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Raidė Ė. Antroji savaitė
Lavinama: atmintis ir klausymasis, kalbėjimas, suvokimas, motorika, sensorika
Retkarčiais pakartojame praėjusios savaitės užduotį: „žiūrime“ į raidę ė.
 Susėskite vienas priešais kitą ir aiškiai tarkite žodžius kėlė ir kelia. Žiūrėkite, kaip sudėtos jūsų ir vaiko lūpos:
Tardami E, lūpas tempiate į šonus, o tariant Ė – lūpo slieka pusapvalės. Parodykite šiuos skirtumus vaikui. Žodžius
pakartokite po keletą kartų.
Pasiimkite po veidrodį ir žiūrėdamį į jį kartokite žodžius.
Pamatiniai žodžiai atskirti ė ir e: tėtė, kelias – jie aiškiai suvokiami ir gana dažnai vartojami.
Kūrybinės užduotys namuose
 Turėkite nereikalingų siūlų, medžio lapų, kruopų, spalvotų popierėlių, rašiklį (pieštuką)
Išspausdinkite, parašykite didžiąją ir mažają ė (kitame puslapyje).
Pirmiausia pabandykte atskirti, tai e ar ė. Ko trūksta, kad e taptų ė? Pridėkite apskritimuką virš raidės (ne mažą
taškutį), kad būtų gerai matomas ir aiškus.
Dabar jau galime imtis darbo: kirpkite siūlo galiuką, atplėškite medžio lapo gabalėlį ir klijuokite į raidę. Akimirksniu
raidė taps spalvinga ir nuotaikinga. Akcentuokite tašką-apskritimą virš raidės.
Pojūčiai ir klausymasis
 Šiam žaidimui reikės smulkių prizų už gerai atliktą užduotį. Sutarkite, kas tai bus.
Susėskite šeimyniškai ratuku (mama, vaikas, -ai, tėtė), atsukdami vienas kitam nugaras.
Išvedžiokite ė raidę ant nugaros pirštu. Pasukčiaukite rašydami raidę be taško ir tikrinkite vienas kitą, ar teisingai
parašėte. Kuris pastebi klaidą, gauna sugalvotą apdovanojimą.
Dabar vedžiokite raidę ir tarkite: visi kartu ir atskirai, kada, kuris rašo, tačiau vienu metu – truputį trukdydami
vienas kitam.
Žodynas
 Šią savaitę išmokite žodį ėda.
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Žmonės ar
gyvūnai?
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O
paukščiai?

Ėda

Suvokimas
Tiesiog pažaiskite žaidimų iš Bitės puslapio: http://www.mokyklabite.co.uk/vaiku-kambarys Aktyvuokite žaidimą
Planeta, suraskite ir pažaiskite žaidimą Valgoma nevalgoma.
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