
Kaip turi kalbėti pirmokas? 

 

Pirmokas jau turėtų taisyklingai tarti visus 

kalbos garsus. 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 neišplėtotą 

žodyną bei įvairių kalbos sutrikimų.  

Įvairūs kalbėjimo raidos sunkumai turi įtakos 

mokslams. Be to, tai trikdo bendravimą su 

aplinkiniais, traumuoja vaiko psichiką. 

 

Kodėl svarbu kuo anksčiau pastebėti ir 

taisyti vaiko kalbos sutrikimą? 

Pradinių klasių mokiniai, įsiklausę, kaip 

žodžiuose tariami ilgieji ir trumpieji balsiai, 

dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai, priebalsiai ir 

patys taisyklingai tardami, dar nemokėdami 

atitinamų rašybos taisyklių, daugeliu atvejų 

rašo taisyklingai, be klaidų. Vaikai, turintys 

kalbos, kalbėjimo sutrikimų rašydami daro 4-

5 kartus daugiau klaidų negu taisyklingai 

kalbantys. Tai sąlygoja netaisyklingas garsų 

tarimas, neišlavėjusi foneminė klausa 

(gebėjimas skirti garsus), 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. 

 

 Foneminės klausos trūkumai- kai 

kalbos garsai vaikui skamba vienodai, 

jis negali 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.)  

 

 Neišplėtotas, netikslus žodynas - kai 

kurių daiktų pavadinimų arba daiktus 

pavadina netiksliai. 

 

 Netaisyklinga kalbos gramatinė 

sandara – kai sakiniuose žodžiai 

nederinami tarpusavyje, tariamos 

neteisingos žodžių galūnės. 

 

 Silpni rišliosios kalbos įgūdžiai – kai 

pasakodami neperteikia pagrindinės 

minties, pasakojimo įvykiai 

nenuoseklūs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ką veikia logopedas mokykloje? 

 

Logopedo tikslas- nustatyti kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus ir juos įveikti. 

Logopedas padeda ir tiems, kurie patiria 

skaitymo ar rašymo sunkumų. 

Rugsėjo mėnesį logopedas tiria 1-ų klasių,  

naujai atvykusių bei likusių tęstinei korekcijai 

mokinių kalbą, nustato kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus ir siūlo skirti 

specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, 

konsultuoja tėvus specialiosios pedagoginės 

(logopedo) pagalbos mokiniams teikimo 

klausimais. Įveikus kalbos ir komunikacijos 

sutrikimą specialioji pedagoginė (logopedo) 

pagalba nutraukiama. 

 

Logopedinių pratybų laikas 

Logopedinės pratybos mokykloje vyksta po 

pamokų. 

 

 

Ko mokosi mokinys logopedinių pratybų 

metu? 

 
Pratybų metu mokinys: 

 mokosi taisyklingai tarti garsus; 

 atlieka artikuliacinę mankštą; 

 lavina foneminę klausą; 

 tikslinamas, turtinamas žodynas; 

 atlieka įvairias užduotis skaitymo, 

rašymo sutrikimams šalinti. 

 

 

 

 



 

Kas labai svarbu? 

 

Tėvų pagalba vaikui. Pradėjęs lankyti 

logopedines pratybas, vaikas išmoksta 

taisyklingai tarti vieną ar kitą garsą, bando jį 

taisyklingai tarti skiemenyse, įvairiose žodžių 

vietose, sakiniuose, tekstuose. Korekcinis 

darbas baigtas tada, kai vaikas taisyklingai taria 

garsą savarankiškoje kalboje. Deja, didelė dalis 

vaikų, išmokusių taisyklingai kalbėti, tai daro 

tik logopediniame kabinete, o bendraudami su 

aplinkiniais savo tarimo nesistengia 

kontroliuoti. Tad veiksminga pagalba bus 

tuomet, kai kalbą koreguos ne tik logopedas, bet 

ir tėvai.  

 

Vaiko noras bei motyvacija. Svarbu, kad 

vaikas pats norėtų išmokti taisyklingai kalbėti. 

 

Logopedinių pratybų lankymas. Tik 

sistemingai lankant logopedines pratybas 

įmanoma pasiekti norimą rezultatą. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaukite su mokyklos specialistais, 

mokytojais, administracija 

Tel.  

(8~349)53885, tel./faks. (8~349)60025 

Mokyklos svetainė:   

http://www.paneriopradine.lt/ 

El.paštas:  

paneriopradine@gmail.com 

 

 

Naudingi patarimai, nuorodos: 

1. Žaiskite su vaiku kalbą lavinančius 

žaidimus „Alias“, Tik Tak Bumm“. 

2. Žaidimai internetu  

http://www.frepy.eu/part_lt.html   

 http://www.ziburelis.lt  

3. Žurnalas „Naminukas“, kuriame yra 

daug kryžiažodžių, kurie padės 

mokytis žodžių garsinės analizės ir 

sintezėss, plės, tikslins žodyną. 

 

 

 

 

LOGOPEDO TEIKIAMA 

PAGALBA  

JONAVOS PANERIO 

PRADINĖJE MOKYKLOJE 

 

               

 

 

 

 

 

 

Parengė logopedė Rasa Tautkevičienė 

 

Jonava 

2017 

mailto:paneriopradine@gmail.com
http://www.frepy.eu/part_lt.html
http://www.ziburelis.lt/

