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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 ! 
 

VID_20200422_145023
0:59 video

PADLET DRIVE

VASARA RUDENĖ APR 22, 2020 05:48PM

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. Taisyklingai ištarkite skiemenis su garsu
L
        L’ tarimas skiemenyse 

         AL UL EL IL     LIA     LEI
         LE LĖ LI LY     LIO     LIAU
         LI LE LY LĖ     LIU     LIUO
5.    L‘ tarimas žodžiuose 
( paaiškinti nežinomų žodžių reikšmę)
              
         Lempa, ledas, letena, ledainė, lesina, lenta, lentyna
         Lėlė, lėtas, eilė, gėlė, , pelėda, eglė, salė, kiaulė, zylė
         Linas, lipa, pilis, ligonis, didelis, lydi, lynas, avilys
         Bailys, lygintuvas, mėlynė, kablys, balionas, vėliava
         Liežuvis, liūtas, liūdnas, lietus, bilietas.
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6. Žodyno turtinimui
Pasakykite, kas čia nupiešta? Atsakykite į klausimus pilnais
sakiniais.
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7. Žodyno turtinimui. Koks? Kokia?
Atsakykite į klausimus, pasistenkite rasti
žodžių su L.
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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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8. Gramatinės kalbos sandaros formavimui
Sugalvok ir pasakyk, kas kur yra?
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