ir kt, tad kaskart sužinosite 
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arba penktųjų mokymosi metų mokiniams, gyvenantiems išeivijoje ar 
grįžusiems iš užsienio ir norintiems mokytis lietuvių kalbos.

Mokymo priemonę sudaro 12 komunikacinių temų. Kiekviena jų pra
dedama žodyno pratimais, skirtais susipažinti su konkrečios temos 
žodžiais, o pratinantis vartoti žodyną pereinama prie teorinio – gra
matinio – pamato, kuris įtvirtinamas atliekant įvairius pratimus. Šios 
mokymo priemonės medžiaga pritaikyta ugdyti(s) klausymo, kalbėjimo, 
skaitymo ir rašymo gebėjimus. 

Kiekviena tema papildyta sociokultūrinėmis žiniomis apie Lietuvą, 
šalies kultūrą, žmones, tradicijas ir kt, tad kaskart sužinosite vis ką 
nors nauja.
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PRATARMĖ

Mieli mokytojai ir tėveliai, 
Jūsų rankose – lietuvių kalbos mokymo priemonė Kalbos žingsniai 6, skirta VI klasės arba 

šeštųjų mokymosi metų mokiniams, gyvenantiems išeivijoje ar grįžusiems iš užsienio ir norintiems 
mokytis lietuvių kalbos.

Mokymo priemonę sudaro 12 komunikacinių temų, kiekvienoje jų – lietuvių kalbos gramatika 
ir ją įtvirtinantys pratimai. Nors ši mokymo priemonė skirta mokiniams, tačiau būtina mokytojo 
pagalba: paaiškinti gramatiką, perprasti pratimų logiką ir kt. 

Mokytojas, naudodamasis mokymo priemone, pasieks visokeriopų kalbos ugdymo tikslų, ka-
dangi pratimai padės ugdyti visų keturių kalbos vartojimo sričių (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir 
rašymo) gebėjimus. 

Tikimės, kad mokymo priemonė palengvins mokytojų darbą ir užtikrins mokymo proceso 
nuoseklumą. 

Dėkojame Bostono lituanistinės mokyklos ir Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos moki-
niams bei mokytojams už vertingus patarimus išbandant mokymo priemonės medžiagą. 

Linkėdamos sėkmės – Rita Mikelionytė ir Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė
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Ši dalis skirta trumpai priminti įvairią informaci-
ją (gramatiką, realijas ir kt.).

Tai nesudėtingi skaitymo tekstai, glaudžiai su-
siję su tema. Po kiekvienu skaitymo tekstu yra 
pratimų, padedančių geriau suvokti skaitytą 
tekstą.

Šioje dalyje daugiausia mokoma rašyti įvairių 
žanrų tekstus, taip pat gali pasitaikyti elemen-
tarių pratimų, skirtų ugdyti rašymo gebėjimus 
(įrašyti praleistas raides, žodžius ir kt.).

Šiuo ženklu žymimos sociokultūrinės žinios 
apie Lietuvą (žmones, papročius, maistą ir kt.). 
Tekstai sudėtingesni, todėl rekomenduotina 
skaityti kartu su mokiniais ir padėti suprasti tai, 
kas skaitoma, pakomentuoti informaciją ir dis-
kutuoti teksto tema.

Tekstas, kurį rekomenduojama garsiai skaityti 
klasėje. 

Dalis klausymo tekstų yra pateikti prieduose.

Ši dalis skirta temos žodynui, kurį sudaro bū-
tiniausi žodžiai, leisiantys bendrauti konkrečia 
tema. Visi temos žodžiai vartojami pratimuose, 
todėl rekomenduojama pratimų žodžius aptar-
ti su mokiniais: suprasti, įsiminti, gebėti vartoti.

Šiuo ženklu žymimi pratimai, skirti ugdyti klau-
symo ir kalbėjimo gebėjimus. Čia pateikiama 
pokalbių, kuriuose mokoma, kaip paklausti, pa-
siteirauti, pasidomėti, atsakyti ir kt. Rekomen-
duojama šiuos pokalbius mokiniams skaityti 
vaidmenimis. 

