
LOGOPEDINĖ PAGALBA   

BENDRADARBIAVIMAS  SU TĖVAIS 

 

Pagrindiniai logopedų darbo uždaviniai ikimokyklinio amžiaus vaikams 

 yra   šių  funkcijų lavinimas: 

  

1. Artikuliacinio aparato lavinimas. 

2. Kalbinio kvėpavimo lavinimas. 

3. Smulkiosios motorikos lavinimas. 

4. Girdimojo suvokimo ugdymas. 

 

1. ARTIKULIACINIO APARATO LAVINIMAS 

 

Taisyklingai tarti garsus mes galime tik  artikuliacinio aparato pagalba, kuriam priklauso 

lūpos, liežuvis, apatinis žandikaulis, minkštasis gomurys. Šių organų judesių tikslumas, jėga, 

sklandumas vystosi palaipsniui, vystantis vaiko kalbai. 

Pagrindinius artikuliacinio aparato judesius lavinti padeda artikuliacinė mankšta. 

Artikuliacinio aparato mankštos  tikslas – išmokti tam tikrus artikuliacinio aparato organų 

judesius, reikalingus taisyklingam garsų ištarimui. 

 

Artikuliacinio aparato mankšta namuose 

PRAUSIANTIS 

 valantis dantis – vaiko prašoma paskalauti, suspaudus lūpas;  

 pro suspaustas lūpas leisti vandenį srovele;  

 liežuvėliu patikrinti ar švariai išsivalėme dantukus (braukoma liežuvio galiuku per viršutinius, 

po to apatinius dantukus); 

 

VALGANT  

 galima paprašyti nulaižyti šaukštą (palaipsniui didinant atstumą tarp šaukšto ir liežuvio);  

 palaižyti lėkštę;  

 parodyti, kaip laka katytė (iškišti ir įtraukti liežuvį) 

 parodyti,  koks ilgas drambliuko straublys valgant (dūdelė);  

 

PRIE VEIDRODŽIO (suaugusio akys patartina, kad būtų vaiko akių lygyje) 

Žaidimas: Liežuvis – automatas 

 Lengvu plekštelėjimu per pakaušį įjungiam liežuvį - automatą: liežuvis iššoka į priekį. 



 Timptelėjus už kairės ausies, liežuvis taip pat nukrypsta į kairę. 

 Timptelėjus už dešinės ausies, liežuvis taip pat nukrypsta į dešinę. 

 Spustelėjus nosies galiuką, liežuvis pakyla aukštyn link nosies 

 Spustelėjus po smakru, liežuvis iškišamas žemyn, siekiama smakro. 

 Ką dar sugeba liežuvis - automatas? Kurkite savo judesius. 

 

PRIE VEIDRODŽIO (suaugusio akys patartina,  kad būtų vaiko akių lygyje) 

Žaidimas:  Grimasos 

 Atsisėskite su vaiku priešais didelį veidrodį. 

 Atlikite įvairias grimasas, kokios tik šaus jums į galvą. Kuo bjauriau jos atrodys, tuo geriau 

veido raumenims. 

 Dabar vienas parodo grimasą, kitas bando ją kuo tiksliau atkartoti. 

 Vaizduokite įvairias emocijas, kur jūs esate liūdnas, linksmas, įsiutęs, nustebęs, klausiantis ir 

t.t. Stebėkite vienas kitą veidrodyje ir spėkite, ką kitas vaizduoja 

 

2. KALBINIO KVĖPAVIMO LAVINIMAS 

 

Taisyklingo kalbinio kvėpavimo mokymo tikslas – išlavinti ilgą ir tolygų iškvėpimą pro burną.  

Išlavintas kalbinis kvėpavimas padeda vaikui išmokti kalbėti ramiai, tolygiai, padeda greičiau išmokti 

tarti garsus.   

Pagrindinis dėmesys kalbinio kvėpavimo mokymui: trumpas gilus  įkvėpimas per nosį ir ilgas 

iškvėpimas per burną. 

Taisyklingas garsų tarimas neįmanomas be taisyklingo kvėpavimo ir oro srovės valdymo. Vaiko 

mokymas pūsti, t.y. burnyte suformuoti kryptingą oro srovę, kartu yra parengiamasis etapas 

formuojant ir mokant tarti šnypščiamuosius (š, ž, č, dž) bei švilpiamuosius (s, z, c, dz) garsus. 

