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Patarimai tevams 

Sis korteliL} rinkinys skirtas supazindinti jCisq vaik^ 
su gyvunais ir jq savybemis, taip pat pazinti raides. 
Mazylis ismoks sudaryti sakinius, sieti vaizdq su 
zodziu, pies zodynq ir ugdysis rastingumo jgudzius. 

Kaip jus galite padeti 
Atpazhimas 
Uzdenkite sakinj korteleje ir paprasykite vaiko atspe-
ti, koks cia gyvunas. 
• Jei vaikas atspes teisingai, parodykite sakinj. 
• Jei vaikas atsakys neteisingai, parodykite sakinj. 

Perskaitykite jj balsu. Pabrezkite svarbiausiq zodj -
pavyzdziui,„zebras". 

• Paprasykite vaiko pakartoti zodj„zebras". Sutel-
kite demesj j pirm^q raid^,„z" ir kit^ isskirtq raid? 

„b". Sykiu su vaiku apveskite raides pirstu ir balsu 
istarkite garsus„z" ir„b". 

• Perskaitykite sakinj, is jo vaikas daugiau suzinos 
apie gyvCin .̂ 

Papildomas darbas 
• Lai vaikas uzraso isskirtas raides ant atskiro lapo. 

Kartu su vaiku lyginkite zodzius kortelese, iesko-
dami tokiq paciq raidziq. 

• Skatinkite vaik^ sugalvoti zodzius, tinkamus tam 
gyvunui apibudinti, pavyzdziui:„Zebras turi..." 

• Skatinkite vaikq atpazinti zodzio garsus, pavyz-
dziui:„Zebras dryzuotas. Ar zodyje„dryzuotas" yra 
garsas„z"?" 



Uzduokite vaikui klausirriLi toliau isvardytomis ketu-
riomis temomis ir padekite atsakyti: 
• Buveine. Kur gyvena sis gyvunas? Kaip jis ginasi 

nuo priesq? Kuo jis minta? 
• Isvaizda. Kaip atrodo sis gyvunas? Kaip manai, 

kodel jis taip atrodo (slepiamosios spalvos, prisitai-
kymas prie aplinkos ir 1.1.)? 

• Elgsena. Kaip jis medzioja? Kur jis slepiasi? 
• Balsas. Kokius garsus gyvunas skleidzia? Ar jis 

balsu iesko poros, ar baido priesus? 

Kq daryti 
Apvedziojimas 
Paprasykite vaiko apvesti pirstu gyvuno pavadinimq 
popieriuje. Taip jis lavins rankq ir ismoks atpazinti 
zodzius. 

Zaidimai 
• Sumaisykite korteles. Paprasykite vaiko issirinkti 

penkias ir apie kiekvienq kq nors pasakyti. 
• Zaiskite tol, kol vaikas jsidrqsins ir apibudins visus 

paveiksleliL} gyvunus. 
• Pasirinkite vienq korteles pus? ir suskirstykite 

gyvunus j grupes - pagal kojij skaiciq, pagal 
spalvq, pagal dydj, pagal odos rusj ir 1.1. 

Visada pogirkite vaikq uz pastangas. Nespauskite prie 
mokslo persmarkiai. Jei vaikas nebejaucia malonu-

mo, padekite korteles / sa//. 


