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PRATARMĖ
„Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!“ yra pirmoji lietuvių kalbos komunikacijos mokymo priemonė su
vaizdo įrašais skirta suaugusiems kitakalbiams, pasiekusiems lietuvių kalbos mokėjimo A2 lygį. „Pažiūrėk!
Paklausyk! Pasakyk!“ gali būti tinkama ši priemonė visiems, kurie nori išmokti pagrindinių komunikacinių
frazių ir tobulinti savo kalbėjimą per daug nesigilindami į gramatiką. Klausydami dialogų ir matydami
konkrečias situacijas, mokiniai galės lengviau ir greičiau įsiminti reikalingiausias komunikacines frazes ir
išmokti jas vartoti. Šis sąsiuvinis su vaizdo įrašais gali būti naudojamas kaip pagrindinė komunikacijos mokymo priemonė arba kaip papildoma medžiaga dirbant su kitais vadovėliais.
Pratybų sąsiuvinis „Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!“ parašytas remiantis komunikacine svetimųjų kalbų mokymo metodika. Jame mokoma svarbiausių komunikacinių intencijų raiškos būdų, pateikiama įvairių
kalbėjimo, klausymo ir rašymo užduočių, padėsiančių tas intencijas išmokti ir vartoti. Vaizdo įrašų situacijos yra gyvenimiškos, pagal jas sąsiuvinyje pateikiamos patrauklios, aiškios ir tikroviškos užduotys, kurios
padės išmokti vartoti lietuvių kalbą tikslinėse kasdienėse situacijose, pvz., užsisakyti maisto, pasiteirauti ir
suteikti informaciją, nusipirkti kelionės bilietą, pasveikinti įvairiomis progomis, pakviesti į svečius ir pan.
Vaizdo įrašuose stengtasi pateikti šnekamąją kalbą neišgrynintą, kuo natūralesnę, tokią, kokia paprastai kalbama neoficialioje aplinkoje, todėl įrašuose kartais pasitaiko tik šnekamajai kalbai būdingų žodžių ir
netaisyklingo kirčiavimo atvejų. Vaizdo įrašų tekstai sąsiuvinyje pateikiami atsižvelgiant į bendrinės lietuvių kalbos reikalavimus, tad retkarčiais skiriasi nuo vaizdo įrašų. Ši mokymo priemonė buvo rengiama,
kai Lietuvoje dar buvo atsiskaitoma litais, o išleista Lietuvai jau įsivedus eurą. Dėl šios priežasties vaizdo
įrašuose ir su jais susijusiose užduotyse kainos nurodomos litais. Tačiau šie nežymūs nesutapimai netrukdo
suprasti tekstą ir atlikti užduotis.
Komunikacijos mokymo sąsiuvinyje yra 10 pamokų, kurios apima 100 akademinių valandų. Baigę
šį kursą mokiniai turėtų gebėti vartoti svarbiausius posakius, susikalbėti gyvenimiškose situacijose, užduoti
įvairių klausimų ir tinkamai į juos atsakyti, parašyti sveikinimą, laišką ir pan. Naudingos sociokultūrinės
žinios padės mokiniams geriau suprasti mūsų krašto kultūrą, kasdienį gyvenimą, bendravimo įpročius ir
švenčių tradicijas.
„Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!“ pratybų sąsiuvinio užduočių formuluotės pateikiamos lietuviškai,
todėl jis skirtas dirbti su mokytoju. Sąsiuvinio gale yra visų pamokų užduočių atsakymai ir vaizdo įrašų
pokalbiai.
Leidinio autorės nuoširdžiai dėkoja recenzentams: Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros
profesorei dr. Meilutei Ramonienei ir Sietlo Vašingtono universiteto (JAV) profesoriui dr. Gunčiui Šmidchensui už vertingas pastabas ir pasiūlymus.
Tikimės, kad ši komunikacijos mokymo priemonė padės aktyviau vartoti lietuvių kalbą ir geriau pažinti Lietuvą.
Autorės
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Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

I PAMOKA

SUSIPAŽINKIME!
Kaip pasisveikinti ir atsisveikinti
Kaip prisistatyti ir pristatyti kitus
Kaip kreiptis į draugą, pažįstamą
Kaip paklausti ir suteikti informacijos apie šeimos narius
Kaip apibūdinti išvaizdą
Kaip pasiūlyti vaišintis ir pagirti vaišes

1 SCENA
1. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Aptarkite, kokia čia vieta, kas vyksta. Atsakykite į klausimus.
1. Ko laukė Andrius? Kur? ... Andrius laukė Jurgeno ......................................................................................... .
2. Su kuo atvyko Jurgenas?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Kur Jurgenas ir Luka susipažino?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
4. Kodėl Luka atvyko į Vilnių?................................................................................................................................... .
5. Kaip vaikinai atvyko į Vilnių?................................................................................................................................ .
6. Kur Andrius kviečia važiuoti?................................................................................................................................ .
2. Pažiūrėkite į nuotraukas. Prie nuotraukų parašykite toliau pateiktas frazes.
a) Andriau, čia
Luka iš Italijos.
b) Luka, labai
malonu.

1. f) Jurgenai, Jurgenai, aš čia!

2. ���������������������������������������������������������� .

c) Sveikas, Jurgenai!
d) Sveikas, Andriau!

e) Malonu. Andrius.

3. ���������������������������������������������������������� .

4. ���������������������������������������������������������� .

f) Jurgenai,
Jurgenai, aš čia!
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3. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
mielai

viskas
iš Italijos

Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:

Luka:
Andrius:
Andrius:
Luka:

labai malonu
važiuojam

kaip kelionė

susipažinau

lietuvių kalbos

Sveikas, Andriau!
Sveikas, Jurgenai! (1) ... Kaip kelionė? ... .
Puikiai, (2) .............................. buvo labai gerai. Lėktuve (3) ..............................................
su Luka. Jis nori lankyti (4) ......................................................................
kursus Vilniuje.
Andriau, čia Luka (5) ........................................................ .
Luka, (6) ...................................................... .
Malonu, Andrius.
Jurgenai, (7) gal ...................................................... pas mano mamą, ji labai nori tave pamatyt. Luka,
gal važiuojam su mumis?
Labai ačiū, (8) ..................................................... .

4. Sujunkite.
1. Lėktuve susipažinau su
2. Čia Luka
3. Luka nori lankyti
4. Važiuojam pas
5. Ji labai nori

a) tave pamatyt.
b) mamą.
c) iš Italijos.
d) Luka.

e) kursus Vilniuje.

1

2

3

4

5

d

5. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kaip jūs manote, ar dažnai žmonės susipažįsta lėktuve, autobuse, traukinyje?
2. Kodėl taip manote? Kaip ir kur žmonės paprastai susipažįsta?
3. Kaip ir kur jūs susipažinote su savo draugais?
4. Kur susipažino jūsų tėvai, seneliai?
Papasakokite grupei, ką sužinojote.

2 S CE N A
6. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kur atvažiavo trys vaikinai? ... Vaikinai atvažiavo pas Andrių ..................................................................... .
2. Su kuo susipažino svečiai? ................................................................................................................................... .
3. Kokie yra Andriaus tėvų vardai? .......................................................................................................................... .
4. Iš kur yra Jurgenas? .............................................................................................................................................. .
5. Iš kur yra Luka?..................................................................................................................................................... .
6. Ko Andrius klausia mamos?.................................................................................................................................. .
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7. Pažiūrėkite į nuotraukas. Prie nuotraukų parašykite toliau pateiktas frazes.

1. e) Sveiki sveiki, prašom užeiti!

2. .............................................................................. .

3. .............................................................................. .

4. .............................................................................. .

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

6. .............................................................................. .

a) O, turime svečių! b) Labai malonu,
ponia Irena.

f) Sveiki, Jurgenai,
Luka! Mano vardas
Irena.

c) Prašom, eime,
išgersim arbatos, pakalbėsim.

g) Labai malonu,
pone Jonai.

d) Mama, tėti, čia
mano draugai
Jurgenas ir Luka.

h) Labas, mama.

e) Sveiki sveiki,
prašom užeiti!

i) Malonu susipažinti.
Mano vardas
Jonas.

8. Atsakykite į pasisveikinimus.
1. Laba diena, pone Jonai! – ... Laba diena, ponia Irena!.................................................................................... .
2. Labas, mama! – . ................................................................................................................................................... .
3. Sveiki, vaikinai! – ................................................................................................................................................. .
4. Sveikas, Andriau! – . ............................................................................................................................................. .
5. Sveika, sese! – ...................................................................................................................................................... .
6. Labas rytas, tėti! – . ............................................................................................................................................... .
7. Labas vakaras, ponia Kristina! – . ......................................................................................................................... .
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9. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Ką gers Luka? ... Luka gers kavos .................................................................................................................. .
2. Ko nori gerti Jurgenas? ........................................................................................................................................ .
3. Ko siūlo paragauti mama? ................................................................................................................................... .
4. Kaip lietuviškai bus vardai Jurgenas ir Luka? ..................................................................................................... .
5. Su kuo susipažįsta vaikinai? ................................................................................................................................ .

10. Darbas poromis arba grupėmis. Netikėtai pas jus atvyko draugai. Pasiūlykite sėstis, pavaišinkite
juos. Atsakykite į pasiūlymą vaišintis. Pagirkite vaišes. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite, kuo jūs
pavaišintumėte savo draugus.
Žinoma, mielai.
Prašom obuolių
pyrago!
Koks skanus
pyragas!

Dėkui už vaišes.
Ko norėtum: kavos
ar arbatos?
Kokios arbatos:
juodos ar žalios?

Prašom vaišintis /
vaišinkitės!
Kokie skanūs
sausainiai!
Ačiū už arbatą /
kavą!

Prašom sėstis /
sėskitės!
Išgerk arbatos /
kavos.
Prašom sausainių!

Ačiū, norėčiau
kavos.
Mhm, kaip skanu!
Ačiū, labai
skani kava.

11. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
kavos

Mama:
Luka:
Mama:
Jurgenas:
Mama:
Jurgenas:
Luka:
Mama:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:
Luka:
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sausainių

gal galima

tikras

norėčiau

patinka

sveiki

sesuo

Luka, arbatos ar kavos?
Ačiū, (1) ... kavos ... .
Jurgenai, arbatos?
Aš (2) ....................................... arbatos, ačiū.
Jurgenai, (3) ........................................... jus tiesiog vadinti lietuviškai, Jurgiu?
Gerai, tada būsiu (4)................................. lietuvis. Tada ir Luka lietuviškai bus Lukas, ar ne?
Tikrai? Man (5) ...................................... Lukas.
Prašom mano (6) ..................................... .
Mhm, kaip skanu...
(7) .................................... ! Kiek čia jūsų daug!
O, Jurgenai, Luka, čia mano (8) ..................................... Eglė.
Labas. Labai malonu.
Man taip pat labai malonu.
Labai malonu.

PAŽIŪRĖK! PAKLAUSYK! PASAKYK!

I. SUSIPAŽINKIME!

4 SCENA
12. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pasirinkite teisingą sakinio pabaigą: a arba b.
1. Mama svečiams iškepė
2. Eglė gers
3. Eglė bus gydytoja kaip
4. Andriaus draugai
5. Jurgenui darbas banke
6. Svečiai apsistos

a) sausainių 
a) kavos 
a) mama 
a) vienas dirba, kitas studijuoja 
a) patinka 
a) Andriaus namuose 

b) pyrago 
b) arbatos 
b) kaip tėtis 
b) yra studentai 
b) nepatinka 
b) viešbutyje 

13. Sujunkite.
1. Eglute, prisėsk prie mūsų.
2. Ką tu veiki, Luka?
3. Jurgenai, ar tu esi iš Vokietijos?
4. Ar tu studijuoji, Jurgenai?
5. Kur tu dirbi?
6. Ar tau patinka darbas?
7. Kur jūs apsistosite?
8. Andriau, ar tu taip pat esi gydytojas?

a) Taip, iš Miuncheno.
b) Ne ne, aš groju roko grupėje.
c) Ačiū, mielai.

d) Labai patinka, tik darbo daug.
e) Viešbutyje.
f) Aš studijuoju ekonomiką.
g) Banke.
h) Ne, aš dirbu.

1

c

5

2

6

3

7

4
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14. Baikite sakinius.
1. Andrius yra iš ... Lietuvos ..., iš ... Vilniaus .............. .
2. Luka yra iš ............................. , iš ............................. .
3. Jurgenas yra iš ............................ , iš ............................ .
4. Andrius gyvena ... Lietuvoje, Vilniuje ....................... .
5. Jurgenas gyvena ............................ ............................ .
6. Luka gyvena ................................ ................................ .
7. Andrius yra ... muzikantas ......................................... .
8. Andriaus tėtis yra ........................................................... .
9. Jurgenas dirba .............................................................. .

10. Eglė studijuoja .................................................... .
11. Luka studijuoja ................................................... .
12. Andrius yra ... lietuvis ......................................... .
13. Eglė yra ............................................................... .
14. Jurgenas yra ..................................................... .
15. Luka yra ........................................................... .
16. Andrius kalba ... lietuviškai ................................ .
17. Luka kalba ......................................................... .
18. Jurgenas kalba ...................................................... .

15. Parašykite klausimus pagal pavyzdį.
1. ... Iš kur tu esi? ...............................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ...................................................................................................................
5. ...................................................................................................................
6. ...................................................................................................................
7. ...................................................................................................................

– Aš esu iš Lietuvos.
– Aš gyvenu Vilniuje.
– Aš dirbu banke.
– Aš esu gydytojas.
– Aš studijuoju ekonomiką.
– Aš studijuoju Vokietijoje.
– Taip, aš kalbu lietuviškai.
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16. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Iš kur jūs esate?
2. Ką jūs veikiate: studijuojate ar dirbate?
3. Kur ir ką jūs studijuojate?
4. Kur jūs dirbate?
5. Kokia jūsų profesija?
Pristatykite grupei savo draugus.
17. Darbas poromis arba grupėmis. Pažiūrėkite į nuotraukas. Įrašykite trūkstamą informaciją.
Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

Eglė
19 metų
studentė,
žema, liekna, plaukai šviesūs, banguoti, akys mėlynos

Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

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

Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

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

Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

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

Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

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

Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

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

18. Papasakokite apie Andriaus šeimą:
a) kokia yra jo šeima;
b) kokie šeimos narių vardai;
c) kiek jiems metų;
d) kur jie gyvena, dirba, studijuoja;
e) kokia yra jų profesija;
f) kaip jie atrodo;
g) kokie jie yra.
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19. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų apie šeimą ir atsakykite:
1. Kokia jūsų šeima?
2. Kiek šeimoje žmonių?
3. Kokie jų vardai?
4. Kiek jiems metų?
5. Kokia jų profesija?/ Ką jie veikia?
6. Kur jie gyvena?
7. Kaip jie atrodo?
8. Kokie jie yra?
Papasakokite grupei, ką sužinojote.

20. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kokios šeimos jūsų šalyje: didelės ar mažos?
2. Kiek paprastai yra šeimoje vaikų?
3. Ar jaunos šeimos gyvena kartu su tėvais? Kodėl?
4. Kokie mergaičių ir berniukų vardai yra populiariausi jūsų šalyje?
5. Kas išrinko jums / jūsų seseriai, broliui vardą? Kodėl?
Papasakokite grupei, ką sužinojote.

21. Parašykite apie savo šeimą:
a) kokia jūsų šeima, kiek joje žmonių,
b) kokie jų vardai,
c) kiek jiems metų,
d) kur jie gyvena, dirba, studijuoja, kokia jų profesija,
e) kaip jie atrodo, kokie jie yra,
f) ką veikiate kartu.

22. Pasirinkite keletą savo šeimos narių, draugų ir „padarykite“ jų vizitines korteles.
„Pristatykite“ juos grupės draugams.

11
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23. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
Teiginys
1.
2.
3.
4.
5.

Vaikinai ruošiasi išeiti.
Jurgenas Vilniuje gyvens trumpiau negu Luka.
Luka planuoja pagyventi Vilniuje ilgiau negu savaitę.
Vaikinai daugiau nebesusitiks su Andriaus tėvais.
Ir Lukai, ir Jurgenui labai patinka Andriaus sesuo.

Teisingas






Neteisingas






24. Sujunkite.
1. Prašom sausainių!
2. Mes dar pasimatysime.
3. Labai ačiū už vaišes.
4. Viso gero, ponia Irena.
5. Iki pasimatymo, Eglute!
6. Aš galiu jus nuvežti.
7. Kiek laiko jūs užtruksite Vilniuje?
8. Buvo labai malonu su jumis susipažinti.

a) Nėra už ką.
b) Manau, kad savaitę.
c) O, kaip puiku, ačiū.
d) Man taip pat.
e) Sudie.
f) Žinoma! Būtinai!
g) Atia.

h) Mhm, kaip skanu!

1

h

5

2

6

3

7

4

8

25. Baikite pokalbius.
A Jurgenas:
Mama:
Jurgenas:
Mama:
Jurgenas:
Mama:
Jurgenas:
Mama:
Jurgenas:

Buvo labai malonu su jumis susipažinti, ponia Irena.
(1) .................................................................................... .
Labai ačiū už vaišes.
(2) .................................................................................... . Kiek laiko gyvensite Vilniuje?
(3) .................................................................................... .
Tai mes dar susimatysime.
(4) .................................................................................... .
Sudie, Jurgenai.
(5) .................................................................................... .

B Luka:
Tėtis:
Luka:
Tėtis:
Luka:
Tėtis:
Luka:

Buvo labai malonu su jumis susipažinti, pone Jonai.
(6) .................................................................................... . Kiek laiko užtruksite Vilniuje?
(7) .................................................................................... .
Tai mes dar susitiksime.
(8) .................................................................................... .
Iki pasimatymo, Luka.
(9) .................................................................................... .

C Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:

Buvo labai malonu su tavimi susipažinti, Eglute.
(10) .................................................................................... .
Tai mes dar susitiksime.
(11) .................................................................................... .
Iki, Egle!
(12) .................................................................................... .
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26. Papasakokite arba parašykite, kaip jūs susipažinote:
a) su Jurgenu (jei esate Luka);
b) su Andriaus šeima (jei esate Jurgenas),
c) su Jurgenu (jei esate Andrius),
d) su Andriaus draugais (jei esate Eglė).

... Vieną dieną aš ..................................................................................................................................

27. Darbas poromis arba grupėmis. Pažiūrėkite į vyrą. Parašykite kuo daugiau klausimų apie jį.
Atsakykite į klausimus.
1. Koks jo vardas?
2. Iš kur ............................................................................................................?
3. ............................................................................................................?
4. ............................................................................................................?
5. ............................................................................................................?
6. ............................................................................................................?
7.............................................................................................................?
8. ............................................................................................................?
9. ............................................................................................................?
10. ............................................................................................................?

Susipažinkite: čia

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

28. Darbas poromis arba grupėmis. Pažaiskite su grupės draugais. Išsirinkite vieną raidę. Lentelėje
surašykite žodžius iš tos raidės. Kas pirmas pabaigia, stabdo žaidimą. Visi perskaito savo žodžius. Už
kiekvieną taisyklingai parašytą žodį skiriamas taškas. Laimi, kas surenka daugiausiai taškų.
raidė
L

vardas
Lina

šalis
Lietuva

miestas
Londonas

tautybė
lietuvis

kaip kalba?
lietuviškai
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II PAMOKA

KUR APSISTOSIME?
Kaip rezervuoti kambarį viešbutyje
Kaip apibūdinti namą, butą, kambarį, baldus
Kaip pasiteirauti informacijos apie būstą ir ją suteikti
Kaip padėkoti už viešnagę
1 S CE N A
1. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kur važiuoja draugai? ... Draugai važiuoja į viešbutį ...................................................................................... .
2. Koks viešbučio adresas? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Kiek minučių reikia važiuoti iki viešbučio? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
4. Kokiame miesto rajone yra viešbutis? ................................................................................................................... .
5. Koks yra viešbutis? ................................................................................................................................................ .
6. Kiek kainuoja naktis viešbutyje? ........................................................................................................................... .
7. Kur skuba Andrius? ............................................................................................................................................... .
2. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius.
brangus

dešimt

kaimynai

naktis

patogiau

sakyk

senamiestyje

skubu

Andrius:
Jurgenas:
Andrius:
Luka:
Jurgenas:

Na, Jurgenai, tai kur tas tavo viešbutis? (1) ... Sakyk ... adresą.
Bitininkų gatvė 26.
Aaa, žinau, žinau. Gerai, (2) ....................................... minučių ir būsime vietoje.
Jurgenai, ar labai (3) ........................................... tavo viešbutis?
Na, nėra labai pigus. (4).......................................... kainuoja apie du šimtus litų. Bet viešbutis
(5) ............................................, tvarkingas, jaukus.
Luka:
Tada ir aš į tą viešbutį važiuoju.
Jurgenas: Gerai, būsime (6) .............................................. !
Andrius: Tikrai, gera idėja! Taip bus (7) ........................................ . Štai ir jūsų viešbutis. Iki, Jurgenai, iki,
Lukai. Aš jums paskambinsiu, gerai? Dabar (8) ............................................................ į repeticiją.
3. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kur jūs apsistojate, kai keliaujate?
2. Kiek brangiausiai / pigiausiai kainavo jūsų viešbutis / nakvynė kitoje šalyje?
3. Prieš kiek laiko, jūsų nuomone, reikia rezervuoti kambarį viešbutyje / svečių namuose?
4. Kiek laiko jūs paprastai gyvenate viešbutyje / svečių namuose? Vieną parą, dvi / tris / keturias ... paras.
5. Kokiame viešbutyje dažniausiai apsistojate? Dviejų, trijų, keturių, penkių žvaigždučių viešbutyje, svečių namuose...
Papasakokite grupei, ką sužinojote.
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Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

4. Apklauskite visus grupės draugus ir sužinokite, kur jie dabar gyvena. Pavartokite toliau pateiktus
klausimus. Kur jūs dabar gyvenate: viešbutyje, bendrabutyje, pas draugą, savo bute, nuomojate butą /
kambarį... Koks adresas? Ar galite pakartoti? Gal galite pasakyti paraidžiui?
vardas

adresas

vardas

adresas

2 SCENA
5. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kada Jurgenas rezervavo viešbučio kambarį Vilniuje? ... Jurgenas rezervavo kambarį prieš savaitę .............. .
2. Kokį kambarį rezervavo Jurgenas? ....................................................................................................................... .
3. Kiek laiko jis gyvens viešbutyje? ......................................................................................................................... .
4. Kada viešbutyje pusryčiai? ................................................................................................................................... .
6. Jūs atvykote į Lietuvą. Užsisakykite kambarį viešbutyje / svečių namuose. Pagalvokite, kiek laiko
gyvensite, kokio kambario jums reikia, paklauskite kambario kainos. Pabaikite dialogą su viešbučio
registratore. Su draugais perskaitykite dialogą.
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:

Laba diena. Kuo galiu padėti?
(1) .................................................................................... .
Taip, yra. Kokio kambario norėtumėte: vienviečio ar dviviečio?
(2) .................................................................................... . O kiek kainuoja
(3) .................................................................................... kambarys?
Para 60 eurų. Ar norėsite?
(4) .................................................................................... .
Jūsų vardas?
(5) .................................................................................... .
Jūsų pavardė?
(6) .................................................................................... .
Prašom parodyti asmens dokumentą.
(7) .................................................................................... .
Kiek laiko gyvensite?
(8) .................................................................................... .
Štai jūsų raktas. Pusryčiai nuo 7 iki 10 valandos.
(9) .................................................................................... .

7. Darbas poromis arba grupėmis. Jūs su dviem draugais planuojate važiuoti į kelionę. Rezervuokite
viešbutį internetu. Užpildykite anketą.
Vardas, pavardė:
El. paštas:
Telefonas:
Adresas (gatvė, miestas, šalis):
Kambario tipas:
Žmonių skaičius:
Atvykimo data:
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Išvykimo data:
Planuojamas atvykimo laikas:
Pastabos:
8. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kokios profesijos žmonės, jūsų nuomone, dažniausiai gyvena viešbučiuose?
2. Kuo patogus ir kuo nepatogus yra gyvenimas viešbutyje? Kodėl?

3 S CE N A
9. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1. Kada Jurgenas rezervavo viešbučio kambarį Vilniuje? ... Jurgenas rezervavo kambarį prieš savaitę .............. .
2. Kokį kambarį rezervavo Jurgenas? ....................................................................................................................... .
3. Kiek laiko jis gyvens viešbutyje? ......................................................................................................................... .
4. Kada viešbutyje pusryčiai? ................................................................................................................................... .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teiginys
Vaikinai kalba su registratūros darbuotoja.
Vienvietis kambarys kainuoja daugiau negu šimtą litų.
Vienviečių laisvų kambarių dabar viešbutyje nėra.
Dvivietis kambarys kainuoja apie du šimtus litų.
Luka nenori gyventi viešbutyje.
Vaikinai gyvens viešbutyje savaitę.

Teisingas







Neteisingas







10. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
du šimtus

Luka:
Registratorė:
Luka:
Registratorė:
Luka:
Registratorė:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:

keičiame

kodėl ne

pasiūlyti

trys šimtai
penkiasdešimt litų

patogu

Atsiprašau, kiek kainuoja (1) ... vienvietis ... kambarys?
vienvietis
Para kainuoja (2) ....................................... litų.
O ar yra (3) ....................................... kambarių?
Deja, ne. Bet galiu (4) ....................................... dvivietį. Ar norėtumėte?
O kiek kainuoja dvivietis?
Para (5) ....................................... . Ar norėsite?
Turiu (6) ....................................... .
Lukai, gal (7) ....................................... mano vienvietį į dvivietį ir gyvename kartu?
Būtų puiku, bet ar tau bus (8) ....................................... ?
(9) ....................................... . Tik vieną savaitę!
Taip ir padarome!

11. Sujunkite.

1

2

3

4

5

6

7

d

1. Kuo galiu padėti?
2. Koks jūsų kambario numeris?
3. Kiek kainuoja vienvietis kambarys?
4. Kaip jūsų vardas ir pavardė?
5. Kada pusryčiai?
6. Kiek laiko gyvensite viešbutyje?
7. Ar norėsite kambario?
8. Prašom parodyti asmens dokumentą.
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pagalvoti

laisvų

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

a) Prašom.
b) Rebeka Štaut.
c) Turiu pagalvoti.

d) Jūsų viešbutyje rezervavau kambarį.

e) Tryliktas.
f) Du šimtai keturiasdešimt litų.
g) Nuo pusės septintos iki dešimtos valandos.
h) Keturias paras, nuo birželio penktos iki aštuntos dienos.
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II. KUR APSISTOSIME?

12. Išbraukite netinkamą žodį.
1. vienvietis, dvivietis, trivietis, ketvirtas
2. virtuvė, svetainė, spinta, kambarys
3. viešbutis, spintelė, stalas, lova
4. rankšluostis, raktas, muilas, šampūnas
5. lempa, kilimas, televizorius, muilas

6. mažas, didelis, šviesus, kambarys
7. namas, kilimas, butas, viešbutis
8. butas, sporto salė, baseinas, sauna
9. lova, sofa, stalas, fotelis
10. lagaminas, kompiuteris, kuprinė, rankinė

4 SCENA
13. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pasirinkite teisingą sakinio pabaigą: a, b ar c.
1. Vaikinų kambarys yra ........ .
2. Jurgeno lova yra prie ........ .
3. Jurgeno daiktai yra spintos ........ .
4. Lukos lova yra ........ .

a) mažas 
a) prie lango 
a) dešinėje pusėje 
a) kieta 

b) didelis 
b) prie durų 
b) kairėje pusėje 
b) minkšta 

c) jaukus 
c) prie spintos 
c) viršuje 
c) tvarkinga 

14. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pažymėkite, kokie baldai ir daiktai yra Jurgeno ir Lukos kambaryje, vonioje.
dvi lovos 
stalas
dvi spintelės
langas
kėdė
durys
dvi stalinės lempos

rankšluosčiai
staliukas
gėlė
muilas
vaza
spinta
užuolaidos

kilimas
šampūnas
paveikslas
kompiuteris
dušas
trys foteliai
plaukų džiovintuvas
televizorius

15. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
daiktai

Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:

didelis

man tas pats

pažiūrėk čia

prie lango

rankšluosčiai

svarbiausia

šviesus

O, koks (1) ... didelis ... kambarys!
Nemažas. Ir labai (2) ...................................... . Man patinka.
Kuri lova tavo?
Ta, (3) ...................................... , gerai?
Gerai. (4) ...................................... . Vis tiek būna prie lango šalta miegoti.
O kur vonia, tualetas?
(5) ...................................... . Yra dušas, šampūnas, (6) ...................................... , muilas.
Viskas gerai.
Luka, mano (7) ...................................... bus dešinėje spintos pusėje, o tavo kairėje.
Gerai, man tas pats. (8) ...................................... , kad yra minkšta lova ir ant galvos nelyja.
Oi, kaip gera!

16. Darbas poromis arba grupėmis. Pažiūrėkite į viešbučio
kambario nuotrauką. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kokie baldai ir daiktai yra kambaryje?
2. Kokie jie yra? Kur jie yra?
Pavartokite prielinksnius ant, prie, tarp,
už, vidury, po, virš.
Pvz.: Ant grindų yra kilimas.
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17. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Koks yra jūsų namas / butas / bendrabutis?
2. Kelintame aukšte yra jūsų butas / kambarys? Kiek name / bute yra kambarių?
3. Kokie baldai ir daiktai yra jūsų bute / kambaryje? Kiek jų yra?
4. Be kokių baldų / daiktų negalėtumėte gyventi? Kodėl?
5. Ar dažnai tvarkote namą / butą / kambarį? Kodėl?
Papasakokite grupei, ką sužinojote.
18. Aprašykite savo namą / butą / kambarį, kur dabar gyvenate. Parašykite, kur jis yra, kiek jame
kambarių, kokie kambariai, kokie baldai ir daiktai yra jame, kur jie yra.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
19. Perskaitykite keletą viešbučio svečių nuomonių apie gyvenimą viešbutyje. Atsakykite į klausimus.
Labas vakaras,
Norime labai padėkoti Jums už viešnagę Jūsų viešbutyje. Mūsų kambariai buvo labai tvarkingi ir
šviesūs, o Jūsų darbuotojai labai draugiški. Vilnius – gražus miestas. Sėkmės!
Labai ačiū nuo vaikinų iš Vokietijos! :)
2014-08-23
Sveiki,
Gyvenau pas jus praėjusią savaitę nuo ketvirtadienio iki šeštadienio (12 kambaryje) ir norėčiau
padėkoti už labai malonų priėmimą. Tikrai, ne tik geras ir jaukus kambarys, bet, kas svarbiausia, –
pas jus dirba labai malonūs ir šilti žmonės. Ateityje Vilniuje apsistosiu tik pas jus. Labai jums ačiū!
Pagarbiai, Aleksandras iš Minsko
2014-07-13
Laba diena,
Mes su žmona gyvenome jūsų viešbutyje birželio 27–29 dienomis. Mums labai patiko jūsų viešbutis
ir jo darbuotojai. Jaukūs, švarūs kambariai, patogios lovos, puiki nedidelė virtuvė ir arti senamiestis.
Dėkojame jums. Kai mes vėl atvyksime į Vilnių, tikrai apsistosime pas jus. Iki pasimatymo kitą kartą.
Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
Tomas ir Kristina iš Varšuvos 2014-06-30
Laba diena,
Per dvidešimt metų aš daug keliavau ir galiu pasakyti, kad jūsų svečių namų darbuotojai buvo patys
draugiškiausi iš visų. Jūs buvote labai nuoširdūs ir kai man reikėjo, labai padėjote! Aš norėčiau vėl
atvykti į Vilnių. Aš nesakau „sudie“, o sakau „iki pasimatymo!“ Ačiū Jums.
Nuoširdžiai Jūsų,
Katerina, Čekija 2014-05-06

1. Iš kokių šalių ir miestų yra viešbučio svečiai?
........ Viešbučio svečiai yra iš Vokietijos,. ............................................................................................................. .
2. Kada viešbutyje gyveno svečiai?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Ką svečiai sako apie viešbutį?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
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4. Ką svečiai sako apie viešbučio darbuotojus?
.................................................................................................................................................................................... .
5. Kur norėtų svečiai apsistoti, jei vėl atvyktų į Vilnių?
.................................................................................................................................................................................... .
20. Jūs esate Jurgenas. Viešbučio interneto svetainėje parašykite savo nuomonę apie viešbutį, kuriame
gyvenote. Parašykite, kiek laiko gyvenote viešbutyje, kas jums patiko, už ką norėtumėte padėkoti
viešbučio darbuotojams.
Laba diena,

21. Jūsų draugas nori atvažiuoti pas jus, bet negali palikti namie šuns. Jis norėtų atvažiuoti su šuniu.
Jis klausia apie viešbučius jūsų mieste. Perskaitykite informaciją apie viešbučius, parašykite apie juos
draugui ir pasiūlykite jam tinkamiausią.
Viešbutis „Parkas“ ***

Svečių namai „Pas Kristiną“

Gyvūnų viešbutis „Reksas“

Netoli miesto centro prie didelio
parko yra trijų žvaigždučių viešbutis „Parkas“. Iki senamiesčio tik
15 minučių pėsčiomis.
Vienviečio kambario kaina 69 EUR.
Pas mus galite apsistoti ir su gyvūnais iki 5 kg, tik reikia iš anksto
pranešti.
Užsisakyti kambarį galima
tel. 2658745 arba
el. paštu: parkas@rezervuoti.lt
Viešbučio adresas: Ramybės g. 12

Svečių namai „Pas Kristiną“ yra
ramioje ir gražioje vietoje 30 min.
pėsčiomis arba 10 min. autobusu
iki miesto centro. Kambarių kainos nuo 38 iki 60 EUR.
Rezervuoti kambarius galite
telefonu + 370 657 40283 arba
el. paštu info@paskristina.lt
Klientams su gyvūnais reikia
papildomai mokėti 15 EUR per
parą. Laukiame jūsų!
Viešbučio adresas: Liepų g. 36

Šis jaukus nedidelis viešbutis yra už
miesto. Pas mus gali gyventi sveiki,
neagresyvūs iki 8 metų šunys. Para
viešbutyje kainuoja 8 EUR.
Šunys gyvena po vieną, tris kartus
per dieną gali laisvai bėgioti.
Taip pat priimame kates ir triušius.
Būtina užsisakyti vietą iš anksto!
Tel. 8 657 18463
el. paštas reksas@kambariai.lt
Viešbučio adresas: Ramučių kaimas, Vilniaus rajonas

Labas,
Kaip ir prašei, rašau tau apie keletą viešbučių.

22. Susikeiskite laiškais su draugais. Parašykite atsakymą, padėkokite už patarimus ir pagalbą.
Sveikas,
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23. Išspręskite kryžiažodį.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Horizontaliai
2. Kambarys, kuriame yra dušas.
4. Daiktas, kuriuo rakiname duris.
8. Baldas, ant kurio sėdime.
10. Nedidelis baldas prie lovos, ant
kurio gali būti stalinė lempa,
laikrodis, knyga.
11. Pastatas, kuriame gyvena studentai.
12. Baldas, kuriame yra drabužiai ir
daiktai.
13. Baldas, prie kurio sėdime.

9.

10.

11.

12.

13.

Vertikaliai
1. Baldas, kuriame miegame.
2. Kambarys, kuriame verdame.
3. Mano kambarys yra nedidelis, bet ...
5. Kambarys, kuriame miegame.
6. Kai einame į dušą, imame didelį ...
7. Kambarys, į kurį kviečiame svečius.
9. Pastatas, kuriame gyvena turistai
ir miesto svečiai.

5 S CE N A
24. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Ar yra viešbutyje sporto salė? ... Taip, sporto salė yra ............................................................................................... .
2. Kiek kainuoja plaukioti baseine? .......................................................................................................................... .
3. Kiek kainuoja valanda saunoje? ........................................................................................................................... .
4. Kaip manote, ką vaikinai planuoja daryti? ........................................................................................................... .

25. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pažymėkite, kurias frazes sako vaizdo įraše.
1. Prašom pasakyti, ar viešbutyje yra baseinas, ar sporto salė? 
2. Tik saunos nėra.
3. Ir kiek tai kainuoja?
4. Jeigu einate į sauną, baseinas nemokamai.
5. O valanda saunoje kainuoja 49 litus.
6. Ačiū už informaciją. Viso gero.
7. Luka, ar nori eiti į baseiną?
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26. Darbas poromis arba grupėmis. Viešbučio administracija nori sužinoti, kokios jų paslaugos yra
reikalingiausios svečiams. Perskaitykite informaciją, kokias paslaugas viešbučiai siūlo svečiams. Paklauskite
vieni kitų ir atsakykite, kokių paslaugų jums kartais reikia, visiškai nereikia. Po to papasakokite grupei.
Viešbučio paslaugos
1. Registratūra dirba visą parą.
2. Yra internetas.
3. Yra automobilių aikštelė.
4. Čia jums gali išskalbti ir išvalyti drabužius.
5. Darbuotojai jus gali pažadinti.
6. Galite apsistoti su gyvūnais.
7. Darbuotojai gali jums iškviesti taksi.
8. Čia galite nusipirkti suvenyrų.
9. Brangius daiktus galite saugoti viešbučio seife.
10. Darbuotojai jums gali užsakyti ekskursiją.
11. Čia galite užsisakyti auklę.
12. Čia jums padarys kopijas, išsiųs jūsų laiškus.
13. Darbuotojai gali jus pasitikti oro uoste / stotyje.
14. Čia galite plaukioti baseine, eiti į sauną.
15. Čia yra sporto salė
16. Čia galite išsinuomoti automobilį / dviratį.
17. Čia galite užsisakyti masažą.
18. Yra vaikų žaidimų kambarys.
19. Viešbutyje dirba vertėjas.
20. Kambaryje galite gauti papildomą lovą.
21. Galite gauti plaukų džiovintuvą.
22. Viešbučio kambaryje yra televizorius.

Kartais reikia

Visiškai nereikia

27. Darbas poromis arba grupėmis. Pasiteiraukite, kaip viešbutis siūlo pailsėti savo svečiams. Ką siūlo
nemokamai, o už ką reikia mokėti. Sudarykite su viešbučio administratore dialogą / dialogus.
Pasinaudokite 5 scenos dialogu.
Jūs:
................................................................................................................................................. .
Administratorė: ................................................................................................................................................. .
Jūs:
................................................................................................................................................. .
Administratorė: ................................................................................................................................................. .
Jūs:
................................................................................................................................................. .
Administratorė: ................................................................................................................................................. .
28. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų apie svajonių viešbutį ir atsakykite. Aprašykite jį.
1. Kur jis turėtų būti? Kokioje vietoje?
2. Koks jis turėtų būti? Kiek jame kambarių?
3. Kokie turėtų būti kambariai? Kambariai su virtuve ar be?
4. Kokios kambarių kainos?

5. Kokias siūlytumėte mokamas ir
nemokamas paslaugas?
6. Kiek darbuotojų dirbtų jūsų viešbutyje?
7. Kokie jie turėtų būti?

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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III PAMOKA

EINAME PASIVAIKŠČIOTI!
Kaip paklausti kelio
Kaip nurodyti kelią
Kaip paklausti, kiek laiko
Kaip pasakyti įvykio laiką
Kaip susitarti, kada ir kur susitikti
Kaip pakviesti kur nors nueiti
1 S CE N A
1. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teiginys
Andrius skambina seseriai.
Andrius su Egle eis pasivaikščioti.
Andrius siūlo susitikti po kelių valandų.
Eglė iki pusės šeštos bus paskaitoje.
Andrius kviečia seserį į restoraną.
Andrius prašo Eglės užsakyti staliuką restorane.

Teisingas







Neteisingas







2. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kur yra Eglė? ... Eglė yra universiteto kieme .................................................................................................. .
2. Kur yra Andrius? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Apie ką jie kalba? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
4. Kada jie kalba? . ..................................................................................................................................................... .
5. Kokia yra diena? .................................................................................................................................................... .
3. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
baigsis

Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
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o kada

keturiems

negaliu

pasivaikščiot

sese

šeštą valandą

vakaro

Klausau.
Sveika, (1) ... sese ... . Mes su Jurgiu ir Luka einam (2) ....................................... po senamiestį. Gal
nori kartu?
Gal ir noriu... (3) ....................................... ?
Mhm, po valandos.
Ai, ne, (4) ....................................... , man paskaita. (5) ....................................... tik pusę šeštos.
Tada ateik (6) ....................................... į restoraną „Bajoro dvaras“. Užsakiau staliuką
(7) ....................................... .
Aha, būtinai.
Tai iki (8) ....................................... .
Tai iki.

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

4. Pažiūrėkite į laikrodžius ir pasakykite, kiek dabar laiko.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite, ką paprastai darote tokiu laiku?
3, 6, 12, 15, 16, 18, 20 atsakymus užrašykite ir papasakokite grupei.
Dvyliktą valandą (12.00) Kristina paprastai pietauja. Be penkiolikos trečią (14.45) ji eina į
biblioteką. Dvidešimt po aštuntos (19.20) Kristina susitinka su draugais. ................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

5. Darbas poromis arba grupėmis. Pakvieskite grupės draugus kur nors kartu nueiti. Susitarkite, kur ir
kada susitiksite. Pavartokite toliau pateiktas frazes.
Gal norėtum nueiti į ... ? Einame į ....! Kur susitinkame? Kada? Kelintą valandą?

6. Darbas poromis arba grupėmis. Savaitgalį pas jus atvažiuos draugas. Suplanuokite, ką savaitgalį su

juo darysite, kur eisite, kelintą valandą.
Šeštadienis
12.00

val.

pasitinkame

draugą

Sekmadienis
oro

uoste

Parašykite draugui, kaip jūs kartu praleisite savaitgalį.
Kai tu atvažiuosi, pirmiausia mes nueisime
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7. Darbas poromis arba grupėmis. Užsakykite restorane staliuką. Pasakykite, kelintai valandai norite
užsakyti ir kiek bus žmonių. Pavartokite toliau pateiktas frazes. Dialogą užrašykite.
Norėčiau užsakyti staliuką dviem / trims / keturiems ... žmonėms.
Norėčiau užsakyti staliuką penktadieniui dvyliktai / pirmai ... valandai.
Norėčiau užsakyti staliuką pusei dvyliktos / pirmos / antros / trečios ... valandos.
Jūs:
Restorano administratorė:
Jūs:
Restorano administratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Restorano administratorė:

(1) .............................................................................................................................. .
Taip. O kelintai valandai?
(2) .............................................................................................................................. .
Ar staliukas prie lango bus gerai?
(3) .............................................................................................................................. .
Jūsų vardas?
(4) .............................................................................................................................. .
Jūsų telefono numeris?
(5) .............................................................................................................................. .
Gerai. Laukiame jūsų (6) ....................................... valandą.
(7) .............................................................................................................................. .
Viso gero.

