2018 m. 4 klasė

Diktanto tekstas
Rýtas
Priẽ laũko durų̃ mókytoja Rãdvilė stàbteli ir ̃ nupùrto nuõ skė̃čio sniẽgą.
Suñkiai serga
̃ jõs mamà, bèt nerimą reĩkia paslė̃pti kuõ giliaũ širdyjè, kàd ketvirtokai jõ
nepastebė́ tų. Mókytojos jaũ láukia dù áuklėtiniai, jiẽ garsiai
svéikinasi ir ̃ juõkiasi, nès
̃
šįr̃ yt jiẽ laimė́ jo žaidìmą,1 kàs anksčiaũ ateĩs į ̃ mokỹklą. Mókytoja pasìima ìš budė́ tojo
klãsės rãktą ir ̃ padúoda berniùkams, õ patì dár užeĩna į ̃ mókytojų kam̃barį.
Kaĩ kártu sù skambučiù įeĩna į ̃ klãsę, pirmiáusia pamãto añt stãlo pamerktus
kelìs báltus žiedeliùs ir ̃ nejučiomìs ìma šypsótis. Mokìniai dár tęs̃ ia pradė́ tus pókalbius,
kelì tìk dabar ̃ ìma raustis kuprinėse, íeško są́siuvinių, rašìklių, bèt pamažù visì nurìmsta
ir ̃ láukia, kõl mókytoja pasisvéikins.
Mókytoja kláusia,2 kokiẽ kaukùčiai vasãrio pusnysè pririñko snieguolýčių ir ̃
àtnešė į ̃ klãsę. Mokiniaĩ gręžiójasi, sė́ dintys galìniuose suoluosè tiẽsia kaklùs, nóri
pamatýti gėlès. Rãdvilė mãto, kaĩp dvì draugė̃s trečiamè suolè šýpteli víena kìtai. Į̃
mókytoją jõs nė̃ nepasižiūrì, bèt veidaĩ švỹti. Ùž didžiùlių langų̃ áušta rýtas. Kokiẽ
grãžūs áuga Lietuvõs vaikaĩ!
Vilė Vėl
159 žodžiai (su pavadinimu)

1

Klaidų nežymime, jei mokiniai parašė taip:
Mókytojos jaũ láukia dù áuklėtiniai, jiẽ gars̃ iai svéikinasi ir ̃ juõkiasi, nès šįr̃ yt jiẽ laimė́ jo žaidimą „Kas anksčiau ateis į mokyklą“.
2 Klaidų nežymime, jei mokiniai parašė taip:
Mokytojas klausia:
– Kokiẽ kaukùčiai vasãrio pusnysè pririñko snieguolýčių ir ̃ àtnešė į̃ klãsę?
Mokiniaĩ gręžiójasi, ...
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Diktanto skaitymo tvarka
Bendra atlikimo trukmė – 1 (viena) akademinė valanda.
1. Perskaitomas visas diktanto tekstas.
2. Perskaitomas sakinys.
3. Perskaitytas sakinys diktuojamas atskirais žodžių junginiais kartojant keletą kartų.
4. Parašius sakinį, jis dar kartą perskaitomas.
5. Pasakoma, kada reikia pradėti iš naujos pastraipos.
6. Parašius visus sakinius, dar kartą perskaitomas diktanto tekstas.
7. Leidžiama mokiniams savarankiškai perskaityti diktanto tekstą.

Diktanto klaidų taisymas
•

Rašybos klaida žymima kaip viena klaida.

•

Skyrybos klaida žymima kaip viena klaida.

•

Klaidos nežymime, jeigu neišskirta pastraipa.

•

Klaidos negrupuojamos pagal tipus.

•

Žymimos ir skaičiuojamos visos padarytos klaidos, išskyrus pažymėtus atvejus.

Sėkmės!
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