
Pirštukų žaidimas 
Pirštukai miega  

 
 
 
 
 
 
 

Šitas pirštukas nori miegelio.  
Šitas – atsigulė jau į lovelę.  
Šiam pirštukui akys merkias.  
Šis pirštukas miega, knarkia.  
Ššš... Tu, mažyli, būk tylus, 
Nes gali pažadint broliukus.  
 

 
Mąstymo žaidimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasidarykite vėrinį.  
Verkite makaronus, sagas, karoliukus ir t.t. 
Pradėkite nuo didesnių skylučių, taip mažyliui bus 
įdomiau, po to verkite vis smulkesnius daiktus. 

 
 

Smulkiosios motorikos lavinimo pratimas 
"Žvejys" 
 
Pripilkite į dubenį 
vandens. įmeskite 
smulkių daiktų 
(kamštelių, 
kamuoliukų ir kt.) Prie 
mažo sietelio pririškite 
pagaliuką. Pasiūlykite 
vaikui su "meškere pažvejoti". vaikas 
"meškerę" turi laikyti viena  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lankstinukas parengtas remiantis: 
http://www.ikimokyklinis.lt 

http://maziejisnekoriai.lt 
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Kokie požymiai gali rodyti kalbos 
sutrikimą?  
Tėveliams būtina susirūpinti, jeigu: 

 
- vienerių-dviejų metukų vaikai netaria jokio 
garso; 
- trejų metukų vaikutis vartoja tik pavienius 
žodelius, garsus, garsiažodžius; 
- ketverių-penkerių metų vaikai kalba 
netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių 
galūnių sakiniuose, vaiko kalba sunkiai 
suprantama aplinkiniams; 
- penkerių-šešerių metų vaikas netaisyklingai 
taria garsus, ar jų visai neištaria; 
- vaikas mikčioja; 
- vaikas turi kitų vystymosi raidos problemų.   

  
 
Rankų pirštų galuose – vaiko sveikata 
ir kalba... 

 
Didysis vokiečių filosofas Imanuelis Kantas 

rašė: „Ranka –tai išorinės smegenys”. Aktyvių 
taškų, turinčių ryšių su smegenimis, 
dirginimas padeda suaktyvinti smegenų 
veiklą, ugdo dėmesį, valią, atmintį. 

Smulkioji motorika – tai koncentruoti vaiko 
rankų pirštų judesiai, gebėjimas užsisegti 
sagas, piešti, lipdyti, laikyti šaukštą ar 
pieštuką. Jei vaiko motoriniai, savitarnos 
gebėjimai neatitinka amžiaus normų, kalbos 
vystymasis atsilieka. Tokie vaikai blogai piešia 
arba nemėgsta, nemoka to daryti, jų smulkioji 
pirštų motorika silpniau išlavėjusi. Tai turi 
įtakos kalbėjimui. Vaikai, kuriems 
ankstyvajame amžiuje sudarytos palankios 
sąlygos mankštinti pirštus, greičiau pradeda 
taisyklingai kalbėti, geriau, aiškiau artikuliuoja 
garsus. 
      Smulkiąją motoriką lavina tokios 
užduotys: 

- piešimas; 
 

- spalvinimas; 
- lipdymas; 
- virvučių varstymas į skylutes; 
- konstravimas (lego); 
- karoliukų vėrimas; 
- mozaikų dėliojimas; 
- įvairios dėlionės. 
Smulkiosios rankų lavinimo užduotys 

padeda susikaupti, išlaikyti dėmesį, lavina 
atmintį, mąstymą, parengia vaiko ranką 
rašyti mokykloje. 

Vaikų rankos miklumas pagal amžių: 
      - dviejų metų vaikas nusirengia 
drabužius, keverzoja popieriuje, atitraukia 
užtrauktuką, pastato dviejų kubelių bokštą, 
mauna skrituliukus ant lazdelės. 
       - trijų metų vaikas piešia apvalias 
formas, pila skystį iš vieno indo į kitą, 
vynioja ir lanksto popierių, veria karoliukus. 
      - keturių metų vaikas kerpa žirklėmis, 
užsisega ir atsisega sagas, nubrėžia linijas 
nuo vieno taško iki kito, suka varžtą, pasuka 
raktą, plaunasi ir šluostosi rankas ir t.t.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kai stringa žodžiai... 

 
Mikčiojimas – kalbos padargų spazmai. 

Vaikas gali pradėti mikčioti po kokios nors 
traumos, išgąsčio. Tačiau dažniausiai tai 
įvyksta dėl nestabilios, jautrios vaiko nervų 
sistemos. Atsiradus priežasčiai, tarkim 
išsigandus, suspazmuoja gerklytė ir 

tariami žodžiai ima strigti pusiaukelėje. 
Polinkį mikčioti vaikas gali paveldėti. 

Klaidinga galvoti, kad mikčiojimą „išaugs”. 
Labai svarbu pastebėti mikčiojimo pradžių 
pradžią, kai pagalba vaikui būna 
efektyviausia. Labai didelę įtaką vaikui turi 
ne tik specialistas, o tėvelių pastangos: 

- dienos režimas; 
- kvėpavimo ir kalbos dermė; 

        - lėta kalbėsena; 
        - šalin baimę (vaiko nuteikimas); 

- vaistai. 
 

 

Dažniau žaiskime su vaiku 
 

Žaidimas daro didelį poveikį 
visapusiškam vaikų vystimuisi, jų 
jausmams, vaizduotei, mąstymui, 
kalbai, valios bruožams ir kitiems 
psichiniams procesams.  
Žaidimų metu vaikai, noriai ir aktyviai 
dalyvaudami, žymiai greičiau suvokia 
dėstomąją medžiagą, ieško 
tinkamiausių atsakymų į pateiktus 
klausimus, išmoksta galvoti. Su vaikais 
būtina žaisti ir tėveliams, nes žaidimas 
yra svarbi bendravimo priemonė. 
Žaidimų yra įvairių: mąstymui, 
dėmesiui, atminčiai kalbai lavinti. Jų yra 
gausu vaikiškuose žurnaluose „Penki”, 
„Naminukas”, internetiniame puslapyje 
„Šešios žąsys”, „Mažieji šnekoriukai” ir 
t.t. 
 

 




