
Naujos galimybės lietuvių kalbos mokymui! 
 
Turime Jums dar vieną gerą naujieną. Tiksliau net tris. Stebėdami nuolat prastėjantį mokinių 
raštingumą, matydami tinkamų lietuvių kalbos mokymo priemonių trūkumą, Jūsų pageidavimu iki 
metų pabaigos pateiksime jums gerai pažįstamo autoriaus dr. Broniaus Dobrovolskio, per 50 metų 
kauptus, parengtus ir šiandien atnaujintus skyrybos ir rašybos pratimus. 
 
 

 
 

1. Bronius Dobrovolskis „Lietuvių kalbos skyrybos pratimai su patarimais. Mokymo priemonė“, 7 eurai 
 

2. Bronius Dobrovolskis „Lietuvių kalbos rašybos pratimai su patarimais. Mokymo priemonė“, 7 eurai 
 

3. Bronius „Dobrovolskis Lietuvių kalbos sintaksė. Mokymo priemonė“, 7 eurai 
 

 
Šios skyrybos ir rašybos pratimų knygos nebus tradicinis vadovėlis, kurių turite bent keltą 

variantų, bet artimas jam.  Jos leis mokiniams pasirinkti reikiamą užduočių lygį, pratimai bus 
sugrupuoti pagal mokinių poreikius, skirtingo sudėtingumo. Jose bus mažiau teorijos, daugiau 
pratimų. Atnaujintas metodinis pratimų pateikimas. 

„Lietuvių kalbos sintaksėje“ bus plačiau aptariama teorija, skyrybps taisyklės, greta esantys  
pratimai leis lengniau jas įsisąmoninti. 

Dėl savo pobūdžio knygos tiks visoms pagrindinės mokyklos ir gimnazijos klasėms, 
nepriklausomai, ar dalykas tik pradėtas mokytis, ar knygos reikia kurso pakartojimui. Todėl vieną 
kartą įsigijus, knyga tiks ilgam laikui, net ir pabaigus mokslus.  

 
Šias knygas jau galite užsisakyti. Esant kolektyviniam užsakymui, knygas atsiųsime 

nemokamai. Knygynuose jos bus su prekybiniu antkainiu, tad gerokai brangesnės. Leidyklos kaina 
jas bus galima  įsigyti instituto knygynėlyje ( LLTI Antakalnio g. 6, Vilnius-10308), ar seminarų metu. 

 
 
Svarbu! Siųskite savo pageidavimus vadovėlių pristatymams ardesu platinimas@llti.lt, 

pabandysime apimti kuo daugiau rajonų. Planuojame pristatymus ir diskusijas Vilniuje parodoje 
mugėje Litexpo „Mokykla 2017“ lapkričio mėn. 24–25 dienomis. 



 
 
 

Užsakymo lapas 
 

 Pavadinimas Egz. kaina, 
EUR su 
PVM 

Kiekis Suma, 
EUR su 
PVM 

Pastabos 

 Naujiena! 
Bronius Dobrovolskis. 
Lietuvių kalbos skyrybos 
pratimai su patarimais. 
Mokymo priemonė 

7,00   2017 m. 
lapkričio 
mėn. 

 Naujiena! 
Bronius Dobrovolskis. 
Lietuvių kalbos rašybos 
pratimai su patarimais. 
Mokymo priemonė 

7,00   2017 m. 
gruodžio 
mėn. 

 Naujiena! 
Bronius Dobrovolskis. 
Lietuvių kalba. Sintaksė. 
Mokymo priemonė 

7,00   2017 m. 
gruodžio 
mėn. 

 Literatūra 5 klasei. 1 dalis 7,00    

 Literatūra 5 klasei. 2 dalis 7,00    

 Literatūra 6 klasei. 1 dalis 7,00    

 Literatūra 6 klasei. 2 dalis 7,00    

 Literatūra 7 klasei. 1 dalis 7,00    

 Literatūra 7 klasei. 2 dalis 7,00    

 Literatūra 8 klasei. 1 dalis 7,00    

 Literatūra 9 klasei. 2 dalis 7,00    

 Literatūra 9 klasei. 1 dalis 7,00    

 Literatūra 8 klasei. 2 dalis 7,00    

 Literatūra 10 klasei. 1 dalis 7,00    

 Literatūra 10 klasei. 2 dalis 7,00    

 Literatūra 11 klasei. 1 dalis 8,00    

 Literatūra 11 klasei. 2 dalis 8,00    

 Literatūra 12 klasei. 1 dalis 9,00    

 Literatūra 12 klasei. 2 dalis 9,00    

      
 
 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio 6, Vilnius, LT-10308, įm. 

k. 111955176. Telefonai: užsakymų skyrius (8-6) 5592708; platinimas@llti.lt , ats. 

asmuo – Justė Kuodytė. Daugiau informacijos: Gytis Vaškelis tel. 865668203, 

gytis@llti.lt. 
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