
Užduočių bankas 

5–6 klasės Frazeologizmai 

 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Mokiniai ne tik daugiau sužinos apie 

frazeologizmus, bet ir mokysis vaizdžiai reikšti savo mintis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frazeologizmas – tai pastovus, vaizdingas, ekspresyvus bent dviejų žodžių junginys, 

turintis savarankišką reikšmę ir vartojamas kalboje iš atminties kaip gatavas vienetas, pvz.: 

apsukti galvą „suvilioti", dantis griežti „pykti“, iš kailio nertis „labai stengtis“, molio 

Motiejus „ištižėlis“, vėjo pamušalas „vėjavaikis“, velnio neštas ir pamestas „suktas, 

apgaulingas (žmogus)“ ir pan.  

Frazeologizmai yra stiliaus aukso valiuta, jo ramsčių ramstis, tai, nuo ko priklauso 

išraiškos sodrumas, spalvingumas, emocinis poveikis. 

 

 

1. Užduotis: Parašyk, ką reiškia pateikiami posakiai. 

 

1. Ant širdies guli (rūpi). 2. Viską įširdį ima. 3. Prie širdies lipti. 4. Kietos širdies. 5. Į širdį įkrito 

motutės žodžiai. 6. Linksmos širdies. 7. Ne prie širdies. 8. Širdį atiduoti. 9. Širdį atverti. 10. Širdį 

glostyti. 11. Širdyje laikyti.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



2. Užduotis: Parašyk, ką reiškia pateikti žodžiai. 

 

1. Ant kojų sukelti. 

2. Ant kojų pastatyti. 

3. Aukštyn kojom apversti. 

4. Į kojas leistis. 

5. Kaire koja iš lovos išlipti. 

6. Koją dėlioti už kojos. 

7. Koja į koją. 

8. Koją kaišioti. 

9. Kojas laižyti. 

10. Kojas pakratyti. 

11. Kojas pavilkti. 

12. Po kojomis painiotis. 

 

 

 

3. Užduotis: Pabraukite frazeologizmus: 
 

Negaliu daugiau skaityti, nes akys limpa. Tai jau ne dalykiškas pasitarimas, o beprasmiškas burnos 

aušinimas. Tu jam dantų neužkalbėsi, nors ir labai norėtum. Jie visą gyvenimą sunkiai dirba, bet 

vis galą su galu vos besuduria. Ir pamatė bernelis, kad teks vienam galvelę guldyti. Vaikas ne iš 

kelmo spirtas, atskiria lepšę nuo baravyko. Ką padarei jau, kad padus laižai?  

 

 
 

4. Užduotis: Paaiškinkite nurodytų frazeologizmų reikšmes, parašykite su jais rišlįų  

sakinių. 
 

 

Kaip per sviestą -  

Širdį išlieti  

Kojas pakratyti  

Akį užmesti  

Kaip šuniui penkta koja  

 



5. Užduotis: Perskaitykite skyrelį „Tai įdomu!“ ir papasakokite atsitikimą, kuriam 

apibūdinti tinka frazeologizmas krokodilo ašaros. 

 

 

 

 

 

Sudarė mokytoja metodininkė Ramutė Stankuvienė, remiantis:  

1. Lietuvių kalba. Žaidžiu žodžiu V. Leidykla „Šviesa“ 

2. Irena Smetonienė Lietuvių kalba 5 klasei. Baltos lankos, 2016 

 

 

 

 


