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Mokykite taisyklingai tarti garsus 

Taisyklingas garso tarimas priklauso nuo tikslios artikuliacijos. Tam reikalinga kasdien  l p , 

lie uvio mank ta. Paai kinus logopedui, atlikite pratimus kartu su savo ma aisiais. Sekite vaiko 

kalb : netaisyklingai tariamus  od ius pataisykite, pakartokite patys taisyklingai, kartokite 

kartu su vaiku.  tvirtinti kalbos garsus labai padeda  aismingos skai iuot s bei greitakalb s.  

 

Lavinkite foneminę klausą 

F               –                                                                     imo, 

mokymosi                                                                                    

     iai tariamus garsus: k-t, g-d, s- , z-z, r-l. Pamokykite vaikus skirti nurodyt  gars  gars , 

skiemen  ar  od i  eil je; nustatyti pirm j   od io gars ; sugalvoti kuo daugiau nurodytu garsu 

prasidedan i   od i ; pasakyti sakin , kuriame visi  od iai prasid t  tuo pa iu garsu; prat sti 

pasak                                                            “,  Kas daugiau“,                 “, 

              “ ir t. t. 

 

Turtinkite  odyną 

                                              Kas kur gyvena?“,                    “,  Kas 

ko neturi?“,                “ ir pan. 

Mokykite erdvinius, laiko santykius rei kian i   od i , prielinksnius (                 

                                                                                             vairi  

apibendrinim  (Kas yra baldai, indai,                                                       ai), antonim . 

Paai kinkite, kad  od iai gali tur ti kelias reik mes. 

 

Tobulinkite gramatinius gebėjimus 

                                        od                                                         

     , dvi                                                                            ), 

skatinkite taisyklingai vartoti prielinksnius                         ,                           

                                                    Paimkite         ir                        )  

                 rias situacijas ir klauskite:                       “ 

 

Mok kite a iben rinim   antonim   laiko sant kius rei kian i   o  i   ava inim . 

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                                 

                                              papasakoti juose pavaizduotas ist               

                                                 “. Kartu                                            

Raskite                                                                                                    



                                                                                                       

ska                            

 

Lavinkite smulkiąją rank  motoriką  

Manoma, kad tarp smulkiosios motorikos judesi  ir sklandaus vaiko kalb jimo yra 

tiesioginis ry ys. Mokslininkai teigia, kad smulkiosios motorikos lavinimas didina galvos 

smegen   iev s aktyvum , tod l ger ja kalb jimas, klausa, rega, d mesys. 

 

___________________________________ 

 



 
U duotys, lavinan ios smulki j  motorik :  d ti form    d  utes su  vairiomis i pjovomis; atsegti ir 

u segti sagas; surinkti   d  utes  vairaus dyd io akmen lius, pupas,  irnius, kruopas; i d lioti smulki  mozaik ; 

ritmi kai belsti pie tuku   stal ; ritmi kai ploti   stal ; suverti  iedus, karoliukus ant virvut s; suvyti  vairaus 

storio spalvot  si l  kamuoliukus; panaudoti pir t  da us, spausti pir tukais  vairi  spalv  da ais ant 

popieriaus; sulankstyti servet les;  aisti su popierin mis l l mis; i  kalad li  statyti bok tus, namus, tverti 

tvoras; Smulkiosios motorikos lavinimas gali b ti derinamas su trumpais ketureiliais, m sl mis  aidybin s 

veiklos metu. 
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