
1 Smulkiosios motorikos lavinimas  

Žaidimas lydimas eilėraštuko 

Vejam, vejam virvutes   (sukame rankas sulenktas 
per alkūnes viena apie kitą),     
Kalam, kalam vinutes  („kalam“ ranka į ranką).   
Taukšt, taukšt  prikalėm  („kalam“ ranka į 
ranką). 
Pliaukšt, pliaukšt sukalėm  („kalam“ 
išorinėmis rankų pusėmis). 
Kartojame sukdami rankas per riešus, tik 
rodomaisiais pirštais.  

 



2. Kalbos padargų mankšta 

 

https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-

1cnMDIKDAHWw%3A1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKP

CmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-

wiz- 

https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-
https://www.google.lt/search?sxsrf=ALeKk03RBOwUrql555Oc2-1cnMDIKDAHWw:1584649655714&source=hp&ei=t9VzXpvvKPCmrgTFup7ACw&q=lie%C5%BEuvio+pasaka&oq&gs_l=mobile-gws-wiz-


3. Foneminės klausos lavinimas 

 Rask  knygelėje  paveikslėlius,  kurių pavadinimuose yra garsas.... (s, š). 

 Pasakyk žodžių, kuriuose yra garsas... (s, š). 

 „Sugauk gyvatę“ (garsą š): A, e, š, e, u, š, i, u, a, o, š, o, S, z, ž, š, s, š, z, s, š, ž, 

s, z 

 “Rask skiemenį, kuriame yra garsas ( s, š)- tariame skiemenis su šiais garsais, 

vaikas sutartu ženklu (suploja). Pvz. IŠGIRSTI Š : LA, AŠ, MO, AS, PĖ, OŠ, 

UR, IŠ, CA, ŠE, ČI, SA, ŠĖ, ŠU, SE 

 „Rask žodį, kuriame yra garsas (s, š )- tariame žodžius su šiais garsais, vaikas 

sutartu ženklu (suploja) : 

S-lapė, koja,  sausainis, gėlė,  stalas, kėdė, malūnai, valtelė,  sraigė kaladė,    

vasara,    mašina,    želė,    zylė, kastuvas, kilimai, namas, mašalai, kalnas, dėlė 

zylė,  snaigė, šaka, žemė,  sliekas, stalas 

Š-arka, bulvė, šaka, kava, šernai, lapai, šovė, arbata, mašina, kreida, ko šė, 

lapai, lašai, saulė, žolė,  šernai, skruzdėlė,  šaldytuvai 



4. Garso tarimo mokymas, įtvirtinimas, diferencijavimas 

S -Š  tarimo įtvirtinimas skiemenyse 

  

      sa – ša             še – se             aš – as           es – es            šas – šes     

      so – šo             šė –  sė           oš – os           ės – ėš            šos – šės  

      su – šu             ši – si              uš – us           is – iš             šus – šis  

      sū – šū             šy – sy            ūš – ūs          ys – yš            šūs – šys  

  S – Š tarimo įtvirtinimas  žodžiuose 

  

      sąla – šąla                        sargas – šarka                  saga - šaka 

      sakė – šakė                      lesa – laša                        trasa - trąša 

      saulė – šaudė                   vasara – ašara                  sakalai - šakaliai 

      sauja – šauna                   sakalas – šapalas             sagutė – šakutė  

  

      sesutė – Šešupė               liesas – riešas                  skara – švara  

      susuko – sušuko              plėšia – tiesia                  spalis – šalis  

      sukinėja – šokinėja          rašau – rausiau               sliekai – šratai  

      suknelė – šukelė              rąstas – raštas                 sakai – šlakai  



5. Užduotys žodyno turtinimui ir 

rišliąjai kalbai ugdyti 

     Užduotys: 

1. Taisyklingai ištarti nupieštų daiktų 

pavadinimus. 

2. Atskirti augalus ir gyvūnus. 



6. Praktinė užduotis 
Mano vardas ................................................................................. 

 

1. Dešinės rankos delniuką uždėk apibrėžtame laukelyje. Apvedžiok pieštuku dešinę ranką.  

Delniuko viduryje nupiešk saulutę (piešiama dominuojančia ranka).  

 

 

 

 

Šią užduotį atlikite ant lapo, nufotografuokite ir atsiųskite  


