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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 garsui R
 Atsisėskite prie veidrodėlio, įsijunkite kompiuterį ir atlikite
liežuvėlio mankštą.

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

4. Taisyklingai ištarkite skiemenis su garsu
R.
TAISYKLINGAI IŠTARKITE GARSĄ R. PRISIMINKITE, KAD
TARIANT GARSĄ R BURNA PLAČIAI PRAŽIOTA, LŪPOS
PLAČIAI ŠYPSOSI, O LIEŽUVIS PAKELIAMAS Į VIRŠŲ
„GRYBUKU“. ORAS PUČIAMAS STIPRIAI, KAD SUVIRPĖTŲ
LIEŽUVIS, „SUURGZTŲ KAIP PIKTAS ŠUO“.
Rrrr...  r – a, r – o, r –u, r –ū
Ra  ro       ro       ara     rai     ro – ruo Ro  ru      ra       oro     rau   
ru – rū Ru  ra       ru      uru    ruo  ru – rui Rū  rū      rū      ūrū   
rui  rai – rau
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5. Parinkite tinkamą paveikslėlį ir užbaikite
sakinius.
 Sauliui ištrūko ...................        Rūtai nupirko…….. 
 Vanduo ...................    
Voveraitė ruda …….
Ant skruosto blizga ...........

6. Palyginkite, kuo jie panašūs ir kuo
skiriasi (forma, spalva, kur auga, gyvena,
kuo minta ir kitos savybės).

7. Žodyno turtinimui
Pasakyk kas čia nupiešta. Vienas iš keturių daiktų kiekvienoje
eilutėje netinka prie kitų. Kuris? Paaiškink kodėl? Kalbėk
pilnais sakiniais.

8. Praktinė užduotėlė
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