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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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2. Smegenų aktyvinimo pratimai
Žaidimas "Pakartok" judesius atlikti ritmiškai, sėdint ir stovint
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. Foneminės klausos lavinimui.
Pasakyti žodžius, kuriuose girdime Ž. 

8. Gramatinių gebėjimų tobulinimui.
Atspėk žodžius. Aptarkite paveikslėlius. Skaitote sakinius, o
vaikas užbaigia, vartodamas žodžius su priesaga –YKLA.
Klausiame vaiko apie kitas vietas: pvz. Kaip vadiname tą vietą,
kur plauna automobilius?-plovykla.
Vieta, kur žmonės valgo, yra                   valgykla
Vieta, kur žmonės mokosi, yra                mokykla
Vieta, kur žmonės kepa duoną, yra          kepykla 
Vieta, kur žmonės siuva, yra                    siuvykla
Vieta, kur žmonės čiuožia, yra                 čiuožykla
Vieta, kur žmonės skaito, yra                   skaitykla

Vieta, kur žmonės valo drabužius, yra     valykla

7. 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.

6. Rišliosios kalbos ugdymui
      a) Papildyk sakinius. Atsakyk į klausimus pilnais sakiniais. Kas
ką veikia?
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9. 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
išlaikyti būtina, žr. paveikslėlį).

5. Garso Ž tarimo įtvirtinimas skiemenyse,
žodžiuose, sakiniuose
Prisiminkite, kad tariant

Ž - lūpos atkišamos į priekį „plačiu snapeliu“, o liežuvis
pakeliamas į viršų.
Pučiama oro srovė – šilta.  

  ŽA ŽO ŽU ŽŪ
  ŽO ŽŪ ŽA ŽU
  ŽU ŽA ŽŪ ŽO
  ŽŪ ŽA ŽO ŽU
  AŽA OŽO UŽU ŪŽŪ
  ŽAI ŽAU ŽUO ŽUI
ŽA ŽA ŽA ŽOLĖ DAR MAŽA
ŽU ŽU ŽU EINAM PAMAŽU
AŽO AŽO VAIKAI TVORĄ DAŽO
EŽA EŽA MAMA VAIKĄ VEŽA
ŽABAI, ŽADA, ŽANDAI, AVIŽA, MAŽA, PIŽAMA, PERVAŽA
ŽODŽIAI, DARŽOVĖ, DAŽO, LAUŽO, LŪŽO, LAIŽO, GRĮŽO
ŽUVO, LIEŽUVIAI, VEŽU, PAMAŽU, ŽUVYTĖ, ŽUVIENĖ
ŽŪVA, ŽŪKLĖ, DAŽAI, BERŽAI, ŽAIBAI, ŽAIBUOJA, LAUŽAI, 
Taisyklingai ištarti nupieštų daiktų pavadinimus ir atsakyti į
klausimus.
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