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Informacinė atmintinė tėvams, padėsianti vaikus mokytis garsą c 

 

Artikuliacinės mankštos pratimai 

 

 Pliaukšėti liežuviu, spyruokliuojant jis spaudžiamas prie viršutinių 

dantų. 

 Tarti garsas t, priekinę liežuvio dalį tvirtai prispaudžiant prie 

viršutinių dantų ir staigiai pučiant stiprią, siaurą oro srovę. Turi 

pasigirsti garsų junginys ts, Panašus į c. 

 Jei taip nesiseka, tada tariam t ir s garsus, palaipsniui artinam jų 

artikuliaciją ir užbaigiant staigiu, trumpu garsu c, stipriai papučiant 

siaurą, šaltą oro srovę į liežuvio galiuką, prispaustą prie viršutinių 

dantų: t—s, t—s, t-s, ts, c. 

 Tariamas priebalsių junginys p t... pt..., staigiai papučiant orą. 
 

Taisyklingai tariam garsą c 

 

 

Tariant garsą C: 

- lūpos nežymiai įtempiamos į šypseną; 



- dantys beveik sukąsti; 

- priekinė liežuvio dalis remiasi į viršutines dantenas ir sudaro uždarumą (kaip garsas 

t), kuri tariant sklandžiai pereina į ankštumą (kaip garsas s) 

- liežuvio kraštai liečia kietojo gomurio pakraščius; 

- oro srovė stipri, tvirta ir šalta; 

- tarimas trumpas ir staigus. 

 

Garso c įtvirtinimas skiemenyse 

ats, ac, ots, oc, ac, oc, uc, ūc, ec, ėc, ic, 

yc 

aca, oco, ucu, ūcū 

ac ec aca aca-ca ca ce-cė 

oc ic oco oco-co co cu-cū 

uc ac ucu ucu-cu cu ec-ėc 

Kac kac, kuc kuc, kic kic, bac bac. 

 

ece ece-ce   ce  ce-cė 

ėcė ėcė-cė   cė  cė-ce 

ici  ici-ci     ci   ci-cy 

ycy ycy-cy  cy  cy-ci 

cyp cyp 

 

Garso c įtvirtinimas odžiuose 

Kac kac, actas, kuc kuc, kic kic, Mickute, 

bac, škac, capt, cakt, carai, Nica, Coliukė, 

hercogai, coliai, cukrinė, prancūzai, cvakt, 

cvangt.  

 

Actas, caksi, capsi, princas, Vincas, 

colis, cukrus, prancūzas, centras, 

cechas, receptas, koncertas, princesė, 

procentas, ciepsi, ciklonas, cinamonas, 

esencija, ciklamenas, cinkas, cirkas, 

cisterna, narcizas, pacientas, ovacijos, 

sekcija, specialus, konstitucija, 

konsultacija, motociklas, Sicilija, cyplys, 

Cvirka.  

Garso c įtvirtinimas sakiniuose 

Mama pirko .  šaukiame – kac 

kac. Pirkome . Cukrų supylėme į 

. Katinukas tik capt ir pagavo

. Lietaus    caksi: cakt, cakt, 

RUNCĖ 

 
- Runce, Runce, kur buvai? 

- Kamarėlej. 

- Runce, Runce, ką ten veikei? 

- Pienelį lakiau.  

- Runce, Runce, o man palikai? 

- Palikau. 

- Runce, Runce, o kaip tu lakei? 

Liks, liks, liks – ir...nebeliko. 

Cirkas 

Cirke rodė juodą katę, 



cakt.  

 

Cypė pelės ją pamatę. 

Cypkit pelės džiaugsmui savo 

Cirkas cirkas atvažiavo. 

 

Pagal literatūrą parengė logopedė Rasa Kasparienė (2021). 

 


