PRESENT SIMPLE
(Esamasis paprastasis)

Mokomės
ANGLIŠKAI

Present Simple laikas vartojamas apibūdinti
veiksmams, kuriuos atliekame kiekvieną
dieną (day), savaitę (week), mėnesį (month)
arba kalbant apie nenuginčijamus faktus.
Su įvardžiais I, YOU, WE, THEY vartojame
tiesiog bendratį, pvz., I live in Vilnius, tačiau
su įvardžiais HE, SHE, IT vartojame veiksmažodžio bendratį + galūnę „s“, pvz., he
lives in Vilnius.

Nuo šių metų žurnalo pirmojo numerio
skelbiame anglų kalbos mokyklos „Intellectus“
parengtas anglų kalbos pamokėles.
Dabar pakalbėkime apie gyvūnus.

Homework
Write 3–5 sentences what your cat, dog or other pets
do every day. You can write what you do as well, email
it to us at ngkids@intellectus.lt and we‘ll publish
your writing on our website. 3–5 sakiniais aprašyk,
ką tavo katinas, šuo ar kitas namų gyvūnas veikia
kiekvieną dieną arba ką veiki tu, atsiųsk mums el. paštu
ngkids@intellectus.lt ir mes paskelbsime tavo rašinį
savo svetainėje. Nepamiršk laiške nurodyti savo vardą,
miestą ir mokyklos pavadinimą.

PETS AND ANIMALS
a cat (katė)
a dog (šuo)
a rabbit (triušis)
a guinea pig (jūros kiaulytė)
a fish (žuvytė)
a hamster (žiurkėnas)
an elephant (dramblys)
a camel (kupranugaris)
a shark (ryklys)
a dolphin (delfinas)

a turtle (vėžlys)
a snake (gyvatė)
a crocodile (krokodilas)
a parrot (papūga)
a lion (liūtas)
a tiger (tigras)
a monkey (beždžionė)
a mouse (pelė)
a spider (voras)
a bird (paukštis)

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.

Exercise 1.
Name the animals in the pictures.
Parašyk gyvūnų pavadinimus.

Exercise 2.

Exercise 3.

Write the correct form of the verb.
Parašyk tinkamą veiksmažodžio formą.
An elephant and a lion _______(live) in Africa.
A cat ____________(drink) milk.
Crocodiles _____________(eat) meat.
A parrot _________________(sing) every day.

Unscramble the
words to create the
names of animals.
Iš pateiktų raidžių
sudėliok gyvūnų pavadinimus.

TERIG
OCRODELCI
TAC
OGD
IPSERD
ORORAP

