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1.Tikslas:  

1.Šalinti rašomosios kalbos sutrikimus. 

2.Uždaviniai:  

1.Ugdoma rašytinė kalba, formuojami taisyklingos rašybos ir skaitymo įgūdžiai. 

2.Skatinamas noras domėtis kalba ir ugdomas poreikis tobulinti savo rašytinę kalbą.  

3.Vertinimas: mokinio pasiekimai pratybų metu vertinami žodžiu, o I ir II  pusmečių pabaigoje - 

vertinami įrašant logopedo dienyne „sutrikimas pašalintas“, „sutrikimas iš dalies pašalintas“, 

„sutrikimas nepašalintas“. 

4.Turinys: 

2 klasė 

 

Eil.Nr. Temos Pastabos 

1.  Mokinių sakytinės kalbos, rašymo ir skaitymo įgūdžių 

tikrinimas. Tėvų bei mokytojų konsultavimas. 

 

2.  Įvairios garsinės analizės ir sintezės užduotys, žaidimai.  

3.  Trumpieji ir ilgieji balsiai i, y, jų diferencijavimas. 

Foneminės klausos lavinimas. 

 

4.  Žodžių su i, y garsinė analizė, rašymas, skaitymas.  

 

5.  Trumpieji ir ilgieji balsiai u-ū, jų diferencijavimas. 

Foneminės klausos lavinimas. 

 

6.  Žodžių su u, ū garsinė analizė, rašymas, skaitymas.  

 

7.  o-uo skyrimas, taisyklingas tarimas, rašymas, skaitymas.  

 

8.  Žodžių su u ir uo garsinė analizė, rašymas, skaitymas.  

 

9.  Balsių e-ė diferencijavimas, foneminės klausos lavinimas.   

 

10.  Žodžių su e, ė garsinė analizė, rašymas, skaitymas.  

 

11.  ė-ie diferencijavimas. Žodžių su ė ir ie garsinė analizė, 

rašymas, skaitymas. 

 

12.  Priebalsių kietumas ir minkštumas. Foneminės klausos 

lavinimo pratimai. 

 

13.  Žodžių su kietaisiais ir minkštaisiais priebalsiais  garsinė 

analizė, rašymas, skaitymas. 

 

14.  Dusliųjų ir skardžiųjų priebalsių (s-z, š-ž, c-dz, č-dž, k-g, p-

b, t-d) diferencijavimas. Foneminės klausos lavinimo 

pratimai. 

 

15.  Žodžių su dusliaisiais ir skardžiaisiais priebalsiais (s-z, š-ž, c-

dz, č-dž, k-g, p-b, t-d) garsinė analizė, rašymas, skaitymas. 

 

16.  Pratybos balsiams ir dvibalsiams skirti.  

 

17.  Skaitymo įgūdžių lavinimo pratybos.   

 

18.  Kalbiniai žaidimai, viktorinos, kryžiažodžiai.  

 

19.  Kartojimo ir įtvirtinimo pratimai.   

 

 

 

 

 

 



3 klasė 

 

Eil.Nr. Temos Pastabos 

1.  Mokinių sakytinės kalbos, rašymo ir skaitymo įgūdžių 

tikrinimas. Tėvų bei mokytojų konsultavimas. 

 

2.  Žodžiai su minkštumo ženklu ir priebalsiu j.  

 

3.  Foneminės klausos lavinimo pratybos kietiesiems ir 

minkštiesiems priebalsiams skirti.  

 

4.  Kietųjų ir minkštųjų priebalsių diferencijavimas, 

įtvirtinimas rašytinėje kalboje. 

 

5.  Foneminės klausos lavinimo pratybos skardiesiems ir 

dusliesiems priebalsiams skirti.  

 

6.  Skardžiųjų ir dusliųjų priebalsių diferencijavimas, 

įtvirtinimas rašytinėje kalboje. 

 

7.  Pratybos e-ė-ie skirti.  

 

8.  Pratybos ilgiesiems ir trumpiesiems (i ir y, u ir ū) 

balsiams skirti. 

 

9.  Daugiaskiemenių žodžių garsinė analizė, sintezė ir 

rašymas. 

 

10.  Minkštumo ženklo rašymas žodžiuose.  

 

11.  Žodžių su supanašėjusiais priebalsiais garsinė analizė, 

sintezė ir rašymas. 

