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Pastaraisiais metais vis dažniau sutinkame 
ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie netaria garso L arba jo 
dar nėra pilnai įtvirtinę sakytinėje kalboje. Netaisyklingas garsų tarimas 
kalbėjimo procesą daro neaiškų ir neraiškų bei gali neigiamai atsiliepti 
vaiko asmenybės formavimuisi. Todėl labai svarbu laiku išmokti taisyklingai 
tarti visus kalbos garsus.

Metodinė priemonė skirta logopedams, bet gali būti naudinga ir 
tėvams, kurių vaikai patiria garso L tarimo sunkumų ir kuriems yra aktualus 
vaiko kalbos ugdymas, pasirengimas mokyklai. Jei vaikas patiria garsų 
tarimo sunkumų, visada pravartu pasikonsultuoti su logopedu, nes kai 
kuriais atvejais gali pakakti tik tėvų ir/ar pedagogų pagalbos. Tačiau esant 
sudėtingesniems kalbėjimo ar kalbos sutrikimams, vienareikšmiškai yra 
reikalinga logopedo pagalba.

Metodinėje priemonėje pateikiamos užduotys pagal garso 
tarimo mokymo nuoseklumą.

L A M B D A C I Z M A S
Garsų l, l' tarimo trūkumai vadinami lambdacizmu arba 

paralambdacizmu (lambda -  graikiškas raidės l pavadinimas). Šis trūkumas 
pasitaiko palyginti retai. Dažniau netaisyklingai tariama kietoji fonema l.

Tai liežuvio priešakinis apikalinis, šoninis pučiamasis veliarizuotas 
sonantas. Jis tariamas prispaudžiant liežuvio galiuką prie priešakinių 
viršutinių dantų ir prie alveolių. Užpakalinė liežuvio dalis irgi truputį pakyla. 
Liežuvio šonai laisvi, pro juos išeina oro srovė, kuri sukelia silpną trinties 
šlamesį. Balso stygos virpa. Minkštasis gomurys uždaras.

Logopediniu požiūriu labai svarbu, kad visi kombinaciniai bei 
poziciniai fonemos L atspalviai būtų tiksliai artikuliuojami. Mat šis garsas 
yra jautriausias, netgi menki nukrypimai visiškai iškreipia garso L tarimą.



Garsas L turi šiuos kombinacinius atspalvius:
1. Kietasis dantinis L žodžio pradžioje ir žodžio viduryje prieš a, o, ai, 

au, žodžio gale;
2. Labializuotas L prieš o, u, ui, uo;
3. Palatalizuotas L prieš priešakinės eilės balsius ir dvibalsius.
4. Minkštoji L fonema tariama kaip ir kietoji, tik dar labiau liežuvio 

nugarėlę pakeliant prie minkštojo gomurio.

Garso L tarimo defektai
Jau buvo minėta, kad netgi menkas garso L netikslumas iškreipia jo akustinį 
pobūdį. Vaikams pasitaiko šie garso L tarimo defektai: lambdacizmas, 
paralambdacizmas.
Lambdacizmas

1. Visiškai netariams garsas L (angas -  langas, vago -  valgo).
2. Visur garsas L tariamas tik minkštai (liaša -  laša, valio -  valo, bliogas -  

blogas).
3. Garsas L tariamas pro nosį (naša -  laša, vango -  valgo). 

Paralambdacizmas
1. Garsas L keičiamas į V (vaša -  laša, vavgo -  valgo).
2. L keičiamas į B (baša -  laša, vabgo -  valgo).
3. L keičiamas į Y (yaša -  laša, vaygo -  valgo).
4. L keičiamas į J (jaša -  laša, vajgo -  valgo).
5. L keičiamas į U (uaša -  laša, vaugo -  valgo).

