
DISLALIJA (graikiškai dis- priešdėlis, 

žymintis atskyrimą, neigimą, lalia- kalba, 

šneka) arba šveplavimas pastovus, 

netaisyklingas kalbos garsų tarimas.  

GARSAI GALI BŪTI: 

1. Praleidžiami (ratas→ atas, lapė→ 

apė, suknelė→ sunelė) 

2. Keičiami kitais (šoka→ soka, 

žiogas→ ziogas, rūta→lūta, joja→ liolia, 

sesutė→šešutė).  

3. Iškreipiami (garsas nėra tikslus). 

Garsų iškraipymo atvejai: 

 Tariant garsus s, z, c, š, ž, č, dz, dž 

liežuvio galiukas iškišamas tarp dantų arba 

atitraukiamas atgal, arba oro srovė eina pro 

šonus. 

 Tariant garsus s, z, c, dz liežuvio 

galiukas atitraukiamas atgal, kyla prie kietojo 

gomurio ir garsai įgauna šnypštimą. 

 Tariant garsą r nevirpa liežuvio 

galiukas arba virpa minkštasis gomurys, 

liežuvio šonai, skruostai, tarp lūpų iškištas 

liežuvio galiukas 

 Minkštinami kietieji priebalsiai (lova→ 

liova, laivas→ liaivas, šukuoja→šiukuoja, 

žuvytė→žiuvytė) 

 

Kalbėdamas vaikas gali keisti garsus 

nuolat arba atsitiktinai, kai atskirą (izoliuotą) 

garsą ir garsą nesudėtingos struktūros 

žodžiuose ištaria taisyklingai (šoka, šaka, 

muša), o sudėtingesniuose žodžiuose jį 

pakeičia kitu (paukštelis→paukstelis, 

nykštukas→ nykstujas ir pan). 

Iki 4–5 metų vaikas dažnai nemoka 

artikuliuoti kai kurių kalbos garsų. Mažiesiems 

paprastai būna sunku ištarti: š, ž, č, dž, s, z, c, 

dz, f, r, l. Garsas r kartais atsiranda tik šeštųjų 

gyvenimo metų pabaigoje. Tokie kalbėjimo 

netikslumai yra vadinami fiziologiniu 

šveplavimu ir nelaikomi sutrikimu. Vaikas 

pamažu ima suvokti savo ir taisyklingai 

kalbančių žmonių tarimo skirtumus, bando 

pakartoti suaugusiųjų tariamus garsus, kalbos 

padargų judesiai tikslėja ir šveplavimas savaime 

išnyksta. 

Jei penkerių metų amžiaus vaikas iškraipo 

žodžius, garsus taria netaisyklingai, sukeitinėja 

juos vietomis ar praleidžia, būtina konsultuotis 

su logopedu. Jokiu būdu negalima laukti, kol 

vaikas „išaugs“ kalbos trūkumus. Ilgainiui 

netaisyklingas tarimas įsitvirtina ir jį pašalinti 

tampa žymiai sunkiau. Pradėjęs lankyti 

mokyklą, vaikas, kuris turi garsų tarimo 

trūkumų, patirs sunkumus mokydamasis skaityti 

bei rašyti. Todėl tarimo sutrikimus būtina šalinti 

dar ikimokykliniame amžiuje 

 

DISLALIJOS PRIEŽASTYS 

1. Kalbos padargų trūkumai: 

 Per daug storas, mėsingas liežuvis 

 Trumpas liežuvio pasaitėlis 

 Per daug atsikišęs viršutinis arba 

apatinis žandikaulis 

 Netaisyklingas sąkandis 

 Netinkamai išaugę dantukai ar jų 

nebuvimas 

 Įgimti arba įgyti lūpų bei gomurio 

trūkumai (plyšiai, nesuaugimai) 

 Nepakankamas lūpų ir liežuvio 

judrumas 

2. Adenoidai, polipai 

3. Nepakankamas bendras vaiko fizinis 

išsivystymas 

4. Kūdikystėje ar ankstyvoje vaikystėje 

persirgtos sunkios ligos 

5. Nepakankamai išlavėjusi foneminė 

klausa (vaikai neskiria panašiai 

skambančių garsų, pvz.: s-š, z-ž, r- l, 

c-s, ir pan.) 

