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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.

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

 Jei galite, atlikite kasdien. Taip sustiprinsite kalbos organų
raumenis.
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4. Taisyklingai ištarkite R junginiuose su
kitais priebalsiais.
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“.
 PRA PRO PRU PRŪ PRAU BRA BRO BRU BRŪ BRAI BRAU
BRUO KRA KRO   
KRU KRAI KRAU GRA GRO GRU GRAI GRAU GRUO SRO SRU
SRAI SRAU    SRUO

5. R įtvirtinimas junginiuose su priebalsiais
žodžiuose( paaiškinkite nežinomų žodžių
prasmę)
PRAŠO PRAMONĖ PRADŽIA PROGA PROTAS PROFESIJA
PRAUSIA BRAŠKĖ BRANGUS BROKAS BRUKNĖ BRAIŽO
BRAUKO BRUOŽAS KRABAS KRANAS KRAPAI KRATO KRAMTO
KRANTAS KROSAS  KROVINYS KRUTA SKRUZDĖ CUKRUS 
KRŪMAS KRŪTINĖ KRAIPO KRAUNA KRUOPOS GRAMAS
GRANATA GRAŽUS GROBIS GROJA GRUPĖ GRŪDAS GRAUŽIA
GRUODIS SROVĖ SRAIGĖ SRAUNUS

8. 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...

6. Pasakyk kas nupiešta? Kas tai ? (muzikos
instrumentai) Kurie iš jų styginiai,
klavišiniai, pučiamieji? O kas ne muzikos
instrumentas?

7. Žodyno turtinimui
Atsakyk pilnais  sakiniais.
Kas drasko grobį? Kas graužia medį? Kas negali gyventi be
vandens? Kurie gyvūnai dryžuoti? Kas ropoja?

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487829528/fe757758d2d836d2f0dc0dcf27a30784/garsas_R.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487829528/24f1c8529b4eda5ba4123f545bb7abe5/3.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487829528/604af18411d9aa70795b2d831b5403e5/1.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487829528/2c1216eed7546ab249424c45fa6655cb/2.jpg

