




KELMĖS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“

GARSO Š TARIMO 
MOKYMAS

PARENGĖ: LOGOPEDĖ GINTA VISOCKĖ



IŠMOK PAKARTOTI SKIEMENIS IR SKIEMENŲ EILĖS RITMĄ

ŠA  ŠO  ŠU  ŠŪ

ŠE  ŠĖ ŠI  ŠY 

ŠE-ŠĖ  ŠI-ŠY  ŠU-ŠŪ  ŠA-ŠO

V

ŠA   ŠO    - ŠA   ŠO    - ŠA  ŠO  



ŠEPETYS                               ŠAUTUVAS                              ŠAKA                                    ŠUO                              ŠALIKAS

ŠOKĖJA                              ŠOKOLADAS                       ŠUKOS                               ŠAKUTĖ                        ŠALDYTUVAS

ŠEIMA                                    MAŠINA                                KOŠĖ                                 KRIAUŠĖ                          KIŠENĖ          

,,KAS ČIA?“ 
IŠMOK TEISINGAI IŠTARTI ŽODŽIUS



,,KĄ VEIKIA?“ 
IŠMOK TEISINGAI IŠTARTI ŽODŽIUS

ŠOKA   ŠOKINĖJA ŠAUKIA 

NEŠA PIEŠIA   



SUSKAIČIUOK IR PASAKYK, KIEK 
KO YRA



PASAKYK, KUR TUPI ŠUO



SUDARYK SAKINIUS IR PASAKYK, 
KĄ PIEŠIA ŠARŪNĖ



PASAKYK, KAS KĄ NEŠA



Taisyklingo garsų S-Š tarimo 

įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose.

Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Logopedė Dovilė Griciūtė



- Kokios čia raidelės? Ištark jas taisyklingai.



- Taisyklingai ištark paveikslėlių pavadinimus.



- Taisyklingai pakartok žodžių eilutes  (2 kartus).

Sauja – šonai

Sargas – šarka 

Sodai – šonai

Sagutė – šakutė

Sūriai – šūviai

Siekia – šiepia 

Siauras – šiaudas

Sūneliai - šuneliai



- Pasakyk, ką Sigutė neša kuprinėje?

Formuluok pilnus sakinius ties kiekvienu paveikslėliu.
Pavyzdžiui: Sigutė kuprinėje neša šaliką.



Garsų S - Š tarimo įtvirtinimas  
žodžiuose, sakiniuose

Logopedė  Danutė Venckutė



Garsų S – Š tarimo įtvirtinimas žodžiuose

į namus parneš   

Šarūnės  daiktai
Grįžusi  iš mokyklos  Šarūnė savo 

kambaryje rado  įvairius daiktus. 

Kas tai buvo?  

Kelmės „Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė Venckutė
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Garsų S – Š tarimo įtvirtinimas žodžiuose

Šventų Velykų belaukiant
Kiškis  ruošiasi  Šv. Velykoms. Su savo  kiškučiais dažys ne tik kiaušinius, bet ir ruoš 

šventinį   stalą. Ką pirks kiškis? 

Kelmės „Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė Venckutė



STARTAS

FINIŠAS

Kelmės “Aukuro”  pagrindinė mokykla

Logopedė Danutė Venckutė



Garsų S – Š tarimo įtvirtinimas žodžiuose

Pavadink drabužius. „Sudėk” į spintą

drabužius, kurių pavadinimuose yra garsas Š.
Kas tai bus?

Kelmės “Aukuro”  pagrindinė mokykla

Logopedė Danutė Venckutė
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S- Š
Kiškis Piškis džiaugiasi 
matydamas ........

Kelmės „Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė Danutė Venckutė



Garsų S – Š tarimo įtvirtinimas žodžiuose

Apie ką galvoja peliukas Mikis?

Kelmės „Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė Danutė Venckutė
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Paimti . Šukuoti . Užšokti ant           .

Nušluostyti                  . Valgyti             .   Nešokti ant               .