 

Pratimai  namuose 

 

 Balionų pūtimas. 

 Muilo burbulų pūtimas. 

 Vėliavėlių plazdenimas. 

 Burbuliavimas į vandenį per šiaudelį. 

 Pūskite daiktus per šiaudelį (pvz.: vatos gumulėlius, plunksneles). 

 Pūtimas į malūnėlio sparnus. 

 Švilpukų, dūdelių, armonikėlių pūtimas. 

 Žvakučių užpūtimas.  



 

 

3. SMULKIOS MOTORIKOS LAVINIMAS 

 

Mokslininkai teigia, kad smulkiosios motorikos lavinimas didina galvos smegenų žievės 

aktyvumą, todėl gerėja kalbėjimas, klausa, rega, dėmesys.  

Smulkiosios motorikos lavinimui siekiame tikslinti ir tobulinti smulkiosios motorikos (riešo, 

rankų pirštų) judesius, kurie yra sėkmingo mokymosi mokykloje prielaida. Vaikai mokomi paimti 

nuo didžiausių iki mažiausių įvairių formų daiktus, žaislus. 

 

Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai namuose  

 „Pasidarykite vėrinį" - verkite makaronus, sagas, karoliukus, sukarpytus šiaudelius.  Pradėkite 

nuo didelių skylučių, verkite naudodami batų raištelius, vėliau storus ir plonus siūlus.  

 „Trafaretų vėrimas“. Raištelių vėrimo mokymuisi galima panaudoti įvairių formų figūras 

(kvadratus, skritulius ir kt.), iškirptas iš kieto kartono. Figūros kraštuose 1 cm atstumu 

išbadomos skylutės skylamušio pagalba. Vaikas turi nuosekliai į visas skylutes įverti raištelį 

kietu galiuku, lyg apsiūdamas kraštą. Tam, kad vaikui būtų įdomiau mokytis, figūros viduryje 

galima priklijuoti kokį nors paveikslėlį ir pasakyti, kad, gražiai apsiuvęs kraštelį spalvotu 

raišteliu, galės darbelį padovanoti draugui. Po to vaikui siūloma varstyti ir rišti nuautus batus, 

ir tik po to apsiautus. 

 „Takelis" - iš popieriaus juostelių padarome 3 -  5 cm takelį. Duokite vaikui kruopų (ryžių, 

manų kruopų, miltų), tegul beria ant takelio ir kviečia paukštelius lesti.  

 „Stebuklinga eilutė" - pastatykite du indus: vieną - su pupomis, kitą – su žirniais. Dėkite 

paeiliui eilute: 2 pupas, 2 žirnius... arba 1 pupą, 2 žirnius.... 

 „Padarykime kamuoliuką" - paimkite popieriaus lapą ir suglamžykite taip, kad išeitų 

kamuoliukas. Pvz.: padarykite iš vieno lapo 4 kamuoliukus. 

 „Linksmi segtukai" - duokite vaikui krepšį su skalbinių segtukais. Paprašykite  prisegti 

geltonos spalvos segtukus, po to - kitos ir t.t. 

 Sagų, užtrauktukų, spaustukų, segtukų segimas. Galima patiems pagaminti specialius 

“treniruoklius”: prisiūti ant audeklo skiautės keletą sagų, o ant kitos skiautės iškirpti skyles. 

Galima mokyti vaikus segti sagas lėlių drabužiuose, nukabintuose paltuose, suknelėse, iš 

pradžių segti dideles sagas, po to mažas. Pradžioje suaugusieji turi ne tik parodyti judesį, bet 

ir padėti vaiko rankomis jį atlikti.  

 Lipdymas iš plastilino, kirpimas žirklėmis, piešimas, spalvinimas, trafaretų apvedžiojimas. 

 Grojimas  muzikos instrumentais (žaisliniu pianinu, gitara...).  

 



4. GIRDIMOJO SUVOKIMO UGDYMAS 

 

Girdimasis suvokimas – tai gebėjimas skirti ir atpažinti neverbalinius (gyvosios ir negyvosios 

gamtos) ir verbalinius (kalbinius) garsus.  

Girdimasis suvokimas – viena iš svarbiausių suvokimo formų (kartu su regimuoju ir taktiliniu 

suvokimu), kurios padeda susidaryti bendrą, išsamų pasaulio vaizdą. 

