
                                 LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLA   

 

                               LOGOPEDINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

 Dalykas:                  logopedija 

Laiko resursas:         5 val. 45 min. 

Grupės:                 Ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, ir   1-10  

                              klasių mokiniai su kalbos sutrikimais. 

Programos autorius: logopedė Marijona Križinauskienė 

Data :                        2018-2019 m. m. (2019 m.) 

Vieta:                        Stebulių  mokykla 

Tikslai:  1. Formuoti asmens komunikacinę, kultūrinę bei lingvistinę kompetenciją. 

              2. Koreaguoti mokinio kalbos raidą, mąstymo plėtrą ir visą asmenybės brandą. 

              3. Kompleksiškai ugdyti kalbinės veiklos rūšis, komunikacinį kryptingumą. 

Uždavinai: 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams su kalbos, kalbėjimo 

sutrikimais: 

   1.1  Tarties sutrikimų šalinimas. 

   1.2 Gramatiškai taisyklingos kalbos mokymas  

   1.3 Mokymas sklandžiai ir rišliai reikšti mintis. 

   1.4  Žodyno tikslinimas, gausinimas ir aktyvinimas 

                   2.  Moksleiviams su kalbos, kalbėjimo, kompleksiniais ir specifiniai sutrikimais: 

2.1  Tarties sutrikimų šalinimas. 

2.2  Skaitymo įgūdžių formavimas. 

2.3  Gramatiškai taisyklingos kalbos mokymas. 

2.4  Mokymas sklandžiai ir rišliai reikšti mintis. 

         3.  Moksleiviams su bendraisiais mokymosi sutrikimais: 



3.1  Tarties sutrikimų šalinimas ir šnekamosios kalbos garsinės išraiškos formavimas. 

3.2  Moksleivių žodyno tikslinimas, gausinimas ir aktyvinimas. 

3.3  Gramatiškai taisyklingos kalbos mokymas. 

3.4  Mokymas sklandžiai ir logiškai reikšti mintis. 

3.5  Skaitymo įgūdžių formavimas. 

             4.Mokiniams, turintiems kalbos neišsivystymą: 

  4.1 Ugdyti mokinių sakytinę kalbą, sudaryti būtiniausius bendravimo  įgūdžius.      

   4.2 Turtinti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną. 

   4.3 Sudaryti rišlios kalbos įgūdžius. 

   4.4  Ugdyti kalbos plėtotės psichofiziologines prielaidas. 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo etapai Kas numatyta atlikti Laikas 

1. Pasiruošimas 

programos 

vykdymui 

1. Šnekamosios kalbos tyrimas. 

2.Rašytinės kalbos tyrimas 

3.Skaitymo įgūdžių tyrimas. 

4. Sąrašo sudarymas. 

5.Kalbos kortelių pildymas. 

6.Registravimas žurnale. 

7.Teminių planų sudarymas. 

8.Individualių programų sudarymas. 

9.Užsiėmimų grafiko sudarymas. 

Nuo 

 01-04 iki  01-15 

Ir nuo 

09-01 iki 09-15 

2. Logopedinis 

darbas 

1.Vesti grupines logopedines pratybas   

   1-10  klasių mokiniams ir IU ir PU       

    grupių vaikams. 

2.Vesti individualius pratybas  blogai  

    kalbantiems  mokiniams. 

Nuolat 



3.Stebėti mokinių kalbą ir   

   komunikaciją įvairioje veikloje,    

   reikalui esant ją taisyti. 

4. Dalyvauti pradinių klasių metodinio   

    būrelio veikloje. 

 

3.  Ryšys su 

specialistais 

1.Teikti metodinę pagalbą pedagogams. 

2.Dalyvauti pasitarimuose su 

pedagogais dėl efektyvaus darbo su 

mokiniais šalinant kalbos, kalbėjimo, 

kompleksinius ir specifinius mokymosi  

sutrikimus. 

3.Dalyvauti pasitarimuose su pradinių 

klasių mokytojomis dėl mokinių 

taisyklingos kalbos ugdymo 

4. Skaityti pranešimą pradinių klasių 

metodiniame  būrelyje. 

Esant reikalui 

Nuolat 

 

 

 

 

Vasario mėn. 

4. Darbas 

specialiojoje 

ugdymo 

komisijoje. 

1.Teikti metodinę pagalbą pedagogams 

dėl individualių programų sudarymo, 

bei mokinių nukreipimo į vaiko gerovės 

komisiją. 

Esant reikalui, 

 

Nuolat 

5. Dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

1. Dalyvauti rengiamuose seminaruose 

rajone, apskrityje, respublikoje. 

Visus  metus 

6. Pagalba šeimai 1.Individualūs pokalbiai su tėvais. 

2.Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. 

3. Konsultacijų teikimas. 

Nuolat 

 

7. Kvalifikacijos 

kėlimas 

1.Dalyvauti seminaruose, 

konferencijose ir kituose renginiuose. 

2. Dalyvauti logopedų metodinio ratelio 

metodinių priemonių  parodoje . 

3.Dalyvauti rajono logopedų  metodinio 

būrelio veikloje. 

Metų eigoje 

 

 

 

 



4. Su specialiųjų poreikių mokiniais 

dalyvauti rajono švietimo PPT 

viktorinoje. “Gimtoji kalba“ 

5. Su specialiųjų poreikių mokiniais 

dalyvauti rajono švietimo PPT piešinių 

konkurse „Mano svajonių mokytojas“. 

 

Kovo mėnuo 

 

 

Spalio  mėnuo 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Metodinės 

medžiagos ir 

mokymo 

priemonių 

kaupimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savianalizė 

Įsigyti: 

1.Metodinės literatūros kalbos 

sutrikimų šalinimo klausimais 

2. Padalinamos medžiagos kalbai 

lavinti. 

3. Paveikslėlių- dėlionių. 

4. Padalinamos medžiagos  raidžių 

skyrimui, garsų diferencijavimui 

 

 

 

 

1.Logopedinės veiklos vertinimas,  

   darbo efektyvinimo būdai. 

 2.Atlikti veiklos programos analizę. 

 

Metų eigoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II pusmečiais. 

 

Mokslo metų 

eigoje. 

 

 Stebulių mokyklos logopedė                                                     Marijona Križinauskienė 

 

 

 

 


