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Tikslas: Ugdyti rišliąją kalbą, plėsti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną. Tikslinti atskirų garsų tarimą.  
Ugdyti vaiko kalbą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su bendraamžiais, suaugusiais. 

 

Uždaviniai:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laikas 

 

 
Tema 

 
Veiklos turinys 

 

RUGSĖJIS 
1 savaitė 

 

 
“Susipažinkime” 

Pažintis su vaiku.  
Pasakojimas apie save, ir patirtus vasaros įspūdžius. 
Kalbos tyrimas, pakartotinas tarties kortelių pildymas.  
Susipažįsta su kalbos reikalavimais per logopedines pratybas.  
Aptariamos elementarios pokalbio taisyklės, elgesys kabinete logopedinių pratybų metu. 

 
RUGSĖJIS 

2 savaitė 
 

 

Vaikų kalbinių 

gebėjimų tyrimas 

Kalbos tyrimas, pakartotinis tarties kortelių pildymas. 
Išvadų apibendrinimas, pokalbis su tėvais.  
Sudaromas/patikslinamas: “Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašas” ir patvirtintas Vilniaus miesto Pedagoginėje 
Psichologinėje tarnyboje. 

 
RUGSĖJIS 

3 savaitė 
 

 

Atskirų garsų 

kartojimas. 

 

Atlieka parengiamuosius pratimus garsui “s” tarti. Taria izoliuotą garsą “s”. 
Atskiriems garsams tarti artikuliacinė mankšta. 
Klausosi įvairių aplinkos garsų skambesio. 
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. 
Smulkiosios motorikos lavinimas panaudojant įvairius pratimus pirštams lavinti. 

 

RUGSĖJIS 
 

„RUDENĖLIS“ 
Bendravimas. Atlikti bendrus veiksmus su suaugusiuoju ar vaikais, pasidžiaugti rezultatu. Pagirti, paskatinti draugą.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius: ruduo, sodas, daržas, miškas, laukas, medžiai, augalai, vaisiai, daržovės, miško gėrybės, 

1) Parengti artikuliacijos aparatą garsams tarti. 
2) Mokyti tarti, diferencijuoti garsus (skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose). 
3) Įtvirtinti išmoktus garsus (žodžiuose ir sakiniuose). 
4) Ugdyti girdimojo suvokimo įgūdžius. 
5) Lavinti smulkiąją motoriką. 
6) Skatinti vaiko norą bendrauti ir bendradarbiauti su  bendraamžiais ir kitais žmonėmis, padėti jam įveikti 
bendravimo sunkumus.   
7)Ugdyti sakytinę kalbą – pratinti kalbėti prasmingai, taisyklingai, raiškiai, nepažeidžiant individualaus 
kalbėjimo stiliaus, išlaikant tarmės ypatybes. 
8)  Mokėti naudotis kalba, kaip universaliausia saviraiškos priemone – ugdyti vaiko gebėjimus reikšti savo 
mintis, jausmus, nuotaikas, pasakoti patirtus įspūdžius, kurti žodsžius, bei žaisti žodžiais. 



4 savaitė 
 

RUGSĖJIS 
4 savaitė 

 
 

 
 
 

„RUDENĖLIS“ 

grybai, kaštonai, gilės, kankorėžiai, riešutai, uogos, rinkti, kasti, rauti, skinti, purtyti, lygus, apvalus, pailgas, rudas, geltonas, raudonas, žalias, 
spygliai duria, lapai krenta, kasa bulves, rauna morkas, lapai pagelto.  
Klausimus: ką darau? ką dariau? ką darai? ką darei? kada? kam? kuo? kur? kodėl?  
Žodžius reiškiančius daiktų kiekį: vienas, du, trys, keturi, penki, ”daug”, ”mažai”... 
Įvardžius: aš, tu, mano, tavo.  
Suprasti eiliuotą grožinį kūrinį (pagal pedagogo pasirinkimą), pasakojimą apie rudens darbus.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Mėgdžioti garsažodžius: tu tū, mu mū, su sū, u ti ti.  
Taisyklingai tarti garsus pakaitomis: a, o, u, ū, i, y.  
Tarti t, p, l, m atviruose ir uždaruose skiemenyse.  
Tarti pakaitomis u, ū, i, y, s, v skiemenyse.  
Žodžių tarimas. Vartoti: žodžius ir žodžių junginius. Atsakyti 3-4 ir daugiau žodžių sakiniais į klausimus.  
Vartos ir supras sąvokas: dieną, naktį, ryte, vakare, rudenį. Sveikinsis su draugais, suaugusiais ryte, dieną (labas rytas, laba diena, labas 
vakaras), atsisveikins vakare, einant miegoti (labanakt, labos nakties).  
Gebės įvardinti: įvardžius: aš, tu, mano, tavo, man, tau; vietos prieveiksmius: čia, ten; skaitvardžius: vienas, du.  
Atkartos eilėraštį: ”Rudens spalvos”, ”Artėjanti žema”. A.Vyšniauskienė-Miltenienė 

 
SPALIS 
1 savaitė 

 

 
„MANO SODO 

GĖRYBĖS“ 
 

Bendravimas. Padėti silpnesniam draugui. Dalintis rudens įspūdžiais, vaisiais, daržovėmis.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir žodžių junginius: sodas, obelis, slyva, kriaušė, obuolys, spalva, forma, dydis, šakos, kamienas, vaisiai, 
apvalus, pailgas, raudonas, žalias, geltonas, storas, plonas, lygus, dygus, vienodi, nevienodi, panašūs, supuvęs, sugedęs, rieda, skina, noksta, 
prinoko, prisirpo, daugiau, mažiau, arti, toli, prie, nuo, ant, vienas, du, po vieną, po du, po lygiai, iš viso.  
Suprasti klausimus: kuo? kada? kur? kiek? koks? kaip? kodėl? kam?  
Suvokti 2-3 ir daugiau žodžių sakinius, klausantis pasakojimo pagal siužetinį paveikslėlį, trumpo kūrinėlio.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Tarti garsažodžius: bum, papt, tekšt, brrr.  
Taisyklingai pakaitomis tarti izoliuotus garsus: a, o, u, ū, i, y ir garsus skiemenyse: ku-kū, ti-ty, vi-vy, vu-vū. Žodžių, sakinukų tarimas. 
Gebės: prasmingai vartoti žodžius ir žodžių junginius. Bendraujant dialogu, apibūdinant, klausiant, reiškiant norus.  
2-3 ar daugiau žodžių sakiniais atsakyti į klausimus: kuo? (kuo skiriasi, kuo panašūs, kuo pasieksi, kuo išimsi); kada? kur? koks? kiek? kaip? 
kodėl? kam? ir pan. Žinos sodo gėrybes, gebės jas įvardinti, apibūdinti.  

 
SPALIS 
2 savaitė 

 

 
 

„VAISIAI“ 
 

Bendravimas. Padėti silpnesniam draugui. Dalintis rudens įspūdžiais, vaisiais, daržovėmis.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir žodžių junginius: sodas, obelis, slyva, kriaušė, obuolys, spalva, forma, dydis, šakos, kamienas, vaisiai, 
apvalus, pailgas, raudonas, žalias, geltonas, storas, plonas, lygus, dygus, vienodi, nevienodi, panašūs, supuvęs, sugedęs, rieda, skina, noksta, 
prinoko, prisirpo, daugiau, mažiau, arti, toli, prie, nuo, ant, vienas, du, po vieną, po du, po lygiai, iš viso.  
Suprasti klausimus: kuo? kada? kur? kiek? koks? kaip? kodėl? kam?  
Suvokti 2-3 ir daugiau žodžių sakinius, klausantis pasakojimo pagal siužetinį paveikslėlį, trumpo kūrinėlio.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Tarti garsažodžius: bum, papt, tekšt, brrr.  
Taisyklingai pakaitomis tarti izoliuotus garsus: a, o, u, ū, i, y ir garsus skiemenyse: ku-kū, ti-ty, vi-vy, vu-vū. Žodžių, sakinukų tarimas. 
Diferencijuoja garsus : “s-z” skiemenyse ir žodžiuose, sakiniuose. Išskiria garsą “š” žodžio pradžioje ir viduryje. Analizuoja ir sintezuoja 
dvigarsius skiemenis ir trigarsius žodelius garsais: šok, los, neš ir t.t. 
Nusako rudens požymius: gelsta ir krenta lapai, vėsta oras, lyja lietus, išskrenda paukščiai ir t.t... 
Derina daiktavardžio ir būdvardžio daugiskaitą. Pvz: auksiniai lapai, geltonos kriaušės ir t.t... 
Pasakoja apie rudens požymius pagal paveikslėlius bei nuotraukas. 
Gebės: prasmingai vartoti žodžius ir žodžių junginius. Bendraujant dialogu, apibūdinant, klausiant, reiškiant norus.  
2-3 ar daugiau žodžių sakiniais atsakyti į klausimus: kuo? (kuo skiriasi, kuo panašūs, kuo pasieksi, kuo išimsi); kada? kur? koks? kiek? kaip? 
kodėl? kam? ir pan. Žinos sodo gėrybes, gebės jas įvardinti, apibūdinti. 

 
SPALIS 
3 savaitė 

 

 

„Gausus daržovių 

derlius“ 

 

Bendravimas. Padalinti draugams po lygiai, laukti savo eilės, pavaišinti draugą. Pastebėti kito vaiko gebėjimus, pagirti.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius: lysvė, daržas, daržovės, auga, bulvė, morka, pomidoras, agurkas, svogūnas, šaknys, 
gumbas, lapai, rauti, skinti, kasti, lupti, skusti, skritulys, rutulys, pailgas, ovalas, apvalus, sūrus, saldus, aštrus, ilgesnis, trumpesnis, rudas, 
juodas, baltas, auga svogūnas, išrovė ropę, kasa bulves, plauna darţoves, skuta bulves... 



 
SPALIS 
3 savaitė 

 

 

„Gausus daržovių 

derlius“ 

 

Klausytis pasakos “Ropė“, suprasti ją, atpasakos pagal galimybes (suvaidins), sudės paveikslėlius pagal eiliškumą.  
Lavins smulkiosios motorikos judesius piešiant, arba spalvinant  piešinuką (pagal galimybes). 
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Tarti garsažodžius: pokšt, keberiokit, op pa, garsus ”s” ir ”v” izoliuotus ir skiemenyse, žodžiuose: (sa ir 
va, so ir vo, saga ir vaga). Žodžių tarimas. Vartoti žodžius.  
Gebės: sudaryti sakinukus, įvardinti daržoves. Vartos tinkamus linksnius ir prielinksnius. Supras ir sudarys 2-3 dalių žodinę instrukciją.  
Supras klausimus: Po kiek? kuo? kada? koks? kodėl? Kalbės 3-4 žodžių sakiniais, atsakys į klausimus: kuo? kada? ką darau? ką dariau? ką 
darei? kiek? po kiek? Kodėl?... 
Vartos: įvardžius: aš, tu, mano, tavo; Skaitvardžius: vienas, viena, du, dvi; žodžių junginius: po vieną, po du, po dvi, iš viso, po lygiai, daugiau, 
mažiau..  
Mokės klausti: koks? kokia? Reikšti mintis, kalbėti dialogu, taisyklingai vartoti žodžius sakinyje, derinti žodžių galūnes.   

 
SPALIS 
4 savaitė 

 

 

“Rudens darbai, 

rūpesčiai ir 

džiaugsmai ” 
 

Bendravimas. Diskutuos apie rudens darbus, rupesčius ir džiaugsmus. Pastebėti ir parodyti draugui rudeniui būdingus požymius, pastebėti, ar 
tvarkingai ir atitinkamai orui apsirengę draugai. Padėti draugui apsirengti, nurodyti, kas negerai padaryta.  
Kalbos supratimas. Išsiaiškins sąvokas: (rudens darbai, rudens rūpesčiai, rūpesčiai, džiaugsmai, rudens džiaugsmai). 
Suprasti žodžius ir jų junginius: lysvė, daržas, daržovės, auga, bulvė, morka, pomidoras, agurkas, svogūnas, šaknys, gumbas, lapai, rauti, skinti, 
kasti, lupti, skusti, išrovė ropę, kasa bulves, plauna daržoves, skuta bulves ir kt... 
Diferencijuoja garsus “s-z” žodžiuose, sakiniuose ir rišlioje kalboje. 
Išskiria garsą “k” žodžio pradžioje ir viduryje. Įvardina rudenį atliekamus darbus, šventes. 
Sudaro ir vartoja daiktavardžio kilmininko linksnį sakiniuose. Pvz: Aš nemėgstu svogūnų. Ir t.t.. 
Kuria vaizdingus posakius apie rudenį. Pasakoja apie rudens darbus pagal atraminius žodžius paveikslėliuose. 
Sudarys sakinukų su žodžiais: (kasti, skinti, sodinti, pjauti, sėti). 
Atsakys į klausimus 3-4 žodžiais: ”Kada sėjam rūgius? Kada pjaunam rūgius? Kada kasam bulves?” Ir t.t..  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Tarti garsažodžius: pokšt, keberiokit, op pa, garsus ”s” ir ”v” izoliuotus ir skiemenyse, žodžiuose, 
eilėraščiuose: (sa ir va, so ir vo, saga ir vaga). Žodžių tarimas. Vartoti žodžius savarankiškoje kalboje.  
Gebės: sudaryti sakinukus, įvardinti rudens darbus. Kalboje vartos tinkamus linksnius ir prielinksnius.  
Atkartos eilėraštį: ”Dažytojas”, ”Rudenėlis žiemą veda”. A.Vyšniauskienė-Miltenienė. 

 
LAPKRITIS 

1 savaitė 
 

 
„VĖLINĖS“ 

 

Bendravimas.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir žožių junginius: Vėlinės, mirusiųjų pagerbimo diena, kapinės, laidojimo vieta, amžinojo poilsio vieta, 
Vėlė, žvakė, kapai, antkapis, paminklas, pagarba, eglišakė, chrizantemos, žvakidė, susikaupęs, liūdnas, rimtas, rimtis, gedulas, gedėti...    
Suprasti klausimus: Kas? Ką daro? Kodėl? Kada? Kaip? Kur?.. 
Suprasti 2-3 dalių žodinę instrukciją, ją vykdyti.  
Klausytis pasakojimo, eiliuotų tekstų apie Vėles, Vėlines ir jų svarbą. Supras kodėl lanko kapus, kodėl yra ši diena. 
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Diferencijuoja garsus “s-z” sakiniuose ir rišlioje kalboje. Atlieka parengiamuosius pratimus garsui “c” 
tarti. Taria izoliuotą garsą “c”. Taria garsažodžius: bumbt, šlept, pliumpt, capt, cipt, cyp cyp...  garsus “s” ir “v” izoliuotus ir skiemenyse, 
žodžiuose, sakiniuose (sa ir va, so ir vo, vėsu, savo). Žodžių tarimas. Vartoti žodžius apibūdinančius “Vėlines”: “šviesu, jauku, ramu..” ir t.t..  
Gebės klausti: Koks? Kokia? Kada? Kodėl? Kaip? 3-4 žodžių sakiniais atsakyti į užduodamus klausimus.  
Reikšti mintis, kalbėti dialogu, taisyklingai vartoti žodžius sakinyje, derinti žodžių galūnes. 
Vartos įvardžius: aš, tu, mano, tavo; Skaitvardžius: vienas, viena, du, dvi.. 
Gebės papasakoti atkuriamąjį pasakojimą iš atminties, pagal orientacinius logopedo klausimus: Kur visi buvome? (vakar, šiandien), Kodėl visi 
vykome į kapines?, Kada buvote kapinėse? (diena, vakare, naktį), Ką kapinėse veikė žmonės?, Kaip aš jaučiausi būdamas kapinėse? 

