
        Žemiau pateikiu 20 gramatinio raštingumo įsivertinimo pavyzdžių. Kaip minėjau, 

užduotys individualizuojamos kiekvienam mokiniui. Mokslo metų eigoje atlikdami įvairias 

rašymo užduotis ir jas tikrindamiesi individualiai ar kartu su mokytoju, mokiniai stebi savo 

pasiekimus. Šie klausimynai tarsi apibendrina žinias ir padeda įsivertinti. Mokiniui pateikiama 

tiek klausimų, kiek temų jis jau mokėsi.  

 

  

Atlik  užduotis  ir  įsivertink savo  žinias.  Kiek šypsenėlių nuspalvinsi prie 

kiekvienos taisyklės?  

 

☺ ☺ ☺   Jei manai, kad labai gerai žinai taisyklę ir nedarai klaidų – nuspalvink  visas tris šypsenėles.  

☺ ☺        Jei manai, kad  žinai taisyklę, bet kartais pasitaiko  klaidų – nuspalvink dvi šypsenėles. 

☺             Jei manai, kad nors ir žinai taisyklę, bet  padarai klaidų – nuspalvink vieną šypsenėlę.                              

 -               Jei manai, kad vis pamiršti taisyklę  ir padarai  daug klaidų  – nespalvink nei vienos  

                 šypsenėlės. 

 

 

 

1. Žinau, kas yra skiemuo. Moku skiemenuoti žodžius.  

☺ ☺ ☺ 

 

2. Žinau, kad priebalsiai š,ž,č rašomi su varnelėmis. Moku parašyti žodžių su šiomis 

raidėmis ir parašytus žodžius  taisyklingai perskaityti. 

________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺ 

 

3. Žinau, kad e ir ė yra dvi skirtingos raidės ir šiuos garsus tariame skirtingai. Moku 

parašyti žodžių su šiomis raidėmis ir parašytus žodžius  taisyklingai perskaityti. 

_________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺ 

 

4. Žinau, kad raidės u ir ū, i ir y reiškia balsių ilgumą. Moku parašyti žodžių su 

šiomis raidėmis ir parašytus žodžius  taisyklingai perskaityti. 

_________________________________________________________ 



☺ ☺ ☺  

 

5. Žinau, kad lietuvių kalboje yra  šeši dvibalsiai: 

_________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺ 

 

6. Žinau, kad lietuviškuose žodžiuose nebūna dvibalsio ou  (dvibalsis  ou yra tik 

tarptautiniuose žodžiuose klounas, boulingas). Lietuviškuose žodžiuose rašomas 

dvibalsis au.    

_________________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺  

 

7. Žinau, kad lietuviškuose žodžiuose nebūna dvibalsio eu ( dvibalsis eu yra tik 

tarptautiniuose žodžiuose Europa, euras, Eugenija, linoleumas). Lietuviškuose 

žodžiuose rašome iau arba au po j ).  

_________________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺  

 

8. Žinau, kad minkštumo ženklas,  tai reidelė i, kurios netariame. Dar minkštumo 

ženklą  vadiname Niuku. Žinau, kad  Niuko niekada nerašome po priebalsio j, 

nes j ir taip minkštas, pavyzdžiui:  Julius, joja, jautis.  Moku parašyti žodžių su 

minkštumo ženklu.  

________________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺  

 

9. Žinau, kad žodžių, atsakančių į klausimą ką? (vieną), galūnėje rašome nosines -ą, 

-ę, -į, -ų. Moku parašyti sakinių su šiais žodžiais. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺  

 

10. Žinau, kad žodelį  į visada rašome su nosine:   einu  ___ mokyklą, lipu ___ kalną, 

žiūriu ___ saulę. 

________________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺  



 

11. Žinau, kad žodžių, atsakančių į klausimus kur? kame?, galūnėje visada rašome e. 

Prisimenu šių žodžių galūnes  - e, -yje,-ėje.  Moku parašyti sakinių su šiais 

žodžiais.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺ 

 

12. Žinau, kad žodžių, atsakančių į klausimą ko? (daug), galūnėje visada rašome  -ų.  

Moku parašyti sakinių su šiais žodžiais. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 ☺ ☺ ☺ 

 

13. Žinau, kad veiksmo žodžių, atsakančių į klausimą ką veikia?, galūnėje nerašome  

-e, bet rašome -ia. Moku parašyti sakinių su šiais žodžiais.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺  

 

14. Žinau, kad žodžių,  atsakančių į klausimą kaip?, galūnėje nerašome -ei, bet 

rašome -iai arba -ai. Moku parašyti sakinių su šiais žodžiais.  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

☺ ☺ ☺   

 

 

 

 



15. Žinau, kaip surasti giminiškų žodžių, moku juos užrašyti.  

Sodas, sodelis, sodininkas, sodinukas,  sodinti, pasodinti.  

      Bitė, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

☺ ☺ ☺  

 

16. Žinau, kad žodžio dalis, pasikartojanti giminiškuose žodžiuose, yra šaknis ir 

žymima lankeliu.  Moku pažymėti šaknį (žymėti 15 užduotyje). 

 

☺ ☺ ☺   

 

17. Žinau, kad sudurtiniai žodžiai turi dvi šaknis, moku jas surasti ir pažymėti. 

Sudurtinių žodžių jungiamuoju balsiu  niekada nebūna -e-. 

bulviakasis, piliakalnis, kupranugaris, saulėgrąža, žilabarzdis 

 

☺ ☺ ☺   

 

18. Moku rašyti šiuos įsimintinos rašybos žodžius:  ___žuolas, __sotis, K__stutis, 

m__slė, š___ndien, vėl___va, __ypač, __patingai.    

 

☺ ☺ ☺  

 

19. Žinau, kurios kalbos dalys yra šie žodžiai:  

daiktavardis (D), veiksmažodis (V), būdvardis (B)  

 

miestas __________________________ 

keliauja __________________________ 

keliautojas _______________________ 

drąsus   __________________________ 

linksmas   ________________________ 

išėjo    ___________________________ 

 

 ☺ ☺ ☺  

 



20. Žinau priebalsių supanašėjimo taisyklę:  jei neaišku, kokį priebalsį rašyti 

žodyje, reikia tą žodį pakeisti taip, kad neaiškus priebalsis būtų aiškiai 

tariamas: 

 

Vilius mėgsta (mėgo) blynus. Prieš  kelionę reikia išskal__ti ( ...................) 

drabužius. Vaikai li__do (....................) senį besmegenį.   

 

     ☺ ☺ ☺  

 

 

 


