
LOGOPEDO REKOMENDACIJOS SAVAITEI 

Balandžio 6–10 d. 

 

1. Vadovaudamiesi mano parengtu lankstinuku „Smulkiosios motorikos lavinimas“ atlikite bent vieną pratimą smulkiąjai motorikai lavinti. 
2. Vadovaudamiesi lankstinuku „Pūtimo pratimai“ atlikite bent vieną pūtimo pratimą. 
3. Artikuliacinės mankštos pratimus atlikite tuos, kokio garso vaikas netaria žiūrėdami į rekomendacijas lankstinukuose „Taisyklingai tariu garsą 

...(S, Š, R, K)“. 
4. Atlikite lentelėje pateiktas užduotis. 

Garsinės analizės ir sintezės 
mokymas 

Žodyno plėtojimas Gramatiškai taisyklingos kalbos 
formavimas 

Rišliosios kalbos ugdymas 

* Garsiai skaitome pirmą 
greitakalbę. Vaikas klausosi ir 
stengiasi išskirti dažniausiai 
kartojamą garsą. Ištaria jį. 
* Greitakalbę skaitome dar kartą 
drauge su vaiku. Jis pats mėgina 
pakartoti sakinį. 
 
Greitakalbės: 
GERVĖ GĖRĖ GERĄ GIRĄ, 
GERVĖ GERĄ GIRĄ GYRĖ. 
 
PONAS PETRAS PIRKO PUPŲ, 
PUPOMIS PENĖJO PARŠIUKĄ. 
 
SENAS SENIS IR SENUTĖ 
ATSISĖDĘ BULVES SKUTA. 
 
RYTĄ ROMAS ROPĘ ROVĖ, 
ROMAS ROPĖS NEIŠROVĖ. 
 

Kalbėdami daiktus turime vadinti 
taisyklingai. 
*Perskaitykite daikto pavadinimą. 
Vaikas turi surasti reikiamą 
paveikslėlį. Radęs jį parodo ir 
ištaria daikto pavadinimą. 
* Vaikas iš eilės pasako nurodytų 
daiktų pavadinimus. 
 

 

Iš vieno žodžio galime padaryti kitą 
panašų žodį. 
*Jei yra galimybė rodykite po vieną 
paveikslėlių porą. Rodydami pirmą 
paveikslėlių porą skaitykite pavyzdį. 
Paaiškinkite vaikui, kad vieta, kur auga 
daug beržų, vadinama beržynu. Paskui 
iš eilės žemyn rodome kitų paveikslėlių 
porą, o vaikas pats sako žodžius: 
PUŠIS-PUŠYNAS. Jei vaikui sunku 
įvardinti pirmą žodį, jį pasakykite Jūs, 
o vaikas lai pasako antrą žodį.  

* Vaikas aiškina kiekvieną 
paveikslėlį – pasako ką jame mato. 
Puiku, jei išeina kelių sakinių rišlus 
pasakojimas. 
* Užduotį atliekame, kaip ir praeitą 
savaitę, užduodami vaikui pateiktus 
klausimus, o vaikas į juos atsako 
vienu žodžiu. Klausimų kiekį Jūs 
derinkite prie savo vaiko. Nebūtina 
užduoti visų. Tegul užduoties metu 
vyrauja gera emocija, o vaiko 
motyvacija atlikti užduotis stiprėja. 
* Jei viskas puikiai pavyksta, galite 
apsikeisti vaidmenimis. Tegul 
vaikas Jums užduoda klausimus.  
 



BŪGNĄ BUBINA BERNIUKAI, 
BUBSI BŪGNAS BUBINUKAS. 

 
 

 
 

Tikiuosi aiškiai pateikiau užduotis, kilus klausimams skambinkite tel. 865536672 arba rašykite el. p. tinguma@gmail.com 

Logopedė Kristina Gumauskienė 

 

mailto:tinguma@gmail.com

