Aa
Šį garsą dažnai taria
mamos migdydamos
vaikus: Aaa, aaa.

Koks pirmasis šių
žodžių garsas?
Kaip vadinama tą
garsą žyminti raidė?

AŠARA

ADATA

ASILAS

Kas čia pavaizduota? Ar yra žodžiuose A raidžių?
Parodyk jas ir nuspalvink.

KOVAS

KATĖ
2

RAGANA

A Agnė Adas Anglija ...............

pasakyk daugiau
vardų su A.

a agurkas raketa Šaras ...............

pasakyk daugiau
žodžių su a.

Nuspalvink raides, įrašyk savo raidžių:

AAAAaaaaA A A A

......

Kurių daiktų varduose yra A raidžių? Nuspalvink tas raides.
Apibrauk žodžius, kuriuose nėra nė vienos A raidės.

gandras

voverė

lėlė

žvirblis

dronas

Įrašyk raides, kad žodžiai atgytų.

ANAN

S

VARN

S

BAN

N

PELĖD
3

S

K

MIN

S

TAR

KON

S

Oo
Jį žmonės taria, kai
kuo nors stebisi: Oo!

Koks pirmasis šių
žodžių garsas?
Kaip vadinama tą
garsą žyminti raidė?

OLA

ORDINAS

OTAS

Kas čia pavaizduota? Ar yra žodžiuose O raidžių?
Parodyk jas ir nuspalvink.

DRONAS

ROBOTAS
4

BEGEMOTAS

O Olė Ogis Onuškis ...............

pasakyk daugiau
vardų su O.

o lova kokosas Roma ...............

pasakyk daugiau
žodžių su o.

Skaityk, spalvink raides, įrašyk savo raidžių:

AOA OAO AA OO

aoa oao aoo

A A O O O A O AAOA

.........

Ar yra O raidžių šių daiktų varduose? Įrašyk jas:

R

BALI

NAI

P

MID

RAS

BUOLYS

Nupiešk TORTĄ su tiek
žvakučių, kiek tau metų.
Tark: „NORIU TORTO.“
Kiek O raidžių yra tuose
žodžiuose?
Kaip smagu, kad aš gimiau, –
torto gausit pagaliau!

Užbrauk korteles, kuriose
nėra A ir O raidžių.
Nuspalvink A ir O raides.

KĖDĖ
KIŠENĖ
TORTAS
5

ROKAS
SODAS
PELĖ

Ėė
Jį taria susiginčiję
draugai: Ėėė, čia
mano žaislai.

Koks pirmasis šių
žodžių garsas?
Kaip vadinama tą
garsą žyminti raidė?

ĖDALAS

ĖRIUKAS

Ar yra žodžiuose Ė raidžių? Parodyk jas, nuspalvink.

VARLĖ

GĖLĖ
6

SKRUZDĖLĖ

Dd
Koks pirmasis šių
žodžių garsas?
Kokia pirmoji raidė?

DELNAS

DUONA

DEBESYS

Ar yra žodžiuose D raidžių? Nuspalvink jas.
Kuris žodis kuriam paveikslui tinka? Perskaityk, sujunk linijomis.

PELĖDA

KALENDORIUS

PIRAMIDĖ

BALANDIS
42

D Dovilė Domas Danija ..............
d duona riedis Klaipėda ............

pasakyk daugiau
vardų su D.
pasakyk daugiau
žodžių su d.

Skaityk, spalvink raides, įrašyk praleistas raides.

da do dė

bėda – dėdė būda – dūda

DĖ. . . Ė . . . Ė. . . Ė DŪ. . . A . . . Ū. . . A BŪ. . . A
dėdė darbas delnas durys
dirigentas Dovilė Dovydas
daro dirba deda dunda dabar
Medus ne visada saldus.

du dvi
dar dėl
do re mi

Skaityk, įrašyk B, D, P raides.

Domanto dronas
Domantas turi didelį droną. Dėdės dovana.
Tas dronas išmanusis. Su kamera. Ir dar vartosi
ore – kras akro atas.
Domanto dronas pakyla virš so ybos ir nardo.
Varnos ir šarkos ste isi: oo, koks linksmas
kranklys! Domanto sesė Dovilė sako:
– Šitas ronas – kras ste uklas. Mane mato
iš de esų.
Domantas šy sosi: dėdės ovana pasakiška!
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