Garsų s-ž,z-ž,c-č,dz-dž teisingas tarimas
sakiniuose
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Tytuvėnų gimnazija

I

Perskaityk garsiai, teisingai tark s,
š, vietoje taškelių sugalvok, ir
pasakyk žodžius su š, s (š, s gali būti
žodžio pradžioje, viduryje ):
Sėkmės☺
Šarūnas šėrė ...............
Mama rašė ...................
Šuo nunešė ....................
Višta padėjo...................
Nupiešiau juodą.................
Aš turiu naują ..................

Atidžiai skaityk sakinius, juos pabaik.
Cibutė
Senelis Vincas turi ............
Ožkutės vardas...................
Cibutė yra...........................
Senelis Vincas myli............
Duoda žalios ......................
Duoda saldaus ...................
Cibutė ėda ir.......................
Cibutė, žolės, ožkutę, cukraus, ožkutę, maža, mekena
Pokalbis:
1. Kokia raide pradedame sakinį?
2. Ką dedame sakinio gale?
3. Papasakok apie Cibutę.

Kartok paskui, teisingai tark
s, š. Sėkmės☺ Įtvirtiname.
1. Dėk košę į lėkštes.
2.Teta mane vaišino šokoladu.
3. Aš valgau košę.
4. Paėmiau šakutę ir šaukštelį.
5. Šaukštai padėti aukštai.
6. Paduok lašinių gabalėlį.
7. Mama padarė mišrainę.
8. Šeima valgo braškes.
Kaip sekėsi? Puikiai, labai
gerai, gerai, nesisekė.

Kartok paskui, teisingai tark
s, š. Sėkmės☺ Įtvirtiname.
1. Atnešiau lėkštę kriaušių.
2. Lėkštėje buvo šeši
kiaušiniai.
3. Šaldytuve daug kiaušinių.
4. Šiukšles mesk į šiukšlių
dėžę!
5. Išnešiau visas šiukšles.
6. Šitas šokoladas pieniškas.
7. Miške gyvena kiškis.
Kaip sekėsi? Puikiai, labai
gerai, gerai, nesisekė

Skaityk, teisingai tark visus žodžius. Vietoj linijų
sugalvok ir pasakyk vardus su š, ž, s, z:
Mano draugas kaime
Mano draugas _________ atvažiavo iš ________miesto
į _________kaimą paviešėti pas dėdę ___________. Kieme jį
pasitiko dėdės sūnus _________ir duktė __________.
Pamatęs svečią, _________ taip sulojo, kad gaidys
__________net ant tvoros užšoko. __________ iš pradžių
visko bijojo: ir gaidžio, ir veršelio, ir žąsino, net ir viščiuko.
Kai_______ geriau visus pažino, baimė dingo.

Skaityk, pasakyk praleistas raides.Įrašyk praleistas raides č, ž,
dž:

Ateik ar-iau.
Ma-iau gandrą.
Atsakinėsiu žo-iu.

Ard-iau dviratį.
Mau-iau šuniuką.
Senelis ve-ioja šuniuką.

Mama ve-ioja sesę į darželį.

Šuo grau-ia kaulą.

Griau-ia griaustinis.
Ka-iukas grau-iai žiūri į mane.
Gyveno gra-ioji princesė. Gar-ioji duonelė baigėsi.

Atidžiai perskaityk. Teisingai tark garsus:
Zylutė
Tupi alkana zylutė. Liūdna zylutei. Ji nori lesti, o trupinėlių
neranda. Mato, kad Tuzikas būdoje turi kaulą, katinas Murzius ėda
pelę.
- Kaip jiems gerai,- sako zylutė. O kur man rasti trupinėlių, kai tiek
daug sniego?
Živilė pamatė zylutę. Pabėrė jai trupinėlių, pakabino lašinių
bryzelį. Zylutė lesa. Tuzikas iš pavydo suurzgė, o Murzius pakėlė
galvą.
Zylutei nebaisu, nes Živilė čia pat.
Atsakyk į klausimus raštu pilnais sakiniais:
Kokia tupi zylutė?...............................................
Kodėl zylutei liūdna?......................................
Kas yra Tuzikas?.............................................
Ką ėda Murzius?................................................
Kas pamatė zylutę?..........................................
Ką pakabino Živilė?........................................
Kokiu kitu žodžiu pavadintum žodį bryzelis?..................
Kodėl zylutei nebaisu?....................................
Ar prie tavo namų yra lesyklėlė?........................................

Skaityk. Pasakyk praleistą raidę:
Pu-ia, para-ei, kai-ioja, ko-ioja, ne-ioja, čiūiuoja, aik-ioja, gau-ia, grau-ia, me-ioja, mėg-ioja,
ma-iau, ar-iau, ar-iau, bu-iuoja, lei-ia, lie-ia, žai-ia,
švie-ia, švei-ia, žie-ia, grau-ia, ve-ioja, ve-ioja,
va-iavo, -iovino, -iovavo, -iūri, -iūva.
Negali būti dviejų vienodų žodžių.
Pasakyk ką reiškia kiekvienas žodis, gali
sugalvoti po trumpą sakinį.
Kaip sekėsi?

