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logopedė metodininkė Rūta Ordienė 

SUP VAIKAS DARŽELYJE. 
KAIP PADĖTI UGDYTI(S)?



Specialiosios pagalbos teikimas

Raudondvario l/d “Vyturėlis” ugdomi 235 vaikų, iš jų 50 vaikų (21%)

teikiama logopedo bei psichologo pagalba.

• 4 vaikai, turintys negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo (vaikystės
autizmas), 2- su sulėtėjusia raida, 14 - su žymiu kalbos neišsivystymu,
4 - su vidutiniu kalbos neišsivystymu, 10 - su nežymiu kalbos
neišsivystymu, 16 - su fonetiniu kalbėjimo sutrikimu.

• 7 vaikams skirtas mokytojo padėjėjas.



Iššūkiai šeimai ir mokytojui

Vaikas

Administracija

Logopedė

MokytojaTėvai

Psichologė



Pagalbos teikimo organizavimas

• Švietimo pagalbos plano parengimas.

•Bendradarbiavimas su šeima (individualūs pokalbiai,
rekomendacijos, namų užduotys), pedagogais
(žingsneliai garsų tarimui).



Švietimo pagalbos plano parengimas

SPECIALISTAS UGDYMO(SI) 
UŽDAVINIAI

PAGALBOS TEIKIMO 
LAIKAS

UGDYMO(SI)  PASIEKIMAI

Tarpinis vertinimas Galutinis vertinimas



El. DIENYNAS „www.musudarzelis.com“



Kalbos ugdymas namuose





Mokytojo pagalba įtvirtinant išmoktus garsus

„VOLUNGĖLIŲ“ GRUPĖS LOGOPEDINES PRATYBAS LANKANČIŲ VAIKŲ

GARSŲ ĮTVIRTINIMAS UGDOMOSIOSE VEIKLOSE

Vaiko vardas Mokomi garsai Atskiro objekto įvardijimas Trumpos frazės Savarankiška kalba, eilėraščiai Pastabos

Goda R priebalsių samplaikose, l, r 

uždarame skiemenyje; s-š-č

Įsiklausymas į užduotis, 

susikaupimas.

Tigras, bebras, kupranugaris, 

rankšluostis, malūnsparnis;

Šaukštas, šypsena, 

šikšnosparnis, viščiukas, barščiai 

ir pan.

Artūras groja armonika. Virš 

jūros skraido aitvaras. Robertas 

ardo tvorą.

Oi, šuneli, gulk, gulk, mano 

svečio neužpulk.

Ar ar ar varna kranksi kar kar 

kar.

Šimtametis šilas šis, šešiašakė ši 

pušis.

Sunkiai ištariamus žodžius 

skiemenuojam lenkdami pirštus: 

rank-šluos-tis, ku-pra-nu-ga-ris, 

...

Savaitės dienos: -Kas prieš 

antradienį, kas po?

Liepa l-v-r; s-š-č; daugiaskiemeniai 

žodžiai, žodžių derinimas pagal 

giminę ir skaičių.

Česnakas, rankšluostis, laikrodis, 

biblioteka, vėliavėlės, 

užtrauktukas ir pan.

Vėl šypsosi saulė. Viščiukai ieško 

sliekų. Kengūra turi sterblę.

Šluota šluoja šapalėlį, šapalėlis 

lyg pašėlęs- šaukia, rėkia ša ša ša 

, aš nenoriu būt šiukšle!

Atkreipiam dėmesį į galūnes: 

Kam?- drugeliui (trūksta 

sparno), dviračiui (trūksta 

rankenos),..

Ko?- dviejų kačių, šešių pieštukų 

ir pan.



Atvejų analizė

Apraksija - motorinio planavimo sutrikimas, nesugebėjimas atlikti tikslių
judesių ne dėl to, kad vaikas negali jų atlikti, bet jo smegenys nežino, kaip
suplanuoti reikiamą procesą. Vaikui su apraksija sunku mėgdžioti judesius
(kalbėti, užsirišti batus, mokytojos pastebi, kad sunkiau kirpti, spalvinti,
nerangumas)
• Korekcijos tikslas yra judesys, o ne atskiri garsai. Dėmesio sutelkimas į

veidą, bandyti mėgdžiojimo būdu ištarti žodį. Tinkamesnis būdas yra
žiūrėti vienam į kitą priešais save pasisodinus, ne į veidrodį.

• Žodžio sulėtinimas, žodžio tarimas kartu su vaiku, burnos judesių
modeliavimas kartu su lytėjimu.

• Mokomi žodžiai ir frazės turi būti funkcionalūs / naudingi. Žodžiai, pvz.,
šeimos vardai (mama, tėtė), taip ir ne, mėgstamas maistas ar žaislai,
veiksmo žodžiai (noriu, duok, gerti) ir socialiniai sveikinimo žodžiai (labas
ir ate).



Kinestezinis metodas, derinant artikuliacinio 
aparato ir rankų judesius

• Pademostruojam pirštu lūpų padėtį;

• Ištiestom rankom per alkūnes siekiam apkabinti storą medį: aaaa; 
plaštakų judėjimas į priekį: ūūū; rankos į šonus: yyyy; rankom piešiam 
storą pilvą: ooo

• Pirmiausia išmokstame po vieną dainelę ir judesį, po to jungiam į po 
du judesius rankom ir lūpom;

• Lenkiant pirštukus skiriam ir jungiam skiemenis (mė-ly-na, di-de-lė, 
ma-ši-na, ba-na-nas,..)



