
PRIEMONĖS VAIKŲ, TURINČIŲ KLAUSOS SUTRIKIMŲ, 

KLAUSOS LAVINIMUI, TARTIES IR KALBOS MOKYMUI 

Ugdymo (si) priemonės suskirstytos pagal tokias lavintinas/ugdytinas sritis: 

 klausos lavinimas (girdimasis suvokimas); 

 klausos lavinimas (foneminis suvokimas); 

 artikuliacinio aparato lavinimas; 

 kalbinio kvėpavimo lavinimas; 

 žodyno plėtojimas; gramatinio taisyklingumo formavimas; skatinimas 

mąstyti; 

 rišliosios kalbos ugdymas; 

 garsų tarimo mokymas; 

 skaitymas, rašymas, teksto suvokimo užduotys ir kitos lavinamosios 

užduotys; 

                                KLAUSOS LAVINIMAS 
Girdimasis suvokimas 

Priemonės pavadinimas Apie priemonę 

 Aplinkos garsai (dźwięki naszego otoczenia) 
https://harmonia.edu.pl/pl/p/DZWIEKI-NASZEGO-OTOCZENIA-Zagadki-obrazkowo-

dzwiekowe-z-plyta-CD-w-teczce/712 

 

https://www.elephas.lt/ 

 

Puiki priemonė 

susipažinimui su aplinkos 

garsais, kurie įrašyti 

kompaktiniame CD diske. 

Net 60 įvairių aplinkos 

garsų. Žaidimas skirtas 

ikimokyklinio, mokyklinio 

amžiaus vaikams. Jo 

pagalba plečiame žodyną, 

formuojame gramatiškai 

taisyklingą kalbos 

vartojimą, mokomės 

įsiklausyti, atpažinti, bei 

skirti įvarius aplinkos 

garsus. Rekomenduojama 

paveikslėlius užlaminuoti, 

kad tarnautų kuo ilgau. 

 

 Gamtos garsai (Odgłosy przyrody) 
https://harmonia.edu.pl/pl/p/ODGLOSY-PRZYRODY-Zagadki-obrazkowo-dzwiekowe-

Format-A4/411 

 

https://www.elephas.lt/ 

 

Puiki priemonė 

susipažinimui su gamtos 

garsais, kurie įrašyti 

kompaktiniame CD diske. 

Net 60 įvairių gamtos 

garsų. Žaidimas skirtas 

ikimokyklinio, mokyklinio 

amžiaus vaikams. Jo 

pagalba plečiame žodyną, 

https://harmonia.edu.pl/pl/p/DZWIEKI-NASZEGO-OTOCZENIA-Zagadki-obrazkowo-dzwiekowe-z-plyta-CD-w-teczce/712
https://harmonia.edu.pl/pl/p/DZWIEKI-NASZEGO-OTOCZENIA-Zagadki-obrazkowo-dzwiekowe-z-plyta-CD-w-teczce/712
https://www.elephas.lt/
https://harmonia.edu.pl/pl/p/ODGLOSY-PRZYRODY-Zagadki-obrazkowo-dzwiekowe-Format-A4/411
https://harmonia.edu.pl/pl/p/ODGLOSY-PRZYRODY-Zagadki-obrazkowo-dzwiekowe-Format-A4/411
https://www.elephas.lt/


 
 

 

formuojame gramatiškai 

taisyklingą kalbos 

vartojimą, mokomės 

įsiklausyti, atpažinti, bei 

skirti įvarius aplinkos 

garsus. Rekomenduojama 

paveikslėlius užlaminuoti, 

kad tarnautų kuo ilgau. 

 Žaidimas ,,Lauko garsai‘‘. 
https://www.slaugivita.com/Produktas/privatiems/priemones-pagal-sensorinius-

poreikius/logoterapija/zaidimas-lauko-garsai2 

 

 Kalbos, klausymosi 

įgūdžių lavinimo žaidimas.  

Žaidimą sudaro CD įrašai 

ir aukštos kokybės 

fotografijų kortelės. Garsų 

rinkiniai: gyvūnai ir 

paukščiai, aplinka, sportas 

ir laisvalaikis, transportas. 

 Otto garsų pasaulyje (Otto‘s World Of Sound) 
https://www.audivimedia.fr/logiciels/view/1/famillePopup 

 

 

Lavinantis kompiuterinis 

žaidimas apie peliuką Otto 

- puiki priemonė klausos 

lavinimui, girdimąjai 

atminčiai lavinti. Žaidimas 

sudaro tokius garsus:  

 virtuvės garsai; 

 namų svetainėje 

sutinkamus garsus; 

 cirko; 

 vonios; 

 atostogaujant prie 

jūros girdimus 

garsus; 

 zoologijos sodo; 

 kaimo; 
 

 

https://www.slaugivita.com/Produktas/privatiems/priemones-pagal-sensorinius-poreikius/logoterapija/zaidimas-lauko-garsai2
https://www.slaugivita.com/Produktas/privatiems/priemones-pagal-sensorinius-poreikius/logoterapija/zaidimas-lauko-garsai2
https://www.audivimedia.fr/logiciels/view/1/famillePopup


 Muzikos instrumentų garsai (Tune into...Instrumental sounds) 
https://www.yellow-door.net/products/tune-into-instrumental-sounds/ 

 
 

Dar viena nuostabi klausos 

lavinimui, žodyno 

plėtojimui tinkanti 

priemonė. Skirta 

susipažinti su muzikos 

instrumentų garsais.  

