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Pagalba vaikui, turinčiam kalbos ir kt. 
komunikacijos sutrikimų:

❖Lavinama sensorika. 
❖Mokoma taisyklingo garsų tarimo, 

šalinami tarties trūkumai.
❖Lavinamas girdimasis suvokimas 

išmoktiems garsams, mokoma skirti 
panašiai skambančius garsus.

❖Mokoma garsinės analizės ir sintezės.



Pagalba vaikui, turinčiam kalbos ir kt. 
komunikacijos sutrikimų:

❖Turtinamas žodynas.

❖Mokoma taisyklingos gramatinės kalbos.

❖Lavinama rišlioji kalba, įtvirtinama 
grupės veikloje: mokoma pasakoti, 
atpasakoti, apibūdinti.



Sensorikos kambarys

Manoma, kad sudarius 
palankias sąlygas mankštinti 
rankų pirštus dar ankstyvame 
amžiuje,  vaikas pradeda 
taisyklingiau kalbėti, gerai 
artikuliuoti garsus. 

Tikslėjantys, stiprėjantys 
rankų pirštų judesiai 
aktyvina ir kalbos centrus.



Kaip mokoma taisyklingo garsų tarimo?

• Mokomo garso artikuliacijai reikalingus judesius 
vaikai išmoksta tarti valingai, sąmoningai 
kontroliuodami klausa garso skambėjimą, o rega –
judesio atlikimą. Jei nepavyksta ištarti garso, 
įtraukiami judesiai ir garsus imituojančios kortelės, 
raidės, gestai, kompiuterinės pateiktys. 



Mokant taisyklingo garso tarimo
naudinga atlikti artikuliacinius
pratimus, kuriais vaikais mokosi
derinti liežuvio ir lūpų judesius.

Liežuvėlio mankštas su Roboto
,,Bitutės“ programavimu, logopedo
kabinete ir grupėje įtvirtina
logopedė ir auklėtojos.

❖ Iš pradžių vaikas mokomas
taisyklingai ištarti atskirą garsą.

Artikuliacinio aparato lavinimas



❖ Svarbu lavinti ir foneminę 
vaiko klausą, t. y. gebėjimą 
išgirsti nurodytą garsą ir 
vaizdžiai mokant jungti su kitu 
garsu, vėliau įtvirtinant žodžio 
pradžioje, žodžio viduryje, 
sakiniuose bei savarankiškoje 
šnekamojoje kalboje.

Žaidimas - ,,Bitutė traukia‘‘ 
skirtas ne tik garsų nustatymui 
žodžio pradžioje, bet ir 
mąstymui, orientacijai erdvėje. 

Foneminės klausos 
lavinimas



Mokantis tarti garsus

Kompiuterinė priemonė ,,Žaidžiu su draugais“ 
skirta neišsivysčiusios kalbos ugdymui, 
painiojamų garsų s-š, l-r įtvirtinimui skiemenyse, 
žodžiuose. Padeda tikslinti ir plėsti žodyną, 
moko apibendrinamųjų sąvokų.

Muzikos terapijos poveikis 
vaikams, turintiems fonologinių
sutrikimų pastebimas po pirmųjų 
užsiėmimų 

D.Bauerienės užduotys 
fonologinio sutrikimo šalinimui. 



Lavinamas girdimasis suvokimas aparatūra
,,Brain – boy“

Sukurtas treniruoti smegenis informacijai 
įsisavinti ir priimti. Klausos nervais priimama 
girdimoji informacija siunčiama į smegenis ir 
ten apdorojama. Tik po to galima suvokti. 
Toks kruopštus procesas reikalauja didelio 
smegenų darbo:
• Garsai privalo būti atpažinti ir sujungti į 

žodžius.
• Kad būtų suprastas turinys, žodžiai turi 

būti sukirčiuoti.
• Iš balsų šurmulio turi būti atskiriami atskiri 

kalbantieji.