 
LAPKRITIS 

2 savaitė 
 
 
 

 

 
„Koks būna oras“ 

 

 

 

 

 

Bendravimas. Pastebėti ir parodyti draugui rudeniui būdingus požymius, pastebėti, ar tvarkingai ir atitinkamai orui apsirengę draugai. Padėti 
draugui apsirengti, nurodyti, kas negerai padaryta.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir žožių junginius: ruduo, atvėso oras, vėsu, šalta, lyja, lietus, balos, vėjas, pučia šaltas vėjas, žvarbu, 
apsirengti, šalikas, kepurė, pirštinės, apsiaustas, skėtis, auliniai batai, rudeniniai batai, gobtuvas, šalna, rudas, raudonas, geltonas, parudavo, 
žalia, nušalo, nukasė, derlius, šilti kraštai, paukščiai išskrenda ir pan.  
Suprasti klausimus: kas? ką daro? kodėl? kada? kaip? kur?..  
Suprasti 2-3 dalių žodinę instrukciją.  



 
LAPKRITIS 

2 savaitė 
 

 
 

„Koks būna oras“ 

 

Klausytis pasakojimo, eiliuotų, eilėraščių tekstų apie rudenį ir suprasti jį (pvz: „Šarkos švarkas“). 
Gebės papasakoti kos lauke oras, kokie drabužiai reikalingi einant į lauką. 
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Tarti garsažodžius bumbt, šlept, pliumpt, , garsus “s” ir “v” izoliuotus ir skiemenyse, žodžiuose (sa ir va, 
so ir vo, vėsu, savo). Žodžių tarimas. Vartoti žodžius apibūdinančius ora.  
Atlieka parengiamuosius pratimus garsui “c” tarti. Taria izoliuotą garsą “c”. 
Gebės: Reikšti mintis, kalbėti dialogu, taisyklingai vartoti žodžius sakinyje, derinti žodžių galūnes. 
Derins, vartos šnekamojoje kalboje įvardžius: aš, tu, mano, tavo;  
Skaitvardžius: vienas, viena, du, dvi;  
Užduos klausimus: koks? kokia? kada? kodėl? kaip?  
Gebės atsakyti į užduotą klausimą 3-4 žodžių sakiniais. 

 
LAPKRITIS 

3 savaitė 
 
 

 
 

„GYVŪNAI“ 

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas. Domėsis, klausinės, klausytis gyvūnų skleidžiamų balsų, bandys juos mėgdžioti, reikšti atitinkamas emocijas. 
Pasakos ką mato paveikslėlyje, papasakos kokius gyvūnus žino, kur juos teko matyti. Apsakys į pedagogo užduodamus klausimus.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius: dramblys, vilkas, lapė, begemotas, beždžionė, žirafa, raganosis, zebras, šuo, katė, 
kupranugaris, arklys, kiaulė, avis, karvė, ožka, kumeliukas, ožkiukas, ėriukas, veršelis, paršiukas, pasaga, kanopos, karčiai, kailis, snukis, vilna, 
ragai, žolė, šienas, grūdai, tvartas, šeimininkas, globoja, rūpinasi, rudas, margas, greitas, stiprus, pilkas, skanu, neskanu, sūrus, rūgštus, 
saldus, žvengia, mūkia, kriuksi, mekena, bliauna, loja, kniaukia, trys, ilga uodega, tanki vilna, ilgi šeriai, melžia karvę, duoda pieno, šeria 
kiaules, balnoja arklį ir pan.. 
Suprasti žodines instrukcijas, nurodančias naminių gyvulių, jų jauniklių vietą erdvėje (arti, toli, arčiau, toliau, viršuje, apačioje, ant, po, už, į, 
prie, pirmyn, atgal, ir pan.).  
Suprasti klausimus: kas? ką? kam? kuo? kaip? kodėl? kiek? po kiek? kur?.. 
Suprasti trumpą apibūdinamąjį pasakojimą apie gyvūną ir jo jauniklį, įvardinti, atspėti apie kokį gyvūną buvo kalbama. 
Suprasti apibendrinamąsias sąvokas: naminiai gyvuliai, gyvūnai, paukščiai, naminiai paukščiai...  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Tarti garsažodžius: mū mū , kriu kriu, i ha ha, beeee, me ke ke.  
Tarti balsius: (a, o, u, ū, i, y), ir priebalsius: (t, p, l, m, n, k, s, v) izoliuotai, skiemenyse, žodžiuose ir skiniuose. 
Žodžių tarimas. Vartoti žodžius ir jų junginius.  
Klausti, atsakyti į klausimus: ką? kam? kuo? kaip? kodėl? kiek? po kiek?  
Kalbėti išplėstiniais 3-4-5 žodžių sakiniais. Taisyklingai vartoti žodžių linksnių galūnes, derinti giminę, skaičių, linksnį.  
Vartoti apibendrinamąsias sąvokas, kalbėti raiškiai, rišliai, gramatiškai taisyklingai.  
Atliekant veiksmus, nurodyti daiktų vietą erdvėje. Taisyklingai vartoti įvardžius: (aš, tu, jis, ji, mano, tavo, jo).  
Imituoti pasakos: „Vilkas ir septyni ožiukai“ veikėjus, jų dialogą taisyklingai klausiant ir atsakant į klausimus, perteikiant tinkamą intonaciją.   

 
 

LAPKRITIS 
4 savaitė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Kur gyvena 

gyvuliai“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas. Domėsis, klausinės, klausytis “Naminių gyvulių” skleidžiamų balsų, bandys juos mėgdžioti, reikšti emocijas. 
Pasakos ką mato paveikslėlyje, papasakos kokius “Naminius gyvulius” žino, kur juos teko matyti. Apsakys į pedagogo užduodamus klausimus.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius: arklys, kiaulė, avis, karvė, ožka, kumeliukas, ožkiukas, ėriukas, veršelis, paršiukas, 
pasaga, kanopos, karčiai, kailis, snukis, vilna, ragai, žolė, šienas, grūdai, tvartas, šeimininkas, globoja, rūpinasi, rudas, margas, greitas, 
stiprus, pilkas, skanu, neskanu, sūrus, rūgštus, saldus, žvengia, mūkia, kriuksi, mekena, bliauna, loja, kniaukia, trys, ilga uodega, tanki vilna, 
ilgi šeriai, melžia karvę, duoda pieno, šeria kiaules, balnoja arklį ir pan.  
Suprasti žodines instrukcijas, nurodančias naminių gyvulių, jų jauniklių vietą erdvėje (arti, toli, arčiau, toliau, viršuje, apačioje, ant, po, už, į, 
prie, pirmyn, atgal, ir pan.).  
Suprasti klausimus: Kas? Ką? Kam? Kuo? Kaip? Kodėl? Kiek? Po kiek? Kur? Suprasti trumpą apibūdinamąjį pasakojimą apie naminį gyvulį ir 
jo jauniklį. Suprasti apibendrinamąsias sąvokas: naminiai gyvuliai, gyvūnai.     
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Tarti garsažodžius: mū mū, kriu kriu, i ha ha, beeee, me ke ke... 
Tarti balsius (a, o, u, ū, i, y) ir priebalsius (t, p, l, m, n, k, s, v) izoliuotai, skiemenyse ir žodžiuose.  
Tarti garsus: “c, z, s” skiemenyse ir žodžiuose, sakiniuose.  
Žodžių tarimas. Vartoti žodžius ir jų junginius. Plėsti žodyną naujomis sąvokomis, kalbėti rišliais, gramatiškai taisyklingais sakiniais.  
Klausti, atsakyti į klausimus: Ką? Kam? Kuo? Kaip? Kodėl? Kiek? Po kiek ?... 
Sąvokos „Naminiai gyvūnai“ plėtimas.  



 
LAPKRITIS 

4 savaitė 
 
 
 

 

„Kur gyvena 

gyvuliai“ 

Apibūdinant gyvūną ar paukštį su pagalbiniais klausimais:  
Kas tai yra? , Kaip atrodo? (dydis, kūno dalys, kiti būdingi išoriniai požymiai). , Kur gyvena? , Kuo minta? , Koks balsas? , Ar naudingas 
žmogui? , Kam reikalingas? , Kaip žmonės jį globoja?... 
Kalbėti 3-4-5 ir daugiau žodžių sakiniais. Taisyklingai vartoti žodžių linksnių galūnes, derinti giminę, skaičių, linksnį.  
Vartoti apibendrinamąsias sąvokas praturtinant kalbą.  
Vartoti Vienaskaitos ir Daugiskaitos kilmininko linksnio daiktavardžius ir būdvardžius. Veiksmažodžius, išreiškiančius gyvūnų judėjimą. 
Atliekant veiksmus, nurodyti daiktų vietą erdvėje. Taisyklingai vartoti įvardžius: (aš, tu, jis, ji, mano, tavo, jo). 
Imituoti pasakos: „Jaučio trobelė“ veikėjus, jų dialogą taisyklingai klausiant ir atsakant į klausimus, perteikiant tinkamą intonaciją.   

 
 

Gruodis 
1 savaitė 

 
 

 
 

“Atėjo žiema” 

 

 

 

Bendravimas. Palaikyti komunikaciją su kitais vaikais. Planuoti veiklą, siūlyti veiklos būdus, žaidimus, rodyti iniciatyvą.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius, plėsti žodyną: pūga, šerkšnas, šaltis, žiema, sniegas, snaigė, ledas, šilti drabužiai, šalta, 
žvarbu, šilta, balta, ramu, linksma, liūdna, sninga, pusto, šąla, klimpsta, lūžta, braška, užšalo, ištirpo, kairė, dešinė, , aukštas, žemas, vakar, 
šiandien, rytoj, sniego senis, senis besmegenis, vilnonės kojinės, kailinė kepurė, storos kelnės, meta gniūžtę, iškrito iš rogių, nugriuvo ant ledo, 
nusileido nuo kalno ir kt.  
Suprasti klausimus: kada? kiek? po kiek? kaip? koks? kuo? kam? kodėl?         
Suprasti lydimąją ir apibūdinamąją kalbą, 3-4 dalių žodines instrukcijas, nurodymus, prielinksnių:“už, ant, po, prie” prasmę. Suprasti eilėraščių, 
mįslių turinį. 
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Imituoti paukščių balsus: žvirblis – čir čir, zylė- ti ti, varna – kar kar.  
Taisyklingai tarti garsus a, o, i ir y, u ir ū, s, v, z (skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose). Tarti t, p, l, m (atviruose ir uždaruose skiemenyse).  
Žodžių tarimas. Vartoti žodžius ir jų junginius, reiškiančius daiktus, veiksmus, požymius, ypatybes, kiekį, lygybę, nelygybę ir kt.  
Atsakyti į klausimus: kada? kaip? koks? kuo? kam? kodėl? kur? kiek? po kiek?, tinkamai parenkant žodžių tvarką sakinyje, derinant žodžių 
galūnes, kaitant skaičiu, linksniais, giminėmis. 
Vartoti prielinksnius: “už, ant, po, prie” sklandžioje, rišlioje kalboje, suprasti jų prasmę. 
Vartoti įvardžius:“ jis, ji, aš, tu, man, tau, mano, tavo, jo”.  
Vartoti skaitvardžius:“ vienas, du, trys”. 
Apibūdinti veiksmų, metų laikų nuoseklumą: pirma, dabar, po to, paskui (pirma ruduo, paskui žiema, po to pavasaris).  
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos lavinimas. 

 
Gruodis 
2 savaitė 

 

 

“ŽAISLAI - 
ŽAISLIUKAI” 

Bendravimas. Žaisti kartu su suaugusiuoju (auklėtoja, logopede) – skraidinti lėktuvėlius, paukštelius, imituoti jų skridimą, skleidžiamus balsus; 
ridenti vienas kitam kamuolius; nešioti, kalbinti, maitinti, vežioti vėžimėluje lėles, gyvūnėlius. Dalintis žaislais su draugu. Klausytis žaislų 
skleidžiamų garsų. Žaidžiant kurti pasakojimą (istoriją), tikras gyvenimiškas situacijas stebint kaip vaikas jose tvarkosi, kaip palaiko pokalbį. 
Kalbos supratimas. Žodynas: lėlė, mašinėlė, traukinukas, lėktuvas, katytė, šuniukas, paukštelis, būda, dėžė, sviedinys, šokdynė ir kt.. 
Veiksmažodžių vartojimas: skrenda, metu, ridenu, tupi, guli, stovi, bėga, paridenk, pavedžiok, panešiok, pasupk, pavežiok, išvirk arbatos… 
Atpažinti žaislus paveikslėliuose. Surasti ir parodyti, uždėti tokį pat paveikslėlį. Įvardinti taisyklingai žaislų pavadinimus.  
Suprasti ir atlikti paskirtus veiksmus, veiksmų instrukcijas: padėk į lentyną, ieškok paslėpto rašiklio, ridenk kamuolį, mesk, paguldyk, pagauk 
kamuolį it t.t… Suprasti sakinius ir imituoti judesiais: šuniukas loja, lėktuvas skrenda, katytė miauksi, lėlytė verkia ir t.t.. 
Ekspresyvioji kalba. Garsų “a, o, i ir y, u , s” tarimas (skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose). Kurti žaidybines situacijas ir imituoti garsažodžiais: 
šuo loja, katė kniaukia, paukštelis skrenda. Nustebti oi oi, aimanuoti ai ai. Imituoti iš sviedinio išeinančio oro garsą – ssss, gyvatė šliaužia – sss.. 
Žodžių tarimas. Tarti žodžius ir junginius pagal galimybes. Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio 
aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. Atlieka parengiamuosius pratimus garsui š tarti. Taria izoliuotą garsą: “š”. 

