
 „NORIU SKAITYTI“ 

 
                     Skaitymas protui – tolygu fiziniai pratimai kūnui.  
                                                                                          (Dž. Adisonas) 

  

                  Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visų                                              

įdomiausias mokslas.     (A. Puškinas) 

 

                    Sakytinė, arba šnekamoji, kalba yra pirminė ir pagrindinė kalbos kaip ženklų sistemos realizavimo 

forma. Rašomoji kalba – antrinė, vėliau atsiradusi jos forma. Lietuvių rašto sistema dėl susiklosčiusių istorinių 

aplinkybių yra fonografija, o tiksliau  - jos atmaina – garsinis, arba foneminis raštas – t.y. kiekvienas rašmuo 

(raidė) žymi tam tikrą fonemą ar garsą. Taigi kuriant lietuvišką raštą reikėjo gerai įsiklausyti į kalbos garsus, 

juos diferencijuoti (iškirti atitinkamą garsą) ir  pažymėti ženklu – raide. 

 Šou būdu mes ir mokome vaikus. Šio metodo esmė labai paprasta: vaikas kalba, taria žodį ir jį rašo( garsas – 

raidė). Taigi rašant išmokstama skaityti.  

                   Vaikas mokosi ne dekoduoti – versti koduotą informaciją į pirmykštį pavidalą, o koduoti – garsą 

paversti raide, t.y. atlikti pirminį, o ne antrinį procesą.  

Šį metodą derėtų pavadinti – skaitymo rašant metodu. Tačiau jį taikant išryškėjo didelė kliūtis – šešerių 

septynerių metų vaikui sunku išmokti rašyti rašytines raides. Tam reikia daug laiko, todėl skaitymo mokymosi 

procesas labai užsitęstų, vaikas prarastų skaitymo motyvaciją. Šią kliūtį galima įveikti skaitymo proceso 

perpratimo etape rašant spausdintinėmis raidėmis. Juk ikimokyklinukai mėgsta rašyti didžiosiomis 

spausdintinėmis raidėmis.   

 

                           Geriausia mokyti grupėmis 2 berniukai 1 mergaitė ir atvirkščiai. Kartu mokyti ir skaičiavimo, 

įtvirtinant skaičių 3 (parodyk tris pirštukus, paimk tris pieštukus, tris obuoliukus ir t.t.). Būtina įjungti ir judesį. 

Mokyti reikia žaidžiant, atsipalaidavus ir su gera nuotaika.  

 

1 etapas. Atsinešame šuniuką. Šuniukui reikia namelio  - raidytė A.  

               Raidė susideda iš 3 pagaliukų. Du pagaliukai stovi , vienas guli. Piešiame raidę ant suolo su pirštuku. 

(3 kartus). Piešiame ore (3 kartus). Rašome ant popieriaus lapo (3 kartus žaliai, 3 kartus raudonai....). Mokomės 

surasti A radę tarp kitų raidžių, žodžių, pasakų knygelių pavadinimų ir t.t. Mokomės A garsą girdėti, matyti, 

ištarti, parašyti, padainuoti. Būtų gerai matyti A raidę matyti mieste – iškabose, vitrinose, parduotuvėje ir t.t. 

              Žaidžiame su kamuoliuku. Pavargome ir atsisėdome ant suoliuko. Piešiame suoliuką ( I I I). Suoliukas   

apvirto E. Mokomės ją ištarti EEEE. E garso artikuliacija. Lyginame tarimą A ir E. Tariam be garso ir spėjam 

kokį garsą ištarė pedagogė. Išmokstam pažinti, girdėti, matyti ir pamatyti E raidę. Mokomės sudėti iš pagaliukų. 

Parodyt pirštukais. Parašyti su pirštuku ore, ant suolo, popieriaus lape. (3 kartai). Surasti E raidę tarp žodžių, 

knygutėse. Lauke rašom su pagaliuku, dėliojam iš akmenuku ir t.t. 

               Raidė Ė  - kamuoliukas užkrito ir atsirado taškiukas. Ė- artikuliacija. Lyginame A, E ir Ė. (Mokymas 

toks pat).  

               Raidė I. Tai paprastas pagaliukas. Jį lengva parašyti, bet sunkiau atpažinti, surasti. Mokomės garso 

artikuliaciją. Mokomės išgirsti visas išmoktas balses A, E, Ė, E,I. 

               Darome pertrauką.  Po to mokomės keturias priebalses – L, T, K, M.  