2 S CE N A
8. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Baikite rašyti sakinius.
1. Andrius klausia, kaip ... draugai pailsėjo ........................................................................................................... .
2. Jurgenas nori ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Luka girdėjo, kad Vilniaus senamiestis ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
4. Šiandien vakare draugai eis ................................................................................................................................... .
5. Andrius siūlo pirmiausia eiti .................................................................................................................................. .
6. Pilis yra ant ............................................................................................................................................................ .
7. Gedimino prospektas yra gyviausia ....................................................................................................................... .
8. Luka sako, kad jau be ............................................................................................................................................ .

9. Darbas poromis arba grupėmis. Apklauskite grupės draugus, kur jie dažnai eina ir kada.
Užpildykite lentelę.
Ar tu dažnai eini į kiną? – Kartais šeštadienį einu į kiną. / Niekada neinu į kiną.
kasdien
... į parduotuvę
... pasivaikščioti
... į muziejų
... į svečius
... į restoraną
... į klubą
...
...
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dažnai

kartais

retai

niekada

III. EINAME PASIVAIKŠČIOTI!

1

10. Sujunkite.

2

3

4

5

6

c

1. Norėčiau užsakyti staliuką penkiems.
2. Gal norėtum eiti pasivaikščioti?
3. Kelintai valandai užsakei staliuką?
4. Kur susitinkame?
5. Kelintą valandą susitinkame?
6. Kiek dabar laiko?

a) Katedros aikštėje, prie bokšto.
b) Be penkiolikos ketvirta.

c) Prašom. Kelintai valandai?

d) Gal penktą? Gerai?
e) Dabar negaliu, gal po valandos?
f) Pusei septintos.

11. Įrašykite toliau pateiktus klausiamuosius žodžius. Po to paklauskite šių klausimų vieni kitų.
Ar

Kada

Kaip

1. ... Kaip ......................
2. ....................................
3. ....................................
4. ....................................
5. ....................................
6. ....................................
7. ....................................

Kelintai

Kelintą

Kiek

Kur

jūs pailsėjot? – Ačiū, puikiai!
norėtum nueiti į kiną? – Žinoma, norėčiau. O kada?
valandą susitinkame? – Pusę trečios.
susitinkame? – Restorane.
dabar laiko? – Dabar penkios po pirmos.
valandai užsakei staliuką? – Septintai valandai.
baigsi darbą? – Po valandos.

12. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ką būtinai reikia pamatyti jūsų šalyje / regione / mieste / kaime? Kodėl?
2. Kada yra geriausias laikas aplankyti jūsų šalį / regioną / miestą / kaimą? Kodėl?
3. Kaip geriausia praleisti laisvalaikį jūsų šalyje / regione / mieste / kaime? (plaukioti, važinėti dviračiu,
slidinėti ir pan.)
4. Kas jums labai patinka jūsų šalyje / regione / mieste / kaime? Kas nepatinka?
Papasakokite grupei, ką sužinojote.

13. Parašykite Andriui apie savo miestą / kaimą / vietą, kur jūs gyvenate. Pakvieskite jį su Egle atvažiuoti pas jus.
Labas, Andriau,

25

3 S CE N A
14. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teiginys
Andriui skambino Eglė.
Andrius turi važiuoti į darbą.
Andrius siūlo draugams susitikti restorane.
Restoranas yra toli nuo senamiesčio.
Iki restorano reikės šiek tiek paeiti.
Restoranas yra kairėje gatvės pusėje.
Draugai planuoja eiti į Gedimino prospektą.
1

15. Sujunkite.

Teisingas







2

3

4

Neteisingas







5

6

d

1. Aš girdėjau, kad
2. Pirmiausia eikim
3. Gedimino prospektas yra
4. Užlipsim į Gedimino kalną
5. Šeštai valandai
6. Skambino iš darbo,

a) ir pasigrožėsime panorama.
b) būtinai reikia ten nuvažiuoti.
c) į Katedros aikštę.

d) Vilniaus senamiestis labai gražus.

e) gyviausia miesto gatvė.
f) užsakiau staliuką restorane.

16. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
dešinėje

iš darbo
toli nuo čia

Andrius:

Luka:
Andrius:

Luka:

lietuviškų patiekalų
trumpam palikt

pasukite į kairę

šiek tiek atgal

užlipsim

Skambino (1) ... iš darbo ... , būtinai reikia ten nuvažiuoti. Atsiprašau, bet turėsiu jus
(2) ......................................................... . Tai susitinkame vakare šeštą valandą restorane „Bajoro dvaras“. Paragausim (3) .......................................................... .
O kur yra tas restoranas? Ar (4) .......................................................... ?
Ne, netoli. Grįžkite (5) .......................................................... ir prie to namo kampo
(6) ..................................................... . Truputį paeikite ir (7) .....................................................
bus restoranas.
Tai gerai. Šeštą susitiksim. O mes dar (8) ......................................................... į Gedimino
kalną pasigrožėti panorama.

17. Jums paskambino draugas / draugė iš kito miesto ir siūlo susitikti. Jūs labai norite, bet esate labai
užsiėmęs / užsiėmusi. Susitarkite, kada jūs abu galite susitikti. Pavartokite toliau pateiktas frazes:

Kada tu esi / būsi laisvas/a? Kelintą valandą galėtume susitikti? Ar tu gali ... valandą? Kada tau
geriau: prieš pietus ar po pietų? Rytą nuo .... iki ... aš užsiėmęs / užsiėmusi. Po pietų aš galiu ...
valandą. O tu?

4 S CE N A
18. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
Ar jūs buvote Vilniuje? Jei taip, kada? Kokias vietas aplankėte? Jei ne, ką norėtumėte pamatyti,
kokias vietas aplankyti?
26 Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!
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Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
Kokias Vilniaus senamiesčio vietas atpažįstate vaizdo įraše? Kaip jos vadinasi?
19. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teiginys
Lukai patiko senamiesčio vaizdas.
Jurgenas džiaugėsi, kad turės Vilniaus nuotraukų.
Vaikinai norėjo dar pasivaikščioti po senamiestį.
Vaikinai pamiršo, kaip nueiti į restoraną.
Praeivis paaiškino, kaip nueiti į restoraną.
Vaikinai lengvai rado restoraną.
Restoranas yra arti Katedros aikštės.
Vaikinai keturis kartus klausė praeivių kelio.

Teisingas









Neteisingas









20. Perskaitykite dialogus. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
Iš viršaus

gal pasakysite

paklauskime

A

pereikite

per gatvę

tiesiai

kažkoks

paeikite
tikrai

pamatyti
vaizdas

Tikrai buvo labai įdomu (1) ... pamatyti ... visą senamiestį (2) ................................................ .
Labai gražus (3) ................................................. . Turėsim puikių nuotraukų.
O kur dabar?
Nežinau. Į dešinę ar į kairę? O gal (4) ................................................. ?
Ir aš nežinau. Gal geriau (5) ................................................. ko nors?
Atsiprašau, (6) .................................................. , kur čia yra restoranas?
Koks restoranas?
Atrodo, (7) .................................................. dvaras.
Gal „Bajoro dvaras“?
(8) ................................................. „Bajoro dvaras“.
Eikite iki (9) .................................................. bokšto, tada pasukite į kairę,
(10) .................................................. per aikštę, ir prie šviesoforo pereikite gatvę. Truputį
(11) .................................................. ir kairėje bus jūsų restoranas.
Jurgenas: Tiesiai, į kairę, (12) .................................................. ir vėl tiesiai... Labai ačiū.
Praeivis: Nėra už ką.
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas
Luka:
Jurgenas:
Praeivis:
Luka:
Praeivis:
Luka:
Praeivis:

kaip nueiti iki

B

Katedros aikštės

Jurgenas
ir Luka:
Jurgenas:
Luka:
Panelė:
Luka:
Ponia:

kaip rasti

kelio

pereikite aikštę

toli

Tiesiai ir į kairę...

Nieko nebus, reikia vėl klausti (13) .................................................. .
Atsiprašau, panele, gal žinote, (14) .................................................. „Bajoro dvarą“?
Atsiprašau, nežinau, aš ne vietinė.
Atsiprašau, ponia, gal pasakytumėt, (15) .................................................. „Bajoro dvaro“?
Pereikite gatvę, tada (16) .................................................. prie šviesoforo vėl pereikite gatvę,
truputį paeikite ir kairėje bus jūsų restoranas.
Jurgenas: Ar (17) .................................................. nuo čia?
Ponia:
Ne, netoli.
Luka:
Labai ačiū.
Ponia:
Prašom, laimingai!
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21. Pažiūrėkite į nuotraukas. Baikite rašyti Lukos laišką draugei. Įrašykite toliau pateiktus žodžius.

Prezidentūra

balto
muziejų

Katedros aikštė

bažnyčių
parašysiu

didžiausias
pilies

Paminklas kunigaikščiui
Gediminui

Gedimino pilies bokštas
(Gedimino pilis)

draugais

iš viršaus

Gediminui

restorane

senamiestis

svarbiausia

Katedros
šeštą

Sveika, Kristina,
Rašau tau iš Vilniaus. Vilnius yra (1) ... didžiausias ... Lietuvos miestas. Vilniuje yra didelis
ir gražus (2) ............................................... . Senamiestyje yra daug (3) ........................................ ir
(4) ............................................ . Vakar su (5) ....................................... vaikščiojome po senamiestį.
Pirmiausia ėjome pasižiūrėti Prezidentūros – gražaus (6) ....................................... pastato, kur dirba
šalies prezidentas. Tada ėjome į (7) ................................................. aikštę. Ten stovi Arkikatedra, šalia
jos – varpinė. Užlipome į Gedimino kalną, buvome Gedimino (8) ........................................... bokšte.
Mačiau Vilniaus senamiestį (9) ....................................... . Taip pat mačiau ir paminklą kunigaikščiui
(10) ................................................ . Jo vardu pavadino prospektą prie aikštės. Gedimino prospektas
yra (11) ......................................... miesto gatvė.
Šiandien (12) .................................... valandą susitiksime su draugais lietuviškų patiekalų
(13) ............................................ . Labai noriu paragauti cepelinų. Ar skanūs tie cepelinai,
(14) ............................................ rytoj!
Linkėjimai Pauliui ir Monikai!
Iki, Luka

22. Darbas poromis arba grupėmis. Pažiūrėkite į miesto planą. Paklauskite vieni kitų ir
atsakykite. Galite pavartoti šias frazes: eikite X gatve tiesiai, pasukite į kairę / į dešinę, grįžkite šiek tiek
atgal, pereikite gatvę / aikštę, truputį paeikite, praeikite pro ...
1. Jūs esate prie Prezidentūros. Kaip nueiti į Gedimino pilį?
.....................................................................................................................................................................................
2. Jūs esate prie Šventos Onos ir Bernardinų bažnyčių. Kaip nueiti į restoraną Gedimino prospekte?
.....................................................................................................................................................................................
3. Jūs esate kavinėje prie Mindaugo tilto. Kaip nueiti į Trijų kryžių kalną?
.....................................................................................................................................................................................
4. Jūs esate Vilniaus universitete. Kaip nueiti į parduotuvę prie upės?
.....................................................................................................................................................................................
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5 SCENA
23. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pasirinkite teisingą sakinio pabaigą: a arba b.
1. Jurgenas sako, kad ...
2. Jurgenas sako, kad ...
3. Andrius ...
4. Jurgenas su Luka ...
5. Jurgenas su Luka dabar ...
6. Draugams ...
7. Andrius laukia draugų ...

a) yra be dešimt šešta 
a) reikia paskubėti 
a) laukia draugų dešimt minučių 
a) žino, kur eiti 
a) yra prie šviesoforo 
a) reikia pereiti per gatvę 
a) netoli restorano 

b) yra dešimt po šeštos. 
b) galima vėluoti. 
b) jis vėluos dešimt minučių. 
b) pasiklydo. 
b) eina per aikštę. 
b) nereikia pereiti per gatvę. 
b) restorane. 
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24. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
suksime

kas atsitiko

pamatysite

laukiam

pasiklydom

sakė

su juo

vėluojam

Žinai, Luka, jau dešimt minučių po šeštos. Mes (1) ... vėluojam ... . Paskubėkim.
Klausau!
Kur jūs esate? Ar (2) ............................................... ? Mes jau dešimt minučių jūsų laukiame.
Mes truputį (3) ............................................... . Bet dabar jau einame per aikštę ir ieškosime
šviesoforo. Pereisim per gatvę ir (4) .......................................... į dešinę...
Luka:
Ne, ne į dešinę – į kairę...
Jurgenas: Luka sako – į kairę...
Andrius: Taip, taip, kai pereisite per gatvę, šiek tiek paeikite tiesiai ir kairėje (5) ............................................
mus. Mes stovime netoli nuo restorano. (6) ............................................... .
Jurgenas: Gerai... O kodėl Andrius (7) ............................................... mes laukiame? Kas
(8) ............................................... galėtų būti?
Jurgenas:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:

25. Baikite sakinius.
1. Draugai negali rasti ........ restorano..................................................................................................................... .
2. Jurgenas su Luka mieste ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Jurgenas kalba telefonu su ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .
4. Jurgenas ir Luka pasakoja Andriui, . ...................................................................................................................... .
5. Andrius paaiškina, kaip . ........................................................................................................................................ .
6. Andrius laukia draugų ............................................................................................................................................ .
7. Luka ir Jurgenas nežino, ........................................................................................................................................ .

26. Sujunkite.
1. Kaip nueiti į restoraną?
2. Ar reikia pasukti į dešinę?
3. Ar viešbutis toli nuo čia?
4. Ar man reikia pereiti gatvę?
5. Atsiprašau, aš 15 minučių vėluosiu.
6. Ar susitiksime vakare?

1

2

3

4

5

6

f

a) Nieko, mes palauksime.
b) Ne, ne, jums reikia į kairę.
c) Žinoma, apie aštuntą Katedros aikštėje.
d) Ne, nelabai. Jums reikia paeiti apie 10 minučių.
e) Taip, už muziejaus bus šviesoforas, ten ir pereikite.
f) Eikite tiesiai, prie banko pasukite į kairę.

27. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite, kaip iš vietos, kur jūs dabar
esate, nueiti iki jūsų namų, mėgstamos kavinės, garsių miesto vietų, parko...
Kai išeisi iš universiteto, eik tiesiai iki ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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SKANAUS!
Kaip išreikšti norą, patikimą
Kaip pasakyti, kam teikiama pirmenybė
Kaip pasiūlyti patiekalų ir gėrimų
Kaip apibūdinti patiekalus ir gėrimus
Kaip užsisakyti patiekalų ir gėrimų
Kaip pagirti patiekalus ir gėrimus
1 SCENA
1. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teiginys
Draugai susitinka restorane.
Vaikinai džiaugiasi, kad Andrius atėjo su Egle.
Andrius yra labai alkanas.
Eglė siūlo valgyti cepelinų.
Jurgenas ir Luka nenori paragauti cepelinų.
Restorane galima užsisakyti cepelinų ir su mėsa, ir su varške.
Visi valgo cepelinų su mėsa.
Andrius labiau mėgsta cepelinus su mėsa negu su varške.

Teisingas









Neteisingas









2. Baikite sakinius.
1. Jurgenas ir Luka sveikinasi su ........ Andriumi ir Egle....................................................................................... .
2. Draugai atėjo pavalgyti į ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Jurgenas ir Luka niekada �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
4. Lukos draugui cepelinai . ....................................................................................................................................... .
5. Skanūs cepelinai su ............................................................. ir ............................................................................ .
6. Eglė nori cepelinų su . ............................................................................................................................................ .
3. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
cepelinų

grybų padažu

keturiems

laukti

skaniau ir sočiau

Andrius:
Padavėja:
Jurgenas:
Luka:
Eglė:

lietuviai

paragaukim

ragavote

tokių

su varške

Laba diena. Mes užsakėme staliuką (1) ... keturiems ...
Prašau. Čia jūsų stalas.
Aš labai alkanas.
Alkanas kaip vilkas...
Tai gal valgome cepelinų? Nereikės ilgai (2) ....................................................... .
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Andrius:
Jurgenas:
Luka:
Jurgis:
Eglė:
Luka:
Andrius:
Eglė:

Ar jūs kada nors (3) ....................................................... tokio patiekalo?
Girdėjau, kad (4) ....................................................... juos mėgsta ir svečius vaišina, bet aš neragavau.
Mano draugas sakė, vieną kartą valgė (5) ........................................................ . Jam patiko.
Tai (6) ......................................................., gal ir mums patiks.
Čia labai skanūs cepelinai su mėsa ir (7) ........................................................ . O gal norėtumėt su varške?
O dar ir (8) .................................................. yra?
Yra, bet geriau valgome su mėsa ir grybų padažu, taip bus (9) ....................................................... ,
bent jau man.
Aš vis dėlto norėčiau (10) ....................................................... .

4. Darbas poromis ir grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kaip dažnai valgote restorane? Kodėl?
2. Kada einate į restoraną? Su kuo?
3. Kokius patiekalus ir gėrimus labiausiai mėgstate?
4. Kokių patiekalų ar gėrimų norėtumėte paragauti?
Papasakokite grupei, ką sužinojote.
5. Darbas poromis arba grupėmis. Perskaitykite valgiaraštį. Su draugais išsirinkite, ką valgysite, ką
gersite ir kokio deserto norėsite. Pasiūlykite draugams. Atsakykite į pasiūlymą. Pavartokite šias frazes:
Gal valgome ...? Čia labai skanūs ... . Čia labai skanios ... . Aš suvalgyčiau ... . O aš norėčiau ... . Ar tu kada
nors ragavai ... ? Aš niekada neragavau ... . Siūlau paragauti ... . Draugas sakė, kad ... . Tai paragaukim ... .
Surašykite, kokius patiekalus ir gėrimus išsirinkote.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

VALGIARAŠTIS
SALOTOS
Lietuviškos salotos ..................................................................................................... 2,46 EUR
Virtos bulvės, morkos, kiaušinis, konservuoti žirneliai, kumpis, majonezas

Daržovių salotos su sūriu ir kumpiu ........................................................................... 2,75 EUR
Pomidorai, agurkai, paprikos, sūris, kumpis, majonezas

Salotos su vištiena ...................................................................................................... 2,80 EUR
Virtos bulvės, vištiena, konservuoti agurkai, morkos, majonezas, garstyčios

SRIUBOS
Trinta daržovių sriuba ................................................................................................ 1,79 EUR
Šaltibarščiai su bulvėmis ........................................................................................... 2,17 EUR
Dienos sriuba (darbo dienomis) ................................................................................. 1,30 EUR
KARŠTIEJI PATIEKALAI
Kiaulienos kepsnys .................................................................................................... 5,18 EUR
Virtos bulvės, burokėlių salotos

Vištienos kepsnys ....................................................................................................... 5,50 EUR
Bulvių košė, šviežios daržovės

Aštrus jautienos troškinys ........................................................................................... 8,37 EUR
Bulvės, agurkai, pomidorai

Kepta lašiša ................................................................................................................ 8,10 EUR
Ryžiai, šviežios daržovės, citrininis padažas

Kepta jūros lydeka ...................................................................................................... 6,44 EUR
Bulvių košė, padažas, morkų salotos
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BULVINIAI PATIEKALAI
Bulviniai blynai su grietine ...................................................................................... 2,46 EUR
Bulviniai blynai su mėsa ir grietine .......................................................................... 3,00 EUR
Žemaičių blynai su sviesto ir grietinės padažu .............................................................. 2,74 EUR
Kugelis su grietinės arba spirgučių padažu ................................................................... 3,12 EUR
Cepelinai su varške ...................................................................................................... 4 EUR
Cepelinai su grybais ...................................................................................................... 4 EUR
Cepelinai su mėsa ir grietinės, spirgučių arba grybų padažu ....................................... 4,30 EUR
Blyneliai su obuoliais ................................................................................................... 2,66 EUR
Blyneliai su varške....................................................................................................... 2,75 EUR
Blyneliai su sūriu ir kumpiu ........................................................................................ 2,86 EUR
DESERTAI
Karštas obuolių pyragas su ledais ............................................................................... 2,08 EUR
Varškės pyragas ........................................................................................................... 2,37 EUR
Ledai su šokoladu / riešutais ........................................................................................ 1,79 EUR
Karštas šokoladas ....................................................................................................... 1,50 EUR
Vaisių salotos .............................................................................................................. 1,96 EUR
bananai, apelsinai, kiviai, obuoliai, vynuogės ...

GAIVIEJI GĖRIMAI
Mineralinis vanduo ........................................................................................................ 1 EUR
gazuotas / negazuotas

Šviežiai spaustos sultys ............................................................................................. 1,75 EUR
morkų, apelsinų, obuolių, burokėlių

Sultys .............................................................................................................................. 1 EUR
apelsinų, multivitaminų, obuolių, vynuogių, persikų, slyvų, bananų, ananasų, pomidorų...

Naminė gira ............................................................................................................... 1,10 EUR
KARŠTIEJI GĖRIMAI
Juoda kava .................................................................................................................. 1,15 EUR
Kava su pienu ............................................................................................................... 1,25 EUR
Arbata ......................................................................................................................... 1,07 EUR
juoda, žalia, vaisinė, žolelių (mėtų, ramunėlių, čiobrelių)

6. Parašykite pagal pavyzdį. Pasinaudokite valgiaraščiu.
1. Aš norėčiau juodos kavos. ... – O aš labiau norėčiau kavos su pienu ........................................................... .
2. Aš norėčiau apelsinų sulčių. – .............................................................................................................................. .
3. Aš norėčiau lietuviškų salotų. – ........................................................................................................................... .
4. Aš norėčiau trintos daržovių sriubos. – ................................................................................................................. .
5. Aš norėčiau kiaulienos kepsnio. – ........................................................................................................................ .
6. Aš norėčiau keptos lydekos. – .............................................................................................................................. .
7. Aš norėčiau bulvinių blynų su grietine. – ............................................................................................................. .
8. Aš norėčiau karšto obuolių pyrago. – .................................................................................................................. .
9. Aš norėčiau ledų su šokoladu. – ........................................................................................................................... .
10. Aš norėčiau žalios arbatos. – ............................................................................................................................... .
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7. Darbas poromis arba grupėmis. Sudarykite savo valgiaraštį. Pasitarkite su draugais ir parašykite, kas
kiek kainuoja.
Salotos

Desertai
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

Sriubos

Karštieji gėrimai
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

Karštieji patiekalai
Gaivieji gėrimai

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

8. Parašykite daugiau būdvardžių pagal pavyzdį.
1. Arbata yra skani, ....................................................................... , ..................................................................................... .
2. Pyragas yra skanus, ................................................................... , ..................................................................................... .
3. Salotos yra skanios, ................................................................... , ..................................................................................... .
4. Patiekalai yra skanūs, ............................................................. , ..................................................................................... .
9. Sujunkite.
1. Alkanas kaip
2. Sveikas kaip
3. Saldus kaip
4. Kietas kaip
5. Kartus kaip
6. Šaltas kaip
7. Rūgštus kaip

1
a) riešutas
b) ledas
c) citrina
d) vilkas

e) medus
f) pipiras
g) ridikas

2

3

4

5

6

7

d

Paklauskite draugų, ar tokių palyginimų yra jų kalboje.
Užrašykite tuos, kurie skiriasi nuo pateiktų užduotyje.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2 S CE N A
10. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pasirinkite teisingą sakinio pabaigą: a arba b.
1. Draugai ...
2. Patiekalus užsako ...
3. Draugai ...
4. Eglė siūlo paragauti ...
5. Gira patinka ...
6. Jurgenas užsako ...

a) žino, ką valgys 
a) Jurgenas 
a) nori ko nors atsigerti 
a) giros 
a) ne visiems 
a) deserto 

b) nežino, ką valgys 
b) Andrius 
b) nenori nieko gerti 
b) sulčių 
b) visiems 
b) giros 
vieną

11. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
atneškite

ko nors atsigerti

lietuviškos giros

pagalvosime

pasiūlyti

skanu

tris porcijas

Padavėja: Gal jau išsirinkote?
Andrius: Taip, prašome (1) ... tris porcijas ... cepelinų su mėsa ir grybų padažu ir (2) ...................................... su
varške.
Padavėja: Dar ko nors?
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Andrius: Taip, norėtume (3) ........................................... .
Padavėja: Galėčiau (4) .......................................... šaltos naminės giros, sulčių, alaus...
Eglė:
Siūlau paragauti (5) ......................................................... . Tai duonos gėrimas. Man labai
(6) ..................................... , bet ne visiems patinka.
Luka:
Man tikrai patiks.
Jurgenas: Gerai, (7) .................................... giros visiems.
Andrius:
O apie desertą mes dar ......................................... .
12. Darbas poromis ir grupėmis.
A Jūs esate restorane. Nežinote, kokių patiekalų ir gėrimų, kokio deserto užsisakyti. Paklauskite padavėjo:
Kokia dienos sriuba? Kokių karštų patiekalų galite pasiūlyti? Kokio deserto pasiūlytumėte? Su kuo yra
ledai? Koks pyragas yra neriebus?
B Perskaitykite valgiaraštį (4 užduotis). Užsisakykite valgyti ir gerti. Baikite pokalbį su padavėju.
Padavėjas: Laba diena. Ar jau išsirinkote?
Jūs: (1) .............................................................................................................................. .
Padavėjas: Ko norėsite gerti?
Jūs: (2) .............................................................................................................................. .
Padavėjas: Kokio deserto norėsite?
Jūs: (3) .............................................................................................................................. .
Padavėjas: Ar viskas?
Jūs: (4) .............................................................................................................................. .
***
Padavėjas: Ar buvo skanu?
Jūs: (5) .............................................................................................................................. .
Padavėjas: Kaip mokėsite – kortele ar grynaisiais?
Jūs: (6) ............................. .

3 SCENA
13. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Ką atneša draugams padavėja? ........ Padavėja atneša giros ............................................................................ .
2. Ką Jurgenas sako apie girą? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Ko Eglė klausia Lukos? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
4. Ką Luka sako apie girą? . ....................................................................................................................................... .
5. Kada paprastai lietuviai geria girą? ....................................................................................................................... .
6. Ką apie cepelinus sako Jurgenas?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
7. Ką apie cepelinus sako Luka? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
8. Kiek laiko reikia cepelinams pagaminti? . ............................................................................................................. .
14. Pasakykite greitakalbę apie girą: Geri vyrai geroj girioj gerą girą gėrė gerdami gyrė.
Su draugais sukurkite savo greitakalbę (3–6 žodžių) iš pasirinktos raidės.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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15. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Surašykite frazes tokia tvarka, kuria girdite.
Pokalbis apie girą.
a) Geri vyrai geroj girioj gerą girą gėrė gerdami gyrė.
b) Šaltą girą mes paprastai geriame vasarą, kai karšta.
c) Skanu! Bet labai keistas skonis – alus ne alus, kola ne kola*…
d) Yra tokia greitakalbė apie girą.
1
2
e) Pirmą kartą geriu tokį įdomų gėrimą.
c
f) Luka, ar tau skanu?
Pokalbis apie cepelinus.
g) Eglute, turėsi man pasakyti receptą.
h) Bulvės. Tarkuotos ir virtos bulvės.
i) Tu manai, labai lengva juos pagaminti? Reikia pusės dienos.
j) Skanu, bet iš ko tie cepelinai? Mėsą tai matau, o kas čia?
k) Na, gal ne pusės dienos, bet kelių valandų tai tikrai.

3

7

4

8

5

6

10

11

9

kola* – kokakola
16. Jūs esate Jurgenas. Parašykite draugui, kokių lietuviškų patiekalų ir gėrimų jūs ragavote; ar jie jums
patiko, ar nepatiko, kodėl.
Sveikas,

4 S CE N A
17. Darbas poromis ir grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Koks desertas jums yra skaniausias?
2. Kokius saldumynus mėgote vaikystėje?
3. Koks desertas yra populiariausias jūsų šalyje / regione / mieste?
Papasakokite grupei, ką sužinojote.

18. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Parašykite, kokį desertą valgys Eglė, Jurgenas, Luka ir Andrius.
1. Eglė valgys ........ obuolių pyrago ...................................................................................................................... .
2. Jurgenas valgys ..................................................................................................................................................... .
3. Andrius valgys ...................................................................................................................................................... .
4. Luka valgys ........................................................................................................................................................... .
5. Aš valgyčiau .......................................................................................................................................................... .
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19. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Įrašykite toliau pateiktas frazes.
Aš suvalgyčiau ledų.

Bet gal šį kartą valgysiu vaisių salotų.

O kokio deserto norėsime?

Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Luka:

Kas tau, Eglute, skaniausia?

(1) ... O kokio deserto norėsime?... . Obuolių pyrago, vaisių salotų ar ledų?
Aš valgysiu tai, ką valgys Eglė. (2) ......................................................................... .
Gal obuolių pyragas su ledais.
(3) ............................................................... . O tu, Luka?
Aš taip pat labai mėgstu obuolių pyragą. (4) .......................................................... .

20. Įrašykite trūkstamus klausiamuosius žodžius. Po to paklauskite vieni kitų ir atsakykite.
Su kokiu

Kokį

1. ... Kokia ...............
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
6. ..............................
7. ..............................
8. ..............................
9. ..............................

Kokia

Kokių

Kokią

Kokios

Kokios

Kokiame

Kokio

kava tau patinka? – Su pienu.
padažu valgysite? – Su grybų padažu.
arbatos gersite? – Žolelių arbatos.
salotų norėtumėte? – Morkų salotų.
pyragą tu labiausiai mėgsti? – Obuolių pyragą.
sultys tau patinka? – Apelsinų.
deserto norėtumėte? – Vaisių salotų.
restorane jūs dažnai valgote? – Lietuviškų patiekalų restorane.
sriubą paprastai valgo lietuviai? – Daržovių sriubą.

5 SCENA
21. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teiginys
Andrius prašė padavėjos atnešti sąskaitą.
Andrius prašė sąskaitos kiekvienam atskirai.
Jurgenas stebėjosi, kad cepelinai yra tokie brangūs.
Sąskaitoje parašyta pinigų suma buvo mažiau negu 200 litų.
Padavėja atnešė draugams ne jų sąskaitą.
Restoranas draugus pavaišino cepelinais.

Teisingas







Neteisingas







22. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pažymėkite, kurias frazes sako vaizdo įraše.
7. Bet čia nėra cepelinų!
1. Prašom sąskaitą! 
8. Keturi gabalėliai obuolių pyrago – 36 litai.
2. Gerai, prašom truputį palaukti.
3. O jum(s) kartu ar kiekvienam atskirai? 9. Užsisakome butelį prancūziško vyno!
10. Atsiprašau, jūs atnešėte sąskaitą keturiems, bet ne mums.
4. Du šimtai keturiasdešimt litų!
5. Atrodo, cepelinai yra labai brangūs. 11. Restoranas vaišina vynu.
12. Tai pakelkime taures už mus!
6. O tai kiek kainuoja viena porcija?
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23. Sujunkite.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

e

a)
b)
c)
d)

1. Mes užsisakėme staliuką keturiems.
2. Ar jūs ragavote cepelinų?
3. Ar jau išsirinkote?
4. Atnešti vieną sąskaitą ar kiekvienam atskirai?
5. Dar ko nors?
6. Ko norėsite gerti?
7. Norėtume ko nors atsigerti.
8. Ar tau patinka gira?
9. Kam cepelinų su varške?
10. Prašom sąskaitą.
11. Restoranas vaišina vynu.
12. Labai jūsų atsiprašau.
13. Aš suvalgyčiau ledų, o tu?

Aš dar norėčiau vaisių salotų.
Gerai, tuoj atnešiu.
Ačiū, kaip malonu.
Nieko tokio, viskas gerai.

e) Prašom. Čia jūsų stalas.

f) Labai įdomus gėrimas.
g) Prašom kavos su pienu.
h) Aš nežinau, koks tai patiekalas.
i) Prašom tris porcijas cepelinų su mėsa.
j) Galėčiau pasiūlyti naminės giros, sulčių.
k) Aš – obuolių pyrago.
l) Prašom bendrą sąskaitą.
m) Man, ačiū.

24. Darbas poromis ir grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kokie yra tradiciniai jūsų šalies / regiono patiekalai ir gėrimai?
2. Ar jie yra populiarūs dabar? Ar daug žmonių juos mėgsta?
3. Ar yra tokių patiekalų ar gėrimų, kurie anksčiau buvo populiarūs, bet dabar jau nebe? Kaip jūs manote,
kodėl taip atsitiko?
4. Ar jūsų šeima turi savo patiekalą/-ų? Kada juos gaminate? Kaip juos gaminate?
Papasakokite grupei, ką sužinojote.

25. Parašykite apie savo šalies / šeimos tradicinius patiekalus ir gėrimus, desertus.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

26. Suraskite 18 maisto produktų, patiekalų ir gėrimų pavadinimų, kurie buvo paminėti 1–5 scenose.
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PAŽIŪRĖK! PAKLAUSYK! PASAKYK!
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IV. SKANAUS!

27. Perskaitykite bulvinių blynų receptą.
Eglės bulviniai blynai
4 žmonėms reikės:
... 10 didelių bulvių
... 3–4 kiaušinių
... 1 svogūno
... druskos pagal skonį
... aliejaus
... meilės

Bulves nuplaukite, nuskuskite, sutarkuokite.
Svogūną nulupkite, sutarkuokite. Į tešlą įdėkite
kiaušinius, druskos, išmaišykite. Į keptuvę įpilkite aliejaus ir šaukštu dėkite blynų tešlą. Kepkite 3–5 minutes iš abiejų pusių. Valgykite su grietine, jeigu patinka, su spirgučiais. Skanaus!

Įrašykite toliau pateiktus žodžius.
blynais

bulvių

išmaišiau
receptą

įdėjau
skaniausi

įpyliau
svogūnu

kelias

keturiems

šaukštu

Vakar iš draugės sužinojau bulvinių blynų (1) ... receptą ... . Receptas yra (2) ............................. žmonėms. Parduotuvėje nusipirkau kilogramą (3) ................................ ir svogūną. Tada bulves nuskutau ir sutarkavau. Tą patį padariau su (4) ....................................... . Tarkuoti nebuvo lengva! Į sutarkuotas bulves (5) .............................. druskos ir
kiaušinius, viską gerai (6) ...................................... . Į keptuvę (7) ................................. aliejaus ir po kelių minučių
(8) .................................... sudėjau blynų tešlą. Kepiau (9) ................................. minutes iš abiejų pusių. Bulviniais
(10) ...................................................................... pavaišinau kaimynę. Ji sakė, kad mano bulviniai blynai patys
(11)........................................... !

28. Darbas poromis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite, koks yra lengviausias, įdomiausias,
populiariausias receptas. Receptus užrašykite.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

39

V PAMOKA

KVIEČIU Į SVEČIUS!
Kaip pakviesti į svečius
Kaip atsakyti į kvietimą
Kaip paklausti kelio
Kaip nurodyti kelią
Kaip paklausti patarimo
Kaip patarti
1 S CE N A
1. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teiginys
Rūta ir Jūratė pažįsta Andrių.
Eglė ir vaikinai jau nori eiti iš restorano.
Rūta ir Jūratė restorane nori pavalgyti.
Rūtos gimtadienis bus rytoj.
Rūta ir Jūratė eis į parduotuvę.
Rūta gimtadienį švęs kavinėje.
Visi atvažiuos į Rūtos gimtadienį.

Teisingas








Neteisingas








2. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius.
atvažiuoti

Visi:
Eglė:

Rūta:
Jūratė:
Andrius:
Eglė:
Rūta:
Eglė:
Jūratė:
Andrius:
Rūta:
Eglė:
Luka:
Rūta:
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kviečiu

nueiti

pavėlavote

prisėskit

prisimenat

skubat

užėjom

Labas, labas.
(1) ... Prisėskit ... prie mūsų. Luka, Jurgenai, susipažinkit: čia mano draugės Rūta ir Jūratė. O čia –
Andriaus draugai: Luka – iš Italijos, o Jurgenas – iš Vokietijos. Na, o mano brolį Andrių, manau,
(2) ............................................... .
Labas.
Labas.
Labas.
Jūs truputėlį (3) ........................................ , mes jau pavalgėm ir ruošiamės eiti.
Bet mes (4) ........................................... tik kavos, nelabai turim laiko.
O kur taip (5) ........................................ ?
Na, šiandien Rūtos gimtadienis, bus vakarėlis, tai mums dar reikia į parduotuvę
(6) .................................... , o po to ką nors valgyti pagaminti.
Tai sveikinam, sveikinam!
Ačiū! Tai gal atvažiuokite į svečius? (7) .............................................. !
Mielai atvažiuosime visi, ar ne, vaikinai?
Žinoma, atvažiuosime.
Tai tuoj paaiškinsiu, kaip iki manęs (8) .............................................. .

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

V. KVIEČIU Į SVEČIUS!

3. Jūs esate Jurgenas. Jūs kalbate su draugu lietuviu per „Skype“. Papasakokite, kas įvyko restorane.
1

4. Sujunkite.

2

3

4

5

6

7

8

d

1. Ar iki tavo namų reikia važiuoti autobusu,
2. Koks tavo adresas
3. Prie mūsų yra laisvų vietų,
4. Atvažiuokite savaitgalį pas mus į svečius!
5. Aš jus prisimenu,
6. Kur taip skubi?
7. Atsiprašau, kad pavėlavau.
8. Kviečiu į svečius!

a) ir kaip iki tavęs nuvažiuoti?
b) Ačiū, mielai ateisiu. O kada?
c) Nieko tokio.

d) ar galima nueiti pėsčiomis?

e) prisėskite.
f) Vėluoju į susitikimą.
g) Ačiū! Mielai. O kaip iki jūsų nuvažiuoti?
h) mes kartu studijavome universitete.

5. Kokias frazes pavartotumėte šiose situacijose? Gali tikti daugiau nei viena frazė.
Ačiū, mielai ateisiu.
Atsiprašau, kad vėluoju.

Ačiū už kvietimą.
Kaip nueiti iki / į ...

Labai ačiū, bet turiu kitų planų.

Ateik pas mane.

Ateikite prie mūsų.

Kaip nuvažiuoti iki / į ...

Labai gaila, bet negaliu ateiti.

Kviečiu į svečius.
Prisėskite prie mūsų.

1. Jus pakvietė į svečius. Priimkite kvietimą. ................................................................................................ .
2. Jus pakvietė į svečius, bet jūs negalite ateiti. .............................................................................................. .
3. Jūs nežinote, kur eiti. Paklauskite kelio. ..................................................................................................... .
4. Jūs sėdite kavinėje ir pamatote draugus. Pakvieskite juos prie savo staliuko. ............................................. .
5. Pakvieskite draugą į savo namus. ............................................................................................................... .
6. Jūs pavėlavote į susitikimą. ......................................................................................................................... .
6. Darbas poromis arba grupėmis:
1. Pakvieskite draugą į gimtadienį.
2. Pasakykite, kurią dieną ir valandą ateiti.
3. Priimkite kvietimą arba atsiprašykite, jei negalite ateiti.
7. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kaip įprasta sveikintis jūsų šalyje: duoti ranką, apsikabinti, pasibučiuoti ...
2. Ar yra skirtumas, kaip sveikinasi vyrai ir kaip – moterys?

2 SCENA
8. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kur gyvena Rūta? ........ Pilaitėje ......................................................................................................................... .
2. Kaip vadinasi rajonas, kur gyvena Andriaus tėvai? .............................................................................................. .
3. Kur yra Pilaitė? ..................................................................................................................................................... .
4. Kaip nuvažiuoti į Pilaitę? ...................................................................................................................................... .
5. Iš kur reikia važiuoti į Pilaitę? .............................................................................................................................. .
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6. Kiek laiko reikia važiuoti iki Pilaitės? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .
7. Koks Rūtos adresas? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
8. Koks Rūtos telefono numeris? ............................................................................................................................... .
9. Kada Rūta lauks draugų? ....................................................................................................................................... .
10. Kada susitinka draugai? ....................................................................................................................................... .
11. Kur susitinka draugai? ......................................................................................................................................... .
9. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius.
neprisimenu

pasibaigs
toliau

pasiklydome

užsirašykite

stotelė

pėsčiomis

pasitikti

vadinasi

Rūta:
Aš gyvenu Pilaitėje.
Jurgenas: Vilniuje aš žinau tiktai 2 rajonus: centrą ir senamiestį. Na, dar tą rajoną, kur gyvena Andriaus tėvai.
Kaip jis (1) ... vadinasi ...?
Andrius: Antakalnis.
Jurgenas: Taip, taip. O kur yra Pilaitė? Ar ten, kur Gedimino pilis?
Ne, Pilaitė yra daug (2) ............................... . Pilaitė bus priešingoje pusėje negu Antakalnis.
Rūta:
Ar galima nueiti (3) ........................................... ? Šiandien toks gražus oras!
Luka:
Galima, bet reikėtų ilgai eiti... Geriau važiuokite autobusu, nes kol ateisite, ir vakarėlis
Rūta:
(4) ................................ . Jums reikėtų eiti iki Lukiškių aikštės ir ten sėsti į 47 autobusą.
Jurgenas: O kiek laiko važiuoti?
Rūta:
Apie pusvalandį, gal šiek tiek ilgiau.
Eglė:
O kaip vadinasi tavo (5) ............................................... ? Aš pas tave seniai buvau ir (6) ...................
........................... .
Rūta:
Bitėnų. O namas dvyliktas, butas – trisdešimt ketvirtas. Gal geriau (7) .................................... mano
telefono numerį. Jei nežinosite, kur eiti, galėsite paskambinti, aš išeisiu (8) .......................................
8 614 25 356. Ir ... tada lauksiu jūsų devintą.
Visi:
Gerai, ačiū, ačiū.
Jurgenas: Puiku!
Luka:
Gal ... galime važiuoti kartu? Mes jau šiandien vieną kartą (9) ............................................ .
Andrius: Žinoma! Susitinkame aštuntą Katedros aikštėje, prie bokšto.
Eglė:
Taip.
Andrius: Puiku!
Eglė:
Iki!
Jurgenas: Atia!

1

10. Sujunkite.
1. Užsirašyk mano numerį.
2. Kaip vadinasi tavo rajonas?
3. Ar iki tavo namų galima nueiti pėsčiomis?
4. Ar ilgai reikia važiuoti?
5. Kurioje stotelėje man išlipti?
6. Alio! Rūta? Aš pasiklydau, nežinau, kur eiti.
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Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

2

3

e

a) Užupis. Jis yra už Vilnelės upės.
b) Apie 20 minučių.
c) Kur dabar esi? Aš einu tavęs pasitikti.
d) Tilto. Tai bus penkta stotelė.

e) Gerai, sakyk.

f) Taip, aš gyvenu netoli.

