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I. PROJEKTO ĮVADINĖ DALIS 

 
 Kalba – svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Be jos negali būti pažangos, visuomenės, 

kultūros. Kalba leidžia bendrauti su kitais, dalintis mintimis, jausmais, prisiminimais. Megzdami ir 

palaikydami socialinius ryšius, perimame ankstesnių kartų patirtį ir sukauptą žmogaus bei pasaulio 

pažinimą, pasijuntame esantys vienos visuomenės, vienos tautos dalimi. Tik bendraudami 

suvokiame savo individualumą, jį išreikšdami kalba ir kuriame savo kalbinę tapatybę, padarome ją 

prieinamą, pažinią kitiems, pažįstame kitus žmones Kalba mums suteikia galimybę išreikšti savo 

kūrybinį potencialą, meninius polinkius, kurti grožinę literatūrą, patirti estetinį malonumą. Ji yra ir 

mūsų tapatybės dalis – ir kaip asmens, individo, ir kaip tam tikros bendruomenės atstovo – būtent 

per kalbą, jos pagrindu kuriamą kultūrą tampame bendruomenės dalimi. Šiuolaikiniame pasaulyje 

žmogus be kalbos yra bejėgis. 

Vaikai kalbėti išmoksta bendraudami ir veikdami juos supančioje aplinkoje. Tinkama kalbai 

ugdyti aplinka - tai vaiko tėvai, mokytojai ir specialistai, dirbantys su vaiku, vaikus supanti gyvoji ir 

negyvoji gamta, jos reiškiniai. Bendraujant su vaiku būtina atsižvelgti į skirtingas vaikų turimas 

kalbines aplinkas bei individualų intelektualinį ir kalbinį suvokimo išsivystymo lygį.  

Vienas iš pagrindinių ikimokyklinio ugdymo tikslų – padėti vaiko socializacijos, 

demokratinio bendravimo pamatus bei brandinti vaiką mokyklai (gyvenimui) ir palengvinti 

perėjimą nuo ugdymosi šeimoje ar darželyje prie sistemingo ugdymo(si) mokykloje. Pats 

reikšmingiausias ir tinkamiausias laikotarpis vaikų kalbai ugdyti yra ankstyvasis amžius (nuo 1-3 

metų), o sėkmingas kalbos plėtros pagrindas – inovacijų taikymas ugdymo procese bei glaudus 

pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas.  

Nuolat kintančios gyvenimo ekonominės, politinės ir socialinės sąlygos lemia gyvenimo 

tempo greitėjimą, ko pasekoje padaugėjo vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kuriems 

būtina logopedinė pagalba bei efektyvus komandinis pedagogų – šeimos bendradarbiavimas kalbos 

sutrikimams šalinti. Vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų sunkiau (ne visada, bet reikia 

atkreipti dėmesį) adaptuojasi ugdymo įstaigoje, patiria diskomfortą atlikdami ugdomąsias užduotis, 

kaip antriniai sutrikimai formuojasi neigiami asmenybės bruožai. Todėl lopšeliuose-darželiuose 

būtina sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai (1,5 – 4 m.) vaikų kalbos sutrikimų prevencijai - 

sistemingai mankštinti vaikų pirštus, mokyti vaikus taisyklingai kvėpuoti (pūsti orą), nuolat atlikti 

žaidybinę artikuliacinę mankštą, lavinti girdimąjį suvokimą, bendrąją motoriką, taikant kūrybiškus 

žaidimus skatinti žodinę raišką. 

Ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija – sistemingas tam tikrų pedagoginių poveikio 

metodų, būdų ar kitų priemonių taikymas vadovaujantis didaktiniais principais siekiant užkirsti 

kelią kai kurių kalbos sutrikimų atsiradimui ar sumažinti jų atsiradimo tikimybę. Pagrindinis 

prevencijos principas – aktyvus tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas 

ieškant efektyvių bei inovatyvių prevencinių darbo būdų siekiant ankstyvajame ikimokykliniame 

amžiuje užkirsti kelią kalbos ir kalbėjimo sutrikimams atsirasti arba sumažinti jų atsiradimo 

tikimybę. Ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija paremta suaugusiųjų dėmesio telkimu į teigiamus 

vaiko asmenybės bruožus, pozityvius jo kalbos pokyčius. Pagrindinis prevencijos tikslas – 

organizuojama veikla turi būti maloni vaikams bei patiems suaugusiesiems, o taip pat paremta vaikų 

turimomis žiniomis, gebėjimais ir atitikti vaikų kalbos išsilavinimo lygį bei jų poreikius ir interesus. 

