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Pamokos uždaviniai:

1. Klausydami mokytojo aiškinimo, diskutuodami grupėse, 
prisimins, kas yra pusbalsiai ir mišrieji dvigarsiai, kas jiems 
būdinga.

2. Dirbdami grupėmis patarlėje pabrauks bent 5 pusbalsius,  
nurodys žodžiuose mišriuosius dvigarsius ir gebės pakeisti 
bent 2 žodžius taip, kad mišriojo dvigarsio nebeliktų.

4. Dirbdami individualiai nurodys bent 4 žodžius su keliais 
mišriaisiais dvigarsiais.

5. Dirbdami poromis sudarys bent 5 žodžių su mišriaisiais 
dvigarsiais grandinę.



KAIP ŽODYJE ATPAŽINTI 

MIŠRŲJĮ DVIGARSĮ?

Hipotezė (spėjimas)

Žodyje atpažįstu mišrųjį dvigarsį pagal 
..................

?
?

?



Kas sieja šiuos paveikslėlius? 



Pusbalsiai

v, j, l, m, n, r

Mišrieji 

dvigarsiai

Kaip pusbalsiai susiję su  mišriaisiais  dvigarsiais?





Užduotys

1gr. Perrašykite kinų patarlę ir pabraukite 

pusbalsius.

Vaikai pirštus apmindo tiems tėvams, kurie bijo 

tvirtai pastatyti koją.

2gr. Suskiemenuokite žodžius,  pabraukite 

mišriuosius dvigarsius ir nurodykite bent du 

žodžius, kuriuos pakeitus mišriojo dvigarsio 

nebeliktų.

Gyventi, kelmuotas, šalti, dūmtraukis, kiemsargis, 

pintinė, berti, irti.



Suskiemenuokite žodžius,  

pabraukite mišriuosius dvigarsius 

ir nurodykite bent du žodžius, 

kuriuos pakeitus mišriojo dvigarsio 

nebeliktų.
Gy-ven-ti, kel-muo-tas, šal-ti, dūm-trau-kis,

kiem-sar-gis, pin-ti-nė, ber-ti, vir-ti.

Gy-ven-ti – gy-ve-na

Šal-ti – šą-la,

Ber-ti – be-ria

Vir-ti – vi-rė



Pasukite galveles 

Parašykite mišriųjų dvigarsių 

susidarymo formulę, išreikštą 8 

raidėmis ir vienu matematikos 

ženklu.



Pasukite galveles 

Parašykite mišriųjų dvigarsių 

susidarymo formulę, išreikštą 8 

raidėmis ir vienu matematikos 

ženklu.

a,e,i,u + l,m,n,r



Parašykite bent 4 žodžius su 

keliais mišriaisiais dvigarsiais.

Pavyzdys. Darbams,............



Sudarykite bent 5 žodžių su 

mišriaisiais dvigarsiais grandinę 

(naujas žodis pradedamas prieš jį 

ėjusio žodžio paskutiniu skiemeniu).

Dabar – baram –......



Apibendrinimas ir įsivertinimas

1. V, j, l, m, n, r – vadinami ......................, arba.................... .

2. L, m, n, r ypatingi tuo, kad................................................. .

2. Žodyje atpažįstu mišrųjį dvigarsį pagal ............................ .

3. Iš viso yra .......mišriųjų dvigarsių.

4. Svarbu mokėti taisyklingai skiemenuoti žodį, nes........... .



Namų darbas

Užrašykite penkių šešių sakinių pasakojimą 

apie vaikystės išdaigas pavartodami penkis 

šešis žodžius su mišriaisiais dvigarsiais.


