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Garsų S – Š  tarimo 

įtvirtinimas žodžiuose 

ir sakiniuose



Pušis 

Pavadinkite šioje 
sodyboje esančius 
daiktus

S - Š



Š
Šiauliai, šiaudai, šiaurė, 
šeriai, šelmė, šelpė, 
šiemet, šyla, šįryt, 
šiandien, šiemet, šneka, 
šeimyna, šienauti, 
rašyba, ošia, ešeriai, 
išėjo, iškėlė, išbėgo, 
išpylė, išlindo, iškeitė, 
lopšinė.

Š
Lašiniai, puošia, 
dešinė, keršija, 
tarškina, kaukši, pokši, 
veršiukai, taškeliai, 
aikštelė, paukšteliai, 
brūkšniai, plekšnė, 
viešnia, rūgštynė, 
moteriškė, raukšlė, 
tėviškė.

Pakartokite žodžius.
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Pakartokite sakinius.

Sigutė atsinešė ledų.

Vaikai skynė vyšnias ir obuolius.

Maišelyje radau du šaukštus ir šakutę.

Lopšyje gulėjo mažasis Šarūnas.

Šarūnas moka gražiai rašyti.

Obels šakos lūžta nuo obuolių.

Per šventes šoksiu ir dainuosiu.

Spintelėje padėtas varškės sūrelis.

Arvydas rinko riešutus ir dėjo į dėžę.

Vaikai krosnį pakūrė šakomis.

Saulė švystelėjo ir vėl dingo.

Krūtinėje plaka stipri širdis.

Dėdė įsikišo ranką į kišenę.

Švyturys rodo kryptį laivams.

S - Š

Skaityti ir tarti žodžius lėtai.



Garsų S – Š  tarimo 
įtvirtinimas 
žodžiuose ir 
sakiniuose



Kas įeis į šią pilį?S - Š



Pavadinkite paveikslėlius. Ant 
fotelio „padėkite” daiktus, kurių 

pavadinimuose yra garsas Š.



Pakartokite  žodžius.

Šeria, šernas, kišenės, pušelės, 
lašelis, veršelis, ešerys, šėrė, epušė, 
košė, lepšės, mušė, nešė, ošė, pešė, 
rašė, plėšė, šildo, širšė, šitaip, šitiek, 
šiluma, kiaušinis, vaišinasi, dešinė, 
šyla, šįryt, pušynas, šiaurė, šiaudas, 
maišiau, piešiau, rašiau.

S - Š



Pakartokite  sakinius.

Sargas Šarūnas ilgai negrįžo iš darbo.
Eik ieškoti savo draugų.
Visą dieną blaškėsi vėjas.
Uždek šviesą ir išeik.
Ten auga obuoliai ir kriaušės. 
Sustojo mašina aikštės viduryje.
Didžiulė medžio  viršūnė.
Kokie šilti lietaus lašai.

Išėjo tėvas su visais vaikais.
Meška išlindo iš krosnies.
Švarkelis ir kelnės pasidarė ankšti.
Aukštai skrido lėktuvai  miško link.
Švilpė aplinkui didelis vėjas.
Mūsų laivą nešė į krantą.
Išgirdome baisų triukšmą.
Pasišiaušė višta ir nubėgo.



Garsų 
tarimas 

žodžiuose ir 
sakiniuose 



Vieną kartą išsiruošė šie pieštukai  į kelionę. 
Važiuodami sutiko:



Besimokydamas nykštukas užsimanė 
pavalgyti.  Ką paims iš krepšio?



Štangos, ankšta, aukštas, aušta, 
mankšta, pokštas, aukštai, lukštas, 
pirštas, bokštas, šaukštas, aukštaitė, 
štai, kepštelėjo,gurkštelėjo,pykštelėjo, 
paukštelis, aikštės, inkštė, lėkštės, 
koštuvas, muštuvas, tuštuma, 
neštuvai, pieštukas, aštuoni, švarus, 
švarkas, švarus, atšvaitas.

Perskaitykite arba pakartokite 
žodžius.



Pakartokite  sakinius.

Meška neša. Šalnė piešia. Kiškis miške. Aušta
aušra. Ošia miškas. Šiandien atšilo. Šeši šimtai. 
Laša lašelis. Aukštos pušys. Švilpia vėjas. 
Miške matėme lūšį. Višta deda kiaušinius. 
Noksta vyšnios. Rišu šalikus.Šalnė išplovė
lėkštę. Šeimininkė neša vištas. Aušra rašo
laiškus. Višta padėjo kiaušinį. Miške šūkauja
vaikai. Šunys plėšo šaliką. Šarūnė valgo
šokoladą. Aušra iškepė kiaušinį. Alė šukuoja
šuniukus. Šarūnui nupirko šautuvėlį.



