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1. Atsipalaidavimo pratimų mokymas
1.Atsipalaidavimo pratimai pagal E. Džeikobsoną:
Pečių juostos raumenims atpalaiduoti:
1.  Dešinįjį petį pakeliame prie dešiniosios ausies ir nuleidžiame
(numetame)žemyn;
2.  Kairįjį petį pakeliame prie kairiosios ausies ir
nuleidžiame(numetame) žemyn;
3.  Abu pečius pakeliam prie ausų ir nuleidžiame;
Kaklo raumenims atpalaiduoti:
1.  Galva nuleidžiama(numetama) žemyn ir lėtai pakeliama
aukštyn.(3- 4k.)
2.  Galva krinta ant dešiniojo peties ir lėtai pakeliama aukštyn;
3.Galva krinta ant kairiojo peties ir lėtai pakeliama aukštyn; 
Rankų ir kojų atpalaidavimui atliekame tokius pratimus:
1.  Rankas pakelti aukštyn, atpalaiduoti delnus, riešus ir numesti
žemyn;
2.  Atpalaiduotomis rankomis imituojame siūbavimą;
3.  Kojos paeiliui, sulenkus per kelius, keliamos aukštyn ir
nuleidžiamos žemyn, po to iš lėto ištiesiamos.
-  liemenį atpalaiduojame staigiai pasilenkdami į priekį. Pečiai,
rankos ir galva nuleisti žemyn, po to iš lėto atsitiesiam.

2. Kvėpavimo pratimų mokymas
Kvėpavimo mokymas pagal A. Strelnikovą:
                          „Delnai“
Atsistojate tiesiai, kojos šiek tiek sulenktos per kelius, delnai
nukreipti nuo savęs. Triukšmingai įkvepiame per nosį, vienu
metu suspaudžiame delnu į kumščius. Tarsi pagavote orą ir
užspaudėte. Ir taip 4 įkvėpimai , po kiekvieno ciklo pailsėkite 3 –
4 sekundes.
                        „POMPA“
Stovime susikūprinę :nugara lenkta, galva nuleista žemyn, visas
kūnas atsipalaidavęs. Padėtis tokia lyg pasiruoštume pumpuoti
padangą. Lenkiamės žemyn ir pačiame apatiniame taške
triukšmingai įkvepiame. Grįžtame į pradinę padėtį, galvos
nekeliame. Tuo metu vyksta nevalingas iškvėpimas.
                    „APKABINK PEČIUS“
Rankos pakeltos ir sulenktos per alkūnes prieš save. Delnai
„žiūri“ žemyn. Rankas „išmeskite“ vieną prieš kitą taip, kad viena
ranka apkabintų petį, o kita – pažastį. Rankų keisti negalima.
Kartu su kiekvienu rankų „išmetimu“ įkvėpkite.

3. Skaičiavimo pratybos
Tai automatizuota kalba, kurios metu negalvojama apie
kalbėjimą, skaičiai tariami sklandžiai, be užsikirtimų:

Ikvepiame ir skaičiuodami iki 5, iškvepiame. Suskaičiavus iki 5
daroma pauzė, įkvepiame ir skaičiuojama toliau.
Galima vardinti savaitės dienas, mėnesių pavadinimus, baldus,
drabužius, vaisius, daržoves ir kt. „Apibendrinančias sąvokas“
 Skaičiuoti į priekį ir atgal 20 ribose ir daugiau (pagal vaiko
gebėjimus).
 

4. Fonacijos pratimai
Vaikas sėdi prieš veidrodį, ramiai nusiteikęs. Tariami balsiai tokia
eilės tvarka: a, ė o, ū, y, i, e. Kiekvienas balsis ištariamas
pašnibždomis, tyliu balsiu, vidutiniu garsumu, garsiai. Atlikus
šiuos pratimus, balsiai jungiami į junginius: 
Dviejų balsių junginių tarimas:
AĖ   ĖA  OA  ŪA YA  EA
AO  ĖO  OĖ   ŪĖ  YĖ  EĖ 
AŪ  ĖU  OŪ  ŪO  YO  EO
AY  ĖY  OY  ŪY  YŪ  EŪ
Trijų balsių junginių tarimas:
AĖO  ĖOA  OŪA  ŪYA
AĖŪ  ĖOŪ  OŪĖ  ŪYĖ
AĖY  ĖOY  OŪY  ŪYO
Pratimą kartoti tol, kol išmokstama sklandžiai tarti. Svarbu
garsus tarti garsiai, taisyklingai, vienodu tempu. Kai išmokstama
tarti trijų balsių junginius, galima toliau mokytis tarti  4, 5, 6
balsių junginių, pabrėžiant vieną pažymėtajį balsį ( aėoy, aūėye),
žodžius, turinčius pirmąjį arba antrąjį kirčiuotą skiemenį ( katė,
sagė, sukasi, gulasi)

5. ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS:
Rodomas paveikslėlis, o vaikas atsako į pateiktus klausimus:
Kas stovi prie stalo? – Prie stalo stovi mokytoja.
Kas stovi prie lentos? – Prie lentos stovi mokinys.
Kas pakabinta ant lentos? – Ant lentos kabo plakatas.
Prozos kūrinių skaitymas:
Skaitant prozą, nurodomas pauzių išlaikymas sakiniuose:  / -
trumpa pauzė, // ilgesnė pauzė, mintyse tariant ,,viens, du“.
Miškas/ buvo gražus ir geras,/ bet gūdokas.//  Kai pavargo
kojos,/ vaikai užsimanė valgyti.//

7. Ritminis eilėraščio skaitymas su
smulkiosios motorikos pratimais

 Stovi namas ant kalnelio (pirštais rodome stogelį) 

https://padlet.com/raudonakep/vftuch5w7wwe
https://padlet.com/raudonakep


※※※※※※

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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6. Ritminis eilėraščio skaitymas
Genys
J.Nekrošius
 
Kas ten kala tuku tuku?
Tai ne tūkstantis plaktukų.
Tai kalėjas duonkepys,
Geras ir darbštus genys.

 
Stebis daktaras Aiskauda:
-Ar galvos, geny, neskauda?
Taip ilgai snapu kali.
Smegenis sukrėst gali...
 
Ritmikos pratimams labai tinka įvairios skaičiuotės:
Do, re, mi, fa, sol, la, si,
Ar dainuojate visi?
Kas neuždainuos kartu
Tas išeis išeiki tu!
 

8. Praktinė užduotėlė
 Pakartok eilę skrituliukas, kryžiukas, skrituliukas, kryžiukas ir
t.t. 
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