 
 

Gruodis 
3 savaitė 

 
 
 

 

 
 
 

“Kalėdos” 

 

 

 

 

 

Bendravimas. Stebėti, dalintis įspūdžiais, adekvačiai reikšti emocijas. Pakviesti draugus bendrai veiklai. Pasidalinti skanėstais, žaislais. 
Pasidžiaugti savo ir draugo dovanomis.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius: Kūčios, Kalėdos, kalėdaitis, kūčiukai, kisielius, Naujieji metai, eglutė, Kalėdų senelis, 
dovanos, geri darbai, puošti, parinkti, dovanoti, stengtis, spalvotas, šokoladinis, skystas, tirštas, popierinis, stiklinis, Kalėdų vakaras, Kūčių 
naktis, elektrinės girliandos, popierinės girliandos, stikliniai žaisliukai, spalvoti burbulai, skarota eglutė, tirštas kisielius ir kt... 
Supras klausimus:  ką darai? ką daro? kam? kuo? kaip? kodėl? kada? kiek? ir kt... 
Mokysis suprasti dydžių, erdvės ir laiko sąvokas: kairė, dešinė, apačioje, aukštai, viršuje, žemai, aukštas, žemas, vakar, šiandien, rytoj.  
Mokysis suprasti tiesioginius ir klausiamuosius sakinius, 2-3-4 dalių žodines instrukcijas su dydžių, erdvės ir laiko sąvokomis bei prielinksniais: 



 
 

Gruodis 
3 savaitė 

 

 
 

“Kalėdos” 

“už, ant, po, prie”. 
Supras sveikinimus: „Laimingų , linksmų šventų Kalėdų“, „Sveiki, sulaukę Naujųjų metų“. 
Posakius: „Kalėdos baltos – Velykos žalios“, „Kalėdos šaltos – Velykos šiltos“.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Klausyti, pažinti Kalėdų varpelio, dūdelės, trimito garsus, imituoti juos garsažodžiais: dilin dilin, din din, 
tū tū, dū dū.  
Mokytis taisyklingai tarti garsus “b, d” izoliuotus, atviruose ir uždaruose skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose. 
Žodžių tarimas. Vartoti šnekamojoje kalboje žodžius ir žodžių junginius, reiškiančius kalėdinę atributiką, šventines nuotaikas, emocines 
būsenas, veiksmus, požymius, savybes, dydžių, erdvės, laiko sąvokas (kalbos supratimas).  
Mokysis klausti, (išplėstiniais) 3-4-5 žodžių sakiniais atsakyti į klausimus:  
Ką darau? Ką darai? Ką daro? Kam? Kuo? Kaip? Kodėl? Kada? Kiek? ir kt... 
Bendrauti dialogu, pasakoti monologue (pvz. “apie tai ko nori dovanų”).  
Vartoti įvardžius: “aš, tu, jis, ji, jie, jos, mano, tavo, jo, man, tau, jam”; kiekinius skaitvardžius: “vienas, du, trys” ; prielinksnius: “ant, už, po, 
prie”... Mokysis taisyklingai derinti linksnių, skaičių galūnes. Deklamuoti išmoktus “Kalėdinius” ketureilius, dainuoti “Kalėdines” daineles. 
Pasveikinti sulaukus Šv. Kalėdų, Naujųjų metų: „Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų“, linkiu daug laimės ir kt..  
Lavins smulkiąją motoriką: (gamins rankų darbo atviruką). Vartos žodžių junginius: prašau pasivaišinti, prašau paragauti, gal galite paduoti, 
ačiū ir kt. Paklaus: „Ar skanu?“, „Ar patinka?“.  
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 
Taria garsą “š” atviruose skiemenyse.  
Proginių eilėraščių, dainelių mokymasis, pokalbiai apie Šv.Kalėdas, ir arnėjančius Naujuosius metus. 

 

 
Gruodis 
4 savaitė 

 

 

 

“Mano šeima” 

 

Bendravimas. Papasakoti apie savo šeimą. Kas sudaro šeimą. 
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius: tėtis, mama, brolis, sesuo, senelis, močiutė, pusbrolis, pusseserė, dėdė, teta, prosenelis, 
prosenelė, šeima, giminė, tėtės mama, tėtės tėtis, tėčio močiutė, tėčio senelis, mamos mama, mamos tėtis, mamos močiutė, mamos senelis.... 
Supras klausimus:  Ką daro? Kam? Kuo? Kaip? Kodėl? Kada? Kiek? ir kt... 
Tikslina ir įtvirtina žodžius, nusakančius giminystę: tėtis, mama, brolis, sesuo, senelis, močiutė, pusbrolis, pusseserė, dėdė, teta. 
Tikslina giminystės ryšius. Sudarinėja giminės medį. 
Pasakoja apie savo šeimą, atsakydami į pateiktus klausimus:  
Sudaro žodžių, nusakančių giminystę, daugiskaitą:  
Brolis – broliai,  
Sesuo – seserys  
Senelis – seneliai   ir t.t.. 
Išskiria garsą “a” iš kitų kalbos garsų tarpo, žodžio pradžioje.  

 

 
Sausis 

1 savaitė 

 

 

„Mano kūnas“ 

 

Bendravimas. Papasakos, įvardins savo kūno dalis. Papasakoks draugui kas, kam ir dėl ko reikalingas... Pvz: “Akys reikalingos, kad 
matytume...”  
Kalbos supratimas. Žodynas: galva, akis, nosis, lūpos, dantys, ausys, liežuvėlis, rankos, kojos, pirštai, sijonėlis, skrituliukas, viršuje, apačioje, 
raudonas, balti, rudi, juodi, šviesūs, atnešk, pasupk, įkvėpk, iškvėpk, pašok, padainuok....  
Suprasti klausimus: Kur? Ką daro? Kam? Kuo? Kaip? Kodėl? Kada? Kiek? ir kt... 
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Įkvėpti ir iškvėpti, tarti garsą:  “o – o – o”, “a – a – a”,  “u – u – u” ... 
Tars garsus: “b, d, a, o, i, y, u, s” izoliuotus, atviruose ir uždaruose skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose. 
Žodžių tarimas. Tars žodžius, paprašyti pakartos netaisyklingai ištartus žodžius. 
Kalbos supratimas – atsakyti į klausimus veiksmu/žodžiu: Kur tavo akys? Kur lėlės akys? Kaip vaikas šoka? (rodyti veiksmu ir tarti 
garsažodžius op op) ir kt... 

 
Sausis 

2 savaitė 
 

 

 

„MES 
MERGAITĖS IR 

BERNIUKAI“ 

 

 

Bendravimas. Maloniai kreiptis į vaikus vardu, pakviesti žaisti draugus kartu. Suprasti, kad šypsena, malonus balsas kviečia bendrauti. Noriai 
atsiliepti į kvietimą žaisti. Kartu žiūrėti savo ir vaikų nuotraukas. Atpažinti save ir draugus veidrodyje. Deklamuoti eilėraštį. 
Papasakoti kuo skiriasi mergaitės ir berniukai: berniukų plaukai trumpi, mergaičių dažniausiai ilgesni; vyrai turi barzdas, o moterys ne ir t.t... 
Kalbos supratimas. Žodynas: rankos, kojos, galva, veidas, nosis, liežuvis, veidrodis, nuotrauka, mergaitė, berniukas, vyras, moteris, praustis, 
kirpti plaukus, šukuotis plaukus, skusti barzdą, didelis, mažas, aukštai, žemai.  Supras žodžius, žodžių junginius. Supras pasakojimą.  



 
 

Sausis 
2 savaitė 

 

„MES 
MERGAITĖS IR 

BERNIUKAI“ 
 

Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Tarti kalbos garsus (b, d, a, o, i, y, u, s), reiškiant emocijas.  
Žodžių tarimas. Vartoti ir taisyklingai tarti žodžius įvairiose givenimiškose situacijose  
Žaidžiant žaidimus su judesiais kartoti nors dalį eilėraščio “lėlė” žodžių, gebėti atsakyti į klausimus susijusius su žaidimu (palaikyti dialogą). 
Trijų būdvardžio laipsnių sudarymas ir vartojimas kalboje.  
Rengimąsi nusakančių žodžių vartojimas kalboje: rišasi šaliką, skarelę; gobiasi skarą, šaliką; maunasi džinsus, kelnes; užsideda ar nusiima 
kepurę; juosiasi diržą; sagstosi sagas; rengiasi švarką, velkasi marškinius; maunasi pirštines, kojines; aunasi batus, šlepetes.  
Mergaičių ir berniukų išvaizdos, aprangos skirtumų aptarimas. Sąvokų „avalynė, drabužiai, galvos apdangalai“ plėtimas.  
Priemonės: loto „Daiktai“; Primo – logico „Apranga“ ir kt.  

 
 

Sausis 
3 savaitė 

 

 

“Mano Tėvynė – 

LIETUVA” 

Bendravimas. Rodys norą kartu domėtis savo miestu (Vilniumi), jo vaizdais (Gedimino pilimi ir kt…). Dalinsis įspūdžiais, gebės pasidžiaugti 
lankytomis vietomis. Bendraus su bendraamžiais ir suaugusiais, kreipsis į draugus vardais, išreikš savo mintis sakiniais, dalyvauti dialoge. 
Pasakos ką matė lankytinose vietose, kas sudomino. 
Supažindinimas su Lietuvos vėliava, herbu.  
Paklausyti rišlaus, raiškaus logopedės pasakojimo apie tėvynę Lietuvą, Sausio 13, Vasario 16 – osios šventę (vaikai atsako į pateiktus 
klausimus).  
Kalbos supratimas. Žodynas: Lietuva, tėvynė, Vytis, vėliava , himnas, prezidentas, žemėlapis, Vilnius, Gedimino pilis, Trakų pilis, ežeras, jūra, 
upė, Nemunas, Baltija, gatvė, kaimas, gimtinė, lietuvaitis, plevėsuoti, gyventi, skambėti, gintariniai, linksmi, liūdni, dainuoti, šokti, tautiniai 
rūbai, liaudies raštai, ornamentai, raštai, žemaitis, aukštaitis, dzūkas, svalkietis… 
Gebės savarankiškai paklausti: Ką veiki? Ką veikiu? Ką veikia? Ką darysi? Ką darys? Kada? Kur? Kodėl?  
Formuos sakinius su jungtukais : „o, ir, bet, tačiau“. Vartos dydžių sąvokas: didelis, didesnis, didžiausias, mažas, mažesnis, mažiausias. Savo 
kalboje vartos bevardės giminės būdvardžius: šilta, šalta, gera, ramu, skanu... žodines instrukcijas su liepiamosios nuosakos priešdėliniais 
veiksmažodžiais: nupiešk, pakabink ir kt...  
Formuosis erdvės ryšius: kairėje, dešinėje; prielinksnių: “nuo, iki” reikšmę (nuo Vilniaus iki Trakų) 
Bendraus dialogu. Vartos įvardžius: “aš, tu, jis, ji, jie, jos, mano, tavo, jo, man, tau, jam”; kiekinius skaitvardžius: “vienas, du, trys”; 
prielinksnius: “ant, už, po, prie ”. 
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Mėgdžioti vėliavos šlamėjimą, medžių ošimą tariant “ššššš..”. Jungti garsą S, Š į skiemenis, tarti 
skiemenyse, žodžiuose.  
Kelintinių skaitvardžių vartojimas kalboje.  
Žodžių tarimas. Atsakyti į klausimus, paklausti: Kodėl? Atsakant į klausimą, apibūdinti priežastį ir pasekmę. Kalbėti sakiniais, vartoti kalboje 
visas išmoktas kalbos dalis. Sudarinėti sakinius su jungtukais „ o, ir, bet, tačiau “. 
Derinti sakiniuose žodžius, sakinio struktūrą. Deklamuoti eilėraščius, ketureilius apie gimtinę.  
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 

 

 
 

Sausis 
4 savaitė 

 
 

 

 

 

 

“Mano diena” 

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas. Kartu planuoti veiklą dienos metu (eisime žaisti, eisime į lauką, eisime dainuoti, piešime…), teikti siūlymus draugams, priimti 
draugų siūlymus, mokėti susitarti, ieškoti kompromiso. Papasakos ka įprastai nuveikia dieną.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius: para,  rytas, diena, vakaras, naktis, miegas, žaidimai, mankšta, rėžimas,  praustis, valytis 
dantis, šukuotis, apsirengti, nusirengti, pareiti, išeiti, ateiti, pusryčiai, pietūs, vakarienė, mėnulis, žvaigždės, saulė, temsta, švinta, pateka saulė, 
greitai, lėtai, skubėti, pasistengti, darbštus, energingas, lėtas, tingus, ir kt.  
Suprasti veiksmažodžius su priešdėliais: nusirengti, apsirengti, išeiti, pareiti, nueiti ir kt... 
Suprasti klausimus: Kada? Kodėl? Kaip? Ką daro? Ką veikia? Ką veikė? Ką veiks? Ką? ir kt... 
Ekspresyvioji kalba. Tikslus garsų tarimas. Gebės pamėgdžioti garsažodžiais laiką, (laikrodį): tik tik, tik tak, tiku, taku. Gebės tarti, išskirti 
garsus „ė, ie “garsų eilėje,  skiemenyse, žodžiuose. Tars balsius (a, o, u, ū, i, y) ir priebalsius (t, p, l, m, n, k, s, v) izoliuotai, skiemenyse ir 
žodžiuose. Skirs kalboje garsus „p, b, d “. Tars garsus „ė, ie“ izoliuotai, skiemenyse, žodžiuose. Žodžių tarimas. Kalboje vartos naujas sąvokas, 
sudėtingesnės struktūros žodžius, ir jų junginius. Gebės savarankiškai 3-4-5 žodžių sakiniais atsakyti į užduodamus klausimus. Pasakos pagal 
siužetinį piešinėlį. Papasakos draugams, pedagogams:  „Ką veikėme vakar?, Ką veikėme šiandien?, Ką veikėme rytoj (rytą, dieną, vakare, 
naktį)?“. Deklamuos ketureilius, žaidimų dialogus, skaičiuotes, gebės minti mįsles. Pasitariant planuos veiklą: šiandien, rytoj, vakare.  
Išsakys savo norus, nuomonę. 
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 



 

 
Vasaris 
1 savaitė 

 
 
 

 

 

“PROFESIJOS” 

 

 

Bendravimas. Žaidžiant pasiskirstyti vaidmenimis ir jų laikytis. Išlaukti savo eilės, nepertraukti draugo, atliekančio savo vaidmenį, ar 
pasisakant. Papasakos kuo nori būti užaugę. Papasakos kokias profesijas žino, bei ką tie žmonės savo darbe atlieka. Atsakys į pedagogo 
užduodamus klausimus. 
Kalbos supratimas. Žodynas. Suprasti žodžius ir jų junginius, reiškiančius amatų, profesijų pavadinimus, apibūdins veiklą, darbo įrankius, 
priemones: stalius, kalvis, puodžius, audėja, siuvėja, mezgėja, virėjas, kepėjas, dailidė, batsiuvys, kirpėjas, mokytoja, gydytojas, seselė, 
pardavėja, amatininkas, meistras, įrankiai, kirvis, pjūklas, audinys, siūlai, adata, virbalai, molis, šiaudai, vytelės, pinti, lipdyti, austi, verpti, 
siūti, kalti, ąsotis, pasaga,  prijuostė, medinis, molinis, metalinis, šiaudinis, lininis, kaziuko mugė, amatų diena, audimo staklės, žiedimo ratas, 
yla, adata, kreida, lenta, lyginimo lenta ir kt... 
Klausimai: Koks? Kodėl? Kuo? Kam? Kada? Kiek? Kiek iš viso? Kaip? Po kiek? ir kt... 
Supras ir vartos šnekamojoje kalboje laiko sąvokas: (šiandien, vakar, rytoj, dieną, naktį, rytą, vakarą), jas derins su veiksmažodžiais, 
žyminčiais darbo pradžią ir pabaigą (pradėti, baigti, šiandien pradėsiu, rytoj baigsiu). Vartos veiksmažodžiius su priešdėliais: (pasiuvo, nukalė, 
nulipdė, sudaužė, išskalbė)...  Gebės įvykdyti, ir paskirti 2–3–4 dalių žodinės instrukcijas (nueik prie stalo, paimk rašiklį, ir atnešk man)...  
Gebės žaisti, pagal judriųjų žaidimų taisyklės, diktuos veiksmų seką.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Klausytis ir mėgdžioti įvairių įrankių ir prietaisų garsus. Klausytis, ir išskirti artimos aplinkos žinomus 
garsus, iš garsų eilės. Klausysis (CD) įrašų. Taisyklingai tarti garsus: „s, z, p, b, d, t, p, l, m, n, k, v, a, o, u, i, y “ skiemenyse, žodžiuose (žodžio 
pradžioje, viduryje, pabaigoje), sakiniuose. Supras, ir savarankiškai suformuos klausimą. Gebės įvardinti veiksmų būdą: (gražiai, gerai, greitai, 
lėtai, garsiai ir kt..). ; darbo pradžią ir pabaigą (pradėti, baigti; ryte pradėsiu, vakare baigsiu), darbų eigą (pirma, paskui, po to) ; vietą, laiką, 
erdvę, skaičių, daiktų grupių lygybes ir nelygybes. Vartos įvardžius (aš, tu, jis, ji, jie, jos); mandagumo žodžius: ačiū, prašau, atsiprašau, viso 
gero, prašom ragauti, kaip jaučiatės? Savarankiškai apibūdins 2-3 siužetinio paveikslėlio serijos įvykių nuoseklumą. Atsakant į klausimus, 
papasakoti paveikslėlio turinį. 
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 
Atliekami „pūtimo pratimai“ – pučiamas garvėžiukas, žaidžiamas žaidimas – „Puste LOTO“. 

