
padlet.com/raudonakep/xqw3rzdadhd7

Logopedinės užduotėlės VII grupė
2020 05 18-22

VASARA RUDENĖ APR 01, 2020 12:07PM

VASARA RUDENĖ MAY 17, 2020 05:36PM

1. Ritminis eilėraščio skaitymas su
smulkiosios motorikos pratimais
         Z.Gaižauskaitė „Vilkas girioj ugnį kuria“
Vėjas neša snaigę purią    prat. „Ramunė“
Vilkas girioj ugnį kuria    prat. „Lapė“
Skrido šarka ir pamatė      prat. „Paukščiai skrenda“
Tuoj prie vilko prisistatė   prat. „Lapė“
Pus pus pus ežys niūrus    prat. „Ežys“
Kibkim vilkui į gaurus      prat. „Lapė“
Čiupkim iš visų jėgų         prat. „Pantera“
Meskim briedžiui į ragus   prat. „Medžiai“
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4. Kietųjų ir minkštųjų L-L‘ diferenciacija ir
įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose,
sakiniuose
LA-LE-LA      LAU-LIAU
LO-LIO-LO    LUO-LIUO
LE-LA-LE       LIO-LO-LIO
LAI-LIAI         LAI-LIAI
LU-LIU-LU     LIU-LU-LIU
GĖLA-GELIA       LAKA-LEKIA
LAPAS-LEPUS     LAPĖ-LĖKĖ
LAIDO-LEIDO       LOJA-LIEJA
PILA-PYLĖ           ŽILA-ŽILĖ

LŪŽO-LIŪDI          LUPA-LIPA
 KATYTĖ LAKA PIENELĮ.
LAIMA PIEŠIA GĖLĘ.
Į DANGŲ KYLA LĖKTUVAI. 
ALĖ MATĖ LĖLĘ.
LAPĖ NEŠĖSI GAIDELĮ.
JULYTĖ IŠ KALADĖLIŲ PASTATĖ NAMELĮ. 
LAIMUTĖ ČIUOŽIA ANT LEDO.                                  
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6. Rišliosios kalbos ugdymas
b) Paaiškinti priežasties ir pasekmės ryšį
 
& Stebint ir aptariant paveikslėlių poras, stengiamasi išsiaiškinti,
kodėl atsitiko   
      taip, kaip pavaizduota antrame paveikslėlyje.
& Padedama vaikui sugalvoti sakinių pagal pavyzdį.

VASARA RUDENĖ MAY 17, 2020 05:36PM

7. Praktinė užduotėlė
Iš pasirinktų kaladėlių, pastatyti bokštelį (pradžioje statoma iš 5-
6 įvairios formos kaladėlių arba lego kaladėlių). Pastatytą
bokštelį, pieštuku nukopijuoti popieriaus lape. Po to pieštuku
nupiešto bokštelio kaladėles nuspalvinti tokiomis pat spalvomis,
kokių spalvų yra pastatyto bokštelio kaladėlės (spalvų eiliškumą
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išlaikyti būtina, žr. paveikslėlį).
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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.

GARSAS L
2:47 video
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2. Smegenų aktyvinimo pratimai
Žaidimas "Pakartok" judesius atlikti ritmiškai, sėdint ir stovint
vienas prieš kitą. 
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5. Žodyno turtinimui.
a)    kurie daiktai vilnoniai, kurie mediniai, o kurie metaliniai? Iš
ko padaryti kiti 
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