Viso to pasekmė – pozityvi, teigiama vaikų tarpusavio sąveika: pozityvias mintis, teigiamus žodžius 

ir pagyrimus vaikai įsisavina žymiai greičiau ir tvirčiau, be to, taip sudaromos tinkamos sąlygos 

vaikų ugdymo(si) motyvacijai stiprinti.  

,,Suaugęs žmogus turėtų įvertinti ir pamatuoti visus vaiko akivaizdoje sakomus žodžius, nes 

šis trokšta mokytis ir yra meilės kaupėjas“. M. Montessori. 
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II. PROJEKTO EIGA: 

 

1. Projekto vykdymo trukmė 

2017-2018 m. 
 

Paruošiamasis etapas 2017 02 - 03mėn. 

Vykdomasis etapas 2017.04 – 2017.05-  2017.09-2018.04  

Apibendrinamasis etapas 2018 05 mėn. 

 

2. Projekto organizatorius 

 
Lopšelis-darželis ,,Puriena“  

Virginija Letukienė – Klaipėdos m. l.-d. ,,Puriena“ direktorė. 

 

3. Projekto koordinatorius 

 
LauretaChankevič – Klaipėdos m. l.-d. „Puriena“ logopedė ekspertė. 

Janina Bukevičienė  - Kalvarijos vaikų lopšelio – darželio ,,Žilvitis” direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

 

4. Projekto dalyviai 

 
Klaipėdos, Palangos, Šiaulių, Kauno, Gargždų, Jurbarko, Mažeikų, Priekulės ir kt. miestų lopšeliai 

– darželiai , Kaliningrado miesto lopšeliai – darželiai Nr.55 ir Nr. 56, Liepojos m. lopšeliai – 

darželiai (Liepojos universitetas). 

 

 Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ logopedė Daiva Vaitkevičienė, ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos Odeta Karpavičienė, Audronė Pauliukonienė, Jolita Paltanavičienė, 6, 8 grupių vaikai, 

vaikų tėvai. 
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III. PROJEKTO PRISTATYMAS: 

 

1. Projekto pasirinkimo motyvai 

 
Lopšelyje – darželyje ankstyvojo amžiaus grupėse kiekvieno vaiko kalbos raidos tempas 

skiriasi. Vieni, sulaukę dvejų metukų, taria garsažodžius, pavienius žodžius,  o kiti kalba sakiniais.  

Pasitaiko vaikų, kurių kalbos raida vėluoja ar yra sutrikusi. Jie gali turėti įvairių pažintinių, 

kalbinės, smulkiosios ir bendrosios motorikos sutrikimų, girdimojo suvokimo nesklandumų, 

aktyvumo ir dėmesio sunkumų. Skirtumai priklauso nuo asmeninių savybių, psichomotorinio 

vystymosi ypatumų ir aplinkos sąlygų. 

Vaiko kalbos raidos sutrikimai ankstyvame amžiuje dažniausiai nesukelia didelio tėvelių 

susirūpinimo. Įprastai jie viliasi, kad ši „nedidelė“ problema išsispręs savaime, vaikui šiek tiek 

ūgtelėjus. 

Tokį požiūrį negalima laikyti teisingu, nes kalbos raidos sutrikimai gali lėtinti ir protinį 

vaiko vystymąsi, o tai savaime įtakos visas gyvenimo sritis: bendravimą su kitais vaikais, 

mokymosi rezultatus ir t.t. Negana to, kalbos raidos sutrikimai gali rodyti rimtus centrinės nervų 

sistemos pažeidimus, kurie galėjo atsirasti dėl gimdymo ar pogimdyvinės traumos, paveldimumo ar 

infekcinių ligų.  

Atsižvelgiant į tai, kad ankstyvasis amžius yra pats reikšmingiausias laikotarpis mažylių 

kalbai ugdyti, o sėkmingos vaikų kalbos plėtros pagrindas – inovacijų taikymas ugdymo procese, 

taip pat pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas, galime užkirsti kelią kalbos ir kalbėjimo sutrikimams. 

Vaikai kalbos mokysis  veikdami ir sekdami pavyzdžiu  malonios ir įdomios veiklos metu. 