 Gyvūnų garsai (Tune into... Animal sounds) 
https://www.yellow-door.net/products/tune-into-animal-sounds/ 

 

 

 
 

Klausos lavinimui, žodyno 

plėtojimui tinkanti 

priemonė. Skirta 

susipažinti su įvairių 

gyvūnų  garsais. 

 Garsų loto ,,Kasdieniniai garsai‘‘. 
https://www.eduko.lt/muzikos-instrumentai/nathan-garsu-loto-kasdieniniai-garsai-337223.html 

 

 

 
 

 

 

Loto žaidimas su 

kasdieniais girdimais 

garsais. Vaikas išgirdęs 

garsą turi padėtį plastikinį 

žetoną ant atitinkamo 

paveikslėlio.  Rinkinyje 12 

lentelių (25x9,5 cm) su 

trimis paveikslėliais, 40 

plastikinių blynelių (3.5 

cm), 1 CD (36 min) su 36 

skirtingais garsais. Garsai 

pakartoti 4 kartus - 

skirtingu eiliškumu. 

https://www.yellow-door.net/products/tune-into-instrumental-sounds/
https://www.yellow-door.net/products/tune-into-animal-sounds/
https://www.eduko.lt/muzikos-instrumentai/nathan-garsu-loto-kasdieniniai-garsai-337223.html


 Magdaleny Krawczun klausos lavinimas. Melodijos. Garsai. 

Dainos.  
 (Trening słuchowy Magdaleny Krawczun).  

 

https://www.elephas.lt/ 

 

              https://www.continuo.wroclaw.pl/home?func=productPage&wid=92&pid=343 

 

 

Šio priemonės pagalba 

skatiname: 

 vaiko fizinį 

aktyvumą; 

  reaguoti ir suvokti 

garsinius , žodinius 

nurodymus; 

 plečiame pasyvųjį  

aktyvųjį žodynus; 

 stipriname smulkiąją, 

stambiąją motorikas; 

 laviname girdimąją 

atmintį; 

 stimuliuojame įvairius 

pojūčius;  

Pagrindinis šios  

priemonės tikslas  

supažindinti vaiką su 

įvairiais nekalbiniais, 

kalbiniais garsais, bei 

padėti identifikuoti ir 

suvokti skirtumus tarp 

tokių garsų: 

 yra – nėra (garso) 

 aukštas – žemas 

 ilgai - trumpai 

 greitai - lėtai 

 tyliai - garsiai 

 vienas - daug 

 linksmai – liūdnai 
 

 

 Žaidimas Barška ar tarška 
https://vaga.lt/zaidimas-barska-ar-tarska 

 

BARŠKA AR TARŠKA – 

tai paprastas ir greitas 

žaidimas, mokantis 

atidžiai klausytis, 

identifikuoti, skirti, bei 

atsiminti garsus. Žaidžiant 

lavėja atmintis, klausa, 

motorika. 

Žaidimo tikslas – surinkti 

kuo daugiau vienodus  

garsus skleidžiančių 

kaladėlių porų. 

 

 

 

 

 
 

https://www.elephas.lt/
https://www.continuo.wroclaw.pl/home?func=productPage&wid=92&pid=343
https://vaga.lt/zaidimas-barska-ar-tarska


 Panašiai skamba 

  

 Aistė Kvičiuvienė 

žaidimas „Panašiai 

skamba“. Žaidimas skirtas 

4-7 metų vaikų fonetinei 

klausai, smulkiajai 

motorikai, garsų analizei ir 

sintezei lavinti, kalbos 

(žodžių) melodingumui 

pajusti. Užduotis 

palengvins dėlionės 

sujungimas ir vienoda 

poros spalva. 

 

 Panašiai skambantys garsai. S-Š, Š-Ž, L-R, P-B, T-D, K-G 
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/920-panasiai-skambantys-garsai-

s-s-s-z-l-r-p-b-t-d-k-g.html 

 

Kortelių rinkinys skirtas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir pradinių klasių 

mokinių, turinčių fonetinių 

kalbėjimo ir fonologinių 

kalbos sutrikimų, 

foneminiam suvokimui 

lavinti, garsų tarimui ir 

diferencijavimui įtvirtinti, 

žodynui turtinti, sakinių 

sudarymui mokyti. Rinkinį 

sudaro 36 kortelės su 

įvairiomis užduotimis. 

Kiekvienai garsų porai 

skirta po 6 užduočių 

korteles. Ant kortelių 

galima rašyti nuvalomu 

rašikliu (flomasteriu). 

Kortelių rinkiniu gali 

naudotis logopedai, 

specialieji pedagogai, 

pradinių klasių mokytojai, 

darželių auklėtojai. 

 Ziburelis.lt, Garsų skyrimas  
 

 P-B garsų skyrimas  
https://ziburelis.lt/programeles/p-b-garsu-skyrimas 
 

 

Mokymo priemonės 

skirtos mokyti 

diferencijuoti K-G , T-D, 

P-B, Š-Ž, S-Š, L-R garsus 

įvairiose žodžių vietose, 

skirti K-G , T-D, P-B, Š-Ž, 

S-Š, L-R raides. 

