
          AR ŠVEPLAVIMAS –  PROBLEMA? 

 

 

Vaiko kalba – stebuklų stebuklas. Ji glūdi jo viduje, 

artimųjų ir jų elgesio, aplinkos daiktų ir reiškinių  

pašaukta ateina, kad padėtų vaikui pažinti pasaulį, 

perduoti ir priimti informaciją, reguliuoti savo elgesį, 

reikšti išgyvenimus ( V. Glebuvienė). 

 

Vaikui augant keičiasi jo mąstymas, atmintis, 

suvokimas, santykiai su aplinkiniais, bendravimas. 

Labai reikšmingą vietą šių procesų  vystymesi turi 

gerai susiformavusi  kalba. Palaipsniui mokydamasis kalbos, vaikas įgyja ne tik bendravimo, bet ir 

pažinimo įrankį. Gerai kalbantys vaikai lengviau reiškia mintis, laisviau bendrauja su kitais ir tuo 

pačiu pilniau pažįsta juos supančią tikrovę. Taisyklinga, turtinga, sklandi kalba – tikimybė, kad 

mokykloje vaikas nepatirs gimtosios kalbos, o kartais ir kitų dalykų mokymosi sunkumų. 

 

Jautriausias laikotarpis, kada žmogaus smegenyse formuojasi už kalbą atsakingos 

neuroninės jungtys, yra pirmieji penkeri vaiko gyvenimo metai. Kitaip sakant, tai - „ aukso amžius“, 

kada galime padėti tvirtus pamatus vaiko ateičiai. Reikia pastebėti, kad individuali vaikų kalbos 

plėtotė yra skirtinga: vieni pradeda kalbėti taisyklingai labai anksti, o kiti gerokai švepluoja ir 

ruošdamiesi į mokyklą. Todėl kartais juokingai, netaisyklingai  tariami mažųjų žodeliai bei garsai 

turėtų paskatinti tėvelius susirūpinti vaiko kalba. 

 

Nuo kokio amžiaus šveplavimas – problema? 

Patys pirmieji mokytojai ir pagalbininkai ugdant kalbą - tėvai. Todėl verta žinoti, keletą pagrindinių 

kalbos vystymosi  gairių. 

Trejų metų vaikas bendrauja  3-4 žodžių sakiniais, suvokia pagrindinius žodžių derinimo 

dėsningumus, supranta šnekamąją kalbą. Nors jis dar gali trumpinti žodžius, praleisti garsus, 

švepluoti, tačiau, jei mažylis neištaria garsų k,g, kiša liežuvį tarp dantų tardamas garsus s,z arba 

keičia juos į t, d  ( sako-tako, zylė-dylė ir pan. ), verta pasikonsultuoti su logopedu.  

Ketvirtųjų metų pabaigoje vaiko kalba gramatiškai gana taisyklinga, mažėja garsų tarimo klaidų. 

Nors kartais sudėtingesnių garsų  ( š,ž,č,dž,r) tarimo mokymasis sulėtėja. Tačiau vertėtų  

susirūpinti, jei vis dar painioja tarpusavyje garsus v,l, j, skardžiuosius b,d,g keičia į p,t,k. 

Penkerių metų vaiko tartis turi būti visiškai taisyklinga. Jis turi ištarti ir pačius sudėtingiausius 

lietuvių kalbos garsus c,č,dž,ch,h,f,r, pakartoti įvairaus sudėtingumo ir ilgumo žodžius 

 

Šveplavimo priežastys 

Kartais taisyklingam garsų tarimui trukdo „ prisegtas“ liežuvis. Pakėlus liežuvį aukštyn ir pažvelgus 

į veidrodį matyti, jog apatiniame liežuvio paviršiuje yra gleivinės pasaitėlis, rišantis jį prie burnos 

dugno. Kartais šis pasaitėlis būna pernelyg trumpas ir neleidžia pakilti liežuviui tariant garsus š,ž,l,r. 

Ypatingai sunku ištarti garsą r. Kadangi tariant šį garsą reikia liežuviu paliesti gomurį ir suvirpint i 

liežuvio galiuką. Jei nepavyksta to padaryti, vaikai praleidžia šį garsą, pakeičia netaisyklingu  

„vienadūžiu“ arba „ gomuriniu“r garsu, kurį yra labai sunku ištaisyti. Todėl norėtųsi priminti 

tėveliams, kad nederėtų vaiko primigtinai prašyti  pakartoti žodžius „ rrratai, rrrūmai“ ar pan., kad 

jis iš visų jėgų stengdamasis neimtų virpinti minkštojo gomurio. 

Rašytiniai šaltiniai nurodo, kad prieš porą šimtmečių pribuvėjos kirpdavo liežuvio pasaitėlį 

kiekvienam naujagimiui. Dabar tai daroma tik tada, jeigu yra būtinybė. Tačiau, jei poliežuvinis 

raištis nėra ypač trumpas ir nutariama neskubėti jo kirpti, tai liežuvio mankštos pratimus patariama  

atlikti kuo anksčiau. 

