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1. Ritminis eilėraščio skaitymas su
smulkiosios motorikos pratimais
Voras
Mažas voras lipo medin (pirštų lipame per vaiko ranką).
Iš paskos vaikus jis vedė (pirštais lipame per vaiko ranką).
Tik lietaus lašams nukritus (nukratom nuo pirštukų lietaus lašus)
Voras žemėn nusirito (pliaukštelime rankomis ar per kelius).
Vėlei šypsosi saulytę (pasukiojame delniukus virš galvos),
Voras pradeda dairytis (pasidėjo delną prie kaktos ir dairomės).
Dar kartelį lipa medin (vėl kryžiuodami pirštus, lipam vaiko
ranka),
Iš paskos vaikus jis veda (pirštais lipame per vaiko ranką).
Supa vėjas ant šakų (pakeliame rankas, imituojame vėją)
Daug išdykusių vaikų.

Pamankštiname liežuvius! :)

Pamankštiname liežuvius! :)

Abecele - ismok garsus
by Zuikiu Ola
YOUTUBE

Praktinė užduotis. Žaidimas ,,Ką valgo
varlė?'' Pasigaminkite varlę, nusipieškite
įvairiausių vabzdžių (musių, bičių, vabalų) ir
kitokių paveikslėlių.
Mokomės sudaryti sakinius: Varlė valgo vabalą. Varlė nevalgo
vilko.

Pamankštiname liežuvius! :)

Tark paveikslėlių pavadinimus.
Kurį garsą girdi: S ar Š?
S ar Š
Drag and drop each item into its correct
group.. Teaching resource | S: , , , , , , , , ,
Š: , , , , , , , , .

Garsų mokymasis mažiesiems :)

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS
QUICKER

Žodyno plėtimui, suvokimui.

Kas taip sako?
1) AU AU AU, BĖK IŠ KIEMO TU
GREIČIAU! a) b) c) 2) OP OP PER UPELĮ
IR SUŠLAPO SAU KOJELĘ. a) b) c) 3)
MIAU MIAU MIAU, AŠ PELYTĘ PAGAVAU!
a) b) c) 4) CY CY CYTI, SŪRIO NIEKUR
NEMATYTI. a) b) c) 5) MEE MEE MEE, AŠ
SU BARZDELE.
WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS QUICKER

Pasakyk sakinį: Žuvytei trūksta uodegos.
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Rišliajai kalbai, priežasties - pasekmės ryšiams suprasti

Rask tinkamą ﬁgūrą
Rask ﬁgūros vietą
Quiz - A series of multiple choice
questions. Tap the correct answer to
proceed.
WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS
QUICKER

Atspėk kas taip sako?

Mamos, močiutės darbai
Pasakyk, kokius darbus dirba?

Sakyk taip:
AVYTĖ - AVYTĖS.

Rask žodį, prasidedantį nurodyta raide
Sakyk taip:
KNYGA - KNYGOS.
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