Žaismingos užduotys 

lavina foneminį suvokimą, 

dėmesį ir pastabumą, 

moko sieti garsus su 

raidėmis, įtvirtina 

taisyklingą žodžių tarimą, 

https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/920-panasiai-skambantys-garsai-s-s-s-z-l-r-p-b-t-d-k-g.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/920-panasiai-skambantys-garsai-s-s-s-z-l-r-p-b-t-d-k-g.html
https://ziburelis.lt/programeles/p-b-garsu-skyrimas


 T-D garsų skyrimas 
https://ziburelis.lt/programeles/t-d-garsu-skyrimas 

 
 

 K-G garsų skyrimas 
https://ziburelis.lt/programeles/k-g-garsu-skyrimas 

 
 

 Š-Ž garsų skyrimas 
https://ziburelis.lt/programeles/s-z-garsu-skyrimas 

 
 

 S-Š garsų skyrimas 
https://ziburelis.lt/programeles/s-s-garsu-skyrimas 

 

 

 L-R garsų skyrimas 
https://ziburelis.lt/programeles/l-r-garsu-skyrimas 

plėtoja daiktavardinį 

žodyną.. Programėlę gali 

naudoti logopedai, 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų bei pradinių klasių 

pedagogai. Naudinga ji 

bus ir tėvams mokant 

vaikučius taisyklingai tarti 

tokius garsus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ziburelis.lt/programeles/t-d-garsu-skyrimas
https://ziburelis.lt/programeles/k-g-garsu-skyrimas
https://ziburelis.lt/programeles/s-z-garsu-skyrimas
https://ziburelis.lt/programeles/s-s-garsu-skyrimas
https://ziburelis.lt/programeles/l-r-garsu-skyrimas


 
 

 

 Bitės žodžiai 
https://ziburelis.lt/programeles/bites-zodziai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nereikalingos raidelės 
https://ziburelis.lt/programeles/nereikalingos-raideles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitės žodžiai. Trūkstamos 

balsės arba dvibalsio 

parinkimas. Balsių ir 

dvibalsių i-y, u-ū, e-ė, e-ė-

ie, o-uo, ie-ei skyrimas 

įvairiose žodžių dalyse. 

Lavina skaitymo, rašymo 

įgūdžius. Priemonė skirta 

mokiniams, kurie painioja 

ilgųjų ir trumpųjų balsių, 

dvibalsių rašybą, 

fonologinio supratimo, 

garsinės žodžių analizės ir 

sintezės įgūdžiams lavinti, 

balsių ir dvibalsių 

diferencijavimui. 

Nuotaikingos užduotys 

skatina vaikų skaitymo ir 

rašymo motyvaciją, 

pastabumą, atmintį, plėtoja 

žodyną. Priemonė tinkama 

naudoti dirbant su 

mokiniais, kuriems 

nustatyti rašymo 

sutrikimai — optinė ar 

akustinė disgrafija, taip pat 

visiems norintiems išmokti 

taisyklingai rašyti žodžius 

su ilgaisiais, trumpaisiais 

balsiais ir dvibalsiais. 

Daug skirtingų žodžių! 
 

Nereikalingos raidelės. 
Klaidų taisymas, 

išbraukiant iš žodžių 

nereikalingas raides. 

Ištaisius žodį, ant baliono 

išryškėja tą žodį 

atitinkantis paveikslėlis. 

Lavinami rašymo įgūdžiai, 

pastabumas. 

https://ziburelis.lt/programeles/bites-zodziai
https://ziburelis.lt/programeles/nereikalingos-raideles


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atpažink paveikslėlius 
https://ziburelis.lt/programeles/atpazink-paveikslelius 

 
 

Ši mokomoji kompiuterinė 

programėlė skirta pradinių 

klasių mokiniams, bei 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

vaikams. Programėlė 

pravers ugdant pradinius 

skaitymo ir rašymo 

gebėjimus, žaismingos 

užduotys padės vaikams 

greičiau įsiminti raides, 

skatins vaikų skaitymo ir 

rašymo motyvaciją, lavins 

kalbinę klausą, pastabumą, 

atmintį. Naudinga 

mokytojams, logopedams, 

spec. pedagogams, taip pat 

ir tėveliams 
 

Atpažink paveikslėlius. 

Pirmos žodžio raidės 

atpažinimas. Pasirinkus 

raidę, prašoma pažymėti 

tuos paveikslėlius, kurių 

pavadinimai prasideda ta 

raide. Teisingai atlikus 

užduotį, leidžiama rinktis 

kitą raidę. 

Skatina ikimokyklinio ir 

jaunesniojo mokyklinio 

amžiaus vaikus pažinti 

lietuviškas raides ir jas 

atitinkančius garsus, 

plėtoti kalbą ir žodyną. 

Vaikai mokomi susieti 

raidę su garsu, nustatyti 

pirmą žodžio garsą, 

ugdomi jų tarimo ir 

klausymo įgūdžiai, 

lavinamas girdimasis ir 

regimasis dėmesys bei 

atmintis, tobulinami 

erdviniai sugebėjimai. 

Paprastas ir suprantamas 

valdymas, įgarsinta 

lietuviškai, gali būti 

rodoma per visą ekraną. 

Naudinga mokytojams, 

logopedams, spec. 

pedagogams, taip pat ir 

https://ziburelis.lt/programeles/atpazink-paveikslelius


tėveliams. 

 

ARTIKULIACINIO APARATO LAVINIMAS  

 
 Artikuliacinės mankštos pratimai 

https://ziburelis.lt/logopedines-priemones/artikuliacines-mankstos-pratimai 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkinį sudaro 20 spalvotų 

žaismingų kortelių, 

kuriose pavaizduoti 

populiariausi artikuliacinio 

aparato mankštos pratimai, 

skirti kalbos padargų - 

liežuvio, lūpų, 

žandikaulių, skruostų 

raumenų lavinimui, 

judesių tikslinimui, pūtimo 

stiprinimui. Kortelės 

paįvairins ir palengvins 

logopedines pratybas. 

Galima paruošti atskirus 

rinkinukus – susidėlioti 

reikalingus 

paruošiamuosius pratimus 

norimam garsui mokyti. 

