
 

Patarimai mokantis taisyklingo garsų „s“, „z“ tarimo 

Tariant garsą „s“ lūpos truputį įtemptos į šypseną, dantys sukąsti arba tarp jų lieka 1-2 mm tarpelis. 

Liežuvio galas lengvai remiasi į apatinius dantis arba jų alveoles. Priešakinė liežuvio nugarėlės dalis 

priartėja prie viršutinių dantenų ir sudaro siaurą ankštumą. Liežuvio nugarėlė plokščia, o jo kraštai 

liečia šoninius dantis bei kietojo gomurio pakraščius. Iškvepiamas oras eina pro liežuvio viduriu 

susidariusį siaurą griovelį ir girdisi švilpimas. Oro srovė siaura ir šalta. Minkštasis gomurys, pakilęs 

ir prisispaudęs prie užpakalinės ryklės sienelės, neleidžia orui praeiti į nosies ertmę. Balso stygos 

nevirpa. Tariant garsą „z“ artikuliacija labai panaši, tik balso stygos virpa. 

Garsų „s“ „z“ tarimo trūkumai 

 Tariant s, z liežuvio galiukas iškišamas tarp dantų - tai tarpdantinis sigmatizmas. 

 Tariant s, z iškvepiamas oras, eina ne liežuvio viduriu, o pro vieną ar abu šonus, liežuvio 

nugarėlė išsigaubia arba pakrypsta į šoną. Tai šoninis sigmatizmas. 

 Tariant s, z visas oras (ar jo dalis) išeina pro nosį. Tai nosinis sigmatizmas. 

 Garsas s keičiamas garsu t, garsas z keičiamas garsu d ir visai nesigirdi pūtimo. Tai 

priedantinis sigmatizmas. 

 Garsas s keičiamas garsu f, garsas z keičiamas garsu v. Tai lūpinis-dantinis sigmatizmas. 

 Garsai s, z, s', z' keičiami š, ž, š', ž'. Tai šnypščiantysis sigmatizmas. 

 

Kalbos padargų mankštos pratimai, mokant tarti garsus „s“, „z“: 

 

1. Smarkiai atkišus lūpas į priekį pučiama vata, balionas, malūnėlis, dūdelė, švilpukas. 

2. Ilgai tariami garsai o, ū.... 

3. Liežuvis „dūdele”. Oras pučiamas į liežuvio vidurį, padarius „dūdelę”. 

4. Lūpos įtemptos į šypseną. Ilgai tariami garsai y....., e... 

5. Lūpos šypsosi, lūpos pyksta. 

6. Liežuvis platus, laisvai guli burnoje. Burna pravira. 

7. Liežuvio galiukas remiasi į apatinius dantis, o nugarėlė išlenkiama „kalneliu”. 

8. Liežuvis pakaitomis liečia tai apatinius, tai viršutinius dantukus. 

9. Palaižoma apatinė, vėliau viršutinė lūpa. 

10. Liežuvis “dairosi” į šonus. 

 

 
 

 

  



 

Kai vaikas išmoksta taisyklingai ištarti garsą s, pereiname prie jo mokymo skiemenyse. 

Pabrėždami tariamą garsą s, lėtai tarkite skiemenis (vaikas juos kartoja). Vėliau galite skiemenis ir 

išdainuoti įvairiu tempu (lėtai, greičiau, greitai).  

 

          -suo sai-sau 

 se sė                     -sie se-sei 

     -ės is-ys           -ūs as-os 

     -os us-ūs 

 
 

Jei vaikas lengvai ištaria garsą s skiemenyse, pereikite prie žodžių mokymosi.  

Pabrėžkite tariamą garsą s, stebėkite liežuvio padėtį. Paaiškinkite nežinomų žodžių reikšmes. 

 

Se- Semia, seka, seniai, sesė, sekundė, senelė, senovė, septyni, septyniolika, segtuvai... 

Sė-  Sėdi, sėja, sėkla, sėmė, kasė, klausė, musė, klasė, teisė, taisė, lesė, pusė...  

Si- sy- Silicis, siras, Sigutė, sirena, visi, kosi, lesina... 

Sy- Baisybė, teisybė, lesykla... 

Sei-, sie-, sia-,Siu-, siū- Seilė, seikėja, seifas... Siena, siekia... Klausia, prausia... Siuva, siūlo... 

Siūti, siųsti... 

Sa- Sako, sala, saga, salė, samana, sąlyga, sakai, sava, salota, vėsa, mėsa, tąsa, tiesa... 