Iš šių žodžių sudaryk sakinius, teisingai tark žodžius:
1. Mama, išvirti, skani, kopūstas, sriuba.
2. Saulė, išdžiovinti, visos, mažos, balutės..
3. Aš, sugniaužti, į delnas, balta, snaigė.
4.Plaukti, ežerėlis, per, žąselės.
5.Mėgti, sengalvėlė, dainuoti, lopšinės..
6. Būti, , gruodis, mėnuo.
7. Malūnas, miškas, už, stovėti.

Skaitydamas sakinius, rask žodžius, kurie atsako į
klausimą kada?
Šaškių ir šachmatų būrelis vyksta trečiadienį ir
šeštadienį.
Rudenį dienos trumpėja, o naktys ilgėja.
Šiąnakt smarkiai žaibavo. Šiemet visi stegiasi daugiau
skaityti.
Sugalvok po sakinį su šiais žodžiais:
Rudenį, rytą, naktį, po pusryčių, po pamokų, vieną
kartą.
_______________________________________________
Atsakyk į klausimus žodžiu:
Kada prasideda savaitės pradžia?
Kada prasideda pamokos?

Perskaityk. Vietoje klausimų pasakyk
reikiamu linksniu pavadinimą, kad sakinys
būtų teisingas.
Namelis
Iš tolo matosi mažas, tvarkingas (kas?) ... .
(Kam?) ... parinkta vieta vidury miško aikštelės.
(Ko?) ... šeimininkas eigulys. (Ką?) ... dažnai
aplanko mokyklos gamtos bičiuliai. (Kuo?) ...
didžiuojasi ir jo šeimininkas. (Kur? kame?) ...
yra daug paukščių ir žvėrelių iškamšų.

Perskaityk. Vietoje klausimų pasakyk reikiamu
linksniu pavadinimą, kad sakinys būtų teisingas.
Sniegas
Baltutėlis (kas?) ... užkloja žemę, apdengia
laukus ir miškus. Vaikai džiaugiasi (kuo?) ..., nes labai
malonu slidėmis, rogutėmis nučiuožti nuo (ko?)...
pusnies. Mėgsta vaikai ir valgyti (ką?)... , nors tai labai
nesveika. (Kur? kame?) ... dažnai būna dulkių,
suodžių, nešvarumų. (Kam?) ... nutirpus, prasideda
pavasaris.

Perskaityk. Sudėk reikiamus skyrybos
ženklus:

Pelėda naktinis paukštis jos galva didelė kaklas
trumpas akys didelės jos nukreiptos ne į šonus kaip
kitų paukščių bet į priekį akis juosia ratilas iš
skirtingų plunksnų pelėda turi stiprų riestą snapą o
plunksnos jos minkštos kaip šilkas pelėdos nagai
aštrūs niekas iš jų neištrūks – nei pelė nei voverė.

Sudaryk sakinius. Perskaityk visus
sakinius, teisingai tark žodžius:
Miškas naktį

•Atėjo, gūdi, naktis, niūri.
•Paukšteliai, visi, sutūpė.
•Žvėreliai, užsnūdo, maži, dideli, ir.
•Medžių, nešnara, nejuda, lapai.
•Ramiai, miega, miškas.
•Šviesus, patekėjo, mėnulis.
•Sužibo, aukštai, žvaigždelės.
•Vėjelis, pūstelėjo, švelnus.
•Pelėdžiukas, kažkur, pelė, suūkė,
cyptelėjo.
• Visur, tylu, vėl, ir.

Sudaryk iš duotų žodžių sakinius:

Derlingas ruduo

•Derlingas, ruduo, šiemet, buvo.
•Uogų, vaisių, ir, daug, ypač, prinoko.
•Jų, kokios, buvo, spalvos, nuostabios.
•Kekės, sviro, didelės, serbentų.
•Buvo, prisirpusiomis, vyšniomis, vyšnių, medžiai,aplipę.
•Šakas, lenkė, obuoliai, raudoni.
•Tiek, didelių, buvo, daug, kriaušių.
•O, medis, atrodė, slyvų, nusviręs, vaisių, nuo.
•Jei, nebaisi žiema, ruduo, derlingas.

Perskaityk kvietimą. Sukurk savo kvietimą.
Kvietimas

Viktorija,
Šeštadienį, gruodžio 15 dieną, 18 valandą savo
namuose uždegsiu gimtadienio žvakutes. Bus visi
draugai. Labai lauksiu Tavęs. Tikiuosi Tavo geros
nuotaikos. Iki!