 
 

Vasaris 
2 savaitė 

 
 

 

 
 

“Kambarys” 

 

 

 

Bendravimas. Išklausyti draugų ir dalintis savo įspūdžiais. Tartis su draugais planuojant statinius kambaryje. Bendrauti santūriai, reikšti 
teigiamas emocijas. Papasakoti draugams savo kambarių išplanavimus. Papasakoti kokie baldai ir kur tinka.  
Kalbos supratimas. Žodynas: sofa, fotelis, sekcija, spintelė, spinta, lova, komoda, viryklė, šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, praustuvė, 
klozetas, vonia, virtuvė, svetainė, prieškambaris, vaikų kambarys, miegamasis, indai, baldai, patalynė, tvarkyti, kloti, plauti, siurbti, šluostyti, 
pusryčiauti, pietauti, vakarieniauti, medinis, stiklinis, pūkinis, odinis, plastikinis, metalinis, pirma, paskui, po to, stalo įrankiai, maisto 
produktai, dengti stalą, plauti indus ir kt.  
Klausimai – atsakymai (klaus, gebės savarankiškai atsakyti): Kur? (Kur stalas? Kur stalo koja?), Ką darai?, Ką daro? Ką darau? Ką darys? 
(šiandien, rytoj, paskui, vėliau, dabar, po to), Ko? Kam? Kuo? Kur? Kodėl?, Kiek? Kiek liko? Po kiek?... 
Priešingos reikšmės žodžiai bei sakiniai su jais: didelis – mažas, ilgas – trumpas, platus – siauras, šlapias – sausas, juodas – baltas, kietas – 
minkštas. 
Bevardės giminės būdvardžiai (mokysis savarankiškai parinkti būdvardžius): (po antklode šilta, kambaryje ramu).  
Sakiniai ir žodinės instrukcijos su priešdėliais: (paimk, nunešk, atnešk, užklok, nuklok). 
Sakiniai ir žodinės instrukcijos su erdvės sąvokomis: (viršuje, apačioje, kairėje, dešinėje, viduryje), bei prielinksniais: (ant, po, prie, už, nuo, iki, 
šalia).  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Imituoti šuns urzgimą „rrrr”, taisyklingai tarti garsą „r” izoliuotą, skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose. 
Taisyklingai tarti garsus „s, z,  e, ė, r ” izoliuotai, skiemenyse ir žodžiuose, sakiniuose.  
Žodžių tarimas. Komentuoti savo veiksmus, apibūdinti planuojamą veiklą. Šnekamojoje kalboje vartoti žodžius ir jų junginius. Atsakyti į 
klausimus, patiems klausti. Pavadinti kambarius, baldus, indus, namų apyvokos reikmenis tiksliniais pavadinimais, apibendrinti tikslinėmis 
sąvokomis. Apibūdinti įvairius namų apyvokos daiktus pagal spalvą, formą, dydį ir paskirtį, juos palyginti.  
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius artimos aplinkos garsus: (siurblys, šluota, vanduo ir kt..).  
Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 
 

 

Vasaris 
3 savaitė 

 

“Artėjant 

pavasariui” 

 

Bendravimas. Ruoštis Užgavėnių šventei. Planuoti veiksmų eigą. Rinkti gražiausią kaukę, paaiškinti savo sprendimą, pagirti draugų kaukes 
(pasakyti komplimentą). Draugiškai bendrauti su aplinkiniais, stengtis nerodyti nepasitenkinimo. Esant reikalui, pasakyti apie savo jausmus 



 
Vasaris 
3 savaitė 

 

 
“Artėjant 

pavasariui” 

 

ramiai, įvardinti savo jausmus. Kartu su draugais spręsti iškilusias problemas, spręsti konfliktines situacijas. Palaikyti dialogą su kalbintoju 
(bendraamžiais, pedagogu). Papasakoti kokie smagūs darbai laukia pavasarį. Apibūdinti pavasario darbus. 
Kalbos supratimas. Žodynas: Užgavėnės, persirengėliai, kaukės, velnias, ragana, ožys, gervė, čigonas, daktaras, pelenai, Morė, laužas, ugnis, 
Lašininis, Kanapinis, gavėnia, liesas, pilvotas, nerangus, piktas, kaulyti, prašyti, rėkauti, baidyti, vyti, Pelenų diena, Užgavėnių blynai, 
pavasaris, rūpesčiai, džiaugsmai, šilta, gera, gražu, linksma, dviratis, kamuolys, smėlio dėžė, šokdynė, lauko aikštelė, smėlio žaislai, aktyvus 
poilsis, judrūs žaidimai, smagu, bėgioti, žaisti, važinėtis, statyti smėlio pilis, kepti smėlio bandeles, tyrinėti, stebėti, vakar, šiandien, rytoj, 
aukštai, žemai, debesys, plaukti, dabar pradėsiu, rytoj pabaigsiu, kartu, vienas, įdomu ir kt.. 
Klausimai: Kas? Kur? Kada? Ką daro? Ką darai? Ką darysi? Ko? Kokio? Kokios? ir kt.. 
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Pamėgdžioti įvairius gamtos, žaislų, mechaninių prietaisų garsus. Tarti afrikantų, ir šnypščiamuosius 
garsus: “s, z, š, ž, r, l” ir kitus...  
Sudėtingesnės struktūros žodžių tarimas. Kalboje vartoti visas kalbos dalis, įvairius veiksmažodžio laikus, liepiamąją nuosaką. Klausti ir 
atsakyti į įvairius klausimus, atitinkančius realią situaciją. Pasakoti savo potyrius, atpasakoti įvykius iš patirties.  
Kalbantis su bendraamžiais vartoti įvardžius: aš, mano, tu, tavo, jis, ji, jo, jos.  
Laikantis loginės įvykių sekos, atpasakoti 2-3 siužetinių paveikslėlių serijoje pavaizduotus įvykius.  
Vartoti erdvės, dydžio sąvokas (kairėje, dešinėje, vidury, priekyje), derinti laiko sąvokas (šiandien, vakar, rytoj) su tinkamo laiko 
veiksmažodžiais, vartoti prielinksnius (į, prie, šalia, nuo, iki). 
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus.  
Artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos lavinimas. 

 
Vasaris 
4 savaitė 

 
 
 

 
 

“UŽGAVĖNĖS” 
 

 
 

Bendravimas. Patarti draugams, ruošiantis šventei. Patarti, kaip pasigaminti kaukę, ar kokiu personažu būti. Papasakoti apie savo persanažą, ir 
pasigamintą kaukę. Planuoti veiksmų eigą. Rinkti gražiausią kaukę, paaiškinti savo sprendimą, pagirti draugų kaukes (pasakyto komplimentą). 
Kalbos supratimas. Žodynas: Užgavėnės, persirengėliai, kaukės, velnias, ragana, ožys, gervė, čigonas, daktaras, pelenai, Morė, laužas, ugnis, 
Lašininis, Kanapinis, gavėnia, liesas, pilvotas, nerangus, piktas, kaulyti, prašyti, rėkauti, baidyti, vyti, Pelenų diena, Užgavėnių blynai ir kt... 
Plės žodyną klausimais: Koks? Ko? Kodėl? Kada? ir klausiamaisiais sakiniais (Kodėl degina Morę?).  
Laiko sąvokos: vakar, šiandien, rytoj kartu su veiksmažodžiais; priešdėliniais veiksmažodžiais tekste ir rišliojoje kalboje (uždegė, sudegė). 
Gebės apibūdinti veiksmų eigą, vykdyti nurodymus, instrukcijas. 
Rišliojoje kalboje vartos priešingos reikšmės žodžius (storas – plonas). Formuos sakinius su jungtukais: “o, ir”. Mokysis prašymų, 
pajuokavimų, dvieilių ir ketureilių tekstų, eilėraščių...  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Mėgdžioti gyvulių ir paukščių, muzikos instrumentų garsus. Klausysis garso įrašų. Taisyklingai tarti 
garsus: “Z, Ž” izoliuotai, atviruose skiemenyse ir žodžio pradžioje. 
Žodžių tarimas. Kalbantis su bendraamžiais vartoti įvardžius: “aš, mano, tu, tavo, jis, ji, jo, jos”. 
Pavadinti Užgavėnių kaukes, personažus, jų veiksmus, požymius, būdo ypatybes. Apibūdinti Užgavėnių ir Pelenų dienos patiekalų skonį. 
Vartoti erdvės, dydžio sąvokas: (kairėje, dešinėje, vidury, priekyje), derinti laiko sąvokas: (šiandien, vakar, rytoj) su tinkamo laiko 
veiksmažodžiais, vartoti prielinksnius: (į, prie, šalia, nuo, iki).  
Klausti ir atsakyti į klausimus: Kas? Kada? Ką daro? Ką darys? Ką darysi? Kiek? Kiek liko? Kiek iš viso?  
Apibūdinti savo veiklą. Laikantis loginės įvykių sekos, atpasakoti 2-3 siužetinių paveikslėlių serijoje pavaizduotus įvykius. Deklamuoti blynų 
prašymo dvieilius ir ketureilius, pajuokavimus.  
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos lavinimas. 
Smulkiosios motorikos ir regimojo bei erdvinio suvokimo lavinimas, piešiant raštus ant Užgavėnių kaukės. 
Atkuriamasis pasakojimas iš atminties apie Užgavėnių šventę, logopedei padedant klausimais.  
Pratinimas sudaryti sakinius su jungtuku „o“, „bet“.  

 
Kovas 

1 savaitė 
 

 
 
 
 
 

 

“Pavasario 

džiaugsmai” 

 
 

 

 

 

 

Bendravimas. Kartu planuoti savo veiklą, išklausyti draugų, išsakyti savo nuomonę. Pastebėti draugų klaidas ir jas draugiškai ištaisyti. 
Nesijuokti iš draugų klaidų, laikytis principo: „Kas nedirba, tas neklysta“; „Klysti ne bėda, svarbu pasitaisyti“. Palaikyti dialogą su 
bendraamžiais ir pedagogais. 
Kalbos supratimas. Žodynas: pavasaris, šilta, pieva, upė, ežeras, tvenkinys, vandens gyventojai, varlė, varliukas, sraigė, žuvis, žuvytė, vabalas, 
laumžirgis, srovė, teka, srauni, gilu, seklu, negilu, stipri srovė, atsargu, saugotis, stebėti, tyrinėti, pamatyti, vikri, lėta, žalia, marga, žvynuota, 
žvynai, pelekai, rageliai, šokuoti, ropoti, plaukti, nerti, šliaužti ir kt...  



 
 

Kovas 
1 savaitė 

 

 

“Pavasario 

džiaugsmai” 

Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Klausytis ir pamėgdžioti gamtos garsus. Kartoti anksčiau išmoktus garsus skiemenyse ir žodžiuose, 
skanduotėse, ketureiliuose, eilėraščiuose, sakiniuose.  
Mokysis eilėraštukų: A.Vyšniauskienė-Miltenienė (“Meškučio šokis”, “Pavasarinis vėjo gūsis”, “Saulutės juokas”, “Žalia daina” ir kt...). 
Žodžių tarimas. Kalboje vartoti visas kalbos dalis, derinti žodžius tarpusavyje, atsakyti į įvairius klausimus ir patiems paklausti. 
Pasakoti įspūdžius, patyrimus, stebėjimus. 
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos lavinimas. 

 
 

Kovas 
2 savaitė 

 

 

“Atbundanti 

gamta” 

Bendravimas. Kartu planuoti savo veiklą, išklausyti draugų, išsakyti savo nuomonę. Pastebėti draugų klaidas ir jas draugiškai ištaisyti. Pakvieti 
draugus stebėti, pamačius ką nors įdomaus, pasidalinti savo pastebėjimais. Palaikyti dialogą su bendraamžiais ir pedagogu.  
Kalbos supratimas. Žodynas: pieva, gyventojai, žolynai, gėlės, žolės, vabaliukai, sraigė, boružė, drugelis, laumžirgis, žiogas, voras, šokuoti, 
skristi, ropoti, sklęsti, perėti, lizdas, paukščiukai, atsargiai, nebaidyti, saugoti, paslapčia, neskriausti, neimti, nespausti, iš tolo, margas, gražus, 
žalias, taškuota, slidus, kietas, akmenėlis, kartu, šalia, arti ir kt.. 
Klausimai: Koks? Kodėl? Ko? Iš ko? Kuo? Su kuo? Kaip? Kada? Kiek?  
Įvardžiai: “aš, tu, jis, jie, mes, mūsų, mums”. Erdvės ryšiai, reiškiami prielinksniais: (ant, pro, po, prie, už, šalia, iki, nuo). 
Laiko sąvokos: šiandien, vakar, rytoj, dieną, naktį, ryte, vakare. Suprasti nurodymus, instrukcijas, žaidimų taisykles.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Klausytis ir pamėgdžioti įvairius gamtos garsus, žolių šiurenimą, vabaliukus, ir jų skleidžiamus garsus. 
Žodžių tarimas. Kalboje vartoti visas kalbos dalis, derinti žodžius tarpusavyje, atsakyti į įvairius klausimus ir patiems klausti. Pasakoti 
įspūdžius, patyrimus, stebėjimus.  
Pamėgdžioti, tarti užkalbėjimus: „Boružėlė lėk, lėk...“, „Žioge, žioge, duok deguto...“  
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 

 
 

Kovas 
3 savaitė 

 

 
 

“TRANSPORTAS” 

Mokomo kalbos garso artikuliacijos aptarimas, garsų tarimo mokymas, įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose, eiliuotuose kūrinėliuose.  
Bendravimas. Kartu planuoti savo artimiausią kelionę. Aptarti paskutinės kelionės įspūdžius, papasakoti kokias transporto priemones žino. 
Kurios yra sausumos, kurios vandens, ir kurios oro. Aptardami išmoks atskirti šias transporto priemones. 
Liepiamosios nuosakos veiksmažodžių sudarymas ir derinimas su daiktavardžiu.  
Veiksmažodžių, nusakančių transporto priemonių judėjimą, vartojimas kalboje: (važiuoja, lekia, stabdo, skrenda, kyla, leidžiasi ir kt..).  
Sąvokos „Transporto priemonės“ plėtimas (supažindinimas su įvairiomis transporto priemonėmis).  
Kalbos supratimas. Žodynas: mašina, automobilis, sunkvėžimis, oro balionas, lėktuvas, malūnsparnis, motociklas, laivas, keltas, traukinys, 
troleibusas, autobusas, važiuoja, skrenda, plaukia, keliauja ir kt.. 
Klausimai: Koks? Kodėl? Ko? Iš ko? Kuo? Su kuo? Kaip? Kada? Kiek?  
Įvardžiai: “aš, tu, jis, jie, mes, mūsų, mums”. Erdvės ryšiai, reiškiami prielinksniais: (ant, pro, po, prie, už, šalia, iki, nuo). 
Laiko sąvokos: šiandien, vakar, rytoj, dieną, naktį, ryte, vakare. Suprasti nurodymus, instrukcijas, žaidimų taisykles.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Klausytis ir pamėgdžioti įvairius gamtos garsus, žolių šiurenimą, vabaliukus, ir jų skleidžiamus garsus. 
Žodžių tarimas. Kalboje vartoti visas kalbos dalis, derinti žodžius tarpusavyje, atsakyti į įvairius klausimus ir patiems klausti. Pasakoti 
įspūdžius, patyrimus, stebėjimus.  
Pavadina važiuojančias, skraidančias, plaukiančias transporto priemones, nusako jų paskirtį.  
Sudaro daiktavardžio įnagininko linksnį: Plaukia (Kuo?)- Skrenda (Kuo?)- ir t.t. 
Dalyvauja diskusijoje „Kuo norėčiau keliauti ir Kodė?l“.  
Įvairios užduotys bendrajai ir smulkiajai motorikai lavinti, panaudojant eiliuotą kūrinėlį (pasakojimą, eilėraštį ir kt..). 
Išmoktų artikuliacinio aparato lavinimui skirtų pratimų kartojimas.  
Atitinkamo kalbos garso skyrimas iš klausos. Artimos aplinkos garsų skyrimas. Klausantis CD įrašų, vaikai įvardins kokia transporto priemonė 
skleidžia šį garsą. 