Šis artikuliacinių kortelių 

rinkinys skirtas 

logopedams ir tėveliams, 

kurie nori padėti vaikui 

daryti artikuliacinius 

pratimus namuose. 

 

 

 Šokdinkim liežuvėlį: logopedinė mankšta 
https://www.knygos.lt/lt/knygos/sokdinkim-liezuveli--logopedine-manksta/ 

 

 
 

Leidinyje daugiausia 

vietos skirta artikuliacinei 

(kalbos padargų) mankštai. 

Kai kurie pratimai 

suderinti su bendrosios ir 

rankų motorikos lavinimu. 

Kelios užduotys 

kvėpavimui, balsui, 

regimajam ir girdimajam 

suvokimui lavinti. 

https://ziburelis.lt/logopedines-priemones/artikuliacines-mankstos-pratimai
https://www.knygos.lt/lt/knygos/sokdinkim-liezuveli--logopedine-manksta/


 Myotopia 
https://www.schubi.com/de/de/artikel/Myotopia-Spielesammlung-fuer-Mundmotorik-und-

die-myofunktionelle-Therapie/L13160 

 

                            
 
 

Dar viena priemonė skirta 

artikuliacinio aparato 

judesių tikslinimui ir  

kalbinio kvėpavimo 

lavinimui. 

 

KALBINIO KVĖPAVIMO LAVINIMAS 

 Priemonė kvėpavimo pratimams 
https://www.artom.lt/produktas/priemone-kvepavimo-pratimams-pl1141/ 

 

 
 

 

 

 

Priemonė skirta 

kvėpavimo pratimams 

atlikti. Rinkinyje yra 

šiaudeliai ir medinis 

įrankis su kamuoliukais, 

kuriuo pagalba galima 

išmokyti vaikus 

taisyklingo kvėpavimo 

kalbant. 

 Plunksnos 
https://www.lavinuvaika.lt/priemone/dekoratyvines-plunksnos/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schubi.com/de/de/artikel/Myotopia-Spielesammlung-fuer-Mundmotorik-und-die-myofunktionelle-Therapie/L13160
https://www.schubi.com/de/de/artikel/Myotopia-Spielesammlung-fuer-Mundmotorik-und-die-myofunktionelle-Therapie/L13160
https://www.artom.lt/produktas/priemone-kvepavimo-pratimams-pl1141/
https://www.lavinuvaika.lt/priemone/dekoratyvines-plunksnos/


 

 Foliniai švilplukai 
https://baliomanija.lt/gimtadienio-atributika/3542-svilpukai-foliniai-5-vnt-

2000036400469.html 

 

 

 Muilo burbulai  
https://www.toycity.lt/lt/dulcop-muilo-burbulai-hot-wheels-103-802500-4100605-0144 

 
 

 

 

 Ugdymo priemonė ,,Užpūsk žvakes‘‘ 

 

 

 

ŽODYNO PLĖTOJIMAS; GRAMATINIOS TAISYKLINGUMA 

FORMAVIMAS; SKATINIMAS MĄSTYTI 

 
 Grupuok, įvardyk, apibendrink  

https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/865-grupuok-ivardyk-

Kortelės padės lavinti 

foneminį suvokimą,  vaikų 

https://baliomanija.lt/gimtadienio-atributika/3542-svilpukai-foliniai-5-vnt-2000036400469.html
https://baliomanija.lt/gimtadienio-atributika/3542-svilpukai-foliniai-5-vnt-2000036400469.html
https://www.toycity.lt/lt/dulcop-muilo-burbulai-hot-wheels-103-802500-4100605-0144
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/865-grupuok-ivardyk-apibendrink-ii-dalis.html


apibendrink-ii-dalis.html 

 
 

 

dėmesį, mąstymą, plėsti 

žodyną, mokytis skaityti, 

įtvirtinti 

apibendrinamąsias 

sąvokas.  

 Žaidimas ,,Metų laikai‘‘ 
https://vaga.lt/zaidimas-metu-laikai-1444283486 

 
 

Puiki priemonė skirta 

susipažinti su metų laikų 

požymiais. 

 Lavinamasis žaidimas -  Namai 
https://www.knyguklubas.lt/lavinamasis-zaidimas-granna-namai-loto 

 

 

Ugdymo priemonė skirta 

vaikams susipažinti su 

tema ,,Namai‘‘. Kas yra 

namuose, kokie daiktai, 

kambariai, sužinoti kokia 

yra daiktų paskirtis, bei 

tinkamai juos sudėti.   

 Surask ir sujunk – Kur aš gyvenu 
https://www.visiplakatai.lt/deliones/1023-surask-ir-sujunk-kur-as-gyvenu.html 

       
 

 

Žaisdamas su dėlionėmis 

vaikas turi surasti ir 

sujungti dvi tarpusavyje 

derančias dėlionės detales 

– gyvūną su jo 

gyvenamąja vieta. Taip jis 

ne tik mokysis pažinti 

naminius ir laukinius 

gyvūnus, bet ir sužinos, 

kur jie gyvena. Žaidimas 

lavina vaiko mąstymą, 

pastabumą, smulkiąją 

motoriką, regimąją 

atmintį, rankų ir akių 

koordinaciją. 

https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/865-grupuok-ivardyk-apibendrink-ii-dalis.html
https://vaga.lt/zaidimas-metu-laikai-1444283486
https://www.knyguklubas.lt/lavinamasis-zaidimas-granna-namai-loto
https://www.visiplakatai.lt/deliones/1023-surask-ir-sujunk-kur-as-gyvenu.html


 Kas pradingo? Mano kambaryje 
https://www.visiplakatai.lt/korteles-pasaulio-pazinimas/69-kas-pradingo-mano-

kambaryje.html 

 

Šios mokomosios kortelės 

skirtos patiems 

mažiausiems – 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. Taip pat jos gali 

būti naudojamos ir ugdant 

specialių ugdymo(si) 

poreikių turinčius vaikus. 

