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Kas pasislėpė UŽ? 

Kas atsistojo PRIEŠ?



Mieli tėveliai, 
toliau tęsiame pažintį su prielinksniais

 Prieš pateikdami vaikui klausimą, pateikite pavyzdį, kokio atsakymo norite, kad vaikas  Prieš pateikdami vaikui klausimą, pateikite pavyzdį, kokio atsakymo norite, kad vaikas 

žinotų ko iš jo tikitės.

 Perskaitykite vaikui klausimą.

 Būtinai išlaukite vaiko atsakymo.

 Jei matote, kad Jūsų vaikučiui tai per sunki užduotis, padėkite jam. Jei matote, kad Jūsų vaikučiui tai per sunki užduotis, padėkite jam.

 Neskubėkite ir Jūsų užsiėmimas bus linksmas ir sėkmingas.
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Kur stovi paršelis?                                   Kur pasislėpė paršelis?
Paršelis stovi prieš tvorą.                         Paršelis pasislėpė už tvoros.
Kur stovi paršelis?                                   Kur pasislėpė paršelis?
Paršelis stovi prieš tvorą.                         Paršelis pasislėpė už tvoros.



Kur stovi karvytė?                                 Kur užlindo karvytė?
Karvytė stovi prieš tvorą.                      Karvytė užlindo už tvoros.
Kur stovi karvytė?                                 Kur užlindo karvytė?
Karvytė stovi prieš tvorą.                      Karvytė užlindo už tvoros.



Kur pasislėpė voveraitė?                          Kur stovi voveraitė?
Voveraitė pasislėpė už grybo.                  Voveraitė stovi prieš grybą.
Kur pasislėpė voveraitė?                          Kur stovi voveraitė?
Voveraitė pasislėpė už grybo.                  Voveraitė stovi prieš grybą.



Kur yra berniukas?   Berniukas yra už suolo; už durų; už namo; už tvoros; už 
statinės; už užuolaidos.
Kur yra berniukas?   Berniukas yra už suolo; už durų; už namo; už tvoros; už 



Kur tupi kačiukas? Prieš dėžę. Kur tupi šuniukas? Prieš būdą. Kur tupi pelytė? 
Prieš sūrį. Kur guli šuniukas? Prieš būdą. Kur yra kamuoliukas? Prieš meškutį. 
Kur yra pelėdžiukas? Prieš dėžę.

Kur tupi kačiukas? Prieš dėžę. Kur tupi šuniukas? Prieš būdą. Kur tupi pelytė? 
Prieš sūrį. Kur guli šuniukas? Prieš būdą. Kur yra kamuoliukas? Prieš meškutį. 
Kur yra pelėdžiukas? Prieš dėžę.



Žaidimas ,,Surask“

 Padėkite daiktą, žaisliuką. 

 Vaikui nusakykite jo buvimo vietą, pvz.: meškiukas yra prieš šaldytuvą, lėlytė 

yra už sofos.

 Be papildomų instrukcijų vaikas turi rasti padėtą daiktą. 
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Prielinksnių UŽ ir PRIEŠ įtvirtinimui galite 
pasiūlyti pažaisti ir šį žaidimą.

https://wordwall.net/play/1219/948/326?fbclid=IwAR1rmMkLVNBX
4mGKs6mQNMZ76c0shNBElo7UY2McdI7GoJhtwJomhIzZww
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Dėkojame, kad žaidėte mūsų pasiūlytus žaidimus ir 

sugalvojote panašių savų.

Tikimės, kad gerai praleidote laiką. 

Nuotraukų laukiame el. paštu

parodele@kaunozaliakalniold.lt
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