4

5

6

V. KVIEČIU Į SVEČIUS!

11. Įrašykite klausiamuosius žodžius. Vienas žodis gali tikti keliose vietose.
Ar

Kada

Kaip

1. ... Kaip ...
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
6. ..............................
7. ..............................
8. ..............................
9. ..............................
10. ............................

Kiek

Kokiu

Koks

Kur x2

Kurioje

iki tavęs nuvažiuoti? – Reikia važiuoti 5 troleibusu iki Žirmūnų stotelės.
stotelėje man išlipti? – Tilto stotelėje.
laiko iki tavęs važiuoti? – Apie 15 minučių.
taip skubi? – Bijau pavėluoti į autobusą.
vadinasi rajonas, kuriame tu gyveni? – Antakalnis.
tavo telefono numeris? – +370 8612 25 458
autobusu reikia važiuoti iki stoties? – Septintu ir antru.
tavo butas yra toli nuo centro? – Nelabai. Autobusu aš važiuoju apie 20 minučių.
susitinkame? – Aštuntą valandą.
susitinkame? – Kavinėje „Skonis ir kvapas“.

12. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kaip vadinasi rajonas, kuriame jūs gyvenate?
2. Koks yra tas rajonas (ramus, triukšmingas, brangus, pigus ...)?
3. Ar tas rajonas yra arti ar toli nuo centro / senamiesčio?
4. Kaip jūs važiuojate į darbą / į universitetą (autobusu, troleibusu, traukiniu, metro, dviračiu, einate pėsčiomis)?
5. Kiek minučių reikia eiti ar važiuoti?
13. Darbas poromis arba grupėmis. Pakvieskite draugą/-ę į svečius. Paaiškinkite, kaip iš centro / stoties /
jo / jos namų nuvažiuoti iki jūsų namų. Pasinaudokite toliau pateiktais klausimais.
1. Koks jūsų adresas?
2. Kelintą valandą atvažiuoti?
3. Iš kurios vietos ar stotelės važiuoti?
4. Kokiu transportu? Koks autobuso ar troleibuso numeris?
5. Kiek laiko reikia važiuoti?
6. Jei reikia važiuoti, kurioje stotelėje išlipti?

3 SCENA

14. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir baikite sakinius.
1. Rūta sako, kad vaikinai yra ........ malonūs .......................................................................................................... .
2. Jūratė apie Luką sako, kad jis yra ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
3. Rūta apie Jurgeną sako, kad jis yra ..................................................... ir ������������������������������������������������������������� .
4. Merginos nežino, ką vaikinai čia ........................................................................................................................... .
5. Rūta sako, kad dabar yra daug .................................................... ........................................................................ ,
pagal kurias į Lietuvą atvažiuoja daug studentų iš .............................................................................................. .
6. Jūratė mano, kad Jurgenas dirba kokioje nors ............................................... ������������������������������������������������������ .
7. Rūta sako, kad šiandien Jūratė vaikinus dar pamatys ir galės viską apie juos ����������������������������������������������������� .
8. Jūratė džiaugiasi, kad Rūta vaikinus pakvietė į gimtadienį ir su jais bus galima ................................................. .
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15. Darbas poromis arba grupėmis. Jūs susipažinote su Aranka iš Vengrijos ir Marion iš Prancūzijos.
Pakalbėkite apie jas pagal šį dialogą. Pabrauktus žodžius pakeiskite moteriškos giminės žodžiais.
Jūs:
Draugas:
Jūs:
Draugas:
Jūs:

Kokios

Kokie malonūs tie vaikinai!
O tas italas toks simpatiškas ...
Bet ir tas vokietis labai mielas ir draugiškas!
Įdomu, ką jie čia daro?
Neįsivaizduoju. Gal atvažiavo studijuoti? Dabar daug mainų programų, pagal kurias nemažai
studentų atvažiuoja iš užsienio.
Draugas: Bet Marion atrodo vyresnis. Galbūt jis dirba kokioje nors tarptautinėje firmoje?
Na, šiandien juos abu dar pamatysi, galėsi viską sužinoti.
Jūs:
Draugas: Kaip gerai, kad tu juos pakvietei į savo gimtadienį! Bus smagu artimiau su jais susipažinti!
Aha!
Jūs:
16. Jūs esate Jūratė. Parašykite savo draugei žinutę ir papasakokite, kas įvyko restorane, kaip jums patiko vaikinai.
... Šiandien su Rūta ėjome į restoraną kavos ir ten .................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

4 S CE N A
17. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teiginys
Andrius džiaugiasi, kad vakaras jau suplanuotas.
Lietuvoje gėles dovanoja dažnai.
Lietuvoje negalima dovanoti porinio skaičiaus gėlių.
Luka Italijoje nedovanoja gėlių.
Rūtai nepatinka skaityti.
Kompaktinę plokštelę nupirkti pasiūlė Jurgenas.
Gėles pirks Eglė ir Jurgenas.

Teisingas








Neteisingas








18. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius.
įprasta

Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
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išrink

mintis

patiktų

plokštelę

proga

puokštes

siūlote

sugalvoti

tinka

veikti

Na...
Tai va, kaip smagu! Šiandien nereikės galvoti, ką (1) ... veikti ... vakare.
Bet reikės (2) .................................. , ką padovanoti!
Tikrai! O ką (3) ..................................... dovanoti Lietuvoje gimtadienio proga?
Na, priklauso nuo to, kam ir kokia (4) ................................... , bet visuomet galima dovanoti gėlių,
jos (5) ............................... visiem ir visada. Tik nepamirškite, kad čia reikia dovanoti neporinį
skaičių gėlių, pavyzdžiui, vieną, tris, penkias... ir taip toliau.

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

V. KVIEČIU Į SVEČIUS!

Luka:

Italijoje mes taip pat dovanojame gėlių, tik neprisimenu, kiek, nes aš visada perku jau padarytas
(6) .................................... .
Jurgenas: O mes Vokietijoje dažnai dovanojame gero vyno butelį.
Eglė:
Na, tai ką (7) ........................................... dovanoti? Andriau, gal tu turi kokią idėją?
Andrius: Tai gal nuperkam puokštę gėlių ir dar ką nors? Egle, Rūta yra tavo draugė, tai gal tu žinai, kas jai
(8) ............................................... ?
Eglė:
Ji mėgsta skaityti detektyvus, gal galėtume nupirkti kokią knygą. Čia kaip tik knygynas yra netoliese.
Luka:
Ar ji mėgsta muziką? Gal kokią nors kompaktinę (9) ........................................... ?
Eglė:
Tikrai! Jai labai patinka muzika!
Jurgenas: Puiki (10) ............................... ! Paieškokime kokios nors smagios muzikos. Galėsime kartu per
vakarėlį paklausyti ir pašokti.
Andrius: Taip, gerai, gerai. Puiku!
Eglė:
Andriau, tu muzikantas, tai tu ir (11) ................................ . Jūs su Luka eikite kompaktinės plokštelės
paieškoti, o mes su Jurgenu nupirksime gėlių.
19. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ar jūsų šalyje įprasta dovanoti gėles? Kiek ir kokias? Kokia proga?
2. Kokias dovanas įprasta dovanoti jūsų šalyje?
3. Kaip jūs išrenkate dovanas?
4. Kokia buvo geriausia dovana, kurią kada nors gavote?
5. Kokią dovaną jums būtų malonu gauti?
20. Darbas poromis arba grupėmis. Pasitarkite, ką dovanoti: a) draugui; b) mamai; c) seneliui; d) sesei.
Pavartokite šias frazes:
Ką patartum dovanoti? / Patark, ką dovanoti?
Kiek metų sueina tavo ...
Ką jis / ji mėgsta daryti?
Aš siūlau dovanoti / Aš siūlyčiau ...
Gera mintis!
Ačiū už patarimą!
21. Jūsų draugas ieško dovanos savo merginai gimtadienio proga ir sūnėnui 10-to gimtadienio proga. Jis klausia
jūsų, kaip išrinkti dovanas. Parašykite jam laišką ir jame:
a) patarkite, kokias dovanas dovanoti ir nuo ko tai priklauso;
b) parašykite savo nuomonę, ar tinka ir kada tinka dovanoti gėles, pinigus, dovanų kuponus, „gyvas“
dovanas (kačiuką, šuniuką, žuvyčių ir pan.), papuošalus, drabužius ir t. t.?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

5 SCENA
22. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kokias gėles siūlo pardavėja?
2. Kokias gėles pirks Eglė ir Jurgenas?
3. Kiek reikia mokėti už gėles?
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23. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
ar suvynioti

aš sumokėsiu

ką tu manai

Pardavėja:
Jurgenas:
Pardavėja:
Eglė:
Pardavėja:
Eglė:
Pardavėja:
Eglė:
Jurgenas:
Pardavėja:
Eglė:
Eglė:
Pardavėja:
Eglė:
Pardavėja:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:

gal galiu padėti išsirinkti
kokia proga

kaip malonu

siūlyčiau

Laba diena.
Laba diena.
(1) ... Gal galiu padėti išsirinkti ... ?
Taip. Ačiū.
(2) .................................................................... ieškote gėlių?
Šiandien mano draugės gimtadienis.
Daug žmonių mėgsta rožes. Pažiūrėkite, kokių įvairių ir gražių turime. O jei norite dovanoti vieną
gėlę, (3) ......................................... gerberą.
Jurgenai, (4) ...................................................................... ?
Nežinau, man labai įdomiai atrodo ta gėlė. Kaip ji vadinasi?
Gerbera.
Gerbera!
Taip... Tai ir man jos patinka, todėl mes paimsime gerberas.
(5) .............................................. ?
Taip, ačiū.
Prašom. 5 litai.
(6) ............................................. . Prašom dar tris gerberas.
Jurgenai, bet mes nedovanojame porinio skaičiaus gėlių!
Eglute, čia tau...
Ačiū, ... Jurgenai! (7) ........................................... !

24. Jūs esate Eglė. Parašykite draugei žinutę ir papasakokite, kas įvyko gėlių parduotuvėje.
... Labas, Lina! ...

... Žinai, šiandien mes su Jurgenu ėjome pirkti gėlių ir ........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

25. Darbas poromis arba grupėmis. Vienas iš jūsų yra gėlių pardavėjas, kitas – pirkėjas. Pagal žemiau
pateiktą dialogą nupirkite gėlių:
a) mamai Motinos dienos proga;
b) seneliui jubiliejaus proga;
c) draugei gimtadienio proga;
d) bendradarbiui gimtadienio proga.
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PAŽIŪRĖK! PAKLAUSYK! PASAKYK!

V. KVIEČIU Į SVEČIUS!

***
Pardavėja(s):
Jūs:
Pardavėja(s):
Jūs:
Pardavėja(s):
Jūs:
Pardavėja(s):
Jūs:
Pardavėja(s):
Jūs:
Pardavėja(s):
Jūs:

Laba diena.
Laba diena.
Gal galiu padėti išsirinkti?
Taip. Ačiū.
Kokia proga ieškote gėlių?
Šiandien ................................................................................... .
Daug žmonių mėgsta rožes, tulpes. Pažiūrėkite, kokių įvairių ir gražių turime. Arba galima imti
kitas gėles, pavyzdžiui, narcizus, orchidėjas, chrizantemas.
Nežinau, man labai įdomiai atrodo ......................................................... .
Ar suvynioti?
........................................................................................................ .
Prašom. 8 litai.
Ačiū.

26. Raskite 23 ir 25 dialoguose minėtų gėlių pavadinimus.
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27. Įrašykite tinkamus klausiamuosius žodžius. Kai kurie klausimai gali būti pavartoti ne vieną kartą.
Po to šių klausimų paklauskite vieni kitų.
Ką x3

Kam

1. ... Ką .....................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
6. ..............................
7. ..............................
8. ..............................
9. ..............................
10. ............................

Kiek

Kokia

Kokią x2

Kokios

dovanosi mamai? – Knygą.
gėlių įprasta dovanoti Lietuvoje? – Vieną, tris, penkias...
veiksi šiandien vakare? – Eisiu į kiną.
knygą pirksi mamai? – Receptų knygą.
ieškai dovanos? – Draugei.
proga ieškai dovanos? – Šiandien močiutės jubiliejus.
jis mėgsta daryti? – Važinėti dviračiu, žaisti futbolą, skaityti.
muziką tu mėgsti? – Džiazą.
dovanos ieškote? – Ieškau geros arbatos.
nupirkai savo draugui? – Kompaktinę plokštelę.
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28. Pažiūrėkite į nuotraukas. Pasakykite, ką jose matote, kas čia vyksta. Galite pasinaudoti toliau
pateiktomis frazėmis.

1. ......................................................................... .

2. ......................................................................... .

3. ......................................................................... .

4. ......................................................................... .

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

Duoda gėles.

Apkabina.

Džiaugiasi, kad susipažino su naujais
žmonėmis.

Renkasi gėles.
Kalba apie naujus
pažįstamus.
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Geria kavą.

Spaudžia ranką.

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

Dėkoja už
gėles.

Duoda vienas
kitam ranką.

Džiaugiasi, kad
vakare eina į gimtadienį.
Sveikinasi.

Tariasi, ką dovanoti.

VI PAMOKA

SVEIKINU!
Kaip pasakyti komplimentą
Kaip pasveikinti ir kaip palinkėti
Kaip padėkoti už dovaną
Kaip pasakyti tostą
Kaip pakviesti šokti
Kaip iškviesti taksi
1 SCENA
1. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Ką pokalbio pradžioje Jūratė siūlo rengtis Rūtai?
2. Kodėl Rūta nenori rengtis džinsų?
3. Kodėl Jūratė siūlo rengtis baltą suknelę?
4. Kodėl Rūtai nepatinka balta suknelė su megztiniu?
5. Ką nusprendė apsirengti Rūta?

2. Perskaitykite dialogą. Įrašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius.
atrodai puikiai

bet aš noriu pasipuošti

man nelabai tinka

Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:

na, kaip

einu matuotis

ką man rengtis

tada apsirenk

(1) ... Ką man rengtis ... ?
Hm... Gal mėlynus džinsus ir kokią nors šviesią palaidinę?
(2) .......................................................... ! Džinsus aš nešioju kasdien, o šiandien noriu atrodyti šventiškiau!
Na, tada ... tą gėlėtą suknelę.
Bet šita suknelė (3) .................................................................... !
Apsirenk ir pažiūrėsim.
Ne, man ji nepatinka.
O ši balta suknelė? Prie jos tiks bet kokios spalvos megztinis: žalias, mėlynas, raudonas arba margas...
Gerai, (4) ................................................................................. .
(5) ............................................................................................. ?
Labai gražu! Su šia balta suknele atrodai taip vasariškai!
O aš manau, kad megztinis per tamsus.
(6) ............................................... ryškiai žalią megztinį. Arba raudoną suknelę!
Gal raudoną suknelę?
(7) ........................................................ . Tau labai tinka raudona spalva. Visi vaikinai į tave žiūrės!
Na ką tu...
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1

3. Sujunkite.

2

3

4

5

6

7

b

1. Ką man rengtis?
2. Džinsus aš nešioju kasdien,
3. Na, kaip?
4. Kaip manai, ar
5. Su šia suknele atrodai puikiai!
6. Man atrodo, kad šis megztinis tau turėtų tikti.
7. Šiandien einu į operą. Patark,

a) o šiandien mano gimtadienis ir aš noriu pasipuošti.
b) Gal žalią palaidinę ir džinsus?

c) man tinka mėlyna spalva?
d) ką man rengtis.
e) Gerai, einu matuotis.
f) Atrodai labai gražiai!
h) Ačiū.

4. Kokiose situacijose pavartotumėte šias frazes? Kai kur gali tikti daugiau nei viena frazė.
Aš noriu pasipuošti!
Na, kaip?

Kaip aš atrodau?

Ką man rengtis?

Patark, ką man apsirengti?

Labai gražiai atrodai!

Tau labai tinka šita suknelė!

1. Jūs nežinote, kokius drabužius rengtis. ................................................................................................................. .
2. Jūsų draugė atėjo su nauja suknele. ...................................................................................................................... .
3. Jūs apsirengėte naują drabužį. .............................................................................................................................. .
4. Jūs norite atrodyti ne taip, kaip visada. ................................................................................................................ .
5. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1) Kokius drabužius nešiojate kasdien? Ko niekada nenešiojate?Kodėl?
2) Kokios spalvos drabužius mėgstate? Kokia spalva jums tinka / netinka?
3) Ar dažnai perkate naujus drabužius, avalynę? Ar jums patinka tai daryti?
4) Ką rengiatės, kai norite pasipuošti?
5) Ar turite mėgstamą drabužių ar avalynės firmą ar dizainerį? Kuo jis / ji jums patinka?

2 S CE N A
6. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir perskaitykite pokalbį. Pagal vaizdo įrašą ištaisykite pokalbyje pastebėtus
netikslumus.
Eglė:
Rūta:
Eglė:
Rūta:
Jurgenas:
Rūta:
Jurgenas:
Eglė:
Rūta:
Andrius:
Rūta:
Luka:
Rūta:
Luka:
Rūta:
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Štai ir mes!
Labas!
vėlavo
Truputėlį autobusas neatvažiavo, todėl pavėlavome šiek tiek.
Nieko tokio! Ateikite!
Rūta, su gimtadieniu!
Ačiū! Iš kur žinai, kad man patinka gerberos?
Aš visada žinau!
Rūtele, su gimtadieniu! Būk tokia graži ir gera!
Ačiū!
O čia truputis muzikos, kad gyventi būtų įdomiau. Sveikinu!
Ačiū! Man patinka šita muzika! Tuoj pagrosim.
Su gimtadieniu!
Ačiū!
Laimės, džiaugsmo, daug pinigų!
Ačiū! Prašom prie stalo!

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

VI. SVEIKINU

7. Kokiose situacijose pavartotumėte šias frazes? Kai kur gali tikti daugiau nei viena frazė.
Būk visada tokia linksma ir graži!

Daug laimės ir džiaugsmo!

Su gimtadieniu!

Sveikinu!

Nieko tokio.

Užeikite!

Prašom prie stalo!

Viskas gerai.

1. Šiandien jūsų draugo gimtadienis. Pasveikinkite jį. ............................................................................................. .
2. Šiandien jūsų draugės gimtadienis. Palinkėkite jai ko nors. ................................................................................. .
3. Jūs atidarote duris svečiams. Pakvieskite juos įeiti. ............................................................................................. .
4. Jūs norite, kad svečiai sėstų ir valgytų. ................................................................................................................. .
5. Jūsų svečiai pavėlavo ir atsiprašo. ........................................................................................................................ .
8. Pasveikinkite: a) senelį jubiliejaus proga; b) draugą gimtadienio proga; c) kolegę gimtadienio proga.
Pasinaudokite žemiau pateiktomis frazėmis ir frazėmis iš 7 užduoties.
Būk visada linksmas
ir laimingas!

Energijos naujiems
darbams!

Miela kolege!

Laimės ir
džiaugsmo!

Linkiu geros
sveikatos!

Naujų ir
drąsių idėjų!

Mielas seneli!

Sėkmės
darbe!

9. Perskaitykite sveikinimus. Po to parašykite sveikinimą: a) draugei gimtadienio proga; b) direktoriui
jubiliejaus proga. Pasinaudokite frazėmis iš 7 ir 8 užduočių.
Miela Rasa,
Nuoširdžiai sveikinu Tave
gimtadienio proga. Linkiu daug gražių akimirkų, šypsenų, džiaugsmo
ir meilės! Būk laiminga!
Giedrius

Gerbiamas dėstytojau,
Sveikinu Jus jubiliejaus proga! Linkiu
Jums geros sveikatos, stiprybės, kantrybės, naujų idėjų ir gerų studentų!
Jūsų studentas Tadas Matutis

Gerbiamas Direktoriau!

Miela ............................... !

10. Išspręskite kryžiažodį.

3.

1.
2.

2.
4.
3.

1.

T

O
S
4.

T
5.

A
S

Vertikaliai
1. Trumpa kalba, kurią sakome, kai siūlome
išgerti taurę kieno nors garbei.
2. Per gimtadienį, taip pat ir per kitas šventes,
paprastai yra ant stalo.
3. Kas yra puiki dovana visiems ir visada?
4. Kaip vadinasi giminės, draugai ir kiti žmonės,
kurie ateina į jūsų gimtadienį?
Horizontaliai
1. Ką sakome, kai duodame gėles arba dovaną?
2. Kas paprastai yra ant gimtadienio torto?
3. Tai, ant ko rašome sveikinimą ir siunčiame
švenčių proga.
4. Kas yra gimtadienis, Kalėdos, Naujieji metai?
5. Šiandien pas Martyną bus ............................ .
Ar tu eisi?
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3 S CE N A
11. Pažiūrėkite vaizdo įrašą (iki 0.30 min.) ir įrašykite praleistus žodžius ir žodžių junginius.
girdėjau

Jurgenas:
Andrius ir Luka:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Eglė:
Jurgenas:
Luka:
Andrius:
Rūta:
Luka:
Andrius:
Rūta:

ko gersite

kokio norėtum

norėčiau

paragauti

Labas!
Labas!
Labas!
(1) ... Ko gersite ... : balto ar raudono vyno? Ar alaus?
Aš gal raudono vyno.
O aš (2) ................................................. balto vyno.
Aš taip pat.
O aš norėčiau alaus. (3) ................................................... , lietuviškas alus labai geras.
Teisingai, Luka, būtinai reik(ia) (4) .................................................. .
Na, aš nelabai daug ką žinau apie alų, bet turiu šviesaus ir tamsaus.
(5) ................................ ............................... ?
Šviesaus.
O aš – tamsaus.
Gerai.
1

12. Sujunkite.
1. Kokio vyno gersite:
2. Kokios arbatos norėtumėte:
3. Kokių sulčių norėtumėte:
4. Kokio vandens:
5. Kokio alaus:
6. Kokios kavos:

2

3

4

f

a) apelsinų, obuolių ar vynuogių?
b) gazuoto ar negazuoto?
c) tamsaus ar šviesaus?
d) juodos ar su pienu?
e) juodos, žalios ar vaisinės?
f) raudono ar balto?

13. Darbas poromis arba grupėmis. Jūs švenčiate gimtadienį. Pasiūlykite gėrimų svečiams,
pasinaudokite 11 ir 12 užduoties frazėmis.

14. Pažiūrėkite vaizdo įrašą (nuo 0.30 min.) ir atsakykite į klausimus.
1. Kuo svečius vaišina Rūta?
2. Kokį patiekalą lietuviai dažnai ruošia įvairioms šventėms?
3. Ko Lukai siūlo paragauti Eglė?

15. Pažiūrėkite vaizdo įrašą dar kartą ir įrašykite praleistus žodžius ir frazes.
Andrius:
Rūta:
Eglė:
Andrius:
Rūta:
Visi:
Rūta:
Luka:
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Aš (1) ... įpilsiu ... .
Ačiū, Andriau.
O man balto.
Tai, Rūta, (2) ................................................ ! Su gimtadieniu dar kartą!
Ačiū.
Su gimtadieniu, su gimtadieniu, su gimtadieniu!
(3) ............................................. . Viską mes su Jūrate padarėm(e) pačios!
Viskas taip (4) ................................................................ atrodo!

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

5

6

VI. SVEIKINU

Rūta:
Jurgenas:
Rūta:
Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:

Čia yra morkos su česnakais, silkė su grybais, kepta duona ir naminės salotos.
O iš ko naminės salotos (5) ...................................................... ?
Marinuoti agurkai, virtos bulvės, morkos, kiaušiniai ir majonezas.
Lietuviai dažnai (6) ....................................................... ruošia šias salotas.
Būtinai (7) .................................................... . Mmmh, kaip skanu!
O tau, Luka, prie alaus tiks kepta duona. Dar neragavai?
Ne, bet girdėjau, kad labai skanu. Mmh! (8) ...................................... labai skanu! Kodėl anksčiau nesakėt!

16. Darbas poromis arba grupėmis. Prisiminkite, ką matėte ir surašykite, kokių produktų reikia šiems
patiekalams paruošti. Kai kurie produktai tiks daugiau nei vienam patiekalui, o kai kurie produktai įraše
neminimi.
Aliejus

Majonezas

Česnakas

Marinuoti agurkai

Druska

Silkė

Svogūnas

Virtos bulvės
Morkų salotos

Kepti grybai

Konservuoti žirneliai

Tarkuotos morkos

Virti kiaušiniai

Virtos morkos

Silkė su grybais

Kepta duona

Naminės salotos

17. Perskaitykite tekstą. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, kurie neteisingi.
Balta mišrainė? O gal naminės salotos?
Šios salotos Lietuvoje vadinamos įvairiai: lietuviškos, naminės
salotos, kai kas jas vadina balta mišraine. Lietuvoje kiekviena šeimininkė moka jas paruošti. Šis patiekalas populiarus ne tik Lietuvoje. Rusijoje jį irgi ruošia, bet vadina „Olivjė salotos“. Ten jos yra
būtinas Naujųjų metų patiekalas.
Sakoma, kad šias salotas pirmasis pagamino prancūzas ar belgas (dabar sunku pasakyti) virėjas Liusjenas Olivjė (Lucien Olivier). XIX amžiaus antroje pusėje jis gyveno Rusijoje, turėjo restoraną Maskvoje, čia pirmą kartą ir paruošė šias salotas. Tuo metu
Lietuva priklausė carinei Rusijai, gal todėl šios salotos išpopuliarėjo ir Lietuvoje. O gal taip atsitiko tada, kai Lietuva buvo okupuota Tarybų Sąjungos (1940-1990). Ispanai,
italai, turkai šias salotas vadina rusiškomis, o skandinavai – prancūziškomis salotomis.
Šias salotas skanu valgyti su šaltais mėsos patiekalais arba kaip garnyrą. Lietuvoje jos labai populiarios,
jas ruošia įvairioms šventėms. Pabandykite ir jūs pasidaryti! Tai visai nesunku. Ir labai skanu!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teiginys
Lietuviai šias salotas vadina ne vienu pavadinimu.
Rusai šias salotas valgo per Naujuosius metus.
Šias salotas sugalvojo rusas.
XIX amžiuje Lietuva buvo carinės Rusijos dalis.
Skandinavai šias salotas vadina rusiškomis salotomis.
Šios salotos tinka valgyti su mėsa.

Teisingas







Neteisingas
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18. Jurgenui ir Lukai labai patiko naminės salotos. Jie paprašė Rūtos recepto, bet pametė jį. Padėkite
jiems prisiminti – įrašykite praleistus žodžius.
nulupkite

išmaišykite

juodųjų

kietai

marinuotų

nupilkite

sudėkite

nuplaukite

šakelių

papuoškite

žaliųjų

Jums reikės:
5 virtų bulvių
3 virtų morkų (vidutinio dydžio)
100–150 gramų konservuotų (1) ... žaliųjų ... . žirnelių
(2) ......................... arba raugintų agurkų (vidutinio dydžio). Skaniau, jei agurkai bus rūgštesni.
(3) ......................... virtų kiaušinių
150–200 gramų majonezo
Druskos (pagal skonį)
Maltų (4) .................................. pipirų (pagal skonį)
2–3 (5) ......................... petražolių papuošimui
Paruošimas
Bulves ir morkas gerai (6) ............................................. ir išvirkite. Kietai išvirkite kiaušinius. Palaukite, kol
atvės, tada morkas, bulves ir kiaušinius (7) ...................................... ir supjaustykite kubeliais. Agurkus taip
pat supjaustykite kubeliais. Viską (8) ......................................... į didelį dubenį, suberkite žaliuosius žirnelius
(prieš tai (9) ..................................... vandenį), įdėkite majonezo, įberkite druskos, pipirų. Viską
(10) ........................................ , sudėkite į gražų indą ir (11) ........................................ petražolėmis.
Skanaus!
19. Darbas poromis arba grupėmis. Jūs rengiate vakarėlį. Pasitarkite:
a) kiek svečių kviesite? b) ką pirksite? c) kokius patiekalus ruošite? d) ką darysite?
Užpildykite lentelę.
Produktai

Patiekalai ir gėrimai

20. Kokias frazes pavartotumėte šiose situacijose? Kai kur gali tikti daugiau nei viena frazė.
Ar galite įpilti
vandens?

Gal galite paduoti
vandens?

Prašom
vaišintis!

Už jus!

Kaip skanu!
Vaišinkitės!

Pakelkime taurę
už ...........
Už tave!

Prašom
paragauti.

Viskas labai
skanu!

1. Jūs esate draugo gimtadienyje. Pasakykite tostą. ................................................................................................. .
2. Jūs esate direktoriaus jubiliejuje. Pasakykite tostą. ............................................................................................... .
3. Jūs sėdite prie stalo ir norite paprašyti atsigerti. ..................................................................................................... .
4. Pasiūlykite svečiams valgyti. ............................................................................................................................... .
5. Jūs esate svečiuose. Pagirkite maistą. .................................................................................................................. .
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VI. SVEIKINU

21. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ar jūsų šalyje per gimtadienius ar kitas šventes įprasta šokti namuose?
2. Kaip šokama jūsų šalyje: poromis ar visi šoka kartu?
3. Ar jūs mėgstate šokti? Kodėl?
22. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir užrašykite, kokias frazes sako:
1. Rūta, kai giria muziką. .......................................................................................................................................... .
2. Rūta, kai nori pašokti. ........................................................................................................................................... .
3. Eglė, kai nori, kad visi šoktų. .................................................................................................................................. .
4. Jūratė, kai nori pailsėti. .......................................................................................................................................... .

4 SCENA
23. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir pabaikite sakinius.
1. Rūta sako, kad laikas ........................................................................................................................................... .
2. Andrius atnešė šampaną ir visiems ...................................................................................................................... .
3. Svečiai pakėlė šampano taures ........................................................................................................................... .
24. Pažiūrėkite vaizdo įrašą (nuo 0.57 min.) ir išmokite padainuoti visą dainą.
Ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų linkime!
Džiaugsmingų metų, džiaugsmingų, džiaugsmingų metų, džiaugsmingų, džiaugsmingų metų linkime!
Sėkmingų metų, sėkmingų, sėkmingų metų sėkmingų, sėkmingų metų linkime!
Valio, valio, valio valio!
Valio, valio, valio, valio!
Valio, valio!
25. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ar jūsų šalyje dainuoja kokią nors dainą gimtadienio, Naujųjų metų ar kitų švenčių proga?
2. Ar ji panaši į dainą „Ilgiausių metų“?
3. Apie ką yra ta daina?

5 SCENA
26. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir įrašykite praleistus žodžius.
Eglė:
Rūta:
Andrius:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Andrius:
Rūta:
Eglė:
Rūta:
Andrius:
Eglė:
Rūta:
Jurgenas:
Andrius:
Rūta:

Oho, kaip (1) ... vėlu ... ! Laikas namo.
Bet man labai smagu su jumis!
Man ir labai smagu, bet ... jau laikas važiuot(i).
Važiuosim(e) autobusu? Eglute, (2) ............................................ tave iki namų!
Luka, ačiū, bet autobusai nebevažiuoja. Andriau, (3) ............................................ taksi. Galėsime visi
kartu parvažiuoti, ar ne?
Gerai, gerai. ... Labas vakaras. Prašom taksi į Pilaitę. Bitėnų 12-34. Važiuosim(e) į Antakalnį ir į centrą,
reikėtų dviejų (4) ................................................................... . ... Gerai, gerai. ... Gerai, gerai, ačiū.
Klausau? Ačiū. Taksi jau (5) ................................................................. .
Labai ačiū, kad (6) ........................................................................ !
Ačiū tau.
Ačiū už (7) ............................................................ dovaną ir gėles.
Buvo tikrai (8) ........................................ .
Na ...
Tai ką, sėkmės.
(9) ........................................ !
Atia!
Iki!
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27. Sujunkite.
a) Mums taip pat!
b) Ne, kviesime taksi.
c) O tau ačiū už puikų vakarą.
d) Laikas namo.

1. Aš tave palydėsiu.
2. Jau vėlu.
3. Man labai smagu su jumis!
4. Važiuosime autobusu?
5. Ačiū už dovaną ir gėles.

1

2

3

4

5

e

e) Kaip gerai. Ačiū!

28. Sudarykite sakinius. Žodžių tvarkos keisti nereikia.
1. Eglė, pažiūrėti, į, laikrodis, ir, pasakyti, kad, jau, vėlu. .... Eglė pažiūrėjo į laikrodį ir pasakė, kad jau vėlu. ... .
2. Andrius, atsakyti, kad, jis, taip pat, smagu, bet reikėti, važiuoti, namo.
................................................................................................................................................................................... .
3. Luka, norėti, palydėti, Eglė, iki, namai.
................................................................................................................................................................................... .
4. Kadangi, autobusai, nebevažiuoti, Andrius, kviesti, taksi.
................................................................................................................................................................................... .
5. Andrius, pasakyti, kad, reikėti, du, automobiliai.
................................................................................................................................................................................... .
6. Rūta, padėkoti, draugai, už, dovana, ir, gėlės.
................................................................................................................................................................................... .
29. Kokias frazes sakytumėte šiose situacijose? Kai kur gali tikti daugiau nei viena frazė.
Ačiū, kad atėjote.

Ačiū už dovaną ir gėles.

Dar pabūkite!

Ačiū už puikų vakarą.

Buvo labai smagu!

Labai maloniai praleidau vakarą.

1. Jūs nenorite, kad jūsų svečiai išeitų. ...................................................................................................................... .
2. Jūsų svečiai jau išeina. Padėkokite jiems. .............................................................................................................. .
3. Jūs esate svečias. Padėkokite šeimininkui, pasakykite, kad jums patiko ...............................................................
30. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ar mėgstate švęsti savo gimtadienį? Kodėl?
2. Kaip švenčiate savo gimtadienį (kur, ką darote, ar daug žmonių kviečiate)?
3. Ką perkate ir kokius valgius ruošiate?
4. Kuo jūsų gimtadienis skiriasi nuo vakarėlio, kurį matėte vaizdo įraše?
31. Darbas poromis arba grupėmis. Išsikvieskite taksi. Pasinaudokite žemiau pateiktu modeliu ir
informacija.
Jūs:
Dispečerė:
Jūs:
Dispečerė:
Jūs:

Labas vakaras. Prašom taksi į .............................................................................................................. .
Kur važiuosite?
................................................................................................................................................................ .
Taksi bus po 10 minučių. Mes paskambinsime.
Ačiū.
a) Jūsų adresas: Liepų 14-31.
b) Jūsų adresas: Užupio 46-17.
Jūs važiuojate į oro uostą.

Jūs važiuojate į geležinkelio stotį.

32. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
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1. Kokios transporto priemonės važiuoja jūsų mieste ar sostinėje?
2. Kokios transporto bilietų kainos?
3. Ar daug žmonių naudojasi visuomeniniu transportu?
4. Koks transportas važiuoja naktį?
5. Ar dažnai važiuojate taksi savo šalyje? Ar tai brangu?
Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

VI. SVEIKINU

33. Perskaitykite atsakymus. Įrašykite klausiamuosius žodžius. Kur reikia, pavartokite prielinksnius.
1. ... Ką .....................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
6. ..............................
7. ..............................
8. ..............................

man rengtis? – Mėlyną suknelę.
ši palaidinė man tinka? – Taip, labai!
muzika tau patinka? – Džiazas, klasikinė muzika.
gėlės tau patinka? – Tulpės, rožės.
tau palinkėti? – Pinigų!
gersite? – Aš norėčiau vandens.
padarytos šios salotos? – Iš įvairių daržovių.
važiuosime namo? – Autobusu.

34. Pažiūrėkite į nuotraukas. Prisiminkite matytus įrašus ir dialogus. Kokios toliau pateiktos frazės tinka
prie kiekvienos nuotraukos?

1. .................................................... .

2. .................................................... . 3. .................................................... .

4. .................................................... .

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

Atsisveikina.

Dainuoja dainą.

Dėkoja už dovaną.

Lėkštės, peiliai, šakutės ir taurės.
Renkasi, ką apsirengti.

Džiaugiasi dovana.

Mojuoja ranka.

Pila vyną.

Stovi prie drabužių spintos.

Svečiai padovanojo gėlių.

6. .................................................... .

Sako tostą.

Klausia draugės patarimo.
Padengtas stalas.

Susidaužia taurėmis.

Visi sėdi prie stalo.

35. Jūs esate Luka. Parašykite elektroninį laišką draugui ir papasakokite apie gimtadienio vakarėlį.
Galite pasinaudoti tokiu planeliu:
1. Kas ir kaip jus pakvietė į gimtadienį?
2. Kaip rinkote dovaną ir ką pirkote?
3. Kaip važiavote į gimtadienį?
4. Kiek žmonių buvo gimtadienyje ir kas tokie?
5. Kokie patiekalai ir gėrimai buvo ant stalo; ką jūs valgėte ir gėrėte per gimtadienį?
6. Ką darėte per gimtadienį?
7. Kaip važiavote namo?
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VII PAMOKA

VAŽIUOJAME Į TRAKUS!
Kaip pasakyti sąlygą
Kaip nusipirkti bilietą
Kaip suplanuoti kelionę
Kaip pasakyti laiką
Kaip pasakyti būseną
Kaip pasakyti neapibrėžtą kiekį
1 S CE N A

1. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Toliau pateiktus žodžius surašykite į dialogą.
ežeras

grįžti

nepasiklydom

norėčiau

paskambinkit

pažadinsiu

pusės pirmos

šoko

Eglė:
Sveikas, Jurgenai. Čia Eglė. Kaip vakar sekėsi (1) ... grįžti ... namo?
traukiniu
važiuojam
Jurgenas: Labas, Eglute! Viskas gerai, šįkart (2) ......................................................... .
Eglė:
Šiandien labai graži diena. Gal (3) ......................................................... į Trakus? Trakai toks nedidelis
miestelis šalia Vilniaus, ir ten yra (4) ......................................................... , pilis ir labai graži gamta.
Jurgenas: Aš labai (5) ......................................................... . Manau, kad ir Luka sutiks. Nors jis vakar tiek daug
(6) ........................................................... .
Eglė:
Puiku, tai tuomet jūs pasitarkit ir (7) ......................................................... man. Važiuotume
(8) .......................................................... Būtų gerai spėti iki (9) ......................................................... .
Jurgenas: Puiku, einu (10) ......................................................... Luką. Iki, Eglute.
Eglė:
Iki.

2. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kas ir kam skambina? ... Eglė skambina ........................................................................................................... .
2. Ko Eglė klausia? ................................................................................................................................................... .
3. Kur Eglė kviečia važiuoti? .................................................................................................................................... .
4. Kas yra Trakai? ..................................................................................................................................................... .
5. Ar Luka nori važiuoti? .......................................................................................................................................... .
6. Ar draugai nori keliauti automobiliu? ................................................................................................................... .
7. Ar draugai nori išvažiuoti pirmą valandą? ............................................................................................................ .
8. Ką daro Luka, kai Eglė kalbasi su Jurgenu? ......................................................................................................... .

3. Jūs esate Luka. Papasakokite Andriui, apie ką kalbėjo Eglė ir Jurgenas ir dėl ko jie susitarė.
... Šiandien rytą, kai aš dar gulėjau lovoje, ...
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Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

4. Perskaitykite frazes ir pasakykite, kurios reiškia klausimą, o kurios kvietimą ar siūlymą. Perskaitykite
jas garsiai su tinkama intonacija.
1. Ar nori važiuoti į Trakus?
2. Ar važiuosi į Trakus?
3. Važiuosi į Trakus?
4. Ar norėtum važiuoti į Trakus?
5. Gal važiuosi į Trakus?

Gal važiuokime į Trakus!
Važiuojame į Trakus!
Gal važiuojame į Trakus!
Važiuokime į Trakus!

5 Darbas poromis arba grupėmis. Pasiūlykite draugui. Atsakykite į siūlymą:
nueiti į kiną
... – Linai, gal eikim šiandien į kiną! ................................................................... .
aplankyti draugą
pasiklausyti muzikos
papietauti kartu
pasivažinėti dviračiu
pasivaikščioti
pažiūrėti parodą

... – Gerai. Kada? ..................................................................................................... .
...................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................... .

6. Raskite dialoge sakinį, pasakytą pagal šią schemą: Jeigu... , tai... .

7. Sugalvokite 5 sakinius pagal šias schemas: Jeigu... , tai... . Aš / Tu / Jis / Ji / Mes / Jūs / Jie / Jos ... ,
jeigu ... . Galite pasinaudoti toliau pateiktais žodžiais.
būti

eiti

gražus

laikas
statyti

laimingas
turėti

namas
važiuoti

pamatyti

pasaulis

pinigai

pirkti

vietos

1. Pvz.: Jeigu ... turėtume laiko, ... tai ... eitume į kiną.................................................................................... .
Pvz.: Mes ... eitume į kiną, ... jeigu ... turėtume laiko. ................................................................................. .
2. ................................................................................................................................................................................ .
................................................................................................................................................................................ .
3. ................................................................................................................................................................................ .
................................................................................................................................................................................ .
4. ................................................................................................................................................................................ .
................................................................................................................................................................................ .
5. ................................................................................................................................................................................ .
................................................................................................................................................................................ .
6. ................................................................................................................................................................................ .
................................................................................................................................................................................ .

8. Parašykite draugui / draugei laišką ir pasiūlykite kartu praleisti savaitgalį užmiestyje.
Pasiūlykite jam
a) išvykimo laiką ir poilsio vietą,
b) patogiausią / linksmiausią keliavimo būdą,
c) pasakykite, ką galima ten veikti,
d) kada ir kaip galėtumėte grįžti.

59

9. Susikeiskite su draugais laiškais ir parašykite atsakymą.

10. Darbas poromis arba grupėmis. Jūs norite keliauti po Lietuvą pėsčiomis. Aptarkite su draugais:
a) kaip pasiruošti kelionei;
b) kokių reikia drabužių ir avalynės;
c) ką būtinai reikia turėti kelionėje;
d) jeigu būtų galima į kelionę pasiimti tik 3 daiktus, kokius pasiimtumėte?

2 S CE N A
11. Surašykite žodžius į sakinius.
bilietų

ieškojo

kainuoja

nuolaida

1. Kur ... važiuos ... draugai?
2. Kiek .................................................. vienas bilietas?
3. Kam yra ....................................................................?
4. Ko ............................................................ kasininkė?

nupirko

paprašė

sumokėjo

važiuos

5. Kiek ....................................................... pirko Luka?
6. Kiek Luka ............................................... už bilietus?
7. Ko Jurgenas ....................................... savo kišenėje?
8. Kam ................................................. bilietą Andrius?

