
SMULKIOJI MOTORIKA 

 

Abiejų rankų pirštus suspausti į kumštį ir 

ištiesti. 

 

Stipriai suspausti kito žmogaus ranką. 

 

Imituojame rankų plovimą. 

 

Spragsime pirštais. 

 

Žaidimas „Paukščiukai lesa”: nuo stalo 3 

pirštais renka grūdelius, žirnius,pupeles. 

 

Vejame įvairaus storio siūlų kamuolius. 

 

Rišame iš virvučių įvairius mazgus. 

 

Veriame įvairaus dydžio karolius. 

 

Varstome batraiščius, rišame juos, 

segame sagas, sukame varžtelius. 

 

Žaidžiame su mozaikomis, konstruktoriais, 

loto. 

Susipažįstame su pirštais: nustatome, kuris 

ilgiausias, storiausias, mažiausias. 

 

Išmokstame pirštų pavadinimus: nykštys, 

smilius didysis, bevardis, mažylis. 

FONEMINĖS KLAUSOS LAVINIMAS 

 

Aplinkos garsų klausymas: išgirsti, kokie 

garsai sklinda iš gatvės, kitos patalpos ir kt. 

 

Žaidimai : Kas netinka būti kartu? –išgirdus 

skirtingą skiemenį suploti (sa-sa-ša, ba-pa-ba ir 

kt.). 

 

Užbaik žodį – mesti vaikui kamuolį ir sakyti 

pirmą skiemenį. Jis mesdamas atgal sugalvoja 

kitą skiemenį. Iš abiejų skiemenų susidaro 

žodis, pvz., gė-lė, kė-lė pu-pa irt.t. 

 

Sugauk garsą - (klauso tariamų garsų, pvz., 

amšd, išgirdus garsą š suploja). 

 

Atrink paveikslėlius, kurių pavadinimai 

prasideda garsu s (arba kitais garsais). 

 

Surask ir sudėk į dvi krūveles paveikslėlius, 

kurių pavadinimai turi garsus pvz. k - g, t-d, s-š 

ir kt. 

 

Sugalvok žodžių, kurie prasideda garsu a   (ir 

kitokiais garsais). 

 

Pataisyk žodį – tarti žodžius, vaikas turi išgirsti 

neteisingus (šuo-suo,katė-tatė ir kt.). 

 

ŽODŽIO GARSINĖ ANALIZĖ, SINTEZĖ 

 

Kiek sakinys turi žodžių? – sakyti pradžioje 

trumpus sakinius, 2-3 žodžių, po to ilginti. 

 

Pasakyk pirmą (paskutinį) žodžio garsą. 

 

Pasakyk eilės tvarka garsus žodžiuose: Alė, 

upė, aš, am, lova, sala ,morka višta, varnas, 

kalnas, voverė, papūga. 

 

Išvardinus eilės tvarka žodžio garsus, juos 

suskaičiuoti ir nurodyti, kur jie jo vietą žodyje: 

pradžioje, viduje, gale. 

 

Pasakyk, kurioje vietoje yra nurodytas garsas - 

pradžioje, viduje, gale (pvz., garsas o žodyje 

voverė). 

 

Sugalvok žodžių, turinčių norodytą skaičių 

raidžių. 

 

Tęsti žodžių grandinę,kurioje kitas žodis 

prasidėtų pirmesnio paskutiniu skiemeniu 

(sako,košė,šėlo, lova.....). 

 

 

Atspėk, koks žodis pasakytas paraidžiui, 

skiemenimis (p-u-p-a, l-a-p-ė, ro-vė). 
 



AR ŽINOTE, 

Kad pasaulio mokslininkai yra senai nustatę, jog 

kalbos vystymasis yra artimai susijęs su smulkiosios 

motorikos išsivystymu 

Kad, jei vaiko rankų pirštų judesiai išlavėję, tai 

kalbos vystymasis dažniausiai atitinka vaiko amžių 

Kad plaštakos lavinimas daro įtaką kalbos 

vystymuisi, pasiruošimui rašyti, aktyvina mąstymą, 

dėmesį, atmintį 

Kad Japonijoje vaikui jau nuo 2 - 3 mėnesių 

pradedami mankštinti piršteliai 
  

 

 

ATMINKITE: 

 

 Pirštų ir plaštakos lavinimui per dieną turėtų 

būti skiriama po 5- 8 minutes per dieną 

 Pradėkite nuo paprastų judesių, vėliau 

pereikite prie sudėtingesnių. 

 Pratimus atlikite neskubant, kartojant juos po 

kelis kartus. 
 Pirštų mankštą paįvairinkite linksmais tekstais, 

eilėraštukais, pajuokavimais. 

 Deklamuokite eilėraštukus žygiuodami, 

sugalvokite įvairių judesių ne tik pirštams, bet ir 

rankoms, kojoms, visam kūnui. Taip vaikai greičiau 

pajus kalbos tempą, ritmą, pramoks tinkamai 

kvėpuoti, derinti kalbą su judesiu, skiemenuoti, 

išklausyti, įsiminti ir atlikti instrukciją, įpras 

susikaupti. 

 Žaidimai su eilėraštukais labai praplės vaiko 

pasyvųjį žodyną (t.y. jis pradės suprasti naujas 
žodžių, kurių dar nemoka ištarti, reikšmes). 
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Padėkime pasiruošti 

skaityti ir rašyti 

 
         (Atmintinė tėvams) 
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