
LOGOPEDO REKOMENDACIJOS SAVAITEI 

Balandžio 20–24 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 priebalsį 
(r, l, m, n, v, j, s, š, z, ž). Vaikas į 
jį įsiklauso ir mėgina pasakyti 
šiuo garsu prasidedančių žodžių iš 
pateikto paveikslėlio.  

Gyvūnai juda labai įvairiai. Jų judėjimą 
vadiname skirtingai. 
* kas kaip juda? Prisink ir pamėgdžiok 
šių gyvūnų judesius. 
* klausiame, pavyzdžiui:  KAS 
ŠOKUOJA? Vaikas, žiūrėdamas į 
paveikslėlius, atsako: VARLĖ. 
Atsakęs pamėgdžioja judesį arba jį 
parodo rankomis. Galime mėgdžioti 
kartu su vaiku. 
* Vaikas žiūri į paveikslėlį ir sako, kaip 
juda gyvūnas: KREGŽDĖ SKRAIDO. 
Pasakęs mėgdžioja judesį. 
 

Iš dviejų žodžių galime sudaryti 
vieną naują žodį. 
* Pirmiausia įvardiname visus 
daiktų pavadinimus. 
* Rask daiktus, kurių pavadinimai 
sudaryti iš šių žodžių. Skaitome 
žodžius pagal pavyzdį: PELES ĖDA 
– PELĖDA.  Paprašome vaiko 
parodyti tą paveikslėlį. 
 

 

* 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: 
rožė, suolas, šalmas, šalikas, 
lašas, maišas, namas, vynuogė, 
ropė, voras, žirnis, muilas, 
jūreivis, zylė, fotelis, juosta. 

 

  Atsakymai: pelėda, šilagėlė, 
malūnsparnis, kiaurasamtis, 
gandralizdis, kiškiakopūstis, 
sportbatis, rankšluostis, kopūstlapis, 
žuvėdra, laiškanešys, voratinklis. 

 
 

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

Logopedė Kristina Gumauskienė 
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