
 

 

Ši atmintinė padės suprasti, kaip išmokti rašyti be klaidų  

1. Stenkitės suvokti žodžio reikšmę. 

 

Pvz., ražas – „be lapų, sausas virbas; nudilusi be lapų vienų virbų šluota, nupjauto javo šiaudo 

galas“; rąžytis – „ištiesti rankas ir kojas, ilgiau nejudėjus, raivytis“, ręžti – „įtempti kūną ar jo dalies 

raumenis“; rėžti – „aštriu įrankiu dalyti, pjauti“. Tik suprasta žodžio reikšmė neleis šių žodžių priskirti 

vienai rašybos taisyklei. 

 

2. Mokykitės skirstyti žodžius reikšminėmis dalimis. 

 

 Priesagų, galūnių, priešdėlių rašybos taisyklių neįmanoma taikyti praktiškai, neskiriant tų reikšminių 

žodžio dalių. Priešdėlio radimas žodyje beveik nekelia sunkumų besimokantiems. Sunkiausiai sekasi 

nustatyti galūnę, pvz., šakose, akmenyje, neštųsi, mokymąsi, gerajam, pirmąsias, eitumėte, 

bąlančiuosiuose. Tad būtina įsidėmėti, kad galūnę turi linksniuojamieji, asmenuojamieji arba tik 

giminėmis, skaičiais kaitomi žodžiai. Žodžio galūnė randama kaitant žodį: ta dalis, kuri kinta, ir bus 

ieškomoji morfema. Tiesa, dvi asmenuojamosios formos – būsimojo laiko trečiasis asmuo (eis, neš) ir 

liepiamosios nuosakos vns. II a. (eik, bėk) – galūnės neturi. 

Taisyklingai rašyti trukdo ir negalėjimas nustatyti, kiek ir kokių priesagų turi žodis. Pvz., 

žodyje kūryba yra priesaga, prasidedanti balse, todėl daiktavardis padarytas iš būt. k. l. veiksmaž. kūrė ir 

turi ilgą šaknies balsę; sūpavimas – paskutinė žodžio priesaga -im-, kuri jungiama prie I ir II asmenuotės 

veiksmaž. būt.k.1. kamieno (sūpavo); to veiksmažodžio bendraties (sūpuoti) priesaga ir pati žodžio reikšmė 

(reiškia lėtai trunkantį veiksmą) rodo, kad pamatinio žodžio (supo) šaknies balsė pailgėjusi. 

 

3. Mokykitės automatiškai, atpažinti kalbos dalis,  
pvz., formavimas, pustymas (daiktav.), krosnin (priev.), raštuotas, saulėtas (būdv.), važiuotas, 

girdėtas (dalyvis) ir t. t. Reikia mokėti nustatyti ne tik visas kalbos dalis sakinyje, bet ir skirti kai 

kuriuos jų morfologinius požymius: 

 Bendrinius, tikrinius, sangrąžinius, vienaskaitinius  ir daugiskaitinius daiktavardžius; 

 kiekinius ir kelintinius skaitvardžius; 

 santykinius ir nežymimuosius įvardžius; 

 įvardžiuotines būdvardžių, įvardžių, skaitvardžių, dalyvių formas; 

 bevardę būdvardžių, įvardžių, skaitvardžių, dalyvių giminę; 

 būdvardžių, prieveiksmių laipsnius; 

 pagrindines veiksmažodžių formas, nuosakas, laikus; 

 veiksmažodžio formų (dalyvių, padalyvių, pusdalyvių) rūšis, laikus; 

 sangrąžinius veiksmažodžius ir dalyvius. 

 

4. Mokykitės gerai linksniuoti ar asmenuoti žodžius. 



 

 
Patarimai, kaip tinkamai sakiniuose sudėti skyrybos ženklus: 

 

1. Stenkitės suvokti sakinio prasmę: „Jonas, atsisveikinęs su draugais, nužingsniavo aikštės 

link“ (Nuėjo vienas) ir „Jonas atsisveikinęs su draugais nužingsniavo aikštės link“ (Su kažkuo 

atsisveikino ir nuėjo su būriu draugų). Suvokta mintis, kas norima pasakyti, padės nustatyti 

tinkamus skyrybos ženklus ir jų vietą sakinyje. 

 

2. Mokykitės skirti kalbos dalis, ypač būdvardžius ir veiksmažodines formas (įvairių linksnių ir 

laikų dalyvius, padalyvius, pusdalyvius), santykinius įvardžius, sujungiamuosius ir 

prijungiamuosius jungtukus, prielinksnius, dalelytes. 

