
Exercise 1.
Write all the body parts you 
know in this picture. 
Užrašyk visas tau žinomas 
kūno dalis.

Nuo šių metų žurnalo pirmojo numerio
 skelbiame anglų kalbos mokyklos „Intellectus“ 

parengtas anglų kalbos pamokėles.
Dabar pakalbėkime apie kūno dalis.

Homework
Write 3–5 sentences describing the alien and 
email them to us at ngkids@intellectus.lt and 
we‘ll publish your writing on our website. 
Parašyk 3–5 sakinius apibūdinančius šį ateivį, atsiųsk 
mums el. paštu ngkids@intellectus.lt ir mes paskelb-
sime tavo rašinį savo svetainėje. Nepamiršk laiške 
nurodyti savo vardą, miestą ir mokyklos pavadinimą.

Mokomės
ANGLIŠKAI

head – galva
tooth – dantis 
chest – krūtinė
ear – ausis 
neck – kaklas 
back  – nugara
nose – nosis
arm – ranka (nuo 
plaštakos iki peties) 

leg – koja
mouth – burna
hand – ranka (plaštaka) 
foot – pėda
teeth – dantys
shoulder  – petys
toe  – kojų pirštas
eye – akis
finger – rankų pirštas

BODY PARTS

DAUGISKAITA IR VIENASKAITA

Jei nori išgirsti ir pamatyti, kaip tariami 
angliški žodžiai, ir pasitikrinti, ar 
teisingai išsprendei užduotis, atsakymus 
rasi anglų kalbos mokyklos „Intellectus“ 
tinklapyje intellectus.lt/NGkids.

SINGULAR (vienaskaita) PLURAL (daugiskaita)

1. Įprastai daugiskaita sudaroma pridėjus 
prie vienaskaitos galūnę  -s
a hand (ranka)
a toe (kojų pirštas)
an ear (ausis)
an eyebrow (antakis)
an eye (akis)
a lip (lūpa)
a chin (smakras)
a tongue (liežuvis)

Nepamirškite, kad daugiskaitos daikta-
vardžiai nevartojami su artikeliu a/an + s
hands (rankos)
toes (kojų pirštai)
ears (ausys)
eyebrows (antakiai)
eyes (akys)
lips (lūpos)
chins (smakrai)
tongues (liežuviai)

Tačiau ne visada taip paprasta, 
pasitaiko ir išimčių
2. Jeigu vienaskaitos galūnės yra 
šnypščiančios s, x, sh, ch
an eyelash (blakstiena)
a box (dėžė)

+ es

eyelashes (blakstienos)
boxes (dėžės)

3. Jeigu vienaskaitos galūnė yra  f arba fe
a calf (blauzda)

+ ves
calves (blauzdos)

4. Yra daiktavardžių, kurių daugiskaita 
sudaroma netaisyklingai, keičiant 
šaknies balsį 
 a foot (pėda)
a tooth (dantis)

feet (pėdos)
teeth(dantys)

Describe the alien by using 
all the body parts you know. 
Apibūdink ateivį vartodamas 
visas kūno dalis, kurias žinai.

Homework

Mokomės
ANGLIŠKAI
Mokomės

ANGLIŠKAI