 

2. Projekto tikslas 

 

Ankstyvajame amžiuje (3-4m.) sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos 

sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis  

kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus. 
 

3. Projekto uždaviniai 

 
1. Ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi 

ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje. 

2. Mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, 

ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę 

vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu.  

3. Siekti glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai-logopedas-

pedagogai.   

4. Ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias 

sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui. 

5. Sutelkti dėmesį į teigiamas šeimos – vaiko ypatybes, veiklą organizuoti taip, kad ji atitiktų 

veikloje dalyvaujančių ugdymo dalyvių lūkesčius, poreikius, interesus ir kalbinių gebėjimų lygį, 

skatintų išgyventi teigiamas emocijas.  

6. Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant inovatyvius ir kūrybiškus ugdymo 

metodus bei sudarant vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje.  

 

4.Projekto žingsniai 
1. Susitikimas su tėvais, pokalbis dėl projekto idėjų įgyvendinimo, kalbos ugdymo modelio 

taikymo ankstyvajame vaikų ugdyme pristatymas. 
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2. Bendradarbiavimas su pedagogais, pozityvios pedagoginės veiklos skatinimas, kūrybiškų 

ir inovatyvių metodų  naudojimas projekto įgyvendinimo metu.. 

3. Pedagogų-tėvų-specialistų-vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas ieškant pozityvių ir 

efektyvių kalbos ugdymo būdų įgyvendinant kalbos ugdymo modelį.  

4. Kalbos ugdymo pratybų organizavimas kasdieninėje veikloje, grupinėse ir individualiose 

veiklose taikant kūrybiškus ir alternatyvius ugdymo metodus, kalbos ugdymo modelio 

įgyvendinimas. 

Kalbos ugdymo modelis: 
 Smulkiosios ir bendrosios (nuo 1- 2 m.) motorikos lavinimas. 

 Paruošiamieji pratimai garsams tarti  - kalbos padargų mankšta.  

 Izoliuotų, skiemenyse ir žodžiuose garsų tarimas, dikcijos lavinimas.  

 Kalbinio kvėpavimo mokymas (įvairūs pūtimo pratimai). 

 Foneminės klausos ir girdimojo suvokimo lavinimas. 

 Žodyno turtinimas (aktyviojo ir pasyviojo žodyno ugdymas). 

 Kalbos gramatinės sandaros formavimas. 

 Rišliosios kalbos ugdymas . 

 Kalbos suvokimo ugdymas. Sakytinės kalbos ugdymo sąlygų  sudarymas. 

 Raštingumo įgūdžių skatinimas. 

 Linksmos pratybos vaikams (spalvos ir muzikiniai garsai pratybose). 

 Pažinimo gebėjimų lavinimas taikant kalbinius žaidimus. 

 Mokymosi motyvacijos skatinimas taikant kūrybiškus ugdymo metodus. 

 Savivertės ir pozityvaus mąstymo ugdymas. 

      

5. Projekto veiklos kryptys 

 

8 grupės (papūgėlių) veiklos kryptys 

 
Veiklos kryptis, turinys  Atsakingas Laikas 

I. DARBAS SU VAIKAIS: 

I. Vaikų turimų kalbos gebėjimų 

įvertinimas pagal numatomą ugdyti 

kalbos modelį: 
1. Bendrosios motorikos lavinimas. 

2. Smulkiosios motorikos lavinimas. 

3. Artikuliacinio aparato mankšta.  

4. Garsų tarimo mokymas ir įtvirtinimas 

(izoliuotų, skiemenyse, žodžiuose, 

sakiniuose). 

5. Kvėpavimo lavinimo ir pūtimo mokymo 

pratimai. 

6. Girdimojo suvokimo ir foneminės 

klausos lavinimas. 

7. Pasyvaus ir aktyvaus žodyno turtinimas 

ir tikslinimas. 

8. Kalbos gramatinės sandaros 

formavimas. 

9. Rišliosios šnekamosios kalbos įgūdžių 

formavimas. 

10. Rašytinės kalbos pradmenų sudarymas. 

II. Kūrybinių užduočių, užsiėmimų ir 

Logopedė, projekto 

koordinatoriai, projekto 

dalyviai, auklėtojos. 

Projekto įgyvendinimo 

pradžioje ir pabaigoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus metus 
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žaidimų numatymas įgyvendinant kalbos 

ugdymo modelį: 

1. Pirštukų žaidimai ir pirštų, lazdelinių 

lėlių, minkštų žaislų, pirštininių lėlių 

teatras. 