Ši dalis skirta darbui poromis. Rekomenduotina 
ugdyti mokinių darbą kartu, skatinti, kad atlik-
dami šio tipo pratimus kuo daugiau tarpusavy-
je kalbėtų lietuviškai. 

Taip žymimos lietuvių kalbos gramatinės žinios. 
Gramatika pateikiama lentelėse, su trumpais 
įvadiniais intarpais. Rekomenduojama šią dalį 
mokytojui aptarti kartu su mokiniais. Taip pat 
ugdyti mokinių gebėjimą naudotis gramatikos 
lentelėmis atliekant pratimus, kurie įtvirtina 
gramatiką. Šioje mokymo priemonėje gramati-
ka pateikiama per funkcijų raišką (vietos, laiko, 
priemonės ir kt.).

SUTARTINIAI ŽENKLAI

5

KLASĖJE 
skaitomas 
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Koks yra žmogus?

 1.
 

Perskaityk sakinius. Pabrauk nežinomus žodžius ir 
 kartu su mokytoju juos išsiaiškink. 

1. Miglė yra neaukšta, rudaplaukė, 
 žalių akių.

2. Gabrielius yra aukštas, liesas, 
 šviesiaplaukis.

3. Ugnės plaukai yra ilgi, banguoti 
 ir šviesūs.

4. Nojus yra šviesiai rudų plaukų, 
 rudų akių, aukštas.

5. Adomas yra apkūnus, garbanotų tamsių  
plaukų, rudaakis.

6. Kerry plaukai yra juodi ir garbanoti, 
 supinti į daug kasyčių.

7. Mokytojas Virginijus plikas, su ūsais 
 ir žila barzda.

8. Mokytoja Veronika yra liesa, 
 jos plaukai ilgi ir rudi.

9. Marco plaukai yra juodi, garbanoti. Jis yra neaukštas, tamsiai rudų akių.

1
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 2.
 

Pažiūrėk į 1 užduoties paveikslėlius. Į apskritimus įrašyk 
 tinkamo sakinio numerį.

plepus

kalbus

gabi

drąsi

nedrąsus

protinga

atletiška

tylus

kūrybinga

bebaimė

linksmas

nekalbus

sportiška

juokingas

drovus

meniška

 3.
 

Perskaityk šiuos žodžius. Parašyk, iš kokių kitų žodžių jie padaryti.

žemaūgis – žemas, ūgis    tamsiaodis – .........................................................................

ilgakojis – ...................................................................................... rudabarzdis – .......................................................................

juodaplaukis – ........................................................................... mėlynakis – ...........................................................................

rudaakis – ..................................................................................... aukštaūgis – .........................................................................

 4.
 

Sujunk panašios reikšmės žodžius ir sakinius. Naujus žodžius 
 nurašyk ir išmok.

1. Jis mėgsta daug kalbėti.

2. Ji yra gera sportininkė.

3. Jis turi gerą humoro jausmą.

4. Jai gerai sekasi visi mokslai.

5. Ji puiki menininkė.

6. Jis nemėgsta daug kalbėti.

7. Jam nepatinka atkreipti į save dėmesio.

8. Ji nebijo rizikuoti.

Nauji žodžiai: .....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................
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 5.
 

Pažiūrėk į paveikslėlį ir perskaityk tekstą. 
 Kurie sakiniai neatitinka paveikslėlio? Kodėl?

GABRIELIUS

Čia yra Gabrielius Kairys, Adomo draugas. 
Jis gyvena Belgijoje, Briuselyje. Berniukas mėgs-
ta važinėti dviračiu. Gabrielius kalba vokiškai ir 
olandiškai, mokosi lietuvių ir italų kalbų. Jis yra 
labai geras matematikas, nori tapti gydytoju. 
Gabrielius yra neaukštas, liesas, tamsių plaukų.

 6.
 

Perskaityk sakinius. Išbrauk žodžius, kurie sakiniuose netinka.