Parnešti                 .  Nuskinti                     . Parvežti 

Kelmės “Aukuro”  pagrindinė mokykla

Logopedė Danutė Venckutė

Garsų S – Š tarimo įtvirtinimas sakiniuose

(pavadinti paveikslėlius, 
pakartoti sakinius)
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S-Š 
viename 
žodyje

Senelė  Uršulė 
apsidžiaugtų išgirdusi 
teisingai  ištartus 
sakinius.

Perskaityk arba atkartok sakinius.

Skanios lietuviškos dešros ir sūriai.

Per Velykas dažau kiaušinius.

Pilnas krepšelis skanių uogų.

Vaikai nešėsi trispalves vėliavėles.

Voras išsiruošė į trumpą kelionę.

Šiandien smagiai šoksiu ir dainuosiu.

Iš miesto pajudėjo mašinos.

Pavadinkite    
paveikslėlius.

Kelmės “Aukuro”  pagrindinė mokykla

Logopedė Danutė Venckutė



Garsų S-Š diferenciacija                  

žodžiuose ir  sakiniuose

ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ

SSSSSSSSSS

Žydrūnė Karvelienė
Kelmės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas”



ŠIMTAKOJIS 

Pavadink paveikslėlius



Rask ant gyvatės esančius paveikslėlius, kurių 

pavadinimuose yra garsas S ir Š. Pavadink juos. 



1 2 3

1. Taisyklingai ištark paveikslėlių pavadinimus. 

2.Pasakyk, koks garsas yra žodyje - S ar Š.

3.Pažymėk garso S ar Š vietą. ( garsas s ar š gali būti pradžioje 1, viduryje 2 

ar pabaigoje3      ).

4. Pasirink labiausiai patikusį paveikslėlį ir sugalvok su juo sakinuką.



Šermukšniai                        Lepšė                       Spanguolės           Kaštonai                   Riešutai   

Mėlynės                 Gilės

Aš Spyglius į savo pintinę dėsiu.......

Aš ŠuŠė į savo pintinę dėsiu........



KĄ NYKŠTUKAS SURADO, SUTIKO, PAMATĖ,  

KOL GRĮŽO NAMO IŠ PIEVOS, KUR

RINKO GĖLES? 
( Formuluok pilną sakinį).



Pasakyk, ką šuniukas paslėpė savo būdoje?
Formuluok pilną sakinį. 

Pavyzdžiui: Šuniukas savo būdoje paslėpė 

braškes.



















Garso Ž tarimo įtvirtinimas  žodžiuose, 
sakiniuose

Logopedė  Danutė Venckutė



Garso Ž tarimo įtvirtinimas žodžiuose

Kelmės „Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė Venckutė

Dėdė Žygis stebi …



Garso Ž tarimo įtvirtinimas žodžiuose

į namus parneš   

Kelmės „Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė Venckutė

Ž Vėžliukas žaidžia



Ž

Garso Ž tarimo įtvirtinimas 

žodžiuose



Karalaitis  
gali:

Graužti 
morką.

Prižiūrėti  
rožes.

Žiūrėti
į žuvį. 

Važiuoti 
pas žveją.

Eiti  žuvauti.
Uždegti 
laužą.

Atvažiuoti 
prie ežero.

Joti žirgu.
Žaisti 
žaidimus.

Garso Ž tarimo įtvirtinimas sakiniuose

( pakartoti arba 
perskaityti sakinius).



Karalaitis  
gali:

Graužti 
morką.

Prižiūrėti  
rožes.

Žiūrėti
į žuvį. 

Važiuoti 
pas žveją.

Eiti  žuvauti.
Uždegti 
laužą.

Atvažiuoti 
prie ežero.

Joti žirgu.
Žaisti 
žaidimus.

Garso Ž tarimo įtvirtinimas sakiniuose

( pakartoti arba 
perskaityti sakinius).

Pakartok sakinius.

Živilė bijo  žaibų.
Žana uždegė laužą.

Vežime yra daug žabų.
Beržai žydi gegužę. 

Darželyje pražydo rožė.
Iš žirnių verdama žirnienė.

