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1. Smulkiosios motorikos pratimai
 NAMELIS 
 
Pradinė padėtis. Pirštus sugniaužti į kumštelį. Paeiliui atlenkti
pirštelius, pradedant nuo nykščio.
Vienas, du, trys, keturi, penki.
(pirštus atlenkiam).
Pasivaikščiot eis visi.
(ritmiškai sugniaužiam į kumštelį ir ištiesiam pirštus)
Vienas, du, trys, keturi, penki.
(sulenkiam visus pirštus atgal į kumštį, pradedant mažuoju
pirštu).
Į namelį grįžt turi.
(ritmiškai atgniaužiam ir sugniaužiam pirštus į kumštelį).
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2. Smegenų aktyvinimo pratimai
Žaidimas "Pakartok" judesius atlikti ritmiškai, sėdint vienas prieš
kitą. 1 pav. rodomasis pirštas , kumštis-pereiname nykštys,
kumštis.
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3. Artikuliacinė mankšta garsas š
https://www.youtube.com/watch?v=2mCpqdtj5wI
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Garso Š(Ž) parengiamieji pratimai
by Eglė M

YOUTUBE
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5. Garso tarimo įtvirtinimas žodžiuose
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4. Foneminės klausos lavinimas
NURODYTO GARSO IŠSKYRIMAS
•Ištarkite garsą, kurį išgirdęs vaikas turi suploti (pabelsti,
sutrepsėti ar pan.). Šį garsą vaikas pakartoja ir klausosi tariamų
garsų, o išgirdęs reikiamą – reaguoja sutartu ženklu.
•Skaitykite skiemenis, o paskui – žodžius. Išgirdęs reikiamą
garsą, vaikas turi reaguoti sutartu ženklu.
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6.Praktinė užduotėlė "Velykų kiaušiniai"
Kodėl dažome kiaušinius?
  Labai senai žmonės manė, kad pasaulis atsirado iš kiaušinio,
kurį padėjo didelis paukštis. Jie galvojo, kad iš to didelio kiaušinio
išsirito saulė ( ją mums primena kiaušinio trynys). Nuo seno
žmonės garbino kiaušinį, nes iš jo atsirado gyvybė žemėj. Iš
kiaušinių išsirita viščiukai. Todėl juos žmonės ir puošė, margino
piešiniais ir įvairiais ženklais, tikėdami, kad kiaušinis prišauks
gamtą greičiau keltis. Kadangi dažyti  kiaušiniai būna margi, juos
žmonės vadina margučiais.
Užduotis: pažiūrėkite į kiaušinio marginimo raštus. 
a)Popierinėje juostelėje nukopijuoti 3-4 gražiausius raštus.
b)Iškirpti popierinį kiaušinį ir jį išmarginti raštais (nespalvinti).
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