6. Netinkama kalbinė aplinka: 

 suaugusieji neskatina vaiko 

taisyklingai kalbėti 

 suaugusieji pamėgdžioja vaiko 

klaidingą tartį 

 ilgalaikis vaiko bendravimas su 

mažesniais vaikais, kurių 

taisyklinga tartis dar 

nesusiformavusi 

 šeimos narių kalbos trūkumai 

7. Paveldėjimas 



PATARIMAI: 

 apžiūrėkite vaiko kalbos padargus- lūpas, 

liežuvį, žandikaulius, dantis, jų skandį, 

kietąjį ir minkštąjį gomurį, liežuvio 

pasaitėlį. Atkreipkite dėmesį į jų būklę- 

paslankumą, judrumą, tikslumą. 

 

 Pastebėjus žandikaulio ir skandžio 

trūkumus kreipkitės į chirurgą ortodontą. 

Šie trūkumai šalinami 5- 6 ir 12-15 

gyvenimo metais. 

 

 Liežuvio pasaitėlį atpalaiduoti tikslinga dar 

fiziologinio šveplavimo laikotarpiu (3- 4 

gyvenimo metais), kad vėliau tai 

netrukdytų taisyklingam garsų tarimo 

mokymuisi. Šią procedūrą atlieka 

stomatologas chirurgas. 

 

 Jei pastebėjote, kad vaikas miega išsižiojęs, 

jam sunku giliai kvėpuoti pro nosį, o 

liežuvio galiuką, tardamas garsus, iškiša 

tarp priekinių dantų- kreipkitės į gydytoją 

otorinolaringologą (LOR). Galbūt mažylį 

kamuoja adenoidai (polipai)? 

 

 Jei vaikas turi kalbos sutrikimų, 

netaisyklingai taria garsus, juos iškraipo, 

keičia kitais ar praleidžia, jam būtina 

logopedo pagalba. Specialistas ne tik ištirs 

vaiko kalbą, bet ir paaiškins, kaip dirbti su 

juo namuose, patars, kaip išvengti ateityje 

galinčių kilti skaitymo ir rašymo problemų. 

 

 Neverskite vaiko kartoti garsų, kurių jis dar 

nemoka taisyklingai ištarti, ar žodžių su 

šiais garsais. Tai gali ir pakenkti, nes 

vaikas, nemokėdamas tikslių judesių, gali 

išmokti tarti netaisyklingą garsą. 

 

 Šalinant kalbos sutrikimus, būtina 

reguliariai ir sistemingai lankytis pas 

logopedą, atlikti jo nurodytas užduotis, 

kontroliuoti vaiko kalbą, atkreipiant jo 

dėmesį į taisyklingą garsų tarimą. 

 

 Nebarkite vaiko, jei jis netaisyklingai 

taria garsus. Paaiškinkite, kaip reikėtų 

garsą ištarti, paprašykite vaiką jį 

pakartoti. 

 

 Jei vaikui sunku ištarti daugiaskiemenį 

žodį, pasiūlykite žiūrėti Jums į lupas ir 

lėtai, skiemenuodami jį tarkite. Tarkite 

skiemenuodami žodį kartu su vaiku. 

 Dėmesio, pastabumo, mąstymo, 

girdimojo suvokimo, foneminės klausos, 

bendrosios, pirštų bei kalbos padargų 

motorikos lavinimas padės greičiau 

pašalinti tarimo sutrikimus, o dažnai ir jų 

išvengti. 
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Atmintinė 4 - 7 metų vaikų 
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