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1. Ritminis eilėraščio skaitymas su
smulkiosios motorikos pratimais
KOPŪSTŲ SALOTOS 
- Mes kopūstą kertam (2 kartus) - išskėstais delnais šonu
imituojam kirtimo kirviu judesius: aukštyn, žemyn.
-Mes kopūstą pjaustom (2 kartus) - atliekam energingais
judesiais delnai šonu pirmyn - atgal.
- Mes kopūstą sūdom (2 kartus) - pirštai suglausti į ‚žiupsnelį“,
„barstom druską“.
-Mes kopūstą gniaužom (2 kartus) - energingai gniaužiam
pirštus į kumštį, vienu metu abejomis rankomis, po to paeiliui
viena, tai kita ranka.
- Mes tarkuojam morką (2 kartus) - vienos rankos pirštai
suspausti į kumštį ir ritmiškai trinami aukštyn - žemyn į kitos
rankos delną. Po to atvirkščiai.
-       Skanaus ! 
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2. Smegenų aktyvinimo pratimai
Žaidimas "Pakartok" judesius atlikti ritmiškai, sėdint vienas prieš
kitą.
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3. Artikuliacinė mankšta
Atsisėskite prie veidrodėlio, įsijunkite kompiuterį ir atlikite
liežuvėlio mankštą.
Jei galite, atlikite kasdien. Taip sustiprinsite kalbos organų
raumenis.
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4. Foneminės klausos lavinimas
Žaidimas "Traukinukas"
Važiuoja traukinys, kuris turi 2 vagonus. Viename vagone
važiuoja žodeliai su Š garsu, kitame su S. ( galima vardinti
gyvūnus, daržoves, vaisius ir kt.)
Eiga: Tariame žodžius, su garsais S, Š. Vaikas pasako kokį garsą
girdi ir parodo vagoną su raide (S arba Š).
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5. S- Š įtvirtinimas ir diferenciacija
žodžiuose
Prisiminkite, kad tariant
S – lūpos šypsosi, liežuvis nusileidęs, jo galiukas atremtas į
apatinius dantis.
Pučiama oro srovė –šalta.
Š - lūpos atkišamos į priekį „plačiu snapeliu“, o liežuvis
pakeliamas į viršų.
Pučiama oro srovė – šilta.
 šakės, šalikas, šalmas, šaltas, šaltis, šautuvas, šaukštas, šlapias,
miškas, laiškas, maišas, pieštukas, lašas, švarkas, taškas, raštas,
pirštas, šokoladas, šepetys, širdis, šernas, šešėlis, šiaudas,
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7. Rišliosios kalbos ugdymui
Papildyk sakinius.
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6. Žodyno turtinimui
Sugalvokite priešingos reikšmės žodžių.
KARŠTAS-
DOSNUS-
ŠVIESUS-
RŪGŠTUS-
TIRŠTAS-
ŠVARUS-
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9. Praktinė užduotėlė
 Žaidimas „Kur padėsi? Ant lapo nupieškite tvorą ir jūrą.
Atitinkamai nuspalvinkite. Pasinaudodami šiais prielinksniais:
ant,už, virš, šalia, prie, iš, per, virš, į, po.  Atsakykite pilnais
sakinukais: pvz. Rožė žydi prie ( už, šalia) tvoros ( nupieškite gėlę,
galite ir paveikslėlius iškirpti ir klijuoti)
Rainis tupi... Rąstas atremtas... Gintarą gauname.... Ruonis
gyvena... Šarka nutūpė... Krabas išropojo... Žvejai plaukia... Boružė
ropoja...Rasa braido...
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8. Gramatinės kalbos sandaros formavimui
Laiško kelionė. Pabaik sakinius ir papasakok, kaip keliauja
laiškai. Atsakyk pilnais sakiniais.
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