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Lankstinuką parengė: Jonavos Raimundo 

Samulevičiaus progimnazijos logopedė Irena 

Mikšienė 

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija 

 

 

Parengiamieji pratimai 

mokant tarti garsą R 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ATMINTINĖ TĖVAMS 

 

 

 

 

 
Parengė logopedė Irena Mikšienė 

 

 

 

Pūtimo pratimai 

 Pūsti iš vatos gabaliuko padarytus rutu-

liukus ir pataikyti į vartus, t.y. tarp dvie-

jų kubelių arba bokštelių. 

 Pūsti muilo burbulus. 

 Pro kokteilių šiaudelį pūsti į vandenį, 

kad burbuliuotų. 

 Pūsti į laivelius, išlankstytus iš popie-

riaus. 

 Pūsti į snaiges (drugelius), iškirptas iš 

plono popieriaus ir pririštas prie siūlo. 

 Nupūsti nuo stalo lengvus daiktus. 

 

Pūtimo pratimus daryti su pertraukom. 

Kiekvieną pratimą kartoti ne daugiau 

kaip 3-4 kartus. 



 

Artikuliacinė mankšta ypač svarbi, 

taisant garsų tarimo sutrikimus. Tikslas – 

išlavinti tikslius, pilnaverčius kalbos pa-

dargų judesius, reikalingus garsų ištari-

mui. Ypatingą dėmesį skiriame liežuviui, 

nes tai pagrindinis ir svarbiausias kalbos 

organas. 

Pratimus atlikti kasdien  po 3-5 minu-

tes. Iš pradžių lėtai, prieš veidrodį. Vėliau, 

kai judesiai tampa tikslesni ir atliekami 

pakankama amplitude, galima daryti ir be 

veidrodžio. 

 

     Artikuliacinė mankšta 

Liežuvio pratimai 

Visi liežuvio pratimai daromi pra verta 

burna. 

 Platų liežuvio galiuką pakaitom atremti į 

viršutinius ir į apatinius dantis iš vidaus 

(sūpynės). 

 Liežuvio galiuku braukti per viršutinius, 

o po to per apatinius dantis iš vidaus pu-

sės. Judesiai daromi iš vienos pusės į ki-

tą. Apatinis žandikaulis nejuda  (valom 

dantukus). 

 Liežuvio galiuką pakaitom atremti į lūpų 

kampučius. 

 Liežuvio galiuką pakaitom atremti į 

kiekvieną viršutinį dantį iš vidaus pusės 

(skaičiuojam dantukus). 

 Pakaitom daryti platų ir siaurą liežuvį. 

 Aplaižyti liežuviu viršutinę, po to apati-

nę lūpą (laižom uogienę nuo lūpų). 

 Nestipriai pakandžioti platų liežuvio ga-

liuką. 

 Išlaikyti pakeltą platų liežuvį prie alveo-

lių („kalnelis“ už viršutinių dantų) 10  

sekundžių. 

 Kelti liežuvio galiuką į viršų, link no-

sies. 

 Mėgdžioti kalakutus: bl, bl, bl... 

 Išsižioti, pakelti liežuvį prie viršutinių 

dantų ir greitai tarti t-d, t-d... 

 Iškišti platų liežuvį ir tvirtai prispausti 

prie viršutinės lūpos ją uždengiant. Stip-

riai pūsti orą. Virpėdama lūpa suvirpina 

ir liežuvį. 

 Pričiulpti liežuvį prie gomurio ir caksėti  

(arkliukas). 

 Išlaikyti pričiulptą prie gomurio liežuvį 5

-10 sekundžių. 

 Išlaikyti pričiulptą prie gomurio liežuvį 

pakaitom pražiojant ir užčiaupiant burną. 

Lūpų pratimai 

 Lūpas ištempti į šonus („lūpos šypsosi“). 

 Lūpas atkišti į priekį („lūpos pyksta“). 

 Abu pratimus daryti pakaitomis – lūpas 

ištempti į šonus ir atkišti į priekį. Pratimą 

daryti pravertomis lūpomis, ilgai tariant  

ū-y, paskui sučiauptomis lūpomis, neta-

riant garsų. 