2.  Kalbiniai žaidimai, padedantys ugdyti 

vaikų savivertę. 

3. Kūrybiškų pasakų sekimas, kūrimas, 

inscenizacija.  

4. Įvairių darbelių gaminimas, tapymas, 

spalvinimas 

5. Filmukų, pasakų apie mylimus veikėjus 

žiūrėjimas ir aptarimas. 

6. Vaikų mylimo personažo įvedimas 

konkrečioje veikloje, konkrečiai užduočiai 

atlikti. 

7.Pasakų skaitymas vaikams (liaudies 

pasakos, pasakos sukurtos iš  eilėraščių, 

pasakos naudojant teatrą, pasakos sukurtos 

pirščiukų pagalba).  

8.Kūrybinių užduočių atlikimas naudojant 

knygas ir įvairias priemones, skatinant 

domėjimąsi  spalvomis, vaizdais bei 

garsais. 

9. Vaikų pasiekimų įvertinimas 

(kiekvienam vaikui parenkamas jam 

patinkantis įvertinimo būdas).  

 

 

 

 

 

 

 

2 kartus per metus 

 

 

II. DARBAS SU TĖVAIS: 

1. Tėvų susirinkimai (projekto pristatymas,  

ataskaitos tėvams pateikimas). 

3. Individualios konsultacijos. 

4. Individualūs ir grupiniai pokalbiai. 

5. Pranešimas. 

6. Kalbos šventės, pramogos. Teatralizuota 

dainelė ,,Du gaideliai“. 

7. Informaciniai lankstinukai. 

9. Projekto sklaida internetiniame 

puslapyje. 

10. Kūrybines užduotys su vaikais, 

grupėje,salėje. 

11. Informacinių stendų tėvams rengimas. 

Projekto dalyviai, 

logopedė, auklėtojos 

 

Projekto pradžioje, 

pabaigoje 

Visus metus 

Visus metus 

2 kartus metuose 

2 kartus metuose 

3 kartus metuose 

Visus metus 

Visus metus 

Visus metus 

Visus metus 

III. BENDRAVIMAS IR 

BENDRADARBIAVIMAS SU 

PEDAGOGAIS ĮSTAIGOS VIDUJE, 

PROJEKTO DALYVIAIS:  

1. Projektą koordinuojančio asmens 

išrinkimas įstaigos viduje. 

2. Įstaigos pedagogų supažindinimas su 

ilgalaikio projekto planu, konkrečiais 

etapais.  

3. Remiantis kalbos ugdymo modeliu 

Projekto dalyviai, 

auklėtojos 

 

 

 

Kiekvienais mokslo metais 

rugsėjį 

 

 

Rugsėjo mėnuo  

Visus metus 

Visus metus 
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pagal vaikų amžių parenkamas veiklų 

pobūdis, kūrybiniai žaidimai.  

4. Dalinamasi gerąja darbo patirtimi 

(vedamos atviros veiklos, skaitomi 

pranešimai). 

5. Naujų žaidimų ir metodų taikymas 

kasdienėje veikloje. 

8. Kūrybinių darbų parodos įstaigos 

koridoriuose, grupėje. 

9.Metodinių priemonių ruošimas kalbos 

ugdymo temomis. 

 

Visus metus 

Visus metus 

 

 

 

 

IV. BENDRADARBIAVIMAS SU 

KITŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTO 

DALYVIAIS, PROJEKTO 

KOORDINATORE: 

1. Kūrybinių darbų parodos įstaigoje, 

bibliotekoje, ligoninėje.    

2. Projekto aplanko ruošimas ir 

pristatymas seminare, konferencijoje.  

3. Projekto ataskaitos rengimas (1-5 

lapai ir diskas su nuotraukomis-

,,Džiaugsmingos projekto akimirkos“).  

Pristatymas projekto koordinatorei (l.-d. 

,,Puriena“). 

4. Dalyvavimas projekto aplankų ir 

metodinių darbų parodoje. 

 

Projekto dalyviai, 

logopedė, auklėtojos 

 

 

 

Kiekvienais metais 

balandį-gegužę. 

 

 

Kiekvienais mokslo 

metais, pavasarį (gegužės 

mėn.). 