Giedrė

PERSKAITYK TEKSTĄ. PRATĘSK JĮ 3-5 SAKINIAIS. TEKSTE
PABRAUK SKIRTINGOMIS SPALVOMIS ŽODŽIUS, REIŠKIANČIUS
VEIKSMĄ:
DABARTIES – RAUDONAI,
ATEITIES – MĖLYNAI,
PRAEITIES – ŽALIAI.
Artėjo didžiosios žiemos šventės. Tėveliai išvažiavo į miestą. Namie
liko vieni vaikai. Visi turi darbo. Algis atsinešė dulkių siurblį. Jis siurbliuos
grindis, kilimą. Vytukas šluosto nuo baldų dulkes. Aldutė tvarko virtuvę. Tik
Jonukas nieko nedirba, o kitus ragina.
-Mūsų šeimoje atsirado dykaduonis! – sušuko Vytukas.
Nepatiko Jonukui dykaduonio vardas. Jis bėga į virtuvę padėti
sesutei.
Paskui_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Vietoj skliausteliuose parašyto klausimo parink tinkamą
žodį. Vietoj klausimų parašyk tinkamus žodžius. Kieme
loja (kas?)... . Prie durų kniaukia (kas?)... . Tvarte baubia
(kas?)... . Ant tvoros gieda (kas?)... . Tvenkinyje gagena
(kas?)... . Ganykloje žvengia (kas?) ... . (Kas?) ... mekena. (
Kas?) ... bliauna.
Perskaityk sakinius.Vietoj taškelių parink tinkamą žodį
(koks?, kokia?). Patekėjo... saulė. Išaušo ... pavasario
diena. Pakilo ... saulutė. Papūtė ... vėjelis. Pražydo ...
purienos. Pasirodė ... žibuoklės. Gamta pabudo.
Išplėsk sakinius. Pasakyk
Atėjo vakaras. Leidžiasi saulė. Paraudo padangė. Nutilo
paukščiai. Kaimas užmigo.

Sudaryk sakinius. Perskaityk:

Jau pavasaris
1. Miego, iš, gamtą, žiemos, pažadino, saulė.
2. Sniegas, žaliuoja, ištirpo, žolytė.
3. Prasiskleidė, žibuoklės, pirmosios.
4. Parskrenda, į, gimtus, paukšteliai, namus.
5. Nameliai, laukia, giesmininkų, nauji.
6. Dalytė, moja, ir, gandrui, Juliukas.
7. Senelį,vaikai, aplankyti, nutarė.
8. Juos, pavaišino, sula, senelis,saldžia, beržų.

Perskaityk duotą pradžią. Pratęsk pasakojimą.
Švaros metas
Atėjo pavasaris. Nutirpo sniegas. Pradžiūvo
žemė. Ėmė kaltis žolytė. Mūsų mokyklos mokiniai
nutarė sutvarkyti aplinką.
Vieni______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________

Sudaryk sakinius iš duotų žodžių:

Kovas
•Mėnesį, pailgėja, kovo, žymiai, dienos.
•Pašalę, dieną, naktį, o, atlydys, būna.
•Priešinasi, dar, žiema, nenori, vis, pasiduoti.
•Kojomis, maloniai, ledukas, trekši, po, rytais.
•Boluoja, sniegas, dar, laukuose, kur ne kur.
•Labiau, vis, saulutė, šildo, kasdien, tačiau.
•Nusvyra, kibiras, seniui, besmegeniui, nosis, iškrenta.
•Dieną, vieną, lieka, besmegenio, tik balutė, vietoje.
•Kraštų, grįžta, paukščiai, iš, šiltų.
•Pašlaitėse, mėnesį, žibutės, kovo, ežerų, upelių, ir, pražysta.
•Pasipuošia, alksniai, žirginiais, geltonais, lazdynai, ir.
•Kačiukai, žilvičių, subrinksta, ant.
•Žiemą, per, inkilus, išdraskė, vėjas.
•Laikas, naujų, pats, inkilus, dabar, paremontuoti, įkelti.

Perskaityk. Rask sakinių ribas, sudėk skyrybos
ženklus:
Balandis
Linksmiau šviečia saulė žemė atšilo prasidėjo
ankstyvas pavasaris ėmė tekėti linksmi upeliai pražydo
ankstyvosios pavasario gėlės dūzgia bitelės čirena
vieversiai laukuose prasideda pavasario sėja.

Pabaik sakinius:
Džiugas suprato, kad_____________________
Žirafos nepasirodė narve, nes_______________
Kai atvažiuos močiutė, mes________________
Kiekvieną dieną ruošiu namų darbus, nes____________
Mes grįšime, kai________________________________
Saulė šviečia, bet_______________________________
Lijo lietus, žaibavo žaibai, bet________________
Kiekvieną šeštadienį Vincas mankštinasi, nes________
Mindaugas ir Gražina padengė stalą, bet_____________
Kol sesė mezgė, ________________________________

Sudaryk sakinius iš šių žodžių:
Pavasaris
•Pavasario, diena, kitokia, nepakartojama, kiekviena.
•Juda, kruta, viskas alsuoja.
• Žengia, sparčiai, pavasaris.
•Jau, pražydo, žibuoklės, šalpusniai, plukės.
•Išleido, žirginėlius, lazdynai, gelsvi, kačiukai, šypsosi.
•Parskrido, jau, vyturiai, gervės, antys, gandrai...
•Pradės, greit, paukščiai, perėti.
•Vilkės, šernės, kiaunės, susilaukė, jau, jauniklių.
•Be, tėvų, pagalbos, jie, pražūtų.
•Ir, visi, užgimė, akli, silpni.
•Nešūkaukime, todėl, miške.
• Kitus, sudrauskime, vaikus.

