
LOGOPEDO REKOMENDACIJOS SAVAITEI 

Balandžio 14 d. – balandžio 17 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 

* Vaikas ištaria vieną paveikslėlyje 
esančių daiktų pavadimą. Tardamas 
tęsia pirmą garsą ir įsiklauso. 
Vaikas turi pasakyti koks pirmasis 
žodžio garsas. Jei nepavyksta, Jūs 
ištarkite žodį ilgiau ištęsdami 
pirmąjį žodžio garsą.  
*ilgai tarkite kokį nors balsį (a, e, 
ū, o, ė, y). Vaikas į jį įsiklauso ir 
mėgina pasakyti šiuo garsu 
prasidedančių žodžių iš pateikto 
paveikslėlio.  

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. 

* Aptarkite kas nupiešta 
paveikslėliuose (VALGYKLA, 
MOKYKLA, ČIUOŽYKLA). 
*Skaitykite sakinius, o vaikas juos 
užbaigoia, vartodamas žodžius su 
priesaga –YKLA. 
* Skaitome klausimus, o vaikai pasako 
profesijų pavadinimus: KAS KERPA? 
– KIRPĖJAS. 
*pažaiskite kūrybinį žaidimą. Pateikite 
vaikui įvairių klausimų, pavyzdžiui: 
KAS GAUDO? – GAUDYTOJAS. 
Padėkite vaikui kartu linksmai 
spėliodami, kudami naujus žodžius. 

* Lėtai skaitykite pirmą sakinį. Po 
kiekvieno žodžio padarydami 
nedidelę pauzę. Su kiekvienu 
tariamu žodžiu ant stalo dėkite 
kortelę (kaštoną, sagą, pupą...). 
perskaitę sakinį su vaiku 
suskaičiuojame korteles – tiek 
žodžių yra sakinyje. Po to skaitykite 
antrą sakinį ir t.t. 
* skaitykite dviejų žodžių sakinį. 
Vaikas pagal paveikslėlį stengiasi 
pasakyti kuo ilgesnį sakinį. Drauge 
su vaiku kartokite jo sugalvotą sakinį 
ir dėkite ant stalo korteles. 
Suskaičiuokite, kiek žodžių yra 
sakinyje. Skatinkite vaiką pasakyti 
dar ilgesnį sakinį. 



  

 
 
Paveikslėlyje esantys žodžiai: eglė, 
ėdžios, avinas, yla, ežeras, ūsai, 
ūmėdė, ežys, asilas, ožys, ūdra, 
akmuo, ugnis, avilys, obuolys, ola. 

 

  

 
 

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

Logopedė Kristina Gumauskienė 
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