12. Baikite rašyti atsakymus.
1. Draugai važiuos ... į Trakus ................................................................................................................................ .
2. Vienas bilietas kainuoja ........................................................................................................................................ .
3. Nuolaida taikoma .................................................................................................................................................. .
4. Kasininkė paprašė ................................................................................................................................................. .
5. Už bilietus Luka sumokėjo ................................................................................................................................... .
6. Luka pirko ............................................................................................................................................................. .
7. Jurgenas ieškojo savo kišenėje ............................................................................................................................. .
8. Andrius nupirko bilietą ......................................................................................................................................... .
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VII. VAŽIUOJAME Į TRAKUS!!

13. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.

Teiginys
Vienam studentui bilietas į Trakus kainuoja 5,80 Lt.
Luka pirko du bilietus su nuolaida.
50 procentų nuolaida taikoma studentams.
Andrius nupirko bilietą Jurgenui.

14. Sujunkite.
1. Kas
2. Ko
3. Kam
4. Ką
5. Kuo
6. Kur
7. Kiek

a) atsako
b) kainuoja
c) kalba

d) keliauja
e) klausia
f) perka
g) važiuoja

1

2

Teisingas





3

4

5

6

Neteisingas





7

c

15. Sugalvokite ir parašykite klausimus su sudarytais junginiais.
1. ... Kas kalba lietuviškai? ................................................................................................................................... .
2. ............................................................................................................................................................................... .
3. ............................................................................................................................................................................... .
4. ............................................................................................................................................................................... .
5. ............................................................................................................................................................................... .
6. ............................................................................................................................................................................... .
7. ............................................................................................................................................................................... .
16. Baikite rašyti dialogą.
Luka:
Kasininkė:
Luka:
Kasininkė:
Luka:
Kasininkė:
Luka:
Eglė:

Laba diena, gal galėtumėt pasakyti, (1) ... kiek kainuoja bilietas į Trakus? ...
1,67 EUR.
O gal yra (2) .......................................................................................... ?
Taip, yra 50 procentų nuolaida.
O, daug pigiau. Prašau du (3) ................................................................... .
Duokite savo pažymėjimus... Prašau.
Prašau, tavo bilietas.
(4) ........................................................... .

17. Darbas poromis arba grupėmis. Jūs keleivis, jūsų draugas – bilietų pardavėjas. Jūs norite važiuoti į
Klaipėdą. Nusipirkite bilietą / bilietus.
Pvz.:
Keleivis:
Kasininkas:
Keleivis:
Kasininkas:
Keleivis:
Kasininkas:
Keleivis:

Laba diena. Prašom pasakyti, kiek kainuoja bilietas į ....................................?
Keturiolika eurų keturiasdešimt aštuonis centus.
Norėčiau ......................... bilieto / bilietų.......... į .................................... .....liepos šeštai dienai.
Kelintai valandai?
Šeštai (valandai) keturiasdešimt penkios (minutės).
................................. eurų. Prašom. Geros kelionės.
Ačiū. Geros dienos.
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Vilnius–Klaipėda
Traukinio Išvykimas
numeris
G17
06:45
G19
09:45

Atvykimas

Atstumas

Trukmė

Pastabos

Kaina (€)

11:25
14:46

376
376

04:40
05:01

14.48
14.50

G21

22:20

376

04:40

Traukinyje visos vietos 2 klasės.
Traukinyje visos vietos 2 klasės.
Kovo 21, 24 ir 25 d.
Traukinyje visos vietos 2 klasės.

17:40

14.48

3 S CE N A
18. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kiek laiko esate Lietuvoje?
2. Kur per tą laiką buvote? Ką matėte? Kur ir kas jums labiausiai patiko?
3. Sužinokite tą patį iš draugų.
19. Surašykite į dialogą toliau pateiktus žodžius:
alkanas

didžiausia

įdomūs

garsus

gražu

lietuviškas

mėgsta

pilis

pyragėliais

sostinė

Jurgenas: Čia tikrai labai (0) ... gražu ... . O kuo dar Trakai (1) ......................................... ?
Eglė:
Senovėje, XIII amžiuje, Trakai buvo Lietuvos (2) ......................................... . Ir mes greit nueisime į
pilį, kur gyveno kunigaikštis Vytautas. Kai jis valdė Lietuvą, tai Lietuva buvo
(3) ......................................... Europos valstybė.
Andrius: (4) ......................................... stovi ežero saloje, į ją buvo labai sunku patekti priešams.
Luka:
Tai mes ten dabar ir einam, ar ne?
Eglė:
Taip, ji kaip tik čia netoliese. Ir kai aplankysim pilį, tuomet aš jus visus pavaišinsiu kibinais – tokiais
skaniais (5) ............................................. su mėsa.
Jurgenas: O ar tai (6) .......................................... patiekalas?
Andrius: Ne, tai karaimų nacionalinis patiekalas. Ir visi labai (7) ......................................... kibinus ir važiuoja į
Trakus jų paragauti.
Luka:
Aš dabar jau (8) ........................................... .
Jurgenas: Aš irgi mielai dar suvalgyčiau tų pyragėlių!
20. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.

Teiginys
Labai seniai Trakai buvo Lietuvos sostinė.
Lietuva buvo didelė valstybė.
Trakų pilis yra saloje.
Kibinai yra lietuvių nacionalinis patiekalas.

21. Papasakokite, ką sužinojote iš šio vaizdo įrašo.

22. Sujunkite.
1. Labai labai seniai
2. Kai buvau vaikas
3. Kai buvau paauglys
4. Kol esu jaunas
5. Kai būsiu senas
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SENATVĖJE
SENOVĖJE
JAUNYSTĖJE
VAIKYSTĖJE
PAAUGLYSTĖJE

Teisingas





Neteisingas





VII. VAŽIUOJAME Į TRAKUS!!

23. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ką mėgote daryti vaikystėje?
2. Koks buvote paauglystėje?
3. Kuo įdomus gyvenimas jaunystėje?
4. Kur norėtumėte gyventi senatvėje ir ką norėtumėte daryti?
Papasakokite grupei, ką sužinojote iš draugų.
24. Darbas poromis arba grupėmis. Pasikalbėkite su draugais ir pasiūlykite jiems aplankyti gražiausią
savo krašto (miesto, kaimo...) vietą. Pateikite argumentų, kodėl tą vietą būtinai reikia aplankyti – kuo ji ypatinga.
25. Pavartokite tinkamas formas:
gražus, graži
1. Miestas yra ... gražus ............................................ .
2. Sala yra .................................................................... .

gražu
Mieste yra ... gražu ................................................... .
Saloje yra .................................................................... .

skanus, skani
3. Pyragėlis yra ............................................................ .
4. Bandelė yra ............................................................. .

skanu
Man valgyti .................................................................. .
Valgyti bandeles .......................................................... .

sunkus, sunki
5. Darbas yra ................................................................ .
6. Užduotis yra ............................................................. .

sunku
Dirbti yra ...................................................................... .
Be draugų gyventi ........................................................ .

lengvas, lengva
7. Gyvenimas yra ......................................................... .
8. Kalba yra .................................................................. .

lengva
Gyventi yra .................................................................. .
Kalbėti lietuviškai yra .................................................. .

įdomūs, įdomios
9. Trakai yra ................................................................. .
10. Knygos yra ............................................................. .

įdomu
Trakuose yra ................................................................ .
Knygas skaityti yra ...................................................... .

26. Sugalvokite ir parašykite sakinių su toliau pateiktais žodžiais.
linksmas,
linksma,
linksma

liūdnas,
liūdna,
liūdna

pigus,
pigi,
pigu

geras,
gera,
gera

brangus,
brangi,
brangu

1. .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
2. .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
3. .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
4. .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
5. .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
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27. Atsakykite į klausimus pagal pavyzdį:
Ką paprastai mėgstate, darote, perkate, geriate, valgote,
kas paprastai patinka ar nepatinka?

Ko šiandien ar vakar valgėte, gėrėte, pirkote? Ko valgysite,
gersite, pirksite, turėsite rytoj?

Visi mėgsta kibinus.
Mums patinka vaniliniai ledai.
Vaikai mėgsta šokoladinius saldainius.

Šiandien valgėme kibinų.
Pirksime ......................................................................... .
Aš turiu .......................................................................... .

4 S CE N A
28. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ar mėgstate keliauti? Kodėl?
2. Kas jums kelionėse patinka, kas nepatinka?
29. Darbas poromis arba grupėmis.
a) Išvardykite kiek galima daugiau įvairiausių transporto priemonių.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

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

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

b) Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kokią transporto priemonę renkatės, kai
a) keliaujate į kitas šalis,
b) keliaujate po savo šalį,
c) gyvenate, studijuojate ir / ar dirbate mieste,
d) gyvenate ar atostogaujate kaime?
30. Kokiuose miestuose, šalyse buvote? Kur jums labiausiai patiko? Kodėl? Papasakokite apie
įdomiausią savo kelionę:
a) kur keliavote,
b) kada ir su kuo keliavote,
c) kokiomis transporto priemonėmis keliavote,
d) ką nauja pamatėte ir sužinojote kelionėje?
31. Aprašykite savo įdomiausią kelionę.
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
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VII. VAŽIUOJAME Į TRAKUS!!

32. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
Teiginys
1.
2.
3.
4.
5.

Teisingas






Draugams kelionė patiko.
Iš Trakų draugai grįžo vėlai vakare.
Vakare draugai eis į klubą.
Eglė nemėgsta kepti blynų.
Visi draugai vakarieniaus pas Eglę.

Neteisingas






1
2
3
4
5
33. Sujunkite klausimus su atsakymais.
c
a) Lėktuvu.
1. Kada išskrenda lėktuvas?
b) Galima autobusu, bet patogiau taksi.
2. Kodėl ten važiuojate?
c) 15.30 val.
3. Kaip planuojate keliauti?
d) Savaitei.
4. Ar keliausite vienas / viena?
5. Ar į oro uostą važiuosite autobusu? e) Noriu daugiau sužinoti apie šią šalį.
6. Ar brangiai mokėjote už bilietus? f) Ne, su draugu.
g) Ne, pirkome iš anksto, todėl sumokėjome nedaug.
7. Kuriam laikui išvažiuojate?

6

7

34. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų panašių klausimų (33 užduotis) ir atsakykite į juos.
35. Surašykite frazes į dialogą.

ateikit pas mus
vakarienės

buvo labai
smagu

Būtinai
ateisim

Klubą?

pamačiau ir
sužinojau

Jurgenas: Ačiū, buvo labai įdomu. Daug (1) ... pamačiau ir sužinojau ... .
Luka:
Ačiū tau, Eglute, (2) ............................................................. . Bet dar ne vakaras, gal vėliau į kokį
klubą nueiname?
Eglė:
(3) ............................................................. . Kažkaip nebesinori, žinok, po tos kelionės. Aš geriau
sugalvojau. Geriau jūs abu (4) .............................................................. . Aš iškepsiu bulvinių blynų.
Andrius: Ne kiekvienam Eglė blynus kepa!
Eglė:
Liaukis.
Jurgenas: (5) .............................................................., tiktai, kada? Ir pasakyk adresą, nes nebeatsimenu.
Eglė:
Štai adresas. Lauksim.

5 SCENA
36. Pažiūrėkite į nuotrauką ir pasakykite, ką matote. Kaip
manote, kas atsitiko? Koks raštelis yra po lova? Kaip jis ten
atsirado?
37. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir sugalvokite šiai situacijai
pavadinimą.
......................................................................................................... .
38. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.

Teiginys
Po kelionės Luka ir Jurgenas eina miegoti.
Draugai į svečius nori važiuoti taksi.
Jurgenas pametė Eglės adresą.
Vaikinai neprisimena namo numerio.

Teisingas





Neteisingas
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39. Surašykite sakinius A–F į dialogą.
A. Taksi.
B. Niekur nėra. Gatvė. Kokia buvo gatvė?
C. O aš eisiu pamiegoti, esu labai pavargęs.

D. Gal iškrito iš kišenės? Paieškokim kambary.
E. Įsidėjau į kišenę... Bet jo nėra!
F. Kokia dar arbata?

Jurgenas: Na ir dienelė! Aš einu į dušą.
Luka:
(1) ... O aš eisiu pamiegoti, esu labai pavargęs ... .
*
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:

Ką darome: važiuojam autobusu ar kviečiam taksi?
(2) .................................................................................................... .
Ar adreso nepamiršai?
(3) .................................................................................................... .
Pažiūrėk geriau. Gal kur kitur padėjai?
(4) .................................................................................................... .
Ant spintelės nėra, ant palangės taip pat... Kur jis gali būti?
Jurgenas: (5) .................................................................................................... .
Iš m raidės, na kaip ten, kaip ta arbata, kur kvepia...
Luka:
Jurgenas: (6) .................................................................................................... .
Na, kokia kokia... Mėtų, Mėtų gatvė, tikrai Mėtų. O namo numerio nežinau.
Luka:
Jurgenas: Tai kaip mes kviesime taksi?... Gėda, bet reikės skambinti Eglei.

40. Baikite rašyti sakinius. Pavartokite toliau pateiktus žodžius.
ant grindų

ant palangės

ant spintelės

iš kišenės

niekur

1. Eglės adresas iškrito ... iš kišenės ... .
2. Lapelis nukrito ............................................... .
3. Vaikinai lapelio ieškojo .............................. ir ......................................... .
4. Vaikinai ....................................... apieškojo.
5. Lapelio ........................................ nebuvo.
41. Kuo skiriasi šie sakiniai?
a) Per dieną aš pavargau.
a) Aš jau pavalgiau.
a) Šiąnakt gerai išsimiegojau.
a) Nusiminiau, kad neatėjai.
a) Nusiprausiau po dušu.
a) Greitai pasiruošiau eiti.
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b) Dabar esu pavargęs / pavargusi.
b) Esu pavalgęs / pavalgiusi. Esu sotus (-i).
b) Esu gerai išsimiegojęs / išsimiegojusi.
b) Esu nusiminęs / nusiminusi.
b) Esu nusiprausęs / nusipraususi.
b) Esu pasiruošęs / pasiruošusi.

visur

VIII PAMOKA

SVEIK GREIČIAU!
Kaip paklausti apie sveikatą
Kaip palinkėti pasveikti
Kaip kalbėti su gydytoju
Kaip išsikviesti greitąją pagalbą

1 SCENA
1. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ką jūs paprastai veikiate laisvalaikiu?
2. Ką jūs labiausiai norėtumėte veikti laisvalaikiu?
3. Kokį poilsį mėgstate – aktyvų ar pasyvų?
2. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
Teiginys
1.
2.
3.
4.

Teisingas





Luka nori sportuoti.
Jurgenas nenori eiti į sporto klubą.
Andrius kviečia draugus žaisti krepšinio.
Draugai susitaria susitikti krepšinio aikštelėje.

Neteisingas





3. Surašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius į dialogą.
aš tikrai
norėčiau

iki

išmoksi

eisim žaist
krepšinio

eisiu
pabėgioti

kas naujo

ką šiandien
veikti

lauksiu
jūsų

Andrius: Sveikas, Jurgenai. (1) ... Kas naujo ... ?
Jurgenas: Sveikas, Andriau. Nieko naujo, galvojam, (2) ....................................................... . Luka nori eit į sporto klubą, o aš dar nežinau. Gal (3) ....................................................... parke.
Andrius: Aš irgi kartais mėgstu pabėgioti. Bet šiandien mes su draugais (4) ....................................................... .
Gal ir jūs norėtumėt?
Jurgenas: (5) ....................................................... . Palauk, paklausiu Lukos. Luka, nori šiandien pažaisti krepšinį?
Luka:
Bet aš nemoku.
Jurgenas: (6) ........................................................ Gerai, Andriau, mes ateisim, tik pasakyk, kur ir kada.
Andrius: Mes susitinkame sporto salėje netoli mano namų. Ateikit apie ketvirtą valandą.
(7) ....................................................... prie namų. Gerai?
Jurgenas: Gerai. (8) ...................................................... .
Andrius: Iki.
4. Jūs esate Luka. Papasakokite apie Jurgeno ir Eglės pokalbį.
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5. Parašykite klausiamuosius žodžius: Ar? Kas? Ką? Kada? Kaip? Ko?
1. ...................................... sekasi?
2. ...................................... nemėgsti daryti laisvalaikiu?
3. ...................................... tu veiksi šį savaitgalį?
4. ...................................... tu moki žaisti šachmatais?
5. ...................................... mums paskambinsi?
6. ...................................... tau atsitiko?

Ačiū, gerai.
Aš nemėgstu sportuoti.
Eisiu į kiną.
Taip, moku.
Rytoj. Gerai?
Nieko.

6. Sugalvokite ir parašykite klausimus toliau pateiktiems atsakymams.
1. Kaip ... tau sekasi? ...........................
2. Kur .................................................. ?
3. Ką ................................................... ?
4. Ką ................................................... ?
5. Ką ................................................... ?
6. Ar .................................................... ?
7. Ar .................................................... ?
8. Kur .................................................. ?

Ačiū, puikiai.
Luka nori eiti į sporto klubą.
Eisiu pabėgioti.
Aš mėgstu bėgioti.
Eisime žaisti krepšinio.
Ne, nemoku.
Gerai, ateisim.
Prie mano namų.

7. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kokias sporto rūšis jūs žinote?
2. Ar jums patinka sportuoti? Kodėl?
3. Ar vaikystėje daug sportavote?
4. Kokia sporto šaka jums įdomiausia? Kodėl?
5. Kokia sporto šaka populiariausia jūsų šalyje?
6. Kaip manote, kodėl reikia (ar nereikia) sportuoti?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
8. Sakoma – „Sportuoti – sveika“. Ar pritariate tokiam pasakymui? Pateikite keletą argumentų už ir prieš.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
9. Laiškas draugui.
Jūsų lietuvis draugas laisvalaikiu niekur neina, tik guli lovoje ir skaito arba sėdi prie kompiuterio ar
televizoriaus. Parašykite draugui laišką ir
a) patarkite jam daugiau judėti;
b) paaiškinkite jam, kodėl taip reikia daryti;
c) pateikite jam pavyzdžių iš savo ar kitų patirties.
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10. Pasikeiskite laiškais su draugu ir parašykite atsakymą į draugo laišką.

2 SCENA
11. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir sugalvokite šiai situacijai pavadinimą.
.....................................................................................................................................................................................
12. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
Teiginys
1.
2.
3.
4.

Teisingas





Draugai žaidžia krepšinį.
Luka pargriuvo ir susižeidė.
Luka nenorėjo važiuoti į ligoninę.
Lukos koja sutino.

Neteisingas





13. Surašykite toliau pateiktus žodžius į dialogą.
į ligoninę

Luka:
Andrius:
Luka:
Andrius:
Luka:
Andrius:
Andrius:
Luka:
Andrius:

jautiesi

geriau

lūžo

skauda

skausmas

storesnė

Oi, kaip (1) ... skauda ... , negaliu paeit.
Kur skauda?
Čia skauda. Gal (2) ............................................... ?
Čia gali būti blogai. Reikia važiuoti (3) ................................................ .
Gal neskubėkime? Aš einu pasėdėsiu, gal (4) ............................................... praeis. O jūs žaiskit.
Na, gerai, sėdėk. Bet jeigu nebus (5) ............................................... , sakyk.
Kaip (6) ............................................... , Luka, ar geriau?
Žinai, skauda. Ir man atrodo, net koja (7) ............................................... pasidarė...
Gal nebelaukim. Važiuojam greičiau pas gydytoją.

14. Sujunkite.
1. Kaip jautiesi?
2. Ar tu sveikas?
3. Kada susirgai?
4. Ką tau skauda?
5. Ar turi temperatūros?
6. Gal tau reikia vaistų?
7. Kuo galėčiau tau padėti?

1
a) Prieš savaitę.
d
b) Taip, sveikas.
c) Tikrai nieko nereikia, ačiū.

2

3

4

5

6

7

d) Ačiū, gerai.

e) Galvą.
f) Ne, ačiū, turiu.
g) Truputį.
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15. Sudarykite taisyklingus sakinius. Žodžių tvarkos keisti nereikia.
1. Aš, skaudėti, koja.
.....................................................................................................................................................................................
2. Kur, tu, skaudėti?
.................................................................................................................................................................................. .
3. Reikėti, važiuoti, į, ligoninė.
................................................................................................................................................................................... .
4. Aš, pasėdėti, gal, skausmas, praeiti.
.................................................................................................................................................................................. .
5. Jūs, žaisti, toliau.
.................................................................................................................................................................................. .
6. Kaip, jaustis, Luka?
.....................................................................................................................................................................................
7. Aš, atrodo, koja, pasidaryti, storesnė.
.................................................................................................................................................................................. .
8. Greičiau, važiuoti, pas, gydytojas.
................................................................................................................................................................................... .
16. Sukurkite pasakojimą apie Lukos nesėkmę sporto aikštelėje. Pavartokite toliau pateiktus žodžius.
gerti,
geria,
gėrė

koja
ledas

lūžti,
lūžta,
lūžo

pargriūti,
pargriūva,
pargriuvo

paslysti,
paslysta,
paslydo

slidus, -i
slidu
sveikas, -a

skaudėti,
skauda,
skaudėjo

temperatūra
vaistai

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

3 S CE N A
17. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
a) Ar jūs rūpinatės savo sveikata? Kodėl?
b) Ką darote, kad būtumėte sveiki?
c) Ar dažnai einate pas gydytoją?
d) Ar klausote gydytojo patarimų?

18. Papasakokite grupei, ką sužinojote iš draugo.
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19. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.

Teiginys
Vaikinai yra poliklinikos registratūroje.
Jie atėjo prašyti pagalbos.
Registratorė paprašė dokumentų.
Luką apžiūrėjo gydytojas.

Teisingas





Neteisingas





20. Pažiūrėkite į nuotraukas ir papasakokite, ką matote, kas ir kur vyksta? Pavartokite toliau pateiktus žodžius.

apžiūrėti,
apžiūri,
apžiūrėjo

gydytojas, -a
kabinetas

gulėti,
guli,
gulėjo

kušetė
nelaimingas, -a

registratorė
registratūra

tvarstyti,
tvarsto,
tvarstė

21. Surašykite toliau pateiktus žodžius į dialogą.
asmens

atsitiko

pagalbos

pakvies

pasukite

skauda

susižeidė

Andrius:
Laba diena. Mums labai reikia (1) ... pagalbos ... .
Registratorė: O kas (2) ..................................... ?
Andrius:
Draugas (3) ..................................... koją. Jam labai (4) ..................................... . Mūsų draugas
užsienietis, iš Italijos.
Registratorė: Gerai. Prašom duoti draugo (5) ..................................... dokumentą. Prašom palaukti.
Eikite prie 213 kabineto ir laukite. Gydytojas jus (6) ...................................... .
Andrius:
O kur tas kabinetas?
Registratorė: Tiesiai koridoriumi iki galo ir (7) ..................................... į dešinę.
Andrius:
Ačiū.
22. Jūs esate Andrius. Parašykite Eglei žinutę ir pasakykite, kas atsitiko Lukai.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

4 SCENA
23. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
Teiginys
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luka atėjo pas gydytoją.
Lukai labai skauda koją.
Gydytoja apžiūrėjo Lukos koją.
Lukos koja lūžo.
Luka turi temperatūros.
Lukai negalima vaikščioti.

Teisingas







Neteisingas
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24. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kas atsitiko Lukai?
.....................................................................................................................................................................................
2. Ką jam skauda?
.................................................................................................................................................................................. .
3. Ar koja lūžo?
................................................................................................................................................................................... .
4. Ką patarė gydytoja?
.................................................................................................................................................................................. .
5. Kiek Lukai reikės gulėti lovoje?
.................................................................................................................................................................................. .
6. Ar Luka turi temperatūros?
.....................................................................................................................................................................................
7. Kokių vaistų išrašė gydytoja?
................................................................................................................................................................................... .
8. Kaip reikia gerti vaistus?
................................................................................................................................................................................... .
9. Ko Lukai negalima daryti?
................................................................................................................................................................................... .
25. Surašykite toliau pateiktus žodžių junginius į dialogą.
nieko baisaus

negalima vaikščioti

sutvarstys koją

turiu temperatūros

vaistų nuo skausmo

Gydytoja: (1) ... Nieko baisaus ... , koja nelūžo. Reikia dėti šaltą kompresą ir šiandien rytoj negalima vaikščioti.
Luka:
Ačiū, gydytoja. Bet man atrodo, kad aš (2) ................................................ .
Gydytoja: Prašom, pasimatuokite. Pažiūrėsim. Jūsų temperatūra normali. Išrašysiu jums
(3) ........................................................... . Gerkite po vieną tabletę du–tris kartus per dieną, jeigu labai
skaudės. Bet ne daugiau. Ir dar kartą kartoju – jums (4) .............................................. . Dabar gulkite –
slaugytoja jums (5)............................................................ .
Luka:
Labai ačiū, gydytoja.
Gydytoja: Sveikite.
26. Jūs esate Eglė. Parašykite Lukai elektroninį laišką.
Paklauskite: 		
a) kaip jis jaučiasi;
b) ar jam nereikia pagalbos;

c) ar galite jį aplankyti;
d) kada galite jį aplankyti;
e) ko jam atnešti.

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

27. Jūs esate Luka. Parašykite laišką Eglei ir atsakykite į visus jos klausimus.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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5 SCENA
28. Pažiūrėkite į nuotrauką
ir papasakokite, ką joje matote,
kas vyksta, kas ką veikia.

29. Ar jūs lankote draugus, kai jie guli ligoninėje ar serga namuose? Kodėl? Parašykite žinutę
sergančiam draugui ir palinkėkite jam greičiau pasveikti.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
30. Surašykite toliau pateiktus žodžius į dialogą.
jaučiuosi

sveik

jautiesi

skauda

neskauda

sirgti

pasveiksiu

rūpinatės
pasveiktum

rūpinsitės
pasveikti

Eglė: Labas, Luka. Kaip tu (1) ... jautiesi ... ? Ar labai (2)..................................... koją?
Luka: Ačiū, Eglute, kai tave matau, visiškai (3) ............................................ . Šiandien tikrai daug geriau
(4)............................................... .
Rūta: Atnešėme tau vaisių, kad greičiau (5) ........................................................ .
Luka: Ačiū, merginos. Labai gera (6) ........................................... , kai taip manimi
(7) ................................................. .
Eglė: Gal tu ko nors norėtum – ar vandens, ar sulčių?
Luka: Ne, ačiū, nieko nenoriu. Geriau ateikite, prisėskite, pasikalbėkime.
Rūta: Žinai, Luka, iki Kalėdų tu būtinai turi (8) .................................................... .
Eglė: Taip, (9) ........................................... kuo greičiau.
Luka: Jeigu ir toliau taip manimi (10) .............................................. , aš tikrai iki Kalėdų
(11)......................................... . Pažadu!
31. Sugalvokite ir parašykite klausimus toliau pateiktiems atsakymams.
1. .......................................................... ?
2. ........................................................... ?
3. .......................................................... ?
4. ........................................................... ?

Ačiū, daug geriau.
Beveik nebeskauda.
Ne, ačiū, nieko nenoriu.
Iki Kalėdų būsiu sveikas.

32. Jūs esate Luka. Papasakokite Jurgenui, ką šiandien veikėte ir kas jus aplankė, apie ką kalbėjotės su
merginomis.
33. Jūs esate Eglė. Papasakokite Andriui apie susitikimą su Luka.
34. Parašykite žinutę Lukai ir palinkėkite jam greičiau pasveikti.
norėčiau tau palinkėti ...
...greičiau sveik
linkiu tau ...
...būk sveikas
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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35. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite, ką darote ar ką reikėtų daryti, kai
a) skauda galvą, ........................................................................................................................................................ .
b) skauda gerklę, ....................................................................................................................................................... .
c) turite temperatūros, .............................................................................................................................................. .
d) skauda dantį, ........................................................................................................................................................ .
Papasakokite, ką jums patarė draugas.

36. Perskaitykite toliau pateiktą informaciją.
1. Papasakokite, ką sužinojote.
2. Kaip vertinate tokią telefono numerių įvairovę?
3. Kaip galima išsikviesti greitąją medicinos pagalbą jūsų šalyje?
4. Kaip greitai ji atvyksta?
5. Kokias paslaugas greitosios pagalbos gydytojas gali jums suteikti?
Greitąją medicinos pagalbą galima išsikviesti šiais nemokamais telefono numeriais:
• „Lietuvos telekomo“ laidiniu telefonu – 03;
• „Bitės“ – 033;
• „Omnitel“ – 103;
• „TELE2“ – 033;
• Mobiliuoju telefonu galima skambinti ir bendruoju pagalbos telefonu – 112 netgi be SIM kortelės. 112 – šiuo
Bendrojo pagalbos centro numeriu galima išsikviesti medikus, ugniagesius arba policiją.
Greitosios pagalbos ekipažas į iškvietimo vietą turi atvykti:
mieste – ne vėliau kaip per 15 min.
rajone – ne vėliau kaip per 25 min.
GMP (Greitoji medicinos pagalba) medikai neišrašo receptų, nedarbingumo lapelių ir pažymų bei nenustatinėja
girtumo ar narkotinio apsvaigimo laipsnio. Prireikus ligonį jie tik nuveža į ligoninę.
(Pagal spaudą)

37. Baikite rašyti sakinius. Informacijos ieškokite 36 užduoties tekste.
1. Jeigu jums reikia skubios medicinos pagalbos, .................................................................................................... .
2. Jeigu jūs skambinate iš Omnitel tinklo, ................................................................................................................ .
3. Jeigu jums reikia policijos pagalbos, .................................................................................................................... .
4. Jeigu kilo gaisras,................................................................................................................................................... .
5. Jeigu gyvenate mieste, .......................................................................................................................................... .
6. Jeigu jūs skambinate iš kaimo, ............................................................................................................................. .
7. Jeigu jums reikia recepto ar nedarbingumo lapelio, ............................................................................................. .
8. Greitosios medicinos pagalbos automobilis jus .................................................................................................... .
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IX PAMOKA

PASIRUOŠKIME ŠVENTĖMS!
Kaip pasakyti tikslą
Kaip palyginti

1 SCENA
1. Pažiūrėkite į nuotraukas ir pasakykite, kas, jūsų nuomone, jose pavaizduota.
Iš toliau pateiktų žodžių išrinkite joms pavadinimą.
Kokiu vienu žodžiu galėtumėte apibendrinti visas šias nuotraukas?

1. .................................................... .

3. .................................................... .

2. .................................................... .
Karaliaus Mindaugo
karūnavimo diena

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

Kaziuko
mugė

Naujieji
metai

4. .................................................... .
Nepriklausomybės
paskelbimo diena

Vėlinės

2. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Kokias šventes (šeimos, kalendorines, valstybines) švenčiate?
2. Kokia jūsų pati mėgstamiausia šventė? Kodėl? Kaip ją švenčiate?
3. Ar dovanojate / gaunate dovanų tos šventės proga?
Papasakokite, ką sužinojote iš draugų.
3. Užrašykite sveikinimo atviruką draugui /
draugei Naujųjų metų proga.
Sveikinu su ....................................................
ir linkiu ....................................................... .
Sveikinu ............................................. proga,
linkiu ........................................................... .
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4. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.

Teiginys
Eglė pakvietė Jurgeną ir Luką Kūčių vakarienės.
Kūčios Lietuvoje švenčiamos gruodžio pabaigoje.
Kūčios – visos šeimos šventė.
Jurgenas nupirks vyno šventės proga.

Teisingas





Neteisingas





5. Surašykite toliau pateiktus žodžius į dialogą.
darbų

ypatinga

kartu

kas tai labai toli

pagalbos

susirenka

šeima

vakarą vakarienės vieniši

Eglė:
Luka:
Jurgenas:
Eglė:

Ką veiksite antradienį?
Nežinau, iki antradienio (1) ... labai toli ... .
Nieko neplanuoju, o ką?
Ateikit pas mus į svečius Kūčių (2) .......................................... . Mes per Kūčias stengiamės su
(3) .......................................... visi būti kartu. O tuos, kurių šeimos yra kažkur toli, mes kviečiam pas
mus, kad nesijaustų (4) ........................................ .
Andrius: Tikrai ateikit, visiems (5) .................................... bus smagiau.
O kas yra Kūčios? Aš žinau Kalėdas, bet Kūčios... Nežinau, (6) ....................................... .
Luka:
Kūčios? Kūčios yra gruodžio 24-osios (7) ...................................... . Visi šeimos nariai nori būti
Eglė:
kartu. Vaikai, anūkai, proanūkiai (8) ........................................ pas tėvus arba senelius. Ir visi valgo
ypatingą Kūčių vakarienę. O kuo ji (9) ........................................... , ateisit pas mus ir pamatysit.
Jurgenas: O tai ką mums atsinešti? Gal vyno?
Eglė:
Ne, ne, nieko nereikia. Tiktai ateikit prieš vakarienę gerokai anksčiau, nes, manau, kad reikės
(10) .......................................... .
Andrius: Mamytė visą laiką visokių (11) .......................................... prisigalvoja. Tikrai ateikit antradienį.
Lauksim jūsų.
6. Raskite dialoge sakinius, kurie reiškia kvietimą ir juos perrašykite.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. Pagal pavyzdį sukurkite daugiau kvietimų su toliau pateiktais žodžiais. Pvz.: Ateikite pas mus Kūčių vakarienės.
išgerti

pietūs
kava
vynas
alus
Naujieji metai
filmas
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kviesti

paragauti

pažiūrėti

švęsti

valgyti...

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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8. Parašykite kvietimą draugui / draugei iš kito miesto:
a) pasakykite, kokia proga kviečiate;
b) kada ir kur jis / ji turėtų atvažiuoti;
c) paprašykite, kad jums parašytų, ar jis / ji dalyvaus jūsų šventėje, ar ne.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
9. Pasikeiskite laiškais su draugais. Parašykite atsakymą į laišką:
a) padėkokite už kvietimą
b) parašykite, ar atvažiuosite į jo šventę.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2 SCENA
10. Surašykite toliau pateiktus žodžius į dialogą.
gausiu

neprižadu

pasistenk

randa

susitvarkysime

staltiese

šieno

užduotis

vakarienės

Andriau, tau ir tavo draugams šiandien svarbi (1) ... užduotis ... : turite parnešti namo saujelę
(2) .................................... . Vakare padėsime po (3) .................................... .
Andrius: Kur aš (4) .................................... šieno mieste?
Mama: O tu (5) ..................................... . Sakoma: kas ieško, tas (6) ..................................... .
Andrius: Gerai, pasistengsim. Bet nieko (7) ..................................... . Abejoju, kad galima rasti šieno viduržiemy.
Mama: Na, ir puiku. Mes su Egle (8) .................................... , ir eisime ruošti Kūčių (9) .................................. .
Mama:

11. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Ko mama prašė Andriaus?
.....................................................................................................................................................................................
2. Kaip manote, ar Andriui užduotis patiko?
................................................................................................................................................................................... .
3. Ar Andrius tiki, kad jam pavyks atlikti užduotį?
................................................................................................................................................................................... .
4. Kokius darbus prieš šventes turi padaryti mama ir Eglė?
................................................................................................................................................................................... .
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12. Sujunkite. Parašykite po sakinį su šiais junginiais.
1. plauti
2. rinkti
3. siurbti
4. skalbti
5. šluoti
6. tvarkyti
7. valyti

a) dulkes
b) kilimą
c) kiemą

d) grindis

1

2

3

4

5

6

7

d

e) daiktus
f) kambarį
g) drabužius

1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................................................................
13. Darbas poromis arba grupėmis.
1. Papasakokite draugui, kaip jūs ruošiatės šventėms, kaip tvarkote savo namus, ką darote.
2. Ar jums svarbu, kad namai būtų tvarkingi visada ar tik per šventes? Kodėl?
Papasakokite grupei, ką sužinojote iš draugo.
14. Pažiūrėkite į nuotraukas. Pasakykite, kas jose pavaizduota.
Palyginkite nuotraukas. Pasakykite, kaip atrodo kambariai, kaip padėti daiktai ir pan.
gražus kaip…
gražesnis negu…
pats gražiausias…

gražu kaip…

gražiau negu…
gražiausia…

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
15. Palyginkite miestus, šalis, darbus, paskaitas, grupės draugus... Pavartokite toliau pateiktus žodžius.
aukštesnis

didesnis

greitesnis

linksmesnis

liūdnesnis

lengvesnis

lėtesnis

sunkesnis

šviesesnis

žemesnis
....................................................................................................................................... tamsesnis
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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Pasakykite, kas ką daro.
aukščiau

dažniau

ilgiau

geriau

greičiau

lengviau

lėčiau

rečiau sunkiau

švariau

trumpiau

... Alesandras iš Italijos lietuviškai kalba geriau negu aš ............................................................... žemiau
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
16. Pasakykite pagal pavyzdį:
Ruošiu vakarienę – Einu / Einame ruošti vakarienės ................................................................................................
Plaunu grindis –
....................................................................................................................................................
Skalbiu drabužius – .....................................................................................................................................................
Siurbiu kilimą –
.....................................................................................................................................................
Šluoju kiemą –
....................................................................................................................................................
Tvarkau kambarį – .....................................................................................................................................................
Valau dulkes –
.....................................................................................................................................................
Valgau pietus –
.....................................................................................................................................................

3 SCENA
17. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ar puošiate eglutę prieš šventes – Kalėdas ar Naujuosius metus? Kodėl? Jeigu puošiate – kuo puošiate?
2. Kaip atrodė jūsų vaikystės eglutė? Ar dabar ji kitokia?
3. Kokią šventę labiausiai mėgote vaikystėje? Kodėl?
4. Ar jūsų šalyje yra tradicija dėti po eglute dovanas?
Papasakokite grupei, ką sužinojote iš draugo.
18. Surašykite toliau pateiktus žodžius į dialogą.
gaudavau

Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:

gražios

gražu

kabėdavo

likdavo

patinka

senelio

tikėkimės

žaisliukai

Susitvarkėme namus. Galime dabar ir eglutę puošti. Kur mūsų (1) ... žaisliukai ... ?
Tuoj atnešiu.
Kaip (2) ................................ ! Mūsų laikais eglutės buvo irgi labai (3) ................................ . Puošdavom mes jas obuoliukais, žaisliukais iš šiaudų, saldainiukais.
O tie saldainiai ant eglutės ar ilgai (4) ................................ ?
Taip, taip. Nuo Kalėdų iki Naujųjų metų (5) ................................ tik popierėliai.
Ką tu gaudavai vaikystėje dovanų nuo Kalėdų (6) ................................ ?
(7) ................................ . Po egle dažniausiai saldainių, kartais knygelę rasdavau po egle.
Ir man labai (8) ................................ gauti dovanas nuo Kalėdų senelio.
(9) ................................ , kad ir šiemet gausim kaip ir kiekvienais metais.

19. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Ką dabar veikia Eglė ir jos mama?
.....................................................................................................................................................................................
2. Kuo jos puošia eglutę?
................................................................................................................................................................................... .
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3. Apie ką kalbasi Eglė su mama?
................................................................................................................................................................................... .
4. Kuo puošdavo eglutę mama, kai dar buvo maža?
................................................................................................................................................................................... .
5. Ką mama vaikystėje rasdavo po eglute?
................................................................................................................................................................................... .
6. Ar Eglė tikisi šįkart po eglute rasti dovanų?
................................................................................................................................................................................... .
20. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ką jūs paprastai veikiate švenčių dienomis?
2. Ar šventes švenčiate namuose, ar kur nors einate ar važiuojate, gal ką nors aplankote?
3. Ar jums patinka šventinės dienos, ar jums per šventes būna linksma, o gal nuobodu ir liūdna? Kodėl?
Papasakokite grupei, ką sužinojote iš draugo.

4 S CE N A
21. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir įrašykite į dialogą praleistus žodžius.
Andrius: Laba diena. Gal turit (1) ……………………………..?
Pardavėja: Ne, tikrai neturim. Važiuokit (2) …………………………….. , gal ten rasit.
*
Andrius: O, kokios gražios (3) …………………………….. . Nupirksiu Eglei. Mamai ir tėčiui dovaną turiu, o
Eglei – ne. Padovanosiu jai šiltas pirštines, nes jos rankos visada (4) …………………………….. .
Luka:
Tikrai gera (5) …………………………….. . Eglutei turėtų patikti. Jurgenai, aš dar neturiu Eglutei
(6) …………………………….. . O tu?
Jurgenas: Aš irgi (7) …………………………….. . Reikia paieškoti. Susitinkam šioje vietoje po
(8) …………………………….. , gerai?
Andrius: Gerai.
22. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Ko vaikinai ieško parduotuvėse?
.....................................................................................................................................................................................
2. Ką jiems pasiūlė pardavėja?
................................................................................................................................................................................... .
3. Ką pamatė turguje Andrius?
.....................................................................................................................................................................................
4. Kam Andrius nupirko dovaną?
................................................................................................................................................................................... .
5. Kodėl Andrius nori dovanoti pirštines?
.....................................................................................................................................................................................
6. Ką suprato Luka ir Jurgenas, kai Andrius išrinko pirštines?
................................................................................................................................................................................... .
7. Ką ir kam pirko Luka?
.....................................................................................................................................................................................
8. Ką ir kam pirko Jurgenas?
................................................................................................................................................................................... .
23. Kur jūs perkate Lietuvoje? Ar mėgstate pirkti turguje? Kur paprastai savo šalyje perkate maisto
produktus ir drabužius?
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24. Palyginkite: kuo skiriasi turgus nuo parduotuvės:
a) kaip atrodo parduotuvė ir kaip atrodo turgus;
b) kuo skiriasi ir kuo panašios prekės, kuriomis prekiaujama parduotuvėje ir turguje;
c) ar panašios, ar skiriasi tų prekių kainos parduotuvėje ir turguje;
d) kuo panašus ir kuo skiriasi pirkimo procesas parduotuvėje ir turguje.
Užpildykite toliau pateiktą lentelę.
Parduotuvė
Turgus
Panašu
Skiriasi
Panašu
Skiriasi
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................

5 SCENA
25. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir įrašykite į dialogą praleistus žodžius.
Andrius:
Ūkininkas:
Andrius:
Ūkininkas:

Laba diena, gal jūs turit (1) ............................................. ? Gal parduodat šieną?
O kam tau, (2) .................................................... , to šieno reikia?
Mama prašė, nori (3) .................................................. padėti Kūčioms.
Jeigu tik tiek nedaug, tai aš tau galiu jo (4) .................................................. . Tik tiek kad čia aš jo
neturiu, reikia važiuot (5) ........................................................ .
*
Ūkininkas: Jūs palaukit, aš tuoj (6) ................................................... . Štai tiek po staltiese turėtų
(7) ........................................................................ tikrai.
Andrius: Ačiū, (8) ................................................... labai apsidžiaugs.
Ūkininkas: Slėpk tuos pinigus, tu geriau saldainių (9) ................................................... nupirk. Ir
(10) ................................................... linkėjimus perduok.
Andrius: Ačiū, gerai – ir saldainių nupirksiu, ir linkėjimus perduosiu. Linksmų jums
(11) ................................................... !
Ūkininkas: Linksmų Kalėdų ir tau.
26. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.
5.

