
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJA 

 

 

Informacinė atmintinė tėvams, padėsianti vaikus mokytis garsą ž 

 

Artikuliacinės mankštos pratimai 

 

„Varlytė-drambliukas“ 
  

 
 

 

    Liežuvėlis turėjo du draugus Drambliuką ir 
Varlytę. 
Pratimo aprašymas 
 Vienas – nusišypsom ir parodom 
sukastus dantukus. 
 Du – atkišame lūputes pirmyn. 
 Pratimą kartojame 5 – 6 kartus. 

.  

„Valom dantukus“ 
 
 

 

 

Prieš miegą Liežuvėlis išsivalo dantukus. 
Išsivalykim dantukus ir mes. 
Pratimo aprašymas 
 Nusišypsoti, išsižioti ,liežuvio 
galiuku stipriai „išvalyti“ viršutinius  dantukus į 
kairę ir į dešinę puses kol suskaičiuojam iki 6 – 
10. 
  

 
 

 

„Skani uogienė“ 
 

 

 

      Valgo Liežuvėlis su mama blynus su uogiene 
ir visas lūpas išsitepė. Reikia lūpas kruopščiai 
nulaižyti. 
Pratimo aprašymas 
 Nusišypsoti, prasižioti. Ratu 
nulaižyti viršutinę ir apatinę lūpas į vieną ,o 
paskui į kitą pusę. 
 Pratimą karti 4 -5 kartus. 
 

  
 



        Atidžiai pažiūrėkim ar visą uogienę nulai- 
žėm. Oi, dar liko ant viršutinės lūpos. Reikia 
nulaižyti. 

 

„Parašiutininkas“ 
 

 
 

 

    Liežuvėlis pamatė iš dangaus besileidžian-tį 
parašiutininką. 
 
Pratimo aprašymas 
    Iškiškime platų liežuvį. Jį kelkime į viršų ir 
uždenkime viršutinę lūpą.Ant nosytės galiuko 
uždedame vatą. Pučiame vatą nuo nosytės. 
 

 

 

 

 Garsas Ž tariams kaip ir Š tik virpa balso stygos. Vieną ranką vaikas priglaudžia prie 

logopedės ar tėvelių gerklų, kitą prie savo ir bando tarti Ž. Vaikas jaučia suaugusiųjų balso stygų 

virpėjimą ir bando pats taip tarti. Turėtų pavykti ištarti Ž šitokiu būdu. 

Garso Ž tarimas skiemenyse 

 

 
Ža, žo, žu, žū 

Žu, ža, žo, žu 

Že,že, že, žė, 

Aža, ožo, užu, ūžū 

Žai, žau, žie, žuo 

 

 

 Garso Ž tarimas atvirų skiemenų žodžiuose 

 

Žabai, žada, aviža, maža, žara, pižama, daržovė, žolė, žolynai, daužo, dažo, laižo, lūžo, 

žuvo, vežu, žuvytė, žuvo, dažai, žaibai, žaibuoja, užauga. 

                                           



Garso Ž įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose 

 

Žaliuoja beržai. Žvalgai žvalgo kelią. Mažoji Onelė rauna žalią žolelę. Žvakė baigia degti. 

Žvejai žuvavo Žuvinte. Ūžauja vėtra. Žvanga žvangučiai. Žalia rūtelė dygo, žalia rūtelė 

žaliavo. Vaikai užkūrė laužą. 

                       

Minkštojo garso Ž‘ tarimo mokymas, įtvirtinimas žodžiuose 

Želia, žemė, žemuogė, ženklai, žeria, žengia, birželiai, darželiai, ežerai, želatina, želdiniai, 

želmuo, želė, žemaitė, žėlė, žėrė, žiba, žemuma, žiba, žino, žirniai, žiro, žibalinė, žiburiai, žinia, 

žinovai, žirafa, daržinė, pažiba.  Biržai, boružė, dažė, daužė, laižė, raižė, rožė, vežė. 

 

Minkštojo garso Ž‘ tarimo mokymas, įtvirtinimas junginiuose su priebalsiais 

Žvengia, žvejai, žvelgia, žvėrynai, žvėreliai, žvigdo, žvilga, žvirbliai, žvynai, žlibina, žvynuota, 

žlega, žlėgė, žlega, žlegėjo, žliaugia, žnybia, gergždėjo, kregždė, veržlė. 

 

Minkštojo garso Ž‘ tarimo mokymas, įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose 

Darželyje pražydo aguona. Afrikoje gyvena žirafa. Ant berželio tupi žvirbliai. Žiba žiburėliai. 

Žydi žibuoklė. Žvengia žirgeliai, nori avižėlių. Atėjo žiemužėlė. Žėri, žiba žvaigždelė. Žvirbliai 

renka žirniukus. 

 

Kietųjų ir minkštųjų garsų Ž – Ž‘ diferenciacija sakiniuose 

Žaliuoja ąžuolai. Žvejai gaudo žuvį. Tvorą tveria žaliai. Želia žalia žolė. Lietuvoje daug ežerų, o 

ežeruose daug žuvų. Patinka tavo dainužėlė, žymėta mėlynu žaibu. Žvilga sniegas, vėjas ūžia. Moki 

žodį- žinai kelią. 

Garsų Š- Ž diferenciacija 

 

Ša- ža, šo- žo, šu- žu, šū- žū 

Žė-šė, ži- ši, žy- šy, žai- šai 

Žuo – šuo, žui- šui, šia- žia 

 



Žio- šio, žiu- šiu, žiū- šiū, žei- šei, žie – šie 

Žala- šąla, žalia- šalia, žara- šaka 

Žabarai- šapalai, grąža- trąša, aviža- afiša 

Žolinėja- šokinėja, žolelė- šoneliai 

Dažo- tašo, vežu- nešu, žūva- šūviai 

Žeria- šeria, ežerai- ešeriai, eželė- pušelė 

Žilo – šilo, žyla- šyla, brėžia- piešia 

Ošia žalia pušelė. Žaneta gražiai rašo. Mokiniai užkūrė laužą. Kvepia žali šilai. Žiemai veža pašarą. 

Žirgai šuoliuoja į ganyklą. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ŽVAKIDĖ ŽVIRBLIS VĖŽLYS ŽVAIGŽDĖ DROŽTUKAS ROŽĖ 

 

 

 

 

 

 

ŽIRAFA BORUŽĖ DĖŽĖ PIŽAMA ŽEMUOGĖ ŽIOGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEMĖ ŽIBUTĖS ŽIŪRONAI ŽUVIS ŽĄSIS EŽYS 

 

 

 

Pagal literatūrą parengė logopedė Rasa Kasparienė (2021). 

 

 



 