Fonetinės grafikos pratimai garsų, garsažodžių 
mokymui

Norint palaikyti fonologinę atmintį, medžiagą artikuliacijai naudinga „vizualizuoti“. 
Kuo daugiau sensorinių stimulų: vaikas girdi, mato, liečia. 



Garsų tarimo mokymo būdai

• S tarimui (jeigu liežuvis kyla į viršų, tai tarp dantų pūsti, jei šoninis-
nuo ychy- chy- sy)

• Š tarimui (liežuvis samteliu- įdedam rutuliuką)

• R tarimui (pratimas „Parašiutas“-pučiam plunksnelę nukreipdami oro 
srovę aukštyn; , „Grybas“- skaičiuojam, kas ilgiau išlaikys, judinam 
žandikaulius į šonus, laikom pirštuką tarp šoninių dantų; liežuvis tarp 
lūpų, pučiam bre, prie; virpinimas su guminuku)

• K tarimui (kačiukas pyksta kch, kch..., knarkimo imitavimas)



Atvejų analizė

Autizmo spektro sutrikimai. 

• Bendravimo priemonė yra kalba. Bendravimas prasideda ne nuo
kalbos. Tai lyg namo statymas nuo stogo. Vaikas pirmiausia išmoksta
įsitraukti į abipusius santykius. Įpranta bendrauti neverbaliai- mimika,
gestais, rodymu.



ALTERNATYVI KOMUNIKACIJA PESC
(The Pictur Exchange Communication System) 

• Sukurta 1985 m. Lori Frost ir Antony Bondy JAV.

• PECS tikslas- mokyti asmenį reikšti savo norus (2-90 metų).

• Mokymasis remiasi ABA principais (taikomąja elgesio
analize).

• VI etapai.



PECS I ETAPAS - KAIP KOMUNIKUOTI

• Tikslas - išmokyti asmenis inicijuoti komunikaciją, paprašyti. Mokymo 
nuoseklumas:

• 1 - paimti kortelę;

• 2 - ištiesti ranką su kortele pašnekovui;

• 3 - atiduoti kortelę pašnekovui.

• Kai pašnekovas gauna kortelę, daiktą turi atiduoti per 0,5 sekundės ir 
pasakyti pavadinimą.

• Šiame etape vienu metu naudojamas tik vienas paveikslėlis.



KADA NAUDOJAM PECS ?

• Ar žmogus gali išsakyti savo poreikius?

• Ar jis geba inicijuoti bendravimą?

• Ar jį supranta kiti komunikacijos partneriai?

(Nueiti į parduotuvę ir kažką nusipirkti)

• Ar turi jo amžiui reikalingą žodyną?



Efektyvūs pastiprinimai

Pastiprinimas- pasekmė, kuri padidina elgesio pasikartojimo
tikimybę. Įvedant naują įgūdį, pastiprinimas turi būti tuoj pat -
per ½ sekundės. Vaikas turi žinoti, kad gavo, būtent, už tai.

1. Socialiniai - Šaunuolis! Duok penkis!

2. Materialūs - kažkas valgomo, žaisliukas, žetonas ir pan.
(burbulai, duonos kubelis, dž. obuolio skiltelė)



Specialiosios priemonės

• SMP - parengtos ir pritaikytos specialiųjų poreikių
vaikams ir jų ugdymo procese naudojamos vaizdinės,
techninės, demonstracinės, kompiuterinės priemonės,
žaislai, daiktai ir medžiagos bei pratybų sąsiuviniai.



BATŲ DĖŽĖS UŽDUOTYS

„Batų dėžės“ užduotys yra vienos iš paprasčiausių veiklų. Jų tikslas- pradėti ir
užbaigti individualų darbą. Užduotyse naudojamas regimas detalių išdėstymas,
kuris skatina vaikus atlikti pagrindinę užduotį. Užduotys sunkinamos nuo
paprastų „įdėti“ iki „parink paveikslėliui porą“. Sėkmingai įvykdant užduočių
tikslus, mokinio veikla tampa pagrindu tolimesnių įgūdžių ugdymui.



PRIEŠKALBINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS





Globalaus skaitymo metodas

Remiantis globalaus skaitymo metodu,
mokytis skaityti pradedama atvirkštine
seka.

Pirmiausia pradedama nuo žodžių 
atpažinimo ir jų priskyrimo 
konkrečiam vaizdui, skiemenų 
dėliojimo, kol galiausiai pereinama 
prie raidžių, iš kurių surenkami žodžiai, 
jungiami sakiniai.



Globalaus skaitymo užduotys









VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS

•Veidukai 
(aš šaunuolis, labai stengiausi atlikti užduotį; 

liūdna, nes nesistengiau )

•Antspaudėliai



https://raudondvariodarzelis.lt/itraukusis-
ugdymas-kiekvieno-vaiko-pazangai/

https://raudondvariodarzelis.lt/itraukusis-ugdymas-kiekvieno-vaiko-pazangai/


Naudingos nuorodos

• Globalus skaitymas   https://www.kasuc.lm.lt/e-priemones/

• https://srvks.lt/pedagogams/metodines-rekomendacijos/

• Seminaras "Neišnešioto naujagimio priežiūra - iššūkis šeimai ir 
specialistams„
https://www.youtube.com/watch?v=46p8CL60bn8&t=12069s

https://www.kasuc.lm.lt/e-priemones/
https://srvks.lt/pedagogams/metodines-rekomendacijos/
https://www.youtube.com/watch?v=46p8CL60bn8&t=12069s


Ačiū už dėmesį 


