
 
Mokykite apibendrinimų, 
antonimų, laiko santykius 

reiškiančių žodžių pavadinimų. 

 

Mokykloje labai svarbu mokėti 

atsakyti į klausimus, pilnu sakiniu, nuosekliai 

išdėstyti savo mintis, todėl lavinkite vaiko 
sugebėjimą rišliai papasakoti. Pradžioje 

mokykite apibūdinamojo pasakojimo, lyginkite 

du daiktus, panaudokite siužetinius 

paveikslėlius, knygelių iliustracijas. Dėliokite 
paveikslėlių serijas, ir skatinkite papasakoti 
juose pavaizduotas istorijas. Vaikai mėgsta 

kurti, todėl žaiskite žaidimą „Tęsk toliau”. Kartu 

stebėkite ir aptarkite televizijos laidas. Raskite 

laiko kiekvieną dieną po 20 minučių, vaikams 

garsiai paskaityti kokį nors tekstą, geriausiai tin-
ka pasakėlė. Tokiu būdu lavėja vaiko girdimasis 

suvokimas, vaizduotė. Vėliau tai padės lengviau 

formuotis skaitymo bei rašymo įgūdžiams. 

 

Tobulinkite gramatinius gebėjimus 

 

Sudarinėkite priesaginius, sudurtinius zo-

dŽius, mokykite derinti daiktavardį ir skaitvardį 

(trejos bitės), daiktavardį bei būdvardį (platus 
kelias), skatinkite taisyklingai vartoti prie-

linksnius, būdvardžių laipsnius. Šią veiklą galite 

paversti žaidimu: pvz., paimkite dėžutę ir 
pelytę. Sudarinėkite įvairias situacijas ir 

klauskite: „Kur pasislėpė pelytė?”  

 

 
 
          Manoma, kad tarp smulkiosios motorikos 
        ir sklandaus vaiko      jimo yra 
tiesioginis    ys.                          
                                              
                                      
                                    
 
 

Uzduotys, lavinancios smulki j  motorik    
•                                     

             
•                            
•                                    

                                      
•                             
•                                     
•                           
•                                           
•                                            -

liukus;  
•                                            

                                       
•                          
•                                  
•                                             

tvoras;  
•                                           

derinamas su trumpais ketur                  
                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

BŪSIMŲ 

PIRMOKŲ 

TĖVAMS 



 

Ikimokyklinio amžiaus  

vaikų kalba yra nevienodo lygio,  

nes kiekvienas vaikas unikalus. Jis vystosi 
priklausomai nuo savo gebėjimų, kultūros, kalbos, 
šeimos, auklėjimo. Gerai išplėtota, taisyklinga ka-
lba yra vienas iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių 
sėkmingą vaiko mokymąsi mokykloje. 
 

6-7 metų vaikas  
• taisyklingai taria visus garsus, skiria juos iš 

klausos;  
• pakartoja įvairaus sudėtingumo ir ilgumo 

žodžius;  
• geba išskirti žodžio garsus, nurodyti jų vietą 

žodyje;  
• tiksliai suvokia savo aplinkoje vartojamų 

žodžių prasmes, kalbos intonacijas;  
• kuria naujus žodžius;  
• kalba gramatiškai taisyklinga kalba;  
• apibūdina daiktą, nusako esminius jo 

požymius;  
• žodynas vis labiau artėja prie suaugusiųjų. 

Daugelio autorių nuomone, vaikas moka 8000-
14000 žodžių;  

• domisi knygomis, nori deklamuoti 
eilėraščius, minti mįsles, sekti pasakas;  

• geba paklausti, išreikšti nuostabą, 
pasipiktinimą bei kitus jausmus;  

• geba elementariai pasakoti, apibūdinti, 
svarstyti, diskutuoti, informuoti, aiškinti;  

• natūraliai sieja kalbą su vaizdu, garsu, forma, 
judesiu. Pastebi vaizdų, ženklų, garsų skirtumus ir 
panašumus;  

• imituoja skaitymą apibūdinant iliustracijas;  
• suvokia prasmingo teksto sandarą;  
• geba sugalvoti siužetus, komentuoti veiklos 

žingsnius. 
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turi                                                  
                                                    
                                                    
                                               
                                                   
                                              
                                              
                                bei logopedo 
bendradarbiavimas. 
 

 
 
Dažniausiai pasitaikantys kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimai:  
•                                                 -

                                                       
                                                      
tariami garsai s, z,                                           
                                                     
                                                         

•                                               -
                                                   -
lbos                                                   
                                                     
                                                       -
                             

•                                                  
kalbos raida, dauge                              -
                                            
                            

 
 
 
 
 

 

Mokykite taisyklingai tarti garsus  
Taisyklingas garso tarimas priklauso nuo tikslios 

artikuliacijos. Tam reikalinga kasdienė lupų, liežuvio 
manksta. Paaiškinus logopedui, atlikite pratimus 
kartu su savo mažaisiais. Sekite vaiko kalba: netai-
syklingai tariamus žodžius pataisykite, pakartokite 
patys taisyklingai, kartokite kartu su vaiku.  tvirtinti 
kalbos garsus labai padeda žaismingos skaičiuotės 
bei greitakalbės. 
 

 avinkite  onemin  klaus    
Foneminė klausa - gebėjimas skirti kalbos garsus 

jų klausantis, yra taisyklingo kalbėjimo, mokymosi 
skaityti ir rašyti pagrindas. Vaikai turintys neišlavintą 
foneminę klausą painioja panasiai tariamus garsus: 
k-t, g-d, s-s, z-z, r- . Pamokykite vaikus skirti 
nurodytą garsą garsu, skiemenu ar žodžiu eilėje; 
nustatyti pirmajį garsą; pasakyti sakinį, kuriame visi 
žodžiai prasidėtų tuo pačiu garsu. Mažiesiems 
patinka žaisti įvairius žaidimus: ,,Atspėk žodį”, ,,Kas 
daugiau”, ,,Pažingsniuokime”, ,,Pataisyk žodį” ir t. t. 
 

Turtinkite žodyna  
Žodyno turtinimui siūlykite žaisti žaidimus: 

,,Kas kur gyvena?”, ,,Padėk surasti mamą”, ,,Kas 
ko neturi?” ,,Sudėk iš dalių”, ir pan. Mokykite erd-
vinių, laiko santykius reiškiančių žodžių, įvairių 
apibendrinimų, antonimų. Paaiškinkite, kad 
žodžiai gali turėti kelias reikšmes. 


