
 Įvairių daiktų rodymas, įvardijimas 

paveikslėliuose 

 Įvairių daiktų grupavimas pagal 

pasirinktą požymį: 

     (kas gali būti:   šaltas................. 

                             baltas................. 

                             piktas................. 

                             vikri................... 

                             saldi................... 

                             stora.................. 

                             ilgas.................. 

 Įvairių veiksmų įvardijimas 

      Kaip kas juda: laivas plaukia, o 

                     lėktuvas................. 

                     troleibusas............. 

                     sraigė..................... 

                     zylė....................... 

                     vabalas................. 

 Kas kaip kalba: gaidys gieda, o 

Šuo....................... 

Karvė.................... 

Žąsis..................... 

Gegutė.................. 

Višta..................... 

Bitė....................... 

Kiaulė...................  

 Pradėtų sakinių užbaigimas: 

Vakare saulė......... 

Upėje žuvys.......... 

Pavasarį sniegas.... 

Dieną vaikai žaidžia, o naktį.... 

 Geometrinių figūrų įvardijimas  

(trikampis, kvadratas, stačiakampis ir kt.) 

 Erdvės sąvokų įvardijimas (kairėje, 

dešinėje, apačioje, viršuje ir kt.) 

 Laiko sąvokų įvardijimas (metų laikai, 

mėnesiai, savaitės dienos, paros dalys ir 

kt.) 

 Daiktų lyginimas pagal dydį (didesnis- 

mažesnis, didelis- mažesnis- mažiausias 

ir kt.) 

 Žaidimas „Pasakyk priešingai“                    

Baltas-.............. 

                       Trumpas -......... 

                       Storas - ............ 

                       Minkšta-........... 

   Dosni- ............. 

                       Aukštas- .......... 

  Tankus- ........... 

 Kaip vadinami gyvūnų vaikai: 

                       Lapės................. 

                       Kiaulės............... 

                       Šuns ................... 

  Karvės................. 

                       Vištos.................. 

                       Arklio.................. 

 „Kokia gali būti“ 

Kriaušė ................. 

  Suknelė................. 

 Citrina................... 

 Vyšnia.................. 

 Meška................... 

 „Koks gali būti“: 

Namas.................. 

Vilkas ................. 

Žmogus............... 

Draugas ............. 

  „Pagalvok“: 

jei namas pastatytas iš plytų, tai koks jis........ 

jei stiklinė padaryta iš stiklo, tai kokia ji........ 

jei vaza padaryta iš molio, tai kokia ji ........... 

 „Atspėk kas tai“:  „apvalus, raudonas, 

sultingas, saldžiarūgštis, vaisius, auga ant 

obelies......- tęsiam kuo daugiau 

apibūdinančių žodžių. Paskui mįsles 

užduoda ir vaikas. 

 „Kas tai?“  (apibendrinančių sąvokų 

įvardijimas) 

Mėlynė, braškė, avietė- .................. 

Bulvė, burokas, kopūstas- ............... 

Obuolys, kriaušė, slyva- .................. 

Karvė, ožka, avis, kiaulė- ................ 

Vilkas, lapė, šernas- ......................... 

Višta, žąsis, kalakutas- .................... 

Švarkas, suknelė, šalikas- ................ 

Autobusas, traukinys, sunkvežimis.... 

 „Pratęsk“: 

      Šviečia, važiuoja, kalba......... 

      Gražiai, puikiai, nuostabiai....... 

      Autobuse, darže, namuose........ 

 Sodą prižiūri sodininkas, o daržą, o 

mišką, o gėlyną...... 

 Duoną laikom duoninėje, o cukrų, o 

druską? 

 Piešiame pieštuku, o rašome..., o 

laistome....., o kasame....... 

 Žmogų, kuris žaidžia futbolą yra....., o 

krepšinį......., o rankinį....., o kuris 

slidinėja...... 

 Žmogus kuris mezga yra......, o kuris 

siūna....., o kuris kerpa........ 

 Vieta, kur kepa duoną yra kepykla, o 

kaip vadinama vieta, kur kerpa ......, kur 

siūna......, kur mezga...... 

 Didelė yra ranka, o maža rankytė. Kaip 

vadinama maža voverė..., spyna..., 

debesis... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalba užima ypatingą vietą 

vaiko vystymesi. Ji bendravimo ir minčių 

reiškimo priemonė, padedanti formuotis 

pilnavertei asmenybei. Vaikui augant, jo 

žodynas nuolat plečiasi, pasipildo. 

Netaisyklingai kalbantis vaikas sunkiau 

bendrauja su aplinkiniais, negali išreikšti 

savo norų ir pageidavimų, dažniau lieka 

nesuprastas ir dėl to lėčiau pažįsta jį 

supančią aplinką. Žodyno turtinimas 

padės vaikui geriau pažinti jį supantį 

pasaulį, bendrauti, reikšti savo mintis. 
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TURTINIMAS 

 

 

Atmintinė 5-8 metų vaikų tėvams 
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