
Logopediniai užsiėmimai namuose įvairių veiklų metu 

 

Kasdienis bendravimas su savo vaiku - ne tik galimybė pažinti vaiką, bet ir žaismingai 

mokyti. 

Pirštukų mankšta 

 Kiekvienas pirštukas pasisveikina su nykščiu iš eilės pirmyn ir atgal (pirštai paeiliui 

susiliečia), tuo pačiu išmokstame pirštų pavadinimus. 

 „Aš turiu dvi rankeles“ –  pirštukus suspaudžiam į kumštuką ir vėl ištiesiam – kartojam du 

kartus. 

 „Kad leliją pasodinčiau“ – smilių ištiesiam ir sulenkiam, kiti pirštukai suspausti į kumštuką - 

kartojam du kartus. 

 „Kad palesinčiau paukščiuką“ – smilių liečiam su nykščiu ir ir atitraukiam, kiti pirštukai 

suspausti į kumštuką - kartojam du kartus. 

 „Kad paglostyčiau šuniuką“  – rankytę sukam per riešą – kartojam du kartus. 

 „Aš turiu dvi rankeles“ – pirštukus suspaudžiam į kumštuką ir vėl ištiesiam – kartojam du 

kartus. 

 „Kad linksmai katučių pločiau“ – plojam rankytėmis. 

 Pasaka „Pelytė virė košę“. Sekam pasaką ir atliekam smulkiosios motorikos judesius. 

 

 Foneminės klausos lavinimui 

 Gaudom raides. Pvz.: Gaudom S garsą. Sakome srautą raidžių R, M, N, L, S, T, L, Š, P, M, 

D, G, S, V, B, Ž, Z, D, S... ir kai išgirstam S garsą, plojam rankomis. 

 Vardinam aplink matomus daiktus, kurių pavadinimas prasideda garsu Ž-  žolė, žaislai... 

arba garsu S- smėlis, saulė, suknelė.... 

 Stojam ratu ir kam metamas kamuolys, tas turi pasakyti žodį su tam tikru garsu. Pvz.: 

R – ratas, rokas, rytas.... 

 Skaičiuotės taip pat parenkamos su logopediniame kabinete išmoktu taisyklingai tarti 

garsu, pvz.: Šluota šluoja šapalėlį,  

Šapalėliui šoną gėlė,  

Šaukė šnypšdamas ša-ša –  

Aš nenoriu bėgt iš čia. 

 Estafetės. Nubėgus reikia rasti raidę, kuria prasideda tavo vardas ir grįžus pasakyti žodį su ta 

raide, bet ne savo vardą. 



 Pasakų inscenizavimas. Žaidimas „ ROPĖ“ – žadžiam ir sekam pasaką. R garso įtvirtinimas 

šnekamojoje kalboje. Sekame pasakas su pirštukinėmis lėlėmis. 

 Garsas – raidė. Sakau garsą, o vaikas užrašo ant smėlio, sniego su pagaliuku raidę. 

Sugalvojam žodį su tuo garsu.  

 Priešingybės. Pvz.: mažas – vaikas atsako didelis. Storas – plonas. Šviesu – tamsu.... 

 Mįslės. Parenkamos su tam tikru garsu: 

Iš kaulelio brakšt, į burnytę šmakšt.  (Riešutukas) 

Šen brūkšt, ten brūkšt – šmakšt į kampą. (Šluota)  

Kai tik lapai sušlamėjo, tuoj į girią nudulkėjo. (Kiškis) 

Be rankų, be kojų duris atidaro. (Vėjas).  

 Mažybiniai žodeliai. Sakau: saulė – saulytė, saulelė. Žolė – žolytė. Gėlė – gėlytė.... 

 Būdvardžiai. Vaikai turi sugalvoti kuo daugiau būdvardžių: namas – didelis, mažas, geltonas, 

stiklinis, mūrinis, aukštas, sugriuvęs, medinis... 

 Skaičiuojam garsiukus. Vaikai turi suskaičiuoti kiek žodyje yra garsų. Pvz.: kala – 4, Rokas 

-5, mašina – 6, rytas – 5....... 

 Su parodytu paveikslėliu vaikai turi sugalvoti sakinuką iš 2, 3, 4 žodžių. Galima pasiskirstyti 

į komandas, kuri komanda įvardins greičiau ir daugiau rodomų paveikslėlių. 
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