
LOGOPEDO REKOMENDACIJOS SAVAITEI 

Gegužės mėn. 4–8 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 

Kalboje yra žodžių, kurie skiriasi 
tik vienu garsu. 
* Ištariame vieno daikto 
pavadinimą: RASA. Vaikas 
įsiklauso. Tada, žiūrėdamas į 
paveikslėlius, jis pusbalsiu taria 
kitų daiktų pavadinimus. Ištaręs 
panašiai skambantį žodį, pakartoja 
jį garsiai: KASA. Žaidžiame keliatą 
kartų, siekdami vis greitesnių 
atsakymų. 

Rengimąsi nusakome skirtingais 
žodžiais. Reikėtų juos įsiminti.  
* Suvaidinkite pirmame 
paveikslėlyje vaizduojamą 
situaciją. Paimame šaliką ir 
paprašome vaiko: UŽSIRIŠK 
ŠALIKĄ. Tada klausiame, ką jis 
padarė. Vaikas atsako: AŠ 
UŽSIRIŠAU ŠALIKĄ. 
Paprašome vaiko atlikti atvirkščią 
veiksmą: NUSIRIŠK ŠALIKĄ. 
Klausiame ką jis padarė. Vaikas 
atsako: AŠ NUSIRIŠAU 
ŠALIKĄ.  Taip atliekame visus 
paveikslėliuose vaizduojamus 
veiksmus 
* Aptariame kiekvieną paveikslėlį, 
pateikdami klausimą: KĄ VEIKIA 
MERGAITĖ? KĄ VEIKIA 
BERNIUKAS? Vaikas į jį atsako : 

Daiktas gali būti vienas, o gali būti keli, 
daug.  
* Rodome paveikslėlius. Klausiame, 
kas nupiešta. Laukiame vaiko 
atsakymo: VIENAS BARSUKAS, DU 
BARSUKAI. Jei taip neatsako, 
atsakykite jūs. Toliau vaikas pats sako, 
kiek gyvūnų yra.  

 

Ką matai paveikslėliuose 
* Vaikas pasirenka kurį nors 
paveikslėlį ir pasakoja, kas jame 
nupiešta, o jūs klausotės. Vaikui 
baigus kalbėti, pasakykite, apie kurį 
paveikslėlį buvo kalbama. Vaikas 
pasakoja apie kitus paveikslėlius, o 
jūs „spėliokite“. 
* Skatinkite vaiką pasižiūrėti pro 
langą arba nueiti į kitą kambarį ir 
sugrįžus pranešti jums, kas ten 
vyksta, ką įdomaus pamatė. 



   
 
Paveikslėlyje esantys žodžiai: 
uodas, batas, dūda, gėlė, lėlė, būda, 
ratas, puodas, pienas, kasa, rasa, 
vienas, namas, bebras, šamas, 
zebras. 

MERGAITĖ RIŠASI ŠALIKĄ. 
MERGAITĖ MAUNASI 
KELNES. 

 

 

 
   

 

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

Logopedė Kristina Gumauskienė 
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