 

 

6 grupės (voveriukų) veiklos kryptys 
 

Veiklos kryptis, turinys  Atsakingas Laikas 

I. DARBAS SU VAIKAIS: 

I. Vaikų turimų kalbos gebėjimų 

įvertinimas pagal numatomą ugdyti 

kalbos modelį: 
1. Bendrosios motorikos lavinimas. 

2. Smulkiosios motorikos lavinimas. 

3. Artikuliacinio aparato mankšta.  

4. Garsų tarimo mokymas ir įtvirtinimas 

(izoliuotų, skiemenyse, žodžiuose, 

sakiniuose). 

5. Kvėpavimo lavinimo ir pūtimo 

mokymo pratimai. 

6. Girdimojo suvokimo ir foneminės 

klausos lavinimas. 

7. Pasyvaus ir aktyvaus žodyno 

turtinimas ir tikslinimas. 

8. Kalbos gramatinės sandaros 

formavimas. 

9. Rišliosios šnekamosios kalbos įgūdžių 

Logopedė, projekto 

koordinatoriai, projekto 

dalyviai, auklėtojos. 

Projekto įgyvendinimo 

pradžioje ir pabaigoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus metus 
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formavimas. 

10. Rašytinės kalbos pradmenų 

sudarymas. 

II. Kūrybinių užduočių, užsiėmimų ir 

žaidimų numatymas įgyvendinant 

kalbos ugdymo modelį: 

1. Pirštukų žaidimai ir pirštų teatras. 

2.  Kalbiniai žaidimai, padedantys ugdyti 

vaikų savivertę. 

3. Kūrybiškų pasakų sekimas, 

kūrimas, inscenizacija. 
4. Vaikų mylimo personažo įvedimas 

konkrečioje veikloje, konkrečiai 

užduočiai atlikti. 

5.Pasakų skaitymas vaikams (terapinės, 

liaudies,  pasakos sukurtos pirštukų 

pagalba). 

6. Vaikų pasiekimų įvertinimas. 

 

 

 

2 kartus per metus 

II. DARBAS SU TĖVAIS: 

1. Tėvų susirinkimai (projekto 

pristatymas, naujų idėjų rinkimas 

išklausant tėvų pasiūlymus ir 

pageidavimus, ataskaitos tėvams 

pateikimas). 

2. Individualios konsultacijos. 

3. Individualūs ir grupiniai pokalbiai. 

4. Pranešimai. 

5. Informaciniai lankstinukai. 

6. Projekto sklaida internetiniame 

puslapyje. 

7. Kūrybines užduotys su vaikais 

namuose. 

8. Dalyvavimas įstaigoje 

organizuojamose šventėse kuriant ir 

deklamuojant eilėraščius. 

9. Informacinių stendų tėvams rengimas 

grupės tėvų kampeliuose.  

Projekto dalyviai, 

logopedė, auklėtojos 

Projekto pradžioje ir eigoje 

kas mėnesį 

 

 

Balandžio mėn. 

Visus metus 

Visus metus 

Visus metus 

Kartą per  metus 

2 kartus metuose 

3 kartus metuose 

 

Visus metus 

 

III. BENDRAVIMAS IR 

BENDRADARBIAVIMAS SU 

PEDAGOGAIS ĮSTAIGOS VIDUJE, 

PROJEKTO DALYVIAIS:  

1. Projektą koordinuojančio asmens 

išrinkimas įstaigos viduje. 

2. Įstaigos pedagogų supažindinimas su 

ilgalaikio projekto planu, konkrečiais 

etapais.  

3. Remiantis kalbos ugdymo modeliu 

pagal vaikų amžių parenkamas veiklų 

pobūdis, kūrybiniai žaidimai.  

4. Dalinamasi gerąja darbo patirtimi 

Projekto dalyviai, 

auklėtojos 

 

 

 

Kiekvienais mokslo metais 

rugsėjį 

 

 

Rugsėjo mėnuo 

 

 

Visus metus 
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(skaitomi pranešimai). 

5. Naujų žaidimų ir metodų taikymas 

kasdienėje veikloje 6. Kūrybinių darbų 

parodos įstaigos koridoriuose, grupėje. 

7. Metodinių priemonių ruošimas kalbos 

ugdymo temomis  

IV. BENDRADARBIAVIMAS SU 

KITŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTO 

DALYVIAIS, PROJEKTO 

KOORDINATORE: 

1. Kūrybinių darbų parodos bibliotekose, 

ligoninėse.    