1.  Mūsų šeima neseniai atvyko į šviesiaplaukį Niujorką.

2.  Mokytojas Virginijus mėgsta penkiolika skaityti.

3.  Vasarą buvau protingoje stovykloje Lietuvoje. 

4.  Mano seneliai gyvena ilgoje Lietuvoje, Vilniaus rajone.

5.  Miglė vokiškai labai panaši į mamą, tik akys žalios, o ne rudos.

6.  Kerry moka ne tik angliškai, bet gerai kalba ir aukštai ispaniškai.

7.  Nojus ir Adomas yra bendraamžiai, jiems dvylika lietuviškų metų.

8.  Mokytoja Veronika dešimt metų dirba lituanistinėje mėlynakėje mokykloje.

 7.
 

Paklausyk mokytojo skaitomo teksto. 
  Sakiniuose įrašyk trūkstamą informaciją.

1.  Berniukai susipažino Lietuvoje.

2.  Adomas gyvena Europoje, ..................................................................... .

3.  Jis mokosi Briuselio ..................................................................... mokykloje. 

4.  Adomas mokosi prancūzų, ..................................................................... ir ...................................................................... kalbų. 

5.  Jis yra gana ..................................................................... .

6.  Adomo akys ir plaukai yra ..................................................................... .

7.  Jis mėgsta plaukioti ir ..................................................................... gitara.

8.  Abu berniukai domisi ..................................................................... .
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 8.
 

Įrašyk tinkamus atsakymus. 

1. Ugne, ar čia tavo pusseserė?

Taip, tai mano pusseserė Miglė.   Ji gyvena Lietuvoje, Klaipėdoje.

2.  O kur ji gyvena?

.............................................................................................................. Miglė yra aukšta, ilgų plaukų, o akys – žalios.

3.  Kokia Miglės pavardė?

..............................................................................................................  Jos pavardė yra Butkutė.

4.  Ar ji supranta angliškai?

.............................................................................................................. Taip, tai mano pusseserė Miglė.

5.  Kiek Miglei metų?

.............................................................................................................. Taip, Miglė truputį supranta angliškai.

6.  Ką ji mėgsta veikti?

..............................................................................................................  Ji labai mėgsta žaisti su savo šunimi.

7.  Ar ji turi brolį ar seserį?

.............................................................................................................. Jai yra vienuolika metų.

8.  Kaip Miglė atrodo?

.............................................................................................................. Miglė turi vieną brolį ir vieną seserį.

 9.
 

Papasakok apie savo pusbrolį, pusseserę arba kitą giminaitį.
 
• Koks yra tavo pusbrolio ar pusseserės vardas ir pavardė.
• Kur jis ar ji gyvena?
• Kokias kalbas moka?
• Kaip jis ar ji atrodo?
• Ką mėgsta veikti?
• Kiek jam ar jai metų?
• Koks yra jo ar jos būdas?
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 10.
 

Paklausyk pokalbių. Pasakyk, 
  kuris pokalbis labiausiai atitinka 
  nupieštą situaciją. Kodėl?

1. 
Mama:  – Sveiki, berniukai!
Nojus:  – Labas, mama. Susipažink, čia mano draugas Adomas.
Adomas:  – Laba diena, ponia Šukiene.
Mama:  – Labai malonu, Adomai. Ar tu lankai lituanistinę mokyklą?
Adomas:  – Taip, su Nojumi lankome tą pačią mokyklą.
Nojus:  – Mama, Adomas gyvena visai netoli mūsų, prie parko.
Mama:  – Iš tiesų netoli. Ar seniai čia gyveni?
Adomas:  – Ne, visai neseniai. Anksčiau gyvenome miesto centre.
Nojus:  – Mama, mes su Adomu dabar važiuojame dviračiais į parką, gerai?
Mama:  – Gerai, tik sugrįžk iki vakarienės.
Adomas:  – Viso gero!
Mama:  – Viso, Adomai!

