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 Taisyklingai tarti visus gimtosios kalbos 

garsus, ištarti įvairaus sunkumo žodžius. 

 Vienu žodžiu įvardinti daiktų grupes ir kal-

boje vartoti apibendrinamąsias sąvokas 

(žaislai, vaisiai, daržovės, indai, baldai ir 

pan.). 

 Sudaryti pagal pavyzdį ir kalboje vartoti 

priesaginius žodžius (valgykla, sodininkas, 

languotas ir pan.); pavadinti daiktus švelniai: 

didelė ranka, o maža – (rankutė). 

 Įvardinti daugumą veiksmų, gebėti tą patį 

veiksmą pavadinti kitu žodžiu – sinonimu: 

pvz.: verkia – žliumbia, kriokia, bliauna ir 

pan.). 

 Žinoti spalvų, formų pavadinimus 

(trikampis, apvalus, keturkampis). 

 Nusakyti priešingybes: didelis –mažas, ilgas 

– trumpas, senas – jaunas. 

 Vartoti prielinksnius ,,ant, po, prie, už, prieš, 

virš, tarp, su, pro“. Padėti ar nupiešti daiktus 

nurodytose vietose 

 Vartoti prieveiksmius, nusakančius daiktų 

padėtį ir judėjimo kryptį: aukštai – žemai, 

pirmyn – atgal, kairė – dešinė  

 Jausti žodžių ritminę struktūrą, girdėti kal-

bos garsus, išskirti pirmą, paskutinį žodžio 

garsą. 

 Domėtis knygelių raidėmis, skaičiais, per-

skaityti lengvus žodelius. 

 Suvokti ir pavadinti : metų laikus (pavasaris, 

vasara...); paros metą (rytas, diena, vakaras, 

naktis); savaitės dienas. 

 Kalboje vartoti 4-6 žodžių sakinius. Sakiniai 

ne tik vientisiniai, bet ir sudėtiniai (Jis apsi-

džiaugė, nes...). 

 Sakiniuose derinti žodžius tarpusavyje, tarti 

teisingas žodžių galūnes. Rišliai pasakoti. 

Žodynas turėtų būti turtingas, o kalba visiš-

kai suprantama aplinkiniams. 

Patarimai tė vams 

 

 Lavinkite foneminę klausą. Mokykite skirti 

nurodytą fonemą garsų eilėje. Paaiškinkite, 

kad išgirdęs tam tikrą garsą vaikas turės su-

ploti rankomis ar pakelti kortelę su ta raide. 

Pavyzdžiui, jūs mokotės išgirsti garsą s. Kar-

tu nupieškite raidę s ir susitarkite, kad išgir-

dęs šį garsą vaikas pakels s raidės kortelę į 

viršų. Lėtai tarkite įvairius garsus: p, a, s, r, 

b, s ir t. t. Vaikas, išgirdęs nurodytą garsą, 

pakelia kortelę. Šiek tiek sudėtingesnis žaidi-

mas, kai mokomasi skirti nurodytą garsą 

skiemenų ar žodžių eilėje (užduotis analogiš-

ka). Mokykite nustatyti pirmąjį, paskutinį 

žodžio garsą, sugalvoti kuo daugiau nurodyta 

raide prasidedančių žodžių. 

 Turtinkite žodyną. Naujus žodžius, kurių 

jūs norite išmokyti savo vaiką, ištarkite aiš-

kiai, lėtai, pakartokite keletą kartų. Mokykite 

erdvinius, laiko santykius reiškiančių žodžių, 

įvairių apibendrinimų, antonimų (priešingos 

reikšmės žodžių). Paaiškinkite, kad žodžiai 

gali turėti kelias reikšmes. 

 Mokykite pasakoti. Mokykloje svarbu mo-

kėti atsakyti į klausimus pilnu sakiniu, nuo-

sekliai išdėstyti savo mintis, todėl lavinkite 

vaiko sugebėjimą rišliai pasakoti. Pradžioje 

mokykite apibūdinamojo pasakojimo, lygin-

kite du daiktus, panaudokite siužetinius pa-

veikslėlius, knygelių iliustracijas. Dėliokite 

paveikslėlių serijas ir skatinkite papasakoti 

juose pavaizduotas istorijas. Vaikai mėgsta 

kurti, todėl pažaiskite žaidimą „Tęsk to-

liau...“. Kartu stebėkite ir aptarkite televizijos 

laidas. Raskite laiko kiekvieną dieną po 20 

min. vaikams garsiai paskaityti kokį nors 

tekstą, geriausiai tinka pasakėlė. Tokiu būdu 

lavėja vaiko girdimasis suvokimas, vaizduo-

tė, vėliau jie padės lengviau formuotis skaity-

mo bei rašymo įgūdžiams. 

 Lavinkite smulkiąją motoriką. Žaiskite 

su mozaikomis, konstruktoriais, įvairiais 

loto; sekite sagas, riškite batų raištelius; 

suverkite žiedus, riestainius ant virvutės, 

užmaukite žiedus ant stovelio; lankstyki-

te, sukite servetėles (iš popieriaus, me-

džiagos; riškite iš virvučių, siūlų įvairius 

mazgus; lipdykite iš plastilino; verkite 

karoliukus ir pan. 
 
 

 

Šė kmė s mokyklojė 

 

 

 

  

Kaip turi kalbėti vaikas, 

ateidamas į pirmą klasę? 


