
 

Ko mokomasi per logopedines 

pratybas? 
 

Pratybų metu mokinys: 

 mokomas tarti tuos garsus, kurių 

netaria;  

 atlieka artikuliacinę mankštą; 

 lavinama jo foneminė klausa; 

 turtinamas jo žodynas; 

 mokoma taisyklingai tarti 

žodžius, atliekant įvairią 

komunikacinę veiklą; 

 atsižvelgiant į rašto darbų ar 

skaitymo klaidų pobūdį, atlieka 

įvairias užduotis rašymo 

sutrikimui pašalinti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kas labai svarbu? 
 

Tėvų pagalba vaikui. Pradėjęs lankyti 

logopedines pratybas, vaikas išmoksta 

taisyklingai tarti vieną ar kitą garsą, 

bando jį taisyklingai ištarti skiemenyse, 

įvairiose žodžių vietose, sakiniuose, 

vėliau eilėraščiuose. Korekcinis darbas 

yra baigtas tada, kai vaikas taisyklingai 

taria garsą savarankiškoje kalboje.  

Deja, didelė dalis ugdytinių, išmokusių 

taisyklingai kalbėti, tai daro tik 

logopediniame kabinete, o bendraudami 

su aplinkiniais savo tarimo nesistengia 

kontroliuoti. Tad veiksmingai koreguoti 

kalbą turėtų ne tik logopedai, bet ir 

tėveliai. 

Vaiko noras bei motyvacija. Būna 

tokių vaikų, kuriems viskas neįdomu, 

greitai nusibosta (o logopedė vis prašo 

ir prašo pakartoti....). Todėl labai svarbu 

ugdyti vaikų pareigingumą, 

atsakomybę, skatinti norą išmokti 

taisyklingai kalbėti. 

Logopedinių pratybų lankymas. Tik 

sistemingai lankant logopedines 

pratybas įmanoma pasiekt norimo 

rezultato. 

Parengė logopedė  Asta Kairienė 
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Logopedinio 

kabineto duris 

pravėrus... 

 

 
 

Atmintinė tėveliams apie 

logopedo teikiamą pagalbą 

mokykloje 

 

 



Kaip turi kalbėti būsimas 

pirmokas? 

 
Būsimasis pirmokas jau turėtų 

taisyklingai tarti visus kalbos garsus. 

Reikėtų prisiminti, kad netaisyklingas 

garsų tarimas (fiziologinis šveplavimas) 

laikomas normaliu reiškiniu tik iki 5- 

erių metų. Tačiau nemaža dalis vaikų į 

mokyklą ateina netaisyklingai tardami 

kai kuriuos garsus, nemokėdami aiškiai 

reikšti minčių, turėdami skurdų žodyną 

bei įvairių kalbos sutrikimų. Įvairūs 

kalbėjimo raidos sunkumai 

neišvengiamai turi įtakos mokslams. Be 

to, tai trikdo bendravimą su aplinkiniais, 

traumuoja vaiko psichiką. Mokiniai, 

turintys kalbėjimo sutrikimų, labai 

sunkiai įgyja taisyklingos rašybos 

įgūdžius, sunkiau išmoksta skaityti. Tai 

trukdo vaikams mokytis matematikos ir 

gamtos pažinimo dalykų. 1 klasėje 

didžiausias dėmesys skiriamas sakytinės 

kalbos ugdymui – taisyklingam garsų 

tarimui, žodyno turtinimui, rišlaus 

pasakojimo kūrimui.   

Kas sulėtina ar sutrikdo 

normalią kalbos raidą? 

 

Dažniausiai pasitaikančios priežastys: 

komplikuotas gimdymas, persirgtos 

sunkios ligos, galvos traumos, vartoti 

stiprūs vaistai, vaiko augimas 

nepalankioje socialinėje aplinkoje ir kt. 

Retais atvejais pasitaiko įgimti kalbos 

aparato trūkumai: įgimti gomurio ar 

lūpos plyšiai, “prisegtas” liežuvis ar 

viršutinė lūpa, daugelio dantukų 

trūkumas , netaisyklingas dantų 

sukandimas ir kt.  

 

Kodėl svarbu kuo anksčiau 

pastebėti ir taisyti vaiko kalbos 

sutrikimą? 
 

1 klasėje – vaikai rašyti mokosi 

susipažindami su abėcėle. Šiuo 

laikotarpiu, taip pat ir kitose pradinėse 

klasėse, mokoma daugiausia garsinės 

rašybos, vadovaujantis principu:  

„įsiklausyk, tark, rašyk“, tai reiškia 

klausa ir tarimu. Pradinių klasių 

mokiniai, įsiklausę, kaip žodžiuose 

tariami ilgieji ir trumpieji balsiai, 

dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai, 

priebalsiai ir patys taisyklingai tardami, 

dar nemokėdami atitinkamų rašybos 

taisyklių, daugeliu atvejų rašo 

taisyklingai, be klaidų. 

Vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo 

sutrikimų rašydami daro 4-5 kartus 

daugiau klaidų negu normaliai 

kalbantys. Tai sąlygoja netaisyklingas 

garsų tarimas, neišlavėjusi foneminė 

klausa, nepakankamai susiformavusi 

gramatinė kalbos sandara. 

 

Kokie dažniausiai pasitaikantys 

kalbos trūkumai? 

 

Garsų tarimo trūkumai- kai vaikas 

netaria  vieno ar kelių garsų, keičia 

vieną garsą kitu, taria garsus netiksliai, 

iškraipytai, minkština priebalsius ir pan. 

Foneminės klausos trūkumai-  kai 

kalbos garsai vaikui skamba vienodai, 

jis nebegali kontroliuoti savo tarimo ir 

atsitiktinai ištaria tai vieną, tai kitą iš 

painiojamų garsų (k-t, g-d, s-š, z-ž, c-č, 

i-y, u-ū, e-ė-ie ir kt.). Tuos garsus 

painioja ypač dažnai, jei panašių garsų 

yra gretimuose žodžiuose ar 

skiemenyse.  

Skurdus žodynas, netaisyklinga 

gramatinę kalbos sandara, silpni 

rišlios kalbos įgūdžiai ir pan. 

 

Ką veikia logopedas mokykloje? 
 

Logopedas padeda vaikams, turintiems 

kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. 

Dažnai klaidingai manoma, kad 

logopedas reikalingas tiems, kurie 

blogai taria vieną ar kitą garsą. Tačiau 

logopedas padeda ir tiems, kurių pati 

kalba neatitinka amžiaus normų 

(skurdus žodynas, mažai žodžių ir kt.), 

kurie patiria skaitymo ar rašymo 

sunkumų.   

Logopedinių pratybų laikas 

 
Logopedinės pratybos mokykloje 

vyksta tik po pamokų. 

 


