
MANO MIESTAS



Pakartoję esamojo laiko veiksmažodžių asmenavimą, gebės žinias
taikyti praktikoje.
Pakartoję, kaip nustatoma moteriška ir vyriška giminės
(vienaskaitoje ir daugiskaitoje), gebės atpažinti ir įvardinti.
Susipažinę su klausiamais žodžiais, gebės formuluoti klausimus.
Mokydamiesi skaičius ir spalvas, gebės įvardinti.
Keliaudami virtualioje kelionėje po miestą, išmoks naujų žodžių,
gebės nustatyti objektų skaičių, spalvas.

Uždaviniai: 



Vienaskaita Daugiskaita

Aš dirbu Mes dirbame

Tu dirbi Jūs dirbate

Jis, ji dirba Jie, jos dirba

Vienaskaita Daugiskaita

Aš rašau Mes rašome

Tu rašai Jūs rašote

Jis, ji rašo Jie, jos rašo

Veiksmažodžių asmenavimas
Vienaskaita         Daugiskaita
   Aš esu              Mes esame

Tu esi                Jūs esate
  Jis, ji yra            Jie, jos yra

 



Vyriška ir moteriška giminė (galūnės, vienaskaita, daugiskaita)
 

-as  namas
-is   brolis
-ys  gaidys
-us  gražus 

 
 

- ai    namai
         broliai

            gaidžiai
-ūs   gražūs

-a   mama
-ė   katė

-os    mamos
-ės    katės

Išimtis: 
pilis, moteris,

naktis
 
 

Išimtis: 
pilys, moterys, naktys

 
 



Užduotis
 Nustatyti giminę ir padaryti daugiskaitą:
raidė, žodis, stalas, kėdė, vardas, pavardė,

diena
 



Skaičiai

1- vienas, viena
2 – du , dvi
3 - trys
4 – keturi, keturios
5 – penki, penkios
6 – šeši, šešios
7 – septyni, septynios
8 – aštuoni, aštuonios
9 – devyni, devynios
10 - dešimt
11- vienuolika
12 - dvylika
13 - trylika
14 - keturiolika
15 - penkiolika
16 - šešiolika
17 - septyniolika
18 - aštuoniolika
19 - devyniolika
20 – dvidešimt
30 - trisdešimt
100 - šimtas
1000 – tūkstantis
1000000 - milijonas



Spalvos
Baltas, balta

Juodas, juoda

Raudonas, raudona

Žalias, žalia

Geltonas, geltona

Mėlynas, mėlyna

Rudas, ruda

Oranžinis, oranžinė

Violetinis, violetinė

Pilkas, pilka



Klausiamieji žodžiai
Kas? - Who?
Kur? - Where?
Koks? Kokia? - What?
Kada? - When?
Kiek? - How much?
Kaip? - How?
Ar? - Is?



Virtuali kelionė
Google "žemėlapiai"

Vardinti miesto gatvėje esančius
objektus, nustatyti jų skaičių, spalvas.
Užsirašyti nežinomus žodžius

Pvz. Kas čia?

Kiek automobilių?
 Kokios jie spalvos?

 



Kaip aš jaučiuosi?


