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LOGOPEDĖS AUŠROS KAUZONĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 –2022 M. M. 

 
I. 2021 –2021 M. M. VEIKLOS PRIORITETAS -  kūrybiškas, aktyvus vaikas, mokantis 

taisyklingai kalbėti, gebantis laisvai bendrauti.  

II. TIKSLAS -  visapusiškai lavinti vaikų kalbą, ugdant pasitikėjimą, padedant jiems įveikti kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus, mokant  bendravimo. 

III. UŽDAVINIAI: 

1. Išaiškinti ir įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. 

2. Numatyti palankiausias kalbėjimo ir kalbos sutrikimų korekcijos priemones, metodus ir būdus. 

3. Bendradarbiauti su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvais, pedagogais, pagalbos 

vaikui teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei jų 

įveikimo klausimais.  

4. Atsižvelgiant į kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, vaiko amžių, brandą, galimybes, individualizuoti 

teikiamą švietimo pagalbą. 

 

IV. VEIKLOS PLANAS 

1. Organizacinis – metodinis darbas  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Numatomas      rezultatas Data Vykdo 

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 

1.2. Kalbos įvertinimo kortelių 

pildymas. Logopedinių 

pratybų tvarkaraščio 

sudarymas. 

Sklandaus ugdymo proceso 

organizavimas, aktyvus 

auklėtojų ir ugdytinių 

dalyvavimas 

Rugsėjo mėn. Logopedė, 

auklėtojos 

1.3.  Individualių, pogrupinių, 

grupinių 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 



1.4. Grupinių, pogrupinių ir 

individualių pratybų 

vedimas. 

Ugdytinių ugdymosi poreikių 

tenkinimas, numatytų 

priemonių efektyvumas 

Visus mokslo 

metus 

 Logopedė 

1.5 Vaikų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimas 

Vaikų pasiekimų analizavimas, 

aptarta  vaikų pažanga, 

pokyčiai, numatomi tolimesni 

sunkumų įveikimo būdai ir 

metodai 

2 kartus 

metuose 

 Logopedė 

1.6. Metodinės medžiagos 

kaupimas, naujų didaktinių 

ir metodinių priemonių, 

specialios didaktinės 

literatūros kaupimas, 

rengimas, sisteminimas   

Kabineto aprūpinimas 

naujomis metodinėmis 

priemonėmis, materialinės 

bazės atnaujinimas 

Visus mokslo 

metus 

Logopedė 

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 

ir VGK 

nariai 

1.8. Logopedinės 

dokumentacijos pildymas, 

ataskaitų, refleksijų 

rengimas 

Logopedo  dienynas, kalbos 

kortelės, ugdytinių  pasiekimų 

lapai, logopedo ataskaita, 

logopedo darbo refleksija 

Visus mokslo 

metus, po 

pusmečio 

Logopedė  

 
2. Bendradarbiavimas su pedagogais,  PPT specialistais 

2.1. Individualių ir grupinių 

konsultacijų teikimas, kalbos 

sutrikimų įveikimui ir 

prevencijai 

Dalykinis ir profesinis 

bendradarbiavimas su 

auklėtojomis, ugdymo 

kokybės gerinimas 

Visus mokslo 

metus 

Logopedė 

ir 

auklėtojos 

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 

ir 

auklėtojos 

 

 

3. Bendravimas su tėvais (globėjais)  

3.1. Dalyvavimas visuotiniuose 

lopšelio-darželio ugdytinių  

tėvų susirinkimuose 

Ryšių su tėvais tobulėjimas Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Logopedė 

3.2. Tėvų informavimas apie vaiko 

ugdymosi pažangą, sunkumus, 

problemas 

Individualios  tėvų 

konsultacijos 

Visus mokslo 

metus 

Logopedė 



3.3. Ugdytinių  tėvų, kitų 

bendruomenės narių 

konsultavimas, švietimas 

kalbos ugdymo klausimais 

Ryšių su tėvais 

tobulėjimas, individualūs  

pokalbiai, konsultacijos 

Visus mokslo 

metus 

Logopedė 

3.4. Atmintinė priešmokyklinio 

ugdymo vaikų tėvams "Ką turi 

mokėti būsimas pirmokas? 

(svarbiau už skaitymą ir 

rašymą)" 

Tėvų bendruomenės 

švietimas  vaikų kalbos 

tobulinimo, bendravimo 

klausimais. 

I pusm. 

pabaiga 

Logopedė 

- 

specialioji 

pedagogė 

3.5. Pranešimas "6 patarimai, kad 

vasaros atostogos būtų 

naudingos vaiko kalbai" 

Tėvų bendruomenės 

švietimas vaikų kalbos 

tobulinimo, bendravimo 

klausimais. 

II pusm. 

pabaiga 

Logopedė 

- 

specialioji 

pedagogė 

 
4. Bendravimas su sveikatos priežiūros specialistu  

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. Dalyvavimas lopšelyje-

darželyje, savivaldybėje, 

respublikoje organizuojamuose 

pasitarimuose, kursuose, 

seminaruose, projektuose, 

parodose ir kt. 

Kvalifikacijos tobulinimas, 

informacijos pateikimas 

Pagal planą 

visus metus 

Logopedė 

5.2 . Naujausios literatūros, 

specialiojo ugdymo(si) 

klausimais įsigijimas ir 

studijavimas.  

Kvalifikacijos tobulinimas, 

informacijos pateikimas 

Pagal poreikį 

visus metus 

Logopedė 

 

V. NUMATOMI  REZULTATAI 

1. Logopedo kompetencijos plėtojimas užtikrina  geresnius  vaikų ugdymosi rezultatus. 

2. Gerėja vaikų, turinčių kalbos,  kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų,  ugdymo rezultatai. 

3. Kokybiškai organizuojamos pratybos, mokomasi tarti garsus, tikslinamas garsų tarimas, 

lavinama foneminė klausa, ugdoma rišlioji kalba, rišliosios  kalbos pradmenys. 

4. Sudaromos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais, bei įstaigos 

specialistais, pedagogais. 

5. Užtikrinamas visapusiškas vaikų ugdymas ir užimtumas pratybų metu, tobulinami 

komunikaciniai gebėjimai, mokoma bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

______________________________________ 
 SUDERINTA  

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 

 pavaduotoja ugdymui Reda  Miliauskienė 

2021-09-14 
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