
Metodinio darbo kortelė 
 

 

     Švietimo institucija  ______Anykščiųr. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija   

     Dalykas, sritis           ____specialusis ugdymas_______________________  

     Tema:                        ___Logopedinė priemonė „Taisyklingai tark garsus S,Z,Š,Ž žodžiuose. 

“ ______Žaisk ir keliauk“__________________________________________________________ 

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

                     ________Žaidimas Mokykis tarti ir skirti S,Z,Š,Ž žodžiuose.  Žaisk ir keliauk. _____ 

     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: 

 

Logopedinės priemonės tikslas: 

 tikslinti garsų (S, Z, Š, Ž) tarimo gebėjimus skiemenyse ir žodžiuose;  

  lavinti regimąjį ir girdimąjį suvokimą; 

  mokyti garsinės analizės ir sintezės  pradmenų; 

  padėti suvokti garso ir raidės santykį žodyje. 

Priemonę sudaro 4 žaidimai, skirti kiekvienam minėtam garsui.  

Žaidimo taisyklės: ant stalo išdėliojamos žaidimo kortelės, padedama žaidimo lenta, žaidėjai 

pasideda prieš save po juostelę, skirtą garso vietai žodyje nustatyti. Žaidėjas meta taškų kauliuką ir 

žaidimo lentoje bokštelį perkelia per tiek skrituliukų, kiek taškų iškrito. Skrituliukas nurodo garso 

vietą žodyje – žaidėjas ieško kortelės su tinkamu paveikslėliu (žodžiu), jį ištaria, nusako garso vietą 

žodyje, padeda kortelę ant savo juostelės tam tikros spalvos. Laimi tas žaidėjas, kuris teisingai 

išgirsta (nustato, išskiria) nurodytą garsą žodyje, suranda jam atitinkamą paveikslėlį ir pirmas 

pasiekia finišą. Vieną žaidimą gali žaisti 4 žaidėjai.  

Sudėtis: 4 žaidimo lentos (kartonas, 21 x 30 cm), 4 juostelės (kartonas, 19 x 4 cm), 110 kortelių 

(kartonas, 6 x 4 cm), 4 spalvoti ėjimo bokšteliai, 1 taškų kauliukas, išsami žaidimo instrukcija. 

Priemonę recenzavo: logopedė ekspertė, ŠPPC specialiųjų mokymo priemonių vertintoja Regina 

Budrienė. 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialioji pedagogė Rūta Liubinavičienė 

Darbas pristatytas (data)  

 2016m. knygų mugėje, Vilnius 

 2016m. Klaipėdos miesto specialiesiems pedagogams ir logopedams  

 2017m. gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, 

Svėdasai  

 2017m. Anykščių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams,  



 vaikų tėvams, globėjams.  

 2017m. gimnazijos mokytojams.  

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

gimnazijoje __ 

 
 

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/