 
Kovas 

4 savaitė 
 

 
 
 
 
 

 
“Margučių 

kraitelė”  

 
 
 

 

 

Smulkiosios motorikos lavinimas, marginant įvairiais raštais nupieštą margutį. Iš plastilino marginamas margutis. 
Paruošiamieji pratimai kalbos garsų tarimo mokymui: „Laikrodukas tiksi“ – tariame „tik,tik,tik“; „Varpelis skamba“ – tariame „din, din,din“; 
„Traktoriukas burzgia“ – tariame „drin, drin, drin“.  
Atitinkamo kalbos garso skyrimas iš klausos tarp kitų kalbos garsų, o mažiesiems – tarp dviejų žaisliukų skambėjimo.  
Mokomo kalbos garso artikuliacijos aptarimas, tarimo mokymas, įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose.  
Garso ženklas – raidė (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams).  



 
 

Kovas 
4 savaitė 

 
 
 

“Margučių 

kraitelė”  

Skiemenų ir trumpų žodelių sudarymas su mokomo kalbos garso raide (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams). 
Raidės piešimas, lipdymas iš plastilino, rašymas. 
Antonimų vartojimas kalboje (juodas – baltas, šviesus – tamsus ir t.t.).  Vaikai pasako anhtonimą, sugalvoja sakinuką su atitinkamu žodeliu. 
Sąvokų „Daug – mažai“ vartojimas kalboje.  
Atkuriamasis pasakojimas pagal pateiktą logopedės pasakojimo pavyzdį.  
Eilėraštukų apie Šv.Vėlykas, margučius deklamavimas. 

 
 

Balandis 
1 savaitė 

 

 
 

 

“Velykos” 

 

Bendravimas. Padedant suaugusiajam, pasidalinti darbais ir atlikti savo darbą iki galo. Pastebėti, kaip draugai atlieka savo darbus, jiems patarti, 
padėti, priminti, kad darbą reikia atlikti nuosekliai ir iki galo. Pasidžiaugti atliktu darbu. Valdyti neigiamas emocijas, draugiškai žaisti, ridenti 
margučius, pasidžiaugti ne tik savo, bet ir draugų laimėjimais. Pratintis įveikti pralaimėjimo kartėlį – „tai tik žaidimas‘, „svarbu ne laimėti, 
svarbu dalyvauti“.  
Kalbos supratimas. Suprasti žodžius ir jų junginius, apibūdinančius atbundančią gamtą, velykinę atributiką, veiksmus, daiktų požymius, 
savybes, erdvę, laiką, giesmių, dainų tekstus.  
Žodynas: Velykos, margučiai, verba, ornamentas, vazelė, puokštė, sūpynės, puošmena, linksmas, liūdnas, medinis, popierinis, ovalus, bukas, 
bukesnis, smailus, smailesnis, sunkus, sunkesnis, tvirtas, tvirtesnis, kiužis, sūrus, saldus, skanus, neskanus, ridenti, marginti, dažyti, nešti, skinti, 
puošti, gėlių puokštelė, ankstyvas pavasaris, pavasario šventė, sveiki sulaukę Velykų; mažybiniai žodžiai: paukšteliai, kiaušinėliai, taškeliai, 
skrituliukai, juostelės, gėlytės ir kt. Veiksmažodžiai su priešdėliais: nuriedėjo, numargino, sudužo, išėmė, išvirė. 
Priešingos reikšmės žodžiai: linksmas – liūdnas, sunkus – lengvas, tvirtas – silpnas, bukas – smailus ir kt.  
Suprasti: pedagogo patarimus, pasiūlymus, pritaikyti juos gaminant velykinius darbelius, marginant kiaušinius.  
Suprasti keleto siužetinių paveikslėlių serijos siužetą. 
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Taisyklingai tarti garsus “k” ir “g” izoliuotai, skiemenyse ir žodžiuose. Taisyklingai tarti garsus: “s, z, š, ž, 
r, l, e, ė, i, y” skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose. 
Žodžių tarimas. Drąsiai reikšti mintis, kalbėti aiškiai ir trumpai. Kalbėti sakiniais. Klausinėti ir atsakyti į klausimus. Bendrauti dialogu, 
žaidžiant, dirbant, atliekant įvairią veiklą.. Vartoti kalboje visas žinomas kalbos dalis. Deklamuoti eilėraščius, giedoti, dainuoti proginius 
kūrinius. Suprasti ir papasakoti 4-5 siužetinių paveikslėlių siužetą: („Kaip atsiranda velykiniai margučiai“).   
3-4 ir daugiau sakinių, atkurti Velykų šventės patyrimus, prisiminimus, juos papasakoti. Planuoti veiklą, įvardinti atliekamus veiksmus.  
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 

 
 

Balandis 
2 savaitė 

 
 

 

 
 

“Zoologijos sode” 

 

 

Bendravimas. Užsiėmimų metu klausti, komentuoti (ką mato vaizduoklyje, piešinėliuose), bet nepertraukti draugo, laukti savo eilės. Pasidalinti 
savo įspūdžiais, išklausyti draugų įspūdžių. Visiems kartu planuoti savo veiklą.  
Kalbos supratimas. Žodynas: dramblys, liūtas, gyvatė, beždžionė, žirafa, papūga, tigras, raganosis, begemotas, krokodilas, ragas, straublys, 
letenos, narvas, aptvaras, saugumas, plėšrūnas, žolėdis, laisvė, nelaisvė, staugia, riaumoja, ūkia, spiegia, gieda, drasko, puola, plėšrus, 
dėmėtas, dryžuotas, alkanas, sotus, pavojingas, vikrus, lėtas, greitas, tankūs karčiai, aštrūs nagai, ilgakaklė, šilti kraštai.  
Supras klausimus, ir gebės atsakyti rišliu, išplėstiniu sakiniu. Pagal galimybes 3-4-5 ir daugiau žodžių. 
Klausimai: Kas? Kur? Koks? Kokia? Kokie? Kaip? Kam? Kodėl?  
Supras erdvės dydžius apibūdinančius prielinksnius, vartos buitinėje kalboje pagal prasmę.  
Erdvės ryšiai, išreiškiami prielinksniais: (ant, pro, po, prie, už, šalia, iki, nuo). 
Supras laiko sąvokas, ir vartos buitinėje kalboje pagal prasmę. Laiko sąvokos: (šiandien, vakar, rytoj, dieną, naktį, ryte, vakare).  
Šnekamojoje kalboje vardos veiksmažodžius su prielinksniais, supras jų reikšmę. 
Veiksmažodžiai su priešdėliais: (sudraskė, prarijo, suėdė, užlipo, įlindo). 
Supras Lyginamąsias sąvokas: “ilgesnis, trumpesnis, margesnis, smailesnis, platesnis, geresnis ir kt...”. 
Vartos sakinius su jungtukais: „ir“, „o", „bet“..  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Klausysis, ir mėgdžios žvėrių garsus. Taisyklingai tars garsus: “s, z, k, g, š, ž, r, l”,  juos diferencijuos 
kalboje (skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose).. 
Žodžių tarimas. Gebės pasakoti patirtus įspūdžius, apibūdinti žvėris, paukščius, jų išorės požymius ir gyvenimo būdą, veiksmus, emocines 
reakcijas. Komentuos savo veiksmus, apibūdins atliktą ir planuojamą veiklą. Gebės atsakyti į klausimus ir paklausti. 3-4-5 žodžių sakiniais 
apibūdins iliustracijų, siužetinių paveikslėlių turinį. Vartos šnekamojoje kalboje sudėtingesnės struktūros žodžius. 
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 



 
Balandis 
3 savaitė 

 

“TIKSI 
LAIKRODUKAS” 

Bendravimas. Supažindinama su sąvoka: LAIKAS. Pasakojama kas yra: laikas, laikrodis, kodėl matuojamas laikas, kuo matuojamas laikas ir 
kt... Apibūdinami laiko matai ir kt.. 
Kalbos supratimas. Žodynas: sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužis, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruosis, pirmadienis, 
antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, pavasaris, vasara, ruduo, žiema, metu laikai, mėnesiai, savaitės 
dienos, sekundė, minutė, valanda ir kt.. 
Supras klausimus, ir gebės atsakyti rišliu, išplėstiniu sakiniu. Pagal galimybes 3-4-5 ir daugiau žodžių. 
Klausimai: Kas? Kur? Koks? Kokia? Kokie? Kaip? Kam? Kodėl?  
Supras erdvės dydžius apibūdinančius prielinksnius, vartos buitinėje kalboje pagal prasmę.  
Erdvės ryšiai, išreiškiami prielinksniais: (ant, pro, po, prie, už, šalia, iki, nuo). 
Supras laiko sąvokas, ir vartos buitinėje kalboje pagal prasmę. Laiko sąvokos: (šiandien, vakar, rytoj, dieną, naktį, ryte, vakare).  
Šnekamojoje kalboje vardos veiksmažodžius su prielinksniais, supras jų reikšmę. 
Supras Lyginamąsias sąvokas: “ilgesnis, trumpesnis, margesnis, smailesnis, platesnis, geresnis ir kt...”. 
Vartos sakinius su jungtukais: „ir“, „o", „bet“..  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Klausysis, ir mėgdžios žvėrių garsus. Taisyklingai tars garsus: “s, z, k, g, š, ž, r, l”,  juos diferencijuos 
kalboje (skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose).. 
Žodžių tarimas. Gebės pasakoti patirtus įspūdžius.  
Vaikai formuoja pasakojimą pasiremdami logopedo orientaciniais klausimais: Kaip vadiname savaitės dienas?, Kuri diena man labiausiai 
patiko? Kodėl?, Ką dariau (pirmadienį, antradienį, vakar)?, Kuris pirmas metų mėnuo?, Kuriuo metų laiku prasideda metai?, Kokiu metų laiku 
būna labai karšta? ir t.t... 
Žodžiais ir posakiais apibūdinti metų laikus: pirmas metų mėnuo – sausis, yra keturi metų laikai, dvylika mėnesių, žiemos mėnesiai – gruodis, 
sausis, vasaris... ir t.t.. 
Kalboje vartoti žinomas kalbos dalis. 
Žodžiais, savaitės dienų pavadinimais formuojamas rišlus pasakojimas.  
Pvz: Šeštadienį buvau zoologijos sode, o trečiadienį važiuosim į svečius pas Augustą ir kt.. 
Sudaryti sudurtinius žodžius, ir juos vartoti sakinyje: pirma diena – pirmadienis, rugius sėja – rugsėjis ir t.t.. 
Apibūdinamasis pasakojimas iš patirties. Pokalbis tema: “Mano savaitė”.  

 
Balandis 
4 savaitė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MĖGSTU 
PUOŠTIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendravimas. Bendrauja sukurtoje kalbinėje situacijoje, vartoja įvairius rūbų pavadinimus. Kuria pasakojimą „Mano apranga“. Apibūdina 
savo dėvimus drabužius, nusako rūbų spalvą, margumą, jų detales. 
Pokalbis apie “Drabužius”. Išsiaiškins kokie drabužiai kokiam metų laikui yra skirti. Mokysis skirstyti drabužius į moteriškus ir vyriškus, storus 
ir plonus, vaikiškus ir suaugusiųjų. Skirstys pagal spalvą, formą, ieškos tokio pačio, radę įvardins ir kt...  
Kalbos supratimas. Žodynas: kelnės, šortai, striukė, paltas, suknelė, sijonas, palaidinė, marškiniai, kostiumas, avalynė, patai, basutės, 
aukštakulniai, apsivelka, dėvi, užsiriša, užsideda, apsimauna, apsiauna, apykaklė, sagos, rankogaliai, kišenė, kilpos ir kt... 
Supras klausimus, ir gebės atsakyti rišliu, išplėstiniu sakiniu. Pagal galimybes 3-4-5 ir daugiau žodžių. 
Klausimai: Kas? Kur? Koks? Kokia? Kokie? Kaip? Kam? Kodėl?  
Supras erdvės dydžius apibūdinančius prielinksnius, vartos buitinėje kalboje pagal prasmę.  
Erdvės ryšiai, išreiškiami prielinksniais: (ant, pro, po, prie, už, šalia, iki, nuo). 
Supras laiko sąvokas, ir vartos buitinėje kalboje pagal prasmę. Laiko sąvokos: (šiandien, vakar, rytoj, dieną, naktį, ryte, vakare).  
Šnekamojoje kalboje vardos daiktavardžius, veiksmažodžius su prielinksniais, supras jų reikšmę. 
Supras Lyginamąsias sąvokas: “ilgesnis, trumpesnis, margesnis, smailesnis, platesnis, geresnis ir kt...”. 
Vartos sakinius su jungtukais: „ir“, „o", „bet“..  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas.Taria garsus: “z, ž, č” rišlioje kalboje. 
Išskiria garsus “š, s” iš kitų kalbos garsų ir skiemenų tarpo, žodžio pradžioje ir viduryje. 
Pavadina rengimosi, dėvėjimo veiksmą: apsivelka, dėvi, užsiriša, užsideda, apsimauna ir pan. 
Pavadina drabužius: kelnės, striukė, paltas, suknelė, palaidinė, marškiniai, kostiumas ir t.t. 
Pavadina drabužių dalis: apykaklė, sagos, rankogaliai, kišenė, kilpos ir t.t.. 
Sudaro daiktavardžio galininko linksnį sakiniuose. Pvz: Aš apsirengiau suknelę. Man mama nupirko kostiumą. Aš užsirišau šaliką. Rūta 



 
Balandis 
4 savaitė 

 
MĖGSTU 
PUOŠTIS 

užsisegė sagas. Subėriau giles į kišenes 
Žaidžia situacinį žaidimą „Ruošiuosi šventei“.  
Pasirenka ir nusako rūbus, kuriais apsirengtų ruošdamiesi į draugo gimtadienį. 
Žaidžia situacinį žaidimą „Rūbų parduotuvėje“.  

