
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). 
 
 

 



2. Smegenų aktyvinimo pratimai 

Žaidimas "Pakartok“ 

judesius atlikti  

ritmiškai, sėdint  

vienas prieš kitą.  

1 pav. rodomasis  

pirštas ,  

kumštis-pereiname  

nykštys, kumštis. 



3. Kalbos padargų mankšta 

https://www.youtube.com/watch?v=FH5mxba

0jr8 

https://www.youtube.com/watch?v=FH5mxba0jr8
https://www.youtube.com/watch?v=FH5mxba0jr8


4. Foneminės klausos lavinimas 

 Rask  knygelėje  paveikslėlius,  kurių pavadinimuose yra garsas S 

 Pasakyk žodžių, kuriuose yra garsas S 

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

š, z, s, š, ž, s, z 

 “Rask skiemenį, kuriame yra garsas ( S)- tariame skiemenis su šiais 

garsais, vaikas sutartu ženklu (suploja). Pvz. IŠGIRSTI S : SA, AŠ, 

MO, AS, PĖ, OS, UR, IŠ, CA, SE, ČI, SA, ŠĖ, ŠU, SE 

 „Rask žodį, kuriame yra garsas (S )- 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 



5. Garso S tarimo įtvirtinimas 

Kartojame skiemenis ir žodžius bent po 2 kartus 



6 .Gramatinių gebėjimų tobulinimas 

Daiktas gali būti vienas,  
o gali būti keli, daug.  
Eiga: 
Parodyk liūtą, obuolius ir t.t. 
Kiek? 
Įvardiname vienas liūtas, du 
liūtai ir t.t. 
 



Pasakyk sakinį: 

Šuo graužia ... . 

7. Rišliosios kalbos ugdymui 



7. Regimajam dėmesiui, spalvų pažinimui :) 



Žaidimas -piešimas 
Būtinai išbandykite žaidimą-piešimą dviese.  
Eiga: perlenkite piešimo lapą pusiau. Vienoje 
lapo dalyje piešia suaugęs, kitoje-vaikas. 
Piešiama 
po detalę arba dvi. Pvz.: mama piešia  galvą ir 
sako „AŠ PIEŠIU GALVĄ, KĄ TU PIEŠI?, vaikas 
savo lapo pusėje  piešia galvą, atsakydamas 
„AŠ IRGI PIEŠIU GALVĄ“. Mama  piešia ilgas 
ausis ir 
tai pasako. Klausia vaiko, ką dabar iajis. Vaikas 
piešia ausis savo lapo pusėje ir atsako, kad 
piešia 
ausis. Taip nupiešiamas visas kiškis. Darbelį 
galima nuspalvinti.  

8. Praktinė užduotėlė 