2. 
Mama:  – Kaip sekėsi šiandien mokykloje, Nojau?
Nojus:  – Visai neblogai, mama.
Mama:  – Gal kas įdomaus atsitiko?
Nojus:  – O taip! Į mūsų klasę atėjo naujokas – Adomas.
Mama:  – Adomas? O kokia jo pavardė?
Nojus:  – Watts. Čia tas berniukas, su kuriuo kartu lankome lietuvišką mokyklą.
Mama:  – Ar ne? Kaip jis atrodo?
Nojus:  – Jis yra rudų plaukų ir rudų akių. Truputį žemesnis už mane.
Mama:  – Hm... Ar tai tas berniukas, kuris moka kinų kalbą?
Nojus:  – Taip, mama, tai jis. Dabar Adomas gyvena netoli mūsų.
Mama:  – Kaip gerai, kad turi naują draugą! Ir kartu lankote net dvi mokyklas!

 11.
 

Perskaityk 10 užduoties pokalbius vaidmenimis. Atkreipk dėmesį 
  į skyrybos ženklus ir intonaciją.

Klasėje 
skaitomas 
tekstas
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 12.
 

Namo grįžai kartu su draugu. Supažindink jį su vienu 
  iš savo šeimos narių. Sukurk pokalbį, užrašyk ir suvaidink. 

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Būdvardis nusako, koks asmuo, gyvūnas, daiktas, reiškinys yra, pavyzdžiui, įdomus, įdomi, šaunus, 
šauni, lietuviškas, lietuviška. Būdvardis atsako į klausimus koks? kokia? kokie? kokios?

Būdvardžiai derinami su daiktavardžiais, todėl turi sutapti jų giminė, skaičius ir linksnis, pavyzdžiui, 
Ugnė gyvena dideliame mieste. Mokytojas skaito įdomią knygą.

Būdvardis turi savo klausimus, kurie yra vartojami jį linksniuojant:

Daiktavardžio 
klausimas

Būdvardžio 
vyriškoji giminė, 

vienaskaita

Būdvardžio 
moteriškoji giminė, 

vienaskaita

Būdvardžio 
vyriškoji giminė, 

daugiskaita

Būdvardžio 
moteriškoji giminė, 

daugiskaita
Kas? Koks? Kokia? Kokie? Kokios?
Ko? Kokio? Kokios? Kokių? Kokių?

Kam? Kokiam? Kokiai? Kokiems? Kokioms?
Ką? Kokį? Kokią? Kokius? Kokias?

Kuo? Kokiu? Kokia? Kokiais? Kokiomis?
Kur? Kokiame? Kokioje? Kokiuose? Kokiose?

Vyriškoji giminė

Vienaskaita Daugiskaita

Koks? aukštas vyras, puikus mokinys, 
didelis miestas

Kokie? aukšti vyrai, puikūs mokiniai, 
dideli miestai

Kokio? aukšto vyro, puikaus mokinio, 
didelio miesto

Kokių? aukštų vyrų, puikių mokinių, 
didelių miestų

Kokiam? aukštam vyrui, puikiam 
mokiniui, dideliam miestui

Kokiems? aukštiems vyrams, puikiems 
mokiniams, dideliems miestams

Kokį? aukštą vyrą, puikų mokinį, didelį 
miestą

Kokius? aukštus vyrus, puikius mokinius, 
didelius miestus

Kokiu? aukštu vyru, puikiu mokiniu, 
dideliu miestu

Kokiais? aukštais vyrais, puikiais mokiniais, 
dideliais miestais

Kokiame? aukštame vyre, puikiame 
mokinyje, dideliame mieste

Kokiuose? aukštuose vyruose, puikiuose 
mokiniuose, dideliuose miestuose

- aukštas vyre! puikus mokiny! 
didelis mieste!

- aukšti vyrai! puikūs mokiniai! 
dideli miestai!