Kortelės lavina vaikų 

mąstymą, dėmesį, 

pastabumą, kalbos 

įgūdžius, smulkiąją 

motoriką. Darbo su 

kortelėmis tikslas – ugdyti 

vaikų pasaulio pažinimo, 

komunikavimo ir socialinę 

kompetencijas. Ryškūs, 

spalvoti paveikslėliai 

patrauks mažųjų dėmesį, 

padės pažinti įvairius 

kambaryje esančius 

daiktus, nusakyti jų 

buvimo vietą. Kortelės 

pravers dirbant tiek su 

vaikų grupe, tiek 

individualiai. 

 

 Lavinamasis stalo žaidimas – Namelio paslaptys 
https://www.varle.lt/stalo-zaidimai/lavinamasis-stalo-zaidimas-namelio-paslaptys--

15951948.html 

 

 
 

 

Žaidimo pagalba galima: 

o plėsti žodyną; 

o ugdyti rišliąją 

kalbą; 

o formuot erdvinį 

suvokimą; 

o mokytis skaičių ir 

skaičiuoti; 

o mokytis spalvų 

pavadinimų; 

o lavinti atmintį; 

o mokytis 

suvokti/atlikti kelių 

dalių nurodymus; 

o naudoti, kaip 

paskatinimą 

taisyklingam garsų 

mokymui / 

įtvirtinimui; 

 

 

 

https://www.visiplakatai.lt/korteles-pasaulio-pazinimas/69-kas-pradingo-mano-kambaryje.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-pasaulio-pazinimas/69-kas-pradingo-mano-kambaryje.html
https://www.varle.lt/stalo-zaidimai/lavinamasis-stalo-zaidimas-namelio-paslaptys--15951948.html
https://www.varle.lt/stalo-zaidimai/lavinamasis-stalo-zaidimas-namelio-paslaptys--15951948.html


 Lėlės miegamojo baldai 
https://www.ikea.lt/lt/products/vaiku-ikea/vaikams/zaislai-vaikams/huset-leles-

miegamojo-baldai-art-90292259 

 
 

Puiki priemonės mokytis 

baldų sąvokų, taip pat 

kartoti prielinksnius ant, 

po, už, virš, šalia, prieš ir 

kt. 

 Kortelių žaidimai. Daiktų padėtis 
https://www.knygos.lt/lt/knygos/korteliu-zaidimai-daiktu-

padetis/?utm_source=gerosknygos.lt&utm_medium=link&utm_campaign=kurisigyti 

    

DAIKTŲ PADĖTIS — 

mokomoji priemonė, skirta 

orientavimuisi aplinkoje 

lavinti. 

Supažindiname su erdvės 

sąvokomis kairė, dešinė, 

viršus, apačia, vidurys, 

ant, po, už, virš, prieš, 

tarp, prie. 

 

 

 

 

 

 

 Dėlionė – priešingybės 
https://www.senukai.lt/p/delione-alexander-edu-opposites-1840-48-vnt/igqj 

 

https://www.elephas.lt/ 

 

 

 
 

Priemonė tiks  būdvardžių 

mokymui, bei 

daiktavardžių su 

būdvardžiais derinimui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikea.lt/lt/products/vaiku-ikea/vaikams/zaislai-vaikams/huset-leles-miegamojo-baldai-art-90292259
https://www.ikea.lt/lt/products/vaiku-ikea/vaikams/zaislai-vaikams/huset-leles-miegamojo-baldai-art-90292259
https://www.knygos.lt/lt/knygos/korteliu-zaidimai-daiktu-padetis/?utm_source=gerosknygos.lt&utm_medium=link&utm_campaign=kurisigyti
https://www.knygos.lt/lt/knygos/korteliu-zaidimai-daiktu-padetis/?utm_source=gerosknygos.lt&utm_medium=link&utm_campaign=kurisigyti
https://www.senukai.lt/p/delione-alexander-edu-opposites-1840-48-vnt/igqj
https://www.elephas.lt/


 Veiksmų pasaulyje I ir II dalys  
https://www.visiplakatai.lt/korteles/2805-veiksm%C5%B3-pasaulyje-i-dalis.html 

 

https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/2808-veiksm%C5%B3-pasaulyje-

ii-dalis.html 

 

                     
 

Lavinamosios kortelės 

padės mokyti, įvardyti 

paveikslėliuose 

pavaizduotus veiksmus, 

sudaryti sakinius, ugdys 

kalbos gramatinį 

taisyklingumą, plės 

veiksmažodinę leksiką, 

lavins rišliąją kalbą. 

Naudodami korteles, 

vaikai lengviau susipažins 

su įvairiose aplinkose ir 

kasdienėse situacijose 

atliekamais veiksmais. 

 Dėlionė – Kas tinka? 
https://www.elephas.lt/ 

 

https://www.taniaksiazka.pl/puzzle-pucio-co-tu-pasuje-nasza-ksiegarnia-p-1182763.html 

 

 

Ši dėlionė skatina 

prisiminti kokių daiktų 

vaikui reikia įvairiose jam 

žinomose situacijose 

buityje. Priemonė skirta ne 

tik plėsti daiktavardinę ar 

veiksmažodinę leksiką, bet 

ir skatins mąstyti, lavins 

smulkiąją motoriką ir 

pastabumą. 

