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Prielinksnių su ir be vartojimas

Pamokos tema 



Uždavinys
Naudodamiesi mokytojos pateikta 
medžiaga ir  vadovėliu bei atlikdami 
praktines bei kūrybines užduotis 
mokiniai mokysis taisyklingai vartoti 
prielinksnius su ir be.



Maisto produktų pavadinimų kartojimas
Interaktyvi kompiuterinė priemonė 
,,Maistas ir gėrimai”
http://www.it.nim.kaunas.lm.lt/images/doc/Maistas/i

ndex.htm



Sveiko maisto piramidė



Sveikas maistas  ir gėrimai



Nesveikas maistas ir gėrimai



Salotos



Vaisių ir daržovių salotos



Gėrimai



Užduotis

Iš pateiktų paveikslėlių pasirinkite 
vieną patiekalą ir pasakykite:
a) pavadinimą;
b) su  kuo šis patiekalas;
c) be ko jis;



Vienaskaitos ir daugiskaitos įnagininkas
Vns.
V.
kas?

-(i)as -is -ys -(i)us -(i)a -ė -is -uo,
-ė

Vns.
Įn.
Kuo?

-(i)u -iu -iu -(i)umi -(i)a -e -imi -eniu
-eriu

Dgs.
Įn. 
Kuo?

-(i)ais -iais -iais -(i)ais -(i)omis -ėmis -imis
-enimis
-erimis



Vienaskaitos ir daugiskaitos kilmininkas
Vns.  
V. 
kas?

-(i)as -is -ys -(i)us -(i)a -ė -is -uo
-ė

Vns. 
K.
ko?

-(i)o -io -io -(i)aus -(i)os -ės -ies -ens
-ers

Dgs. 
K.
ko?

-(i)ų -ių -ių -(i)ų -(i)ų -ių -ių,
-ų

-enų
-erų



Užduotis raštu

1.Parašykite patiekalų pavadinimus:
a) su kuo? (3 maisto produktų pavadinimus)
b) be ko? ( 2 maisto produktų pavadinimus)



Valgiaraštis

Valgių sąrašas, meniu.



Skaitymas
Vadovėlis 
124 psl.,1 pratimas.

Perskaitykite kavinės ,,Duonelė” 
valgiaraštį ir darbo grafiką. 
Pažymėkite teisingus teiginius.



Pasitikrinkime
1. Teisingas
2. Teisingas
3. Neteisingas
4. Neteisingas
5. Neteisingas
6. Teisingas
7. Teisingas
8. Teisingas



Pasijuokime 
Kavinėje:
- Atsiprašau, bet negaliu valgyti sriubos,-
kreipiasi lankytojas į padavėją.
- Tuojau pakviesiu šefą,- atsako šis.
- Kam to reikia. Atneškite šaukštą.



Kūrybinis žaidimas 

Darbas grupėse
,,Lietuviškų patiekalų restoranas”

1.Sugalvokite kavinės pavadinimą.
2.Sudarykite valgiaraštį.
3. Pristatykite klasei.
4.Išrinkite geriausią sumanymą.



Valgiaraštis
Užkandžiai
Silkė su bulvėmis
Sriubos
Šaltibarščiai su bulvėmis
Karštieji patiekalai
Dičkukuliai
Bulvių blynai su grietine
Desertai
Spanguolių kisielius
Gaivieji gėrimai
Mėtų arbata
Duonos gira



Klausymas
Varškės pyragas
http://www.youtube.com/watch?v=dNJCB8

BEF1M
Parašykite maisto produktų pavadinimus.



Pasitikrinkime
Maisto produktai:
 Varškė
 Miltai
 Cukrus
 Vanilinis cukrus
 Kepimo milteliai
 Sviestas
 Kiaušiniai
 Grietinė
 Vanduo
 Riešutai
 Manų kruopos



Mano skaniausias  patiekalas
Aš mėgstu valgyti ką?...  su kuo?...
Aš mėgstu gerti ką?... su kuo?... ir be ko?...
Man patinka kas?... su kuo?... ir be ko?...



Man nepatinka, neskanu...
Kas... su kuo?...
Kas ... be ko?...



Pasakykite, ką mėgstate valgyti....

... kai jums linksma

... kai pykstate

... kai jums liūdna



Saldus įsivertinimas
Kiekvienas turite pasiimti tokio dydžio 
sausainį, kuris vaizdžiai parodytų jūsų 
darbą šios dienos pamokoje. 



Namų darbas
Parašykite savo šalies mėgstamiausią patiekalą, 
jo pavadinimą ir įvardykite su kuo jis ir be ko.



http://www.youtube.com/watch?v=wDUX
aceuR_Q



Gražių, šiltų, linksmų ir sočių švenčių!