Ąžuolyne radome žemuogių.
Nuo laužo kyla daug žiežirbų.

Žvyrkeliu važiuoja vežimai.
Žolininkė pažįsta daug žolių.

Žurnale nauji kryžiažodžiai.





Garso R tarimo įtvirtinimas  žodžiuose, 
sakiniuose

Logopedė  Danutė Venckutė



Garso R tarimo įtvirtinimas  žodžiuose

Ką traukinys veš  į Raseinius? 

Kelmės „Aukuro” pagrindinė mokykla 

Logopedė  Danutė Venckutė



49

Renata ir Romas – zoologijos sode

Renata ir Romas apsilankė 

zoologijos sode. Pamatė daug 
įvairių gyvūnų. 
Pavadinkite gyvūnus, kurių 

pavadinimuose yra garsas R.

O kurių gyvūnų kailis rudas? 
Kelmės “Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė  Venckutė

Garso R tarimo 
įtvirtinimas 
žodžiuose.



Mamytė ruošiasi  Šv. Velykoms. Nutarė 
paruošti  įvairių mišrainių. Tad pirko...

Kelmės “Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė  Venckutė



Pavadinkite darbo įrankius, 
reikalingus sodo, daržo, remonto 

darbams, kurių pavadinimuose yra 

garsas R. 

Garso R tarimo įtvirtinimas  žodžiuose

Kelmės “Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė  VenckutėKelmės “Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė  Venckutė

Garso R tarimo įtvirtinimas  žodžiuose

Romas, vaikštinėdamas po parką,  
nutarė nusipirkti šiuos daiktus. 
Pavadink juos.
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Laba dina 

Kelmės “Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė  Venckutė

R
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Laba dina 

Kelmės “Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė  Venckutė

Garso R tarimo įtvirtinimas  žodžiuose



- trapų pyragą,
- traškią duoną,
- raudoną  mišrainę,
- rudus ryžius,
- virtas kruopas,
- daktarišką dešrą,
- sūrią silkę,
- skanų tortą,
- troškintas daržoves,
- karčias paprikas,
- raugintus agurkus,
- raudonus pomidorus.

Per šventes  valgysiu:

Kelmės “Aukuro” pagrindinė mokykla

Logopedė  Danutė  Venckutė



RITMAS, JUDESYS, GARSAI
Priemonė skirta garsų R - L diferenciacijai

Priemonę parengė 
Logopedė ir specialioji pedagogė metodininkė 

Gilija Gajauskienė



Priemonė skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų garsų R-L diferenciavimui, panaudojant 
judesį.

Eiga: vaikai atlieka ekrane matomą judesį ir/ar judesių eilę, lygiagrečiai su judesiu taria 
diferencijuojamus R-L garsus (kuriam veiksmui priskirti atitinkamą garsą (R ar L), vaikams 

pasako logopedas).



Žiūrėdamas į paveikslėlius, išbelsk ritmą. Pradžioje veiksmus atlik ir skiemenis tark lėtai, o po 
to greitai.

.
Kai darai taip, sakyk L Kai darai taip, sakyk R

X 2 k.



Žiūrėdamas į paveikslėlius, sukurk ritmą. Pradžioje belsk lėtai, o po to greitai.
Žiūrėdamas į paveikslėlius, sukurk ritmą. Pradžioje belsk lėtai, o po to greitai.

.

Žiūrėdamas į paveikslėlius, išbelsk ritmą. Pradžioje veiksmus atlik ir skiemenis tark lėtai, o po to 
greitai.

Kai darai taip, sakyk LA Kai darai taip, sakyk 
RY



.

Žiūrėdamas į paveikslėlius, sukurk ritmą. Pradžioje veiksmus atlik ir skiemenis tark lėtai, o po to 
greitai.

Paveikslėliai iš http://letsmovewestbrook.weebly.com/body-percussion.html

Kai darai taip, 
sakyk LO

Kai darai taip, 
sakyk  RA

X 2 k.