Garsų  S - Š tarimas 
žodžiuose, 
sakiniuose



Apie ką galvoja peliukas Mikis?
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Šarūnė 
nusipirko .... 

varškę pirštines švilpuką lėkštę

kriaušę

vištą

plekšnę
maišelį

šaukštą

šluotą
šarką



Triušis, maišiukas, 
laiškas, švarkas, 
kišenės, paštas, 
raštas, šokis, 
maištas, mūšis, 
kaštonas, braškės, 
vyšnios, šimtas, 
riešutėlis, šluotos, 
aukštas. 

Šovinys, šalis, 
šprotas, atšvaitas, 
šlaunis, kriaušės, 
šulinys, ašaros, 
rašiklis, lašas, 
kamštis, trešnės, 
vikšras, pirštas, 
brūkšnys, 
šaukštas.

Pakartokite žodžius.



Išgirdau baisų triukšmą.
Toks rūgštus šitas obuolys.
Medžio šaknys jau nuvytusios.
Traška visi vežimo šonai.
Po lietaus pasidarė šalta.
Išlipau ant kranto ir nusišypsojau.
Pro miškelį tekėjo upeliukas.
Tarp pušelių saulė kyla.
Girdžiu lėkščių skambėjimą.
Kiškelis paspruko nuo mirties.
Aš parnešiu šilko skarą.
Lapė atnešė šernui gilių.
Debesyse atsirado ugnies plyšys.
Jonui akyse prašvito.
Nešu kibirėlį vandens.

Pakartokite sakinius.



GARSŲ  S - Š 
TARIMAS 

ŽODŽIUOSE IR 
SAKINIUOSE



KLAUSYKITE ...

Vieną kartą nuėjo   ŠARŪNAS į  zoologijos sodą. Ten

pamatė                  . Šalia narvo stovėjo                     

šeimyna. Netoli vaikščiojo               .  Žolę pešė              .

Ant pušies buvo nutūpusi                   . Virš medžių skraidė 

taškuotos . Visą dieną  . Šarūnas šokinėjo iš džiaugsmo.

Pamatė tiek daug  žvėrelių.



Paimti . Pašukuoti . Užšokti ant           .

Nušluostyti                  . Valgyti             .   Nešokti ant               .

Parnešti                 .  Nuskinti                     . Parvežti 
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Šis karalaitis  
moka:

Taškyti 
vandenį

Maišyti 
košę

Piešti 
šunį

Rašyti 
laišką

Naršyti 
internete

Rengti 
šventes

Šauti į 
taikinį

Nešioti 
šautuvą

Garsiai 
švilpti



Vaikai nešūkauja, kai  močiutė šalia 
miega.
Šarūnė  riša broliukui šaliką.
Uršulė parnešė mamytei šokoladą.
Šunelis plėšo fotelio apmušalą.
Atbėgau pirmoji prie finišo.
Šarūnas kemša ir kemša šokoladą.
Šalnė laimėjo šaškių partiją.
Ilgiuosi savo tėviškės.
Širdelė raudona- jautri ir karšta.
Šalta kaip ledinė   širdelė balta.

S - Š



Kartu su pavasario saule, 

Šv. Velykomis į žemę
sugrįžta gyvenimas ir 

džiaugsmas.

Tesugrįžta jis  į Jūsų
namus ir į Jūsų širdis.



Pavasario šventė

Velykos. Velykos. Pavasario šventė,
Ir bundančioj žemėj taip miela, šviesu –
Žibutės dabina upelio pakrantę,
Žibutės dabina mūs širdis visų.

Velykos – čirena linksmai  vyturėlis,
Velykos – jam  taria  laukai  ir  šilai.
Tuoj skleisis, tuoj skleisis čia baltosios gėlės
Ir liepose švilpaus visi inkilai.

Perskaitykite tėveliams šį eilėraštį.
Pasakykite apie kurią pavasario šventę 

kalbama eilėraštyje.



Kiškutis ruošiasi Šv. Velykoms. Su savo vaikučiais kiškučiais 
dažys ne tik kiaušinius, bet ir ruoš  šventinį   stalą. 
Pirks.... 



Svogūnas
šiluma

Kiškis
samanos Šviesa

stirna

Miškas
pušis

Paukštis
šarka

Maistas
skruzdė

Senelis
veršis

Lašas
maišas

Pakartokite arba 
perskaitykite  žodžius.



Kaštonai, lašnoja, tešla, našlaitė, vaškas, 
mėšlas, tušas, dušas, pirštas, laiškas, 
šernas, šaldytuvas, pieštukas, iešmas, 
braškės, vištytės, šarkos, šluotos.

Perskaitykite arba pakartokite 
žodžius.



Pušyne visada grynas oras.
Pro debesis išlindo saulutė.
Saulė jau buvo aukštai pakilusi.
Pietums valgysime pienišką sriubą.
Pro langą pasirodė šviesa.
Šiandien yra šeštadienis.

Du berniukai ėjo miško takeliu.
Šluojame sodo takelius.
Šuo  dantimis nešasi kaulą.
Bitelės išlėkė iš avilio.
Iš kiaušinių iškepiau kiaušinienę.
Aušra parašė Sauliui laišką.

Perskaitykite arba pakartokite 
žodžius.
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