Defektai kyla ir dėl tokių artikuliacinių nesklandumų:
1. Jeigu vaikas per plačiai atveria burną, dingsta garso L akustinės 

savybės ir girdėti eaka (laka).
2. Dėl gomurio inervacijos stokos bei dėl adenoidų dalis oro patenka į 

nosį. Tuo atveju girdėti garsas L su nosiniu atspalviu. Kartais ne tik 
liežuvio galiukas remiasi į dantis, bet ir šonai liečia šoninius



viršutinius dantis. Tada oro srovė irgi veržiasi pro nosį ir girdėti: niaša 
(laša), vanlgo (valgo)...

3. Liežuvio galiukas nepakankamai remiasi į priekinius dantis ir oras eina 
pro juos. Girdėti: slaša (laša), vaslgo (valgo).

Tokia kalba daro labai nemalonų įspūdį.

Foneminės klausos lavinimas
Garsas R girdimas pakankamai gerai ir retai jo tarimas nukenčia 

dėl foneminės klausos stokos. Tuo tarpu garsas L beveik visais atvejais 
nukenčia dėl kalbinės klausos stokos ir mažai kada būna defektyvus dėl 
blogos kalbos padargų motorikos koordinacijos.

Garso L mokyti pradedama foneminės klausos lavinimo 
pratybomis. Jose mokomasi:

a) skirti balsius: a -  o, a -  ū, a -  y, i -  y...;
b) skirti friktatyvinius priebalsius: š, z -  ž,...;
c) skirti sonantus: m -  n, m -  r, n -  r,...;
d) skirti garsą L iš kitų garsų;
e) skirti garsą L iš skiemeninių struktūrų.

Foneminės klausos pratybos planuojamos 1 -  3 mėnesių laikotarpiui. 
Tokių atvejų, kad vaikas išmoktų tarti garsą L per 1 -  3 pratybas, pasitaiko, 
bet labai retai. Daug dažniau vaikai, išmokę tarti garsą L per pirmąsias 
pratybas, dar ir po metų kalbėdami jį praleidžia. Taip atsitinka tada, kai 
foneminės klausos pratybų metu nesudaromi garso L vaizdiniai.



Kalbos padargų motorikos tobulinimas
Pasitaiko atvejų, kai garso L vaikas netaria dėl kalbos padargų 

anomalijų. Tokiais atvejais pagrindinis krūvis tenka kalbos padargų 
mankštai. Kalbos padargus galima taip ištobulinti, kad ir su labai trumpu 
liežuviu, su skeltu arba labai aukštu kietu gomuriu, su didele prognatija 
vaikai išmoksta tarti garsą L. Naudingos tokios pratybos:

1. Užmerkti akis: abi kartu ir po vieną.
2. Suraukti kaktą.
3. Judinti į šalis apatinį žandikaulį.
4. Pripūsti žandenas: abi kartu ir po vieną.
5. įtraukti žandenas tarp dantų.
6. Pripūsti lūpas.
7. Patraukti lūpas į šalis.
8. Atkišti lūpas.
(Šie pratimai padeda atstatyti pažeistą liežuvio inervaciją.)
9. Iškišti smailų liežuvį ir judinti į šalis.
10. Remtis į viršutinius dantis plačiu liežuviu.
11. Remtis į apatinius dantis plačiu liežuviu.
12. Remtis į viršutinius (apatinius) dantis smailiu liežuviu.
13. Pakelti ir nuleisti liežuvio šaknį.
14. Jėga išstumti liežuvį pro sukąstus dantis.
15. Užlenkti liežuvio galiuką aukštyn (žemyn).
16. Aplaižyti viršutinę (apatinę) lūpą.
17. Išlaikyti pieštuką liežuvio galiuku.

Vienoms pratyboms imami 2 -  3 pratimai ir atliekami 6 -  8 kartus.