1 tema
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Moteriškoji giminė
Vienaskaita Daugiskaita

Kokia? aukšta mergina, puiki mokinė, 
didelė šeima

Kokios? aukštos merginos, puikios 
mokinės, didelės šeimos

Kokios? aukštos merginos, puikios 
mokinės, didelės šeimos

Kokių? aukštų merginų, puikių mokinių, 
didelių šeimų

Kokiai? aukštai merginai, puikiai mokinei, 
didelei šeimai

Kokioms? aukštoms merginoms, puikioms 
mokinėms, didelėms šeimoms

Kokią? aukštą merginą, puikią mokinę, 
didelę šeimą

Kokias? aukštas merginas, puikias 
mokines, dideles šeimas

Kokia? aukšta mergina, puikia mokine, 
didele šeima

Kokiomis? aukštomis merginomis, 
puikiomis mokinėmis, didelėmis 
šeimomis

Kokioje? aukštoje merginoje, puikioje 
mokinėje, didelėje šeimoje

Kokiose? aukštose merginose, puikiose 
mokinėse, didelėse šeimose

- aukšta mergina! puiki mokine! 
didele šeima!

- aukštos merginos! puikios 
mokinės! didelės šeimos!

 13.
 

Kartu su mokytoju išlinksniuok žodžių junginius.

Vienaskaita 

Kas čia yra?  geras draugas, linksma mergaitė

Ko čia nėra?  .............................................................................

............................................................................................................. 

Kam reikia?  .............................................................................

.............................................................................................................

Ką matau?  ...............................................................................

............................................................................................................. 

Su kuo kalbu?  .......................................................................

.............................................................................................................

Kur yra?  ....................................................................................

.............................................................................................................

(!)  ....................................................................................................

Daugiskaita

Kas čia yra?  geri draugai, linksmos mergaitės

Ko čia nėra?  ............................................................................

.............................................................................................................

Kam reikia?  .............................................................................

.............................................................................................................

Ką matau?  ...............................................................................

............................................................................................................. 

Su kuo kalbu?  .......................................................................

............................................................................................................. 

Kur yra?  ...................................................................................

............................................................................................................. 

(!)  ....................................................................................................



Koks yra žmogus?
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 14.
 

Pabaik pildyti lentelę.

Vienaskaita Daugiskaita

Kas? jaunas mokytojas, 

įdomi pamoka

Kas? jauni mokytojai, 

įdomios ..................................................

Ko? jauno .................................................., 

įdomios ..................................................

Ko? .................................................. mokytojų, 

įdomių ..................................................

Kam? .................................................. mokytojui, 

įdomiai ..................................................

Kam? jauniems .................................................., 

.................................................. pamokoms

Ką? .................................................. mokytoją, 

.................................................. pamoką

Ką? jaunus .................................................., 

įdomias ..................................................

Kuo? jaunu .................................................., 

įdomia ..................................................

Kuo? .................................................. mokytojais, 

.................................................. pamokomis

Kur? jauname .................................................., 

.................................................. pamokoje

Kur? jaunuose .................................................., 

.................................................. pamokose

- jaunas mokytojau!, 

įdomi pamoka!

- jauni ..................................................!, 

.................................................. pamokos!

 15.
 

Pasirink tinkamą žodžio formą. 

1.  Visada laukiu (kokios? – nauja, naujai, naujos) naujos istorijos pamokos. 

2.  Kitą savaitę paskambinsiu savo (kokiai? – naujai, nauja, naujos) .................................................. draugei.

3.  Ugnė turi (kokį? – naujo, naują, nauji) .................................................. šunį Maksą.

4.  Labai džiaugiuosi savo (kokiu? – naujas, naujo, nauju) .................................................. dviračiu.

5.  (Kokiame? – Naujuose, Naujų, Naujame) .................................................. name dar nėra langų.

6.  Pernai pradėjau mokytis (kokioje? – naujose, naujoje, naujos) .................................................. mokykloje.

7.  Mūsų klasėje šiemet daug (kokių? – naujos, naujo, naujų) .................................................. mokinių.

8.  Mama padovanojo dvi (kokias? – naujas, naujos, naujoms) .................................................. sukneles ir porą 

(kokių? – naujų, naujus, nauji) .................................................. batelių.
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Rita Mikelionytė
Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

KALBOS ŽINGSNIAI

KALBOS
ŽINGSNIAI

Lietuvių kalbos mokymo priemonė Kalbos žingsniai 6 yra skirta VI klasės 
arba šeštųjų mokymosi metų mokiniams, gyvenantiems išeivijoje ar 
grįžusiems iš užsienio ir norintiems mokytis lietuvių kalbos.

