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SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS- LOGOPEDĖS RIMOS JUŠKEVIČIENĖS  

VEIKLOS PLANAS 

2019 –2020 M. M. 

 
 
I. 2019 –2020 M. M. VEIKLOS PRIORITETAI 

Siekti ugdytinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ugdymo kokybės, taikant specialiuosius 
korekcijos būdus bei metodus.  
 
II. TIKSLAS 
 
Atsižvelgiant į bendruosius ugdymo tikslus ir vaikų  lopšelio- darželio ugdytinių poreikius, kalbinę, 
kultūrinę ir socialinę patirtį, sudaryti tinkamas sąlygas įgyti komunikavimo kompetencijos 
pradmenis, teikiant  kryptingą specialiąją bei  logopedinę pagalbą. 

 
III. UŽDAVINIAI 
 

1. Ugdyti poreikį nuolat tobulinti savo kalbinius gebėjimus: taisyklingai tarti garsus,  mokėti 
reikšti mintis, parenkant tinkamus darbo su ugdytiniais metodus ir būdus. 

2. Ugdyti sakytinę kalbą: gebėjimą bendrauti kasdienio gyvenimo bei mokymosi situacijose. 
3. Užtikrinti kiekvienam vaikui individualų ugdymą, tenkinantį jo poreikius, vystyti 

bendruosius ir specialiuosius jo gebėjimus, atsižvelgiant į individualias vaikų galimybes, 
skatinti juos tinkamai įsisavinti ugdymo turinį. 

4. Lavinti  vaiko atmintį, dėmesį, pojūčius, rankų pirštų judesius, supažindinti su skaičiais, 
raidėmis.  

5. Kartu su vaiko mokytoja aptarti, kaip bendrose grupės veiklose galima, specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintį vaiką  lavinti, rekomenduoja tinkamiausius ugdymo būdus ir 
metodus.  

 
 
IV. VEIKLOS PLANAS 
1. Organizacinis – metodinis darbas  
 
1.1. Ugdyti poreikį nuolat tobulinti savo kalbinius gebėjimus bei atmintį, dėmesį, kt. pojūčius,  
parenkant tinkamus darbo su ugdytiniais  metodus ir būdus. 
 



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Numatomas      rezultatas Data Vykdo 

1.1.1. Įvertinti naujai atvykusių 

ugdytinių turimus kalbos, 

kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimus: tartį ir kalbą. 

Savalaikės pagalbos 

suteikimas, ugdymo 

perspektyvų numatymas, 

sąrašų  sudarymas bei 

suderinimas su MPPT ir 

lopšelio-darželio direktore 

Rugsėjo mėn. logopedė 

1.1.2. Kalbos įvertinimo kortelių 

pildymas. Logopedinių ir 

specialijųjų pratybų 

tvarkaraščių sudarymas. 

Sklandaus ugdymo proceso 

organizavimas, aktyvus 

mokytojų  ir ugdytinių 

dalyvavimas 

Rugsėjo mėn. Logopedė- 

specialioji 

pedagogė 

mokytojos 

1.1.3.  Individualių, pogrupinių,  

pratybų programų 

sudarymas, ugdytinių  

kalbos ir komunikacijos 

sutrikimams įveikti. 

Mokomųjų ir korekcinių tikslų 

pasiekimas, ilgalaikių 

logopedinių pratybų planų 

sudarymas ir derinimas vaiko 

gerovės komisijoje 

Rugsėjo mėn. logopedė ir 

VGK nariai 

1.1.4. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, turinčių negalias,  

mokymosi sunkumus ar 

aktyvumo ir dėmesio 

sutrikimus, individualių 

ugdymo planų sudarymas.  

Mokomųjų  tikslų pasiekimas, 

ilgalaikių specialiųjų pratybų 

planų sudarymas ir derinimas 

vaiko gerovės komisijoje 

Rugsėjo mėn. specialioji 

pedagogė,  

mokytojos, 

VGK nariai 

1.1.5. Grupinių, pogrupinių ir 

individualių  pratybų 

vedimas. 

Ugdytinių ugdymosi poreikių 

tenkinimas, numatytų 

priemonių efektyvumas 

Visus mokslo 

metus 

 Logopedė 

- 

specialioji 

pedagogė 

1.1.6. Metodinės medžiagos 

kaupimas, kabineto 

materialinės bazės 

turtinimas. 

Kabineto aprūpinimas 

naujomis metodinėmis 

priemonėmis, materialinės 

bazės atnaujinimas 

Visus mokslo 

metus 

logopedė 

1.1.7. Darbas vaikų lopšelio-

darželio  Vaiko gerovės 

komisijoje. 

Ugdytinių  ugdymosi poreikių 

tenkinimas, vaikų lopšelio-

darželio Vaiko gerovės 

komisijos dokumentų aplankas 

Visus mokslo 

metus 

logopedė - 

specialioj 

pedagogė  

VGK nariai 

1.1.8. Dokumentacijos pildymas Logopedo  - spec.pedagogo 

dienynas, kalbos kortelės, 

ugdytinių  pasiekimai indivd. 

pagalbos planuose, logopedo -

spec. pedagogo ataskaita  

Visus mokslo 

metus, po 

pusmečio 

Logopedė -  

specialioj 

pedagogė   

 
2. Bendradarbiavimas su pedagogais,  PPT specialistais 



2.1. Užtikrinti kiekvienam vaikui individualų ugdymą, tenkinantį jo poreikius, vystyti bendruosius 
ir specialiuosius jo gebėjimus, atsižvelgiant į individualias ugdytinių  galimybes, skatinti  tinkamai 
įsisavinti mokymo turinį. 
 
