
1 Smulkiosios motorikos lavinimas 

Žaidimas lydimas eilėraštuko 

Vejam, vejam virvutes   (sukame rankas sulenktas per alkūnes 

viena apie kitą),     

Kalam, kalam vinutes  („kalam“ ranka į ranką).   

Taukšt, taukšt  prikalėm  („kalam“ ranka į ranką). 

Pliaukšt, pliaukšt sukalėm  („kalam“ išorinėmis rankų pusėmis). 

Kartojame sukdami rankas per riešus, tik rodomaisiais pirštais.  



2.Artikuliacinio aparato mankšta 

  
Mankštos pratimai atliekami iš pradžių mėgdžiojant suaugusįjį, po to – 

savarankiškai: 

 Lavinti apatinį žandikaulį jį pakeliant, nuleidžiant, judinant į šalis, pirmyn, 

atgal 

 Tyliai ir garsiai virpinti lūpas (,,arkliuko prunkštimas“) 

 Virpinti lūpas, iškišus tarp jų platų liežuvį 

 Aplaižyti liežuviu viršutinius ir apatinius dantis (,,skaičiuojami dantukai“) 

 Pakaitomis daryti tai siaurą, tai platų liežuvį 

 Liežuvį pakaitomis atremti tai į viršutinius, tai į apatinius dantis 

 Mėgdžioti kalakutus: bl, bl, bl... 

 Pliaukšėti liežuviu, stengiantis jį kiek galima aukščiau pakelti ir kuo stipriau 

prispausti prie kietojo gomurio 

 Iškišti platų liežuvį ir tvirtai prispausti prie viršutinės lūpos ją uždengiant. 

Stipriai pūsti orą, kad virpėdama lūpa suvirpintų ir liežuvį. 

 Pričiulpti liežuvį prie kietojo gomurio ir stengtis kuo ilgiau ten išlaikyti. Po to 

staigiai pūsti orą į liežuvio galiuką.  

 Išsižioti ir, pakėlus liežuvį prie viršutinių dantų, greitai tarti vieną iš šių garsų 

junginių: tttt..., dddd..., t dt dt dt d..., dz dz dz dz dzzz..., žžž..., dzin dzin   , 

addda..., tr tr..., dr dr... .  



3. Foneminės klausos lavinimas 

Rask  knygelėje  paveikslėlius,  kurių pavadinimuose yra garsas R 

 Pasakyk žodžių, kuriuose yra garsasR 

 „Sugauk “ (garsą R): A, e, š, r, u, š, l, u, a, o, r, o, r, z, ž, š, s, š, z, s, š, l, s, r 

 “Rask skiemenį, kuriame yra garsas ( R)- tariame skiemenis su šiais garsais, 

vaikas sutartu ženklu (suploja). Pvz. IŠGIRSTI R: LA, AR, MO, AS, RA, OŠ, 

UR, IŠ, RO, ŠE, LU, SA, OR, ŠU, RU 

 „Rask žodį, kuriame yra garsas (R )- tariame žodžius su šiais garsais, vaikas 

sutartu ženklu (suploja) : 

R- pupa, rope, gėlė, rūta, voverė, gegutė, vyras, kepurė, debesis, sūris, riešutas, 

širdis, naras. 

 Garsas R sakiniuose (sakiniai, kuriuose dažnai kartojasi tas pats garsas- vaikas 

turi išgirsti ir pasakyti): 

GERVĖ GĖRĖ GERĄ GIRĄ, GERVĖ GERĄ GIRĄ GYRĖ. 

RUDMĖSĖ RUDA RUDUOKĖ, RUSVĄ RUDMĖSIUKĄ MOKĖ. 



4. Garso tarimo mokymas, įtvirtinimas 

  

    Prisiminkite, kad tik tvirtai išmokus tarti garsą R viename etape, galima pereiti 

prie kito etapo. Šias užduotis atlikite kiekvieną dieną (pagal galimybes), kol 

pastebėsite, jog garsą R vaikas be ypatingų pastangų taisyklingai taria 

savarankiškoje kalboje, t.y. bendraudamas su tėvais, draugais, artimaisiais.  

  

  

R tarimas skiemenyse su garsais t ir d 

     Šiuos skiemenis reikia ištarti kiek galima staigiau, stipriai pučiant orą į pakeltą 

liežuvio galiuką 

trrr...    drrr... 

tr – a                         tr – o                      rt – u                          tr - ū 

dr – a                        dr – o                     dr – u                         dr – ū 

  

tra                      tra – tro               dra                 dra – dro                trai 

tro                      tro – tra               dro                 dro – dra                trau 

tru                      tru – trū               dru                 dru – drū               drai 

trū                      trū – tru               drū                 drū – dru               drau 

  



R tarimas žodžiuose su garsais t ir d 

Tramdo, Trakai, trakši, patranka, strazdas, antradienis, trasa, atrama, centras.  

Trosas, troško, troba, troškina, troškus, stropus.  

Truko, trunka, trupa, trupina, truputis, strutis, netrukus, kantrus, trupinys.  

Trūkčioja, trūksta, trūnys, nutrūko. 

Trainioja, traiško, straipsnis, atraiža, traukia, trauma, trauka, traukinys. 

Drabsto, drasko, giedra, skiedra, drabužinė, drąsus, gandras, kūdra, žuvėdra. 

Drobė, drožia, drovisi, drobinis, drovus, drožinėja, drožinys, drožtukas. 

Dručkis, druskinė, budrus, ėdrus, gudrus, drugys, drungnas, druska, 

giedruma.  

Drūtas, ėdrūnas, Žydrūnas. 

Draiko, draugas, draugija, draugystė, drausmė, drausmingas, draustinis.  



5. Užduotys žodyno turtinimui ir rišliąjai kalbai ugdyti 

Užduotys:  

1. Pavadinti nupieštus daiktus. 

2. Pasakyti: kurie daiktai skrenda? kurie – važiuoja? kurie – nei skrenda, nei 

važiuoja?  

3. Apibūdinti šiuo daiktus (pvz., drugelis – gražus, margas...) 
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6. Praktinė užduotis 
Mano vardas ................................................................................. 

 

1. Dešinės rankos delniuką uždėk apibrėžtame laukelyje. Apvedžiok pieštuku dešinę ranką.  

Delniuko viduryje nupiešk saulutę (piešiama dominuojančia ranka).  

 

 

 

 

Šią užduotį atlikite ant lapo, nufotografuokite ir atsiųskite  