Mokymo priemonę sudaro 12 komunikacinių temų. Kiekviena jų pra
de dama žodyno pratimais, skirtais susipažinti su konkrečios temos 
žodžiais, o pratinantis vartoti žodyną pereinama prie teorinio – gra
ma tinio – pamato, kuris įtvirtinamas atliekant įvairius pratimus. Šios 
mokymo priemonės medžiaga pritaikyta ugdyti(s) klausymo, kalbėjimo, 
skaitymo ir rašymo gebėjimus. 

Kiekviena tema papildyta sociokultūrinėmis žiniomis apie Lietuvą, 
šalies kultūrą, žmones, tradicijas ir kt., tad kaskart sužinosite vis ką 
nors nauja.
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KALBOS ŽINGSNIAI

Rita Mikelionytė,
Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

KALBOS
ŽINGSNIAI

Lietuvių kalbos mokymo priemonė Kalbos žingsniai 6 
yra skirta VI klasės arba šeštųjų mokymosi metų mokiniams, 

gyvenantiems išeivijoje ar grįžusiems iš užsienio ir 
norintiems mokytis lietuvių kalbos.

Mokymo priemonę sudaro 12 komunikacinių temų. Kiekviena jų 
pradedama žodyno pratimais, skirtais susipažinti su konkrečios 

temos žodžiais, o pratinantis vartoti žodyną pereinama prie teorinio – 
gramatinio – pamato, kuris įtvirtinamas atliekant įvairius pratimus. 

Šios mokymo priemonės medžiaga pritaikyta ugdyti(s) klausymo, 
kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus. 

Kiekviena tema papildyta sociokultūrinėmis žiniomis apie Lietuvą, 
šalies kultūrą, žmones, tradicijas ir kt, tad kaskart sužinosite 

vis ką nors nauja.
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Rita Mikelionytė,
Gailutė Urbonaitė-NarkevičienėLietuvių kalbos mokymo priemonė Kalbos žingsniai 5 yra skirta V klasės 

arba penktųjų mokymosi metų mokiniams, gyvenantiems išeivijoje ar 
grįžusiems iš užsienio ir norintiems mokytis lietuvių kalbos.

Mokymo priemonę sudaro 12 komunikacinių temų. Kiekviena jų pra
dedama žodyno pratimais, skirtais susipažinti su konkrečios temos 
žodžiais, o pratinantis vartoti žodyną pereinama prie teorinio – gra
matinio – pamato, kuris įtvirtinamas atliekant įvairius pratimus. Šios 
mokymo priemonės medžiaga pritaikyta ugdyti(s) klausymo, kalbėjimo, 
skaitymo ir rašymo gebėjimus. 

Kiekviena tema papildyta sociokultūrinėmis žiniomis apie Lietuvą, 
šalies kultūrą, žmones, tradicijas ir kt, tad kaskart sužinosite vis ką 
nors nauja.
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Rita Mikelionytė,
Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

KALBOS
ŽINGSNIAI

Lietuvių kalbos mokymo priemonė Kalbos žingsniai 6 
yra skirta VI klasės arba šeštųjų mokymosi metų mokiniams, 

gyvenantiems išeivijoje ar grįžusiems iš užsienio ir 
norintiems mokytis lietuvių kalbos.

Mokymo priemonę sudaro 12 komunikacinių temų. Kiekviena jų 
pradedama žodyno pratimais, skirtais susipažinti su konkrečios 

temos žodžiais, o pratinantis vartoti žodyną pereinama prie teorinio – 
gramatinio – pamato, kuris įtvirtinamas atliekant įvairius pratimus. 

Šios mokymo priemonės medžiaga pritaikyta ugdyti(s) klausymo, 
kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus. 

Kiekviena tema papildyta sociokultūrinėmis žiniomis apie Lietuvą, 
šalies kultūrą, žmones, tradicijas ir kt, tad kaskart sužinosite 

vis ką nors nauja.
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