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1. Ritminis eilėraščio skaitymas su
smulkiosios motorikos pratimais

 Stovi namas ant kalnelio (pirštais rodome stogelį) 
O aplink žolė, medeliai (pirštais „trupiname”) 
Ir margi gėlių žiedeliai (sukinėjam pakeltas, sulenktas per alkūnes
rankas, kaip rodydami saulės spindulėlius) 
Supa mažąjį namelį (sukam rankas per riešus)
Viską slepia čia tvora (dedam praskiestais pirštais plaštaką prieš
akis, delnais į akių pusę) 
Už tvoros kažkas yra (laikydami rankas taip pat, pasukam  galvą į
kairę, į dešinę - dairomės)
Mes atversim vartelius (atitraukiam delnus į šalį) 
Ir pasveikinsim visus (plojam delnais) 
Pasitinka mus draugai (pirštais ore  darom žingsniukus)
Šoksim, dūksim mes ilgai (plojam poromis delnais)
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2. Smegenų aktyvinimo pratimai
Žaidimas "Pakartok" judesius atlikti ritmiškai, sėdint vienas prieš
kitą.

3. Kalbos padargų mankšta
 Atsisėskite prie veidrodėlio, įsijunkite kompiuterį ir atlikite
liežuvėlio mankštą.

 Jei galite, atlikite kasdien. Taip sustiprinsite kalbos organų
raumenis.
 
https://www.youtube.com/watch?v=NPN6Xztw8Bk

4. Foneminės klausos lavinimas
Pažaiskite. Koks pirmas žodžio garsas?
https://wordwall.net/resource/1445293/s-ar-%c5%a1 

5. Garsų S-Š tarimo mokymas, įtvirtinimas
Plodami rankomis ir skiemenuodami ištarkite žodžius su
garsais S ir Š.
Prisiminkite, kad tariant
S – lūpos šypsosi, liežuvis nusileidęs, jo galiukas atremtas į
apatinius dantis.
         Pučiama oro srovė –šalta.
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※※※※※※

Š - lūpos atkišamos į priekį „plačiu snapeliu“, o liežuvis
pakeliamas į viršų.
Pučiama oro srovė – šilta.
 Sagė – šakė   lesa – laša 
 trasa – trąša  Saulė – šaudė    
 tąso – tašo      vasara – ašaka
Sauja – šauna  sakalas – šapalas sagutė – šakutė
 Sodai – šonai kaso – kaišo solo – šoko Sesutė – Šešupė Susuko –
sušuko Sukinėja – šokinėja Suknelė – šukelė   sūriai – šūviai siūlė
– špūlė sūneliai – šuneliai sula – šulai sėkla – šmėkla silkė – šilkas
sirgo – širdo sirpo – šiurpo

6. Parinkite tinkamą paveikslėlį ir užbaikite
sakinius.Sauliui ištrūko ................... .
Nulūžo obels ................... . Šviečia
................... Pamiškėje šokinėja
................... . Vanduo ................... . Vištos
................... grūdus. Ant skruosto blizga
................... . Pagaliau atėjo .................

7. Žodyno turtinimas

8. Apibendrinančios sąvokos

9. Praktinė užduotis
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