1. Pirštukų mankšta.
SVEČIUOSE
Į svečius pas Nykštį
(pirštus sugniaužti į kumštelį, abiejų rankų nykščius iškelti į viršų)
Atkeliavo pirštai.
(pirštus sudėti kaip „stogą“)
Čia Smaližius ir Didysis,
Čia Bevardis ir Mažylis.
(išvardinti pirštai eilės tvarka sujungiami su nykščiu)
Tai pirštukai, tai draugai Jie negali atskirai.
(visus pirštus sugniaužti į kumštį, o mažuosius pirštelius iškelti į viršų)
Įsirito į namuką.
(sumušti kumšteliais vienas į kitą)
Ir pasaveikino Nykštuką.
(ritmiškai sugniaužti pirštelius į kumštelius ir ištiesti pirštelius)
Viens be kito jie negali!
(sujungti pirštus į „spyną“).

2. Voratinklis
Kai pintą ar plastikinį (su skylutėmis) krepšį apraizgote virve, o į jo dugną pridedate daug įdomių,
spalvingų, rečiau „ant akių“ pasitaikančių dalykų, vaikučiui tampa žūtbūtine užduotimi viską iš ten ištraukti.
Tenka pasikaustyti kantrybę ir nuovokumą, kaip tą daiktą pro tą virvės raizgalynę ištraukti, bet pasisekimas
būna labai saldus:) Pirščiukai ir riešas darbuojasi UH!

S3.

Artikuliacinė mankšta kitaip

1.Pūtimo pratimas su vatos gumuliukais. Tėvai atsisėda priešais vaikus, vaikas ant delno deda vatą. Tėvai
savo delną laiko priešais vaiko, vata turi „nuskristi“ į tėvelių ranką. Tą patį kartoja tėvai.
2. Pūtimo pratimas „Plunksna ant siūlo“. Tėvai laiko iškeltą virš vaiko siūlą su pririšta plunksna, burnos
lygyje. Vaikai turi virpinti lūpas, kaip arkliukas, kad siūlas judėtų.
3. Nupūsk servetėlę. Tėvai vaikui ant galvos uždeda išlankstytą servetėlę, vaikas turi ją nupūsti,
nukreipdamas pūtimo srovę į viršų.
4. Išpūsk kamuoliuką iš stiklinės. Į neaukštą stiklinę įdedame teniso kamuoliuką, reikia pūsti į stiklinę
stipria oro srove, kad kamuoliukas toje stiklinėje stipriai judėtų arba net iššoktų iš jos.
5. Laikyk dantukais! Dantimis laikyti medinę mentelę, ant kurios padėtas dribsnis. Kas ilgiau išlaikys?
6. Dribsnis ant liežuvio. Dribsnį padėti vaikui ant liežuvio galiuko. Liežuvis turi būti iškištas ir siauras,
nesiliesti su lūpomis. Laikant dribsnį ant liežuvio, kelti į viršų, į apačią ir į šonus. Tėvai turi prilaikyti smakrą,
kad vaikas būtų išsižiojęs.
7. Šokoladiniai ūsai. Tėvai užtepa vaikams, o vaikai tėvams šokoladinio kremo (uogienės) – ūsus. Reikia kuo
švariau nulaižyti.
Taip pat nepamirštame kartoti pratimų, pagal garsus , kuriuos mokomės : )

4. Vienas- daug.
Pasakyk paveikslėlių pavadinimus. Pvz.: Vaza- vazos, ... Sugalvok po sakinuką

5. Paskatinimas už šaunų darbą
Dėlionė messenger
SĖKMĖS!

Logopedė Rasa

