
LOGOPEDO REKOMENDACIJOS SAVAITEI 

Balandžio 27–30 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 

* Koks paskutinis šių žodžių 
garsas? 

   
 
Paveikslėlyje esantys žodžiai: 
spyna, meškerė, lėkštė, debesis, 
medus, morka, ausis, gitara, akis, 
inkilas, raketa, žolė, dėžė, vinis, 
saga, skrybėlė. 

Žmonės kalba, o gyvūnai skleidžia 
įvairius garsus. 
* Mėgdžiokite kurio nors gyvūno 
balsą, pavyzdžiui: BE-E-E. Vaikas 
turi atspėti, ką mėgdžiojame 
(AVIS). Pasakome koks žodis 
reiškia to gyvūno balsą: AVIS 
BLIAUNA: BE-E-E. 
* Klausiame vaiko: KAS 
BLIAUNA?  Vaikas, žiūrėdamas į 
paveikslėlius, atsako: AVIS. 
Skatiname pamėgdžioti to gyvūno 
balsą. Galite mėgdžioti  kartu su 
vaiku. 
* Vaikas pasako gyvūno 
pavadinimą (ŠUO) ir stengiasi 
prisiminti, kokiu žodžiu reiškiame 
to gyvūno balsą (LOJA). 

Sudaryk vieną žodį iš dviejų. 
* Aptarkite iš karto abu paveikslėlius. 
Pateikite klausimų apie vaikų išvaizdą: 
KOKIOS MERGAITĖS AKYS? 
Vaikas, žiūrėdamas į paveikslėlius 
atsako: MERGAITĖS AKYS 
MĖLYNOS. (KOKIOS BERNIUKO 
AKYS? – BERNIUKO AKYS 
RUDOS.) 
* Jūs apibūdinate mergaitės išvaizdą: 
MERGAITĖS AKYS MĖLYNOS. 
Klauskite vaiko, kaip trumpiau, kitaip 
galime pasakyti apie mergaitę. Vaikas 
apibūdina: MERGAITĖ MĖLYNAKĖ. 
Jei vaikui nesiseka, jūs pasakykite 
visus žodžius. Tada paklausinėkite 
kuris vaikas yra ilgakasis, juodaodis ir 
t.t.  
 
 

Kai norime pranešti kitiems, kas 
atsitiko, galime pasakyti trumpai, 
vienu sakiniu arba keliais sakiniais. 
* Vaikas įsižiūri į kiekvieną 
paveikslėlį ir pasako, kas įvyko: 
VAZA SUDUŽO.  
* Paskatinkite vaiką sudaryti ilgesnį 
sakinį: DIDELĖ MĖLYNA VAZA 
SUDUŽO. 
* Pasakykite aoie vaikų jausmus dėl 
įvykusių dalykų: MERGAITĖ 
IŠSIGANDO. Plėskite sakinius: 
MERGAITĖ IŠSIGANDO, NES 
VAZA SUDUŽO.  
* Skatinkite vaiką pasakyti kelis 
sakinius – trumpai papasakoti pagal 
kiekvieną paveikslėlį. 



 
Šuo-loja, balandis-burkuoja, 
karvė-mūkia, žvirblis-čirškia, 
avis-bliauna, antis-krykia, gaidys-
gieda, žąsis-gagena, kiaulė-
kriuksi, pelė-cypia, gegutė-
kukuoja, varlė-kvarkia, varna-
krankia, arklys-žvengia, katė-
miaukia. 
 

   

 

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

Logopedė Kristina Gumauskienė 
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