 

3. Mokėti skirstyti sakinį žodžių junginiais. 
 

4. Sklandžiai nagrinėti sakinio dalimis, sutartiniais ženklais pabraukiant veiksnius, tarinius ir t. t. 

(Apie sakinio ir kalbos dalių painiojimą negali būti nė kalbos.) 

 

      5. Suprasti sintaksinių terminų reikšmes ir įsidėmėti jų pavadinimus: priedėlis, išplėstiniai 

pažyminiai ir aplinkybės, tikslinamoji   aplinkybė,   vienarūšės   sakinio   dalys   su apibendrinamuoju 

žodžiu, įterpinys, sudėtinis sujungiamasis, prijungiamasis sakinys, kreipinys. 

 

 
Nuorodos į svetaines, kuriose galėsi pasimokyti taisyklingos rašybos ir skyrybos 

 

 
 

 http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ 

 http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/ 

 http://dz.lki.lt/ 

 http://www.klaidutis.lt/ 

 http://www.tiksliukas.lt/ 

 http://lt.lefo.net/ 
 http://www.arzinai.lt/ 

 http://www.kalbosnamai.lt 

 http://www.rasyba.lt/ 
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KELI BAIGIAMIEJI PATARIMAI, 

kai nesiseka rašyti be klaidų: 

 
1. Pirmiausia nagrinėkite sakinius kalbos (sakinio) dalimis, kol įgūdžiai virs suautomatintais 

veiksmais. 

2. Tik tada mokykitės rašybos (skyrybos) taisykles, rašykite sakinius, diktantus, pratimus, kol imsite 

rašyti greitai ir beveik nejausdami, jog remiatės taisyklėmis.  

3. Būtina daug skaityti (tyliai ir garsiai): dažnai daroma rašybos (skyrybos) klaidų, kad menkas 

rašančiojo kalbos žodynas, prastai tariami žodžiai arba skaitant jie net iškraipomi, nesuvokiama sakinio 

prasmė ir t. t. 

4. Išrinkite  iš kontrolinių  diktantų, atpasakojimų, rašinių klaidingai parašytus žodžius ar sakinius 

ir sugrupuoti juos pagal klaidų rūšis.  

5. Mokykitės taisyklingai nurašinėti nuo knygos: 

1) garsiai (tyliai krutinant lūpas) perskaitomas sakinys ar žodis, 

2) įsigilinama į sakinio (žodžio) prasmę, 

3) apmąstomi ir įsidėmimi rašybos (skyrybos) sunkumai, 

4) rašomas sakinys (žodis), nebežiūrint į tekstą, 

5) parašius patikrinama. 

Vadinasi, nurašinėti nuo knygos negalima paskubomis. Jokiu būdu negalima žvilgčioti į tekstą kas žodis ar 

net jo dalis, kaip kartais būna tikrovėje. Nurašinėjimą galėtų lydėti antraeilės reikšmės  turintis  tylus   

žodžių  tarimas,   t. y.   rašymas „nesučiauptomis lūpomis“. 

6. Ypač nuo galimų klaidų saugo rašybinio nagrinėjimo įgūdžiai. Jie formuojami tokia veiksmų seka: 

1) išskiriamos „pavojingos“ (kur rašantysis gali klysti) vietos ir taip tobulinamas rašybinis akylumas, 

pastabumas, 

2) išskirtajam atvejui paaiškinti taikoma taisyklė, 

3) komentarai užrašomi, pvz., ošianti – veik. r. es. l. dal.; -ant- po minkštojo priebalsio; sąnarys, nes są-

; zyzti, nes zyzė. 

7. Lavinkime ne tik regimąją, girdimąją (klausydamiesi įsidėmi taisykles, pavyzdžius) atmintį, bet 

ir motorinius rankos pojūčius ir kalbos padargų veiksnius. Pastebėta, kad rašantysis, nebeatsimindamas 

vieno ar kito žodžio rašybos, kelissyk užrašinėja jį ant lapelio ar net vedžioja žodį pirštu ant suolo, ore, kol 

judesiai atgamina teisinga raidė. Tad kartais naudinga žodį ar jų grupę labai tvarkingai, neskubant perrašinėti 

gana daug kartų. Pastebėta, kad moksleiviai padaro daugiau klaidų, kai rašo sučiaupę lūpas. 
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