So- Sodai, sodina, soda, soja, sopa, Sonata, taiso, geso, kaso, klauso, taiso, tąso 

Su- Sū- Supa, suka, suma, sula, subėgo, sudega, sugula, sukinėja, suklydo, sumanė, suvalgė, 

supyko, supylė, sudėjo, sutemo, sugalvojo, sudainavo, sukūlė, pasuko...Sūdo, sūpynė, sūriai, jūsų, 

mūsų, visų, posūkiai, galvosūkiai.. 

Sau-, sai-, suo- Saulė, sauja, saugo, sauna... Saitai, saikas... Suolai, suokia, suomiai, pasuolė... 

As- Asta, astra, asla, mąsto, kąsniai, pasta, pastogė, klasta, asmuo, lapas, laivas, laikas, vaikas, 

vilkas, namas, Tomas, Tadas, Lukas, takas, pienas, Jonas, Vytas, galas. 

Sti-, ste-, sty- Stebi, stepė, stebuklai, stena, Stepas... Stigo, stiklinė, styga, spyruoklė, stiklai, 

stipinas... 

Sve-, svi- Svetimi, svetainė, svėrė, svilina, svyruoja... 

Ska-, sko-, sku- Skabo, skalė, skalauja, skola, skobia, skanus, skara, skuta, skuba... 

Sla- Slapta, slalomas, sloga, sloguoja, slapčia, slūgo, slūgus... 

Spa-, spo-, spau- Spalis, spąstai, spazmas, spalvoja, sparnai, sportuoja, spuogai, spauda, 

spaudė, spanguolė.. 

  



Garso S įtvirtinimas sakiniuose 

 

Senelė sėdi. Simona sėja. Gilus upelis. Didelis namas. Juodas kaminas. Saldus obuolys. Ilgas kelias. 

Kietas plienas. Baltas pienas. Didelis balionas. Naujas stalas. Geltonas fotelis. Mėlynas balionas. 

Simas taiso laivus. 

 

Tomas skuta bulves. Stovi pasakų namelis. Senelei skauda kojas. Senelis sėdi ant sofos. Tėtis ilsisi. 

Astai skauda akis. Seselė skiepija vaikus. Pelės mėgsta sūrį. Sigutė sodina salotas. Lukas mėgsta 

ledus. Baimės didelės akys. Saulius skuta bulves. Mes eisime į spektaklį. Staugia piktas vilkas. 

 

Kęstutis skaito knygas. Siuvėja pasiuvo sijoną ir suknelę. Tadas stato smėlio pilis. Sprogo Justo 

kamuolys. Vaistinėje pirksiu aspirino. Spintoje kabo kostiumas. Saulius labai linksmas. Slidininkas 

taiso slides. Sniegena tupi ant sniego. Spintelėje sudėtos slyvos. Ant sienos kabo paveikslas. Suskilo 

molinis ąsotis. Senelė skuba į svečius. Lysvėje noksta pupos, auga kopūstai.  

 

Garso S įtvirtinimas eilėraščiuose 

 

Dėdė Miegas 

 

Kai mieste nemiega niekas, Atkeliauja Dėdė Miegas: 

– Jau pavargot? Aš einu, 

Daug sapnų dalinu. 

Kam spalvotą, kam bespalvį, 

Duosiu sapną lyg pagalvį. Kai visi labai pavargę, 

Dėdė Miegas akį merkia: 

– Jau pavargot? Dalinu Daug saldžių sapnų. 

 

 

Upeliukas ir varliukas 

 

Verčias kūliais 

Upeliukas. 

Garsiai spygauja 

Varliukas: 

-Bešokuodamas krantu, 

Pasiimk mane kartu. 

Letenėlės man suskirdo! 

Upeliukas neišgirdo.... 

Šauk nešaukęs jį balsu- 

Upeliukas be ausų.   ( Zita Gaižauskaitė) 

 

Išmokus taisyklingai tarti garsą „s“ ir įtvirtinus jo tarimą skiemenyse, žodžiuose, kalboje, pereinama 

prie „z“ garso mokymo.  

 

 
Pagal internetinius puslapius:  

http://vilniauslogopedai.  

http://www.elogopedai.lt/  

http://www.logopediniaipratimai.lt 

http://www.slideboom.com/  

parengė Biržų švietimo pagalbos tarnybos logopedė Vaiva Baranauskienė  

http://vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai/opening-hours
http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsas-s-2
http://www.slideboom.com/presentations/281934/Garso-S-tarimo-%C4%AFtvirtinimas

