
padlet.com/raudonakep/xqw3rzdadhd7

Logopedinės užduotėlės VI grupė
2020 04 27-30

VASARA RUDENĖ APR 01, 2020 12:07PM

VASARA RUDENĖ APR 22, 2020 05:48PM

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.

https://padlet.com/raudonakep/xqw3rzdadhd7
https://padlet.com/raudonakep
https://padlet.com/raudonakep
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487829528/f79f7f5d72095c42cdaec25a3e28308e/VID_20200422_145023.3gp
https://padlet.com/raudonakep
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487829528/66356ebe2e00d3452686b441ff34864b/6.jpg
https://padlet.com/raudonakep


garsas S
2:52 video

PADLET DRIVE

VASARA RUDENĖ APR 23, 2020 11:02AM

4. Foneminės klausos lavinimas
Žaidimas "Nuvesk Sigutę pas senelę"
Sigutė išsiruošė aplankyti senelę. Padėk Sigutei nueiti pas senelę.
Pasakyk, ką Sigutė sutiko, pamatė pakeliui.
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5. Taisyklingai ištarkite skiemenis su garsu
S
Prisiminkite, kad tariant
S – lūpos šypsosi, liežuvis nusileidęs, jo galiukas atremtas į
apatinius dantis.
Pučiama oro srovė – šalta. 
AS ES AS  AIS     IES     IES-ES    SAS OS ĖS ES AUS    UOS   ĖS-
IES     SOS  US  IS  IS   EIS      ES   UOS-OS   SUS  ŪS  YS  US  UIS 
   US    US-UOS   SŪS
OS OS OS   PO LAUKUS VAIKAI BĖGIOS
ES ES ES    NUBAIDYKITE BITES
IS IS IS       MES SUKALSIME VINIS
ES ES ES    VARNOS GRŪDUS TUOJ SULES
ĖS ĖS ĖS     NESUMINDYKIT VARLĖS
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8. Gramatinės kalbos sandaros formavimui
Sugalvok ir pasakyk, kas kur yra?
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7. Rišliosios kalbos ugdymui
Garso S įtvirtinimas eilėraščiuose. 
Pienė

Pučia pienę Antanukas.
Lekia baltas pienės pūkas
Ir nuskrieja pabaliais.
Kur pūkelis nusileis?-
Kur nulėks per lauką platų,
Kur pūkelis nusileis,
Ten po metų, ten po metų
Gelsvos pienės prasiskleis. 
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6. Žodyno turtinimui
Pasakykite, kas čia nupiešta? Atsakykite į klausimus pilnais
sakiniais.
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9. Praktinė užduotėlė

Iš kartono iškirpkite šunį ir mažą namelį arba parinkite
atitinkamų žaisliukų. Teisingai padėkite �gūrėles, pasinaudodami
šiais prielinksniais: už, virš, šalia, prie, iš. Atsakykite pilnais
sakiniais: Šuo tupi prie namelio ir t.t.
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