 
 

Gegužė 
1 savaitė 

 

 
 

“Brangi Mamytė” 

Bendravimas. Papasakoti draugams apie savo mamytę. Žinoti mamytės vardą. Išklausyti draugų pasakojimų apie jų mamytes. Kartu planuoti, 
kokiais darbais galima padėti mamytei, kaip ją pradžiuginti, nustebinti. 
Kalbos supratimas. Žodynas: mama, mamytė, motulė, mylimiausia, rūpestinga, gera, darbšti, švelni, meili, myli, globoja, saugo, padeda, 
slaugo, verda, skalbia, rengia, maitina, rūpinasi, gydo, veda, neša, pavargusi, pikta, liūdna, pradžiuginti, padėti, pasidalinti, pažadėti, kartu, 
pirma, paskutinė, visada, niekada ir kt.... 
Suprasti trumpus pasakojimus, kūrinėlius apie mamą. Išmokti eilėraštuką mamytei. 
Klausimai: Koks? Kodėl? Ko? Iš ko? Kuo? Su kuo? Kaip? Kada? Kiek? (gebės paklausti, atsakyti, supras užduodamus klausimus). 
Įvardžiai: (aš, tu, jis, jie, mes, mūsų, mums). 
Erdvės ryšiai, reiškiami prielinksniais: (ant, pro, po, prie, už, šalia, iki, nuo). 
Laiko sąvokos: (šiandien, vakar, rytoj, dieną, naktį, ryte, vakare). 
Suprasti kelių dalių nurodymus, instrukcijas, žaidimų taisykles.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Prisiminti ir tarti įvairius jaustukus, atitinkančius situaciją: “ak, oi, ok, ojojoj, ai ai , ajajai, ohoho ir kt...”. 
Žodžių tarimas. Kalboje vartoti visas kalbos dalis, įvairius veiksmažodžio laikus, liepiamąją nuosaką. Klausti ir atsakyti į įvairius klausimus, 
atitinkančius konkrečią situaciją. Pasakoti savo potyrius, atpasakoti įvykius iš patirties. Taisyklingai tarti kalbos garsus: ”e, ė, i, y, š, s, r, l”.  
Girdimojo suvokimo lavinimas panaudojant įvairius aplinkos garsus. Artikuliacinio aparato, ir smulkiosios motorikos lavinimas. 

 
Gegužė 
2 savaitė 

 

“Namai, namučiai ” 

 

Supažindinimas su namo dalimis, dėlionės dėliojimas (naudojamos vaizdinės priemonės – paveikslėliai).  
Išmoktų artikuliacinių, smulkiosios motorikos pratimų kartojimas.  
Foneminės klausos lavinimas. Atitinkamų kalbos garsų diferencijavimas, mokant skirti iš klausos.  
Mokomų kalbos garsų diferencijavimo pratybos (įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose, eiliuotuose kūrinėliuose, pasakojime, 
eilėraščiuose). 
Žodžių su mokomais kalbos garsais analizė – sintezė. 
Rišlaus pasakojimo kūrimas iš vaikų asmeninės patirties, logopedui padedant pagalbiniais klausimais.  

 
Gegužė 
3 savaitė 

 
 

“PASTATAI” 

Bendravimas. Papasakoti draugams kokius pastatus žinai. Papasakoti kokios įstaigos būna. Atsakyti į logopedo užduodamus klausimus. 
Supažindinimas su namo dalimis, dėlionės dėliojimas (naudojamos vaizdinės priemonės – paveikslėliai).  
Išmoktų artikuliacinių, smulkiosios motorikos pratimų kartojimas.  
Kalbos supratimas. Supras trumpus logopedo pasakojimus, įvardins pastatą apie kurį buvo kalbama. 
Gebės atsakyti į klausimus: Koks? Kodėl? Ko? Iš ko? Kuo? Su kuo? Kaip? Kada? Kiek? (savarankiškai užduoti klausimą). 
Žodžių su mokomais kalbos garsais analizė – sintezė. 
Priesaginių žodžių daryba su priesagomis: -ykl, -ytoj (valgo – valgykla, mokosi – mokykla, gydo – gydytojas).  
Rišlaus pasakojimo kūrimas iš vaikų asmeninės patirties, logopedui padedant pagalbiniais klausimais. 
Kalboje vartos įvardžius: (aš, tu, jis, jie, mes, mūsų, mums), prielinksnius: (ant, pro, po, prie, už, šalia, iki, nuo), laiką ir erdvę nusakančius 
žodžius. 
Ekspresyvioji kalba. Garsų ir žodžių tarimas. Kalboje vartoti visas kalbos dalis, įvairius veiksmažodžio laikus, liepiamąją nuosaką. Klausti ir 
atsakyti į įvairius klausimus, atitinkančius konkrečią situaciją. Pasakoti savo potyrius, atpasakoti įvykius iš patirties. Taisyklingai tarti kalbos 
visus kalbos garsus. 
Foneminės klausos lavinimas. Atitinkamų kalbos garsų diferencijavimas, mokant skirti iš klausos.  
Mokomų kalbos garsų diferencijavimo pratybos (įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose, eiliuotuose kūrinėliuose, pasakojime, 
eilėraščiuose). 

 
Gegužė 
4 savaitė 

 

 

“Pas močiutę 

kaime... ” 
 

Bendravimas. Papasakoti draugams apie savo planuojamas atostogas. Papasakoti įspūdžius patirtus pas močiutę kaime. 
Kalbos supratimas. Supras paprastą, buitinę kalbą.  
Suprasti trumpus pasakojimus, kūrinėlius apie vasarą, atostogas. Išmokti eilėraštuką apie vasarą, atostogas. 
Klausimai: Koks? Kodėl? Ko? Iš ko? Kuo? Su kuo? Kaip? Kada? Kiek? (gebės paklausti, atsakyti, supras užduodamus klausimus). 



 
 

Gegužė 
4 savaitė 

 

 

 

“Pas močiutę 

kaime... ” 
 

Įvardžiai: (aš, tu, jis, jie, mes, mūsų, mums). 
Erdvės ryšiai, reiškiami prielinksniais: (ant, pro, po, prie, už, šalia, iki, nuo). 
Laiko sąvokos: (šiandien, vakar, rytoj, dieną, naktį, ryte, vakare). 
Suprasti kelių dalių nurodymus, instrukcijas, žaidimų taisykles.  
Ekspresyvioji kalba. Garsų tarimas. Prisiminti ir tarti įvairius jaustukus, atitinkančius situaciją: “ak, oi, ok, ojojoj, ai ai , ajajai, ohoho ir kt...”. 
Žodžių tarimas. Kalboje vartoti visas kalbos dalis, įvairius veiksmažodžio laikus, liepiamąją nuosaką. Klausti ir atsakyti į įvairius klausimus, 
atitinkančius konkrečią situaciją. Pasakoti savo potyrius, atpasakoti įvykius iš patirties. Taisyklingai tarti kalbos garsus. 
Smulkiosios motorikos lavinimas, žaidžiant su medinėmis dėlionėmis – paveikslais.  
Piešiamas piešinys – “Pas močiutę kaime” arba “Mano vasara”. 
Išmoktų artikuliacinio aparato ir smulkiosios motorikos pratimų kartojimas.  
Atitinkamo kalbos garso skyrimas iš klausos tarp kitų kalbos garsų, o mažiesiems – tarp dviejų žaisliukų skambėjimo.  
Mokomo kalbos garso artikuliacijos aptarimas, tarimo mokymas, įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose.  
Skiemenų ir žodžių su mokomu kalbos garsu analizė – sintezė. 
Jaustukų ir ištiktukų vartojimas kalboje.  
Sakinių su jungtuku „Todėl“ sudarymas: Tadas lindo prie avilio, todėl jam įgėlė bitė.  
Kalbos savaitė: mįslės, patarlės, priežodžiai, greitakalbės, vaizdingi posakiai, pasakos be galo.  

Birželis 
1 savaitė 

 Įvairūs kalbos ugdymo žaidimai. 

Vaikų kalbinių gebėjimų/ pasiekimų vertinimas. 
Birželis 
2 savaitė 

 Įvairūs kalbos ugdymo žaidimai. 

Vaikų kalbinių gebėjimų/ pasiekimų vertinimas. 
Birželis 
3 savaitė 

 Įvairūs kalbos ugdymo žaidimai. 

Vaikų kalbinių gebėjimų/ pasiekimų vertinimas. 
Birželis 
4 savaitė 

 Įvairūs kalbos ugdymo žaidimai. 

Vaikų kalbinių gebėjimų/ pasiekimų vertinimas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Planą parengė:  logopedė metodininkė A. Ž iedelienė 

 

 

 



 
 

TRAKŲ R. ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIS 
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Mokyklos g. 4, Onuškis, 21214 Trakų r. sav., tel. (8 528) 62 237, 
el. p. onuskiodarzelis@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290647480 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VEIKLOS PROGRAMA 
2023-2024 m.m. 

 
Tikslai: Atsižvelgiant į mokinių kalbinius gebėjimus, padėti jiems įveikti ar kompensuoti kalbos trūkumus bei padidinti jų ugdymo(si) veiksmingumą. 

1) Kompleksiškas vaiko vertinimas. 
2) Potencialių vaiko ugdymosi galimybių numatymas. 
3) Individualių, pogrupinių, grupinių logopedinių pratybų derinimas su bendru vaiko ugdymo procesu pagal ugdymo programą. 
4) Darbo su vaiko tėvais bei auklėtojais organizavimas. 
5) Dalyvavimas įstaigos VGK posėdžiuose, atstovaujant vaiko interesus. 
6) Tikslinti atskirų garsų tarimą, diferenciacija (skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose). 
7) Tikslinti mokinių sakytinę kalbą (ugdyti rišliąją kalbą, plėsti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną). 

 
Uždaviniai: Šalinti priežastis, sukeliančias šnekamosios ir rašomosios kalbos sutrikimus: (mokyti taisyklingo garsų tarimo, lavinti foneminę klausą, tobulinti žodžių garsinės 
analizės ir sintezės įgūdžius, formuoti (regimuosius, erdvės ir laiko vaizdinius), tikslinti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, tobulinti kalbos gramatinę sandarą, ugdyti rišliąją kalbą, 
lavinti smulkiąją motoriką. 

1. Ugdyti taisyklingą tartį, gramatiškai taisyklingą sakytinę kalbą. 
2. Ugdyti pilnavertį girdimąjį suvokimą. 
3. Ugdyti gebėjimą analizuoti ir sintezuoti žodžius garsais. 
4. Ugdyti poreikį nuolat tobulinti savo kalbą. 
5. Mokyti aiškiai ir sklandžiai reikšti savo mintis ir jausmus, pilnavertiškai bendrauti su bendraamžiais ir kitais savo aplinkos žmonėmis. 
6. Koreguoti atminties, dėmesio, mąstymo operacijas, ugdyti kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, lavinti vaizduotę.  
7. Propaguoti logopedines žinias mokytojų, mokinių tėvų tarpe.  
8. Logopediniame kabinete kaupti medžiagą vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimui. 
9. Nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

 
Ikimokyklinės įstaigos logopedė:  

1) Vertina kiekvieno vaiko kalbą, nustato vaikų kalbos sutrikimų bendrumus ir skirtumus. 
2) Moko vaikus kalbėti ir ugdo jų kalbą, komunikaciją. 
3) Sutvarko reikalingą dokumentaciją. 
4) Rengia individualias programas, atsižvelgdama į kalbėjimo ir kalbos sutrikimo priežastį bei struktūrą. 
5) Veda individualias, pogrupines ar grupines logopedines pratybas. 



6) Kartu su auklėtoja ir specialiuoju pedagogu keičia ir pritaiko pagal vaikų kalbinius gebėjimus bendrojo ugdymo programą. 
7) Padeda organizuoti vaiko dienos ritmą ir pajungti jį kalbai mokyti bei ugdyti. 
8) Padeda išvengti antrinių sutrikimų.  

 

LOGOPEDINIŲ PRATYBŲ STRUKTŪRA 

Programos turinys pateiktas šioms kalbos sritims ugdyti:  

o Kalbos garsų tarimo tikslinimas ir mokymas. 

o Girdimojo suvokimo ugdymas. 

o Leksikos tikslinimas ir plėtra. 

o Gramatiškai taisyklingos kalbos ugdymas. 

o Rišliosios kalbos ugdymas.  
 

Eil. Nr. 
 

NUMATOMOS PRIEMONĖS 

 

Data/laikas 

I.   KOREKCINIO DARBO KRYPTYS DARBUI SU ĮVAIRIŲ KALBOS IR KITŲ KOMUNIKACIJOS SUTRIKIMŲ TURINČIAIS MOKINIAIS. 
 

1. 
Susipažinti su ugdytiniais, stebėti neverbalinį ir verbalinį jų bendravimą. Analizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir medikų 
išvadas apie vaiko brandumą ir jo sveikatą.  

Iki rugsėjo 10d. 

2. Tirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų kalbinius gebėjimus.  Iki rugsėjo 10d. 
3. Numatyti, kuriems vaikams bus teikiama logopedinė pagalba. Iki rugsėjo 10d. 
4. Konsultuoti tėvus ir mokytojus apie vaikų kalbos ugdymą.  Iki rugsėjo 10d. 
5. Patikrinti mokinių, kuriems 2017-2018 m.m. nebuvo pašalinti esantys sutrikimai, šnekamąją ir rašomąją kalbą.  Iki rugsėjo 10d. 
6. Sudaryti švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašą.  Iki rugsėjo 10d. 

 

7. 
Atsižvelgiant į mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei grupes, amžių, sudaryti mokinių logopedinių pratybų grupes, pogrupius; 
numatyti su kuriais mokiniais bus vedamos individualios, o su kuriais grupinės pratybos.  

Iki rugsėjo 10d. 

 

8. 
Atsižvelgiant į kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimo priežastį bei struktūrą, parengti individualių, pogrupinių, grupinių logopedinių pratybų 
programas, derinant jas su bendru vaiko ugdymo procesu pagal ugdymo programą.  

Iki rugsėjo 10d. 

9. Sudaryti logopedinių pratybų tvarkaraštį.  Iki rugsėjo 10d. 
10. Sutvarkyti reikalingą dokumentaciją.  Iki rugsėjo 10d. 
11. Kartu su grupės auklėtoja keisti bendrojo ugdymo programas pagal vaikų kalbinius gebėjimus.  Iki rugsėjo 10d. 
12. Padėti grupės auklėtojom parengti pritaikytas arba individualizuotas programas. Iki rugsėjo 10d. 
13. Vesti grupines, pogrupines bei individualias logopedines pratybas. Nuo rugsėjo 10d. 

II.   DARBAS SU DIZARTRIKAIS. 
1. Taisyklingos garsinės kalbos ir foneminių vaizdinių formavimas.  Pratybų metu. 
2. Artikuliacinės, smulkiosios, bendrosios motorikos lavinimas.  Pratybų metu. 
3. Kvėpavimo ir balso lavinimo pratybos.  Pratybų metu. 

