Logopedės rekomendacijos mokinių tėvams darbui karantino metu
Šiuo įtemptu gyvenimo etapu, svarbu daugiau pabūti namie, pabendrauti su savo vaikais. Kuo
daugiau bendrausite su vaikais, tuo lengviau ir sėkmingiau jie mokysis kalbos. Būdami namuose tęskite
vaikų kalbos lavinimą, garsų įtvirtinimą, vadovaudamiesi rekomendacijomis:
1. Kuo daugiau bendrausite su vaikais, tuo lengviau ir sėkmingiau jie mokysis kalbos.
Kalbėti vaikai išmoksta bendraudami su suaugusiais, pamėgdžiodami juos, todėl
suaugusiųjų kalba turi būti aiški, pakankamai lėta, kalbant su vaiku, žiūrima jam į akis.
2. Leiskite patiems vaikams reikšti savo mintis, jausmus, skaitykite vaikams knygeles.
Vaikai klausydamiesi istorijų ar pasakojimų išgirsta naujų žodžių, taip turtėja jų žodynas,
o iliustracijų apžiūrėjimas padeda sukaupti dėmesį ir skatina pasakoti.
3. Sudarykite situacijas, skatinančias vaiką kalbėti:

Įvardinti ir apibūdinti daiktų savybes, jų paskirtį.

Apibūdinti veiksmus, susijusius su vaiko aplinka, ir paaiškinti, kodėl ir kaip tie
veiksmai vyksta.

Pasakyti, kas vyko praeityje ar kas vyks ateityje.

Pasakoti paprastas istorijas, užduoti klausimus, prašant apibūdinti žmones,
vietas ir įvykius.

Išreikšti jausmus ar nuomones.
4. Ugdykite vaikų kalbą žaidimų metu, mokykite eilėraščių, mįslių, pasakų. Prašykite vaikų
apibūdinti daiktus, nusakyti jų požymius, išvardinti pagrindinius skaitomo teksto veikėjus,
atrinkti svarbiausius įvykius, pasakyti pagrindinę mintį. Mokykite vaikus lyginti daiktus,
aptarkite daiktų panašumus ir skirtumus. Prašomi atsakyti pilnu sakiniu, vaikai išmoksta
atsakinėti sakiniais.
5. Užduotys, lavinančios smulkiąją motoriką:

Atsegti ir užsegti sagas.

Surinkti į dėžutes įvairaus dydžio akmenėlius, pupas, žirnius, kruopas, išdėlioti
smulkią mozaiką.

Ritmiškai belsti pieštuku į stalą.

Suverti žiedus ant virvutės, karoliukus.

Panaudoti dažus, skirtus piešti rankomis, spausti pirštukais įvairių spalvų dažais
ant popieriaus.

Žaisti su popierinėmis lėlėmis.

Iš kaladėlių statyti bokštus, namus, tverti tvoras.

Imituoti lietaus lašelius, kurie krenta iš dangaus ir barbena į stiklą.
6. Nepamirškite ir lankstinių, kuriuos galite lankstyti iš popieriaus. Lankstymas padeda
lavinti koordinuotus vaikų pirštų judesius.
7. Rašymo gerinimui pasistenkite kasdien nurašyti nuo skaitytos knygos bent keletą sakinių.
Nepamirškite paskatinti vaikų, pasidžiaugti kartu su jais.
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