Dar viena vaikų netaisyklingos  kalbos priežastis – silpna foneminė klausa. Tai panašiai skambančių 

kalbos garsų painiojimas. Pavyzdžiui kai kurios fonemos ( kalbos garsai) vaikui skamba vienodai, 



jis negeba kontroliuoti savo tarimo ir sakydamas žodžius dažnai painioja garsus:  k-t, g-d, s-š, z-ž, 

c-č. Neišlavėjusi foneminė klausa labai apsunkina vaikų žodyno, gramatinės kalbos sandaros, 

rišliosios kalbos vystymąsi. Todėl vaikai sunkiau išmoksta rašyti, skaityti, jiems lėčiau formuojasi 

garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai. Juk  šie įgūdžiai yra būtina sąlyga išmokti rašyti.  

Kada laikas ieškoti pagalbos? 

Jei jūsų vaikui 4,5 – 5,5 metų,  atsakykite į keletą klausimų: 

 Ar vaikas sugeba papasakoti, ką veikė dieną ( darželyje, su draugais), ką matė mieste r 

pan.? 

 Ar vaikas taisyklingai derina žodžius sakiniuose, vartoja tinkamas galūnes? 

 Ar vaikas taisyklingai taria garsus? 

 Ar moka apibūdinti daiktus, nusakydamas jų formą, spalvą, paskirtį? 

 Ar vaikas kalba išplėstiniais sakiniais ( pvz., Vasarą aš buvau prie ežero ir daug 

maudžiausi“)? 

 

Kaip skatinti taisyklingą kalbą?  

 

Patikimiausias būdas visapusiškai ugdyti vaikų kalbą ankstyvojoje vaikystėje ir 

vėlesniais metais – nuolatinis bendravimas su vaiku taisyklinga, aiškia, turtinga, bet neįmantria 

kalba. Juo daugiau, juo įvairiau bendrausime  su vaiku, juo anksčiau ir tobuliau jis įsisavins 

fonetinę, žodyninę, gramatinę kalbos sandarą. Priešingai, be gero pavyzdžio, bendravimo ir 

nepakankamo rūpinimosi vaiko kalba, ji gali sutrikti arba žymiai atsilikti. Netgi kūdikius verta kuo 

daugiau kalbinti, nes jų klausa pakankamai išlavėjusi, kad suprastų, kokia intonacija yra maloni.  

Sakykite žodžius ne kūdikiškai ( apa, lialia), bet aiškiai, komentuokite veiksmus ( prausiantis, 

žaidžiant, valgant). 

Kita būtina prielaida kalbai formuotis – bendras judesių ( motorikos) vystymasis 

ikimokykliniame amžiuje. Mokslininkai nustatė, kad rankų judesiai, skatindami motorinio centro 

veiklą, labai teigiamai veikia ir kalbines galimybes.( tegul užsega ir atsega sagas, renka smulkius 

daiktus, deda dėliones). Pastebėta, kad vaikai, kuriems ankstyvajame amžiuje buvo sudarytos 

palankios sąlygos mankštinti rankų pirštus, greičiau pradėdavo taisyklingai, aiškiai kalbėti, gerai 

artikuliuoti garsus.   

Dėl vienų ar kitų priežasčių lūpų, liežuvio judesiai susiformuoja  nepakankamai 

tiksliai. Dėl to nukenčia garsų tarimas. Todėl labai naudinga vaiką skatinti  atlikti įvairius  

liežuvio ir lūpų judesius, pūtimo pratimus. Šie pratimai yra žaismingi, todėl jų pakartojimas 

vaikui nebus nei nuobodus, nei sunkus. O jeigu juos atlikdami pasitelksite eilėraštuką ar kitokį 

vaikišką kūrinėlį ir jį skaitydami suderinsite nurodytus pratimus, pirštelių judesius, mažieji  net 

nepastebės, kad yra mokomi. 

 

Pūtimo pratimai 

Pučiamos dūdelės, balionai, vėjo malūnėlis 

Pučiama oro šilta srovė, lyg norint sušildyti rankas 

Pučiamas vatos gabaliukas, neleidžiant jam nukristi ant žemės ( „sniegelis“) 

Pučiant nuritinti pieštuką ( flomasterį) į „ vartus“ 

 

Liežuvio mankšta 

„Saldainėlis“ - vaikui siūloma įsivaizduoti, kad burnoje yra čiulpinukas, liežuviu darant iškilimus už 

skruosto ir čiulpimo judesius. 

„ Laikrodukas“ – judinant liežuvį į šonus, imituojamas tiksintis laikrodis. 

„ Kalnelis“ – galiukas remiasi į apatinius dantis, liežuvis išriečiamas, tariamas garsas k. 

„ Maišom košę“ – plačiai išsižiojus liežuvis sukamas ratu. 