 

4. 
Garsų artikuliacijos mokymas, tarimo tikslinimas remiantis regėjimo, taktiliniais (kalbos padargų lietimu), terminiais (fonacijos metu susidarančios 
šiltos arba šaltos oro srovės nustatymu), kinesteziniais (kalbos organų judesių ir padėties pajautimu), t. p. klausos pojūčiais.  

Pratybų metu. 

 

5. 
Garso įtvirtinimas: skiemenyse (atviruose, uždaruose, junginiuose su priebalsiais), žodžiuose, sakiniuose, eilėraščiuose, greitakalbėse, tekstuose, Pratybų metu. 



pokalbiuose.  
6. Išmoktų garsų diferencijavimas.  Pratybų metu. 
7. Žodyno plėtimas bei aktyvizacija, žodžių semantikos turtinimas.  Pratybų metu. 
8. Gramatinės kalbos sandaros tobulinimas.  Pratybų metu. 
9. Rišliosios kalbos ugdymas.  Pratybų metu. 

10. Aiškios, išraiškingos kalbos formavimas. Pratybų metu. 

III.   DARBAS SU DISLALIKAIS. 
1. Foneminio suvokimo lavinimas.  Pratybų metu. 
2. Artikuliacinės, smulkiosios, bendrosios motorikos lavinimas.  Pratybų metu. 
3. Garsų artikuliacijos mokymas, tarimo tikslinimas remiantis regėjimo, taktiliniais (kalbos padargų lietimu), terminiais (fonacijos metu susidarančios 

šiltos arba šaltos oro srovės nustatymu), kinesteziniais (kalbos organų judesių ir padėties pajautimu), t. p. klausos pojūčiais.  
Pratybų metu. 

4. Garso įtvirtinimas: skiemenyse (atviruose, uždaruose, junginiuose su priebalsiais), žodžiuose, sakiniuose, eilėraščiuose, greitakalbėse, tekstuose, 
pokalbiuose.  

Pratybų metu. 

5. Išmoktų garsų diferencijavimas.  Pratybų metu. 
6. Žodyno plėtimas bei aktyvizacija, žodžių semantikos turtinimas.  Pratybų metu. 
7. Gramatinės kalbos sandaros tobulinimas.  Pratybų metu. 
8. Rišliosios kalbos ugdymas.  Pratybų metu. 

Pastaba: Korekcinio darbo metodikos specifika priklauso nuo dislalijos rūšies. 

IV.   DARBAS SU MIKČIOJANČIAISIAIS. 
1. Diafragminio kalbinio kvėpavimo mokymas.  Pratybų metu. 
2. Raumenų relaksacijos (atpalaidavimo) mokymas.  Pratybų metu. 
3. Tarties tikslinimas.  Pratybų metu. 
4. Artikuliacinės, smulkiosios, bendrosios motorikos lavinimas.  Pratybų metu. 
5. Kalbėjimo baimės šalinimas.  Pratybų metu. 
6. Laipsniškas perėjimas nuo bendravimo trumpomis frazėmis prie bendravimo išplėstomis frazėmis, atpasakojimo ir pasakojimo. Pratybų metu. 

V.   DARBAS SU NEIŠSIVYSČIUSIOS KALBOS VAIKAIS. 
1. Taisyklingo garsų tarimo mokymas, artikuliacijos tikslinimas.  Pratybų metu. 
2. Foneminės klausos lavinimas.  Pratybų metu. 
3. Žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžių lavinimas.  Pratybų metu. 
4. Artikuliacinės, smulkiosios, bendrosios motorikos lavinimas.  Pratybų metu. 
5. Regimųjų , erdvės ir laiko vaizdinių formavimas:  

- erdvės vaizdinių formavimas ir tikslinimas; 
- regimojo suvokimo tobulinimas;  
- regimosios analizės ir sintezės mokymas; 
- regimosios atminties lavinimas.  

Pratybų metu. 

6. Pasyviojo ir aktyviojo žodyno tikslinimas ir turtinimas:  
- naujų žodžių, nusakančių veiksmą, būseną, jausmus ir kt., mokymas bei žodžių reikšmių tikslinimas;  
- apibendrinamųjų sąvokų mokymas bei tikslinimas;  
- supažindinimas su žodžių daryba ir darinių leksinėmis reikšmėmis;  
- sinonimų, antonimų parinkimas;  
- fraziologizmų ir perkeltinės reikšmės žodžių aiškinimas.  

Pratybų metu. 

7. Gramatinės kalbos sandaros tobulinimas, rišliosios kalbos ugdymas, derinant su lietuvių kalbos mokomąja medžiaga:  
- mokymas rišliai, sklandžiai, nuosekliai reikti pageidavimus, mintis, ugdyti kūrybinius gebėjimus, fantaziją;  
- pamažu pereiti nuo situacinės prie kontekstinės kalbos, nuo vientisinio prie sudėtinio sakinio ir pagaliau prie rišlaus pasakojimo:  

Pratybų metu. 



a) atkuriamasis atpasakojamasis pasakojimas,  
b) apibūdinamasis pasakojimas,  
c) kūrybinis siužetinis pasakojimas,  
d) fantazinis pasakojimas. 

VI.   DARBAS SU SKLANDAUS KALBĖJIMO SUTRIKIMĄ TURINČIAIS VAIKAIS. 
1. Verbalinės ir neverbalinės užduotys pažintiniams procesams ugdyti.  Pratybų metu. 
2. Raumenų įtempimo ir atpalaidavimo pratimai.  Pratybų metu. 
3. Kvėpavimo ir fonacijos pratimai.  Pratybų metu. 
4. Artikuliacinio aparato mankšta.  Pratybų metu. 
5. Foneminės klausos lavinimas.  Pratybų metu. 
6. Garso tarimo mokymas, įtvirtinimas, diferencijavimas.  Pratybų metu. 
7. Gramatiškai taisyklingos kalbos formavimas.  Pratybų metu. 
8. Užduotys žodynui turtinti ir rišliajai kalbai ugdyti (pagal savaitės temą).  Pratybų metu. 

VII.   KITA VEIKLA... 
1. Rengti darbui vaizdines priemones, plakatus.  2018-2019 m.m 
2. Rengti darbui padalomąją medžiagą .  2018-2019 m.m 
3. Pristatyti savo kurtą mokomąją priemonę(es) – kolegoms, Vilniaus miesto logopedų metodiniam būreliui.  2018-2019 m.m 
4. Parengti atvirą pamoką. 2018-2019 m.m 
5. Parengti projektą –  ,,Puošiu raidelę tardamas garselį“.  2018-2019 m.m 

 

Vadovaujantis Bendrosiomis programomis numatomos mokinių kalbinės veiklos siekiamybės: 

 
Tarimas 

 

Siekiama, kad mokiniai kiek įmanoma mokėtų: 
o Taisyklingai ir aiškiai tarti kalbos garsus. 
o Suprantamai ištarti žodžius. 

o Kalbėti be ryškių tarties, intonavimo klaidų.  

 
Klausymas 

 

Siekiama, kad mokiniai gebėtų:  
o Suvokti, apie ką kalbama, kai kalbama aiškiai artikuliuojant nesudėtingomis konstrukcijomis (dialogu ar monologu). 

o Matyti ir girdėti žmogų, su kuriuo kalbamasi. 

o Išklausyti pašnekovą iki galo. 

o Klausytis ir suprasti skaitomus tekstus ir garso įrašus.  

 
Kalbėjimas 

 

Siekiama, kad mokiniai gebėtų: 
o Bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais. 
o Papasakoti, ką matė, patyrė, dalyvauti pokalbyje. 
o Reikšti mintis žodžiu taisyklinga kalba: paisyti kalbos normų, kalbėti tiksliai, aiškiai. 
o Kalbėti žinomomis temomis. 
o Apibūdinti patirtus dalykus, jų sukeltus įspūdžius, savo emocijas. 
o Apibūdinti daiktus, asmenis, įvykius, paaiškinti labai gerai žinomų veiksmų, reiškinių priežastis. 
o Diskutuoti gerai žinomomis temomis. Reikšti ir elementariai pagrįsti savo nuomonę, vertinti. 

 

 



 

GARSŲ TARIMO MOKYMAS 
 

GARSO “S” TARIMO MOKYMAS GARSO “Z” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “S” tarti.  
Izoliuoto garso “S”tarimas.  
Garso “S” tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse.  
Garso “S” tarimo įtvirtinimas atvirų skiemenų žodžiuose.  
Garso “S” tarimo įtvirtinimas uždaruose skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “S” tarimo įtvirtinimas junginiuose su priebalsiais.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “S” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “S” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “S” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje. 

Parengiamieji pratimai garsui “Z” tarti.  
Izoliuoto garso “Z” tarimas.  
Garso “Z” tarimo įtvirtinimas atviruose ir uždaruose skiemenyse bei žodžiuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “Z” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose. 
Garso “Z” tarimo įtvirtinimas žodžiuose ir sakiniuose.  
Garso “Z”  tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “s-z” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “s-z” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje. 

GARSO “C” TARIMO MOKYMAS GARSO “Dz” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “C” tarti.  
Izoliuoto garso “C” tarimas.  
Garso “C” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “C” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “C” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “s-c” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “s-c” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje. 

Parengiamieji pratimai garsui “Dz” tarti.  
Izoliuoto garso “Dz” tarimas.  
Garso “Dz” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “Dz” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
 

GARSO “Š” TARIMO MOKYMAS GARSO “Ž” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “Š” tarti. 
Izoliuoto garso “Š” tarimas.  
Garso “Š” tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse.  
Garso “Š” tarimo įtvirtinimas atvirų skiemenų žodžiuose.  
Garso “Š” tarimo įtvirtinimas uždaruose skiemenyse ir žodžiuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “Š” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “Š”  tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “Š”  tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “š-s” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “š-s” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje. 

Parengiamieji pratimai garsui “Ž” tarti.  
Izoliuoto garso “Ž” tarimas.  
Garso “Ž” tarimo įtvirtinimas atviruose ir uždaruose skiemenyse bei žodžiuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “Ž” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “Ž” tarimo įtvirtinimas žodžiuose ir sakiniuose.  
Garso “Ž” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “š-ž” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “š-ž”diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje.  
Garsų “ž-z” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “ž-z” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje. 

GARSO “Č” TARIMO MOKYMAS GARSO “Dž” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “Č” tarti.  
Izoliuoto garso “Č” tarimas.  
Garso “Č” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “Č” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “Č” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “š-č” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose. 
Garsų “š-č” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje.  

Parengiamieji pratimai garsui “Dž” tarti. 
Izoliuoto garso “Dž” tarimas.  
Garso “Dž” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “Dž” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “ž-dž” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “ž-dž” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje.  
Garsų “č-dž” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “č-dž” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje.  

GARSO “L” TARIMO MOKYMAS GARSO “R” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “L” tarti.  Parengiamieji pratimai garsui “R” tarti.  



Izoliuoto garso “L” tarimas.  
Garso “L” tarimo įtvirtinimas uždaruose skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “L” tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “L” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “L” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Minkštojo garso “L” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Minkštojo garso “L” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Minkštojo garso “L” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “L” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “L” diferencijavimas sakiniuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “L” diferencijavimas rišlioje kalboje.  

Garso “R” tarimo mokymas su garsais “t” ir “d”.  
Garso “R” tarimo įtvirtinimas su garsais “t” ir “d” skiemenyse ir žodžių pradžioje.  
Garso “R” tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “R” tarimo įtvirtinimas uždaruose skiemenyse ir žodžiuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “R” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “R” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “R” tarimo įtvirtinimas junginiuose su priebalsiais.  
Garso “R” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “r-l” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “r-l” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje.  
 

GARSO “K” TARIMO MOKYMAS GARSO “G” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “K” tarti.  
Izoliuoto garso “K” tarimas.  
Garso “K” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “K” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Minkštojo garso “K” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Minkštojo garso “K” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “K” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “k-t” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “k-t” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje 

Parengiamieji pratimai garsui “G” tarti.  
Izoliuoto garso “G” tarimas.  
Garso “G” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “G” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Minkštojo garso “G” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Minkštojo garso “G” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “G” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “g-d” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “g-d” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje. 

GARSO “P” TARIMO MOKYMAS GARSO “B” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “P” tarti.  
Izoliuoto garso “P” tarimas.  
Garso “P” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “P” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Minkštojo garso “P” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Minkštojo garso “P” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “P” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
 

Parengiamieji pratimai garsui “B” tarti.  
Izoliuoto garso “B”tarimas.  
Garso “B” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “B” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Minkštojo garso “B” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Minkštojo garso “B” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Kietųjų ir minkštųjų garsų “B” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  
Garsų “p-b” diferencijavimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garsų “p-b” diferencijavimas sakiniuose ir rišlioje kalboje.  

GARSO “F” TARIMO MOKYMAS GARSO “Ch” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “F” tarti.  
Izoliuoto garso “F” tarimas.  
Garso “F” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “F” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “F” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje. 

Parengiamieji pratimai garsui “Ch” tarti.  
Izoliuoto garso “Ch” tarimas.  
Garso “Ch” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “Ch” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “Ch” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje. 

GARSO “H” TARIMO MOKYMAS GARSO “Ė” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “H” tarti.  
Izoliuoto garso “H” tarimas.  
Garso “H” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “H” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “H” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje 

Parengiamieji pratimai garsui “Ė” tarti.  
Izoliuoto garso “Ė” tarimas.  
Garso “Ė” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “Ė” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “Ė” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  

GARSO “uo” TARIMO MOKYMAS GARSO “ui” TARIMO MOKYMAS 
Parengiamieji pratimai garsui “uo” tarti.  Parengiamieji pratimai garsui “ui” tarti.  



Izoliuoto garso “uo” tarimas.  
Garso “uo” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “uo” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “uo” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  

Izoliuoto garso “ui” tarimas.  
Garso “ui” tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “ui” tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “ui” tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje. 

GARSO “ie” TARIMO MOKYMAS  

Parengiamieji pratimai garsui “ie” tarti.  
Izoliuoto garso “ie” tarimas.  
Garso “ie”  tarimo įtvirtinimas skiemenyse ir žodžiuose.  
Garso “ie”  tarimo įtvirtinimas sakiniuose.  
Garso “ie”  tarimo įtvirtinimas rišlioje kalboje.  

 

 

GIRDIMOJO SUVOKIMO UGDYMAS IR GARSINĖS ANALIZĖS BEI SINTEZĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 
 

Girdimojo suvokimo ugdymo nuoseklumas: 

 Skirti nurodytą garsą garsų eilėje.  

 Skirti nurodytą garsą skiemenyje, skiemenų eilėje.  

 Skirti nurodytą garsą žodyje, žodžių eilėje.  

 Skirti nurodytą garsą sakinyje.  

 Skirti nurodytą garsą kalbos sraute.  

 Skirti dvibalsius skiemenyje, žodyje, sakinyje, kalbos sraute.  

 Skirti panašiai skambančius balsius skiemenyje, žodyje, sakinyje, kalbos sraute.  

 Skirti panašiai skambančius balsius ir dvibalsius skiemenyje, žodyje, sakinyje, kalbos sraute.  

 Skirti ilguosius ir trumpuosius garsus skiemenyje, žodyje, sakinyje, kalbos sraute.  

