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Mokytojo lituanisto duona ne-
retai būna sprangoka: veiklų 
daug, daug ir atsakomybės, o 
diena visada su galu. Duonos 
skonį kartina ir tai, kad ir ne 
visi lietuvių kalbos vadovėliai 
padeda mokytojui ir mokiniui. 
Juose įdedama vos po vieną kitą 
pratimą, tad įtvirtinti pamokos 
turinį, diferencijuoti ar indivi-
dualizuoti darbą tai neleidžia: 
mokytojas tokioms veikloms 
privalo ieškoti papildomos me-
džiagos. Jos prireikia ir dirbant 
su aukštesniųjų klasių moki-
niais, turinčiais taisyklingos ra-
šybos ar skyrybos įgūdžių spra-
gų. Pãieškos ir mokantis naujų 
temų, ir jas kartojant palengvės, 
jei mokytojas atsivers Broniaus 
Dobrovolskio pàrengtus lietuvių 
kalbos rašybos ir skyrybos kar-
tojimo pratimus. Tai du atskiri 
sąsiuviniai, išleisti Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos instituto. 
Jų sudarytojas – gerai pažįstamas 
lituanistams ir kaip vadovėlių, ir 
kaip papildomų metodinių prie-
monių autorius.

Bronius Dobrovolskis sąmo-
ningai pasirinko įvairių rašy-
bos ir skyrybos kartojimo temų 
struktūrą. Tai ypač pabrėžtina 
kalbant apie rašybos kartojimui 
skirtą leidinį. Čia rasime tokių 
teminių užduočių: e ir ia; ė ir ie; 
o ir uo; y, ū ir i, u; nosinių bal-
sių; priebalsių; didžiųjų raidžių 
rašymas; žodžių rašymas kartu 
ir atskirai. Taigi didžioji temų 
dalis nėra įprasta pamokų tema-
tika. Su daugeliu balsių, dvibal-

sių, priebalsių rašybos sunkumų 
susiduriame per įvairias morfo-
logijos ar žodžių darybos pamo-
kas. Tačiau padėti mokiniui, kai 
jis daro vieno kurio nors tipo 
klaidų (pavyzdžiui, neįsidėmi 
e rašybos), nėra lengva – reikia 
užduočių, kuriose atsispindėtų ir 
linksniuojami, ir asmenuojami 
žodžiai, ir įvairių kalbos dalių 
priesagos. Šis leidinys pasitar-
naus tokiems tikslams ir ypač 
padės mokytojams individu-
alizuoti darbą. Pavyzdžiui, jei 
mokinio bėda – nosinių raidžių 
rašyba, viename skyriuje gali-
ma rasti pratimų, padedančių 
įtvirtinti jų rašybą ir šaknyse, 
ir priešdėliuose, ir galūnėse. 
Paprastai vienas pratimas skir-
tas rašybos taisyklėms priminti, 
mokiniai skatinami papasakoti 
pagal pateiktą teorinę medžiagą, 
greta pateiktųjų sugalvoti savų 
pavyzdžių. Apskritai pratimai 
pasižymi didele atliktinų užduo-
čių įvairove: paaiškinti žodžiu, 
įrašyti praleistąsias raides, su-
grąžinti į vietą žodžius su įrašy-
tinomis raidėmis, pagal pavyzdį 
sudaryti įvairių formų žodžių, 
sugrupuoti žodžius pagal tam 
tikrą požymį, pakeisti žodžių 
formas ir pan. Tokia įvairovė leis 
mokytojui parinkti ir individua-
lias, ir diferencijuotas užduotis. 
Atkreiptinas dėmesys, kad ir 
rašybos, ir skyrybos kartojimui 
skirtuose leidiniuose tema bai-
giama pasirengimu diktantui, o 
leidinių gale esama įvairiatemių 
pratimų.

Itin svarbi rašybos pratimų 
ypatybė – rašymo įgūdžių sieji-
mas su tarimu. Mūsų rašyba ne-
retai atspindi tartį: labai dažnai 
rašome taip, kaip tariame. Ta-
čiau dabar, kai klasėse daugėja 
mokinių, grįžusių iš kitų kraštų, 
kai ne vieno mokinio šeima miš-
ri, dėl prastos tarties, kitų kalbų 
įtakos atsiranda daugiau rašy-
bos bėdų. Pagirtina, kad dažnai 
mokiniai skatinami paaiškinti, 
kodėl tartinas toks ar kitas gar-
sas, rašytina viena ar kita rai-
dė. Mokiniams sunku skirti ne 
tik uo–o, ė–ie priešpriešą (joms 
skirta nemaža užduočių), bet ir 
e–ie (pavyzdžiui, vienbalsinamas 
dvibalsis žodžiuose Lietuva, lie-
tuvis), tačiau šių garsų ir raidžių 
lyginimo užduočių sąsiuvinyje 
nėra. Garsų lyginimas siejamas 
su morfologijos ar žodžių da-
rybos dalykais. Lyginant e ir ia 
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įdėtos dažnesnės įvairių kalbos 
dalių priesagos. Tik nelabai aiš-
ku, kókia seka jos pateikiamos. 
Manyčiau, kad mokiniams būtų 
lengviau įsidėmėti, jei tos prie-
sagos būtų sugrupuotos pagal 
kalbos dalis. Toks grupavimas 
būtų patogus ir pratimams (pa-
vyzdžiui, 9 užduotis p. 36). Tarp 
pateikiamų pavyzdžių neaptikau 
aukščiausiojo laipsnio prieveiks-
mių, nors jie kalboje vartojami 
ne rečiau, nei aukštesniojo laips-
nio (pavyzdžiui, yra ramiai, ra-
miau, bet nėra ramiausiai).

