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Mokomieji tikslai:  
 

1. Mokyti rašyti diktuojamus žodžius, sakinius. 
2. Tobulinti garsinės analizės, sintezės įgūdžius. 
3. Mokyti skaityti / tobulinti skaitymo įgūdžius. 

 
 
Lavinamieji tikslai: 
 

1. Lavinti girdimąjį suvokimą. 

Uždaviniai: 
 
Remdamiesi savo turimomis bei įgytomis žiniomis, praktiniu bandymu ir žodiniu mokytojos 
aiškinimu, mokiniai gebės: 
 

1. perskaityti žodžius; 

2. parašyti/ nurašyti  diktuojamus žodžius. 
  

Užduotys: 

1. Mokiniai pavadina raides, perskaito žodžius arba sakinius. 

2. Mokiniai rašo diktuojamas raides, žodžius, sakinius. Mokinys naudojasi lapu – 

pasitikrina ar teisingai parašė, jei reikia, išsitaiso klaidas. Mokiniai, kurie negeba rašyti 

diktuojamų žodžių, juos nurašo. 
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a o ė s š l m 
 

Ola,  ošė,  aš, 

salė,   sala, 

mama, laša, 

sėmė, lėlė. 
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Lapė,   upė, 
pupa,   ropė, 
sesė,    pusė, 
supa,   lupa, 
rašo,    pelė, 
musė,  peša. 
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Katė,   saga, 
šaka,   data, 
kėlė,   gėlė, 
tarė,   sagė, 
guma,   darė, 
sakė,   dėmė. 
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Vaga,   burė, 
nata,    bėda,  
lova,   basa,  
mano,   nėrė, 
movė,   rovė. 
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Lina, pynė, 
supa,   lūpa, 
rūta,         pila, 
gynė,  lipo, 
Sima,     dygo, 
kyla,  gilė.  
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Namas,  
lapas,  mūras, 
voras,  ponas, 
lašas,  naras, 
padas,  Lukas, 
vyras,  batas.  

 
 

                                    



DIKTANTAI parengė  specialioji pedagogė Ana Stankutė 

                                    
Pilis, vinis, 
avis,   pušis, 
genys,   senis, 
pušys,  lokys, 
medis,   ožys, 
pušis, ežys.  
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Dovana, Rūta, 
pasaka, katinas, 
rašalas, senelis, 
paroda, Danutė, 
pipiras, koja, 
Simona, ratas. 
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Erelis, baltas, 
gervė, sesutė, 
pirmas, ranka, 
paltas,  varlė, 
lokys, Lukas, 
žuvis, dukra.  
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Šuo loja. 

Sesė supa lėlę. 

Katė veja pelę. 

Lina geria pieną. 

Kyla saulė.  

Genys kalė medį. 
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Ona garsiai šaukia.  
Katė kantriai laukia.  
Vėjas stipriai ūžia. 

Šuo godžiai geria. 

Pelė tyliai graužia. 
Varlė garsiai kvaksi. 
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