 Skaičiai. Slankiosios kortelės su staigmenomis 
https://www.knygos.lt/lt/knygos/skaiciai--slankiosios-korteles-su-staigmenomis-uzoo/ 

Kortelės puikiai tiks 

mokytis skaičiuoti, pažinti 

skaitmenis, lavins 

vaizduotę, ugdys 

pastabumą, bei puikiai tiks 

mokytis derinti 

daiktavardžius su 

skaitvardžiais. 

https://www.visiplakatai.lt/korteles/2805-veiksm%C5%B3-pasaulyje-i-dalis.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/2808-veiksm%C5%B3-pasaulyje-ii-dalis.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/2808-veiksm%C5%B3-pasaulyje-ii-dalis.html
https://www.elephas.lt/
https://www.taniaksiazka.pl/puzzle-pucio-co-tu-pasuje-nasza-ksiegarnia-p-1182763.html
https://www.knygos.lt/lt/knygos/skaiciai--slankiosios-korteles-su-staigmenomis-uzoo/


 

 Edukacinės svarstyklės – Beždžionė 
https://www.abczaislai.lt/top-dovanos-kaledoms/edukacines-svarstykles-bezdzione 

 

 
 

 

 

Priemonės pagalba galima 

mokytis skaičiuoti, pažinti 

skaitmenis, palyginti. 

Atlikti įvairias sudėties ir 

atimties užduotis. 

 

RIŠLIOSIOS KALBOS UGDYMAS 

 
 Logiškas mąstymas ikimokyklinukams 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/logiskas-mastymas-ikimokyklinukams/ 

 

Įvairūs pratimai šioje 

knygutėje: 

skatina logiškai mąstyti, 

moko koncentracijos, 

treniruoja motorinius 

įgūdžius. 

https://www.abczaislai.lt/top-dovanos-kaledoms/edukacines-svarstykles-bezdzione
https://www.knygos.lt/lt/knygos/logiskas-mastymas-ikimokyklinukams/


 
 

 Pasakojimai pagal siužetinių paveikslėlių serijas  
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SWIAT-OPOWIADANY-Scenariusze-obrazkowe-do-zajec-

rozwijajacych-mowe-z-malymi-dziecmi-od-2.-roku-zycia/904 

 

 
 

 

 

 Pasakojmai pagal siužetinių paveikslėlių serijas  
https://harmonia.edu.pl/pl/p/NOWY-SWIAT-OPOWIADANY-Scenariusze-obrazkowe-

do-zajec-rozwijajacych-mowe-z-malymi-dziecmi-od-2.-roku-zycia/1074 

 

   

 

  
 

 

A4 formato pasakojimai 

pagal paveikslėlių serijas, 

kartu su lenkų k. 

scenarijais.  

https://harmonia.edu.pl/pl/p/SWIAT-OPOWIADANY-Scenariusze-obrazkowe-do-zajec-rozwijajacych-mowe-z-malymi-dziecmi-od-2.-roku-zycia/904
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SWIAT-OPOWIADANY-Scenariusze-obrazkowe-do-zajec-rozwijajacych-mowe-z-malymi-dziecmi-od-2.-roku-zycia/904
https://harmonia.edu.pl/pl/p/NOWY-SWIAT-OPOWIADANY-Scenariusze-obrazkowe-do-zajec-rozwijajacych-mowe-z-malymi-dziecmi-od-2.-roku-zycia/1074
https://harmonia.edu.pl/pl/p/NOWY-SWIAT-OPOWIADANY-Scenariusze-obrazkowe-do-zajec-rozwijajacych-mowe-z-malymi-dziecmi-od-2.-roku-zycia/1074


 Papasakosiu tau mamytė 2  
http://zaislu-karalyste.lt/lt/zaidimai/3040-zaidimas-papasakosiu-tau-mamyte-2-3m-

20x20x5cm.html 

 
 

Pasakojimai pagal 

paveikslėlių serijas. 

 Papasakosiu tau mamytė 1  
https://www.elephas.lt/ 

 

 

Pasakojimai pagal 

paveikslėlių serijas. 

GARSŲ TARIMO MOKYMAS 

 
 Mokausi tarti P, B ir T, D 

https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/228-mokausi-tarti-pb-ir-t-d-

garsus.html 

    
 

 

 

 

Kortelių rinkinys skirtas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir pradinių klasių 

mokinių, turinčių fonetinių 

kalbėjimo ir fonologinių 

kalbos sutrikimų, 

foneminiam suvokimui 

lavinti, P, B, T, D garsų 

taisyklingam tarimui, 

diferencijavimui įtvirtinti, 

žodynui turtinti, sakinių 

sudarymui mokyti. 

 

 

 

 

http://zaislu-karalyste.lt/lt/zaidimai/3040-zaidimas-papasakosiu-tau-mamyte-2-3m-20x20x5cm.html
http://zaislu-karalyste.lt/lt/zaidimai/3040-zaidimas-papasakosiu-tau-mamyte-2-3m-20x20x5cm.html
https://www.elephas.lt/
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/228-mokausi-tarti-pb-ir-t-d-garsus.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/228-mokausi-tarti-pb-ir-t-d-garsus.html


 Mokausi tarti K ir G garsus 
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/1093-mokausi-tarti-k-ir-g-

garsus.html 

 
 

 Mokaus tarti S ir Š garsus 
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/834-mokausi-tarti-s-ir-s-

garsus.html 

 
 

 Mokausi tarti C, Č ir Z, Ž garsus 
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/686-mokausi-tarti-c-c-ir-z-z-

garsus.html 

 
 

 

 Mokausi tarti L ir R garsus 
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/936-mokausi-tarti-l-ir-r-

garsus.html 

Kortelių rinkinys skirtas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir pradinių klasių 

mokinių, turinčių fonetinių 

kalbėjimo ir fonologinių 

kalbos sutrikimų, 

foneminiam suvokimui 

lavinti, K, G garsų 

taisyklingam tarimui, 

diferencijavimui įtvirtinti, 

žodynui turtinti, sakinių 

sudarymui mokyti. 

