
PADĖKIME SAVO VAIKUI 

Svarbiausia iš visų socialinių grupių, kurioms mes priklausome, yra šeima. Rūpinimasis vaiku 

reikalauja visiško atsidavimo, o tai yra didţiulis emocinis krūvis. Šeimos rūpesčiai dar padidėja, kai 

vaikas turi vienokį ar kitokį sutrikimą. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai taip pat reikalauja iš šeimos 

daugiau dėmesio vaikui. Norint padėti vaikui įveikti kalbos sutrikimą reikia gerai paţinti, kuo daugiau 

bendrauti su vaiku, domėtis jo pasiekimais, namie įtvirtinti tai, ką vaikas išmoko ugdymo įstaigoje, 

nuolat konsultuotis su specialistais. Ideali šeima globoja nesėkmę patyrusį vaiką, vėl drąsina jį ieškoti 

bei bandyti (G. Navaitis). 

 

               Ketverių – penkerių metų vaikas gali: 

- pastovėti ant vienos kojos, 

- kirpti tiesia linija, 

- sudėti sukarpytus paveikslėlius iš 4-5 dalių, 

- sugauti metamą kamuolį, 

- nukopijuoti paprastą daiktą, 

- nekartoti, nes nemėgsta, 

- plepėti, kad atkreiptų dėmesį, 

- pasakoti istorijas, 

- pasakyti vardą ir pavardę, 

- suskaičiuoti 4-5 objektus, 

- kurti eilėraščius, įvairius naujadarus. 

 

Sudarykime palankias sąlygas vaiko kalbos plėtotei. Aplinka turėtų būti saugi, įdomi. 

TEGUL JŪSŲ VAIKAS: 

- visada būna išklausytas, 

- kalba taip, kaip geba, 

- girdi teisingą suaugusiųjų kalbą, 

- piešia, karpo, klijuoja, 

- deklamuoja kartu su jumis ir vienas, 

- dainuoja su jumis ar savarankiškai, 

- pasakoja, ką mato ir girdi, ką išgyvena, 

- ţaidţia įvairius stalo ţaidimus, 

- skaičiuoja ţaislus, daiktus, vaisius... 

- dėlioja ornamentus iš sagų, pupelių, sausainių, 

- konstruoja, 

- pasakoja paveikslėlio turinį, 

- grupuoja pagal kurį nors poţymį, 

- aptaria su jumis savo kalbos problemas, nusiteikia sau padėti, 

- mankština kalbos padargus, 

- daro pirštukų mankštą, 

- kramto kietą maistą, 

- išmoktus garsiukus įtvirtina namų aplinkoje, 

- būna pagirtas, įvertintas. 

TEGUL VAIKAS JAUČIA JŪSŲ MEILĘ IR RŪPESTĮ. 

TEGUL JUS VISADA LYDI SĖKMĖ. 



 

 

            Šešerių – septynerių metų vaikas gali: 

- Stovėti ant vienos kojos iki 10 sekundţių, 

- Šokinėti ant vienos kojos, 

- Piešti, kopijuoti dešine ar kaire ranka, 

- Spalvinti iki linijos, 

- Sudėti paveikslėlį iš 12 dalių, 

- Papasakoti savo įspūdţius, 

- Tiksliai ţinoti gimimo dieną, adresą, telefono numerį, 

- Atsakyti į klausimus kas?, ką?, 

- Uţsirišti batraiščius, 

- Atlikti uţduotį iki gali, 

- Kolekcionuoti daiktus, 

- Meluoti ir atsiprašyti. 

 

 

Išgirskime vaiko rūpesčius ir džiaugsmus, sudarykime sąlygas jam tobulėti. 

TEGUL JŪSŲ VAIKAS: 

- Kuo daugiau juda, 

- Būna gamtoje, 

- Karpo ir klijuoja, piešia ir spalvina, 

- Klasifikuoja pagal nurodytą poţymį, 

- Dėlioja ornamentus iš sagų, sėklų, juos piešia, 

- Skaičiuoja iš kairės į dešinę, 

- Nustato pirmąjį, paskutinįjį ţodţio garsą, 

- „skaito“ bibliotekos ar savo sukurtas knygeles, 

- Dėlioja raideles, skaitmenukus, 

- Pasakoja įspūdţius, pagal paveikslėlius, kuria istorijas, 

- Lavina kalbos padargus, rankų judesius, 

- Savarankiškai valgo ir pavaišina jus, 

- Maudosi pats, plaunasi rankas, 

- Ţaidţia stalo ţaidimus, 

- Daugiau bendrauja su Jumis, o ne su televizoriumi ar kompiuteriu. 

TIKĖKIME SAVO SĖKME 

 

Parengė vaikų darţelio „Vyturėlis“ logopedė Silva Zemliauskienė. 
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