» »  Tark skiemenis. Kokie žodžiai prasideda šiais skiemenimis?

la la la... lalala... laka, lapė 
lo lo lo... lololo... lopas, lokys 
le le le... lelele... lesa, ledas 
lė lė lė... lėlėlė... lėkė, lėmė

li li li... lilili... lipa, liko 
ly ly ly... lylyly... lyja, lydo 
lu lu lu... lululu... lupa, Luka 
lū lū lū... lūlūlū... lūpa, lūžo

» »  „Karoliukų vėriniai". Pakartok skiemenų sekas.

» »  Ar girdėjai kada, kaip ,,šneka" lietus? Atrodo, kad kiekvienas lašas, krisdamas žemėn, prabyla 
vis kitokiu skambėjimu... Pabandyk tai ištarti.

la -  va la -  lia lu - ju li -  vi lū -  liū

lo - vo lo -  lio la -  ja le -  ve lau - liau

ly -  vy lu -  liu lo - jo lu -  vu luo -  liuo



» »  Tark skiemenis. Kokiuose žodžiuose šie skiemenys „slepiasi"?

ala ala ala... bala 
olo olo olo... solo 
ele ele ele... senelė 
ėlė ėlė ėlė... seserėlė 
ulu ulu ulu... kulu (grūdus) 
ili ili ili... pili (vandenį)

ola ola ola... granóla* 
ela ela ela... Estela 
ula ula ula... sula 
elė elė elė... gėlelė 
aly aly aly... pabaly 
oli oli oli... toli

» »  ,,Mėlyniniai ledai". Pakartok skiemenų sekas.

ala ele ulu ėlė ili aly oli ela ola alu ala ela

» »  Levutė pajūryje ant smėlio dėliojo didelius ir mažus akmenėlius. Visus juos pavadino jūros 
garsais. Kokie gi tie garsai? Ištark juos!
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» »  Tark skiemenis. Kokius žodžius tau primena šie skiemenys?

sil sil sil... silkė 
sal sal sal... saldu 
pul pul pul... pulti

mal mal mal... malti 
gol gol gol... golfas 
kel kel kel... keltas

mel mel mel... meldai 
šėl šėl šėl... šėlti 
dul dul dul... dulkė

» »  „Linksmųjų žirnių pašnekesiai". Išgirsk ir pasakyk, kuriame skiemenyje girdi garsą l.

dėl kas mes 
tur vėl dar

ves kam sil 
bul peš dės

pus šal per 
gur muš tol

kol tas neš 
zyl pin ček

» »  „Anelės kilimas". Mergaitei labai patinka raidės ir jų garsai. Pasakyk, kaip Anelė sugalvojo 
pavadinti kilimo gėlytes?
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» »  Tark skiemenis. Įvardink žodžius, kuriuos „pradeda" tokie skiemenys.

šla šla šla... šlapias 
slo slo slo... sloga 
klau klau klau... klauso 
ple ple ple... plepys

šiai šiai šiai... šlaitas 
sly sly sly... slyva 
klu klu klu... klupo 
plū plū plū... plūdo

sli sli sli... slidės 
plo plo plo... ploja 
kle kle kle... klega 
šluo šluo šluo... šluota

» »  ,,Liudo smėlio pilys". Atostogaudamas pajūryje berniukas statė smėlio
pilis ir prisiminė savo logopedės pamokėlę. Pakartok šių skiemenų sekas kartu su Liudu.

» »  Liežuvėlio „pasivaikščiojimas" spalvotais kvadratėliais. Pagal spalvas poruok skiemenis ir juos 
kartu ištark.

SVĖ ŠVO KVUO KVIE SVI ŠVA SLĖ GLI ŠLIE

KVI KVAI SLI KLI GVI GVAI KLIE SLE KLUO

G LAI SVE ŠLAI ŠVIE ŠLO KLAI ŠLA ŠVAI



LINKSMOSIOS s k ie m e n u OTES

La la la la la la
Saulės apšviesta sala.

Lė lė lė lė lė lė
Nardo kūdroje varlė.

Lu lu lu lu lu lu
Rainis tupi po stalu.

Lo lo lo lo lo lo
Nepavysi motociklo.