 

12.  Balsių ir dvibalsių (o-uo, ė-e-ie) diferencijavimo pratybos.   

 

13.  Žodžių su mišriaisiais dvigarsiais garsinė analizė, 

rašymas. 

 

14.  Žodžių darybos pratimai (sudaryti žodžius su priešdėliais, 

priesagomis). 

 

15.  Skaitymo įgūdžių tobulinimo pratybos. Intonacija: tekstų 

su klausiamaisiais, šaukiamaisiais sakiniais bei dialogais, 

skaitymas. 

 

16.  Kalbiniai žaidimai, viktorinos, kryžiažodžiai.  

 

17.  Kartojimo pratybos.  

 

 

4 klasė 

 

Eil.Nr. Temos Pastabos 

1.  Mokinių sakytinės kalbos, rašymo ir skaitymo įgūdžių 

tikrinimas. Tėvų bei mokytojų konsultavimas. 

 

2.  Ilgieji ir trumpieji balsiai, jų skyrimas.  

 

3.  Priebalsių kietumas ir minkštumas.  

 

4.  Žodžių su priebalsiu j garsinė analizė ir sintezė.  

 

5.  Sudurtinių žodžių su jungiamuoju balsiu analizė.  

 

6.  Sudurtinių žodžių garsinė analizė, skaitymas, rašymas.  

 



7.  Skardieji ir duslieji priebalsiai. Žodžių garsinė analizė ir 

sintezė. 

 

8.  Balsių ir dvibalsių diferencijavimo pratybos.  

 

9.  Žodžių su supanašėjusiais priebalsiais garsinė analizė ir 

sintezė, rašymas. 

 

10.  Žodžiai su minkštumo ženklu. Jų analizė, lyginimas, 

rašymas. 

 

11.  Daiktavardžio pilnojo ir sutrumpėjusio vietininko linksnio 

analizė, rašymas. 

 

12.  Būdvardžių garsinė analizė, rašymas.  

 

13.  Prieveiksmių garsinė analizė ir rašymas.  

 

14.  Veiksmažodžių su priešdėliais garsinė analizė.  

 

15.  Balsių, dvibalsių ir dvigarsių taisyklingas tarimas, 

rašymas. 

 

16.  Skaitymo įgūdžių tobulinimo pratybos. Intonacija: tekstų 

su klausiamaisiais, šaukiamaisiais sakiniais bei dialogais, 

skaitymas. 

 

17.  Kartojimo pratybos.  

 

 

5.Ištekliai:  

 Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis II klasei. 3 dalis. Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. 

Lucilijus, 2001 

 Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis II klasei. 4 dalis. Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. 

Lucilijus, 2001 

 Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis. 5 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. 

Lucilijus, 2000 

 Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis. 6 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. 

Lucilijus, 2002 

 Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis IV klasei. 7 ir 8 dalys (mokymo priemonių komplektas). 

Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2003 

 Diktantai 2-4 klasėms. Sud. Nijolė Budrytė. Lucilijus, 2002. 

 Skaitinukai 1-2 klasių mokinukams. L. Maziliauskienė. Lucilijus, 2003 

 Skaitiniai 3-4 klasių mokiniams. Sud. Vanda Dulskienė, Bronė Milienė. Lucilijus, 2004  

 Rašymo ir skaitymo užduotys. Vaikams, turintiems rašymo ir skaitymo sutrikimų. Sud. 

Nijolė Budrytė. Lucilijus, 2003.  

Skaitinukai 1-2 klasių mokinukams. L. Maziliauskienė. Lucilijus, 2003  

 Gimtosios kalbos taisyklių įsisavinimas per žaidimus. Angelė Laucienė, Rita Baltmiškienė. 

Lucilijus, 2000. 

 Įsiklausyk ir tark, skaityk ir rašyk. Salomėja Kaminskienė, Petronėlė Miliukienė, Ksenija 

Urbanavičienė, Valerija Vaitekūnienė. Šviesa, 2003. 

 Matyk, atpažink, skirk. Salomėja Kaminskienė, Petronėlė Miliukienė, Ksenja 

Urbanavičienė, Valerija Vaitiekūnienė.  Šviesa, 2003 

 I–IV klasių mokinių rašymo sutrikimų šalinimas. Eugenija Jakimavičienė. Lucilijus, 2000 

 „Šaltinėlis“ 1 klasei. Mokomoji kompiuterinė programa  

 „Įvardink daiktą“. Mokomoji kompiuterinė programa  

 Kompiuterinės mokomosios priemonės  

 

 
 