 
 

Kortelių rinkinys skirtas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir pradinių klasių 

mokinių, turinčių fonetinių 

kalbėjimo ir fonologinių 

kalbos sutrikimų, 

foneminiam suvokimui 

lavinti, S, Š garsų 

taisyklingam tarimui, 

diferencijavimui įtvirtinti, 

žodynui turtinti, sakinių 

sudarymui mokyti. 
 

 

 

 

Kortelių rinkinys skirtas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir pradinių klasių 

mokinių, turinčių fonetinių 

kalbėjimo ir fonologinių 

kalbos sutrikimų, 

foneminiam suvokimui 

lavinti, C, Č, Z, Ž garsų 

taisyklingam tarimui, 

diferencijavimui įtvirtinti, 

žodynui turtinti, sakinių 

sudarymui mokyti. 
 

 

 

Kortelių rinkinys skirtas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/1093-mokausi-tarti-k-ir-g-garsus.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/1093-mokausi-tarti-k-ir-g-garsus.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/834-mokausi-tarti-s-ir-s-garsus.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/834-mokausi-tarti-s-ir-s-garsus.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/686-mokausi-tarti-c-c-ir-z-z-garsus.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/686-mokausi-tarti-c-c-ir-z-z-garsus.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/936-mokausi-tarti-l-ir-r-garsus.html
https://www.visiplakatai.lt/korteles-lietuviu-kalba-14-kl/936-mokausi-tarti-l-ir-r-garsus.html


 

vaikų ir pradinių klasių 

mokinių, turinčių fonetinių 

kalbėjimo ir fonologinių 

kalbos sutrikimų, 

foneminiam suvokimui 

lavinti, L, R garsų 

taisyklingam tarimui, 

diferencijavimui įtvirtinti, 

žodynui turtinti, sakinių 

sudarymui mokyti. 
 

 Garsų s, š, z, ž, r, l, k, g, c, č, dž tarimo įtvirtinimas žodžiuose ir 

sakiniuose 
https://leidyklalucilijus.lt/birute-liaskoviene-garsu-s-s-z-z-l-k-g-c-c-dz-itvirtinimas-

zodziuose-ir-sakiniuose 

 

Priemonė skirta garsams s, 

š, z, ž, r, l, c, č, k, g, dž 

įtvirtinti žodžiuose, 

sakiniuose. 

 Taisyklingai tariu Š  Ž Č DŽ 

https://ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-s-z-c-dz 

 

                  
 

 

 

 

Leidinyje gausu įvairios 

kalbinės medžiagos, kuri 

padės vaikams greičiau 

įtvirtinti išmoktus garsus 

žodžiuose, sakiniuose, 

eilėraščiuose, praturtins jų 

žodyną, mokys rišliai, 

sklandžiai kalbėti. 

Knygutė pravers ir 

logopedams, 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų bei pradinių klasių 

pedagogams. Naudinga ji 

bus ir tėvams, papildomai 

dirbant su vaikais 

namuose.  

 

 

 

https://leidyklalucilijus.lt/birute-liaskoviene-garsu-s-s-z-z-l-k-g-c-c-dz-itvirtinimas-zodziuose-ir-sakiniuose
https://leidyklalucilijus.lt/birute-liaskoviene-garsu-s-s-z-z-l-k-g-c-c-dz-itvirtinimas-zodziuose-ir-sakiniuose
https://ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-s-z-c-dz


 Taisyklingai tariu L-L’ 
https://ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-l-l 

 

   
 

Leidinyje gausu įvairios 

kalbinės medžiagos, kuri 

padės vaikams greičiau 

įtvirtinti išmoktus garsus 

žodžiuose, sakiniuose, 

eilėraščiuose, praturtins jų 

žodyną, mokys rišliai, 

sklandžiai kalbėti. 
 

 Taisyklingai tariu R-R’  
https://ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-r-r 

 

 
 

Leidinyje gausu įvairios 

kalbinės medžiagos, kuri 

padės vaikams greičiau 

įtvirtinti išmoktus garsus 

žodžiuose, sakiniuose, 

eilėraščiuose, praturtins jų 

žodyną, mokys rišliai, 

sklandžiai kalbėti. 

 Garsu tarimo mokymas lenkų k. 
https://www.taniaksiazka.pl/Szukaj/q-logopedyczny+piotrus 

 

https://www.elephas.lt/ 

 
 

Priemonė skirta įtvirtinti 

jau išmoktus garsus žodžio 

pradžioje, viduryje ir 

pabaigoje. Kortelės – 

lenkų k. 