Labai svarbu yra lavinti  klausą. Svarbiausias klausos gebėjimas yra atskirti garsus.  Tai 

pagrindinis kalbos suvokimo elementas. Pradedama nuo gyvūnų, aplinkos skleidžiamų garsų, pamažu 

pereinama prie kalbos garsų skyrimo. 

 

 Gamtos garsų klausymasis (jūros šniokštimas,  miško ošimas, upelio čiurlenimas...) 

 Gyvos gamtos garsų klausymasis (paukštis čiulba, genys kala, gandras kalena, žąsis gagena) 

 Muzikinių garsų klausymasis (pianinas, dūdele, gitara, būgnas...) 

 Buitinių garsų klausymasis (skalbyklė, virdulys, siurblys, plaktukas...) 

 Gyvūnų balsų suvokimas (šuns lojimas, katės kniaukimas, karvės mūkimas...)  

 Ritmo pojūčio lavinimas (suploti, belsti pieštuku, barškinti barškučiu, trepsėti...) 

 

Žaidimas: Šnaresių skyrimas 

Vaikas turi atspėti, kokį šnaresį išgavo mama: perplėšė laikraštį, suplojo, spragtelėjo pirštais, 

treptelėjo, stuktelėjo kaladėlėmis, atitraukė užtrauktuką ir t. t. (pvz. vaikas nusisuka, mama šnarina, 

atsisukęs vaikas pasako atsakymą). 

 

ŽAIDIMAI, SKATINANTYS VAIKO KALBOS VYSTYMĄSI 

 

 Skaitykite vaikui knygas (patartina  iki kol vaikui sueis 12 metų). 

 Žaisdami su daiktais, žaislais, pasimokykite pasakyti  jų daugiskaitą (viena lėlė-dvi lėlės, 

vienas šuniukas- du šuniukai). 

 Skaičiuokite daiktus iki trijų, vėliau iki keturių, penkių (viena gėlė, dvi gėlės, trys gėlės). 

Paprašykite duoti vieną daiktą, du daiktus.  

 Mokydami naujų žodžių, venkite  mažybinės-malonybinės  žodžio reikšmės (sakykite „kėdė“, 

o ne „kėdutė“, „arklys“, o ne „arkliukas“). 

 Daiktavardžius  tarkite skiemenimis (pu-pa, lė-lė, ma-ši-na). Kalbėti su vaiku paraidžiui, 

aiškiai, neslėpdami ir nedengdami savo burnos; atsitūpti, kad jūsų akys būtų  vaiko akių  

lygyje. 

 Padėkite vaikui išmokti klasifikuoti daiktus (žaislai, rūbai, indai...), pasakodami, ką su jais 

galima veikti ir ko negalima daryti. 



 Pasiūlykite žaidimą (ATSPĖK) apibūdink daiktus. „Rudas, vizgina uodegą, loja. Kas? ŠUO“; 

„Raudonas, apvalus, saldus. Kas? OBUOLYS“;  „Baltas, raudonomis kojomis, ėda varles. 

Kas? GANDRAS. 

 Žaidimas ŠEIMA. (tėtis – GAIDYS, mama- VIŠTA, vaikas – VIŠČIUKAS. Tėtis – AVINAS, 

mama-AVIS, vaikas –ĖRIUKAS. Tėtis- ERŽILAS, mama-KUMELĖ, vaikas –

KUMELIUKAS 

 Žaidimas LINKSNIAI. Vaikas žaidžia su žaislais. Jūs paimate iš jo daiktą, paslepiate už 

nugaros  ir klausiate: „Ko nėra?“,  vaikas turi teisingai vartoti kilmininko linksnį: nėra 

mašinos, lėlės, būgno... Taip pat klausiate KĄ? Išdėliokite vaiko daiktus ir klauskite „ką 

matai?. 

 Pavadinkite vaikui visa, ko jis klausia, ką veikia, su kuo  žaidžia. 

 Kartokite vaiko žodžius, sakinius, teisingai juos ištardami ir sudėliodami. 

 Aiškinkite nežinomų žodžių prasmę, rodydami daiktus bei atlikdami veiksmus su tais 

daiktais. 

 Naudokite ant rankos užmaunamas lėles. Tai gali būti katytė, šuniukas, pelytė. Kurkite 

įvairias situacijas, kalbėkite, vaidinkite. 

 Muzika padeda vaikui išreikšti save: dainuokite nesudėtingas vaikiškas daineles, šokite su 

vaiku pagal muziką, pamokykite nesudėtingų eilėraštukų. 
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