Le le le le le le
Kiškis tupi po egle.

Lai lai lai lai lai lai
Ąžuoliniai kubilai.

Li li li li li li
Ilgą vinį tu kali.

Lio lio lio lio lio lio
Karolis sušuks valio!

Lau lau lau lau lau lau
Jau iš baimės pabalau.

Liui liui liui liui liui liui
Jau senelė pakeliui.



» »  Įvardindamas (-a) paveikslėlį užbaik sakyti sakinį.

Kelionei paruoštas Status musų namo . į uostą įplaukė

Nuoširdus draugo . Gudrioji miško gyventoja Auksinis klevo- č. *

Dangumi skrodžia . Pamiškėje liepsnoja

» »  ievutė žino ir daugiau žodžių su garsu l žodžio pradžioje. Pakartok juos ir tu!

Labai, labanakt, labas, laida, laikas, laikyti, laikau, 
languotas, lankas, lašas, lašiniai, lašiša, laukas, laukiu, lauktuvės, lazda, ledai, 
lėkštė...

» »  ,, Žodžių aidas". Atkartok du žodžius, kurie savo skambėjimu yra labai panašūs (skiriasi vos 
vienu garsu).

................................ labas-lapas-liutaslaiptai-laume-laime lekia-lemia-siekia

sopa-lipa-limpa laka laša piešia luomas-luošas-liežuvis

ledas-lopas-lapas laikas laivas laida lieja-loja-laukia

» »  „Treniruotė liežuvėliui". Tark ir palygink žodžius. Kokie garsai juos skiria? Kokia šių žodžių 
reikšmė?

I v  • v  • \ložė -  vožė vijo -  lijo
lakas - bakas vingiuoja -linguoja
laikyti - vaikyti vaikas -  laikas
linas - kinas lakas - takas

laimingas -  baimingas 
saikas - laikas 
lopas - * *popas 
lūžis - dūžis

Garsai v ir l tame pačiame žodyje: laivelis, vėduoklė, lavina, vagonėlis, lavinti, vagiliauti...
*popas -  stačiatikių kunigas



laikas -  paikas 
lapas -  šapas 

moti -  loti 
ryti -  lyti

» »  Daugiau žodžių, kuriuose garsas l yra pradžioje. Mokėk taisyklingai tarti ir šiuos žodžius.

r \
Lengvas, lenkas, lenkti, lenktynės, lenta, lentyna, lentpjūvė, lepina, lepus, lesa, 
lėtas, lenta, lydėti, lieknas, liepsnoja, lieptas, liesas, lieti, lietus, lietuvis, liftas, liga, 
ligoninė, lygus, liniuotė, linkiu, linksmas, lipu, lysvė, lyja, liūdi, liūdnas, liūtas, lopas 
lopšinė, loja, lubos, lukštas, lupa, lūžo...

\ ________________________________________________________________________________________________)

» »  Katinėlių mokykloj vyksta konkursas. Kartok žodžius, įsiklausyk ir padėk katinėliams suprasti 
šių žodžių reikšmę? Kurio užduotis lengviausia?

» »  Atsakyk į klausimus vienu žodžiu. Jei nežinai, kaip vienas ar kitas daiktas vadinasi, tuomet tik 
parodyk.

Kas yra stalinė? Kas yra minkšta ir patogi? Kas yra besišypsančios? Kas yra medžiaginė 
ir šilta? Kas yra sunkus, ėdrus, rudu kailiu? Kas yra apvalus ir susuktas iš žabarų? Kas yra greita ir 
vingri? Kas yra katinų šeimos plėšrūnas? Kas „aprengia" žmones? Kas yra lapuota ir žalia? Kas yra 
ryški ir karšta? Kas yra gaivus ir skanus? Kas yra auksinis ir visų trokštamas? Kas yra paslankus ir 
judrus? Kas yra gimtoji?

lupti -  rupti 
lynas -  vynas 

vaidas -  laidas 
Venta - lenta

Levio

laukas -  jaukas 
rašinys - lašinys 

lėkti -  rėkti 
banda - landa

Lolės



» »  i  Anelė svajoja turėti savo nuosavą kepyklėlę. Turėdama laisvo laiko ji
sudarinėja kepinių sąrašą. Pasakyk, ką Anelė planuoja parduoti smaližiams? Ką dar galėtum 
pasiūlyti tu?

