Vaikų klausymo įgūdžių vertinimas (ILIP)
Vardas:

Data:

Kategorija Elgesys
1.

Reaguoja į aplinkos garsus

2.

Reaguoja į muzikos instrumentus

3.

Reaguoja į balsą

4.

Skiria vieną iš aplinkos garsų

5.

Reaguoja į 2 iš 5 Lingo testo garsų

6.

Atpažįsta 2 iš 5 Lingo testo garsų

7.

Atpažįsta visus 5 Lingo testo garsus

8.

Skiria savo vardą

Pastabos

Vertinimas: „Visada / jau atlieka“ = 2; „Kartais“ = 1; „Niekada“ = 0
Mažų vaikų klausymo įgūdžių vertinimo (ILIP) vadovas
Mažų vaikų klausymas vertinamas ne formaliai, o daugiau stebint. Pavyzdžiui, reikia stebėti
vaiko reakciją į penkis Lingo testo garsus žaidimo metu ar vartant knygutę apie gyvūnus, o ne
formaliai išgaunant jo reakciją. Suaugusieji taria reikiamus garsus, pavyzdžiui, ssss – gyvatė,
mmm – maistas, ir tuo pačiu metu stebi, ar vaikas reaguoja.
1. Reaguoja į aplinkos garsus.
Bet kokia reakcija į aplinkos garsus turi būti parodoma spontaniškai. Aplinkos garsas yra
viena iš besikartojančių dienos dalių vaiko kasdieniame gyvenime.
2. Reaguoja į muzikos instrumentus.
Bet kokia reakcija į muzikos instrumentus, pavyzdžiui, ksilofoną, būgnelį su žvangučiais ar
muzikinį grotuvą.
3. Reaguoja į balsą.
Bet kokia reakcija į balsą, pavyzdžiui, kviečiant vaiką, pasakojant, dainuojant ar žaidžiant.
4. Skiria vieną iš aplinkos garsų.
Vaikas parodo, kad skiria mažiausiai vieną iš aplinkos garsų, išskirtinai sureaguodamas į tą
garsą. Pavyzdžiui, eina prie durų, kai išgirsta skambantį durų skambutį.
5. Reaguoja mažiausiai į 2 iš 5 Lingo testo garsų (u, a, i, š, s).
Vaikas parodo, kad reaguoja į 2 iš 5 Lingo testo garsų. Pavyzdžiui, vaikas atsisuka į kiekvieną
garsą arba suklūsta, nutraukdamas veiklą.
6. Atpažįsta 2 iš 5 Lingo testo garsų.
Vaikas gali atpažinti du iš penkių garsų, skirtingai reaguodamas į kiekvieną iš jų. Pavyzdžiui,
ima beždžionę girdėdamas „ii“ arba gyvatę, kai yra garsas „ss“, arba pamėgdžioja garsus.
7. Skiria visus Lingo testo garsus.
Vaikas visada skiria visus penkis Lingo testo garsus.
8. Skiria savo vardą.
Vaikas reaguoja į tariamą vardą, o ne vien tik į balsą. Žinoma, vaikai gali ir nereaguoti į savo
vardą, nes jį paprasčiausiai ignoruoja!
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