
Tema: Kambariai, baldai 

 

I. Artikuliacinė mankštelė  

Toliau ją atlikite. Dar įdedu vieną, kur galėsite panaudoti šiaudelį, medinę lazdelę. 

Išbandykite. 

 

 
II. Nepamirškite pūtimo pratimų.  

III.  Izoliuotų garsų tarimas (aš parašysiu idv.). Kartokite užduotis.  

Siūlau pasigaminti takelius, kurie tarnaus ilgam. Keliaudami takeliu tarkite garsus, 

kuriuos reikia įtvirtinti. Šį kartą tvirtinsime ne tik garsiukus, bet ir prielinksnius bei 

baldų pavadinimus. Jei vaikams sunku, klauskite- kur yra (tupi) kačiukas? Kačiukas 

yra po stalu. Prašykite atsakyti pilnu sakiniu. Naudokite paveikslėlius (galite užversti), 

žaisliukus... Jei nesupranta- pirmiausia Jūs dėliokite daiktus, komentuokite ir prašykite 

pakartoti; arba atlikite veiksmus- stoviu prie kėdės, kur stoviu; stok prie kėdės; kur tu 

stovi...pasirinkite po vieną prielinksnį ir kai įtvirtinsite, keliaukite toliau (mažesniems). 

Jei vaikas gerai suvokia prielinksnių reikšmes, tokių užduočių nedarykite. 

 
 



IV. Girdimasis suvokimas 

Kartokite nurodyto garso išskyrimą iš garsų, skiemenų, žodžių eilės. Galite užrišti vaikui akis 

ir prašykite sekti paskui garsą (gali būti švilpukas, varpelis, tariamas garsas) 

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

VI. Žodynas. (Užduotis rinkitės pagal amžių, mažyliai gali tik parodyti kur koks kambarys, 

baldai, ar pagal galimybes pavadinti; suskaičiuokite aukštus,  kambarius; nepamirškite 

rūsio, palėpės).  

Kambariai   

 

 

 
 

 

Aptarkite pasirinktą kambarį savo namuose pagal dydį, aukštį (didelis, mažas, aukštas, 

žemas); dalis (sienos  -keturios, lubos, grindys, kiek langų). Išvardinkite baldus, kur ir 

kokiame kambaryje jie stovi.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Išvardink daiktus eilėje ir pavadink visus vienu žodžiu (transporto priemonės, baldai, 

gyvūnai, daržovės). Kurioje eilėje yra baldai? 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kas netinka? Kodėl?  (Vienu žodžiu pavadinti likusius daiktus grybai, vaisiai, 

trikampiai, gyvūnai, baldai) 

 

 
 

   Istorija ,,Fotelis“ 

   Skatinkite kalbėti sakinukais, tikslinkite žodžių derinimą. Galite padėti klausimais- Kas? Ką 

veikia? Kur? Kodėl? (mažiems- kas ir ką veikia) 

https://get.google.com/albumarchive/109145941245867782743/album/AF1QipNk4jBO2tQqlwnpP5iVm

9do7MY_XKeo19kQniNb?feat=embedwebsite&authKey=CPjW_KLgy-vr5AE 

Tėveliai, su vaikais nupieškite pasirinkto kambario planą, kur kokie baldai stove. Tai padės geriau  

įtvirtinti prielinksnius ir sąvoką ,,baldai”. Lauksiu vaikų išsakytų minčių, darbelių, sustabdytų 

akimirkų (nuotraukų, įrašų). Labai norėčiau sužinoti kaip Jums sekėsi. Sėkmės.  

Pagarbiai logopedė Loreta 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/109145941245867782743/album/AF1QipNk4jBO2tQqlwnpP5iVm9do7MY_XKeo19kQniNb?feat=embedwebsite&authKey=CPjW_KLgy-vr5AE
https://get.google.com/albumarchive/109145941245867782743/album/AF1QipNk4jBO2tQqlwnpP5iVm9do7MY_XKeo19kQniNb?feat=embedwebsite&authKey=CPjW_KLgy-vr5AE


KAMBARYS 

KAMBARYJE STOVI DIDELIS , 

O   STOVI (KUR?) .  

MANO BROLIS BENAS RUOŠIA 

PAMOKAS (KUR?) . 

 MANO DRABUŽIAI SUDĖTI (KUR?) 

. 

 KATYTĖ MĖGSTA TUPĖTI (KUR?) 

 , O ŠUO UŽMIEGA (KUR?). 



SESĖ MĖGSTA SĖDĖTI (KUR?) . 

 

MANO ŽAISLAI SUDĖTI (KUR?) 

. 

AŠ MĖGSTU SUPTIS (KUR?) . 

SODE STOVI .  

 

 

 

 



O ČIA MŪSŲ SVETAINĖ. 

PAVEIKSLAS KABO (KUR?). 

ŠVIESTUVAS PAKABINTAS (KUR?). 

KUR STOVI SOFA, VAZELĖ, 

TELEVIZORIUS? 

O KAS PRIE, VIRŠ, UŽ SOFOS, 

PRIEŠAIS SOFĄ; PRIE, ANT STALO? 
 

 