• Pratimai priešmokyklinukams malonia 
forma – žaidimais, padeda 
automatizuoti vizualinių, garsinių, 
motorinių stimulų apdorojimą. 

• Stebimas pokytis smegenyse - jei 
greičiau vaikas išmoksta skaityti, rašyti, 
ilgainiui pastebimi pokyčiai ir elgesyje.

,,BRAIN BOY‘‘ įranga skirta lavinti garsinės 
informacijos apdorojimo gebėjimams



,,Brain-boy“ 
8 skirtingų treniruočių vertė

Geresnis vizualinio ir garsinio eiliškumo suvokimas;
•Lavėja garso suvokimas erdvėje;
•Geresnė aukščio dažnio diskriminacija;
•Lavėja garsinis ir motorinis atitaikymas;
•Greitėja garsinio pasirinkimo reakcijos laikas;
•Gerėja tono ilgumo ir dažnių struktūros atpažinimas;
•Didėja motyvacija mokytis bei keičiasi pačio vaiko 
elgsena;
•Geresni akademiniai mokymosi rezultatai.
•Fiziniai pokyčiai smegenų sistemoje, susiformuoja 
nauji sinapsių takai.



• Interaktyvių klausymo, 
kalbėjimo, muzikinių ir fizinių 
veiklų rinkinys.

• Programą sudaro trys dalys 
(viso 60 skirtingų veiklų).

• Galima naudoti individualiai ir 
grupėje.

• Efektyvi programa dirbant su 
sklandaus kalbėjimo ar klausos 
sutrikimų turinčiais vaikais.

• Lavinama stambioji motorika
• Lavinami dažnio, ritmo, 

tembro, melodijos 
diversifikavimas

Garsinei analizei EduSensus
,,Logoritmika“



Kalbos ugdymui, pažintinių gebėjimų ir 
motorikos lavinimui EduSensus

,,Žodžių žaidimai“
• Edukacinė priemonė, skirta 

vaikų kalbėjimo ir kalbos 
ugdymui.

• Plėtoja aktyvųjį ir pasyvųjį 
vaikų žodyną.

• Ugdo gramatiškai 
taisyklingą rišliąją kalbą.

• Lavina loginį mąstymą.
• Gali būti naudojama 

kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimų profilaktikai.



Aktyviajam ir pasyviajam žodynui
EduSensus ,,Pažiūrėk ir pasakyk“

– Manoma, jog vaikas iš pasyviojo žodyno į 
aktyvųjį žodį “perkelia” susidūręs su juo apie 
60 situacijų.



Gramatiškai taisyklinga
kalba

Užduotys, kai 
derinamos visos 
kalbos dalys, linksniai, 
giminės, skaičiai 
tarpusavyje, vaikams 
nėra lengvos, todėl 
žaidimai padeda juos 
sudominti, sutelkti ir 
išlaikyti dėmesį. 



,,Logožaidimai“

• Edukacinė priemonė, skirta garsų tarimo 
tikslinimui, kirčiavimo mokymui, balso ir 
kalbos ritmo lavinimui.

• Skatina vaikus tarti garsus ir žodžius, moko 
taisyklingo kvėpavimo, lavina kalbėjimo 
sklandumą ir ritmą, intonaciją.

• Suteikia galimybę klausos sutrikimų 
turintiems vaikams „matyti“ savo balsą 
ekrane.

• Padeda vaikams mokytis valdyti savo balso 
garsumą.

LOGOŽAIDIMAI



Interaktyvios grindys

Tai žaisminga, inovatyvi, kūrybinga 
priemonė, kuri skatina vaikus 
judėti, mąstyti, atlikti individualias 
užduotis ir/ar mokytis dirbti, kurti, 
rasti, pamatyti, skaičiuoti, skaityti. 
Vaikai geriau priima informaciją ir 
pasiekia puikių mokymo(si) 
rezultatų, naudojant individualias 
užduotis. 



• Būdvardinei leksikai.

• Painiojamų garsų įtvirtinimui.

Interaktyvios grindys