Teiginys
Draugai turguje kalba su ūkininku.
Ūkininkas pažada duoti šieno.
Draugai važiuoja į kaimą.
Andrius sumoka ūkininkui už šieną.
Ūkininkas perduoda linkėjimus Andriaus mamai.

Teisingas






Neteisingas






27. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kodėl vaikinams reikia šieno?
2. Ar ūkininkas turi šieno turguje?
3. Ar ūkininkas pardavė šieno?
4. Ką ūkininkas pasakė Andriui?
5. Ką pažadėjo Andrius?

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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28. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Apie ką pagalvojate, kai išgirstate žodį kaimas?
2. Ar jums patinka kaimas? Ar norėtumėte jame gyventi? Kodėl?
3. Kuo skiriasi miesto ir kaimo gyvenimas (pakalbėkite apie žmones, darbus, pramogas, kultūros renginius
ir pan.)?
Papasakokite grupei, ką sužinojote iš draugo.
29. Pažiūrėkite į nuotraukas. Pasakykite kuo daugiau skirtumų tarp miesto ir kaimo.

30. Užpildykite lentelę apie miesto ir kaimo privalumus ir trūkumus. Padarykite išvadą iš gautų lentelės
rezultatų – kur sveikiau, kur ramiau, kur linksmiau, kur įdomiau būtų gyventi.
Miestas
Kaimas
Privalumai
Trūkumai
Privalumai
Trūkumai
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. ............................................. .............................................
31. Papasakokite, ką žinote apie kaimo turizmą. Ar jis populiarus jūsų šalyje? Ar norėtumėte atostogauti
Lietuvos kaime?
32. Perskaitykite tekstus. Kurią sodybą pasirinktumėte jūs? Kodėl?
Jeigu ieškote privatumo ir ramybės, atvažiuokite į mūsų sodybą.
Tai viena uždara sodyba, kurioje galėsite jaustis laisvai, nes aplink nebus pašalinių žmonių. Sodyba yra ant ežero
kranto. Ežeras didelis, švarus, jame yra daug žuvų. Visa sodyba nuomojama tik vienai asmenų grupei. Sodyboje yra
pirtis, valtis ir viskas, ko reikia jūsų poilsiui ir visa tai papildomai nekainuoja.

Mūsų sodyba maloniai kviečia jus apsilankyti ramiame Lietuvos kaime netoli Druskininkų miesto prie nedidelio
ežero.
Šioje sodyboje yra du namai su terasomis, kuriuose įrengti jaukūs kambariai.
Yra banketinė salė 50 žmonių, lauko kubilas, pirtis, valtis, sūpynės vaikams.
Čia galima švęsti vestuves, jubiliejus. Mėgstantys aktyvų poilsį gali žvejoti, plaukioti valtimis, pasistatyti palapines, žaisti tinklinį ar prie laužo ar židinio praleisti romantišką vakarą.
(Pagal spaudą)
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33. Darbas poromis arba grupėmis.
1. Pažiūrėkite į toliau pateiktą sodybose teikiamų paslaugų ir pramogų sąrašą.
2. Pasitarkite su draugais, kokių paslaugų norėtumėte kaimo turizmo sodyboje – ko jums būtinai reikia ir
ko gali nebūti.
3. Paaiškinkite, kodėl jums reikalinga ar nereikalinga viena ar kita paslauga.
Sodybose teikiamos paslaugos ir pramogos
Maitinimas

Židinys

Tualetas

Dušas

Draudžiama atsivežti gyvūnus

Leidžiama atsivežti gyvūnus

Draudžiama rūkyti viduje

Internetas

Muzikos aparatūra

Vaizdo aparatūra

Sąlygos šventėms organizuoti

Sąlygos konferencijoms ir seminarams

Pritaikyta vaikams

Pirtys

Pritaikyta neįgaliesiems

Sportas, aktyvus laisvalaikis
Vandens pramogos
(Pagal spaudą)
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1 S CE N A
1. Perskaitykite tekstą apie lietuvių Kūčių tradicijas.
1. Pasakykite, ką reikia ir ko nereikia daryti šią dieną. Kodėl?
2. Baikite rašyti sakinius.
Kūčių tradicijos
Kūčios būdavo didelė šventė. Yra daug Kūčių burtų ir tradicijų. Prieš Kūčias žmonės užbaigdavo visus darbus. Kūčių dieną buvo draudžiama dirbti triukšmą sukeliančius darbus. Sakydavo, kad dėl triukšmingų darbų
kitą vasarą bus daug audrų su kruša.
Kai baigdavo visus dienos darbus, žmonės prausdavosi. Pirmiausia nusirengusius iki juosmens vyrus prausdavo šeimininkės arba merginos, paskui prausėsi moterys. Vėlesniais laikais prausdavosi pirtyse ar kubiluose.
Kūčių vakarienę valgydavo, kai užtekėdavo Vakarinė žvaigždė. Ant stalo dėdavo šieno, tada ant šieno tiesdavo staltiesę ir dėdavo patiekalus. Pastatydavo žvakių. Prie stalo susirinkdavo visa šeima, pakviesdavo vienišus
kaimynus.
Prieš valgydami visi atsistodavo. Vyriausias šeimos narys garsiai melsdavosi, o paskui visi vieni kitiems
linkėdavo sveikatos, laimės. Ant stalo palikdavo maisto vėlėms.
(Pagal spaudą)

1. Prieš Kūčias .......................................................................................................................................................... .
2. Kūčių dieną negalima ........................................................................................................................................... ,
nes ......................................................................................................................................................................... .
3. Kai pasiruošdavo šventėms, moterys ir merginos ................................................................................................. ,
o ............................................................................................................................................................................ .
4. Kai užtekėdavo Vakarinė žvaigždė, ....................................................................................................................... .
5. Ant stalo ....................................................................................................., o paskui tiesdavo ..............................
............................................................................................................................................................................... .
6. Kviesdavo prie stalo ir tuos, kurie neturėjo ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................................... .
7. Dalį maisto ............................................................................................................................................................ .
2. Darbas poromis arba grupėmis.
Pasikalbėkite:
a) kokių žinote savo tautos švenčių tradicijų;
b) kokių tradicijų jūs laikotės;
c) kaip vertinate šias tradicijas?
Papasakokite grupei, ką sužinojote iš draugų.
3. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pasakykite, kokios tradicijos minimos įraše ir kokia jų prasmė.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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4. Surašykite toliau pateiktus žodžių junginius į dialogą.
gerų
žmonių

mes
pažįstam

negalima
sėstis

šieno
radot

taip
ilgai

tas
randa

žvaigždė
pasirodė

žvaigždžių
neskaičiuojam

Eglė:

Pagaliau grįžot. Kur (1) .............................................. užtrukot? Mes jau su mama pradėjom jaudintis.
(2) .............................................. ?
Andrius: Kas ieško, (3) .............................................. . Linkėjimai nuo Antano!
Mama: Kokio dar Antano? Aš tokio nepažįstu!
Andrius: Tu gal ir nepažįsti, bet (4) .............................................. . Jis tau šienelio padovanojo.
Mama: Džiaugiuos, kad yra dar (5) .............................................. . Berniukai, gal jau Vakarinė
(6) .............................................. danguje?
Luka:
Tai kad mes (7) .............................................. .
Mama: Kol nėra pirmosios žvaigždės, (8) .............................................. prie Kūčių stalo. Tokia tradicija.
Jurgenas: Einam paieškoti tada tos žvaigždės!

2 SCENA
5. Perskaitykite tekstą. Atsakykite į toliau pateiktus klausimus.
Kūčių stalas
Kūčios ir Kalėdos yra pačios archajiškiausios ir didžiausios metų šventės. Labai svarbu išsaugoti ir vaikams
perduoti tradicinius patiekalus, kad jie žinotų, jog turime savo tautinių papročių ir tradicinių patiekalų.
Kūčių patiekalai – tai seni tradiciniai patiekalai, todėl nepridėkite į juos dabar labai populiarių egzotinių
prieskonių. Kūčiukai su cinamonu jau nebebus tikri lietuviški kūčiukai.
Kūčių pavadinimas atsirado nuo ritualinio valgio kūčios. Kalbininkas ir istorikas Kazimieras Būga teigė,
kad lietuviai žodį „kūčia“ pasiskolino iš senovės graikų (tą pačią reikšmę turi graikiškas žodis „kukkia“). Tai
patiekalas iš aguonų, kviečių ar miežių, pupų, žirnių su bičių medumi ir skirtas pavaišinti protėvių vėlėms, taip
pat ir patiems valgyti. Mūsų laikais šį patiekalą pakeitė kūčiukai su aguonų pienu. Per Kūčias nevalgome mėsos
ir gyvulinių produktų – pieno, sviesto, grietinės, kiaušinių ir pan. Tik vėliau ant Kūčių stalo atsirado žuvis.
Taigi, nors per Kūčias valgome 12 patiekalų, bet nepersivalgome. Skaičius 12 pagal pagonišką tradiciją
reiškia 12 mėnesių, pagal krikščionišką – 12 apaštalų.
(Pagal spaudą)

1. Apie kokias šventes čia kalbama?
.....................................................................................................................................................................................
2. Kaip vertina šias šventes?
................................................................................................................................................................................... .
3. Iš kur kilo Kūčių pavadinimas?
.....................................................................................................................................................................................
4. Kaip tekste vadinami šios šventės patiekalai?
................................................................................................................................................................................... .
5. Kas tekste sakoma apie naujus valgių receptus?
.....................................................................................................................................................................................
6. Iš ko gaminamas pagrindinis Kūčių valgis?
................................................................................................................................................................................... .
7. Ko per Kūčias negalima valgyti?
.....................................................................................................................................................................................
8. Kodėl per Kūčias niekas nepersivalgo?
................................................................................................................................................................................... .
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6. Pažiūrėkite į nuotraukas. Papasakokite, ką matote.

1. .................................................... .

2. .................................................... .

7. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.
5.

Teiginys
Andrius padėjo Eglei užtiesti staltiesę.
Ant stalo buvo dvylika patiekalų.
Ant stalo buvo padėta sausainių.
Kūčiukus valgo su aguonų pienu.
Kūčiukai dar vadinami vėlių duonele.

Teisingas






8. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir papasakokite, kaip Eglė ruošė stalą vakarienei.
Jums gali padėti toliau pateikti žodžiai.
baltas, -a

staltiesė

šienas

dėti,
deda,
dėjo

pakloti,
pakloja,
paklojo

Neteisingas






užtiesti,
užtiesia,
užtiesė

9. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Atsakykite į klausimus.
1. Kaip reikia paruošti Kūčių stalą?
.....................................................................................................................................................................................
2. Kiek ant stalo turi būti valgių?
................................................................................................................................................................................... .
3. Kodėl toks skaičius valgių turi būti ant stalo?
.....................................................................................................................................................................................
4. Kodėl būtinai reikia paragauti visų valgių?
................................................................................................................................................................................... .
5. Kokie yra specialūs Kūčių valgiai?
.....................................................................................................................................................................................
6. Kodėl kepami kūčiukai?
................................................................................................................................................................................... .
7. Kaip dar kitaip vadinami kūčiukai?
................................................................................................................................................................................... .
10. Darbas poromis arba grupėmis.
A. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
a) kas jūsų šeimoje paprastai per šventes dengia stalą;
b) kaip padengiate stalą;
c) ar įprasta ant stalo tiesti staltiesę;
d) ar jums svarbu, kokiais įrankiais ir iš kokių indų valgote ar geriate. Kodėl?
Papasakokite, ką sužinojote iš draugų.
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B. Pasitarkite su draugais ir kartu padenkite stalą romantiškai vakarienei. Pavartokite toliau pateiktus žodžius.
lėkštė, lėkštutė, dubenėlis, puodukas,
stiklinė, taurė,
kairėje, dešinėje,

šaukštas, šaukštelis,
peilis, šakutė,

vaza, staltiesė, servetėlė, gėlė,
žvakė, žvakidė,

padėti, pamerkti, užtiesti, uždegti.

11. Surašykite sakinius A–F į dialogą.
A. O kodėl turėtų būti dvylika?
B. Čia ne sausainukai, čia kūčiukai.
C. Andriau, padėk man staltiesę užtiesti!
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Mama:
Luka:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Mama:
Andrius:

D. Mes juos valgome vienus arba su aguonų pienu.
E. Ir papasakosiu mūsų visas tradicijas.
F. Man tai neskanu, bet tradicijos yra tradicijos.

Na, kur tas šienas? O! (1) ... C ... . Andriau, padėk man staltiesę užtiesti! Luka, ačiū. Už kraštų paimk,
eik į kitą stalo pusę. Puiku... Pradėkit skaičiuot, ar yra dvylika patiekalų.
Vienuolika.
Vienuolika?
(2) ............................................................................................................................. .
Dvylika, nes metai turi dvylika mėnesių, kad visus metus būtume sotūs. Ir turite paragauti visų patiekalų.
O, kokie maži sausainukai!
(3) ...................................................................................................................................... .
Kačiukai? Kaip ten sakei?
Kū-čiu-kai. Na, mes juos kepame ir valgome tik per Kūčias ir Kalėdas. Nuo to ir yra kilęs jų pavadinimas.
(4) ................................................................................................................................. .
Su kokiu pienu? Aš nesu girdėjęs – aguonų?
Taip, Luka, va šitas aguonų pienas. Jis gaminamas taip: reikia aguonas pamerkti, tada jas sutrinti,
užpilti vandeniu, galima įdėti medaus. Tuomet įsidedi kūčiukų ir viską valgai. Labai skanu.
(5) ...................................................................................................................................... .
Labai norėčiau paragauti to aguonų pieno su kūčiukais.
Mūsų protėviai tikėjo, kad mirusiųjų artimųjų vėlės ateina prie stalo Kūčių naktį. Todėl kepdavo
vėlėms kūčiukų – vadino juos vėlių duonele.
Įdomu, aš šito nežinojau.
Visi Kūčių valgiai yra labai svarbūs. Va, kaip tik mama ateina ir papasakos, kuo yra svarbūs Kūčių valgiai.
Taip, Eglute, tuoj persirengsiu ir grįšiu. (6) ......................................................................... . Andriau,
pakviesk tėtį prie stalo.
Gerai, tuojau.

3 SCENA
12. Pažiūrėkite į nuotraukas. Papasakokite, ką jose matote.

1. .................................................... . 2. .................................................... .

3. .................................................... .

4. .................................................... .
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13. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir įrašykite į tekstą tinkamus žodžius.
Mama: Ar jau apžiūrėjote visus valgius? Viskas, kas yra ant stalo, yra simboliška.
Virti grūdai – kad visus metus turėtume (1) ... duonos ... , pupos, žirniai – kad kuo mažiau būtų
(2) ........................................... , riešutai – kad būtume (3) ........................................ , medus – kad
būtume (4) ........................................... visus metus. Spanguolės apsaugo nuo (5) .................................... .
Duona visada yra ant stalo. Nevalgome (6) ................................................... , bet valgome
(7) ........................................... , dažniausiai silkės, grybų, burokėlių, raugintų kopūstų. Kūčių gėrimas
yra (8) ........................................... . Mes turime (9) ........................................... kisieliaus. Ir visada yra
(10) ........................................... su (11) ........................................... – maistas vėlėms.
14. Baikite rašyti sakinius.
1. Kad visus metus turėtume duonos, per Kūčias valgome ... virtus grūdus ........................................................ .
2. Kad kuo mažiau būtų ašarų, valgome ................................................................................................................... .
3. Kad būtume stiprūs, reikia valgyti ........................................................................................................................ .
4. Kad būtume sveiki visus metus, valgome ............................................................................................................ .
5. Kad būtume saugūs ir apsigintume nuo priešų, valgome ..................................................................................... .
15. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir pasakykite, ko per vakarienę visiems palinkėjo:
tėtis
mama
Eglė
Andrius
Jurgenas
Luka

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

Būk sveikas!

Linkiu, kad
būtum sveikas...

Linkiu, kad visi
metai būtų...

Linkiu, kad tau
sektųsi darbas...

Sėkmės!

Linkiu, kad tau
viskas sektųsi.

Linkiu
sėkmės!

Visus metus
būk.......

16. Ko jūs palinkėtumėte Naujųjų metų proga, pvz.:
a) savo seneliams ......................................................................................................................................................
b) tėvams ....................................................................................................................................................................
c) broliams ir seserims ...............................................................................................................................................
d) draugams
. .................................................................................................................................................................
e) geriausiai draugei ar draugui ...................................................................................................................................
f) vaikui ......................................................................................................................................................................

4 S CE N A
Kai kurie lietuviai tiki prietarais ir sako:
Jeigu per kelią perbėgo juoda katė, lauk nelaimės.
Iki Kūčių dienos reikia grąžinti visas skolas. Priešingu atveju visus ateinančius metus trūks pinigų ir
reikės skolintis.
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17. Darbas poromis arba grupėmis. Paklauskite vieni kitų ir atsakykite:
1. Ar jūs tikite prietarais ir burtais? Kodėl?
2. Kokių žinote prietarų ar burtų? Gal ką nors jums pasakojo seneliai ar proseneliai? Papasakokite.
18. Perskaitykite tekstą. Baikite rašyti sakinius.
Kūčių naktį nuo senų senovės žmonės spėdavo ateitį. Jie tikėjo, kad šią naktį gali sužinoti, kokie – sėkmingi
ir turtingi, ar ne – bus kiti metai.
Ši data yra reikšminga, paslaptinga ir mistiška. Kūčios – tai paskutinė ilgiausia naktis. Po Kūčių vėl ilgėja
diena, grįžta šviesa. Tai laikas, kai atsisveikiname su praeitimi, pradedame kurti ateitį. Todėl šią naktį žmonės
tikėjo stebuklais.
Įdomūs yra Kūčių burtai. Iš po staltiesės ištrauktas ilgas šiaudas reiškė ilgą ir laimingą gyvenimą. Kokių
grūdų po šienu šeimininkas rasdavo daugiausiai, tokių daugiausiai ir sėdavo, nes jų derlius turėjo būti geriausias. Daug žvaigždžių danguje reiškė derlingus metus, kad miške bus daug grybų. Stiprus vėjas – daug riešutų
ir obuolių. Jei daug lyja, bus daug grūdų. Vaismedžius, kad duotų daug vaisių, apvyniodavo šiaudais. Sočiai
pašerdavo gyvulius.
Merginos mėgo vedybų burtus: jos klausydavo, kurioje pusėje šunys loja – vadinasi, iš ten bus mylimasis;
kiek paims malkų vienu kartu – porinį ar neporinį skaičių – reiškia, kad mergina ištekės arba neištekės.
Sakydavo, kad Kūčių naktį lygiai 12 valandą kalba gyvuliai ir bitės. Jeigu išgirsi, žinosi savo ateitį. Vidurnaktį šuliniuose vanduo sekundei pavirsta vynu. Tas, kas jo išgers, žinos viską.
(Pagal spaudą)

1. Iš po staltiesės ištrauktas ilgas šiaudas rodė, ... kad laukia ilgas ir laimingas gyvenimas .......................... .
2. Sėdavo tokius grūdus, kokių ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
3. Kad kitais metais bus geras derlius, rodė ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
4. Jeigu pūsdavo stiprus vėjas, ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
5. Jeigu daug lydavo ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
6. Iš kurios pusės šunys loja, iš ten .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
7. Kūčių naktį kalba .................................................................................................................................................. .
8. Vidurnaktį lygiai 12 val. vanduo .......................................................................................................................... .
19. Pažiūrėkite į nuotraukas ir papasakokite, ką jose matote.

1. .................................................... .

2. .................................................... .

20. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.

Teiginys
Visi baigė valgyti vakarienę.
Draugai pradėjo burti iš šiaudų.
Andrius pasiūlė dar vieną burtą.
Eglė ir Luka paėmė tiek pat kūčiukų.

Teisingas





Neteisingas
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21. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Pasakykite, apie kokius burtus jame kalbama. Ar jūsų šalyje per šventes yra
panašių tradicijų? Kokių? Ką jos reiškia?
22. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir surašykite toliau pateiktus žodžius ir žodžių junginius į dialogą.
Devyni

ilgą ir laimingą

Septyni

turės porą

Mama:
Luka:
Jurgenas:
Mama:

Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Mama:

Eglė:
Andrius:
Luka:
Jurgenas:

sunkus

turtingas

šešis

teks palūkėti (palaukti)

vestuvės

traukti šiaudus

visus metus

Na, ar jau visi sotūs?
Taip. Ačiū, viskas buvo labai skanu.
Būsiu sotus (1) ... visus metus ... . Ačiū.
Tada laikas burtams. Po staltiese turime šieno, galime pradėti (2) ............................................... .
Ilgas ir tiesus šiaudas reiškia (3) ............................................... gyvenimą, storas ir šakotas šiaudas –
(4) ............................................... gyvenimas laukia, o trumpas, kreivas, sulūžęs –
(5) ............................................... gyvenimas laukia.
Ir aš žinau vieną burtą. Eglute, nori sužinoti savo ateitį: bus kitais metais (6) ............................................... ,
ar ne?
Oi, šitas burtas tinka ne tik man, bet ir tau, ir tavo draugams.
Na, Jurgenai ir Luka, užsimerkite.
Ir aš noriu.
Užsimerkite… Luka!
Ačiū.
Tėti, tu man palaikyk.
O dabar visi suskaičiuokite. Kas turite porinį skaičių: du, keturis, šešis ir aštuonis, tas šiemet
(7) ............................................... . O kas turite tris, penkis, septynis ir devynis, šiemet
(8) ............................................... .
Aš turiu (9) ............................................... .
(10) ............................................... .
(11) ............................................... .
Šeši.

5 S CE N A
23. Pažiūrėkite į nuotraukas ir pasakykite, ką jose matote, kas vyksta.

1. ...................................................................... .

2. ...................................................................... .

24. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir pasakykite, su kokia švente visi sveikina vieni kitus.
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25. Pažiūrėkite vaizdo įrašą. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – neteisingi.
1.
2.
3.
4.
5.

Teiginys
Kalėdų rytą Eglė atsikėlė pirma.
Po eglute buvo dovanų.
Eglė pažadino vaikinus.
Dovanų gavo visi.
Eglė gavo dvi vienodas dovanas.

Teisingas






Neteisingas






26. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir įrašykite praleistus žodžius.
Eglė:
Mama:
Tėtis:
Eglė:

Tėti, mama, su šventom Kalėdom!
Ir tave, (1) …………………………………. , su šventėm!
Būk sveika ir laiminga, (2) ……………………………….. !
Na ką, einu (3) ……………………………………. , pažiūrėsiu, ką man atnešė Kalėdų senelis dovanų –
juk buvau (4) …………………………………visus metus. Tėti, mama, Luka, Jurgenai ir Andriau,
ateikit, visas (5) ………………………………… . Yra dovanų.
Na, visi susirinkot? Čia tau, Luka. Čia Jurgenui. Čia (6) ………………………………… .
Tėtis: O, mums abiem.
Eglė: O čia man. O čia taip pat mamai su tėčiu. Čia dar kažkas yra. Dvi (7) …………………………………
dovanos… Eglutei... Išpakuokim. (8) ………………………………… ir… kita dovanėle… Taip pat
kalėdiniai varpeliai…
27. Papasakokite, kas buvo toliau ir kaip baigėsi draugų viešnagė Lietuvoje.
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... .
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ATSAKYMAI
I. Susipažinkime!
1 S CE N A
1. B 1. Ko laukė Andrius? Kur? ... Andrius laukė draugo / Jurgeno. Oro uoste / Vilniaus oro uoste ...
2. Su kuo atvyko Jurgenas? ... Jurgenas atvyko su Luka / draugu ...
3. Kur Jurgenas ir Luka susipažino? ... Jurgenas ir Luka susipažino lėktuve ...
4. Kodėl Luka atvyko į Vilnių? ... Luka nori lankyti lietuvių kalbos kursus Vilniuje / Luka atvyko į lietuvių
kalbos kursus ...
5. Kaip vaikinai atvyko į Vilnių? ... Jurgenas ir Luka / Vaikinai į Vilnių atvyko lėktuvu ...
6. Kur Andrius kviečia važiuoti? ... Andrius kviečia draugus važiuoti pas mamą / į svečius ...
2.

3.

4.

1

2

3

4

f

c, d

a

b, e

Jurgenas: Sveikas, Andriau!
Andrius: Sveikas, Jurgenai! (1) ... Kaip kelionė? ... .
Jurgenas: Puikiai, (2) ... viskas ... buvo labai gerai. Lėktuve (3) ... susipažinau ... su Luka. Jis nori
lankyti (4) ... lietuvių kalbos ... kursus Vilniuje. Andriau, čia Luka (5) ... iš Italijos ... .
Andrius: Malonu, Andrius.
Luka, (6) ... labai malonu ... .
Luka:
Andrius: Jurgenai, (7) gal ... važiuojam ... pas mano mamą, ji labai nori tave pamatyt. Luka, gal važiuojam su mumis?
Labai ačiū, (8) ... mielai ... .
Luka:
1

2

3

4

5

d

c

e

b

a

2 S CE N A
6.

7.

1. Kur atvažiavo trys vaikinai? ... Vaikinai atvažiavo pas Andrių / į Andriaus namus /
Andriaus tėvų namus ... .
2. Su kuo susipažino svečiai? ... Su Andriaus tėvais ... .
3. Kokie yra Andriaus tėvų vardai? ... Mamos vardas Irena, tėčio vardas Jonas ... .
4. Iš kur yra Jurgenas? ... Jurgenas yra iš Vokietijos, iš Miuncheno ... .
5. Iš kur yra Luka? ... Luka yra iš Italijos, iš Romos ... .
6. Ko Andrius klausia mamos? ... Kur yra Eglė? ... .
1

2

3

4

5

6

h,e

a

d

f, b

i, g

c

8. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
1. Laba diena, pone Jonai! – ... Laba diena, ponia Irena!...
2. Labas, mama! – ... Sveikas, sūnau!...
3. Sveiki, vaikinai! – ... Sveikos, merginos!...
4. Sveikas, Andriau! – ... Sveikas, Jurgenai!...
5. Sveika, sese! – ... Labas, broli!...
6. Labas rytas, tėti! – ... Labas rytas, studentai!...
7. Labas vakaras, ponia Kristina! – ... Labas vakaras, pone Jurgi!...

3 S CE N A
9.
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1. Ką gers Luka? ... Luka gers kavos ... .
2. Ko nori gerti Jurgenas? ... Jurgenas nori arabatos ... .
3. Ko siūlo paragauti mama? ... Mama siūlo sausainių ... .
4. Kaip lietuviškai bus vardai Jurgenas ir Luka? ... Jurgis ir Lukas ... .
5. Su kuo susipažįsta vaikinai? ... Su Egle / su Andriaus sese ... .

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

ATSAKYMAI
11.

Mama:
Luka:
Mama:
Jurgenas:
Mama:
Jurgenas:
Luka:
Mama:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:
Luka:

Lukai, arbatos ar kavos?
Ačiū, (1) ... kavos ... .
Jurgenai, arbatos?
Aš (2) ... norėčiau ... arbatos, ačiū.
Jurgenai, (3) ... gal galima ... jus vadinti tiesiog lietuviškai, Jurgiu?
Gerai, tada būsiu (4) ... tikras ... lietuvis. Tada ir Luka lietuviškai bus Lukas, ar ne?
Tikrai? Man (5) ... patinka ... Lukas.
Prašom mano (6) ... sausainių ... .
Mhm, kaip skanu...
(7) ... Sveiki! ... Kiek čia jūsų daug!
O, Jurgenai, Lukai, čia mano (8) ... sesuo ... Eglė.
Labas. Labai malonu.
Man taip pat labai malonu.
Labai malonu.

4 SCENA
12.
13.

14.

1 – a, 2 – b, 3 – b, 4 – a, 5 – a, 6 – b.
1

2

3

4

5

6

7

8

c

f

a

h

g

d

e

b

1. Andrius yra iš ... Lietuvos ..., iš ... Vilniaus ... .
2. Luka yra iš ... Italijos ..., iš ... Romos ... .
3. Jurgenas yra iš ... Vokietijos ..., iš... Miuncheno ... .
4. Andrius gyvena ... Lietuvoje, Vilniuje ... .
5. Jurgenas gyvena ... Vokietijoje, Miunchene ... .
6. Luka gyvena ... Italijoje, Romoje ... .
7. Andrius yra ... muzikantas ... .
8 Andriaus tėtis yra ... gydytojas ... .
9. Jurgenas dirba ... banke ... .

10. Eglė studijuoja ... mediciną ... .
11. Luka studijuoja ... ekonomiką ... .
12. Andrius yra ... lietuvis ... .
13. Eglė yra ... lietuvė ... .
14. Jurgenas yra ... vokietis ... .
15. Luka yra ... italas ... .
16. Andrius kalba ... lietuviškai ... .
17. Luka kalba ... itališkai ir vokiškai / lietuviškai ... .
18. Jurgenas kalba ... vokiškai ir lietuviškai ... .

15. Klausimai galėtų būti, pvz., tokie:
1. ... Iš kur tu esi? / Iš kur jūs esate? ...
– Aš esu iš Lietuvos.
2. ... Kur tu gyveni? / Kur jūs gyvenate? ...
– Aš gyvenu Vilniuje.
3. ... Kur tu dirbi? / Kur jūs dirbate? ...
– Aš dirbu banke.
4. ... Kokia tavo / jūsų profesija? / Kas tu esi? / Kas jūs esate? ... – Aš esu gydytojas.
5. ... Ką tu studijuoji? / Ką jūs studijuojate? ...
– Aš studijuoju ekonomiką.
6. ... Kur tu studijuoji? / Kur jūs studijuojate? ...
– Aš studijuoju Vokietijoje.
7. ... Ar jūs kalbate lietuviškai? ...
– Taip, aš kalbu lietuviškai.
17. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
1. Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

2. Vardas:
Eglė
19 metų
Amžius:
Studentė, studijuoja mediciną.
Ką veikia?
Žema, liekna, plaukai šviesūs,
Išvaizda:
banguoti, akys mėlynos.

Andrius
... metų / ... metai
Muzikantas, groja roko grupėje „Dangus“.
Aukštas, lieknas, plaukai rudi, trumpi, akys
mėlynos, su barzda

3. Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

4. Vardas:
Luka
... metų / ... metai
Amžius:
Studijuoja ekonomiką.
Ką veikia?
Vidutinio ūgio, lieknas, plaukai
Išvaizda:
trumpi, tamsūs, akys rudos, su
akiniais.

Jurgenas
... metų / ... metai
Dirba banke.
Aukštas, lieknas, plaukai šviesūs, trumpi, akys
pilkos, su akiniais.

5. Vardas:
Amžius:
Ką veikia?
Išvaizda:

6. Vardas:
Irena
... metų / ... metai
Amžius:
Muzikantė, groja pianinu.
Ką veikia?
Aukšta, liekna, plaukai iki pečių, Išvaizda:
šviesūs, akys mėlynos.

Jonas
... metų / ... metai
Jis yra gydytojas / dirba gydytoju.
Vidutinio ūgio, nestambus, plaukai trumpi,
rudi, akys pilkos, su akiniais.
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5 S CE N A
23.
1.
2.
3.
4.
5.
24.

Teiginys
Vaikinai ruošiasi išeiti.
Jurgenas Vilniuje gyvens trumpiau negu Luka.
Luka planuoja pagyventi Vilniuje ilgiau negu savaitę.
Vaikinai daugiau nebesusitiks su Andriaus tėvais.
Ir Lukai, ir Jurgenui labai patinka Andriaus sesuo.

Teisingas

Neteisingas













1

2

3

4

5

6

7

8

h

f

a

e

g

c

b

d

25. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
A Jurgenas: Buvo labai malonu su jumis susipažinti, ponia Irena.
(1) ... Man taip pat labai malonu. ...
Mama:
Jurgenas: Labai ačiū už vaišes.
(2) ... Nėra už ką. ... Kiek laiko gyvensite Vilniuje?
Mama:
Jurgenas: (3) ... Manau, kad apie savaitę. ...
Tai mes dar susimatysime.
Mama:
Jurgenas: (4) ... Žinoma, susitiksime. ...
Sudie, Jurgenai.
Mama:
Jurgenas: (5) ... Sudie / Viso gero. ...
B Luka:
Tėtis:
Luka:
Tėtis:
Luka:
Tėtis:
Luka:

Buvo labai malonu su jumis susipažinti, pone Jonai.
(6) ... Man taip pat labai malonu. ... Kiek laiko užtruksite Vilniuje?
(7) ... Apie mėnesį. (Jeigu patiks, gal ir ilgiau.). ...
Tai mes dar susitiksime.
(8) ... Būtinai / žinoma, susitiksime. ...
Iki pasimatymo, Luka.
(9) ... Iki pasimatymo! ...

C Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:

Buvo labai malonu su tavimi susipažinti, Eglute
(10) ... Man taip pat labai malonu. ...
Tai mes dar susitiksime.
(11) ... Taip, žinoma / būtinai susitiksime. ...
Iki, Egle!
(12) ... Iki / Atia! ...

27. Klausimai galėtų būti, pvz., tokie:
1. Koks jo vardas?
2. Iš kur jis yra?
3. Kur jis gyvena / dirba?
4. Kokia jo profesija?

5. Ar jis kalba ...?
6. Kiek jam metų?
7. Kaip jis atrodo?
8. Koks jis yra?

9. Ar jis turi šeimą?
12. Kur jis susipažino
10. Kokia jo šeima?
su savo žmona?
11. Kiek žmonių yra šeimoje? 13. Ką jis mėgsta daryti
laisvalaikiu?

II. Kur apsistosime?
1 S CE N A
1.

1. Kur važiuoja draugai? ... Draugai važiuoja į viešbutį ...
2. Koks viešbučio adresas? ... Viešbučio adresas Bitininkų gatvė 26 ...
3. Kiek minučių reikia važiuoti iki viešbučio? ... 10 minučių ...
4. Kokiame miesto rajone yra viešbutis? ... Senamiestyje ...
5. Koks yra viešbutis? ... Nepigus, tvarkingas, jaukus ...
6. Kiek kainuoja naktis viešbutyje? ... Naktis kainuoja apie du šimtus litų ...
7. Kur skuba Andrius? ... Andrius skuba į repeticiją ...

2.

Andrius:
Jurgenas:
Andrius:
Luka:
Jurgenas:
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Na, Jurgenai, tai kur tas tavo viešbutis? (1) ... Sakyk ... adresą.
Bitininkų gatvė 26.
Aaa, žinau, žinau. Gerai, (2) ... dešimt ... minučių ir būsime vietoje.
Jurgenai, ar labai (3) ... brangus ... tavo viešbutis?
Na, nėra labai pigus. (4) ... Naktis ... kainuoja apie du šimtus litų. Bet viešbutis
(5) ... senamiestyje, ... tvarkingas, jaukus.

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

ATSAKYMAI
Luka:
Jurgenas:
Andrius:

Tada ir aš į tą viešbutį važiuoju.
Gerai, būsime (6) ... kaimynai ... !
Tikrai, gera idėja! Taip bus (7) ... patogiau ... . Štai ir jūsų viešbutis. Iki, Jurgenai, iki, Luka. Aš jums
paskambinsiu, gerai? Dabar (8) ... skubu ... į repeticiją.

2 SCENA
5.

1. Kada Jurgenas rezervavo viešbučio kambarį Vilniuje? ... Jurgenas rezervavo kambarį prieš savaitę ... .
2. Kokį kambarį rezervavo Jurgenas? ... Jurgenas rezervavo vienvietį kambarį ... .
3. Kiek laiko jis gyvens viešbutyje? ... Jurgenas gyvens viešbutyje savaitę ... .
4. Kada viešbutyje pusryčiai? ... Pusryčiai nuo 7.30 iki 10.00 / nuo pusės aštuonių / pusės aštuntos iki
dešimt / dešimtos valandos ... .

3 SCENA
9.

10.

11.

12.

1.

Teiginys
Vaikinai kalba su registratūros darbuotoja.

Teisingas

Neteisingas

2.

Vienvietis kambarys kainuoja daugiau negu šimtą litų.





3.

Vienviečių laisvų kambarių dabar viešbutyje nėra.





4.

Dvivietis kambarys kainuoja apie du šimtus litų.









5.

Luka nenori gyventi viešbutyje.





6.

Vaikinai gyvens viešbutyje savaitę.





Luka:
Registratorė:
Luka:
Registratorė:
Luka:
Registratorė:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:

Atsiprašau, kiek kainuoja (1) ... vienvietis ... kambarys?
Para kainuoja (2) ... du šimtus ... litų.
O ar yra (3) ... laisvų ... kambarių?
Deja, ne. Bet galiu (4) ... pasiūlyti ... dvivietį. Ar norėtumėte?
O kiek kainuoja dvivietis?
Para (5) ... trys šimtai penkiasdešimt litų ... . Ar norėsite?
Turiu (6) ... pagalvoti ... .
Luka, gal (7) ... keičiame ... mano vienvietį į dvivietį ir gyvename kartu?
Būtų puiku, bet ar tau bus (8) ... patogu ... ?
(9) ... Kodėl ne ... ? Tik vieną savaitę!
Taip ir padarome!

1

2

3

4

5

6

7

8

d

e

f

b

g

h

c

a

1. vienvietis, dvivietis, trivietis, ketvirtas
2. virtuvė, svetainė, spinta, kambarys
3. viešbutis, spintelė, stalas, lova
4. rankšluostis, raktas, muilas, šampūnas
5. lempa, kilimas, televizorius, muilas

6. mažas, didelis, šviesus, kambarys
7. namas, kilimas, butas, viešbutis
8. butas, sporto salė, baseinas, sauna
9. lova, sofa, stalas, fotelis
10. lagaminas, kompiuteris, kuprinė, rankinė

4 SCENA
13.

1 – b, 2 – a, 3 – a, 4 – b.

14.

dvi lovos 
stalas
dvi spintelės
langas 
kėdė 
durys 
dvi stalinės lempos 

15.

Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Jurgenas:

rankšluosčiai 
staliukas 
gėlė
muilas 
vaza
spinta 
užuolaidos 

kilimas
šampūnas 
paveikslas 
kompiuteris
dušas 
trys foteliai 
plaukų džiovintuvas
televizorius 

O, koks (1) ... didelis ... kambarys !
Nemažas. Ir labai (2) ... šviesus ... . Man patinka.
Kuri lova tavo?
Ta, (3) ... prie lango ... , gerai?
Gerai. (4) ... Man tas pats ... . Vis tiek būna prie lango šalta miegoti. O kur vonia, tualetas?
(5) Pažiūrėk čia. Yra dušas, šampūnas, (6) ... rankšluoščiai ... , muilas. Viskas gerai.
Luka, mano (7) ... daiktai ... bus dešinėje spintos pusėje, o tavo kairėje.
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Gerai, man tas pats. (8) ... Svarbiausia ... , kad yra minkšta lova ir ant galvos nelyja.
Oi, kaip gera!

Luka:
Jurgenas:
19.

1. Iš kokių šalių ir miestų yra viešbučio svečiai? ... Viešbučio svečiai yra iš Vokietijos, Lenkijos,
Varšuvos, Čekijos, Baltarusijos, Minsko ... .
2. Kada viešbutyje gyveno svečiai? ... Gegužę, birželį, liepą, rugpjūtį / Nuo gegužės iki rugpjūčio
mėnesio / gegužės – rugpjūčio mėnesiais ... .
3. Ką svečiai sako apie viešbutį? ... Kambariai labai tvarkingi, šviesūs, kambarys buvo geras ir
jaukus, patogios lovos, puiki nedidelė virtuvė ir arti senamiestis ... .
4. Ką svečiai sako apie viešbučio darbuotojus? ... Darbuotojai patiko, jie labai draugiški / patys
draugiškiausi, labai malonūs ir šilti, nuoširdūs, padeda ... .
5. Kur norėtų svečiai apsistoti, jei vėl atvyktų į Vilnių? ... Svečiai norėtų apsistoti / gyventi tik tame
pačiame viešbutyje, kur gyveno ... .

23.

Horizontaliai
2. vonia
4. raktas
8. kėdė
10. spintelė
11. bendrabutis
12. spinta
13. stalas

Vertikaliai
1. lova
2. virtuvė
3. jaukus
5. miegamasis
6. rankšluostį
7. svetainė
9. viešbutis

5 S CE N A
24.

1. Ar yra viešbutyje sporto salė? ... Taip, sporto salė yra ...
2. Kiek kainuoja plaukioti baseine? ... Baseine galima plaukioti nemokamai ...
3. Kiek kainuoja valanda saunoje? ... Valanda saunoje kainuoja 49 litus ...
4. Kaip manote, ką vaikinai planuoja daryti? ... Jie planuoja eiti į sporto salę, po to į baseiną, sauną ...

25.

Vaizdo įraše yra šios frazės: 1, 3, 5, 6.

III. Einame pasivaikščioti!
1 S CE N A
1.

Teiginys

Teisingas

Neteisingas

1.

Andrius skambina seseriai.





2.

Andrius su Egle eis pasivaikščioti.





3.

Andrius siūlo susitikti po kelių valandų.





4.

Eglė iki pusės šeštos bus paskaitoje.





5.

Andrius kviečia seserį į restoraną.





6.

Andrius prašo Eglės užsakyti staliuką restorane.





2.

1. Kur yra Eglė? ... Eglė yra universiteto kieme / senamiestyje / mieste ... .
2. Kur yra Andrius? ... Andrius yra prie viešbučio / senamiestyje / mieste ... .
3. Apie ką jie kalba? ... Andrius kviečia Eglę pasivaikščioti po senamiestį ... .
4. Kada jie kalba? ... Dieną / apie pietus / po pietų / antrą valandą / trečią valandą ... .
5. Kokia yra diena? ... Pirmadienis ... / darbo diena / šalta / debesuota ... .

3.

Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
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Klausau.
Sveika, (1) ... sese ... . Mes su Jurgiu ir Luku einam (2) ... pasivaikščiot ... po senamiestį. Gal nori kartu?
Gal ir noriu... (3) ... O kada ...?
Mhm, po valandos.
Ai, ne, (4) ... negaliu ..., man paskaita. (5) ... Baigsis ... tik pusę šeštos.
Tada ateik (6) ... šeštą valandą ... į restoraną „Bajoro dvaras“. Užsakiau staliuką (7) ... keturiems ... .
Aha, būtinai.
Tai iki (8) ... vakaro ... .
Tai iki.

Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

ATSAKYMAI
4.
1. Dvylikta valanda /
Dvylika valandų

8. Pusė penktos valandos /
Pusė penkių valandų

2. Antra / Keturiolikta valanda /
Dvi valandos

9. Pusė šeštos valandos /
Pusė šešių valandų

3. Ketvirta / Šešiolikta valanda /
Keturios valandos /
Šešiolika valandų

10. Pusė aštuntos valandos /
Pusė aštuonių valandų
11. Penkios minutės po
pirmos valandos

4. Šešta / Aštuoniolikta valanda /
Šešios valandos /
Aštuoniolika valandų

12. Dešimt minučių
po trečios valandos /
trijų valandų

5. Aštunta / Dvidešimta valanda /
Aštuonios valandos /
Dvidešimt valandų

13. Penkiolika minučių po
penktos valandos /
penkių valandų

6. Pusė pirmos valandos

15. Dvidešimt penkios minutės po
devintos valandos /
devynių valandų
16. Be penkių minučių vienuolikta
valanda / vienuolika valandų
17. Be dešimt minučių pirma
valanda
18. Be penkiolikos minučių trečia
valanda / trys valandos
19. Be dvidešimt minučių ketvirta
valanda / keturios valandos
20. Be dvidešimt penkių minučių
devinta valanda /
devynios valandos

14. Dvidešimt minučių po
septintos valandos /
septynių valandų

7. Pusė trečios valandos /
Pusė trijų valandų

7. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
Jūs:
Restorano administratorė:
Jūs:
Restorano administratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Registratorė:
Jūs:
Restorano administratorė:

(1) ... Norėčiau užsakyti staliuką penkiems žmonėms šeštadienio vakarui ... .
Taip. O kelintai valandai?
(2) ... Aštuntai ... .
Ar staliukas prie lango bus gerai?
(3) ... Taip, labai gerai ... .
Jūsų vardas?
(4) ... Jonas ... .
Jūsų telefono numeris?
(5) ... 8 673 14896 ... .
Gerai. Laukiame jūsų (6) ... šeštadienį aštuntą ... valandą.
(7) ... Ačiū. Viso gero ... .
Viso gero.

2 SCENA
8.

10.

11.

1. Andrius klausia, kaip ... draugai pailsėjo ... .
2. Jurgenas nori ... apžiūrėti senamiestį / eiti į senamiestį ... .
3. Luka girdėjo, kad Vilniaus senamiestis ... yra labai gražus ... .
4. Šiandien vakare draugai eis ... į restoraną ... .
5. Andrius siūlo pirmiausia eiti ... į Katedros aikštę ... .
6. Pilis yra ant ... kalno, prie aikštės ... .
7. Gedimino prospektas yra gyviausia ... miesto gatvė ... .
8. Luka sako, kad jau be ... penkiolikos ketvirta ... .
1

2

3

4

5

6

c

e

f

a

d

b

1. ... Kaip ...
2. ... Ar ...
3. ... Kelintą ...
4. ... Kur ...
5. ... Kiek ...
6. ... Kelintai ...
7. ... Kada ...

jūs pailsėjot? – Ačiū, puikiai!
norėtum nueiti į kiną? – Žinoma, norėčiau. O kada?
valandą susitinkame? – Pusę trečios.
susitinkame? – Restorane.
dabar laiko? – Dabar penkios po pirmos.
valandai užsakei staliuką? – Septintai valandai.
baigsi darbą? – Po valandos.
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3 S CE N A
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
15.

16.

Teiginys
Andriui skambino Eglė.
Andrius turi važiuoti į darbą.
Andrius siūlo draugams susitikti restorane.
Restoranas yra toli nuo senamiesčio.
Iki restorano reikės šiek tiek paeiti.
Restoranas yra kairėje gatvės pusėje.
Draugai planuoja eiti į Gedimino prospektą.
1

2

3

4

5

6

d

c

e

a

f

b

Andrius:
Luka:
Andrius:
Luka:

Teisingas

Neteisingas

















Skambino (1) ... iš darbo ... , būtinai reikia ten nuvažiuoti. Atsiprašau, bet turėsiu jus
(2) ... trumpam palikti ... . Tai susitinkame vakare šeštą valandą restorane „Bajoro dvaras“. Paragausim
(3) .... lietuviškų patiekalų... .
O kur yra tas restoranas? Ar (4) ... toli nuo čia ...?
Ne, netoli. Grįžkite (5) ... šiek tiek atgal ... ir prie to namo kampo
(6) ... pasukite į kairę ... . Truputį paeikite ir (7) ... dešinėje ... bus restoranas.
Tai gerai. Šeštą susitiksim. O mes dar (8) ... užlipsim ... į Gedimino kalną pasigrožėti panorama.

4 S CE N A
18.

2. Filmuotoje medžiagoje matyti šios Vilniaus senamiesčio vietos: Prezidentūra, Katedros aikštė, Arkikatedra, jos
varpinė / bokštas, paminklas kunigaikščiui Gediminui, Valdovų rūmai, Gedimino pilis (pilies bokštas).

19.

20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teiginys
Lukai patiko senamiesčio vaizdas.
Jurgenas džiaugėsi, kad turės Vilniaus nuotraukų.
Vaikinai norėjo dar pasivaikščioti po senamiestį.
Vaikinai pamiršo, kaip nueiti į restoraną.
Praeivis paaiškino, kaip nueiti į restoraną.
Vaikinai lengvai rado restoraną.

7.
8.

Restoranas yra arti Katedros aikštės.
Vaikinai keturis kartus klausė praeivių kelio.

A

Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Praeivis:
Luka:
Praeivis:
Luka:
Praeivis:

B

Jurgenas
ir Luka:
Jurgenas:
Luka:
Panelė:
Luka:
Ponia:

Teisingas

Neteisingas





















Tikrai buvo labai įdomu (1) ... pamatyti ... visą senamiestį (2) ... iš viršaus ... .
Labai gražus (3) ... vaizdas ... . Turėsim puikių nuotraukų.
O kur dabar?
Nežinau. Į dešinę ar į kairę? O gal (4) ... tiesiai ... ?
Ir aš nežinau. Gal geriau (5) ... paklauskime ... ko nors?
Atsiprašau, (6) ... gal pasakysite ... , kur čia yra restoranas?
Koks restoranas?
Atrodo, (7) ... kažkoks ... dvaras.
Gal „Bajoro dvaras“?
(8) ... Tikrai ... „Bajoro dvaras“.
Eikite iki (9) ... Katedros aikštės ... bokšto, tada pasukite į kairę,
(10) ... pereikite ... per aikštę, ir prie šviesoforo pereikite gatvę. Truputį
(11) ... paeikite ... ir kairėje bus jūsų restoranas.
Jurgenas: Tiesiai, į kairę, (12) ... per gatvę ... ir vėl tiesiai... Labai ačiū.
Praeivis: Nėra už ką.
Tiesiai ir į kairę...

Nieko nebus, reikia vėl klausti (13) ... kelio ... .
Atsiprašau, panele, gal žinote, (14) ... kaip rasti ... „Bajoro dvarą“?
Atsiprašau, nežinau, aš ne vietinė.
Atsiprašau, ponia, gal pasakytumėt, (15) ... kaip nueiti iki ... „Bajoro dvaro“?
Pereikite gatvę, tada (16) ... pereikite aikštę ..., prie šviesoforo vėl pereikite gatvę, truputį paeikite ir
kairėje bus jūsų restoranas.
Jurgenas: Ar (17) ... toli ... nuo čia?
Ne, netoli.
Ponia:
Labai ačiū.
Luka:
Prašom, laimingai!
Ponia:
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Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

ATSAKYMAI
21.

Sveika, Kristina,
Rašau tau iš Vilniaus. Vilnius yra (1) ... didžiausias ...
Lietuvos miestas. Vilniuje yra didelis ir gražus (2) ... senamiestis ... . Senamiestyje yra daug (3) ... bažnyčių ... ir
(4) ... muziejų ... . Vakar su (5) ... draugais ... vaikščiojome po senamiestį. Pirmiausia ėjome pasižiūrėti Prezidentūros –
gražaus (6) ... balto ... pastato, kur dirba šalies prezidentas. Tada ėjome į (7) ... Katedros ... aikštę. Ten stovi Arkikatedra, šalia jos – varpinė. Užlipome į Gedimino kalną, buvome Gedimino (8) ... pilies ... bokšte. Mačiau Vilniaus
senamiestį (9) ... iš viršaus ... . Taip pat mačiau ir paminklą kunigaikščiui (10) ... Gediminui ... . Jo vardu pavadino
prospektą prie aikštės. Gedimino prospektas yra (11) ... svarbiausia ... miesto gatvė.
Šiandien (12) ... šeštą ... valandą susitiksime su draugais lietuviškų patiekalų (13) ... restorane ... . Labai noriu
paragauti cepelinų. Ar skanūs tie cepelinai, (14) ... parašysiu ... rytoj!
Linkėjimai Pauliui ir Monikai! Iki, Luka

5 SCENA
23.

1 – b, 2 – a, 3 – a, 4 – b, 5 – b, 6 – a, 7 – a.

24.

Jurgenas:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:

25.

Žinai, Luka, jau dešimt minučių po šeštos. Mes (1) ... vėluojam ... . Paskubėkim.
Klausau!
Kur jūs esate? Ar (2) ... kas atsitiko ... ? Mes jau dešimt minučių jūsų laukiame.
Mes truputį (3) ... pasiklydom ... . Bet dabar jau einame per aikštę ir ieškosime šviesoforo. Pereisim per
gatvę ir (4) ... suksiu ... į dešinę...
Ne, ne į dešinę – į kairę...
Luka sako – į kairę...
Taip, taip, kai pereisite per gatvę, šiek tiek paeikite tiesiai ir kairėje (5) ... pamatysite ... mus. Mes stovime
netoli nuo restorano. (6) ... Laukiam ... .
Gerai... O kodėl Andrius (7) ... sakė ... mes laukiame? Kas (8) ... su juo ... galėtų būti?

1. Draugai negali rasti ... restorano ... .
2. Jurgenas su Luka mieste ... ieško restorano / pasiklydo ... .
3. Jurgenas kalba telefonu su ... Andriumi ... .
4. Jurgenas ir Luka pasakoja Andriui, ... kur jie yra / kaip jie eis / ką jie darys ... .
5. Andrius paaiškina, kaip ... nueiti į restoraną / kaip rasti restoraną / kur yra restoranas ... .
6. Andrius laukia draugų ... netoli / prie / šalia restorano ... .
7. Luka ir Jurgenas nežino, ... kas yra su Andriumi / su kuo yra Andrius ... .

26.

1

2

3

4

5

6

f

b

d

e

a

c

IV. Skanaus!
1 SCENA
1.

Teiginys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

Draugai susitinka restorane.
Vaikinai džiaugiasi, kad Andrius atėjo su Egle.
Andrius yra labai alkanas.
Eglė siūlo valgyti cepelinų.
Jurgenas ir Luka nenori paragauti cepelinų.
Restorane galima užsisakyti cepelinų ir su mėsa, ir su varške.
Visi valgo cepelinų su mėsa.
Andrius labiau mėgsta cepelinus su mėsa negu su varške.

Teisingas

Neteisingas



















1. Jurgenas ir Luka sveikinasi su ... Andriumi ir Egle ... .
2. Draugai atėjo pavalgyti į ... restoraną ... .
3. Jurgenas ir Luka niekada ... neragavo / nevalgė cepelinų ... .
4. Lukos draugui cepelinai ... patiko ... .
5. Skanūs cepelinai su ... mėsa ... ir ... grybų padažu ... .
6. Eglė nori cepelinų su ... varške ... .
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3.

Andrius: Laba diena. Mes užsakėme staliuką (1) ... keturiems ... .
Padavėja: Prašau. Čia jūsų stalas.
Jurgenas: Aš labai alkanas.
Luka:
Alkanas kaip vilkas...
Eglė:
Tai gal valgome cepelinų? Nereikės ilgai (2) ... laukti ... .
Andrius: Ar jūs kada nors (3) ... ragavote ... tokio patiekalo?
Jurgenas: Girdėjau, kad (4) ... lietuviai ... juos mėgsta ir svečius vaišina, bet aš neragavau.
Luka:
Mano draugas sakė, vieną kartą valgė (5) ... cepelinų ... . Jam patiko.
Jurgenas: Tai (6) ... paragaukim ... , gal ir mums patiks.
Eglė:
Čia labai skanūs cepelinai su mėsa ir (7) ... grybų padažu ... . O gal norėtumėt su varške?
Luka:
O dar ir (8) ... tokių ... yra?
Andrius: Yra, bet geriau valgome su mėsa ir grybų padažu, taip bus (9) ... skaniau ir sočiau ... , bent jau man.
Eglė:
Aš vis dėlto norėčiau (10) ... su varške ... .

8. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
Arbata yra skani, ... karšta / šalta, žalia / juoda / mėtų ... .
Pyragas yra skanus, ... saldus / didelis, obuolių / varškės / šokoladinis ... .
Salotos yra skanios, ... šviežios, daržovių / vaisių ... .
Patiekalai yra skanūs, ... švieži / riebūs, brangūs / pigūs / tradiciniai ... .
9.

1

2

3

4

5

6

7

d

g

e

a

f

b

c

2 S CE N A
10.

1 – a, 2 – b, 3 – b, 4 – a, 5 – a, 6 – b.

11.

Padavėja: Gal jau išsirinkote?
Andrius: Taip, prašome (1) ... tris porcijas ... cepelinų su mėsa ir grybų padažu ir (2) ... vieną ... su varške.
Padavėja: Dar ko nors?
Andrius: Taip, norėtume (3) ... ko nors atsigerti ... .
Padavėja: Galėčiau (4) ... pasiūlyti ... šaltos naminės giros, sulčių, alaus...
Siūlau paragauti (5) ... lietuviškos giros ... . Tai duonos gėrimas. Man labai (6) ... skanu ... , bet ne visiems patinka.
Eglė:
Man tikrai patiks.
Luka:
Jurgenas: Gerai, (7) ... atneškite ... giros visiems.
Andrius: O apie desertą mes dar (8) ... pagalvosime ... .

12. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
Padavėjas:
Jūs:
Padavėjas:
Jūs:
Padavėjas:
Jūs:
Padavėjas:
Jūs:

Laba diena. Ar jau išsirinkote?
(1) ... Taip. Norėčiau trintos daržovių sriubos ir cepelinų su mėsa ir grybų padažu ...
Ko norėsite gerti?
(2) ... Šviežiai spaustų morkų sulčių ...
Kokio deserto norėsite?
(3) ... Gal suvalgyčiau varškės pyrago ... .
Ar viskas?
(4) ... Taip, viskas, ačiū ...

Padavėjas:
Jūs:
Padavėjas:
Jūs:

Ar buvo skanu?
(5) ... Taip, ačiū. Prašom sąskaitą ... .
Kaip mokėsite – kortele ar grynaisiais?
(6) ... Kortele ... .

3 S CE N A
13. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
1. Ką atneša draugams padavėja? ... Padavėja atneša giros ... .
2. Ką Jurgenas sako apie girą? ... Keistas skonis / Kaip alus ir kaip kola ... .
3. Ko Eglė klausia Lukos ... Ar patinka gira? ... .
4. Ką Luka sako apie girą? ... Įdomus gėrimas ... .
5. Kada paprastai lietuviai geria girą? ... Vasarą ... .
6. Ką apie cepelinus sako Jurgenas? ... Skanu, bet iš ko tie cepelinai? ... .
7. Ką apie cepelinus sako Luka? ... Nori žinoti receptą / prašo Eglės recepto ... .
8. Kiek laiko reikia cepelinams pagaminti? ... Kelių valandų / pusės dienos ... .
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ATSAKYMAI
15.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

c

f

e

b

d

a

j

h

g

i

k

4 SCENA
18.

1. Eglė valgys ... obuolių pyrago ... .
2. Jurgenas valgys ... obuolių pyrago ... .
3. Andrius valgys ... ledų ... .
4. Luka valgys ... vaisių salotų ... .

19.

Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Luka:

20.

1. Kokia kava tau patinka? – Su pienu.
2. Su kokiu padažu norėtumėte? – Su grybų padažu.
3. Kokios arbatos gersite? – Žolelių arbatos.
4. Kokių salotų norėtumėte? – Morkų salotų.
5. Kokį pyragą tu labiausiai mėgsti? – Obuolių pyragą.
6. Kokios sultys tau patinka? – Apelsinų.
7. Kokio deserto norėtumėte? – Vaisių salotų.
8. Kokiame restorane jūs dažnai valgote? – Lietuviškų patiekalų retorane.
9. Kokią sriubą paprastai valgo lietuviai? – Daržovių sriubą.

(1) ... O kokio deserto norėsime? ... Obuolių pyrago, vaisių salotų ar ledų?
Aš valgysiu tai, ką valgys Eglė. (2) ... Kas tau, Eglute, skaniausia? ...
Gal obuolių pyragas su ledais.
(3) ... Aš suvalgyčiau ledų ... . O tu, Luka?
Aš taip pat labai mėgstu obuolių pyragą. (4) ... Bet gal šį kartą valgysiu vaisių salotų ... .

5 SCENA
21.

Teiginys
Andrius prašė padavėjos atnešti sąskaitą.
Andrius prašė sąskaitos kiekvienam atskirai.
Jurgenas stebėjosi, kad cepelinai yra tokie brangūs.
Sąskaitoje parašyta pinigų suma buvo mažiau negu 200 litų.
Padavėja atnešė draugams ne jų sąskaitą.
Restoranas draugus pavaišino cepelinais.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
22.
23.

Teisingas

Neteisingas















Vaizdo įraše yra šios frazės: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

e

h

i

l

a

g

j

f

m

b

c

d

k

26.

Horizontaliai
1. lašiša
2. kokakola
3. salotos
4. mėsa, obuolių
5. bulvė
6. cepelinai
7. grybų
8. varškė
9. vynas
10. kava, vaisiai
11. pyragas

27.

Vakar iš draugės sužinojau bulvinių blynų (1) ... receptą ... . Receptas yra (2) ... keturiems ... žmonėms. Parduotuvėje nusipirkau kilogramą (3) ... bulvių ... ir svogūną. Tada bulves nuskutau ir sutarkavau. Tą patį padariau su
(4) ... svogūnu ... . Tarkuoti nebuvo lengva! Į sutarkuotas bulves (5) ... įdėjau ... druskos ir kiaušinius, viską gerai
(6) ... išmaišiau ... . Į keptuvę (7) ... įpyliau ... aliejaus ir po kelių minučių (8) ... šaukštu ... sudėjau blynų tešlą. Kepiau
(9) ... kelias ... minutes iš abiejų pusių. Bulviniais (10) ... blynais ... pavaišinau kaimynę. Ji sakė, kad mano bulviniai
blynai patys (11) ... skaniausi ... !

Vertikaliai
2. ledai
8. šokoladinis
10. gira
11. alų, padažas
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V. Kviečiu į svečius!
1 S CE N A
1.

Teiginys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

4.

5.

Rūta ir Jūratė pažįsta Andrių.
Eglė ir vaikinai jau nori eiti iš restorano.
Rūta ir Jūratė restorane nori pavalgyti.
Rūtos gimtadienis bus rytoj.
Rūta ir Jūratė eis į parduotuvę.
Rūta gimtadienį švęs kavinėje.
Visi atvažiuos į Rūtos gimtadienį.

Teisingas

Neteisingas

















Visi:
Eglė:

Labas, labas.
(1) ... Prisėskit ... prie mūsų. Luka, Jurgenai, susipažinkit: čia mano draugės Rūta ir Jūratė. O čia – Andriaus
draugai: Luka – iš Italijos, o Jurgenas – iš Vokietijos. Na, o mano brolį Andrių, manau, (2) ... prisimenat ...
Labas.
Rūta:
Jūratė: Labas.
Andrius: Labas.
Jūs truputėlį (3) ... pavėlavot ... , mes jau pavalgėm ir ruošiamės eiti.
Eglė:
Bet mes (4) ... užėjom ... tik kavos, nelabai turim laiko.
Rūta:
O kur taip (5) ... skubat ... ?
Eglė:
Jūratė: Na, šiandien Rūtos gimtadienis, bus vakarėlis, tai mums dar reikia į parduotuvę
(6) ... nueiti ... , o po to ką nors valgyti pagaminti.
Andrius: Tai sveikinam, sveikinam!
Ačiū! Tai gal atvažiuokite į svečius? (7) ... Kviečiu ... !
Rūta:
Mielai atvažiuosime visi, ar ne, vaikinai?
Eglė:
Žinoma, atvažiuosime.
Luka:
Tai tuoj paaiškinsiu, kaip iki manęs (8) ... atvažiuoti ... .
Rūta:
1

2

3

4

5

6

7

8

d

a

e

g

h

f

c

b

1. Jus pakvietė į svečius. Priimkite kvietimą. ... Ačiū už kvietimą / Ačiū, mielai ateisiu ... .
2. Jus pakvietė į svečius, bet jūs negalite ateiti. ... Labai gaila, bet negaliu ateiti. / Labai ačiū, bet turiu kitų planų ... .
3. Jūs nežinote kur eiti. Paklauskite kelio. ... Kaip nuvažiuoti į / iki : Kaip nueiti į / iki ... .
4. Jūs sėdite kavinėje ir pamatote draugus. Pakvieskite juos prie savo staliuko. ... Ateikite prie mūsų./
Prisėskite prie mūsų ... .
5. Pakvieskite draugą į savo namus. ... Ateik pas mane ... .
6. Jūs pavėlavote į darbą. ... Atsiprašau, kad vėluoju ... .

2 S CE N A
8.

1. Kur gyvena Rūta? ... Pilaitėje ... .
2. Kaip vadinasi rajonas, kur gyvena Andriaus tėvai? ... Antakalnis ... .
3. Kur yra Pilaitė? ... Toliau negu Antakalnis / priešingoje pusėje negu Antakalnis ... .
4. Kaip nuvažiuoti į Pilaitę? ... 47 autobusu ... .
5. Iš kur reikia važiuoti į Pilaitę? ... Iš Lukiškių aikštės ... .
6. Kiek laiko reikia važiuoti iki Pilaitės? ... Apie pusvalandį, gal šiek tiek ilgiau ... .
7. Koks Rūtos adresas? ... Bitėnų 12–34 ... .
8. Koks Rūtos telefono numeris? ... 8 614 25 356 ... .
9. Kada Rūta lauks draugų? ... Devintą ... .
10. Kada susitinka draugai? ... Aštuntą ... .
11. Kur susitinka draugai? ... Katedros aikštėje, prie bokšto ... .

9.

Rūta:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:
Rūta:
Luka:
Rūta:

Aš gyvenu Pilaitėje.
Vilniuje aš žinau tiktai 2 rajonus: centrą ir senamiestį. Na, dar tą rajoną, kur gyvena Andriaus tėvai. Kaip
jis (1) ... vadinasi ...?
Antakalnis.
Taip, taip. O kur yra Pilaitė? Ar ten, kur Gedimino pilis?
Ne, Pilaitė yra daug (2) ... toliau ... . Pilaitė bus priešingoje pusėje negu Antakalnis.
Ar galima nueiti (3) ... pėsčiomis ... ? Šiandien toks gražus oras!
Galima, bet reikėtų ilgai eiti... Geriau važiuokite autobusu, nes kol ateisite, ir vakarėlis

102 Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

ATSAKYMAI
Jurgenas:
Rūta:
Eglė:
Rūta:
Visi:
Jurgenas:
Luka:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:
10.

11.

(4) ... pasibaigs ... . Jums reikėtų eiti iki Lukiškių aikštės ir ten sėsti į 47 autobusą.
O kiek laiko važiuoti?
Apie pusvalandį, gal šiek tiek ilgiau.
O kaip vadinasi tavo (5) ... stotelė ... ? Aš pas tave seniai buvau ir (6) ... neatsimenu ... .
Bitėnų. O namas dvyliktas, butas – trisdešimt ketvirtas. Gal geriau (7) ... užsirašykite ... mano telefono
numerį. Jei nežinosite, kur eiti, galėsite paskambinti, aš išeisiu (8) ... pasitikti ... 8 614 25 356. Ir ... tada
lauksiu jūsų devintą.
Gerai, ačiū, ačiū.
Puiku!
Gal ... galime važiuoti kartu? Mes jau šiandien vieną kartą (9) ... pasiklydome ... .
Žinoma! Susitinkame aštuntą Katedros aikštėje, prie bokšto.
Taip.
Puiku!
Iki!
Atia!

1
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1. ... Kaip ...
2. ... Kurioje ...
3. ... Kiek ...
4. ... Kur ...
5. ... Kaip ...
6. ... Koks ...
7. ... Kokiu ...
8. ... Ar ...
9. ... Kada ...
10. ... Kur ...

iki tavęs nuvažiuoti? – Reikia važiuoti 5 troleibusu iki Žirmūnų stotelės.
stotelėje man išlipti? – Tilto stotelėje.
laiko iki tavęs važiuoti? – Apie 15 minučių.
taip skubi? – Bijau pavėluoti į autobusą.
vadinasi rajonas, kuriame tu gyveni? – Antakalnis.
tavo telefono numeris? – +370 8612 25 458.
autobusu reikia važiuoti iki stoties? – Septintu ir antru.
tavo butas yra toli nuo centro? – Nelabai. Autobusu aš važiuoju apie 20 minučių.
susitinkame? – Aštuntą valandą.
susitinkame? – Kavinėje „Skonis ir kvapas“.

3 SCENA
14.

1. Rūta sako, kad vaikinai yra ... malonūs ... .
2. Jūratė apie Luką sako, kad jis yra ... simpatiškas ... .
3. Rūta apie Jurgeną sako, kad jis yra ... mielas ... ir ... draugiškas ...
4. Merginos nežino, ką vaikinai čia ... daro ... .
5. Rūta sako, kad dabar yra daug ... mainų programų ..., pagal kurias į Lietuvą atvažiuoja daug studentų
iš ... užsienio ... .
6. Jūratė mano, kad Jurgenas dirba kokioje nors ... tarptautinėje firmoje ... .
7. Rūta sako, kad šiandien Jūratė vaikinus dar pamatys ir galės viską apie juos ... sužinoti ... .
8. Jūratė džiaugiasi, kad Rūta vaikinus pakvietė į gimtadienį ir su jais bus galima ... artimiau susipažinti ... .

15.

Jūs:
Draugas:
Jūs:
Draugas:
Jūs:
Draugas:
Jūs:
Draugas:
Jūs:

Kokios malonios tos merginos!
O ta vengrė tokia simpatiška ...
Bet ir ta prancūzė labai miela ir draugiška!
Įdomu, ką jos čia daro?
Neįsivaizduoju. Gal atvažiavo studijuoti? Dabar daug mainų programų, pagal kurias nemažai studentų
atvažiuoja iš užsienio.
Bet Marion atrodo vyresnė. Galbūt ji dirba kokioje nors tarptautinėje firmoje?
Na, šiandien jas abi dar pamatysi, galėsi viską sužinoti.
Kaip gerai, kad tu jas pakvietei į savo gimtadienį! Bus smagu artimiau su jomis susipažinti!
Aha!

4 SCENA
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teiginys
Andrius džiaugiasi, kad vakaras jau suplanuotas.
Lietuvoje gėles dovanoja dažnai.
Lietuvoje negalima dovanoti porinio skaičiaus gėlių.
Luka Italijoje nedovanoja gėlių.
Rūtai nepatinka skaityti.
Kompaktinę plokštelę nupirkti pasiūlė Jurgenas.
Gėles pirks Eglė ir Jurgenas.

Teisingas

Neteisingas
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18.

Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:

Na...
Tai va, kaip smagu! Šiandien nereikės galvoti, ką (1)... veikti ... vakare.
Bet reikės (2) ... sugalvoti ... , ką padovanoti!
Tikrai! O ką (3) ... įprasta ... dovanoti Lietuvoje gimtadienio proga?
Na, priklauso nuo to, kam ir kokia (4) ... proga ... , bet visuomet galima dovanoti gėlių, jos
(5) ... tinka ... visiem ir visada. Tik nepamirškite, kad čia reikia dovanoti neporinį skaičių gėlių, pavyzdžiui, vieną, tris, penkias... ir taip toliau.
Italijoje mes taip pat dovanojame gėlių, tik neprisimenu, kiek, nes aš visada perku jau padarytas
(6) ... puokštes ... .
O mes Vokietijoje dažnai dovanojame gero vyno butelį.
Na, tai ką (7) ... siūlote ... dovanoti? Andriau, gal tu turi kokią idėją?
Tai gal nuperkam puokštę gėlių ir dar ką nors? Egle, Rūta yra tavo draugė, tai gal tu žinai, kas jai
(8) ... patiktų ... ?
Ji mėgsta skaityti detektyvus, gal galėtume nupirkti kokią knygą. Čia kaip tik knygynas yra netoliese.
Ar ji mėgsta muziką? Gal kokią nors kompaktinę (9) ... plokštelę ... ?
Tikrai! Jai labai patinka muzika!
Puiki (10) ... mintis ... ! Paieškokime kokios nors smagios muzikos. Galėsime kartu per vakarėlį paklausyti ir pašokti.
Taip, gerai, gerai. Puiku!
Andriau, tu muzikantas, tai tu ir (11) ... išrink ... . Jūs su Luka eikite kompaktinės plokštelės paieškoti, o
mes su Jurgenu nupirksime gėlių.

Luka:
Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Jurgenas:
Andrius:
Eglė:

5 S CE N A
22.

1. Kokias gėles siūlo pardavėja? ... Rožes arba gerberas ... .
2. Kokias gėles pirks Eglė ir Jurgenas? ... Gerberas ... .
3. Kiek reikia mokėti už gėles? ... 5 litus ... .

23.

Pardavėja:
Jurgenas:
Pardavėja:
Eglė:
Pardavėja:
Eglė:
Pardavėja:
Eglė:
Jurgenas:
Pardavėja:
Eglė:
Eglė:
Pardavėja:
Eglė:
Pardavėja:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:

26.

Laba diena.
Laba diena.
(1) ... Gal galiu padėti išsirinkti ... ?
Taip. Ačiū.
(2) ... Kokia proga ... ieškote gėlių?
Šiandien mano draugės gimtadienis.
Daug žmonių mėgsta rožes. Pažiūrėkite, kokių įvairių ir gražių turime. O jei norite dovanoti vieną gėlę,
(3) ... siūlyčiau ... gerberą.
Jurgenai, (4) ... ką tu manai ... ?
Nežinau, man labai įdomiai atrodo ta gėlė. Kaip ji vadinasi?
Gerbera.
Gerbera!
Taip... Tai ir man jos patinka, todėl mes paimsime gerberas.
(5) ... Ar suvynioti ... ?
Taip, ačiū.
Prašom. 5 litai.
(6) ... Aš sumokėsiu ... . Prašom dar tris gerberas.
Jurgenai, bet mes nedovanojame porinio skaičiaus gėlių!
Eglute, čia tau...
Ačiū, ... Jurgenai! (7) ... Kaip malonu ... !
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27. 1. ... Ką ...
dovanosi mamai? – Knygą.
2. ... Kiek ... gėlių įprasta dovanoti Lietuvoje? – Vieną, tris, penkias ...
3. ... Ką ...
veiksi šiandien vakare? – Eisiu į kiną.
4. ... Kokią ... knygą pirksi mamai? – Receptų knygą.
5. ... Kam ... ieškai dovanos? – Draugei.
6. ... Kokia ... proga ieškai dovanos? – Šiandien močiutės jubiliejus.
7. ... Ką ...
jis mėgsta daryti? – Važinėti dviračiu, žaisti futbolą, skaityti.
8. ... Kokią ... muziką tu mėgsti? – Džiazą.
9. ... Kokios ... dovanos ieškote? – Ieškau geros arbatos.
10. ... Ką ...
nupirkai savo draugui? – Kompaktinę plokštelę.

28. Atsakymai gali būti, pvz., tokie:
1 – Duoda vienas kitam ranką. / Spaudžia ranką. / Sveikinasi.
2 – Tariasi, ką dovanoti. / Džiaugiasi, kad vakare eina į gimtadienį.
3 – Geria kavą. / Džiaugiasi, kad susipažino su naujais žmonėmis. /Kalba apie naujus pažįstamus.
4 – Renkasi gėles. / Duoda gėles. / Apkabina./ Dėkoja už gėles.
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VI. Sveikinu!
1 SCENA
1.

1. Ką pokalbio pradžioje Jūratė siūlo rengtis Rūtai? – Džinsus ir šviesią palaidinę.
2. Kodėl Rūta nenori rengtis džinsų? – Džinsus ji nešioja kasdien, o per gimtadienį nori atrodyti
šventiškiau, nori pasipuošti.

3. Kodėl Jūratė siūlo rengtis baltą suknelę?– Prie baltos suknelės tiks bet kokios spalvos megztinis.
4. Kodėl Rūtai nepatinka balta suknelė su megztiniu? – Jai atrodo, kad megztinis per tamsus.
5. Ką nusprendė apsirengti Rūta? – Raudoną suknelę.
2.

3.

4.

Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:

(1) ... Ką man rengtis? ...
Hm... Gal mėlynus džinsus ir kokią nors šviesią palaidinę?
(2) ... Bet aš noriu pasipuošti! ... . Džinsus aš nešioju kasdien, o šiandien noriu atrodyti šventiškiau!
Na, tada... tą gėlėtą suknelę.
Bet šita suknelė (3) ... man nelabai tinka ... .
Apsirenk ir pažiūrėsim.
Ne, man ji nepatinka.
O ši balta suknelė? Prie jos tiks bet kokios spalvos megztinis: žalias, mėlynas, raudonas arba margas...
Gerai, (4) ... einu matuotis ... .
(5) ... Na, kaip? ... .
Labai gražu! Su šia balta suknele atrodai taip vasariškai!
O aš manau, kad megztinis per tamsus.
(6) ... Tada apsirenk ... ryškiai žalią megztinį. Arba raudoną suknelę!
Gal raudoną suknelę?
(7) ... Atrodai puikiai! ... . Tau labai tinka raudona spalva. Visi vaikinai į tave žiūrės!
Na ką tu...

1

2

3

4

5

6

7

b

a

f

c

h

e

d

1. Jūs nežinote, kokius drabužius rengtis. ... – Ką man rengtis? / Patark, ką man apsirengti? ... .
2. Jūsų draugė atėjo su nauja suknele. ... – Labai gražiai atrodai! / Tau labai tinka šita suknelė! ... .
3. Jūs apsirengėte naują drabužį. ... – Kaip aš atrodau? / Na, kaip? ...
4. Jūs norite atrodyti ne taip, kaip visada. ... – Aš noriu pasipuošti! ... .

2 SCENA
6.

Eglė:
Rūta:
Eglė:
Rūta:
Jurgenas:
Rūta:
Jurgenas:
Eglė:
Rūta:
Andrius:
Rūta:
Luka:
Rūta:
Luka:
Rūta:

7.

1. Šiandien jūsų draugo gimtadienis. Pasveikinkite jį. ... Sveikinu! / Su gimtadieniu! ... .
2. Šiandien jūsų draugės gimtadienis. Jūs jau pasveikinote ją. Palinkėkite jai ko nors. ... Būk visada tokia linksma ir graži!
/ Daug laimės ir džiaugsmo! ... .
3. Jūs atidarote duris svečiams. Pakvieskite juos įeiti. ... Užeikite! ... .
4. Jūs norite, kad svečiai sėstų ir valgytų. ... Prašom prie stalo! ... .
5. Jūsų svečiai pavėlavo ir atsiprašo. ... Nieko tokio. / Viskas gerai ... .

10.

Horizontaliai
1. Sveikinu.
2. Žvakutės.
3. Atvirukas.
4. Šventės.
5. Vakarėlis.

Štai ir mes!
Labas!
Truputėlį autobusas neatvažiavo vėlavo, todėl pavėlavome šiek tiek.
Nieko tokio! Ateikite Užeikite!
Rūta, su gimtadieniu!
Ačiū! Iš kur žinai, kad man patinka gerberos?
Aš visada viską žinau!
Rūtele, su gimtadieniu! Būk tokia graži ir gera linksma!
Ačiū!
O čia truputis muzikos, kad gyventi būtų įdomiau smagiau. Sveikinu!
Ačiū! Man patinka šita muzika! Tuoj pagrosim paklausysim.
Su gimtadieniu!
Ačiū!
Laimės, džiaugsmo, daug pinigų gerų draugų!
Ačiū! Prašom prie stalo!

Vertikaliai
1. Tostas.
2. Tortas.
3. Gėlė.
4. Svečiai.
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11.

Jurgenas:
Andrius ir Luka:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Eglė:
Jurgenas:
Luka:
Andrius:
Rūta:
Luka:
Andrius:
Rūta:

12.

Labas!
Labas!
Labas!
(1) ... Ko gersite ... : balto ar raudono vyno? Ar alaus?
Aš gal raudono vyno.
O aš (2) ... norėčiau ... balto vyno.
Aš taip pat.
O aš norėčiau alaus. (3) ... Girdėjau ... , lietuviškas alus labai geras.
Teisingai, Luka, būtinai reik(ia) (4) ... paragauti ... .
Na, aš nelabai daug ką žinau apie alų, bet turiu šviesaus ir tamsaus.
(5) ... Kokio norėtum? ...
Šviesaus.
O aš – tamsaus.
Gerai.
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14.

1. Kuo svečius vaišina Rūta? ... – Morkų salotomis, silke su grybais, kepta duona ir naminėmis salotomis. ...
2. Kokį patiekalą lietuviai dažnai ruošia įvairioms šventėms? ... – Namines salotas. ...
3. Ko Lukai siūlo paragauti Eglė? ... – Keptos duonos. ...

15.

Andrius:
Rūta:
Eglė:
Andrius:
Rūta:
Visi:
Rūta:
Luka:
Rūta:
Jurgenas:
Rūta:
Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:

16.

Morkų salotos
... tarkuotos morkos ...
... česnakas ...
... majonezas ...
... druska ...

17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
18.

Aš (1) ... įpilsiu ... .
Ačiū, Andriau.
O man balto.
Tai, Rūta, (2) ... už tave ... ! Su gimtadieniu dar kartą!
Ačiū.
Su gimtadieniu, su gimtadieniu, su gimtadieniu!
(3) ... Vaišinkitės ... . Viską mes su Jūrate padarėm(e) pačios!
Viskas taip (4) ... skaniai ... atrodo!
Čia yra morkos su česnakais, silkė su grybais, kepta duona ir naminės salotos.
O iš ko naminės salotos (5) ... padarytos ... ?
Marinuoti agurkai, virtos bulvės, morkos, kiaušiniai ir majonezas.
Lietuviai dažnai (6) ... šventėms ... ruošia šias salotas.
Būtinai (7) ... paragausiu ... . Mmmh, kaip skanu!
O tau, Luka, prie alaus tiks kepta duona. Dar neragavai?
Ne, bet girdėjau, kad labai skanu. Mmh! (8) ... Tikrai ... labai skanu! Kodėl anksčiau nesakėt!
Silkė su grybais
... silkė ...
... kepti grybai ...
... aliejus ...
... svogūnai ...

Kepta duona
... juoda duona ...
... česnakas ...
... aliejus ...
... druska ...

Teiginys
Lietuviai šias salotas vadina ne vienu pavadinimu.
Rusai šias salotas valgo per Naujuosius metus.
Šias salotas sugalvojo rusas.
XIX amžiuje Lietuva buvo carinės Rusijos dalis.
Skandinavai šias salotas vadina rusiškomis salotomis.
Šios salotos tinka valgyti su mėsa.

Naminės salotos
... virtos bulvės ...
... virtos morkos ...
... konservuoti žirneliai ...
... virti kiaušiniai ...
... majonezas ...
... marinuoti agurkai ...
... druska ...

Teisingas

Neteisingas















Jums reikės:
5 virtų bulvių
3 virtų morkų (vidutinio dydžio)
100–150 gramų konservuotų (1) ... žaliųjų ... . žirnelių
(2) ... marinuotų ... arba raugintų agurkų (vidutinio dydžio). Skaniau, jei agurkai bus rūgštesni.
(3) ... kietai ... virtų kiaušinių
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150–200 gramų majonezo
Druskos (pagal skonį)
Maltų (4) ... juodųjų ... pipirų (pagal skonį)
2–3 (5) ... šakelių ... petražolių papuošimui
Paruošimas
Bulves ir morkas gerai (6) ... nuplaukite
... ir išvirkite. Kietai išvirkite kiaušinius. Palaukite, kol atvės, tada morkas, bulves ir kiaušinius (7) ... nulupkite ... ir supjaustykite kubeliais. Agurkus taip pat supjaustykite kubeliais. Viską (8) ... sudėkite ... į didelį dubenį, suberkite žaliuosius žirnelius
(prieš tai (9) ... nupilkite ... vandenį), įdėkite majonezo, įberkite druskos, pipirų. Viską (10) ... išmaišykite ... , sudėkite
į gražų indą ir (11) ... papuoškite ... petražolėmis.
Skanaus!
20.

1. Jūs esate draugo gimtadienyje. Pasakykite tostą. ... Už tave! / Pakelkime taurę už ...
2. Jūs esate direktoriaus jubiliejuje. Pasakykite tostą. ... Už jus! / Pakelkime taurę už ...
3. Jūs sėdite prie stalo ir norite paprašyti atsigerti. ... Ar galite įpilti vandens? / Gal galite paduoti vandens? ...
4. Pasiūlykite svečiams valgyti. ... Vaišinkitės! / Prašom vaišintis! / Prašom paragauti ...
5. Jūs esate svečiuose. Pagirkite maistą. ... Viskas labai skanu! ...... Kaip skanu! ...

22.

1. Rūta, kai giria muziką. ... Kokia smagi muzika! ...
2. Rūta, kai nori pašokti. ... Gal einam pašokti? ...
3. Eglė, kai nori, kad visi eitų šokti. ... Einam visi! ...
4. Jūratė, kai nori pailsėti. ... Aš jau pavargau / Noriu pasėdėti ...

4 SCENA
23.

1. Rūta sako, kad laikas. ... atkimšti šampaną ...
2. Andrius atnešė šampaną ir visiems ... įpylė ...
3. Svečiai pakėlė šampano taures ... ir padainavo dainą (Ilgiausių metų) ...

5 SCENA
26.

27.

