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PRITARTA: Rokiškio r. logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdyje  

2021-08-26, protokolo Nr.21-2,  metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Blažienė                             



 

1.TIKSLAS: plėtoti sakytinio kalbėjimo patirtį – klausytis, kalbėti išreiškiant save ir 

bendraujant su kitais, mokyti taisyklingai tarti garsus.  

2.UŽDAVINIAI:  

                             -     Lavinami pažintiniai gebėjimai (suvokimas, dėmesys, atmintis, mąstymas); 

       -     Lavinama motorika (artikuliacinė, smulkioji). 

       -     Tikslinamas kalbos supratimas, gramatinė sandara; 

       -     Tikslinamas ir plečiamas žodynas; 

-  Mokoma taisyklingo garsų tarimo; 

       -  Ugdomi kalba ir bendravimas (bendravimas, kalbos supratimas, ekspresyvioji 

kalba). 

- Pratinama susikaupti užduotims ir jas atlikti iki galo. 

3. BENDRA KALBOS PADARGŲ MANKŠTA 
1. Lūpų ir skruostų mankšta 

 Išpūsti abu skruostus (paeiliui po vieną pripūstą palaikyti); 

 Suglaudus lūpas įtraukti skruostus į burną; 

 Čiulpimo judesiai lūpas atkišus į priekį; 

 Papsėti lupas tariant  p, b, m; 

 Sukąsti dantis, lupas piltuvėliu atkišti į priekį; 

 Plačiai išsižiojus įtraukti lūpas į burną; 

 Paimti lūpomis pieštuką ir palaikyti; 

 Nuleisti apatinį žandikaulį. 

2. Liežuvio mankšta 

 Iškišti platų liežuvį ir įtraukti atgal; 

 Iškišti siaurą liežuvį ir įtraukti atgal; 

 Liežuvio galiuką pakelti į viršų ir žemyn; 

 Liežuvio šaknį pakelti, nuleisti (liežuvis už apatinių dantų); 

 Pasukti liežuvį į kairę ir dešinę; 

 Liežuvį sukti ratu, aplaižyti dantis; 

 Liežuvį atremti į viršutinių dantų alveoles, tariant t t t... 

4.VERTINIMAS: ugdytinio pasiekimai pratybų metu vertinami žodžiu, o I ir II  pusmečių 

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

pašalintas“, „sutrikimas nepašalintas“. 

5.TURINYS:  

Eil.Nr. Temos Pastabos 

1.  Mokinių kalbinių gebėjimų tyrimas. Tėvų bei mokytojų 

konsultavimas. 

 

2.  Kalbinės klausos lavinimas: 

 Žodžių ilgumo skyrimas (trumpi, ilgi žodžiai) 

 Garso išskyrimas iš kalbos srauto 

 Pirmo ir paskutinio žodžio garsų išskyrimas 

 Panašiai skambančių žodžių skyrimas 

 Žodžių skiemenavimas 

 

 

3.  Žodyno plėtimas: 

 Gyvūnų, jų jauniklių įvardijimas 

 Daiktų įvardijimas 

 Judėjimą reiškiančių žodžių vartojimas 

 Gyvūnų balsus reiškiančių žodžių vartojimas 

 Rengimąsi reiškiančių žodžių vartojimas 

 Veiksmus ir būsenas reiškiančių žodžių 

vartojimas 

 Ypatybes reiškiančių žodžių vartojimas 

 Priešingos reikšmės žodžių vartojimas 

 Apibendrinamųjų žodžių vartojimas 

 Žodžių daugiareikšmiškumo suvokimas 

 

 

 



4.  Gramatinių gebėjimų tobulinimas: 

 Priesaginių žodžių daryba 

 Daiktavardžio ir skaitvardžio derinimas 

 Daiktavardžio linksnių vartojimas 

 Prielinksnių vartojimas 

 Veiksmažodžio esamojo laiko formų vartojimas 

 Veiksmažodžio būtojo kartinio laiko formų 

vartojimas 

 Aukštesniojo laipsnio būdvardžių vartojimas 

 

 

5.  Rišliosios kalbos ugdymas: 

 Atsakymai į klausimus (vienažodžiu atsakymu, 

žodžių junginiu, nepilnu sakiniu, 

                  taisyklingu sakiniu) 

