
Metodinio darbo kortelė 
 

 

     Švietimo institucija  ______Anykščiųr. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija   

     Dalykas, sritis           ____specialusis ugdymas_______________________  

     Tema:                        _______Logopedinė priemonė „Garsų keliai “ „  Sound Ways“ 

_______________________________________________________________________________ 

     Žanras (monografija, knyga, programa, lentelės, pamokų ciklas, tyrimas, testas, mokomosios užduotys ir kt.)                           

                                              _____Žaidimas „Garsų keliai“, „Sound Ways“___________________ 

     Autorius arba autorių grupė         ___Raimonda Kirvėlienė Galina Danilienė __  

   pareigos __logopedė metodininkė____________________ 

   išsilavinimas    _aukštasis, uiniversitetinis______________  

   kvalifikacinė kategorija _____logopedė metodininkė________  

   Adresas   rajonas (miestas)  J.Tumo-Vaižganto g.103___ 

 

 gimnazija   Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija _______________________ 

                                       

______868268297__________raimondak2@gmail.com__________________________________ 

telefonas mob.                               el.p.  

     Anotacija (iki 300 ženklų) Logopedinės priemonės tikslai: 

 tikslinti kalbinį kvėpavimą; 

 mokyti taisyklingo garsų S,Z,Š,Ž tarimo; 

 formuoti taisyklingą kalbos gramatinių formų vartojimą; 

 ugdyti rišliąją kalbą; 

 lavinti regimąjį suvokimą; 

 lavinti erdvinę orentaciją; 

Priemonę sudaro 4 žaidimai, skirti kiekvienam minėtam garsui. 

 Žaidimo taisyklės: Vaikas tolygiai iškvėpdamas taria nurodytą garsą, o pirštu arba žaisliniu 

automobiliuku veda žaidimo lentelėje nupieštu keliu juda  iki reikiamo objekto. Pavyzdžiui, paėmęs 

žaidimą su bitute, veda pirštą keliu ir iškvėpdamas taria nurodytą garsą z. Iš pradžių renkasi 

trumpiausią kelią, vėliau ilgesnius. Įvairūs objektai kelių pradžiose ir pabaigose leidžia mokytojams 

ir logopedams individualizuoti kalbos ugdymo procesą, pritaikyti priemonę individualiems vaiko 

kalbėjimo ir kalbos sunkumams įveikti. Apsukus lenteles ir sudėjus jas kartu, galima sukurti vieną 

didelį kelių labirintą. Priemonė taip pat tinka vaikų komunikacijos, bendravimo bei 

bendradarbiavimo kompetencijoms ugdyti, mokytis kurti nuoseklų pasakojimą, skaičiavimo 

įgūdžiams tobulinti ( suskaičiuoti, kiek pravažiuos šviestuvų, gėlių ir kt.). Logopedine Priemone 

naudojasi užsienio šalių: Anglijos, Estijos, Rusijos, Latvijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos ir 

Švedijos  specialistai.  

Darbas pristatytas (data)  

 2013m. Radviliškio logopedams ir specialiesiems pedagogams. Autorinis seminaras.  

  2013m.  Mokslinėje-praktinėje  konferencijoje Anykščiuose,  

 2014m. Vokietijoje Niurnberge tarptautinėje parodoje “Spielwarenmesse International 

Toy  Fair“ 

 2015m.  Lietuvos logopedų asociacijoje, Šiauliuose  



  2017m. Anykščių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams,  

 vaikų tėvams, globėjams.  

 Darbas saugomas (AŠPT, mokykloje, kt.)   Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 

 gimnazijoje, AŠPT. 

 

 
 

 

Priemonę galima rasti ir įsigyti:: www.sppc.lt  www.logopeduasociacija.lt ;  

http:www.gudragalvis.lt; www.logopedaslpc.lt/lpc-priemones/ 

 

http://www.sppc.lt/
http://www.logopeduasociacija.lt/