2. Projekto aplanko ruošimas ir 

pristatymas seminare, konferencijoje.  

3. Projekto ataskaitos rengimas (1-5 

lapai ir diskas su nuotraukomis-

,,Džiaugsmingos projekto akimirkos“). 

Pristatymas projekto koordinatorei(l.-

d. ,,Puriena“). 

4. Dalyvavimas projekto aplankų ir 

metodinių darbų parodoje. 

5. Kalbos švenčių scenarijų, rytmečių 

rengimas grupėse. 

Projekto dalyviai, 

logopedė, auklėtojos 

 

 

 

Metuose 1-3 kartus 

Kiekvienais metais 

balandžio-gegužės mėnesį) 

Pagal projekto 

įgyvendinimo planą. 

Kiekvienais mokslo 

metais, pavasarį (gegužės 

mėn.). 
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IV. PROJEKTO REZULTATAI 

 

Vaikai: 

 Pagerės vaikų kalba, jų intelektualiniai pažintiniai procesai, bendroji ir smulkioji 

motorika, sveikata. 

 Vaikai išmoks klausytis sekamų pasakų, lavins rišliosios kalbos įgūdžius, mokės 

vartyti knygeles, atpažins pasakų veikėjus, išmo patys kurs knygeles, pasakas. 

 Vaikai geriau artikuliuos garsus ir džiaugsis savo pasiekimais. 

 Išgyvens daug teigiamų emocijų, patirs sėkmės jausmą, sustiprės mokymosi 

motyvacija. 

 Turtės vaikų vaizduotė, sustiprės noras aktyviai dalyvauti veiklose, eksperimentuoti, 

tyrinėti. 
 

Tėvai: 

 Galės aktyviau dalyvauti įstaigos veikloje. 

 Plačiau sužinos apie smulkiosios motorikos, kalbinio kvėpavimo, kalbos padargų 

artikuliacijos ir girdimojo suvokimo lavinimo  įtaką vaikų kalbai. 

 Pasinaudodami pedagogų siūloma veikla, namuose galės su vaiku  atlikti įvairius  

kvėpavimo, kalbos padargų  ir sveikatingumo  pratimus, žaidimus. 

 Supras girdimojo suvokimo svarbą ugdant vaikų foneminės klausos pradmenis. 

 Kurs pasakas, lavinančias vaikų mąstymą, kalbą, suvokimą, vaizdinių užduočių 

knygeles. 
            . 

Pedagogai: 
● Ieškant įvairių kūrybiškų ir alternatyvių darbo būdų, vaiko ugdyme ir veiklose 

naudojant kalbos modelį pagal vaiko amžių, poreikius, interesus ir lūkesčius tobulės pedagogų 

kompetencija. 

● Įgis žinių apie mokomuosius – sveikatingumo žaidimus (skirtus smegenų kairiojo ar 

dešiniojo pusrutulio veiklos gerinimui).  

● Atras naujų efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo būdų ieškodami glaudaus ryšio 

su vaikais ir jų tėvais. 

● Praturtės ugdymo materialinė bazė (pedagogai įsigys ar pasigamins naujų  metodinių 

priemonių, kūrybinių žaidimų,  terapinių, vaizdinių bei kūrybiškų pasakų, užduočių knygelių). 

● Pagerės bendradarbiavimas su kitų miestų bei respublikų (Kaliningrado m., Liepojos 

m.) pedagogais, ieškant naujų kalbos prevencijos būdų, bus dalinamasi gerąją darbo patirtimi.  
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V. IŠVADOS 

 
1. Taikant inovatyvius prevencinius darbo būdus siekėme sėkmingo kalbos vystymosi 

ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje. 

2. Vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu lavinome visas kalbos sistemos grandis. 

3. Siekdami glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai-

logopedas-pedagogai įgalinome ankstyvosios prevencijos perimamumą ir tęstinumą pradedant 

ugdymo įstaiga ir baigiant darbu namuose. 

4. Ugdėme vaikų gebėjimus išreikšti jausmus, skatinome juos pasitikėti savimi, sudarėme 

palankias sąlygas, išgyvenant teigiamas emocijas. 

5. Projekto veiklą organizavome, planavome atsižvelgdamos į projekto vykdytojų lūkesčius, 

poreikius interesus. 

6. Stiprinome ir ugdėme vaikų mokymosi motyvaciją, taikant inovatyvius ir kūrybiškus 

ugdymo modelius. 
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