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1. Ritminis eilėraščio skaitymas su
smulkiosios motorikos pratimais
Matutis „Saulutė ir darbininkai“
Saulutė kyla kyla. 
prat. „Tulpė“ kelti rankas
Pakilus žvalgosi į šilą:        prat. „Ramunė“
Kairėn ir dešinėn, aplinkui.  prat. „Žiūronai“
Kur triūsia šilo darbininkai:  prat. „Briedžio ragai“
Skruzdėlytė eglės spyglį neša, 
prat. „Sraigė“   prat. „Eglė“
Briedžiukas žalią žolę
peša,            
prat. „Medžiai“  
prat. „Tulpė“              
Dvi voverytės grybus renka,           
prat.“Žąselės“                        prat. „Stalas“
Bebriukai malkas pjauna.    prat. „ Ėdžios“
Saulutė šypsosi džiaugsmingai:     
prat. „Ramunė“
-Linkiu sėkmės jums, darbininkai!    sukioti rankas per riešus
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2. Smegenų aktyvinimo pratimai
Žaidimas "Pakartok" judesius atlikti ritmiškai, sėdint vienas prieš
kitą.

3. 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 minkštąjį Š’
skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose ir
eilėraščiuose.
Š - lūpos atkišamos į priekį „plačiu snapeliu“, o liežuvis
pakeliamas į viršų.
Pučiama oro srovė – šilta.
ŠE ŠĖ ŠI ŠY  ŠIA ŠIO ŠIU ŠIŪ  ŠE-ŠEI   ŠIE-ŠĖ  ŠI-ŠY  ŠIU-ŠIŪ
ŠERIA, ŠERNAI, ŠEPETĖLIAI, KIŠENĖ, LAŠELIAI, PUŠELĖ,
ŠĖLO, LAŠĖJO, ŠEŠĖLIAI, LOPŠINĖ, OŠĖ, PEŠĖ, ŠILDO,
ŠILUMA, POKŠI, ŠYLA, PUŠYNAI, ŠIAUDAI, PIEŠIAU, OŠIA,
ŠIENAUJA, ŠEIMININKĖ.
AŠ’, OŠ’, UŠ’, EŠ’, ĖŠ’, IŠ’, UŠ’, AUŠ’, IEŠ’, UOŠ’
TAŠKELIAI,OŠTI,POŠKĖJOPUŠKĖJO, NEŠTI, VEŽTI PEŠTI,
MEŠKINAI,IŠDYGO, KIŠKIAI, PYŠKINA, AIŠKINA, PUOŠTI.    
 Š TARIMAS SAKINIUOSE
Tekstas skaitomas arba, suaugusiajam skaitant po sakinį,
kartojamas. Perskaitytas pasakojimas atpasakojamas. 
Šarūno šuo
 Šarūnui nupirko šunį. Jį pavadino Špuliuku. Šarūnui patinka
šunelis. Jam ypač patinka šunį mokyti. Šarūnas numeta šaką ar
pagalį ir šaukia: 
-  Špuliuk, Špuliuk, atnešk!
Šuo atneša. 
-  Špuliuk, duok koją!
Šuo duoda koją!
-  Špuliuk, šok per lanką!
Šuo šoka. Šarūnas duoda Špuliukui dešros gabalėlį.
Špuliukas džiaugiasi. 

Š‘TARIMAS EILĖRAŠČIUOSE
Eilėraštis “Kiškio batukai”   
Turi kiškis batukus,              Šunys loja prie namų.
Tuoj jis pyškins per laukus.          
Kiškiui piškiui neramu.
Jo batukai keturi,                  Strykt kiškiukas į miškus,
Striuku-striuku pagiry.          Ir…nuspyrė batukus.

5. Rišliosios kalbos ugdymui
 Papildyk sakinius. Atsakyk į klausimus pilnais sakiniais. Kas ką
nupiešė?

6. Praktinė užduotėlė
 Sudėk pieštukus pagal pavyzdį, įvardink spalvas.
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