BANDELES PYRAGĖLIAI MEDUOLIAI

su obuoliais, 
spanguolėmis, 
slyvomis, 
dešrele

plikytiniai, 
želiniai , 
vaniliniai, 
grietinėlės skonio

su baltu glaistu, 
saulėgrąžomis, 
moliūgų sėklomis, 
šokolado gabaliukais

» »  Liudas apsipirka prekybos centre. Patys būtiniausi daiktai jam yra tie, kurių
pavadinimuose garsas l yra viduryje. Pasakyk, kuriuos daiktus pirks Liudas? Kokiais žodžiais 
galėtum šiuos daiktus apibūdinti?

» »  Daugiau žodžių, kuriuose garsas l yra viduryje. Pasistenk šiuos žodžius ištarti taisyklingai.

f  \
Alėja, balsas, baltas, burbulas, delnas, dobilas eilė, elnias, elfas*, galas, gėlynas,
kalba, kailiniai, kalva, kelias, kepalas, malkos, malūnas, melas, mokykla, nulis, ola,
palangė,...

*elfas -  mitinė būtybė



» » Levutės teta Zoja yra žinoma Kelmės siuvėja. Turėdama laisvo laiko ji mielai
pasiuva rūbelių savo dukterėčiai. Ką jau yra pasiuvusi Zoja Levutei?

» »  Dar keletas žodžių, kuriuose garsas l yra viduryje. Ištark taisyklingai.

(  ; \Sakalas, sala, salė, seilė, sėkla, senelė, silkė, siūlė, siūlas, skalauja, skalbia, skylė,
skola, smėlis, spalva, spyglys, suknelė, šalna, šaltis, šešėlis, šilas, šiluma,
šiukšlės, šluota, tešla, tiltas, toli, vabalas, valgau, valau, vėlai, valtis, žnyplės,
žvalus,...

» » Valgoma - nevalgoma" -  Anelės vienas mėgstamiausių laisvalaikio
žaidimų. Pasakyk ir tu , kas valgoma, o kas ne?

» »  Žodžiai, kuriuose garsą l tariame gale.

(----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Kol, gal, vėl, dėl, dėl ko, dėl to, kodėl, todėl, nuo šiol, iki tol, iki kol



» »  9=9 Liudas kviečia į ausyčių „treniruotę". Tark ir išgirsk šių žodžių skambėjimo
skirtumą. Paaiškink, kokiais garsais jie skiriasi? Kokia šių žodžių reikšmė?

m

r m -------------- ■ ... m
pina - pila vokas - volas voras - volas
tyra - tyla viza - vila V I vžala - žara
kalis - karis valyti - varyti gelti - gerti
žodynas - žolynas Pranas - planas skraido - sklaido
Vilija - vizija brukti - blukti vėžinti - vėlinti

________________ , m _ _ J m _ _ J
» »  Linksmieji tavo draugai „pasidalino" klausimais. Atsakyk į vaikų klausimus žodžių junginiu: 
koks (-ia)? - kas? arba kas? - ką veikė?

Levutė 
klaus koks (-ia)?

Liudo klausimas yra kas? Anelė klaus ką 
veikė?

v  ■ ■ •ąžuolinė
vilnonis
mielinė
gudri

geltona
miltinis
saldus
stiklinė

balta

skilo
tirpo

traukėsi
kilo
lūžo

sėlino
vyto
svilo
klykė

» »  Daugiau žodžių paronimų. Palygink juos klausydamas (-a) ir tardamas (-a). Kokia šių žodžių 
reikšmė?

