
Aplinkos ir kalbos garsai 

KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS - DARŽELIS 

Logopedžių Rozitos, Daivos, Dianos, Danguolės švietimo pagalba vaikams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių



Mieli tėveliai,

• Vaikams yra svarbu KLAUSA gauti kuo įvairesnių 

įspūdžių (triukšmų, skambesių, kalbos).

• Tai padeda susidaryti bendrą, išsamų pasaulio 

vaizdą. 

• Garsiniai dirgikliai padeda plėtotis kalbai.



Mamytės ir 
tėveliai,

su vaiku 

žaiskite 

kasdien 

• Skirkite nuo 5 iki 10 minučių 
įvairiems garsams išgirsti ir 
pavadinti.

• Pradėkite nuo nekalbinių garsų 
(buities, gamtos, miesto).

• Veiklą paverskite linksmu žaidimu. 
Patys tarkite, dainuokite kalbos 
garsus (A, O, Ū, Y).



PASIDARYKITE 

PATYS

Reikės pasiruošti 

šias priemones: 

skarelę

3 indelius, 

monetų, 

vandens, 

kruopų. 

• Kartu su vaiku supilkite į atskirus 
indelius monetas, vandenį, 
kruopas. 

• Vaikui skarele užriškite akis, jūs 
barškinkite, kratykite indelius ir 
vaiko paklauskite:

• Kas čia barška? Kliuksi? Šnara?

• Kitą kartą žaisdami, pakeiskite 
indelių turinį. Raskite segtukų, 
žirnių, druskos ir pan. 



Imituokite 

kalbiniais garsais

ir 

garsažodžiais 

nekalbinius garsus  

• Vėjas pučia ū-ū-ū (ilgai)

• Medžiai ošia š-š-š (švelniai)

• Lietaus lašai krenta kap kap (tyliai 

ir garsiai)



Imituokite 

kalbiniais garsais

ir 

garsažodžiais 

nekalbinius garsus 

• Šuo au-au (tyliai ir garsiai)

• Katinas miau-miau (aukštu 

balsu)

• Gegutė ku-kū (ilgas-trumpas 

garsas)



Imituokite 

kalbiniais garsais

ir 

garsažodžiais 

nekalbinius garsus 

• Traukinys tuku-tuku (greitėjančiu 

tempu) tu-tūūū

• Policijos automobilis ū-y ū-y ū-y

(garsiai)

• Sprogo padanga bum (stipriai)



Sukurkite trumpą pasakojimą pagal paveikslėlius, 

tegul vaikai vieni arba kartu su Jumis jį „įgarsina“.

Katinėlis mur-mur.

Pelytė up up up.
Pelytė tip tip.

Makaronas šššššš.
Katinėlis mur-mur.

Pelytė ooo.

Katinėlis ooo

Pelytė chi chi chi.



Pabaigai 
Paklausykite linksmos 

dainelės apie kalbos 

garsus 
https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY

1. Pasiklausykite įrašo ir įvardinkite 

kalbos garsus, kuriuos prisimenate.

2. Skaičiuokite, kas (vaikas, mama, tėtis) 

daugiau atsimins garsų/žodžių.

A- arbūzas, B-banginis, C-citrina, Č-čeburėkas, 

D-draugai, E-ežys, Ė-ėriukas, F-flomasteriai, 

G-gitara, H-hobis, I-istorija, J- jūra, K-kapitonas, L-lapė, 

M-meška, N-nykštukas, O-ožys, R-ragai, S-saldainis, Š-

šukos, T-telefonas, U-upė, Ū-ūsai, 

V-vasara, Z-zylė, Ž-žiema

https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY


PAGIRKITE VAIKUS UŽ JŲ PASTANGAS, 

PASIDŽIAUKITE KARTU, 

VEIKLAS ĮAMŽINKITE IR PASIDALINKITE 

NUOTRAUKOMIS.

PADĖKITE VAIKAMS PATIRTI SĖKMĘ. 

KŪRYBINGO LAIKO KARTU SU VAIKUČIAIS!!!

Nuotraukų laukiame el. paštu

parodele@kaunozaliakalniold.lt


