
KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS - DARŽELIS

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

PRIEŽASTIES – PASEKMĖS RYŠIAI:

„...todėl, kad...“ ir  „..., kadangi...“



Vaikas auga, ir su juo auga noras kuo daugiau sužinoti ir suprasti jį supantį pasaulį.

Klausimai: Kas čia? Kodėl?- dažniausiai pasitaikantys klausimai Jūsų augančio vaiko kalboje.

Jūsų atsakymai į klausimus, pasakojimai apie įvairias pasitaikančias situacijas ir jų sprendimo 
būdus ne tik formuoja vaiko pasaulėžiūrą, bet ir  moko, kaip elgtis vienu ar kitu atveju, tuo 
pačiu lavina rišliąją kalbą.

Kalbantis labai svarbu, kad vaikas, pasakodamas apie įvykį,

- laikytųsi nuoseklumo, 

- mokėtų pagrįsti savo mintis,

- suprastų bet kurio veiksmo ar reiškinio priežastis ir galimas pasekmes. 

Pvz.: Kodėl negalima erzinti šuniuko? 

Šuniuko erzinti negalima, kadangi jis gali įkąsti.  ARBA: Šuniuko erzinti negalima todėl, kad 
jis gali įkąsti.

Norint įsitikinti, ar vaikas suprato įvykio esmę, užduodamas klausimas: „Kodėl taip atsitiko?“ 
Pvz.: Vaikas nusidegino pirštuką. Kodėl taip atsitiko? Kadangi palietė karštą puodą. 

Pateikiame užduotėles, kurios padės suprasti veiksmo ar įvykio priežastis ir pasekmes. 

Mieli tėveliai,



Pasakykite, kodėl meškiuką užpuolė bitės.
Meškiuką bitės užpuolė, kadangi jis norėjo medaus.                                      
Meškiuką bitės užpuolė todėl, kad jis norėjo medaus.



Pilnais sakiniais atsakykite į klausimus. 
Atsakymuose naudokite žodelius „...todėl, kad...“ ir  „..., kadangi...“.

Kodėl nulūžo beržo šaka?

Kodėl kiškiai lenda į daržą?

Kodėl katinėlis skuba prie berniuko?



Pažiūrėkite į paveikslėlius ir paraginkite vaikutį papasakoti, kaip jis supranta 
situaciją paveikslėliuose ir kodėl taip atsitiko.



Vaikai mėgsta pasakas.  Išklausykite pasaką „ Katinėlis ir gaidelis“. 
Pasakaitę rasite You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=iKTm0w6Jm1E (seka I. Valinskienė)

arba 

https://www.youtube.com/watch?v=Pils28t-qF4 (seka V. Mainelytė)

Išsiaiškinkite, kaip Jūsų vaikutis suprato pagrindinę pasakėlės mintį. 

Jums padės šie klausimai:
Kur išėjo katinėlis?
Kaip patarė gaideliui elgtis, likus vienam namuose?
Kas atslinko prie katinėlio ir gaidelio namų?
Kaip lapė kalbino gaidelį, kad įsileistų į namus?
Kaip elgėsi gaidelis?
Kas atsitiko, kai gaidelis atidarė duris?
Kodėl lapei pavyko  pagrobti gaidelį?
Ko moko ši pasaka? Kodėl?

Atsakymuose naudokite žodelius „...todėl, kad...“ ir  „..., kadangi...“. 

https://www.youtube.com/watch?v=iKTm0w6Jm1E
https://www.youtube.com/watch?v=Pils28t-qF4


Pasidžiaukite kartu, kad įveikėte visas užduotėles ir lavinote pasakojamąją kalbą, 
naudodami žodelius „...todėl, kad...“ ir  „...,kadangi...“.

Šios veiklos džiugias akimirkas fotografuokite ir siųskite: parodele@kaunozaliakalniold.Lt
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