              Pradedame mokytis nuo mamytes raidės M. Garso M – artikuliacija. Pirmiausia mokomės ištarti, 

vėliau išgirsti, pamatyti ir tik tada sudėti iš pagaliukų. M - ilgai mokomės dėlioti, piešti, lankstyti iš vielučių.... 

               Mokomės T tėvelio raidytę. Ji panaši į tvorelę – vienas pagaliukas stovi, kitas guli. T garso 

artikuliacija. Po to  mokomės matyti, girdėti, rasti, pamatyti, sudėti, nupiešti (ore, ant suolo, nugaros), rašyti į 

sąsiuvinį raudonai, žaliai  (3 kartai).  

              Mokomės lapės raidę L. Ji susideda iš dviejų pagaliukų. Tik pagaliukai kitaip stovi ir kitaip guli. 

Rodome L raidę iš pirštukų. Su kita ranka ją apvedame.  

             Mokomės K.  Rašome ant popieriaus lapo (3kartus žaliai, 3 kartus raudonai....). Mokomės surasti K 

raidę tarp kitų raidžių, žodžių, pasakų knygelių pavadinimų ir t.t. Mokomės K garsą girdėti, matyt, ištarti, 

parašyti, padainuoti. Būtų gerai matyti K raidę matyti mieste – iškabose, vitrinose, parduotuvėje ir t.t. 

               

SKIEMENŲ TARIMAS – atviri skiemenys. 

 



Viena mergaitė turi raidę M, berniukas A. juos statome greta. Auklėtoja stovi prie M mergaitės  - visi taria 

mmmm, kai auklėtoja prieina prie A visi taria aaaa. Paklausykite ką ištarėme? Dirba ausytės. Jos atidžiai klauso 

ką mes tariam. 

 

1. MA    KA     LA     TA 

 

2. MA – LA, LA – KA, KA – LA. 

 

3.TA     TA     TA 

    LA     LA     LA 

     MA    MA    MA 

      KA     KA     KA 

 

4. ME    KE    LE    TE 

 

5. MĖ    KĖ    LĖ    TĖ 

 

6. MI     KI     LI      TI. 

 

SKAITOME UŽDARUS SKIEMENIS 

 

MA – AM        ME – EM        MĖ – ĖM 

LA – AL          LE – EL           LĖ – ĖL 

KA – AK         KE – EK          KĖ – ĖK 

TA – AT          TE – ET           TĖ – ĖT 

     

Toliau skaitome žaizdami 2 berniuka -  priebalsiai, 1 mergaitė balsis.  

 

SKAITOME TRYJŲ RAIDŽIŲ SIEMEMIS 

 

 

LAK           LAL          LĖL            LEL 

MAL          MAM        MĖL           KEL 

TAL           TAT           KĖL           TEL 

KAL           TĖL           KĖL            MEL 

 

 

SKAITOME SAKINUKUS 

 

MA MA     MA LA    MA MA     MA LĖ 

TĖ  TĖ       KA LA    TĖ  TĖ       KA LĖ 

MA MA     MI LI       TĖ TĖ        MI LI 

KA TĖ       LA KA      KA TĖ      LA KĖ 

 

 

LĖLĖ MALĖ, TĖTĖ KALĖ, MAMA MALĖ...... 

 

 

 

 

TOLIAU MOKOMĖS DIEJŲ PRIEBALSIŲ SKIEMUO 

 

 

 KLA             KLI             KLĖ            KLE 

                                                       MLE             MLI             MLĖ             MLI 

      TLĖ              TLI              TLA            MLE...... 



 

                           Toliau mokomės iš knygelių. Jau vaikai moka lieti, jungti skiemenis, todėl skaitymas vargo 

nebesudaro yra tik automatizavimas, skaitymo tobulinimas. Pradedame skaityti nuo lengvų pasakėlių kur 

tekstas kartojasi ( Ropė)  

                          Skaitymo ir rašymo mokymas grindžiamas skaitymo ir rašymo psichologijos atradimais: 

skaitymas ir rašymas suokiamas kaip dvilypis procesas  - simbolių atpažinimo ir supratimo, kuri skatina vaiko 

turima semantinė ir sintaksinė informacija. Taigi pirmieji rašomi ir skaitomi žodžiai pateikiami tik prasmingose 

situacijose ir atstoja sakinį arba tekstą.   

                           

                                                            Parengė: Logopedė Aida Daugėlenė 

 

 

     

 

 

           

 

 

 



 