 

SKAITYMAS, RAŠYMAS, TEKSTO 

SUVOKIMO UŽDUOTYS IR KITOS 

LAVINAMOSIOS UŽDUOTYS 

 

 Mažųjų abėcėlė Žaisdamas su šia priemone 

https://ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-l-l
https://ziburelis.lt/knygeles/taisyklingai-tariu-r-r
https://www.taniaksiazka.pl/Szukaj/q-logopedyczny+piotrus
https://www.elephas.lt/


https://dinotino.mozello.lt/parduotuve/params/category/0/item/119598/ 

 

 

vaikas susipažins su 

raidėmis, išmoks atpažinti 

grafinį raidės vaizdą, 

pasirengs skaityti ir rašyti, 

lavins regimąjį suvokimą 

ir foneminį suvokimą, 

plėtos žodyną, taip pat bus 

skatinamas vaikų ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

 Rašymas. 1-asis pratybų sąsiuvinis I klasei. 
https://www.knygos.lt/lt/knygos/rasymas-1-asis-pratybu-sasiuvinis-i-klasei-62/ 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/rasymas-2-asis-pratybu-sasiuvinis-i-klasei-63/ 

 

 

 

Pirmasis iš dviejų rašymo 

mokymo sąsiuvinių 

pirmaklasiams. 

Rašymo pratybų 

sąsiuviniai (1-asis ir 2-

asis) skiriami I klasės 

mokiniams. 

Pratybų sąsiuviniuose 

pirmiausia pateikiamos 

parengiamosios rašymo ir 

piešimo užduotys rankos 

judesiams lavinti, paskui 

— visų didžiųjų ir mažųjų 

raidžių, jų junginių, 

žodžių, sakinių rašymo 

užduotys ir pavyzdžiai. Jos 

skirtos taisyklingo, 

aiškaus, rišlaus pradinio 

rašymo įgūdžiams 

formuoti. 

 

 Ežiukas arba stirniukas linksmos užduotėlės 
https://leidyklalucilijus.lt/stirniukas-linksmos-uzduoteles-5-6-metu-vaikams 

 

 

Įdomios ir patrauklios 

užduotys padės ugdyti 

vaiko dėmesį, pastabumą, 

suvokimą, vaizduotę, 

orientaciją erdvėje, lavins 

gebėjimus lyginti daiktų 

savybes, apibendrinti, 

svarstyti. Pateikta vaizdinė 

medžiaga skatins aktyviojo 

žodyno plėtrą, formuos 

garsinės analizės 

pradmenis, padės ugdyti 

rušliąją kalbą: sudaryti 

sakinius, apibūdinti 

daiktus ir pan. 

Priemonė 

rekomenduojama 

https://dinotino.mozello.lt/parduotuve/params/category/0/item/119598/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/rasymas-1-asis-pratybu-sasiuvinis-i-klasei-62/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/rasymas-2-asis-pratybu-sasiuvinis-i-klasei-63/
https://leidyklalucilijus.lt/stirniukas-linksmos-uzduoteles-5-6-metu-vaikams


ikimokyklinio, specialiojo 

ugdymo pedagogams, 

logopedams, tėvams. 

 

 Lietuvių kalba. Pasitikrinamieji darbai (įvairioms klasėms) 
https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuviu-kalba--pasitikrinamieji-darbai-1-klasei--taip---

1kr5j/ 

 
 

Lietuvių kalbos priemonių 

komplektas skirtas 1 

klasės mokiniams. 

Pirmokai lietuvių kalbos 

mokysis aktyviai 

tyrinėdami, atrasdami, 

ieškodami, pažindami. 

 Kas skaito, rašo... 
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kas-skaito--raso----lietuviu-kalbos-uzduotys-1-klasei--su-

igarsintais-diktantais-/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šiose  leidiniuose  rasite: 

pagrindines taisykles su 

pavyzdžiais ar patarimų, 

kurie padės atlikti 

užduotis; 

sudėtingesnių užduočių 

tiems vaikams, kurie ypač 

domisi lietuvių kalbos 

įdomybėmis; 

kūrybinių užduočių, 

lavinančių vaikų mąstymą, 

ugdančių kūrybiškumą; 

pratimų rašymo įgūdžiams 

įtvirtinti; 

kalbinių žaidimų, kuriuos 

žaisti ne tik naudinga, bet 

ir smagu; 

įgarsintų diktantų 

(interneto svetainėje 

http://e.sviesa.lt/diktantai, 

įrašę leidinio viršelyje 

nurodytą kodą, vienus 

metus nuo prisijungimo 

akimirkos galėsite 

nemokamai klausytis 

įgarsintų diktantų ir jums 

patogiu metu mokytis 

rašyti be klaidų!); 

sudėtingesnių užduočių 

atsakymus ir diktantų 

tekstus. 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuviu-kalba--pasitikrinamieji-darbai-1-klasei--taip---1kr5j/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuviu-kalba--pasitikrinamieji-darbai-1-klasei--taip---1kr5j/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kas-skaito--raso----lietuviu-kalbos-uzduotys-1-klasei--su-igarsintais-diktantais-/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kas-skaito--raso----lietuviu-kalbos-uzduotys-1-klasei--su-igarsintais-diktantais-/


 Teksto suvokimo testai įvairioms klasėms 
https://vaga.lt/teksto-suvokimo-testai-iv-kl 

 

 
 

 

 Gramatikos pratimai  
https://www.knygos.lt/lt/knygos/gramatikos-pratimai-1-klasei--2-dalis-/ 

 

 

„Gramatikos pratimai " – 

tai leidiniai, kuriuose rasite 

daug lietuvių kalbos 

užduočių, įvairių rašybos 

pratimų ir gramatikos 

taisyklių pirmokams. 

 

 

Parengė surdopedagogė Uršulia Sabukevič 

 

https://vaga.lt/teksto-suvokimo-testai-iv-kl
https://www.knygos.lt/lt/knygos/gramatikos-pratimai-1-klasei--2-dalis-/

