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TIKSLAS

Įtvirtinti garsų P – B tarimą 

bei rašymą.



UŽDAVINIAI

1. Įtvirtinti garsinės analizės ir 

sintezės įgūdžius.

2. Lavinti girdimąjį suvokimą.

3. Taisyklingai tarti P – B žodžiuose, 

sakiniuose.

4. Teisingai parinkti ir įrašyti 

P – B žodžiuose.



VERTINIMAS

• Už taisyklingą žodžių, kuriuose yra P

arba B tarimą.

• Už teisingą žodžių, kuriuose yra P

arba B rašymą.

• Už pastangas ir aktyvumą pratybose.



Pavadinkite paveikslėlius



Pavadinkite paveikslėlius. 

Ar girdite garsą B ?
Pavadinkite paveikslėlius. Ar girdite garsą B?



Pavadinkite paveikslėlius.

O...uolys

...alionas

...aravykas
...oružė

..raškė

...urokas



Suvalgysiu tuos, kurių pavadinimuose yra garsas 

B



B



B



Raskite paveikslėlius su B



Išimkite iš krepšelio tuos vaisius ir daržoves, 

kurių pavadinimuose yra garsas B.

http://ajasport.com/ajaimages/a12317558.jpg


Pavadinkite paveikslėlius

P-B



P ar B



P ar B

...atas, ...ačiūžos, ...adažas, ...alko-

nas, ...aldai, ...otagas, ...aseinas,

...almė, ...aravykas, ...amoka, ...urė,

...apūga, ...aroda, ...aršas, ...aštas, 

...anginis, ...okštas, ...erniukas, 

...aslaptis, ...urbulas,...irželis, ...rna.



Kokios raidės trūksta (p-b)?

...liusas, o...uolys, sriu...a, va....alas,

siur...lys, ki...iras, dram...lys, ro...ė,

ži...intas, sa...nas, kam...as, la...ė,

kve...alai, lo...šys, s...anguolė,s...yg-

lys., s...ortas, ...eilis, ...riedis, ...a-

minklas, ...urė, ...aseinas, kil...a. 



Kokios raidės trūksta (p-b)?

...elėda, ...erlas, žai...as, ser...entai,

...uodas, dre...ulys, ...asaka, do...i-

las, ...erkūnas, ...eždžionė, ...riešas,

rū...inė, ...anga, ...oksas, ...alionas,

...ienas, ...ausmė, o...elis, skam...u-

tis, ke...ykla, ...utas, ...alandis. 



Kuri raidė tinka?

P
B

Ar...ūzas, sa...nas, ki...iras, sriu...a, 

kva...as, ži...utė, dra...užiai, gul...ė,

a...elsinas, ...uratinas, ...itė, ...ilietas.



Ką norėtum veikti?

...učiuoti 

...ijoti 

...asakoti

...risti

...oilsiauti

...raižyti

s...austi

...uošti



Pavadinkite gyvulių ir žvėrelių vaikus.

Pelės vaikai yra ................ .

Briedžio vaikai yra ............... .

Zebro vaikai yra .................. .

Lapės vaikai yra ..................... .

Bebro vaikai yra  ................... .

Beždžionės vaikai yra ................... .



Voratinklyje  pasiklydo žodžiai, kurių
pavadinimuose yra raidė b.

...oksas, ...ananas, ...elėda,

..ienas, ...eilis, ...arzda, ...ačiūžos,

...ačiūžos, ...učinys, ...irbynė,

...ingvinas, ...lynas.

B



Atsakykite į klausimus.

1. Kas kortomis buria ateitį?  ............

2. Tėveliui sūnus, o sesutei- ..............

3. Priešingai, negu “geras” ................

4. Kuo riekiama duona? .....................

5. Kalbantis paukštis yra ...................

6. Dievo karvytė arba .........................

7. Mokykloje vyksta ...........................



Pasakykite kas ką veikia?

Dėdė ..............   .............

Narve  ............   .............

Sesuo ............  ...............

Kirpėja ...........  ...............

Mama ............  ................

Jūroje ............  ...............



Prie medžio susirinko  gyvūnai. Pavadinkite tuos, 

kurių pavadinimuose yra b.



Jeigu žodžiuose  yra raidė b, dėkite juos į
dėžę.

La...as, dar...as, ke...urė, lu...os,

gri...as, duo...ė, a...yrankė,ka...as

dre...ulė, tro...elė, ta...letė.

B



Kuris parašytas žodis teisingas?

Būrys Pūrys

Pijūnas Bijūnas

Paslaptis Baslaptis

Buodas Puodas

Rūpai Rūbai

Kruobos Kruopos

Birželis Pirželis

Beilis Peilis

Siurblys Siurblys

Baras Paras

Pamoka Bamoka

Kampas Kambas



Perskaitykite žodžius. 

P -B
...laukai
...rolis

ži...utė
s...alva

lo...is
kre...šys

kil...a
s...ąstai

ro...otas



Pavadinkite paveikslėlius, nubraukite 

nereikalingą raidę.

p ar b p ar b p ar b

p ar b
p ar b p ar b



Perskaitykite sakinius.

Iš liepų žiedų suneša daug me -

daus. Mėgstu valgyti . Mačiau,

kaip katė vijosi       .         yra miško

gražuolis. Po         gulėjo būrys tigrų.

Dangumi plaukia balti          . Padėjau

į stalčių. Berniukai čiuožia su 

. 



Kokių raidžių trūksta (p-b) ?

Sniege matėme  ...riedžio  ...ėdas.

Šaltis ...raižo ledo tiltus.  ...ičiulis

užko...ė į aukštą  ...okštą. Vaikštinėjo

kiaulė su  ...aršiukais. Geram arkliui

nereikia  ...otago. Močiutė  ...aigė

skusti ...ulves. Tuojau atiduokite 

dūdelę ir ...ūgną. Siū...uoja  ...eržas

pakelėje.



P ar B

(žodžio pradžioje)



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B                    

(žodžio viduryje)



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B



P ar B
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