Žiūrėdamas į paveikslėlius, sukurk ritmą. Pradžioje veiksmus atlik ir skiemenis tark lėtai, o po to 
greitai 

Kai matai pieštuką, 
sakyk LAM

Kai matai kamuolį,            
sakyk RAM

X 2 k.



Kartok vardus ir atlik veiksmus kaip parodyta  paveikslėliuose

.
RIMAS            LIPO

X 2 k.

X 2 k.



Kai išgirsi L, rodyk taip 

.

Kai išgirsi L, daryk taip



Dėmesingumo užduotis. Klausyti mokytojo tariamus žodžius. Pakartoti žodį, 

kuris pasakytas teisingai.

Laktas - raktas

Širdis - šildis
Vilvutė -
virvutė

Balionas -
barionas

Siūrai - siūlai

Lopė - ropė Braškė - blaškė Raužas - laužas

Inkalas -
inkaras



Taisyklingo garso R tarimo įtvirtinimas
žodžiuose, sakiniuose.

(Tokiuose žodžiuose ir sakiniuose, kuriuose garsas R susiduria su priebalsiu arba yra 

uždarame skiemenyje)

Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Logopedė Dovilė Griciūtė



- Taisyklingai ištark raidelės pavadinimą.



Taisyklingai ištark/perskaityk paveikslėlių pavadinimus (2 
kartus). 



- Pirmosios pavasario gėlės. ☺
Formuluok pilnus sakinius ties kiekvienu paveikslėliu.

Pavyzdžiui: Pirmoji pavasario gėlė yra snieguolė.

NARCIZAS KROKAI SNIEGUOLĖ

ŠALPUSNIS ŽIBUOKLĖ PLUKĖ



- Kokią gėlę Arnas padovanojo senelei?
Formuluok pilnus sakinius ties kiekvienu paveikslėliu.

Pavyzdžiui: Arnas senelei padovanojo šalpusnį.



Garso R tarimo 
įtvirtinimas žodžiuose ir 

sakiniuose

Žydrūnė Karvelienė
Kelmės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas”
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Padėk Rokui kuo greičiau pasiekti finišą.

Eidamas takeliu pavadink paveikslėlius.



Pasakyk ką Rokas norėtų gauti dovanų per savo gimtadienį?



Ką pamatė Rokas eidamas pas draugę Rūtą ?

( Atsakyk pilnu sakiniu) 



Ką Rokas pirko parduotuvėje?

(Atsakyk pilnu sakiniu)



KELMĖS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“

GARSO L TARIMO 

MOKYMAS

PARENGĖ: LOGOPEDĖ GINTA VISOCKĖ



IŠMOK PAKARTOTI SKIEMENIS IR SKIEMENŲ EILĖS RITMĄ

AL  OL  UL  ŪL

EL  ĖL IL  YL 

EL-ĖL  IL-YL  UL-ŪL  AL-OL

V

AL   AL  OL - AL   AL  OL - AL  A L  OL



KALNAS                                 PALTAS                           MALKOS                         SALDAINIS 

IŠMOK TEISINGAI IŠTARTI ŽODŽIUS



ŠALMAS  ŠALDYTUVAS   VILKAS                                  TILTAS 

KELMAS                               SULTYS  TULPĖ                               BULVĖ



PASAKYK, 
KOKIOS SPALVOS ŠIE DAIKTAI





PASAKYK,
KAS ŠALTAS



PASAKYK,
KĄ GALIMA SKALBTI



PALYGINK. 
PARINK PRIEŠINGOS REIKŠMĖS ŽODŽIUS

(SALDUS, RŪGŠTUS, ŠILTA, ŠALTA, ILGAS, TRUMPAS)



SUDARYK SAKINIUS IR PASAKYK, 
KAS, KĄ VALGO



SUDARYK SAKINIUS IR 
PASAKYK, KĄ MATO 

ALMA



KĄ SUTIKO ALGIS, 
KOL NUĖJO IKI NYKŠTUKŲ 

NAMELIO? SUDARYK SAKINIUS 
IR PASAKYK.