 Skirti kietuosius ir minkštuosius garsus skiemenyje, žodyje, sakinyje, kalbos sraute.  
 

Garsinės analizės ir sintezės ugdymo nuoseklumas:  

 Pirmo žodžio garso išskyrimas.  

 Paskutinio žodžio garso išskyrimas.  

 Atvirų skiemenų garsinė analizė ir sintezė. 

 Uždarų skiemenų garsinė analizė ir sintezė.  

 Trigarsių žodžių garsinė analizė ir sintezė. 

 Garso vietos žodyje nustatymas (žodžio pradžioje, viduryje, gale). 

 Dviskiemenių žodžių, kurių visi skiemenys atviri, garsinė analizė ir sintezė (katė). 



 Dviskiemenių žodžių, kurių antras skiemuo uždaras, garsinė analizė ir sintezė (namas).  

 Triskiemenių žodžių, kurių skiemenys atviri, garsinė analizė ir sintezė (vasara). 

Dviskiemenių žodžių, kurių pirmas skiemuo uždaras, garsinė analizė ir sintezė (varna): 

 Dviskiemenių žodžių, kurių abu skiemenys uždari, garsinė analizė ir sintezė (vilkas). 

 Dviskiemenių žodžių, kurių pirmame skiemenyje yra dviejų priebalsių samplaika, garsinė analizė ir sintezė (smėlis). 

 Dviskiemenių žodžių, kurių viduryje yra dviejų priebalsių samplaika, garsinė analizė ir sintezė (audra). 

 Triskiemenių žodžių, kuriuose yra viena priebalsių samplaika, garsinė analizė ir sintezė (dviratis). 

 Žodžių su dvibalsiais garsinė analizė ir sintezė. 

 Dviskiemenių žodžių, kuriuose yra trijų priebalsių samplaika, garsinė analizė ir sintezė (strutis). 

 Dviskiemenių žodžių, kuriuose yra kelios priebalsių samplaikos, garsinė analizė ir sintezė (skiedra).  

 Įvairios garsinės sudėties daugiaskiemenių žodžių garsinė analizė ir sintezė. 

 

LEKSIKOS TIKSLINIMAS IR ŽODYNO PLĖTRA 
 

Sąvokos žodyno plėtimui:  

Šeima (žodžiai, nusakantys giminystę, sąvokos, nusakančios amžiaus skirtumus).  

Baldai (baldų pavadinimai, jų dalys, medžiaga iš kurios jie pagaminti).  

Mokykliniai reikmenys (jų pavadinimai, panaudojimas, apibūdinimas).  

Žaislai (žaislų pavadinimai, ypatybės: spalva, paviršius, medžiaga iš kurios jie pagaminti).  

Mandagumo žodžiai (žodžiai, ir jų junginiai, kuriais kreipiamasi į pašnekovą paisveikinama, atsisveikinama, dėkojama bendraamžiams ir suaugusiems).  

Buityje naudojami daiktai (jų pavadinimai, apibūdinimas: spalva, medžiaga, paviršius).  

Kelias į mokyklą (judėjimo kryptys, įstaigų, pastatų, gatvių pavadinimai; prieveiksmiai, nusakantys judėjimo ypatybes).  

Transportas (važiuojančių, skraidančių, plaukiančių transporto priemonių pavadinimai, jų paskirtis; veiksmažodžiai, nusakantys judėjimą; prieveiksmiai, nusakantys judėjimo ypatybes).  

Apranga (drabužiai ir jų dalių pavadinimai; veiksmažodžiai, nusakantys rengimąsi, būdvardžiai, nusakantys drabužių margumą). 

Ruduo (rudens mėnesių pavadinimai, rudens požymiai; vaizdingi posakiai apie rudenį, šventės, rudens darbai).  

Lietuvos soduose augantys ir atvežtiniai vaisiai, uogos bei daržovės (jų pavadinimai, formos; būdvardžiai, nusakantys skonį).  

Avalynė (avalynės ir jos dalių pavadinimai; veiksmažodžiai, nusakantys avimąsi; būdvardžiai, nusakantys batų ypatumus).  

Žiema (žiemos mėnesių pavadinimai; žiemos požymiai, oras, augalai, žiemos šventės, pramogos).  



Gyvūnai (naminiai gyvuliai, naminiai paukščiai, naminiai gyvūnėliai, laukiniai žvėrys, laukiniai paukščiai, žuvys, vabzdžiai, ropliai; jų kūno dalių pavadinimai, gyvenimo vieta ir sąlygos, laukinių 

žvėrių ir paukščių globa, naminių gyvulių ir paukščių priežiūra; Lietuvoje ir pasaulyje gyvenantys laukiniai žvėrys ir paukščiai; išskrendantys ir žiemojantys paukščiai; žodžiai, nusakantys gyvūnų 

judėjimą ir kalbą).  

Maisto produktai (mėsos produktai, žuvies produktai, pieno produktai, miltiniai gaminiai, vaisiai ir daržovės, saldumynai; veiksmažodžiai, nusakantys valgymą).  

Virtuvėje (indų pavadinimai, virtuvės baldų ir įrangos pavadinimai, stalo įrankių pavadinimai, veiksmažodžiai, nusakantys virtuvės įrangos paskirtį).  

Profesijos (profesijų pavadinimai, darbo įrankių pavadinimai; veiksmažodžiai nusakantys darbo procesą).  

Laikas (laiko sąvokos; laiko nuoseklumo suvokimas; para, jos dalys; savaitė, savaitės dienų pavadinimai; mėnuo, mėnesių pavadinimai; metų laikai, jų eiliškumas, žmogaus gyvenimo etapų 

nuoseklumas).  

Jutimai (rega, klausa, lytėjimas, skonis, uoslė; nuotaikos, jausmai, savo norų, pageidavimų raiška, pasitenkinimo ir nepasitenkinimo nusakymas, nuostabos, džiaugsmo, liūdesio, gailesčio raiška).  

Pavasaris (pavasario mėnesių pavadinimai; pavasario požymiai, oras, augalai, pavasario šventės, pramogos, darbai).  

Augalai (medžių ir krūmų pavadinimai, jų dalys; gėlių pavadinimai, jų dalys, spalva, kvapas; apibendrinančios sąvokos susijusios su augalais).  

Vasara (vasaros mėnesių pavadinimai; vasaros požymiai, oras, augalai, vasaros šventės, pramogos, darbai).  

Namas (namo dalys, gyvenamosios patalpos ir jų paskirtis). 

Žmogus (žmogaus kūno dalys, jų funkcijos, galvos dalys, jų funkcijos, vidaus organų pavadinimai).  

Sirgimas (ligos, jų simptomai, žodžiai, nusakantys skausmą; sveikatos priežiūros specialistai, jų teikiamos paslaugos; sveikatos priežiūros įstaigos, jų paslaugos, patalpos).  

Sportas (sporto šakos, jų atstovai; sąvokos ir veiksmažodžiai, susiję su sportu; sportui skirtų vietų pavadinimai).  

Menas (meno rūšys, jų atstovai; sąvokos ir veiksmažodžiai, susiję su menu; menui skirtų vietų pavadinimai, muzikos instrumentų pavadinimai, jų skleidžiami garsai).  

Skalbiniai (patalynės pavadinimai; žodžiai, susiję su švara ir nešvara).  

Kalbėjimas (veiksmažodžiai susiję su kalbėjimu, žodžiai, apibūdinantys garsą).  

Kaimas (sodybos pastatai ir erdvės, žemės ūkio technika ir įrankiai, jų paskirtis).  

Prekyba (prekybos vietos, žodžiai, susiję su prekyba).  

Žemė (žemės paviršiaus pavadinimai, žemės naudingosios iškasenos; vandens telkinių pavadinimai, žodžiai, susiję su vandeniu).  

Daiktų išvaizda (būdvardžiai, apibūdinantys daiktų būseną, paviršių bei formą; būdvardžiai, apibūdinantys daiktų dydį, aukštį, plotį, apimtį, ilgį). 

 

GRAMATIŠKAI TAISYKLINGOS KALBOS UGDYMAS 
 

Daiktavardis  Veiksmažodis 

 Daiktavardžių daugiskaitos sudarymas ir vartojimas sakiniuose, rišlioje kalboje.  
 Mažybinių daiktavardžio formų sudarymas.  
 Daiktavardžio galininko sudarymas ir vartojimas kalboje.  
 Daiktavardžio kilmininko linksnio sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  
 Daiktavardžio naudininko sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  

 Esamojo laiko veiksmažodžių sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  

 Būtojo kartinio laiko veiksmažodžių sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  

 Būtojo dažninio laiko veiksmažodžių sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  

 Būsimojo laiko veiksmažodžių sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  



 Daiktavardžio įnagininko sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  
 Daiktavardžio vietininko sudarymas ir vartojimas kalboje.  
 Daiktavardžių kaitymas linksniais.  
 Kreipinio vartojimas sakiniuose .  
 Priesaginių daiktavardžių sudarymas su priesagomis: –yn, -ėj, -oj ,-inink, -už.  
 Sudurtinių daiktavardžių daryba ir vartojimas sakiniuose.  

 Veiksmažodžio bendraties vartojimas sakiniuose.  

 Priešdėlinių veiksmažodžių sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  

 Priešdėlinių, judėjimą nusakančių veiksmažodžių sudarymas su priešdėliais nu-, ap-, į- 
, pri-, už-.  

 Veiksmažodžio vienaskaitos I ir II asmens sudarymas ir vartojimas sakinyje.  

 Veiksmažodžio daugiskaitos I ir II asmens sudarymas ir vartojimas sakinyje.  

Būdvardis Prieveiksmis 

 Būdvardžių daugiskaitos sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  

 Būdvardžių galininko sudarymas ir vartojimas kalboje.  

 Būdvardžių kilmininko linksnio sudarymas ir vartojimas sakiniuose. Būdvardžių 
naudininko sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  

 Būdvardžių įnagininko sudarymas ir vartojimas sakiniuose.  

 Būdvardžių vietininko sudarymas ir vartojimas kalboje.  

 Būdvardžių kaitymas linksniais.  

 Priesaginių būdvardžių sudarymas su priesagomis –in- (medinis), -uot- (gauruotas), -
ėt- (gėlėtas), -ok (kartokas).  

 Prieveiksmių sudarymas iš būdvardžių.  
 

Prielinksnis Kalbos dalių derinimas 

 Vietos prielinksnių vartojimas: ant, už, iš, į, per, aplink, prie, virš, po, per, pro, tarp, iš 
po (ko?), nuo, priešais, šalia.  

 Prielinksnių su (Kuo?) vartojimas.  
 Prielinksnių apie (Ką?) vartojimas.  
 Kiekio prielinksnių po (Kiek?), už (Kiek?) vartojimas.  
 Laiko prielinksniai nuo, iki, be, po, prieš.  

 Daiktavardžio ir būdvardžio vienaskaitos derinimas.  

 Daiktavardžio ir būdvardžio daugiskaitos derinimas.  

 Daiktavardžio ir būdvardžio vienaskaitos vartojimas sakiniuose.  
 Daiktavardžio ir būdvardžio daugiskaitos vartojimas sakiniuose.  

 Judėjimą nusakančio veiksmažodžio ir prieveiksmio derinimas  
 Būdvardžių vietininko linksnio sudarymas ir derinimas su daiktavardžiu sakiniuose.  

 Kiekinių skaitvardžių derinimas su daiktavardžiu ir vartojimas sakiniuose.  
 Kiekybinių skaitvardžių derinimas su daiktavardžiu ir vartojimas sakiniuose.  

 Laiką nusakančių žodžių ir jų junginių vartojimas sakiniuose (Po ketverių metų aš 
būsiu penktokas).  

Sintaksė  

 Vientisinio sakinio sudarymas atsakant į klausimus.  
 Vientisinio sakinio sudarymas pagal siužetinį paveikslėlį.  
 Vientisinio sakinio sudarymas pagal situaciją.  
 Klausiamojo sakinio sudarymas.  
 Vientisinio sakinio plėtimas papildiniais.  
 Vientisinio sakinio plėtimas vietos aplinkybėmis.  
 Vientisinio sakinio plėtimas laiko aplinkybėmis.  
 Vientisinio sakinio plėtimas būdo aplinkybėmis.  
 Vientisinio sakinio plėtimas pažyminiu.  
 Vientisinio sakinio plėtimas vienarūšėmis sakinio dalimis.  

 



 Sakinių iš trijų ir daugiau atskirų žodžių sudarymas. (žiema, snigti, sniegas).  
 Sudėtinių sujungiamųjų sakinių sudarymas su jungtuku o, lyginant du objektus.  
 Sudėtinių sujungiamųjų sakinių sudarymas su jungtuku bet.  
 Sudėtinių sujungiamųjų sakinių sudarymas su jungtuku nes.  
 Sudėtinių prijungiamųjų sakinių sudarymas, atsakant į klausimus. 

RIŠLIOSIOS KALBOS UGDYMAS 
 

Rišliosios kalbos ugdymas: Klausymo ugdymas: 

 Atsakymai į klausimus, naudojantis paveikslėliais, pavyzdžiais.  

 Pasakojimas, atsakant į pateiktus klausimus.  

 Rodomų veiksmų nusakymas žaidybinėje situacijoje.  

 Pokalbis iš patirties.  

 Piešinių, nuotraukų, paveikslų aptarimas.  

 Diskusija.  

 Pasakojimo kūrimas pagal pateiktą žemėlapį, piešinį, schemą, paveikslėlius, nuotraukas ar 
figūrėles.  

 Bendravimas sukurtoje kalbinėje situacijoje, siūlomų žodžių ir jų junginių vartojimas, atsakant į 
pašnekovo klausimus.  

 Pasakojimo kūrimas pagal atraminius žodžius ir paveikslėlius.  

 Teksto analizavimas, atpasakojimas.  

 Nuotraukų, paveikslėlių lyginimas, aptarimas, pasakojimas.  

 Pasakojimas pagal paveikslėlių seriją.  

 Pasirinkto objekto pristatymas pagal atraminius žodžius ar nuotrauką.  

 Dviejų objektų aptarimas ir lyginimas pagal pavyzdį ar planą  

 Pasakos kūrimas pagal paveikslėlius ir duotą pradžią.  

 Įvykių nuoseklumo komentavimas.  

 Daiktų vietos aplinkoje, paveikslėlyje nusakymas.  

 Įvykio priežasčių aptarimas.  

 Situacijų, pasakų vaidinimas, inscenizavimas.  

 Savarankiškas pasakojimas.  

 

 Žodžių eilės klausymas ir pakartojimas.  
 Panašiai skambančių žodžių nustatymas.  
 Sakinių klausymas ir pakartojimas.  
 Trumpo teksto klausymas, kiekvieno sakinio pakartojimas.  
 Eiliuoto teksto klausymas, kiekvienos eilutės pakartojimas.  
 Žodžių rimavimas.  
 Teksto klausymas, nurodyto žodžio (kelių žodžių) išskyrimas, skaičiavimas tekste.  
 Eiliuotų ir neeiliuotų tekstų klausymas, analizavimas.  
 Eiliuoto kūrinėlio skambesio aptarimas, jo posmelio/eilutės pakartojimas, deklamavimas 

mintinai.  
 Išklausyto sakinio ar eilėraščio eilutės intonacijos atkartojimas.  
 Teksto klausymas, analizavimas, atpasakojimas.  

 

 

 

 

 

Planą parengė: vyr. logopedė A. Ž iedelienė 