Oho, kaip (1) ... vėlu ... ! Laikas namo.
Bet man labai smagu su jumis!
Man ir labai smagu, bet ... jau laikas važiuot(i).
Važiuosim(e) autobusu? Eglute, (2) ... palydėčiau ... tave iki namų!
Luka, ačiū, bet autobusai nebevažiuoja. Andriau, (3) ... kviesk ... taksi. Galėsime visi kartu parvažiuoti, ar ne?
Gerai, gerai. ... Labas vakaras. Prašom taksi į Pilaitę. Bitėnų 12–34. Važiuosim(e) į Antakalnį ir į centrą,
reikėtų dviejų (4) ... automobilių ... . ... Gerai, gerai. ... Gerai, gerai, ačiū.
Andrius: Klausau? Ačiū. Taksi jau (5) ... atvažiavo ... .
Rūta:
Labai ačiū, kad (6) ... atvažiavot ... !
Eglė:
Ačiū tau.
Rūta:
Ačiū už (7) ... puikią ... dovaną ir gėles.
Andrius: Buvo tikrai (8) ... smagu ... .
Eglė:
Na ...
Rūta:
Tai ką, sėkmės.
Jurgenas: (9) ... Viso ... !
Andrius: Atia!
Rūta:
Iki!
Eglė:
Rūta:
Andrius:
Luka:
Eglė:
Andrius:

1

2

3

4

5

e

d

a

b

c

28.

1. Eglė pažiūrėjo į laikrodį ir pasakė, kad jau vėlu.
2. Andrius atsakė, kad jam taip pat smagu, bet jau reikia važiuoti namo.
3. Luka norėjo / nori / norėtų palydėti Eglę iki namų.
4. Kadangi autobusai nebevažiuoja, Andrius kviečia / kvies / kvietė taksi.
5. Andrius pasakė, kad reikia / reikės / reikėtų dviejų automobilių.
6. Rūta padėkojo draugams už dovaną ir gėles.

29.

1. Jūs nenorite, kad jūsų svečiai išeitų. ... Dar pabūkite! ...
2. Jūsų svečiai jau išeina. Padėkokite jiems. ... Ačiū, kad atėjote. / Ačiū už dovaną ir gėles. ...
3. Jūs esate svečias. Padėkokite šeimininkui, pasakykite, kad jums patiko. ... Ačiū už puikų vakarą. / Buvo labai
smagu! / Labai maloniai praleidau vakarą...
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33.

1. ... Ką ...
2. ... Ar ...
3. ... Kokia ...
4. ... Kokios ...
5. ... Ko ...
6. ... Ko ...
7. ... Iš ko ...
8. ... Kaip /Kuo ...

man rengtis? – Mėlyną suknelę.
ši palaidinė man tinka? – Taip, labai!
muzika tau patinka? – Džiazas, klasikinė muzika.
gėlės tau patinka? – Tulpės, rožės.
tau palinkėti? – Pinigų!
gersite? – Aš norėčiau vandens.
padarytos šios salotos? – Iš įvairių daržovių.
važiuosime namo? – Autobusu.

34. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
1 – Stovi prie drabužių spintos / Renkasi, ką apsirengti / Klausia draugės patarimo.
2 – Padengtas stalas. / Lėkštės, peiliai, šakutės ir taurės.
3 – Svečiai padovanojo gėlių. / Džiaugiasi dovana. / Dėkoja už dovaną.
4 – Visi sėdi prie stalo. / Pila vyną.
5 – Susidaužia taurėmis / Sako tostą / Dainuoja dainą.
6 – Mojuoja ranka / Atsisveikina.

VII. Važiuojame į Trakus!
1 S CE N A
1.

Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:

Sveikas, Jurgenai. Čia Eglė. Kaip vakar sekėsi (1) ... grįžti ... namo?
Labas, Eglute! Viskas gerai, šįkart (2) ... nepasiklydom:) ... .
Šiandien labai graži diena. Gal (3) ... važiuojam ... į Trakus? Trakai toks nedidelis miestelis šalia Vilniaus, ir ten yra (4) ... ežeras ... , pilis ir labai graži gamta.
Aš labai (5) ... norėčiau ... . Manau, kad ir Luka sutiks. Nors jis vakar tiek daug (6) ... šoko ... .
Puiku, tai tuomet jūs pasitarkit ir (7) ... paskambinkit ... man. Važiuotume
(8) ... traukiniu ... . Būtų gerai spėti iki (9) ... pusės pirmos ... .
Puiku, einu (10) ... pažadinsiu ... . Luką. Iki, Eglute.
Iki.

2. Atsakymai galėtų būti, pvz., tokie:
1. Eglė skambina Jurgenui.
2. Ar laimingai grįžo namo?
3. Eglė kviečia važiuoti į Trakus.
4. Trakai yra nedidelis miestelis.
5. Nepasakyta. Jurgenas mano, kad Luka norės važiuoti.
6. Ne, draugai nori keliauti traukiniu.
7. Ne, jie nori išvažiuoti pusę pirmos.
8. Luka miega.

2 S CE N A
11.

1. Kur važiuos draugai?
2. Kiek kainuoja vienas bilietas?
3. Kam yra nuolaida?
4. Ko paprašė kasininkė?
5. Kiek bilietų pirko Luka?
6. Kiek Luka sumokėjo už bilietus?
7. Ko Jurgenas ieškojo savo kišenėje?
8. Kam nupirko bilietą Andrius?

13.

14.

12.

1. Draugai važiuos į Trakus.
2. Vienas bilietas kainuoja penkis litus aštuoniasdešimt centų.
3. Nuolaida taikoma studentams.
4. Kasininkė paprašė studento pažymėjimų.
5. Už bilietus Luka sumokėjo penkis litus aštuoniasdešimt centų.
6. Luka pirko du bilietus.
7. Jurgenas ieškojo savo kišenėje pinigų.
8. Andrius nupirko bilietą Jurgenui.

1.

Teiginys
Vienam studentui bilietas į Trakus kainuoja 5,80 lito.

2.

Luka pirko du bilietus su nuolaida.





3.

50 procentų nuolaida taikoma studentams.





4.

Andrius nupirko bilietą Jurgenui.
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Teisingas

Neteisingas





ATSAKYMAI

15.

Kas kalba ........................?
Ko klausia .......................?
Kam perka .......................?
Ką atsako .........................?
Kuo važiuoja / keliauja .....................?
Kur keliauja / važiuoja .....................?
Kiek kainuoja ..................?

16.

Luka:
Kasininkė:
Luka:
Kasininkė:
Luka:
Kasininkė:
Luka:
Eglė:

Laba diena, gal galėtumėt pasakyti, (1) ... kiek kainuoja bilietas į Trakus? ...
5,80 Lt.
O gal yra (2) ... studentams nuolaida ... ?
Taip, yra 50 procentų nuolaida.
O, daug pigiau. Prašau du (3) ... bilietus į Trakus su nuolaida ... .
Duokite savo pažymėjimus... Prašau.
Prašau, tavo bilietas.
(4) ... Ačiū ... .

3 SCENA
19.

Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Luka:
Eglė:
Jurgenas:
Andrius:
Luka:
Jurgenas:

20.

Teiginys
Labai seniai Trakai buvo Lietuvos sostinė.
Lietuva buvo didelė valstybė.
Trakų pilis yra saloje.
Kibinai yra lietuvių nacionalinis patiekalas.

1.
2.
3.
4.
22.

Čia tikrai labai (0) ... gražu ... . O kuo dar Trakai (1) ... įdomūs ... ?
Senovėje, XIII amžiuje, Trakai buvo Lietuvos (2) ... sostinė ... . Ir mes greit nueisime į pilį, kur gyveno
kunigaikštis Vytautas. Kai jis valdė Lietuvą, tai Lietuva buvo (3) ... didžiausia ... . Europos valstybė.
(4) ... Pilis ... stovi ežero saloje, į ją buvo labai sunku patekti priešams.
Tai mes ten dabar ir einam, ar ne?
Taip, ji kaip tik čia netoliese. Ir kai aplankysim pilį, tuomet aš jus visus pavaišinsiu kibinais – tokiais
skaniais (5) ... pyragėliais ... su mėsa.
O ar tai (6) ... lietuviškas ... patiekalas?
Ne, tai karaimų nacionalinis patiekalas. Ir visi labai (7) ... mėgsta ... kibinus ir važiuoja į Trakus jų
paragauti.
Aš dabar jau (8) ... alkanas ... .
Aš irgi mielai dar suvalgyčiau tų pyragėlių!

1. Labai labai seniai
2. Kai buvau vaikas
3. Kai buvau paauglys
4. Kol esu jaunas
5. Kai būsiu senas

SENOVĖJE
VAIKYSTĖJE
PAAUGLYSTĖJE
JAUNYSTĖJE
SENATVĖJE

25.

Teisingas

Neteisingas











1. Miestas yra ... gražus. Mieste yra ... gražu ... .
2. Sala yra graži. Saloje yra gražu.
3. Pyragėlis yra skanus. Man valgyti skanu.
4. Bandelė yra skani. Valgyti bandeles skanu.
5. Darbas yra sunkus. Dirbti yra sunku.
6. Užduotis yra sunki. Be draugų gyventi sunku.
7. Gyvenimas yra lengvas. Gyventi yra lengva.
8. Kalba yra lengva. Kalbėti lietuviškai yra lengva.
9. Trakai yra įdomūs. Trakuose yra įdomu.
10. Knygos yra įdomios. Knygas skaityti yra įdomu.

4 SCENA
32.

Teiginys
1.
2.
3.
4.
5.

33.

Draugams kelionė patiko.
Iš Trakų draugai grįžo vėlai vakare.
Vakare draugai eis į klubą.
Eglė nemėgsta kepti blynų.
Visi draugai vakarieniaus pas Eglę.
1

2

3

4
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Teisingas

Neteisingas
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35.

Jurgenas: Ačiū, buvo labai įdomu. Daug (1) ... pamačiau ir sužinojau ... .
Luka:
Ačiū tau, Eglute, (2) ... buvo labai smagu ... . Bet dar ne vakaras, gal vėliau į kokį klubą nueiname?
Eglė:
(3) ... Klubą? ... . Kažkaip nebesinori, žinok, po tos kelionės. Aš geriau sugalvojau. Geriau jūs abu
(4) ... ateikit pas mus vakarienės ... . Aš iškepsiu bulvinių blynų.
Andrius: Ne kiekvienam Eglė blynus kepa!
Eglė:
Liaukis.
Jurgenas: (5) ... Būtinai ateisim ..., tiktai, kada? Ir pasakyk adresą, nes nebeatsimenu.
Eglė:
Štai adresas. Lauksim.

5 S CE N A
38.
1.
2.
3.
4.
39.

Teiginys
Po kelionės Luka ir Jurgenas eina miegoti.
Draugai į svečius nori važiuoti taksi.
Jurgenas pametė Eglės adresą.
Vaikinai neprisimena namo numerio.

Jurgenas: Na ir dienelė! Aš einu į dušą.
(1) ... C ... O aš eisiu pamiegoti, esu labai pavargęs. ...
Luka:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:

Ką darome: važiuojam autobusu ar kviečiam taksi?
(2) ... A ... Taksi. ...
Ar adreso nepamiršai?
(3) ... E ... Įsidėjau į kišenę... Bet jo nėra! ...
Pažiūrėk geriau. Gal kur kitur padėjai?
(4) ... D ... Gal iškrito iš kišenės? Paieškokim kambary. ...
Ant spintelės nėra, ant palangės taip pat... Kur jis gali būti?
Jurgenas: (5) ... B ... Niekur nėra. Gatvė. Kokia buvo gatvė? ...
Iš m raidės, na kaip ten, kaip ta arbata, kur kvepia...
Luka:
Jurgenas: (6) ... F ... Kokia dar arbata? ...
Na, kokia kokia... Mėtų, Mėtų gatvė, tikrai Mėtų. O namo numeLuka:
rio nežinau.
Jurgenas: Tai kaip mes kviesime taksi?... Gėda, bet reikės skambinti Eglei.

Teisingas

Neteisingas











40. 1. Eglės adresas iškrito iš kišenės.
2. Lapelis nukrito
ant grindų.
3. Vaikinai lapelio ieškojo
ant spintelės ir ant palangės.
4. Vaikinai visur apieškojo.
5. Lapelio niekur nebuvo.

VIII. Sveik greičiau!
1 S CE N A
2.
1.
2.
3.
4.

Teiginys
Luka nori sportuoti.
Jurgenas nenori eiti į sporto klubą.
Andrius kviečia draugus žaisti krepšinio.
Draugai susitaria susitikti krepšinio aikštelėje.

Teisingas





Neteisingas





3.

Andrius: Sveikas, Jurgenai. (1) ... Kas naujo? ... .
Jurgenas: Sveikas, Andriau. Nieko naujo, galvojam, (2) ... ką šiandien veikti ... . Luka nori eit į sporto klubą, o aš
dar nežinau. Gal (3) ... eisiu pabėgioti ... parke.
Andrius: Aš irgi kartais mėgstu pabėgioti. Bet šiandien mes su draugais (4) ... eisim žaist krepšinio ... . Gal ir jūs
norėtumėt?
Jurgenas: (5) ... Aš tikrai norėčiau ... . Palauk, paklausiu Lukos. Luka, nori šiandien pažaisti krepšinį?
Bet aš nemoku.
Luka:
Jurgenas: (6) ... Išmoksi ... . Gerai, Andriau, mes ateisim, tik pasakyk, kur ir kada.
Andrius: Mes susitinkame sporto salėje netoli mano namų. Ateikit apie ketvirtą valandą.
(7) ... Lauksiu jūsų ... prie namų. Gerai?
Jurgenas: Gerai. (8) ... Iki ... .
Andrius: Iki.

5.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

Kaip ... sekasi?
Ko ... nemėgsti daryti laisvalaikiu?
Ką ... tu veiksi šį savaitgalį?
Ar ... tu moki žaisti šachmatais?
Kada ... mums paskambinsi?
Kas ... tau atsitiko?
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ATSAKYMAI
6. Klausimai į atsakymus galėtų būti, pvz., tokie:
1. ... Kas naujo? ...
2. Kur ... nori eiti Luka? ...
3. Ką ... tu šiandien veiksi? ...
4. Ką ... tu mėgsti daryti? Kaip tu mėgsti sportuoti? ...
5. Ką ... šiandien darysite / darysime? ...
6. Ar ... tu moki žaisti krepšinį? ...
7. Ar ... ateisite? ...
8. Kur ... susitinkame? ...

2 SCENA
12.

Teiginys
Draugai žaidžia krepšinį.
Luka pargriuvo ir susižeidė.
Luka nenorėjo važiuoti į ligoninę.
Lukos koja sutino.

1.
2.
3.
4.

Neteisingas











Oi, kaip (1) ... skauda ... , negaliu paeit.
Kur skauda?
Čia skauda. Gal (2) ... lūžo ... ?
Čia gali būti blogai. Reikia važiuoti (3) ... į ligoninę ... .
Gal neskubėkime? Aš einu pasėdėsiu, gal (4) ... skausmas ... praeis. O jūs žaiskit.
Na, gerai, sėdėk. Bet jeigu nebus (5) ... geriau ... , sakyk.
Kaip (6) ... jautiesi ... , Luka, ar geriau?
Žinai, skauda. Ir man atrodo, net koja (7) ... storesnė ... pasidarė...
Gal nebelaukim. Važiuojam greičiau pas gydytoją.

13.

Luka:
Andrius:
Luka:
Andrius:
Luka:
Andrius:
Andrius:
Luka:
Andrius:

14.

1

2

3

4

5

6

7

d

b

a

e

g

f

c

15.

Teisingas

1. Man skauda koją.
2. Kur tau skauda?
3. Reikia važiuoti į ligoninę.
4. Aš pasėdėsiu, gal skausmas praeis.

5. Jūs žaiskite toliau.
6. Kaip jautiesi, Luka? / Kaip jaučiasi Luka?
7. Man atrodo, koja pasidarė storesnė.
8. Greičiau važiuok / važiuokime / važiuokite pas gydytoją.

3 SCENA
19.
1.
2.
3.
4.
21.

Teiginys
Vaikinai yra poliklinikos registratūroje.
Jie atėjo prašyti pagalbos.
Registratorė paprašė dokumentų.
Luką apžiūrėjo gydytojas.

Andrius:
Registratorė:
Andrius:
Registratorė:
Andrius:
Registratorė:
Andrius:

Teisingas

Neteisingas











Laba diena. Mums labai reikia (1) ... pagalbos ... .
O kas (2) ... atsitiko ... ?
Draugas (3) ... susižeidė ... koją. Jam labai (4) ... skauda ... . Mūsų draugas užsienietis, iš Italijos.
Gerai. Prašom duoti draugo (5) ... asmens ... dokumentą. Prašom palaukti.
Eikite prie 213 kabineto ir laukite. Gydytojas jus (6) ... pakvies ... .
O kur tas kabinetas?
Koridoriumi iki galo ir (7) ... pasukite ... į dešinę.
Ačiū.

4 SCENA
23.

Teiginys
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luka atėjo pas gydytoją.
Lukai labai skauda koją.
Gydytoja apžiūrėjo Lukos koją
Lukos koja lūžo.
Luka turi temperatūros.
Lukai negalima vaikščioti.

Teisingas

Neteisingas
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24. Gali būti atsakyta, pvz.:
1. Kas atsitiko Lukai?
2. Ką jam skauda?
3. Ar koja lūžo?
4. Ką patarė gydytoja?
5. Kiek Lukai reikės gulėti lovoje?
6. Ar Luka turi temperatūros?
7. Kokių vaistų išrašė gydytoja?
8. Kaip reikia gerti vaistus?
9. Ko Lukai negalima daryti?
25.

Susižeidė koją.
Koją.
Ne, nelūžo.
Gydytoja patarė gulėti.
Porą dienų / Dvi dienas / Šiandien rytoj.
Ne, neturi.
Nuo skausmo.
Po tabletę du–tris kartus per dieną.
Negalima vaikščioti.

Gydytoja: (1) ... Nieko baisaus ... , koja nelūžo. Reikia dėti šaltą kompresą ir šiandien rytoj negalima vaikščioti.
Luka:
Ačiū, gydytoja. Bet man atrodo, kad aš (2) ... turiu temperatūros ... .
Gydytoja: Prašom, pasimatuokite. Pažiūrėsim. Jūsų temperatūra normali. Išrašysiu jums
(3) ... vaistų nuo skausmo ... . Gerkite po vieną tabletę du–tris kartus per dieną, jeigu labai skaudės. Bet
ne daugiau. Ir dar kartą kartoju – jums (4) ... negalima vaikščioti ... . Dabar gulkite – slaugytoja jums
(5) ... sutvarstys koją ... .
Luka:
Labai ačiū, gydytoja.
Gydytoja: Sveikite.

5 S CE N A
30.

Eglė:
Luka:
Rūta:
Luka:
Eglė:
Luka:
Rūta:
Eglė:
Luka:

31.

1. Kaip jautiesi? / Ar geriau jautiesi?
2. Ar dar labai skauda koją?
3. Gal nori arbatos ar sulčių?/ Gal ko nors nori?
4. Ar greit pasveiksi? / Ar dar ilgai sirgsi? / Kada pasveiksi?

37.

1. Jeigu jums reikia skubios medicinos pagalbos, ... skambinkite 112 ... .
2. Jeigu jūs skambinate iš Omnitel tinklo, ... rinkite numerį 103 ... .
3. Jeigu jums reikia policijos pagalbos, ... skambinkite 112 ... .
4. Jeigu kilo gaisras, ... skambinkite 112 ... .
5. Jeigu gyvenate mieste, ... greitosios medicinos pagalbos automobilis pas jus atvažiuos per 15 minučių ... .
6. Jeigu jūs skambinate iš kaimo, ... pagalbos sulauksite per 25 minutes ... .
7. Jeigu jums reikia recepto ar nedarbingumo lapelio, ... greitosios pagalbos gydytojas jo neišrašys.../
jo negausite ... .
8. Greitosios medicinos pagalbos automobilis jus ... gali nuvežti į ligoninę ... .

Labas, Luka. Kaip tu (1) ... jautiesi ... ? Ar labai (2) ... skauda ... koją?
Ačiū, Eglute, kai tave matau, visiškai (3) ... neskauda ... . Šiandien tikrai daug geriau (4) ... jaučiuosi ... .
Atnešėme tau vaisių, kad greičiau (5) ... pasveiktum ... .
Ačiū, merginos. Labai gera (6) ... sirgti ... , kai taip manimi (7) ... rūpinatės ... .
Gal tu ko nors norėtum – ar vandens, ar sulčių?
Ne, ačiū, nieko nenoriu. Geriau ateikite, prisėskite, pasikalbėkime.
Žinai, Luka, iki Kalėdų tu būtinai turi (8) ... pasveikti ... .
Taip, (9) ... sveik ... kuo greičiau.
Jeigu ir toliau taip manimi (10) ... rūpinsitės ... , aš tikrai iki Kalėdų (11) ... pasveiksiu ... . Pažadu!
Ačiū, daug geriau.
Beveik nebeskauda.
Ne, ačiū, nieko nenoriu.
Iki Kalėdų būsiu sveikas.

IX. Pasiruoškime šventėms!
1 S CE N A
1.

1 – Kaziuko mugė			
2 – Nepriklausomybės paskelbimo diena
3 – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena

4.
1.
2.
3.
4.

Teiginys
Eglė pakvietė Jurgeną ir Luką Kūčių vakarienės.
Kūčios Lietuvoje švenčiamos gruodžio pabaigoje.
Kūčios – visos šeimos šventė.
Jurgenas nupirks vyno šventės proga
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4 – Vėlinės
5 – Naujieji metai

Teisingas

Neteisingas











ATSAKYMAI
5.

Eglė:
Luka:
Jurgenas:
Eglė:

Ką veiksite antradienį?
Nežinau, iki antradienio (1) ... labai toli ... .
Nieko neplanuoju, o ką?
Ateikit pas mus į svečius Kūčių (2) ... vakarienės ... . Mes per Kūčias stengiamės su
(3) ... šeima ... visi būti kartu. O tuos, kurių šeimos yra kažkur toli, mes kviečiam pas mus, kad nesijaustų
(4) ... vieniši ... .
Andrius: Tikrai ateikit, visiems (5) ... kartu ... . bus smagiau.
O kas yra Kūčios? Aš žinau Kalėdas, bet Kūčios... Nežinau, (6) ... kas tai ... .
Luka:
Kūčios? Kūčios yra gruodžio 24-osios (7) ... vakarą ... . Visi šeimos nariai nori būti kartu. Vaikai,
Eglė:
anūkai, proanūkiai (8) ... susirenka ... pas tėvus arba senelius. Ir visi valgo ypatingą Kūčių vakarienę. O
kuo ji (9) ... ypatinga ... , ateisit pas mus ir pamatysit.
Jurgenas: O tai ką mums atsinešti? Gal vyno?
Ne, ne, nieko nereikia. Tiktai ateikit prieš vakarienę gerokai anksčiau, nes, manau, kad reikės
Eglė:
(10) ... pagalbos ... .
Andrius: Mamytė visą laiką visokių (11) ... darbų ... prisigalvoja. Tikrai ateikit antradienį. Lauksim jūsų.

2 SCENA
10.

Mama:

12.

1

2

3

4

5
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d

e

b

g

c

f

a

Andriau, tau ir tavo draugams šiandien svarbi (1) ... užduotis ... : turite parnešti namo saujelę
(2) ... šieno ... . Vakare padėsime po (3) ... staltiese ... .
Andrius: Kur aš (4) ... gausiu ... šieno mieste?
Mama:
O tu (5) ... pasistenk ... . Sakoma: kas ieško, tas (6) ... randa ... .
Andrius: Gerai, pasistengsim. Bet nieko (7) ... neprižadu ... . Abejoju, kad galima rasti šieno viduržiemy.
Mama:
Na, ir puiku. Mes su Egle (8) ... susitvarkysime ... , ir eisime ruošti Kūčių (9) ... vakarienės ... .

3 SCENA
18.

Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:

Susitvarkėme namus. Galime dabar ir eglutę puoštis. Kur mūsų (1) ... žaisliukai ... ?
Tuoj atnešiu.
Kaip (2) ... gražu ... ! Mūsų laikais eglutės buvo irgi labai (3) ... gražios ... . Puošdavom mes jas obuoliukais, žaisliukais iš šiaudų, saldainiukais.
O tie saldainiai ant eglutės ar ilgai (4) ... kabėdavo ... ?
Taip, taip. Nuo Kalėdų iki Naujųjų metų (5) ... likdavo ... tik popierėliai.
Ką tu gaudavai vaikystėje dovanų nuo Kalėdų (6) ... senelio ... ?
(7) ... Gaudavau ... . Po egle dažniausiai saldainių, kartais knygelę rasdavau po egle.
Ir man labai (8) ... patinka ... gauti dovanas nuo Kalėdų senelio.
(9) ... Tikėkimės ... , kad ir šiemet gausim kaip ir kiekvienais metais.

4 SCENA
21.

Andrius: Laba diena. Gal turit (1) … šieno ... ?
Pardavėja: Ne, tikrai neturim. Važiuokit (2) … į turgų ... , gal ten rasit.
Andrius: O, kokios gražios (3) … pirštinės ... . Nupirksiu Eglei. Mamai ir tėčiui dovaną turiu, o Eglei – ne. Padovanosiu jai šiltas pirštines, nes jos rankos visada (4) … šaltos ... .
Luka:
Tikrai gera (5) … dovana ... . Eglutei turėtų patikti. Jurgenai, aš dar neturiu Eglutei
(6) … dovanos ... . O tu?
Jurgenas: Aš irgi (7) … neturiu ... . Reikia paieškoti. Susitinkam šioje vietoje po
(8) … 20 minučių ... , gerai?
Andrius: Gerai.

22.

1. Vaikinai ieško šieno.
2. Pardavėja pasiūlė eiti į turgų.
3. Andrius pamatė gražias pirštines.
4. Andrius nupirko dovaną Eglei.

5. Todėl, kad Eglės rankos visada šaltos.
6. Luka ir Jurgenas suprato, kad neturi dovanos Eglei
7. Luka pirko dovaną Eglei.
8. Jurgenas pirko tokią pačią dovaną Eglei.

5 SCENA
25.

Andrius: Laba diena, gal jūs turit (1) ... šieno ... ? Gal parduodat šieną?
Ūkininkas: O kam tau, (2) ... jaunuoli ... , to šieno reikia?
Andrius: Mama prašė, nori (3) ... po staltiese ... padėti Kūčioms.
Ūkininkas: Jeigu tik tiek nedaug, tai aš tau galiu jo (4) ... duot ... . Tik tiek kad čia aš jo neturiu, reikia važiuot
(5) ... į kaimą ... .
Ūkininkas: Jūs palaukit, aš tuoj (6) ... atnešiu ... . Štai tiek po staltiese turėtų
(7) ... užtekt ... tikrai.
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Andrius: Ačiū, (8) ... mama ... labai apsidžiaugs.
Ūkininkas: Slėpk tuos pinigus, tu geriau saldainių (9) ... mergaitei ... nupirk. Ir
(10) ... mamai ... linkėjimus perduok.
Andrius: Ačiū, gerai – ir saldainių nupirksiu, ir linkėjimus perduosiu. Linksmų jums
(11) ... švenčių ... !
Ūkininkas: Linksmų Kalėdų ir tau.
26.
1.
2.
3.
4.
5.

Teiginys
Draugai turguje kalba su ūkininku.
Ūkininkas pažada duoti šieno.
Draugai važiuoja į kaimą.
Andrius sumoka ūkininkui už šieną.
Ūkininkas perduoda linkėjimus Andriaus mamai.

Teisingas

Neteisingas













X. Linksmų švenčių!
1 S CE N A
4.

Pagaliau grįžot. Kur (1) ... taip ilgai ... užtrukot? Mes jau su mama pradėjom jaudintis. (2) ... Šieno radot ... ?
Andrius: Kas ieško, (3) ... tas randa ... . Linkėjimai nuo Antano!
Mama:
Kokio dar Antano? Aš tokio nepažįstu!
Andrius: Tu gal ir nepažįsti, bet (4) ... mes pažįstam ... . Jis tau šienelio padovanojo.
Mama:
Džiaugiuos, kad yra dar (5) ... gerų žmonių ... . Berniukai, gal jau Vakarinė
(6) ... žvaigždė pasirodė ... danguje?
Luka:
Tai kad mes (7) ... žvaigždžių neskaičiuojam ... .
Mama:
Kol nėra pirmosios žvaigždės, (8) ... negalima sėstis ... prie Kūčių stalo. Tokia tradicija.
Jurgenas: Einam paieškoti tada tos žvaigždės!
Eglė:

2 S CE N A
7.
1.
2.
3.
4.
5.
11.

Teiginys
Andrius padėjo Eglei užtiesti staltiesę.
Ant stalo buvo dvylika patiekalų.
Ant stalo buvo padėta sausainių.
Kūčiukus valgo su aguonų pienu.
Kūčiukai dar vadinami vėlių duonele.

Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Mama:
Luka:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Mama:
Andrius:

Teisingas

Neteisingas













Na, kur tas šienas? O! (1) ... C ... . Andriau, padėk man staltiesę užtiesti! Luka, ačiū. Už kraštų
paimk, eik į kitą stalo pusę. Puiku... Pradėkit skaičiuot, ar yra dvylika patiekalų.
Vienuolika.
Vienuolika?
(2) ... A ... . ... O kodėl turėtų būti dvylika ... ?
Dvylika, nes metai turi dvylika mėnesių, kad visus metus būtume sotūs. Ir turite paragauti visų patiekalų.
O, kokie maži sausainukai!
(3) ... B ... . ... Čia ne sausainukai, čia kūčiukai ... .
Kačiukai? Kaip ten sakei?
Kū-čiu-kai. Na, mes juos kepame ir valgome tik per Kūčias ir Kalėdas. Nuo to ir yra kilęs jų pavadinimas.
(4) ... D ... . ... Mes juos valgome vienus arba su aguonų pienu ... .
Su kokiu pienu? Aš nesu girdėjęs – aguonų?
Taip, Luka, va šitas aguonų pienas. Jis gaminamas taip: reikia aguonas pamerkti, tada jas sutrinti, užpilti
vandeniu, galima įdėti medaus. Tuomet įsidedi kūčiukų ir viską valgai. Labai skanu.
(5) ... F ... . ... Man tai neskanu, bet tradicijos yra tradicijos ... .
Labai norėčiau paragauti to aguonų pieno su kūčiukais.
Mūsų protėviai tikėjo, kad mirusiųjų artimųjų vėlės ateina prie stalo Kūčių naktį. Todėl kepdavo vėlėms
kūčiukų – vadino juos vėlių duonele.
Įdomu, aš šito nežinojau.
Visi Kūčių valgiai yra labai svarbūs. Va, kaip tik mama ateina ir papasakos, kuo yra svarbūs Kūčių valgiai.
Taip, Eglute, tuoj persirengsiu ir grįšiu. (6) ... E ... . ... Ir papasakosiu mūsų visas tradicijas ... .
Andriau, pakviesk tėtį prie stalo.
Gerai, tuojau.
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ATSAKYMAI

3 SCENA
13.

Mama:

14.

1. Kad visus metus turėtume duonos, per Kūčias valgome ... virtus grūdus ... .
2. Kad kuo mažiau būtų ašarų, valgome ... žirnius ... .
3. Kad būtume stiprūs, reikia valgyti ... riešutus ... .
4. Kad būtume sveiki visus metus, valgome ... medų ... .
5. Kad būtume saugūs ir apsigintume nuo priešų, valgome ... spanguoles arba spanguolių kisielių ... .

Ar jau apžiūrėjote visus valgius? Viskas, kas yra ant stalo, yra simboliška.
Virti grūdai – kad visus metus turėtume (1) ... duonos ... , pupos, žirniai – kad kuo mažiau būtų
(2) ... ašarų ... , riešutai – kad būtume (3) ... stiprūs ... , medus – kad būtume (4) ... sveiki ... visus metus. Spanguolės apsaugo nuo (5) ... priešų ... . Duona visada yra ant stalo. Nevalgome (6) ... mėsos ... ,
bet valgome (7) ... žuvies ... , dažniausiai silkės, grybų, burokėlių, raugintų kopūstų. Kūčių gėrimas yra
(8) ... kisielius ... . Mes turime (9) ... spanguolių ... kisieliaus. Ir visada yra (10) ... kūčiukų ... su
(11) ... aguonų pienu ... – maistas vėlėms.

4 SCENA
18.

1. Iš po staltiesės ištrauktas ilgas šiaudas rodė, ... kad laukia ilgas ir laimingas gyvenimas ... .
2. Sėdavo tokius grūdus, kokių ... daugiausia rasdavo po staltiese ... .
3. Kad kitais metais bus geras derlius, rodė ... daug žvaigždžių danguje ... .
4. Jeigu pūsdavo stiprus vėjas, ... kitais metais žmonės laukė daug riešutų ir obuolių ... .
5. Jeigu daug lydavo, ... kitais metais būdavo geras grūdų derlius ... .
6. Iš kurios pusės šunys loja, iš ten ... merginos tikėjosi sulaukti jaunikio ... .
7. Kūčių naktį kalba ... gyvuliai ir bitės ... .
8. Vidurnaktį lygiai 12 val. vanduo ... virsta vynu ... .

20.
1.
2.
3.
4.
22.

Teiginys
Visi baigė valgyti vakarienę.
Draugai pradėjo burti iš šiaudų.
Andrius pasiūlė dar vieną burtą.
Eglė ir Luka paėmė tiek pat kūčiukų.

Mama:
Luka:
Jurgenas:
Mama:

Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Andrius:
Luka:
Jurgenas:

Teisingas





Neteisingas





Na, ar jau visi sotūs?
Taip. Ačiū, viskas buvo labai skanu.
Būsiu sotus (1) ... visus metus ... . Ačiū.
Tada laikas burtams. Po staltiese turime šieno, galime pradėti (2) ... traukti šiaudus ... .
Ilgas ir tiesus šiaudas reiškia (3) ... ilgą ir laimingą ... gyvenimą, storas ir šakotas šiaudas –
(4) ... turtingas ... gyvenimas laukia, o trumpas, kreivas, sulūžęs –
(5) ... sunkus ... gyvenimas laukia.
Ir aš žinau vieną burtą. Eglute, nori sužinoti savo ateitį: bus kitais metais (6) ... vestuvės ... , ar ne?
Oi, šitas burtas tinka ne tik man, bet ir tau, ir tavo draugams. Na, Jurgenai ir Luka, užsimerkite.
Ir aš noriu.
Užsimerkite… Luka!
Ačiū.
Tėti, tu man palaikyk.
O dabar visi suskaičiuokite. Kas turite porinį skaičių: du, keturis, šešis ir aštuonis, tas šiemet
(7) ... turės porą ... . O kas turite tris, penkis, septynis ir devynis, šiemet (8) ... teks palūkėti ... .
Aš turiu (9) ... šešis ... .
(10) ... Septyni ... .
(11) ... Devyni ... .
Šeši.

5 SCENA
25.

26.

Teiginys
Teisingas
Neteisingas
1. Kalėdų rytą Eglė atsikėlė pirma.


2. Eglė pakvietė tėvus į virtuvę gerti arbatos.


3. Eglė pažadino vaikinus.


4. Dovanų gavo visi.


5. Eglė gavo dvi vienodas dovanas.


Tėti, mama, su šventom Kalėdom!
Eglė:
Ir tave, (1) … dukrele ... , su šventėm!
Mama:
Būk sveika ir laiminga, (2) … Eglute ... !
Tėtis:
Na ką, einu (3) … prie eglutės ... , pažiūrėsiu, ką man atnešė Kalėdų senelis dovanų – juk buvau
Eglė:
(4) … tokia gera ... visus metus. Tėti, mama, Luka, Jurgenai ir Andriau, ateikit, visas (5) … Kalėdas pramiegosit ... . Yra dovanų.
Na, visi susirinkot? Čia tau, Luka. Čia Jurgenui. Čia (6) … mamai su tėčiu ... .
O, mums abiem.
Tėtis:
O čia man. O čia taip pat mamai su tėčiu. Čia dar kažkas yra. Dvi (7) … vienodos ... dovanos… Eglutei...
Eglė:
Išpakuokim. (8) … Kalėdiniai varpeliai ... ir… kita dovanėle… Taip pat kalėdiniai varpeliai…
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I pamoka

VAIZDO ĮRAŠŲ POKALBIAI

1 S CE N A
Andrius:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:
Luka:
Andrius:
Luka:

Jurgenai, Jurgenai, aš čia! ... Sveikas, Jurgenai!
Sveikas, Andriau!
Kaip kelionė?
Puikiai, viskas buvo labai gerai. Lėktuve susipažinau su Luka – jis nori lankyti lietuvių kalbos kursus
Vilniuje. Andriau, čia Luka iš Italijos.
Luka, labai malonu.
Malonu. Andrius. Jurgenai, gal važiuojam pas mano mamą, ji labai nori tave pamatyt. Luka, gal važiuojam su mumis?
Labai ačiū, mielai.

2 S CE N A
Andrius:
Mama:
Tėvas:
Andrius:
Mama:
Jurgenas:
Luka:
Tėvas:
Jurgenas:
Luka:
Mama:
Jurgenas:
Luka:
Mama:
Andrius:
Mama:

Labas, mama.
Sveiki, sveiki. Prašom užeiti.
O, turime svečių!
Mama, tėti, čia mano draugai Jurgenas ir Luka.
Sveiki, Jurgenai, Luka. Mano vardas Irena.
Labai malonu, ponia Irena.
Labai malonu.
Sveiki, Jurgenai, sveiki Luka, malonu susipažinti. Jurgenai, Luka, mano vardas Jonas.
Labai malonu, pone Jonai.
Labai malonu.
Iš kur esat?
Aš esu iš Vokietijos, iš Miuncheno.
O aš esu iš Italijos, iš Romos. Mes su Jurgenu lėktuve susipažinome.
O, kaip įdomu! Prašom, eime išgersim arbatos, pakalbėsim.
Mama, o kur Eglė?
Ji pareis truputėlį vėliau iš universiteto.

3 S CE N A
Mama:
Luka:
Mama:
Jurgenas:
Mama:
Jurgenas:
Luka:
Mama:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:
Luka:

Luka, arbatos ar kavos?
Ačiū, kavos.
Jurgenai, arbatos?
Aš norėčiau arbatos, ačiū.
Jurgenai, gal galima jus tiesiog vadinti lietuviškai, Jurgiu?
Gerai, tada būsiu tikras lietuvis. Tada ir Luka lietuviškai bus Lukas, ar ne?
Tikrai? Man patinka Lukas.
Gal kam mano sausainių?
Mhm, kaip skanu...
Sveiki! Kiek čia jūsų daug!
O, Jurgenai, Luka, čia mano sesuo Eglė.
Labas. Labai malonu.
Man taip pat labai malonu.
Labai malonu.

4 S CE N A
Tėtis:
Eglė:
Luka:
Mama:
Tėtis:
Eglė:
Luka:
Andrius:
Mama:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
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Eglute, prisėsk prie mūsų, išgerk arbatėlės. Mama sausainių iškepė.
Mielai tėveli, išgersiu su jumis arbatos.
Na, Jurgenai, man brolis sakė, kad tu esi iš Vokietijos. O iš kur tu, Luka, ir ką tu veiki?
Aš iš Italijos, iš Romos. Miunchene dabar studijuoju ekonomiką.
Mūsų Eglė taip pat studentė, studijuoja mediciną.
Senelis buvo gydytojas, aš esu gydytojas, ir Eglutė bus gydytoja!
Taip taip.
Andriau, o tu taip pat esi gydytojas?
Ne, ne, aš kaip mamytė, muzikantas. Mamytė groja pianinu, o aš groju roko grupėje „Dangus“.
Jurgenai, o jūs dar studijuojate?
Ne, aš jau dirbu. Dirbu banke.
Ir kaip darbas?
Labai patinka. Tik darbo daug. Bet dabar atostogos. Ačiū už arbatą.

VAIZDO ĮRAŠŲ POKALBIAI
Luka:
Eglė:
Jurgenas:
Luka:
Andrius:
Jurgenas:
Andrius:

Ačiū, buvo labai skani kava ir sausainiai!
O kur jūs abu apsistosite?
Aš „Gedimino“ viešbutyje.
Aš dar nežinau. Gal taip pat „Gedimino“ viešbutyje...
Na, aš galiu jus nuvežti.
O, kaip puiku! Labai ačiū.
Nėra už ką. Tai važiuojam.

5 SCENA
Jurgenas:
Tėtis:
Jurgenas:
Luka:
Mama:
Jurgenas:
Luka:
Mama:
Tėtis:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:
Eglė:

Buvo labai malonu su jumis susipažinti, ponia Irena ir pone Jonai.
Man taip pat labai malonu. O kiek dar laiko užtruksite Vilniuje?
Manau, kad savaitę. O tu, Luka?
Aš apie mėnesį. Jeigu patiks, gal ir ilgiau.
Tai mes dar susimatysime.
Žinoma, susitiksime. Labai ačiū už vaišes.
Ačiū, buvo labai malonu.
Nėra už ką. Sudie.
Iki pasimatymo!
Iki, Eglute!
Viso.
Iki, Egle!
Atia!

II pamoka
1 SCENA
Andrius:
Jurgenas:
Andrius:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Andrius:

Na, Jurgenai, tai kur tas tavo viešbutis? Sakyk adresą.
Bitininkų gatvė... 26.
Aaa, žinau, žinau. Gerai, dešimt minučių ir būsime vietoje.
Jurgenai, ar labai brangus tavo viešbutis?
Na, nėra labai pigus. Naktis kainuoja apie du šimtus litų. Bet viešbutis senamiestyje,
tvarkingas, jaukus.
Tada ir aš į tą viešbutį važiuoju.
Gerai, būsime kaimynai.
Tikrai gera idėja! Taip bus patogiau. Štai ir jūsų viešbutis. Iki, Jurgenai, iki, Luka. Aš jums paskambinsiu,
gerai? Dabar skubu į repeticiją.

2 SCENA
Jurgenas:
Registratorė:
Jurgenas:
Registratorė:
Jurgenas:
Registratorė:
Jurgenas:
Registratorė:
Jurgenas:
Registratorė:
Jurgenas:
Registratorė:
Jurgenas:

Laba diena.
Laba diena. Kuo galiu padėti?
Aną savaitę rezervavau kambarį.
Jūsų vardas?
Jurgenas.
Jūsų pavardė?
Schmidt.
Prašom parodyti asmens dokumentą.
Prašom.
Taip, jūs rezervavote vienvietį kambarį. Ar gyvensite visą savaitę?
Taip.
Jūsų kambario raktas. Pusryčiai nuo pusės aštuonių iki dešimtos.
Ačiū. O tu?

