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Skirti  k - g  garsus.

TIKSLAS



UŽDAVINIAI

• Taisyklingai tarti  k ir g  garsus

• Lavinti girdimąjį suvokimą

• Teisingai įrašyti k - g priebalsius



VERTINIMAS

• Už  k - g  garsų skyrimą

• Už taisyklingą k ir g garsų tarimą

• Už teisingą k - g rašymą žodžiuose

• Už aktyvumą



DISKUSIJA

• Kaip tariame k garsą?

• Kaip tariame g garsą?

• Kodėl reikia tarti taisyklingai k ir g 

garsus?



KAI IŠGIRSI K GARSĄ, PAKELK KAIRĘ RANKĄ.

KAI IŠGIRSI G GARSĄ, PAKELK DEŠINĘ RANKĄ. 



 Kai išgirsi k 

garsą, pakelk

kairę ranką.

 Kai išgirsi g

garsą, pakelk

dešinę ranką. 



• Teisingai tark visus žodžius su k, g. Sugalvok 

po sakinį su kiekvienu žodžiu:



 Teisingai ištark visų

gyvūnų pavadinimus.

Sugalvok po sakinį su

kiekvienu žodžiu.



Teisingai ištark visų paukščių pavadinimus.

Sugalvok po sakinį su kiekvienu žodžiu:



VIETOJ  
BRŪKŠNELIŲ   
PASAKYK

PALEISTAS 
RAIDES  K
ARBA  G

Val-
is, 

sil-ė, 

blo-is, ož-a, 
la-ūnas, ra-
ana, ro-utės,

lė-
tuvas, 

a-muo, su-
nelė, s-ara, 

a-ur-as.



SKAITYK. TAISYKLINGAI  

TARK  ŽODŽIUS

 GEGUTĖS PAMĖGDŽIOJIMAS

 Ku kū

 Pagalvėlis pūkų.

 Kukū, kukū

 Duos gegė taukų: 

 Patepsi ratus, važiuosi metus.



 VIETOJ  BRŪKŠNELIŲ  
PASAKYK  PRALEISTAS 
RAIDES  K ARBA  G

 Sa-a, sa-ė, šu-os, li-a,

 pū-a, pū-as, ran-a,

 mor-a, lan-a, lan-as, 
ban-a, snie-as, šar-a,

 val-is, sil-ė, blo-is, ož-a,

 la-ūnas, ra-ana, ro-utės,

 lė-tuvas, a-muo, su-nelė, 
s-ara, a-ur-as,e-lutė.



VIETOJ  BRŪKŠNELIŲ  ĮRAŠYK 
PRALEISTAS RAIDES  K ARBA  G

-ėdė, -ėlė, -ošė, -asa, -ava, -ėda,

 -oja, -ūnas, -atvė, -alba, -arvė, -ėris,

-ulbė, -arnys, -erpė, -amta, -rupė,

-rantas, -robis, -lumpės, -ardas.



VIETOJ  BRŪKŠNELIŲ  

PARAŠYK PRALEISTAS RAIDES  

K ARBA  G

Sa-a, sa-ė, šu-os, li-a, pū-

a, pū-as, besme-enis, zui-

is.

mor-a, lan-a, lan-as, 

ban-a, snie-as,in-ilas, kiš-is.



VIETOJ  

BRŪKŠNELIŲ  
ĮRAŠYK

PRALEISTAS RAIDES  
K ARBA G

val-is, sil-ė,

blo-is, ož-a, la-
ūnas, ra-ana, ro-

utės, 

lė-tuvas, a-muo, 
su-nelė, 

s-ara, a-ur-as. 



SKAITYK. VIETOJ  PAVEIKSLĖLIŲ  TAISYKLINGAI  TARK   

ŽODŽIUS

. 

Gydytojas 

, gulėti lovoje.  Ligonio aplankyti 

atėjo

Jis atnešė tarkuotų 
atgabeno

atsinešė  ir paskaitė pasaką. Geri draugai padėjo 

pasveikti. 

Kartą susirgo
jam liepė 

valgyti   



VIETOJE BRŪKŠNELIŲ 
ĮRAŠYK PRALEISTAS RAIDES  
K ARBA  G. ĮMINK MĮSLES.

1. Du bė-a, du  

-ena, du -elią s-ina. 

2. Neval-o, ne-
eria, o vis -yvas. 



REFLEKSIJA

• Kas labiausiai sekėsi?

• Kas nesisekė?

• Ką norėtumei pakartoti kitose 

pratybose?



Jei skyrei ir 
taisyklingai tarei 

garsus k ir g, 
nusipiešk ☺.

Jei nesisekė, 
paprašyk 

pagalbos tėvelių, 
pakartok. 

SĖKMĖS☺


