
    Vienas labiausiai tėvus jaudinančių klausimų – 
vaikų kalbos vystymasis. Kiekvieno vaiko kalbos 
vystymosi tempas skiriasi. Skirtumai priklauso 
nuo asmenybės savybių, psichomotorinio 
vystymosi ypatumų bei aplinkos sąlygų. 
          Logopedinių užsiėmimų metu ir mokomės ir 
žaidžiame. Vaikai žaisdami išmoksta susikaupti , 
aiškiai kalbėti, reikšti savo mintis. 
Ne visi vaikai lanko logopedinius užsiėmimus, 
tačiau visiems verta mankštinti ir miklinti 
pirštukus, atlikti įvairius pūtimo pratimus. 
Logopedas ne gydytojas. Jis jokių vaistų neišrašo, 
tačiau artimai bendraujant su vaiku ir jo tėveliais 
galima pasiekti gerų ir labai gerų rezultatų 
lavinant vaikų kalbą. 
Todėl siūlau tėveliams namuose daugiau 
bendrauti su vaiku, lavinti jo smulkiąją motoriką, 
kalbinį kvėpavimą ir visą kalbą. 

➢ Kalbėkite apie tai, kas įdomu vaikui; 

➢ Sekite vaiko mintis. Reaguokite į vaiko 

pasakymus bei komentarus. Dalykitės su juo 

entuziazmu; 

➢ Kalbėkite maloniu balsu. Nekritikuokite 

vaiko, nesišaipykite iš jo kalbos. Jei 

pernelyg kritikuosite ar stengsitės reaguoti 

į visas klaidas, jis nekalbės su jumis; 

➢  Duokite vaikui laiko atsakyti; 

➢ Pritarkite vaikui ir priimkite jo 

pasisakymus. Apkabinimai ir padrąsinimai 

gali labai daug reikšti; 

 
 

Sėkmės! 

        „Kvėpavimas- tai gyvenimas“ -  teigia Prancūzijos 
nacionalinis kvėpavimo organų komitetas, bet jis ir dvasinis 
gyvenimas, kuris padeda vaikams sustiprinti artikuliacinį 
aparatą, pagerinti kvėpavimą.  

Ugdant vaikų kalbą, labai svarbu mokyti vaikučius atlikti įvairius 

pūtimo pratimus, kurie būtini kalbiniam kvėpavimui ir oro srovės 

stiprumui suvokti. Siūlau kelis pūtimo ir liežuvio mankštos  

pratimus: 

Pratimai oro srovei išgauti  

• „Vanduo užverda“ – su šiaudeliu pūsti orą į stiklinę 
su vandeniu, kol pradės kilti burbuliukai. 

• Žaidimai su plunksnomis- su šiaudeliu pritraukti 
plunksną ir nunešti į kitą vietą-išpūsti.  

• „Snaigių šokis“ -plunksnas mesti į viršų ir pūsti 
šiaudeliu, jos turi laikytis ore. 

    LINKSMAS LIEŽUVĖLIS       
 

• „Laikrodukas“ – liežuvis judinamas į šonus. 

• „Gyvatėlė šliaužia“- kaišiojamas siauras liežuvis. 
Imituojamas katės ir šuns lakimas. 

• „Maišome  košę“- išsižioję liežuviu sukame ratukus. 

• „Laižome uogienę“- liežuviu aplaižome viršutinę ir 
apatinę lūpas. 

• „Kalnelis“- liežuvio galiukas remiasi į apatinius 
dantis, nugarėlė kyla, (išsižioję).. 

• „Samtelis“- iškišame liežuvį ir riečiame galiuką į 
viršų, įtraukiame liežuvį į burną. 

• „Arkliukas joja“- caksime liežuviu burnoje, stipriai 
liežuvį prispaudžiame prie gomurio. 

 
 
 
 
 

    Mokslininkai ištyrė, kad pirštų miklumas ir 
sklandi kalba yra tiesiogiai susiję. Didysis vokiečių 
filosofas Imanuelis Kantas rašė „Ranka- tai išorinės 
smegenys“.  Rankose ypač pirštuose daug aktyvių 
taškų, turinčių ryšį su smegenimis.  Smulkioji 
motorika-tai koncentruoti vaiko rankų pirštų 
judesiai. 
Būkite kūrybingi, miklinkite pirštukus, žaiskite 
mimikos žaidimus, bendraukite  ir jūsų vaikas bus 
linksmas ir laimingas, o kartu lavės kalba. 
 

PiršteLiŲ  IR MIMIKOS ŽAIDIMAI 
• „Linksmoji beždžionėlė“-  prieš veidrodį ar 

foto aparatą tegul vaikas keičia mimiką 
kartu su jumis, 

• „Klounai“- ant vaiko veido uždėkite keletą 
drėgnų plono popieriaus skiautelių, vaikas 
keisdamas mimiką, pagal linksmą muziką 
turi nusimesti visas popieriaus skiauteles. 

• „Pirštukai sveikinasi“- prie nykščio 
prispausti kiekvieną pirštą- galima su 
žodžiais. 

• Džyru džyru mūs pjūklelis- su sukryžiuotais 
smiliais „pjauname „malkas; 

• Dūzgia dūzgia mūs bitelė- su smiliais 
sukame ratukus  sakydami bzzzz, bzzz 

• „Pirštukai pasislepia“- suspaudžiam kumštį, 
tariame – Nykštys- rodome iškeltą nykštį. 

• „Balionėlis sprogo“- spausti rankų pirštų 
galus. 

• „Kopūstus kapojam“- suneriame pirštus, 
šiek tiek atitraukiame delnus ir tarp 
išskėstų pirštų braukiame. 

• “Iki pasimatymo“- atsisveikinti su kiekvienu 
pirštu, pamojuoti pirštuku po vieną  
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NAUDINGOS NUORODOS 
 
 
 

• www.sesioszasys.lt 
 

• www.maziejisnekoriai.lt 
 

• www.logopedas.puslapiai.lt 
 

• www.tariu.lt 
 

• www.nijolespec.jimdo.com 
 

• www.elogopedas.lt 
 

• www.ikimokyklinis.lt 
 

• www.ppt.lt 
 
 

Šioje Plungės pedagoginės psichologinės tarnybos 
svetainėje  rasite 

įvairių patarimų  ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos 
raidos lavinimui. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

   

 

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS/DARŽELIS 
„ŠILELIS“ 

 
 

 
 
 

 

„LANKSTUS LIEŽUVĖLIS, 

JUDRŪS PIRŠTELIAI – GRAŽI 

KALBA“ 

 
(LOGOPEDINIS UŽSIĖMIMAS) 
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