Logopedė 
Erika Gudauskienė 
Tytuvėnų gimnazija

Mokomės 
skirti,
teisingai 
tarti e-ė



• Skaityk žodžius. Teisingai 
pasirink

e ar ė:

(e- ė kirčiuotuose skiemenyse)

• Up-lis, mišk-lis, er-lis, t-vas, 
m-nuo, m-ta, m-ta,m-dis, 
l-das, m-sa, sk-tis, v-sus, 
sm-lis, d-kui, r-tis, b-ga, 
r-tas, d-da, d-dė, t-tė, t-ta, 
t-vas, s-nas, šeš-lis.



( e-ė veiksmo žodžiuose, 
kirčiuotuose skiemenyse)

Skaityk. 
Pasirink e ar ė:

D-da, d-jo,m-ta,
s-ka, k-lė, k-lia, 
r-kia, s-di, l-kė,
l-kia, šn-ka, g-ria, 
g-rė, t-ka, r-kė,
m-gsta, -mė,
šnek-jo, tur-jo,
myl-jo, r-kavo.

https://www.pakartot.lt/album/dovanoju-dainele/labas8
https://www.pakartot.lt/album/dovanoju-dainele/labas8
https://www.pakartot.lt/album/dovanoju-dainele/labas8
https://www.pakartot.lt/album/dovanoju-dainele/labas8
https://www.pakartot.lt/album/dovanoju-dainele/labas8
https://www.pakartot.lt/album/dovanoju-dainele/labas8
https://www.pakartot.lt/album/dovanoju-dainele/labas8
https://www.pakartot.lt/album/dovanoju-dainele/labas8


(e- ė nekirčiuotuose skiemenyse)
Skaityk, pasakyk praleistą raidę e ar ė:

• G-lė,

• d-vyni, m-nulis,

• d-vynetas, 

• šeš-tas, serv-tėlė,

• t-velis, eglišak-.



(e- ė nekirčiuotuose 
skiemenyse)

Skaityk, pasakyk praleistą 
raidę e ar ė:

T-vynė, š-ši, sak-, dar-, 

mat-, mot-ris, 

kv-puoti, kabl-lis, z-fyras, 

s-ptyni, k-turi,

sm-lėtas, g-lė,

d-vyni, m-nulis,

d-vynetas, 

šeš-tas, serv-tėlė,

t-velis, eglišak-.



e-ė (du garsai tame 
pačiame žodyje)
Skaityk, pasakyk 
praleistas e-ė:

• G-l-žis, m-šk-r-, d-b-
sis, pal-p-, d-dul-, tr-n-
ris, -l-ktra,

• v-l-na, š-š-lis, sm-l-
tas, kl-g-ti, ek-t-, p-l-
sis, serv-t-lė.



(e- ė kirčiuotuose 
skiemenyse) 

Skaityk. Teisingai 
įrašyk praleistas e-

ė:

• Up-lis, mišk-lis, er-lis, 
t-vas, m-nuo, 

m-ta, m-ta, m-dis, 

• l-das, m-sa, sk-tis, 

• v-sus, sm-lis, d-kui, 

• r-tis, šeš-lis,

• r-tas, d-da, d-dė, t-tė, 
t-tos, t-vas, s-nas. 



(e- ė 
nekirčiuotuose

skiemenyse)
Skaityk, įrašyk

praleistas raides
e ar ė:

T-vynė, š-ši, sak-, dar-, 

mat-, mot-ris, 

kv-puoti, kabl-lis, z-fyras, 

s-ptyni, k-turi,

sm-lėtas, g-lė,

d-vyni, m-nulis,

d-vynetas, 

šeš-tas, serv-tėlė,

t-velis, eglišak-.



e-ė (du garsai tame 
pačiame žodyje)
Skaityk, įrašyk 

praleistas raides e ar 
ė:

• G-l-žis, m-šk-r-, d-b-sis, 
pal-p-,

• d-dul-, tr-n-ris,-l-ktra, 
serv-t-lė

• v-l-na, š-š-lis, sm-l-tas, 
kl-g-ti, ek-t-, p-l-sis,d-b-
sėlis.