Liemuo -  piemuo, laimė -  baimė, lakta -  kakta, laupyti -  taupyti, kartūnas -  
kaltūnas, lašas -  šašas, lavėti -  galėti, laukas -  kaukas, vėžinti -  vėlinti, laibas 
-  raibas, laukai -  taukai, smerkti -  smelkti, lekcija -  sekcija, labas -  žabas, 
blokas -  brokas, lygis -  žygis, blokas -  brokas,...



» » Padėk Levutei sudaryti šių paveikslėlių pavadinimus su priesagomis -  el -, - ėl -.
Pavadindamas (-a) šiuos daiktus mažybine forma, nepamiršk kartu pasakyti ir jų spalvos!

» »  Įvardink, kas tai? Papasakok, kodėl be šių daiktų būtų sunku buityje?

» »  Daugiau žodžių junginių su garsu l. Ištrak juos taisyklingai!
Pakartodamas (-a) žodžių junginius gali juos praplėsti dar vienu ar dviem žodžiais ir sudaryti pilną sakinį.

Seklus upelis. Plėšrus lokys. Šiltas patiekalas. Apelsinų sultys. Šilta liemenė. Didelė 
skylė. Liepsnojantis laužas. Tyli lopšinė. Nuluptos bulvės. Molinė lėkštė. Išlepinta 
Julė. Miela senelė. Žalios alyvuogės. Ilgas laidas.Burokėlių lysvė. Margaspalviai 
lapai. Saldinis obuolys. Laputės ola. Pilkas paltas. Gelsvas muilas.

\_____________________________ ______________________________ J



»»
ką mėgo veikti?.

Anelė labai mėgsta užsirašinėti prisiminimus apie savo senelę. Kokia ji buvo, 
Pasakyk, ką apie savo senelę užsirašė šį kartą Anelė.

» »  Pasakyk, ką pagalvoji pamatęs ( - čiusi) šiuos paveikslėlius.

»» Paklausyk eilėraštukų ir išgirsk žodžius, kuriuose tariame garsą l. Eilėraštukus aptarkite!

„Lėlių stalelis"
Verkia lėlių stalelis, 

Skauda staleliui koją, 
Vos bepastovi, krypuoja 
Vargšas mano stalelis! 
Paimsiu savo skarutę, 
Tvirtai aprišiu kojytę,
Ir liepsiu lėlei Sigutei 

Per naktį tave slaugyti.

„Saldiniai obuoliukai"
Baltuos lopšeliuos supas 

Žali obels mažyliai. 
Lopšinę dūzgia tyliai.
O rytą skuba lietūs 

Gležnų veidukų prausti. 
Nušvinta obuoliukai - 
Žandukai ima rausti.

M .  V a i n i l a i t i s

J. Degutytė



»» Liudas labai mėgsta įsivaizduoti ir kurti visokias istorijas... Pažiūrėk ir pasakyk,
kas įvyko pirmiau? Papasakok, ką šįkart sukūrė Liudas.



» » Levutei labai patinka eilėraščiai.Paklausyk ir tu! Apie ką juose kalbama?

Spindulys"
Kaip jūs manot, 

Šiandien lis?
Ne!

Sušuko spindulys - 
Drąsiau galite padėti, 

Kepures,
Batus,
Ir skėtį,

Nes, kai juokiasi saulytė, 
Tai lietutis bijo lyti.

Z .  G a i ž a u s k a i t ė

„Dvi kojelės"
Dar man duotos 

dvi kojelės,
Šokt su kiškiais ir drugeliais, 

Šokt lauke per patį lietų, 
Kad saulutė suspindėtų. 

Dvi kojelės - eit į tolį 
Ir iš tolo grįžt namolio.

J .  D e g u t y t ė

„Po saulutės delnu"
Po saulutės delnu 
Spurda upeliukas.