Skyrybos pratimai orientuoti 
ir į loginį mąstymą, ir į mokinių 
atidumą. Šios dalies tematika 
įprastinė: vientisinis ir sudėtinis 
sakinys, tiesioginė kalba ir cita-
tos. Pi̇̀rmosios temų užduotys 
ragina analizuoti pateikiamus 
pavyzdžius, patiems formuluoti 
deramą skyrybos taisyklę. Vė-
lesni pratimai skatina atrinkti 
tinkamus pavyzdžius, sudaryti 
analogiškos struktūros sakinių, 
padėti praleistus skyrybos žen-
klus, atrinkti kartojamą temą 
atitinkančius pavyzdžius, pa-
keisti sakinio konstrukciją ir kt. 
Visos užduotys formuluojamos 
aiškiai, daug kur pateikiama pa-
vyzdžių, pagal kurių analogiją 
mokiniai gali dirbti savarankiš-
kai. Neretai mokiniai skatinami 
atrinkti tik tuos sakinius, ku-
riuose esama kartojamo daly-
ko skyrybos, o likusių sakinių 
skyrybą paaiškinti. Taip skati-
nama dirbti sąmoningai. Antai 
kreipiniui skirtose užduotyse 
sumaniai pateikiami ne tik daik-
tavardiniai, bet ir būdvardiniai 
kreipiniai, esama sakinių, kurie 
vers pasukti galvą, nes ten esan-
tys skyrybos ženklai anaiptol ne 
visada sietini su kreipiniu. Mo-

kytojai turėtų atkreipti dėmesį 
į tas užduotis, kuriose moki-
niai turi keisti vieną sintaksinę 
struktūrą kita (pavyzdžiui, kai 
sakinyje yra vienarūšių tarinių, 
vieną jų pakeisti dalyvine aplin-
kybe arba atvirkščiai: dalyvinę 
aplinkybę keisti tariniu). Tai ne 
tik ugdo skyrybos įgūdžius, bet 
ir parodo, kókias minties raiškos 
galimybes atskleidžia mūsų kal-
bos struktūra.

Žinoma, pratimų sąsiuviniuo-
se pasitaiko vienas kitas dalykas, 
kuris mokiniams gali sukelti 
sunkumų. Jų gali atsirasti atlie-
kant tuos pratimus, kuriuose rei-
kia į vietą sugrąžinti žodį su įra-
šytinomis raidėmis. Tie žodžiai 
pateikiami itin smulkiu šriftu, 
nėra brūkšnelių praleistųjų rai-
džių vietoje, todėl kartais, ypač 
kai įrašytini keli žodžiai, pasida-
ro neaiškios žodžių ribos, kartais 
nelengva suvokti, koks žodis įra-
šytinas (pavyzdžiui, 28 užduo-
ties p. 53 sakinys: (Nut lo tri kš mas) 
miške, (apr mo jo g ventojai). Pasitai-
ko užduočių, kurių formuluotės 
nėra pakankamai tikslios. Antai 
4 užduotis p. 23 tokia: „Iš patei-
kiamų žodžių su priesagomis -ie-
tis, -iena, -ienė, -ėjas,-a, -ėlis, -ė, 
-ierius, -ė, -ėtas, -a ir priešdėliais 
prie-, prieš- sudarykite naujų žo-
džių ir taisyklingai juos perskai-
tykite.“ Pamatiniai žodžiai: gynė, 
žiebtuvas, rėmė, linksnis… Gali 
susidaryti įspūdis, kad sudarant 
naujus žodžius reikia pasitelkti 
ir priesagą, ir priešdėlį. O iš tie-
sų darybai dera pasirinkti arba 
priesagą, arba priešdėlį. 

Skyrybos kartojimui skirtame 
leidinyje esama diskutuotinų 
pavyzdžių. Antai kalbant apie 
išplėstines dalyvines, pusdaly-
vines ir padalyvines aplinkybes 

(23 užduotis p. 17) pateikiamas 
pirmas pavyzdys Vaikai, pamiršę 
šaltį, džiaugėsi ir linksminosi gali 
būti aiškinamas ne kaip aplinky-
bė, bet kaip išplėstinis pažymi-
nys (taigi – visada skiriamas), 
nes galime kelti klausimą kokie 
vaikai? Tokia dvejopa – aplinky-
bės arba pažyminio – traktuotė 
paprastai atsiranda tada, kai da-
lyvinė grupė eina po veiksnio ir 
jį apibūdina. Mokytojas turėtų į 
tai atkreipti dėmesį, pirmiausia 
pats pastebėdamas gãlimas įvai-
rias to paties sakinio traktuotes. 

Žinoma, šios pastabos nemen-
kina itin atidžiai ir kruopščiai 
parengtų Broniaus Dobrovolskio 
leidinių. Kaip jau sakyta, juose 
tinkamai formuluojamos užduo-
tys, logiška jų seka turėtų padėti 
mokiniams susidaryti tinkamus 
rašybos ir skyrybos įgūdžius. 
Norėtųsi, kad šie leidiniai taptų 
mokytojų lituanistų paranki-
nėmis knygomis, kad taip išug-
dytume raštingą, mąslią ir savo 
kalbą gerbiančią kartą.
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