3 SCENA
Luka:
Registratorė:
Luka:
Registratorė:
Luka:
Registratorė:
Luka:
Jurgenas:

Atsiprašau, kiek kainuoja vienvietis kambarys?
Para kainuoja du šimtus litų.
O ar yra laisvų kambarių?
Deja, ne. Bet galiu pasiūlyti dvivietį. Ar norėtumėte?
O kiek kainuoja dvivietis?
Para 350 litų. Ar norėsite?
Turiu pagalvoti.
Lukai, gal keičiame mano vienvietį į dvivietį ir gyvename kartu?
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Luka:
Jurgenas:
Luka:

Būtų puiku, bet ar tau bus patogu?
Kodėl ne? Tik vieną savaitę!
Taip ir padarome!

4 S CE N A
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:

O, koks didelis kambarys!
Nemažas. Ir labai šviesus. Man patinka.
Kuri lova tavo?
Ta, prie lango, gerai?
Gerai. Man tas pats. Vis tiek būna prie lango šalta miegoti. O kur vonia, tualetas?
Pažiūrėk čia. Yra dušas, šampūnas, rankšluosčiai, muilas. Viskas gerai.
Luka, mano daiktai bus dešinėje spintos pusėje, o tavo kairėje.
Gerai, man tas pats. Svarbiausia, kad yra minkšta lova ir ant galvos nelyja..
Oi, kaip gera!
Pagaliau!

5 S CE N A
Jurgenas:
Registratorė:
Luka:
Registratorė:
Luka:
Registratorė:
Jurgenas:
Luka:

Prašom pasakyti, ar viešbutyje yra baseinas, ar sporto salė.
Taip, žinoma, yra ir sporto salė, ir baseinas. Ir sauna yra.
Ir kiek tai kainuoja?
Sporto salė ir baseinas nemokamai. O valanda saunoje kainuoja 49 litus.
Ačiū už informaciją. Viso gero.
Nėra už ką. Viso gero.
Luka, ką manai? Einam?
Einam!

III pamoka
1 S CE N A
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:

Klausau.
Sveika, sese. Mes su Jurgiu ir Luka einam pasivaikščiot po senamiestį. Gal nori kartu?
Gal ir noriu... O kada?
Po valandos.
Ai, ne, negaliu, man paskaita. Baigsis tik pusę šeštos.
Tada ateik šeštą valandą į restoraną „Bajoro dvaras“. Užsakiau staliuką keturiems.
Aha, būtinai.
Tai iki vakaro.
Tai iki.

2 S CE N A
Andrius:
Jurgenas:
Luka:
Andrius:
Luka:
Andrius:

Sveiki! Kaip pailsėjot?
Puikiai. Galim eit. Apžiūrėsim senamiestį.
Aš girdėjau, kad Vilniaus senamiestis labai gražus. Smagu bus pasivaikščioti.
Šiandien neturim daug laiko – šeštai valandai užsakiau staliuką restorane. Pirmiausia eikim į Katedros
aikštę. Pilis ant kalno, prie aikštės. Šalia ir Gedimino prospektas – gyviausia miesto gatvė.
Tuomet paskubėkime. Jau be penkiolikos ketvirta.
Eime.

3 S CE N A
Andrius:
Luka:
Andrius:
Jurgenas:

Skambino iš darbo, būtinai reikia ten nuvažiuoti. Atsiprašau, bet turėsiu jus trumpam palikt. Tai susitinkame vakare šeštą valandą restorane „Bajoro dvaras“. Paragausim lietuviškų patiekalų.
O kur yra tas restoranas? Ar toli nuo čia?
Ne, netoli. Grįžkite šiek tiek atgal ir prie to namo kampo pasukite į kairę. Truputį paeikite ir dešinėje bus
restoranas.
Tai gerai. Šeštą susitiksim. O mes dar užlipsim į Gedimino kalną pasigrožėti panorama.

4 S CE N A
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
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Tikrai buvo labai įdomu visą senamiestį pamatyti iš viršaus.
Labai gražus vaizdas. Turėsim puikių nuotraukų.
O kur dabar?
Nežinau. Į dešinę ar į kairę? O gal tiesiai?
Ir aš nežinau. Gal geriau paklauskime ko nors?

VAIZDO ĮRAŠŲ POKALBIAI
Jurgenas:
Praeivis:
Luka:
Praeivis:
Luka:
Praeivis:
Jurgenas:
Praeivis:
Jurgenas
ir Luka:
Jurgenas:
Luka:
Panelė:
Luka:
Ponia:
Jurgenas:
Ponia:
Luka:
Ponia:

Atsiprašau, gal pasakysite, kur čia yra restoranas?
Koks restoranas?
Atrodo, kažkoks dvaras.
Gal „Bajoro dvaras“?
Tikrai. „Bajoro dvaras“.
Eikite iki Katedros aikštės bokšto, tada pasukite į kairę, pereikite per aikštę, ir prie šviesoforo pereikite
gatvę, truputį paeikite ir kairėje bus jūsų restoranas.
Tiesiai, į kairę, per gatvę ir vėl tiesiai... Labai ačiū.
Nėra už ką.
Tiesiai ir į kairę...
Nieko nebus, reikia vėl klausti kelio.
Atsiprašau, panele, gal žinote, kaip rasti „Bajoro dvarą“?
Atsiprašau, nežinau, aš ne vietinė.
Atsiprašau, ponia, gal pasakytumėte, kaip nueiti iki „Bajoro dvaro“?
Pereikite gatvę, tada pereikite aikštę, prie šviesoforo vėl pereikite gatvę, truputį paeikite ir kairėje bus
jūsų restoranas.
Ar toli nuo čia?
Ne, netoli.
Labai ačiū.
Prašom, laimingai.

5 SCENA
Jurgenas:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:

Žinai, Luka, jau dešimt minučių po šeštos. Mes vėluojam. Paskubėkim.
Klausau!
Kur jūs esate? Ar kas atsitiko? Mes jau dešimt minučių jūsų laukiame.
Mes truputį pasiklydome. Bet dabar jau einame per aikštę ir ieškosime šviesoforo. Pereisim per gatvę ir
suksim į dešinę..
Ne, ne į dešinę – į kairę...
Luka sako – į kairę...
Taip, taip, kai pereisite per gatvę, šiek tiek paeikite tiesiai ir kairėje pamatysite mus. Mes stovime netoli
nuo restorano. Laukiam.
Gerai... O kodėl Andrius sakė mes laukiame? Kas su juo galėtų būti?

IV pamoka
1 SCENA
Andrius:
Padavėja:
Andrius:
Padavėja:
Andrius:
Eglė:

Laba diena.
Laba diena.
Mes užsakėme staliuką keturiems.
Prašau. Čia jūsų stalas.
Ačiū.
Ačiū.

Jurgenas:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:
Andrius:
Eglė:

Aš labai alkanas.
Alkanas kaip vilkas...
Tai gal valgome cepelinų? Nereikės ilgai laukti.
Ar jūs kada nors ragavote tokio patiekalo?
Girdėjau, kad lietuviai juos mėgsta ir svečius vaišina, bet aš neragavau.
Mano draugas sakė, vieną kartą valgė cepelinų. Jam patiko.
Tai paragaukim, gal ir mums patiks.
Čia labai skanūs cepelinai su mėsa ir grybų padažu. O gal norėtumėt su varške?
O dar ir tokių yra?
Yra, bet geriau valgome su mėsa, bus skaniau ir sočiau, bent jau man...
Aš vis dėlto norėčiau su varške.

2 SCENA
Padavėja:
Andrius:
Padavėja:
Andrius:
Padavėja:

Gal jau išsirinkote?
Taip, prašome tris porcijas cepelinų su mėsa ir grybų padažu ir vieną su varške.
Dar ko nors?
Taip, norėtume ko nors atsigerti.
Galėčiau pasiūlyti šaltos naminės giros, sulčių, alaus...
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Eglė:
Luka:
Jurgenas:
Andrius:

Siūlau paragauti lietuviškos giros. Tai duonos gėrimas. Man labai skanu, bet ne visiem patinka.
Man tikrai patiks.
Gerai, atneškite giros visiems.
O apie desertą mes dar pagalvosime.

3 S CE N A
Visi dėkoja:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Andrius:
Visi kartoja
greičiau:

Ačiū, ačiū.
O! Skanu! Bet labai keistas skonis – alus ne alus, kola ne kola…
Luka, ar tau skanu?
Pirmą kartą geriu tokį įdomų gėrimą.
Šaltą girą mes paprastai geriame vasarą, kai karšta. Žiemą jos nesinori.
Yra tokia greitakalbė apie girą. Pabandykite pasakyti greitai.
Geri vyrai geroj girioj gerą girą gėrė gerdami gyrė.
Geri vyrai geroj girioj gerą girą gėrė gerdami gyrė.

Padavėja:
Eglė:
Padavėja:
Visi dėkoja:
Jurgenas:
Andrius:
Luka:
Andrius:
Eglė:

Kam su varške?
Man, ačiū.
Skanaus!
Labai ačiū, ačiū, dėkui…
Skanu, bet iš ko tie cepelinai? Mėsą tai matau, o kas čia?
Bulvės. Tarkuotos ir virtos bulvės.
Eglute, turėsi man pasakyti receptą.
Tu manai, labai lengva juos pagaminti? Reikia pusė(s) dienos.
Na gal ne pusė(s) dienos, bet kelių valandų tai tikrai.

4 S CE N A
Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Luka:

O kokio deserto norėsime? Obuolių pyrago, vaisių salotų ar ledų...
Aš valgysiu tai, ką valgys Eglė. Kas tau, Eglute, skaniausia?
Gal obuolių pyragas su ledais...
Aš suvalgyčiau ledų. O tu, Luka?
Aš taip pat labai mėgstu obuolių pyragą. Bet gal šį kartą valgysiu vaisių salotų.

5 S CE N A
Andrius:
Padavėja:
Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Padavėja:
Padavėja:
Luka:
Visi dėkoja:
Andrius:
Visi:

Prašom sąskaitą.
Gerai. Tuojau. O jum kartu ar kiekvienam atskirai?
Prašom bendrą sąskaitą.
Ačiū.
Du šimtai keturiasdešimt litų. Oho, kokie brangūs cepelinai!
Negali būti. O tai kiek kainuoja viena porcija?
Atrodo, trylika litų.
Bet čia nėra cepelinų! Keturios porcijos lašišų – šimtas litų, 4 gabalėliai šokoladinio pyrago – 36 litai,
keturi puodeliai kavos – 44 litai ir butelis prancūziško vyno – 60 litų!
Čia ne mūsų sąskaita! Padavėja!
Atsiprašau, jūs atnešėte sąskaitą keturiems, bet ne mums. Mums tokie cepelinai per brangūs.
O, labai atsiprašau. Čia ne jūsų sąskaita. Tuoj atnešiu jūsų.
Dar kartą labai atsiprašau. O čia jums. Restoranas vaišina vynu.
Ačiū, labai malonu.
Labai ačiū, ačiū.
Tai pakelkime taures už cepelinus ir mūsų pažintį!
Pakelkim! Pakelkim.

V pamoka
1 S CE N A
Visi:
Eglė:
Rūta:
Jūratė:
Andrius:
Eglė:
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Labas, labas.
Prisėskit prie mūsų. Luka, Jurgenai, susipažinkit: čia mano draugės Rūta ir Jūratė. O čia – Andriaus draugai: Luka – iš Italijos, o Jurgenas – iš Vokietijos. Na, o mano brolį Andrių, manau, prisimenat ...
Labas.
Labas.
Labas.
Jūs truputėlį pavėlavote, mes jau pavalgėm ir ruošiamės eiti.

VAIZDO ĮRAŠŲ POKALBIAI
Rūta:
Eglė:
Jūratė:
Andrius:
Rūta:
Eglė:
Luka:
Rūta:

Bet mes užėjom tik kavos, nelabai turim laiko.
O kur taip skubat?
Na, šiandien Rūtos gimtadienis, bus vakarėlis, tai mums dar reikia į parduotuvę nueiti, o po to ką nors
valgyti pagaminti.
Tai sveikinam, sveikinam!
Ačiū! Tai gal atvažiuokite į svečius? Kviečiu!
Mielai atvažiuosime visi, ar ne, vaikinai?
Žinoma, atvažiuosime.
Tai tuoj paaiškinsiu, kaip iki manęs atvažiuoti.

2 SCENA
Rūta:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:
Rūta:
Luka:
Rūta:
Jurgenas:
Rūta:
Eglė:
Rūta:
Visi:
Jurgenas:
Luka:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:

Aš gyvenu Pilaitėje.
Vilniuje aš žinau tiktai 2 rajonus: centrą ir senamiestį. Na, dar tą rajoną, kur gyvena
Andriaus tėvai. Kaip jis vadinasi?
Antakalnis.
Taip, taip. O kur yra Pilaitė? Ar ten, kur Gedimino pilis?
Ne, Pilaitė yra daug toliau. Pilaitė bus priešingoje pusėje negu Antakalnis.
Ar galima nueiti pėsčiomis? Šiandien toks gražus oras!
Galima, bet reikėtų ilgai eiti ... Geriau važiuokite autobusu, nes kol ateisite, ir vakarėlis pasibaigs. Jums
reikėtų eiti iki Lukiškių aikštės ir ten sėsti į 47 autobusą.
O kiek laiko važiuoti?
Apie pusvalandį, gal šiek tiek ilgiau.
O kaip vadinasi tavo stotelė? Aš pas tave seniai buvau ir neatsimenu.
Bitėnų. O namas dvyliktas, butas – trisdešimt ketvirtas. Gal geriau užsirašykite mano telefono numerį. Jei
nežinosite, kur eiti, galėsite paskambinti, aš išeisiu pasitikti. 8 614 25 356. Ir ... tada lauksiu jūsų devintą.
Gerai, ačiū, ačiū.
Puiku.
Gal ... galime važiuoti kartu? ... Mes jau šiandien vieną kartą pasiklydome ...
Žinoma! Susitinkame aštuntą Katedros aikštėje, prie bokšto.
Taip.
Puiku!
Iki!
Atia!

3 SCENA
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:

Kokie malonūs tie vaikinai!
O tas italas toks simpatiškas ...
Bet ir tas vokietis labai mielas ir draugiškas!
Įdomu, ką jie čia daro?
Neįsivaizduoju. Gal atvažiavo studijuoti? Dabar daug mainų programų, pagal kurias nemažai studentų
atvažiuoja iš užsienio.
Bet Jurgenas atrodo vyresnis. Galbūt jisai dirba kokioje nors tarptautinėje firmoje?
Na, šiandien juos abu dar pamatysi, galėsi viską sužinoti.
Kaip gerai, kad tu juos pakvietei į savo gimtadienį! Bus smagu artimiau su jais susipažinti!
Aha!

4 SCENA
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:
Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Jurgenas:
Andrius:
Eglė:

Na...
Tai va, kaip smagu! Šiandien nereikės galvoti, ką veikti vakare.
Bet reikės sugalvoti, ką padovanoti!
Tikrai! O ką įprasta dovanoti Lietuvoje gimtadienio proga?
Na, priklauso nuo to, kam ir kokia proga, bet visuomet galima dovanoti gėlių, jos tinka visiem ir visada. Tik
nepamirškite, kad čia reikia dovanoti neporinį skaičių gėlių, pavyzdžiui, vieną, tris, penkias ... ir taip toliau.
Italijoje mes taip pat dovanojame gėlių, tik neprisimenu, kiek, nes aš visada perku jau padarytas puokštes...
O mes Vokietijoje dažnai dovanojame gero vyno butelį.
Na, tai ką siūlote dovanoti? Andriau, gal tu turi kokią idėją?
Tai gal nuperkam puokštę gėlių ir dar ką nors? Egle, Rūta yra tavo draugė, tai gal tu žinai, kas jai patiktų?
Ji mėgsta skaityti detektyvus, gal galėtume nupirkti kokią knygą. Čia kaip tik knygynas yra netoliese.
Ar ji mėgsta muziką? Gal kokią nors kompaktinę plokštelę?
Tikrai! Jai labai patinka muzika!
Puiki mintis! Paieškokime kokios nors smagios muzikos. Galėsime kartu per vakarėlį paklausyti ir pašokti.
Taip, gerai, gerai. Puiku!
Andriau, tu muzikantas, tai tu ir išrink. Jūs su Luka eikite kompaktinės plokštelės paieškoti, o mes su
Jurgenu nupirksime gėlių.
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5 S CE N A
Pardavėja:
Jurgenas:
Pardavėja:
Eglė:
Pardavėja:
Eglė:
Pardavėja:

Laba diena.
Labą dieną.
Gal galiu padėti išsirinkti?
Taip. Ačiū.
Kokia proga ieškote gėlių?
Šiandien mano draugės gimtadienis.
Daug žmonių mėgsta rožes. Pažiūrėkite, kokių įvairių ir gražių turime. O jei norite dovanoti vieną gėlę,
siūlyčiau gerberą.
Jurgenai, ką tu manai?
Eglė:
Nežinau, man labai įdomiai atrodo ta gėlė. Kaip ji vadinasi?
Jurgenas:
Pardavėja ir Eglė: Gerbera!
Taip ... Tai ir man jos patinka, todėl mes paimsime gerberas.
Eglė:
Ar suvynioti?
Pardavėja:
Taip, ačiū.
Eglė:
Prašom. 5 litai.
Pardavėja:
Aš sumokėsiu. Prašom dar tris gerberas.
Jurgenas:
Jurgenai, bet mes nedovanojame porinio skaičiaus gėlių!
Eglė:
Eglute, čia tau...
Jurgenas:
Ačiū, ... Jurgenai! Kaip malonu!
Eglė:

VI pamoka
1 S CE N A
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:
Jūratė:
Rūta:

Ką man rengtis?
Hm ... Gal mėlynus džinsus ir kokią nors šviesią palaidinę?
Bet aš noriu pasipuošti! Džinsus aš nešioju kasdien, o šiandien noriu atrodyti šventiškiau!
Na, tada ... tą gėlėtą suknelę.
Bet šita suknelė man nelabai tinka.
Apsirenk ir pažiūrėsim.
Ne, man ji nepatinka.
O ši balta suknelė? Prie jos tiks bet kokios spalvos megztinis: žalias, mėlynas, raudonas arba margas...
Gerai, einu matuotis.
Na, kaip?
Labai gražu! Su šia balta suknele atrodai taip vasariškai!
O aš manau, kad megztinis per tamsus.
Tada apsirenk ryškiai žalią megztinį. Arba raudoną suknelę!
Gal raudoną suknelę?
Atrodai puikiai! Tau labai tinka raudona spalva. Visi vaikinai į tave žiūrės!
Na ką tu...

2 S CE N A
Eglė:
Rūta:
Eglė:
Rūta:
Jurgenas:
Rūta:
Jurgenas:
Eglė:
Rūta:
Andrius:
Rūta:
Luka:
Rūta:
Luka:
Rūta:

Štai ir mes!
Labas!
Truputėlį autobusas vėlavo, todėl pavėlavome šiek tiek.
Nieko tokio! Užeikite!
Rūta, su gimtadieniu!
Ačiū! Iš kur žinai, kad man patinka gerberos?
Aš viską žinau!
Rūtele, su gimtadieniu! Būk tokia graži ir linksma!
Ačiū!
O čia truputis muzikos, kad gyventi būtų smagiau. Sveikinu!
Ačiū! Man patinka šita muzika! Tuoj paklausysim.
Su gimtadieniu!
Ačiū!
Laimės, džiaugsmo, gerų draugų!
Ačiū! Prašom prie stalo!

3 S CE N A
Labas!
Jurgenas:
Andrius ir Luka: Labas!
Labas!
Jūratė:
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VAIZDO ĮRAŠŲ POKALBIAI
Rūta:
Jūratė:
Eglė:
Jurgenas:
Luka:
Andrius:
Rūta:
Luka:
Andrius:
Rūta:

Ko gersit: balto ar raudono vyno? Ar alaus?
Aš gal raudono vyno.
O aš norėčiau balto vyno.
Aš taip pat.
O aš norėčiau alaus. Girdėjau, lietuviškas alus labai geras.
Teisingai, Luka, būtinai reik paragaut.
Na, aš nelabai daug ką žinau apie alų, bet turiu šviesaus ir tamsaus. Kokio norėtum?
Šviesaus.
O aš – tamsaus.
Gerai.

*
Andrius:
Rūta:
Eglė:
Andrius:
Rūta:
Visi:
Rūta:
Luka:
Rūta:
Jurgenas:
Rūta:
Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:

Aš įpilsiu.
Ačiū, Andriau.
O man balto.
Tai, Rūta, už tave! Su gimtadieniu dar kartą!
Ačiū.
Su gimtadieniu, su gimtadieniu, su gimtadieniu!
Vaišinkitės. Viską mes su Jūrate padarėm pačios!
Viskas taip skaniai atrodo!
Čia yra morkos su česnakais, silkė su grybais, kepta duona ir naminės salotos.
O iš ko naminės salotos padarytos?
Marinuoti agurkai, virtos bulvės, morkos, kiaušiniai ir majonezas.
Lietuviai dažnai šventėms ruošia šias salotas.
Būtinai paragausiu. ... Mmmh, kaip skanu!
O tau, Luka, prie alaus tiks kepta duona. Dar neragavai?
Ne, bet girdėjau, kad labai skanu. ... Mmh! Tikrai labai skanu! Kodėl anksčiau nesakėt!

*
Rūta:
Andrius:
Luka ir Jurgenas:
Eglė:
Rūta:
Eglė:
Jūratė:
Jurgenas:
Eglė:
Jūratė:

Kokia smagi muzika! Gal einam pašokti?
Tai einam!
Egle, einam ir mes pašokti!
Tai einam visi! Jūrate, einam!
Labai gerą muziką išrinkot, labai smagu šokti!
Tai buvo Lukos idėja, bet nupirko tai Andrius.
Tikrai labai smagu šokti, bet aš jau pavargau.
Aš taip pat noriu pasėdėti.
Einam visi!
Einam!

4 SCENA
Rūta:
Andrius:
Rūta:
*
Eglė:
Visi:

*
Rūta:
Luka:

Oi, jau greit dvylika! Laikas šampaną atkimšti.
Aš atnešiu, aš atnešiu! Kur jis yra?
Šaldytuve.
Na ką, „Ilgiausių metų“, ar ne?
Ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų, ilgiausių, ilgiausių metų linkim mes!
Valio, valio, valio valio!
Valio, valio, valio valio!
Valio, valio!
Gal einam dar pašokt? Luka, pašoksi su manim?
Būtinai!

5 SCENA
Eglė:
Rūta:
Andrius:
Luka:
Eglė:
Andrius:
*
Andrius:
Rūta:
Eglė:

Oho, kaip vėlu! Laikas namo.
Bet man labai smagu su jumis!
Man ir labai smagu, bet ... jau laikas važiuot.
Važiuosim autobusu? Eglute, palydėčiau tave iki namų!
Luka, ačiū, bet autobusai nebevažiuoja. Andriau, kviesk taksi. Galėsime visi kartu parvažiuoti, ar ne?
Gerai, gerai. ... Labas vakaras. Prašom taksi į Pilaitę. Bitėnų 12–34. Važiuosim į Antakalnį ir į centrą,
reikėtų dviejų automobilių. ... Gerai, gerai. ... Gerai, gerai, ačiū.
Klausau? Ačiū. Taksi jau atvažiavo.
Labai ačiū, kad atvažiavot!
Ačiū tau.
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Rūta:
Andrius:
Eglė:
Rūta:
Jurgenas:
Andrius:
Rūta:

Ačiū už puikią dovaną ir gėles.
Buvo tikrai smagu.
Na...
Tai ką, sėkmės.
Viso!
Atia!
Iki!

VII pamoka
1 S CE N A
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:

Sveikas, Jurgenai. Čia Eglė. Kaip vakar sekėsi grįžti namo?
Labas, Eglute! Viskas gerai, šįkart nepasiklydom.
Šiandien labai graži diena. Gal važiuojam į Trakus? Trakai toks nedidelis miestelis šalia Vilniaus, ir ten
yra ežeras, pilis ir labai graži gamta.
Aš labai norėčiau. Manau, kad ir Luka sutiks. Nors jis vakar tiek daug šoko...
Puiku, tai tuomet jūs pasitarkit ir paskambinkit man. Važiuotume traukiniu. Būtų gerai spėti iki pusės pirmos.
Puiku, einu pažadinsiu Luką. Iki, Eglute.
Iki.

2 S CE N A
Luka:
Kasininkė:
Eglė:
Kasininkė:
Eglė:
Kasininkė
Luka:
Eglė:
Andrius:

Laba diena, gal galėtumėte pasakyti, kiek kainuoja bilietas į Trakus?
5,80 Lt.
O gal yra studentams nuolaida?
Taip, yra 50 procentų nuolaida.
O, daug pigiau. Prašau du bilietus į Trakus su nuolaida.
Duokite savo pažymėjimus... Prašau.
Prašau, tavo bilietas.
Ačiū.
Ai, Jurgenai, neieškok, neieškok. Aš nupirksiu.

3 S CE N A
Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Luka:
Eglė:
Jurgenas:
Andrius:
Luka:
Jurgis:

Čia tikrai labai gražu. O kuo dar Trakai įdomūs?
Senovėje, XIII amžiuje Trakai buvo Lietuvos sostinė. Ir mes greit nueisime į pilį, kur gyveno kunigaikštis Vytautas Didysis. Kai jis valdė Lietuvą, tai Lietuva buvo didžiausia Europos valstybė.
Pilis stovi ežero saloj ir į ją buvo labai sunku patekti priešams.
Tai mes ten dabar ir einame, ar ne?
Taip, ji kaip tik čia netoliese. Ir kai aplankysim pilį, tuomet aš jus visus pavaišinsiu kibinais – tokiais
skaniais pyragėliais su mėsa.
O ar tai lietuviškas patiekalas?
Ne, tai karaimų nacionalinis patiekalas. Ir visi labai mėgsta kibinus ir važiuoja į Trakus jų paragauti.
Aš dabar jau alkanas.
Aš irgi mielai dar suvalgyčiau tų pyragėlių!

4 S CE N A
Jurgenas:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:

Ačiū, buvo labai įdomu. Daug pamačiau ir sužinojau.
Ačiū tau, Eglute, buvo labai smagu. Bet dar ne vakaras, gal vėliau į kokį klubą nueiname?
Klubą? Kažkaip nebesinori, žinok, po tos kelionės. Aš geriau sugalvojau. Geriau jūs abu ateikit pas mus į
svečius ir aš iškepsiu bulvinių blynų.
Ne kiekvienam Eglė blynus kepa!
Liaukis.
Būtinai ateisim, tiktai, kada? Ir pasakyk adresą, nes nebeatsimenu.
Gerai. Hm... Štai adresas. Lauksim.

5 S CE N A
Jurgenas:
Luka:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
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Na ir dienelė! Aš einu į dušą.
O aš eisiu pamiegoti, esu labai pavargęs.
Ką darome: važiuojam autobusu ar kviečiam taksi?
Taksi.
Ar adreso nepamiršai?
Įsidėjau į kišenę... Bet jo nėra!
Pažiūrėk geriau. Gal kur kitur padėjai?

VAIZDO ĮRAŠŲ POKALBIAI
Jurgenas:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:

Gal iškrito iš kišenės? Paieškokim kambary.
Ant spintelės nėra, ant palangės taip pat... Kur jis gali būti?
Niekur nėra. Gatvė. Kokia buvo gatvė?
Iš m raidės, na kaip ten, kaip ta arbata, kur kvepia...
Kokia dar arbata?
Na, kokia kokia... Mėtų, Mėtų gatvė, Mėtų tikrai. O namo numerio nežinau.
Tai kaip mes kviesime taksi?... Gėda, bet reikės skambinti Eglei.

VIII pamoka
1 SCENA
Andrius:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:
Luka:
Jurgenas:
Andrius:
Jurgenas:
Andrius:

Sveikas, Jurgenai. Kas naujo?
Sveikas, Andriau. Nieko naujo, galvojam, ką šiandien veikti. Luka nori eit į sporto klubą, o aš dar
nežinau. Gal eisiu pabėgioti parke.
Aš irgi kartais mėgstu pabėgioti. Bet šiandien mes su draugais eisim žaist krepšinio. Gal ir jūs norėtumėt?
Aš tikrai norėčiau. Palauk, paklausiu Lukos. Luka, nori šiandien pažaisti krepšinį?
Bet aš nemoku.
Išmoksi. Gerai, Andriau, mes ateisim, tik pasakyk, kur ir kada.
Mes susitinkame sporto salėje netoli mano namų. Ateikit apie ketvirtą valandą. Lauksiu jūsų prie namų. Gerai?
Gerai. Iki.
Iki.

2 SCENA
Luka:
Andrius:
Luka:
Andrius:
Luka:
Andrius:

Oi, kaip skauda, negaliu paeit.
Kur skauda?
Čia skauda. Gal lūžo?
Čia gali būti blogai. Reikia važiuoti į ligoninę.
Gal neskubėkime? Aš einu pasėdėsiu, gal skausmas praeis. O jūs žaiskit.
Na, gerai, sėdėk. Bet jeigu nebus geriau, sakyk.

Andrius:
Luka:
Andrius:

Kaip jautiesi, Luka, ar geriau?
Žinai, skauda. Ir man atrodo, net koja storesnė pasidarė...
Gal nebelaukim. Važiuojam greičiau pas gydytoją.

3 SCENA
Andrius:
Registratorė:
Andrius:
Registratorė:
Andrius:
Registratorė:
Andrius:

Laba diena. Mums labai reikia pagalbos.
O kas atsitiko?
Draugas susižeidė koją. Jam labai skauda. Mūsų draugas užsienietis, iš Italijos.
Gerai. Prašom duoti draugo asmens dokumentą. Prašome palaukti.
Eikite prie 213 kabineto ir laukite. Gydytojas jus pakvies.
O kur tas kabinetas?
Koridoriumi iki galo ir pasukite į dešinę.
Ačiū.

4 SCENA
Gydytoja:
Luka:
Gydytoja:
Luka:
Gydytoja:
Luka rodo:
Gydytoja:
Luka:
Gydytoja:
Luka:
Gydytoja:
Luka:
Gydytoja:

Prašom, užeikit.
Laba diena.
Laba diena. Prašom atsisėst. Kas atsitiko?
Žaidžiau krepšinį ir pargriuvau. Labai skauda koją.
Parodykit, kur skauda.
Čia.
Prašom atsigult.
Oi, skauda!
Koja gali būti lūžusi. Reikia padaryti rentgeno nuotrauką. Rentgeno kabinetas šalia – 214. Nueikite, pasidarykite nuotrauką ir tuomet grįžkite pas mane.
Ačiū.
Nieko baisaus, koja nelūžo. Reikia dėti šaltą kompresą ir šiandien rytoj negalima vaikščioti.
Ačiū, gydytoja. Bet man atrodo, kad aš turiu temperatūros.
Prašom, pasimatuokite. .. Pažiūrėsim... Pažiūrėsim. Jūsų temperatūra normali. Išrašysiu jums vaistų nuo
skausmo. Gerkite po vieną tabletę du–tris kartus per dieną, jeigu labai skaudės. Bet ne daugiau. Ir dar
kartą kartoju – jums negalima vaikščioti. Dabar atsigulkite – slaugytoja jums sutvarstys koją.
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Luka:
Gydytoja:

Labai ačiū, gydytoja.
Sveikite.

5 S CE N A
Eglė:
Luka:
Rūta:
Luka:
Eglė:
Luka:
Rūta:
Eglė:
Luka:

Labas, Luka. Kaip tu jautiesi? Ar labai skauda koją?
Ačiū, Eglute, kai tave matau, visiškai neskauda. Šiandien tikrai daug geriau jaučiuosi.
Atnešėme tau vaisių, kad greičiau pasveiktum.
Ačiū, merginos. Labai gera sirgti, kai taip manimi rūpinatės.
Gal tu ko nors norėtum – ar vandens, ar sulčių?
Ne, ačiū, nieko nenoriu. Geriau ateikite, prisėskite, pasikalbėkime.
Žinai, Luka, iki Kalėdų tu būtinai turi pasveikti.
Taip, sveik kuo greičiau.
Jeigu ir toliau taip manimi rūpinsitės, aš tikrai iki Kalėdų pasveiksiu. Pažadu!

IX pamoka
1 S CE N A
Eglė:
Luka:
Jurgenas:
Eglė:
Andrius:
Luka:
Eglė:

Jurgenas:
Eglė:
Andrius:

Ką veiksit antradienį?
Hm ... nežinau, antradienis dar labai toli.
Nieko neplanuoju, o ką?
Tai ateikit pas mus į svečius Kūčių vakarienės. Mes per Kūčias stengiamės su šeima visi būti kartu. O tų,
kurių šeimos yra kažkur toli, na, mes juos kviečiam pas mus, kad nesijaustų vieniši.
Tikrai ateikit, visiem kartu bus smagiau.
O kas yra Kūčios? Aš žinau Kalėdas, bet Kūčios… Nežinau, kas tai.
Kūčios? Kūčios yra gruodžio 24-osios vakarą. Visi šeimos nariai nori būti kartu. Ten vaikai, anūkai,
proanūkiai susirenka pas tėvus arba senelius. Tai va, ir visi valgo ypatingą Kūčių vakarienę. O kuom jinai
ypatinga, ateisit pas mus ir pamatysit.
O tai ką mums atsinešti? Gal vyno?
Ne, ne, nieko nereikia. Tiktais ateikit prieš vakarienę gerokai anksčiau, nes, manau, kad, na, reikės pagalbos.
Mamytė visą laiką visokių darbų prisigalvoja. Tikrai, ateikit antradienį. Lauksim jūsų.

2 S CE N A
Mama:
Andrius:
Mama:
Andrius:
Mama:

Andriau, tau ir tavo draugams šiandien svarbi užduotis: turite parnešti namo saujelę šieno. Vakare padėsime po staltiese.
Kur aš gausiu šieno mieste?
O tu pasistenk. Sakoma: kas ieško, tas randa.
Gerai, pasistengsim. Bet nieko neprižadu. Abejoju, kad galima rasti šieno viduržiemy.
Na, ir puiku. Mes su Egle susitvarkysime ir eisime ruošti Kūčių vakarienės.

3 S CE N A
Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Mama:

Susitvarkėme namus. Galime dabar ir eglutę puoštis. Kur mūsų žaisliukai?
Tuoj atnešiu.
Kaip gražu! Mūsų laikais eglutės buvo irgi labai gražios. Puošdavom mes jas obuoliukais, žaisliukais iš
šiaudų, saldainiukais.
O tie saldainiai ant eglutės ar ilgai kabėdavo?
Taip, taip. Nuo Kalėdų iki Naujųjų metų likdavo tik popierėliai.
Ką tu gaudavai vaikystėje dovanų nuo Kalėdų senelio?
Gaudavau. Po egle dažniausiai saldainių, kartais knygelę rasdavau po egle.
Ir man labai patinka gauti dovanas nuo Kalėdų senelio.
Tikėkimės, kad ir šiemet gausim kaip ir kiekvienais metais.

4 S CE N A
Andrius:
Pardavėja:
Andrius:
Luka:
Jurgenas:
Andrius:
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Laba diena. Gal turit šieno?
Ne, tikrai neturim. Važiuokit į turgų, gal ten rasit.
*
O, kokios gražios pirštinės. Nupirksiu Eglei. Mamai ir tėčiui dovaną turiu, o Eglei – ne.
Padovanosiu jai šiltas pirštines, nes jos rankos visada šaltos.
Tikrai gera dovana. Eglutei turėtų patikti. Jurgenai, aš dar neturiu Eglutei dovanos. O tu?
Aš ir neturiu. Reikia paieškoti. Susitinkam šioje vietoje po 20 minučių, gerai?
Gerai.

VAIZDO ĮRAŠŲ POKALBIAI

5 SCENA
Andrius:
Ūkininkas:
Andrius:
Ūkininkas:
Ūkininkas:
Andrius:
Ūkininkas:
Andrius:
Ūkininkas:

Laba diena, gal jūs turit šieno? Gal parduodat šieną?
O kam tau, jaunuoli, to šieno reikia?
Mama prašė, nori po staltiese padėt Kūčioms.
Jeigu tik tiek nedaug, tai aš tau galiu jo duot. Tik tiek kad čia aš jo neturiu, reikia važiuot į kaimą.
*
Jūs palaukit, aš tuoj atnešiu… Štai tiek po staltiese turėtų užtekt tikrai.
Ačiū, mama labai apsidžiaugs.
Slėpk tuos pinigus, tu geriau saldainių mergaitei nupirk. Ir mamai linkėjimus perduok.
Ačiū, gerai – ir saldainių nupirksiu, ir linkėjimus perduosiu. Linksmų jums švenčių!
Linksmų Kalėdų ir tau.

X pamoka
1 SCENA
Eglė:
Andrius:
Mama:
Andrius:
Mama:
Luka:
Mama:
Jurgenas:

Pagaliau grįžot. Kur taip ilgai užtrukot? Mes jau su mama pradėjom jaudintis. Šieno radot?
Kas ieško, tas randa. Linkėjimų nuo Antano!
Kokio dar Antano? Aš tokio nepažįstu!
Tu gal ir nepažįsti, bet mes pažįstam. Jis tau šienelio padovanojo.
Džiaugiuos, kad yra dar gerų žmonių. Berniukai, gal jau Vakarinė žvaigždė pasirodė danguje?
Tai kad mes žvaigždžių neskaičiuojame.
Kol nėra pirmosios žvaigždės, negalime sėstis prie Kūčių stalo. Tokia tradicija.
Einam paieškoti tada tos žvaigždės!

2 SCENA
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Mama:
Luka:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Andrius:
Jurgenas:
Eglė:
Jurgenas:
Eglė:
Mama:
Andrius:
Eglė:

Na, kur tas šienas? O! Andriau, padėk man staltiesę užtiesti! Luka, ačiū. Už kraštų paimk, eik į kitą stalo
pusę. Puiku. Pradėkit skaičiuot, ar yra dvylika patiekalų.
Vienuolika.
Vienuolika?
O kodėl turėtų būti dvylika?
Dvylika, nes metai turi dvylika mėnesių, kad visus metus būtume sotūs. Ir turite paragauti visus patiekalus.
O, kokie maži sausainukai!
Čia ne sausainukai, čia kūčiukai.
Kačiukai? Kaip ten sakei?
Kū-čiu-kai. Na, mes juos kepame ir valgome tik per Kūčias ir Kalėdas. Nuo ten ir yra kilęs jų pavadinimas.
Mes juos valgome vienus arba su aguonų pienu.
Su kokiu pienu? Aš nesu girdėjęs – aguonų?
Taip, Luka, va šitas aguonų pienas. Jis gaminamas taip: reikia aguonas pamerkti, tada jas sutrinti, užpilti
vandeniu, galima įdėti medaus. Tuomet įsidedi kūčiūkų ir viską valgai. Labai skanu.
Man tai neskanu, bet tradicijos yra tradicijos.
Labai norėčiau paragauti to aguonų pieno su kūčiukais.
Mūsų protėviai tikėjo, kad mirusiųjų artimųjų žmonių vėlės ateina prie stalo Kūčių naktį. Todėl kepdavo
vėlėms kūčiukų – vadino juos vėlių duonele.
Įdomu, aš šito nežinojau.
Visi Kūčių valgiai yra labai svarbūs. Va kaip tik mama ateina ir papasakos, kuom yra svarbūs Kūčių valgiai.
Taip, Eglute, tuoj persirengsiu ir grįšiu. Ir papasakosiu mūsų visas tradicijas. Andriau, pakviesk tėtį prie
stalo.
Gerai, tuojau.
Aš išdalinsiu lėkštes...

3 SCENA
Mama:

Tėtis:
Mama:
Eglė:
Andrius:
Jurgenas:
Luka:

Ar jau apžiūrėjote visus valgius? Viskas, kas yra ant stalo, yra simboliška. Virti grūdai – kad visus metus turėtume duonos, pupos, žirniai – kad kuo mažiau būtų ašarų, riešutai – kad būtume stiprūs, medus – kad būtume
sveiki visus metus. Spanguolės apsaugo nuo priešų, duona visada yra ant stalo. Nevalgome mėsos, bet valgome žuvies, dažniausiai silkės, grybų, burokėlių, raugintų kopūstų. Kūčių gėrimas yra kisielius. Mes turime
spanguolių kisieliaus. Ir visada yra kūčiukai su aguonų pienu – maistas vėlėms. Na, o dabar tėvelio eilė.
Linkiu, kad kiti metai būtų visiems geri ir dosnūs.
Visiems sveikatos!
Linkiu laimės!
Aš norėčiau palinkėt sėkmingų metų.
Kad jums nieko netrūktų kitais metais!
Na, tai meilės visiems!
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4 S CE N A
Mama:
Luka:
Jurgenas:
Mama:
Andrius:
Eglė:
Andrius:
Eglė:
Luka:
Eglė:
Mama:
Eglė:
Andrius:
Luka:
Jurgenas:

Na, ar jau visi sotūs?
Taip. Ačiū, viskas buvo labai skanu.
Būsiu sotus visus metus. Ačiū.
Tada laikas burtams. Po staltiese turime šieno, galime pradėti traukti šiaudus. Ilgas ir tiesus šiaudas reiškia ilgą ir laimingą gyvenimą, storas ir šakotas šiaudas – turtingas gyvenimas laukia, o trumpas, kreivas,
sulūžęs – sunkus gyvenimas laukia.
Ir aš žinau vieną burtą. Eglute, nori sužinoti savo ateitį: bus kitais metais vestuvės, ar ne?
Oi, šitas burtas tinka ne tik man, bet ir tau, ir tavo draugams. Na, Jurgenai ir Luka, užsimerkite.
Ir aš noriu.
Užsimerkite… Luka!
Ačiū.
Tėti, tu man palaikyk.
O dabar visi suskaičiuokite. Kas turite porinį skaičių: du, keturis, šešis ir aštuonis, tas šiemet turės porą.
O kas turite tris, penkis, septynis ir devynis, šiemet teks palūkėti.
Aš turiu šešis.
Septyni.
Devyni.
Šeši.

5 S CE N A
Eglė:
Mama:
Tėtis:
Eglė:
Tėtis:
Eglė:
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Tėt, mam, su šventom Kalėdom!
Ir tave, dukrele, su šventėm!
Būk sveika ir laiminga, Eglute!
Na ką, einu prie eglutės, pažiūrėsiu, ką man atnešė Kalėdų senelis dovanų – juk buvau tokia gera visus
metus. Tėt, mam! Luka, Jurgenai ir Andriau, ateikit, visas Kalėdas pramiegosit! Yra dovanų.
Na, visi susirinkot? Čia tau, Luka. Čia Jurgenui. Čia mamai su tėčiu.
O, mums abiem.
Čia man. O čia taip pat mamai su tėčiu. Čia dar kažkas yra. Dvi vienodos dovanos… Eglutei... Išpakuokim. Kalėdiniai varpeliai ir… kita dovanėle…Taip pat kalėdiniai varpeliai…
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