
 

 

Tema: Margučių kraitelė. 

 

 
 Toliau kartu su vaikais stebėkite,  tyrinėkite  bundančią gamtą, turtinkite ir tikslinkite Velykų 

šventės vaizdinius, prisiminkite tradicijas, papročius. 

I. Artikuliacinė mankštelė (daugelis Jūsų vaikučių jau gerai atlieka pratimus, tačiau  vis 

pakartoti): 

- tarti ūūū-yyyy (lūpos dūdele, šypsena) 

- liežuviu pakaitomis aplaižyti viršutinę, apatinę lūpas, po to ratu (taip pat ir dantukus) 

- dažyti kambarį (sienas (kairę, dešinę), lubas, grindis); 

- kačiukas laka; 

- arkliukai joja (lėtai, greitai); 

 

II. Atlikite pūtimo pratimus, nes kalbėjimas glaudžiai susijęs su kvėpavimu. Iškvėpimo 

metu susidaro balsas ir artikuliuojami garsai. Nuo kvėpavimo priklauso ir balso 

kokybė: aiškumas, skambumas. Kalbinis kvėpavimas skiriasi nuo įprastinio t. y. 

fiziologinio, kai žmogus tyli. Kalbėjimo metu iškvėpimas vyksta ilgiau negu 

įkvėpimas. Fiziologinio kvėpavimo metu įkvėpimas ir iškvėpimas trunka vienodai. 

Kalbant žymiai padidėja įkvepiamo ir iškvėpiamo oro srovė (vidutiniškai 3 kartus). 

Kalbinis įkvėpimas vyksta per burną ir jis būna žymiai trumpesnis, bet gilesnis. Kad 

kalbinis kvėpavimas būtų pilnavertis, reikalingas ilgas iškvėpimas ir didesnė oro 

atsarga. 

Balionų pūtimas 

Muilo burbulų pūtimas 

Vėliavėlių plazdenimas 

Burbuliavimas į vandenį per šiaudelį 

Pūtimas į malūnėlio sparnus 

Švilpukų, dūdelių, armonikėlių pūtimas 

Žvakučių užpūtimas. Kai duodamas nurodymas „silpnas vėjelis“, tai neužpučia žvakutės, ji tik 

stipriau suplazda, o jei „stiprus vėjas“ tai stengiamasi vienu iškvėpimu. 

 

III.  Izoliuotų garsų tarimas  (aš parašysiu idv.), patys gali nusipiešti takelius, jei reiks 

pagalbos, padėkite). Užduotys atliekamos vienu iškvėpimu ir neatitraukiant rankos. 

1 Lengviausias ir trumpiausias kelias. 

2 ,,Spausti“ ant skritulio ir tarti garsą (galite ne tik pagal formas, bet ir pagal 

spalvas). 

3 Parašyta (ar kita pasirinkta) raidė  S ….(čia labai tinka tiems, kurie sunkiai 

įsimena raidės grafinį vaizdą). 

 



 

 
 

4 Spalvina pasirinktą formą ir taria garsą. 

5 Gali spalvinti ar ,,spausti“ nurodytą raidę ir tarti garsą. 

6 Keliauja spalvotu takeliu ir taria garsą. 

 

 
 

        6. Keliaudamas nuo vienos raidės iki kitos taria garsą SSSSSSSA, SSSSSSSO...  

 



 
 

7. Sunki užduotis. Pradžioje gali viena ranka apvedžioti, po to abiem ir tarti nurodytą 

garsą. (ant storesnio popieriaus, jei perkirpsite, galite įvairiai pasukti) Pabandykite ir 

tėveliai. 

 

 
 

 

 

IV. Girdimasis suvokimas 

Tarkite vaikams garsus ir jie turi ,,pagauti“ (suploti) nurodytą garsą iš garsų (A- s,k, A,k,l, 

b,A...), iš skiemenų  (A- ok, Aš, mo, gū, La...),  žodžių eilės (Alė, šoko, lAkA, vilkų...). 

 

V. Skiemenų, žodžių, skiemenuočių, sakinių, kartojimas (idv.) 

 

VI. Žodynas. 

Kalbėkite apie Velykas, aptarkite tradicijas, marginkite kiaušinius (margučius). 

Palyginkite juos- pagal spalvą, dydį, medžiagą (mediniai, plastikiniai, šokoladiniai, 

natūralūs (vištos, anties, putpelės, žąsies...).  

Kur yra kiaušinis? (ant, po, prie, už, prieš).Paprašykite padėti  margutį (lėlytę, 

mašinytę...) (į, ant...) ir tegul sako sakinukais, kur padeda. 

Įtvirtinant prielinksnius (kasdieninėje kalboje skatinkite vaikus taisyklingai juos 

vartoti, nuolat juos patikslinkite). Jei sunkiau seksis, prašykite vaikų atikti užduotis- 

atsistok už, prie, prieš, ant kėdės, po stalu. 



 
 

Sukurkite linksmą pasakojimą.  

 

Gal Jums, Tėveliai, atrodys, kad daug užduočių, bet I, II ir IV labai ruoštis nereikia ir aš jų 

daugiau nerašysiu, nebent tada, kai norėsiu papildyti. Iš III-ios užduoties pasirinkite variantą, 

kuris vaikams labiau patiks ir patys pasigaminkite (tai bus ilgesniam laikui; galite patys sugalvoti 

ir su mumis pasidalinti).  

Individualias užduotis siųsiu savaitės eigoje. Noriu paklausti priešmokyklinukų – ar jie skaito iš 

savo knygelių, ar man toliau siųsti, ką skaitė pas mane.  

Stengiausi paruošti tokias užduotis, kurias Jūs galite patys pasigaminti ir toliau naudoti mūsų 

bendrame darbe. Kils klausimų, rašykite.  



Labai norėčiau, kad savo atliktus darbus rinktumėte, o pasibaigus karantinui, atsineštumėte ir  

kartu su vaikais pasidžiaugime ir aptarsime, kas geriausiai pavyko. Padarysime ,,Kalbos kalvėje” 

parodą (daug svarbiau ne kiekybė, bet kokybė). 

Lauksiu vaikų išsakytų minčių, darbelių, sustabdytų akimirkų (nuotraukų). Sėkmės.  

 

Parengė: logopedė Loreta Žilinskienė 

 

 

 


