
            Viena iš kalbos trūkumų priežasčių gali būti smulkiosios motorikos sutrikimas. 

Nustatyta, jog pirštų miklumas ir sklandi vaiko kalba yra tiesiogiai susiję. Kuo aktyviau 

juda pirštai, tuo daugiau stimulų pradėti kalbėti. Japonai, įvertindami išlavėjusios 

rankų motorikos įtaką vaiko raidai, siūlo mankštinti jau net 2–3 mėnesių kūdikių 

pirštelius. Kuo anksčiau vaikas pradeda piešti, tuo greičiau lavinami jo piršteliai, 

pojūčiai. Skatinkite vaikutį spalvinti, lipdyti, dėlioti mozaikas, konstruoti, karpyti, 

segti sagutes, rišti batų raištelius, surinkti smulkias detales. O gal drauge smagu bus 

atlikti ir šias       

                 

        SMULKIĄJĄ MOTORIKĄ LAVINANČIAS UŽDUOTIS? 

  

1.       Žaidimas „Pirštukai sveikinasi“: pasisveikina nykštys su nykščiu, 

smilius su smiliumi ir t.t. po to kiekvienas pirštas sveikinasi iš eilės 

su visais pirštais. 

2.     Abiejų rankų pirštus suspausti į kumštį ir ištiesti (abiejų rankų 

kartu, o po to paeiliui). 

3.     Stipriai suspausti mamos, tėvelio pirštus. 

4.     Suglausti delnus, spausti pirštų pagalvėles ir spyruokliuoti. 

5.     Spausti kumščiu kitos rankos delną. 

6.     Trinti delnus vieną į kitą. 

7.  Suglausti delnus, sunerti pirštus ir spausti juos. 

8.  Suglausti rankų pirštus pagalvėlėmis. 

9.  Spausti vienos rankos pirštų galus kitos rankos  pirštų galais. 

Rankas atitraukti ir atpalaiduoti. 

10.  Suglausti rankas pirštų galais, ištiestus nykščius sukti ratu vieną 

apie kitą (po to smilius, didžiuosius, bevardžius ir mažuosius 

pirštus). 

11.  Padėti delnus ant stalo, kilnoti paeiliui po vieną pirštą. 

12.  Padėti dešinės rankos plaštaką ant stalo, pirštus išskleisti. Kairės 

rankos smilius šokinėja tarp dešinės rankos pirštų. Ir atvirkščiai. 



13.  Padėti plaštakas ant stalo, pirštus suglausti. Lenkti paeiliui po 

vieną pirštą. Pritraukti piršto galiuką kuo arčiau  piršto pagrindo. 

14.  Sugniaužti kumštį ir ištiestą nykštį sukti ratu, po to ištiesti smilių 

ir jį sukti. 

15.Sulenkti didįjį ir bevardį pirštus, prispausti nykščiu, smilių ir 

mažylį ištiesti. 

16.Žaidimas „Paukščiukai lesa“: nuo stalo trimis pirštais rinkti 

grūdelius, žirnius, kruopas, pupeles, makaronus ir pan. Juos 

rūšiuoti pagal formą, spalvą. 

17.Sulankstyti, susukti servetėles (iš popieriaus, medžiagos). 

18.Iš kaladėlių, plytelių statyti įvairius daiktus. 

19.Vyti įvairaus storio siūlų kamuoliukus. 

20.  Rišti iš virvučių įvairius mazgus. 

21.Verti karoliukus (pirmiausia stambesnius, paskui smulkesnius). 

22.Varstyti vielute, storą siūlą per skylėtą lapą, lentutę. 

23.Austi kilimėlius iš spalvoto popieriaus juostelių. 

 

 

                                   Sėkmės! 

 

                                              Logopedė Rasa 

  

  

  

 