 Klausinėjimas 

 Pranešimas apie įvykį, veikėją, jo vietą ir 

veiksmą 

 Įvykio aplinkybių aiškinimas 

 Daikto paskirties aiškinimas 

 Kelio aiškinimas 

 Žmogaus išvaizdos apibūdinimas 

 Daikto apibūdinimas 

 Gyvūno apibūdinimas 

 Gyvūnų išvaizdos palyginimas 

 Patalpos vidaus apibūdinimas 

 Sakinių siejimas pasakojant 

 Pasakojimas pagal siužetinį paveikslėlį 

 Pasakojimas pagal paveikslėlių seriją 

 Pradėto pasakojimo kūrimas 

 

 

6.  Garsų tarimo mokymas/tikslinimas: 

 Balsių, dvibalsių tarimo tikslinimas; 

 S-Š grupės garsų tarimo mokymas, įtvirtinimas, 

diferencijavimas.  

 Dusliųjų – skardžiųjų priebalsių (p-b, t-d, k-g, s-z, 

š-ž, c-dz, č-dž)  tarimo tikslinimas, garsų 

diferencijavimas. 

 Kietųjų – minkštųjų priebalsių diferencijavimas. 

 Garso R tarimo mokymas,  tikslinimas, 

įtvirtinimas. 

 Garso L tarimo mokymas,  tikslinimas, 

įtvirtinimas. 

 Garsų R-L diferencijavimas. 
 Sudėtingesnės garsinės skiemeninės žodžių 

struktūros tarimo tikslinimas (pvz.: karkvabalis, 

šikšnosparnis, kaklaraištis, ...)  

 

 

 

  

PASTABA: 
Ugdymo turinys, trukmė, artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos lavinimo pratimai 

pritaikomi atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį, individualius ugdytinio gebėjimus. Paliekama galimybė 

keisti garsų tarimo nuoseklumą pagal vaiko poreikius. 

Ši programa gali būti nuolat koreguojama, atsižvelgiant į ugdytinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą. 
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 Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas. R. Ivoškuvienė, Z. Ramonienė ir 

kt. Šiauliai, 1997m. 

 Temos vaikų veiklai darželyje. O.Monkevičienė, Vilnius, 1993m. 

 

 Noriu aiškiai kalbėti. I d. Raminta Perminienė, Daiva Urbonienė. Lucilijus, 2005. 

 

 Noriu aiškiai kalbėti. II d. Raminta Perminienė, Daiva Urbonienė. Lucilijus, 2006 

 

 Taisyklingai tariu S Z C DZ. Jolanta Repšienė. Tabula, 2008 

 

 Tark garsus taisyklingai. Aldona Andrianova. Lucilijus, 2004.        

 

 "Tark žodelį, tark dar vieną... Garsų tarimas ir diferencijavimas" 1, 2 dalys. Nijanga, 2009. 

 

 Panašiai skamba (žaidimas). A.Kvičiuvienė. 

 

 Prielinksniai ir garsai paveikslėliuose. J.Lendraitienė, N.Zinkevičienė. Šiauliai, 2002. 

 

 Garsų tarimas. A.Andrianova, S.Vilkienė 

 

 Parenkime vaikus mokyklai. Garsų Š ir Ž tarimas. V.Bliumbergienė ir kt.  Kaunas, 2002. 

 

 Taisyklingai tariu R-R′. J.Repšienė. Vilnius, 2010. 

 

 LOTO. Daiktai (serija „Priešmokyklinis ugdymas“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė 

 

 LOTO. Augalai ir jų augavietės (serija „Priešmokyklinis ugdymas“). Loreta Barzdonytė-

Morkevičienė 

 

 KORTELIŲ ŽAIDIMAI. Daiktų padėtis (serija „Priešmokyklinis ugdymas“). Jolanta 

Bartkutė 

 

 LOTO. Gyvūnai ir jų namai (serija „Priešmokyklinis ugdymas“). Loreta Barzdonytė-

Morkevičienė 

 

 DAIKTŲ RYŠYS. Ugdomasis žaidimas 5–6 metų vaikams (serija „Ikimokyklinis 

ugdymas“). Dalia Nekliudova, Olga Falejeva 

 

 Kortelių rinkinys. Garsai S, Z,C (logopedinė priemonė). UAB „Gudragalvis“ 

 

 Kortelių rinkinys. Garsai Š, Ž,Č (logopedinė priemonė). UAB „Gudragalvis“ 

 

 Kortelių rinkinys. Garsas R (logopedinė priemonė). UAB „Gudragalvis“ 

 

 Kompiuterinės mokomosios priemonės  
 


