
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Kitaip sudėlioti žodžiai turi kitokią prasmę, 

o kitaip sudėliotos prasmės - kitokį poveikį.“ 

                                                   B. Paskalis 

            Nėra įmanoma išmokyti visų žodžių 

gramatinių formų, jungimo į sakinius 

variantų, tačiau pastebėkite vaikų kalbos 

klaidas ir pasistenkite jas pašalinti. 

 
UŽDUOTYS IR ŽAIDIMAI KALBOS 

TAISYKLINGUMUI UGDYTI 

  „Berniukas – mergaitė“ 

Vaiko paklausiama, kaip sakome: gražus 

berniukas ar graži berniukas? Gražus 

mergaitė ar graži mergaitė?“. Tada ant stalo 

padedami berniuko ir mergaitės paveikslėliai. 

Vaikas galvoja įvairius tinkamos giminės 

būdvardžius, stengdamasis juos apibūdinti. 

Vėliau naudojami kiti paveikslėliai, pvz.; 

suknelė, šuo, dviratis gėlė ir t.t.). 

 

 „Stebuklingas maišelis“ 

    Maišelyje daug daiktų. Vaikas (-ai) 

išsitraukia po vieną ir jį pavadina. Paprašoma 

pasakyti, koks tas daiktas (raudonas obuolys, 

žalias pieštukas ir t.t.) 

 

 „Užbaik sakinį“ 

     Gali būti rodomi paveikslėliai arba sakinio 

pradžia tik pasakoma žodžiu. 

Obuolys raudonas, o (citrina – gali būti 

sakoma ar rodoma) .... 

Medis aukštas, o (krūmas – gali būti sakoma 

rodoma)... 

Kibiras pilnas, o (stiklinė – gali būti sakoma 

ar rodoma)... 

 

  „Vienas ir keli daiktai“  
      Vaikui metamas kamuoliukas ir sakoma 

kokio nors žodžio vienaskaita, o vaikas atmeta 

kamuoliuką atgal, sakydamas žodžio daugiskaitą 

(obuolys – obuoliai, gėlė – gėlės ir pan.) 

 „Kas miške gyvena?“ 
     Vaikui rodomi gyvūnų paveikslėliai 

(briedžiai, lapės, vilkai ir pan.). Klausiama : 

„Ko daug yra miške?“, vaikas turi atsakyti 

„Briedžių, meškų, lapių...“ 

 „Ko trūksta?“ 

Rodomi paveikslėliai. Vaikas turi pasakyti, 

ko kam trūksta, pvz.: Kiškiui trūksta ausies, 

voverė neturi uodegos ir pan. Paveikslėlius su 

trūkstamomis detalėmis galite nupiešti patys. 

Pasiūlykite užbaigti sakinukus pagal pavyzdį 

(Senelė turi daug ... gėlių. Berniukas nupiešė 

daug .... laivų) 

  „Grąžink daiktą šeimininkui“ 

      Reikalingi įvairūs žaislai. Po to iš kiekvieno 

jų suaugęs ką nors „pasiskolina“, pvz.: iš 

voverės riešutą, iš lėlytės kepurę ir pan. Vaikui 

reikia grąžinti pasiskolintus daiktus šeimininkas 

ir apibūdinti trumpu sakiniu: „Voverei grąžinu 

riešutą“ ir pan. 

 „Kas kuo važiuoja?“ 

      Žiūrėdamas į paveikslėlius vaikas turi 

sugalvoti trumpus sakinukus (Mama važiuoja 

autobusu, tėtė važiuoja traukiniu ir pan.). Jei 

vaikui sunku sugalvoti sakinius pačiam, reikia 

užduoti klausimus: „Kuo važiuoja mama?“, 

„Kuo važiuoja tėtis?“ 

 

 Pabaik sakinius: 

Kriaušė nukrito ant ... ko? 

Senelė išvirė košę ... kokią? 

Berniukas paskambino savo... kam? 

Justas išdaužė langą ... kuo? 

Išdygo daug grybų ... kur? 

Mergaitė lygina  ... ką? 

 Ar taisyklingai pasakiau? Jei ne – pataisyk. 

Viena šaka, dvi šakų, daug šakos. 

Vienas paukštis, du paukščiai, daug 

paukščiai. 

Viena bitė, dvi bičių, daug bičių. 

Viena valtis, dvi valčių, daug valtys. 

Vienas akmuo, du akmenys, daug akmenų

 

 Ar teisingai pasakiau? Jei ne – pataisyk. 

Kieme žaidžia graži vaikas. 

Antanukas nusipirko didelę kastuvą. 

Meilus katė užšoko ant aukšto kėdė. 

Pievoje čiulba didelė būrys paukščių. 

Skani obuolys nukrito ant žemė. 

Knyga skaito mergaitė. 

Kaulas graužia šunį. 

Įpyliau puodelį į arbatą. 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Pabaik sakinukus: 

Didelis stalas, bet mažas- staliukas. 

Didelė ranka, bet maža – rankytė. 

Didelė knyga, bet maža.... 

Didelis obuolys, bet mažas... 

  Pavadinkime gyvūnų vaikus: 

Žąsies vaikai- žąsiukai, o anties? O vištos? 

O kiaulės? O karvės? O arklio? Ir t.t.  

 „Kieno daiktai?“  
Rodykite natūralius daiktus ar paveikslėlius ir 

klauskite „Kieno čia daiktai?“ (sodininko, 

kirpėjo, policininko);  

    „Kurie žodžiai taisyklingi?“ 

Vilninis – vilnonis 

Saulinga – saulėta 

Gėlėta – gėliuota 

Medingas - medinis 

 „Slėpynės“ 

Dėliokite žaisliukus įvairiose vietose ir 

klauskite „Kur pasislėpė?“ „Kur padėjau?“ 

(pavyzdžiui, po kilimu, ant kėdės, prie stalo, 

už spintelės ir t. t.). 

 Ištaisyk klaidas: 

Tėtis tepa sviestą po duona. 

Į čiaupą laša vanduo. 

Katinas tupi po tvora. 

Mergaitė veria siūlą nuo adatos. 

  

   

Ar žinote, kad: 

 Kaityti žodžius vaikas pradeda antrųjų metų 

pabaigoje (vienaskaitos linksniai, atskirų 

žodžių daugiskaita, pirmieji veiksmažodžių 

laikai).  

 Pagrindinius gramatinius dėsningumus 

vaikas išmoksta apytikriai 3 – 3,5 metų. 

 Manoma, kad kaityti žodžius vaikai 

išmoksta greičiau, negu žodžių darybą (ją 

sunkina besikeičiančios kiekvieno 

giminingo žodžio reikšmės).  

 3 – 4 metais vaikus domina žodžių formos ir 

jie sukuria daug „savų“ žodžių - neologizmų 

(pvz.: slidinėjas (slidininkas), skaltis 

(kirvis), kirpininkas (kirpėjas) ir pan.) 

 Ketvirtųjų metų vaikų kalba turėtų būti 

gramatiškai gana taisyklinga (klaidų daroma 

nedaug). 
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