Keliasi iš miego 
Rainas vabaliukas. 
Po saulutės delnu 

Šnara žiemkentėliai. 
Ačiū tau, saulute, 
Ačiū, kad prikėlei.

Z .  G a i ž a u s k a i t ė

„Saulės linkėjimai"
Siųsdama jo spindulėlį, 

Saulė mums kas dieną linki: 
Žolei - prasikalt pro lapą, 

Žiedui - skleisti svaigų kvapą, 
Medžiui - kelt žalias šakas, 
Paukščiui - kalbinti lankas, 
Upei - atspindėti dangų, 

Man - kiekvieną dieną augti 
Ir kas rytą saulės laukti.

E .  S e l e l i o n i s



» »  * Labiausiai įsiminusios pasakėlės ir pasakojimai iš paskutinių Anelės
skaitinių. Paklausyk jų ir papasakok!

Vaikas ir elgeta
Prie kelio sėdėjo senas elgeta ir ištiesęs ranką prašė praeinančių išmaldos. 

Pro šalį ėjo neturtingas berniukas. Elgeta ištiesė jam ranką ir paprašė išmaldos. 
Berniukas neturėjo ko duoti, tad žemai seneliui nusilenkė ir mandagiai atsiprašė. 
Senelis nustebęs pažiūrėjo ir nuoširdžiai tarė:
- Ačiū!
- Už ką dėkoji, seneli? - paklausė berniukas.
- Juk aš jums nieko nedaviau.
- Tu labai daug man davei, berneli. Tavo malonūs žodžiai ir mandagus pasielgimas yra 
brangesni ir už pinigus, kuriuos man numeta išdidūs ponai, į mane žiūrėdami ir nė 
žodžio nepratardami.

Julytės kiškelis
Julytė gavo dovanų kiškelį. Su kiškeliu ji nuolat žaidė. Kartą paliko kieme ir 

nubėgo atsigerti vandens. Šuniukai Ručkis ir Dručkis pačiupo vargšelį ir ėmė tampyti, 
kol atbėgo Julytė. Verkdama mergaitė nunešė jį mamai, kad pagydytų. Mama auselę 
susiuvo, kojelę atitiesė, kailelį sulopė. Julytė vėl žaidžia ir vieno nepalieka.

P a g a l  P .  M a š i o t ;

Ant kelio
Mykoliukas ant kelio rado pinigėlį. Jis buvo naujas ir blizgėjo. Mykoliukas 

džiaugėsi pinigėliu. Jis svajojo pirkti sąsiuvinėlį ir rašinėti juodas gražias raideles.
Tuo tarpu ateina maža Barbelė. Ji gailiai verkia ir kaži ko ieško ant kelio. 
Mamaitė Barbelei davė pinigėlį ir liepė nupirkti mažam vaikeliui pyragėlį.
Ji bėgo keliu ir pametė pinigėlį.
Mykoliukui pagailo Barbelės. Jis pinigėlį grąžino. Barbelė nusišluostė 

ašarėles ir nubėgo pyragėlio pirkti.
Pagal Žemaitę



Štai ir pabaiga. Tau pavyko - valio!

Levutės linkėjimas tau

Liudo linkėjimas tau

Anelės linkėjimas tau

Labas, šaunuoli (- e)! 
Buvo linksma su tavimi 
draugauti ir mokytis.

Tavo kalbėjimas puikus! 
Nepamiršk to, ką išmokai!

Sveikas ( -a)!

Labai gerai, kad stengeisi, todėl 
nebuvo sunku atlikti užduotėles. 
Būk visada toks stropuolis (-ė) ir 

atidus kalbėdamas - teisingai tark 
garsą L.

Labas, mielas (-a) drauge! 
Puikumėlis! Tavo kalbėjimas kur 

kas aiškesnis.
Dabar tau bus lengviau mokytis 

skaityti ir rašyti. Nebeleisk garsui 
L „pabėgti" iš tavo kalbos.