2.2.1. Individualių ir grupinių 

konsultacijų teikimas, kalbos 

sutrikimų ir kt. negalių, 

sunkumų ar sutrikimų 

įveikimui ir prevencijai 

Dalykinis ir profesinis 

bendradarbiavimas su 

mokytojomis, ugdymo kokybės 

gerinimas 

Visus 

mokslo 

metus 

Pokalbiai, 

rekomenda–

cijos, 

lankstinukai 

2.2.2. Pedagogų konsultavimas, dėl 

konkrečių mokymo metodų, 

formų, priemonių, vietos 

parinkimų vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Ugdymo kokybė, pažanga ir 

ugdytinių ugdymosi poreikių 

tenkinimas 

Visus 

mokslo 

metus 

logopedė - 

specialioji 

pedagogė ir 

mokytojos  

2.2.3. Dalyvavimas projekte" 

Žaidimų laukas".  

Vaikų saviraiškos,  kūrybinių 
gebėjimų, kalbos ugdymas, 
pasitelkiant žaidybinius kūrybos 
elementus lauko erdvėse. 

09-24d.  specialioji 

pedagogė ir 

mokytojos  

2.2.4. Pranešimas" Specialiojo 

pedagogo pagalba lopšelyje- 

darželyje" 

Dalykinis ir profesinis 

bendradarbiavimas su 

mokytojomis, pagalbos vaikui 

kokybės gerinimas 

10-11 

mėnesį 

 

Logopedė- 

specialioji 

pedagogė 

 
 
3. Bendravimas su tėvais (globėjais)  
3.1. Kompleksinės pagalbos teikimas ugdytiniams, turintiems specialiųjų poreikių. 
 
3.3.1. Dalyvavimas visuotiniuose 

lopšelio-darželio ugdytinių  

tėvų susirinkimuose 

Ryšių su tėvais tobulėjimas Visus 

mokslo 

metus 

Logopedė- 

specialioji 

pedagogė 

3.3.2. Tėvų informavimas apie vaiko 

ugdymosi pažangą, sunkumus, 

problemas 

Individualios  tėvų 

konsultacijos 

Visus 

mokslo 

metus 

Logopedė-  

specialioji 

pedagogė 

3.3.3. Ugdytinių  tėvų, kitų 

bendruomenės narių 

konsultavimas, švietimas 

kalbos ir kt. specialiojo 

ugdymo klausimais 

Ryšių su tėvais tobulėjimas, 

individualūs  pokalbiai, 

konsultacijos 

Visus 

mokslo 

metus 

Logopedė- 

specialioji 

pedagogė 

 
4. Bendravimas su sveikatos priežiūros specialistu  
 
4.1. Užtikrinti kiekvienam vaikui individualų ugdymą, tenkinantį jo poreikius, vystyti  bendruosius 
ir specialiuosius jo gebėjimus mažiausiai varžančioje aplinkoje. 
 



4.4.1. Susipažinimas su naujai 

atvykusiems  vaikams 

teiktomis rekomendacijomis 

Ugdytinių ugdymosi poreikių 

tenkinimas, aptarimas lopšelio-

darželio vaiko gerovės 

komisijoje 

Esant 

reikalui 

logopedė ir 

darželio 

slaugytoja 

 
5. Kvalifikacijos kėlimas ir gerosios patirties skleidimas 
5.1. Aktyvus dalyvavimas lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijoje, vykdant tiriamąją, 
švietėjišką veiklą. 
 
5.5.1. Dalyvavimas lopšelyje-

darželyje, savivaldybėje, 

respublikoje organizuojamuose 

pasitarimuose, kursuose, 

seminaruose, projektuose, 

parodose ir kt. 

Kvalifikacijos tobulinimas, 

informacijos pateikimas 

Pagal 

planą 

Logopedė - 

specialioji 

pedagogė 

5.5.2 . Naujausios literatūros, 

specialiojo ugdymo(si) 

klausimais įsigijimas ir 

studijavimas.  

Kvalifikacijos tobulinimas, 

informacijos pateikimas 

Pagal 

planą 

Logopedė- 

specialioji 

pedagogė 

 
 
V. NUMATOMI  REZULTATAI 

1. Gerės ugdymo kokybė, ugdytiniams, turintiems  negalias,  mokymosi sunkumus ar aktyvumo 
ir dėmesio sutrikimus bei kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. 

2. Ugdytiniams, turintiems kalbos neišsivystymą, fonologinius bei kitus ugdymosi sunkumus 
numatys dalinį pagerėjimą. 

3. Sudomins ugdytinius per pratybas alternatyvia mokomąja medžiaga, sieks užtikrinti jų 
žingeidumą bei motyvaciją darbui ir lankomumui. 

4. Ugdytinių, kurių kalbos sutrikimai įveikti, įtvirtinimas bus kompleksinis (logopedas, 
pedagogas, tėvai). 

5.    Vykdant pažinimo gebėjimų ugdymą lavės mąstymo procesai, gerės atmintis, dėmesys ir 

kiti suvokimai, bus ugdomas gebėjimas bendrauti su bendraamžiais ir kitais aplinkiniais 

žmonėmis. 

6. Aktyviai dalyvaus lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijoje, vykdys tiriamąją, švietėjišką 
veiklą.  
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