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Klasė    1 

Tema Garsas ir raidė Š. 

Uždaviniai:  

1. Atlikdama įvairias užduotis susipažinsi su raide ir garsu Š, atpažinsi raidę Š tarp kitų raidžių, 

rasi ją žodžiuose. 

2. Mokyti taisyklingai pavartoti prielinksnius, pagal paveikslėlius pasakant kur yra šuo. 

3. Tobulinti garsinės analizės įgūdžius, nustatant pirmą žodžio garsą ir priskiriant paveikslėlį 

atitinkamai raidei. 

4. Mokyti spausdintinių raidžių (A, S, Š) rašybos, užrašant jas įvairiais būdais: smėlyje, 

magnetinėje piešimo lentoje. 

5. Lavinti atmintį, žaidžiant žaidimą "Kas pradingo" 

Metodai: raidžių rašymas smėlyje, IKT naudojimas, palyginimas, demonstravimas, stebėjimas, 

aiškinimas, pasakos klausymasis, žaidimas "Kas pradingo?". 

Pamokos eiga 

I Įvadinė dalis 

- Atidžiai paklausyk ir pasistenk atspėti, kas slepiasi mano maiše: 

 Jį žmonės augina namuose. 

 Jo kailis švelnus. 

 Jis nemėgsta kačių. 

 Jis moka loti... 

- Įkišk ranką į maišą ir rankyčių bei pirštukų pagalba pažiūrėk ar atspėjai. 

- Ar gali pasakyti, kokiu garsu prasideda žodis ŠUO ? 

- Šiandien mes susipažinsime su raide Š. O tu atidžiai dirbdama, atlikdama įvairias užduotis 

išmoksi pažinti raidę Š tarp kitų raidžių, surasi ją žodžiuose. O šuniukas Šnypštukas stebės kaip 

tau sekasi. 

 

II Pagrindinė dalis  

1. Garso ir raidės S kartojimas. 

- Tu jau pažįsti raidę S, surask ją tarp kitų raidelių ir gražiai ištark jos vardą. (Pasitiksliname 

raidės tarimą, liežuvio padėtį) 

2. Raidė ir garsas Š. 
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- Noriu tave supažindinti su raide Š. Pažiūrėk, ji yra raidės S sesuo. Pasakyk, kuo šios raidės 

panašios ir kuo skiriasi.(Palyginamos raidės, jei reikia-padedama užvedamųjų klausimų 

pagalba. Aptariamas garso Š tarimas, lėžuvio padėtis.) 

3. Raidės  Š rašymas ore. 

4. Raidės  Š puošimas lipdukais. 

5. Sakinių sudarymas pagal paveikslėlius. 

- Pažiūrėk, pagalvok ir pasakyk, kur yra šuniukas. 

6. Raidės Š rašymas smėlyje ir magnetinėje lentoje. 

- Ar mėgsti vasarą ilsėtis prie jūros? 

- O ar pieši ant smėlio? 

- Pabandykime ant smėlio parašyti raidelę Š. 

- Parašyk ją štai šitoje lentutėje. 

7. Atminties lavinimas "Kas pradingo?". 

8. Garsinės analizės pratybos. 

- Pavadink paveikslėlius ir pasakyk, koks pirmas garsas? 

- Kur tokia raidė? Nuvesk paveikslėlį pas raidę. 

9. Raidės Š radimas tarp kitų raidžių. 

- Tu jau atlikai labai daug įvairiausių užduočių ir tau liko jau visai nebedaug. Susikaupk ir 

surask visas Š raides šiame lape, nuspalvink jas. 

10. Raidės Š radimas žodžiuose. 

- Surask visas raides Š žodžiuose. 

 

III Baigiamoji dalis 

- Su kokia radele šiandien tave supažindino šuniukas? 

- Kas tau labiausiai patiko šioje pamokoje? 

- Kas geriausiai sekėsi? 

- Kas buvo sunku? 

- Šuniukas tau labai dėkingas už gražų darbą. O aš tavo darbą vertinu..... ir dovanoju lipduką... 

 

 

 

 

 