„ Neatidaryk durų“ – liežuvis stipriai stumiamas pro sukąstus dantis. 

„ Supynės“ – iškištas liežuvis nuleidžiamas žemys, paskui keliamas į viršų, siekiant nosį. 



„ Griovelis“ – iškišus platų liežuvį lūpos šiek tiek atkišamos į priekį, o liežuvis padaro griovelį ( 

išlaikant tokią padėtį, stengiamasi pūsti vatos gabaliuką į vartus). 

„ Laka pieną“ – imituojamas katės ar šuniuko lakimas. 

„ Samtelis“ – liežuvio galiukas ir kraštai pakilę, o vidurys įdubęs, kaip samtis.  

„ Skani uogienė“ – judesiu iš viršaus į apačią aplaižoma viršutinė lūpa. 

„ Valau dantukus“ – pravėrus burną liežuvio galiuku „ valomi apatiniai dantys iš vienos pusės į kitą, 

o paskui – iš apačios į viršų. 

„ Kalakutas“ – Vertikaliais nenutrūkstamais judesiais liežuviu glostoma viršutinė lūpa. Tempas 

greitinamas, įjungiamas balsas (bl,bl,bl). 

„ Dažau namelio lubas“ – liežuvio galiuku darant judesius pirmyn ir atgal liečiamas gomurys. 

„ Arkliukai bėga“ – pliaukšėti liežuviu, stengiantis jį kuo aukščiau pakelti ir kuo stipriau prispausti 

prie kietojo gomurio. 

„ Grybukas“ –plačiai išsižioti, liežuvį pakelti ir prispausti prie gomurio. Ištemptas poliežuvinis 

raištis primena grybo kotelį, o liežuvis – kepurėlę. 

 

Lūpų mankšta                                                                                              

„ Pastatykim tvorelę“- viršutiniais dantukais kramtoma apatinė lūpa. „ Gaisrinės sirena“ – sukandus 

dantukus, lūpos ištempiamos į šalis, paskui atkišamos į priekį tarsi pučiant dūdelę, mėgdžiojama 

gaisrinės sirena, tariant y-ū-y-ū. 

„ Arkliukas prunkščia“ – pučiant oro srovę, virpinamos lūpos. 

 

Akivaizdu, kad visi šie pratimai yra žaismingi , turi pavadinimus. Todėl mankštinti lūpas, liežuvį 

bei miklinti pirštukus galima labai kūrybingai. Derinant smulkiosios motorikos lavinimą su 

artikuliaciniais pratimais, galima kurti įvairias istorijas. Iš pradžių vaikas gali klausytis pasakos ir 

mėgdžioti suaugusiojo rodomus judesius, įsimindamas, kurioje vietoje koks judesys tinka. Vėliau ir 

pats gebėtų pasakoti istoriją, iliustruodamas pirštų ir liežuvio judesiais. 

Kaip jau minėjome, būtina  skaitymo ir rašymo įgūdžių  formavimo sąlyga –gerai išlavėjusi 

foneminė klausa. Todėl labai svarbu kuo anksčiau atskleisti ir šalinti foneminės, kalbinės klausos 

sutrikimus, mokyti garsinės analizės ir sintezės. Atlikę keletą nesudėtingų pratimų su žaidybiniais 

elementais, tėveliai nesunkiai įsitikins, ar gerai išlavėjusi vaiko klausos dėmesys, atmintis: 

 

 „Ką girdi?“ -  pasiūlykite įsiklausyti, kokie garsai sklinda iš gatvės, kitos patalpos ir pan. 

„Koks daiktas skamba?“ - belskite pieštuku į stalą, stiklinę, puoduką arba barškinkite raktus, 

degtukų dėžutę, barškučius, glamžykite popierių ir t.t. Vaikui liepkite įsiklausyti ir įsiminti. Po to 

liepkite jam užsimerkti, dar kartą įsiklausyti ir spėti, kas skambėjo. 

Balso lavinimas – mokykite skirti balso garsumą, aukštumą, intonaciją. 

„Kas netinka  būti kartu?“ – tarkite keletą skiemenų, o vaikas įsiklausęs tegu pasako, kurį iš jų 

tariate kitaip ( sa-sa-sa-ša, pa-pa-ba-pa ir pan.). 

„Sugauk garsiuką“ – pagal susitarimą, vaikas iš pasakytų eilės garsų išskiria garsą , pvz., ū ( 

sakote a,i,ė,ū) Suploja išgirdęs tą garsą. 

„Koks pirmas žodžio garsiukas?“ – aiškiai sakote žodį ( pradėkite nuo lengvesnių), o vaikas 

pasako, kokį girdi pirmą garsą. 

 

Tai tik keletas patarimų. Mieli tėveliai, jei jums iškilo abejonių dėl vaiko kalbos vystymosi, 

pasitarkite su logopedu. Konsultuodamiesi  gausite daugiau atsakymų į jums rūpimus klausimus. 
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