
2.  Mankšta su masažiniais kamuoliukais 

Lipam lipam į kalniuką, (stumiam kamuoliuką į priekį nuo 

pirštų galiukų iki alkūnės)  

Lipam lipam nuo kalniuko(stumiam atgal iki pirštų galiukų) 

Bėgam bėgam per  pievelę (ridenam kamuoliuką nuo vienos 

rankos link kitos) 

Sukam sukam aplink gėles (užspaudžiam delnu ir sukame 

ratuką) 

Šokinėjam ant kelmų Op į viršų1,2,3,4(išmetam kamuoliuką į 

viršų-pagaunam) 

Tekšt į balą(metam į žemę, pagaunam atšokusį kamuoliuką) 

1. „Stipruolis“. Žaidimui reikalingi guminis kamuoliukas su 

spygliukais, jie masažuos rankytę.. Žaisliuką suspausti viena 

ranka, po to abiem. 

 

1. Smulkiosios motorikos lavinimas 



3. „Paveikslėliai iš pagaliukų“. Galima dėlioti 

paveikslėlius namelius, laivelius, egles, raides iš 

skaičiavimo pagaliukų, degtukų (prieš tai juos 

nuvalius).  



2. Kalbos padargų mankšta 
Liežuvio mankštelė garsui L  

https://www.youtube.com/watch?v=fpew3FNyfVE 

https://www.youtube.com/watch?v=fpew3FNyfVE


3. Kalbinės klausos lavinimas 



 

GARSO L TARIMAS 
    Prisiminkite, kad tik tvirtai išmokus tarti garsą L viename etape, galima pereiti 

prie kito etapo. Šias užduotis atlikite kiekvieną dieną (pagal galimybes), kol 

pastebėsite, jog garsą L vaikas be ypatingų pastangų taisyklingai taria 

savarankiškoje kalboje, t.y. bendraudamas su tėvais, draugais, artimaisiais.  

  Pirmasis etapas 

  

L tarimas uždaruose skiemenyse  
      

         a – l                        o – l                      u – l                         ū - l 

         e – l                        ė – l                      i – l                          y – l 

                 al          el          al          el          el - ėl          ėl – el 

                 ol          ėl          el          ol          il – yl          yl – il 

                 ul          il          ul          ėl          ul – ūl          ūl – ul 

                 ūl         yl          yl          ūl          al – ol          ol - al 

                                        

                                     al, ol, ul, ūl, el, ėl, il, yl 

4. Garso tarimo mokymas 



L tarimas žodžiuose  
Alkanas, baltas, kalnas, pagalba, balsas, albumas, alkūnė, balkonas, galva. 

Kol, tol, kolba, tolsta, koldūnai, moldavai.  

Ulba, guldo, kulnas, pulkas, smulkus, stulpas, kulka, kultuvė, vulkanas.  

Delnas, gelda, kelmas, gelsvas, melsvas, telpa, velka, geltonas, kelmutis.  

Kodėl, todėl, vėl, mėlsta, šėlsta. 

Ilgas, filmas, kilpa, miltai, silpnas, smilga, tiltas, vilkas, vilna, kilnus, piltuvas. 

  
Užduotys:  

1. Pasakyti nupieštų daiktų pavadinimus. 

2. Apibūdinti paveikslėlius: pvz., paltas – šiltas, kalnas –aukštas, vilkas –pilkas, 

kelmas-senas, malkos-sausos. 

http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://images03.olx.lt/ui/1/53/63/15255063_1.jpg&imgrefurl=http://vilniuscity.olx.lt/stilingas-zieminis-moteriskas-paltas-iid-15255063&usg=__jzNuZqic19vgjBgWk3ZVYDe-IJw=&h=625&w=394&sz=25&hl=lt&start=6&tbnid=ZmGq7QcjbYanKM:&tbnh=136&tbnw=86&prev=/images?q%3Dpaltas%26gbv%3D2%26hl%3Dlt
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://personal.maths.surrey.ac.uk/st/T.Bridges/USTAOSET/Mountain_Pass.jpg&imgrefurl=http://personal.maths.surrey.ac.uk/st/T.Bridges/USTAOSET/MPT.html&usg=__aUNPZy26HgwD389cpMBhvDD6ErU=&h=533&w=800&sz=49&hl=lt&start=35&tbnid=vpkn-f0DhQ7gbM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q%3Dkalnas%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26start%3D18
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.tauroragas.lt/upload/pics/vilkas1.jpg&imgrefurl=http://www.tauroragas.lt/index.php?action%3Dcontinent%26id%3D293%E2%8C%A9%3Dlt&usg=__b_mhD4nMZVk38Kqu--chDkWfYMw=&h=346&w=421&sz=26&hl=lt&start=3&tbnid=dC9x5QuQRnBJKM:&tbnh=103&tbnw=125&prev=/images?q%3Dvilkas%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dlt%26sa%3DN
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Tree_stump1_30u06.JPG/250px-Tree_stump1_30u06.JPG&imgrefurl=http://lt.wikipedia.org/wiki/Kelmas&usg=__Jlq85Sy42SAxOYybb_CCmvGK5u4=&h=188&w=250&sz=21&hl=lt&start=4&tbnid=L_QcyRWb-DTfkM:&tbnh=83&tbnw=111&prev=/images?q%3Dkelmas%26gbv%3D2%26hl%3Dlt
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://images02.olx.lt/ui/2/96/87/17678987_1.jpg&imgrefurl=http://vilniuscity.olx.lt/malkos-www-malkutes-lt-malkas-kuras-iid-17678987&usg=__4fgFQsGoeF6ANdgF9bMcAz5RwQw=&h=469&w=625&sz=60&hl=lt&start=5&tbnid=55uTVsflhoc0rM:&tbnh=102&tbnw=136&prev=/images?q%3Dmalkos%26gbv%3D2%26hl%3Dlt


5.Gramatinių gebėjimų tobulinimas 

Daiktas gali būti vienas,  
o gali būti keli, daug.  
Kiek kokių gyvūnų  
nupiešta? 



6. Užduotys žodyno turtinimui ir rišliąjai kalbai ugdyti 



7. Praktinė užduotėlė 

Šią užduotį atlikite ant lapo, nufotografuokite ir 
atsiųskite  


