
Namuose, kai vaikutis pailsėjęs ir gerai nusiteikęs, kartu įsitaisykite priešais 

veidrodį ir pasekite vieną iš pasakėlių, kurios metu drauge atlikite artikuliacinio 

aparato ( liežuvio, lūpų, smakriuko, gomurio) judesius. Kiekvieną sykį pasakėlę 

galite kartoti, sekti kitą arba sukurti patys.  

Gerų emocijų! 

 
                    Gyveno kartą katinėlis. Jis buvo labai linksmas. Katinėlis mėgo šypsotis ir bučiuoti visus savo 

draugus (lūpos įtempiamos šypsenai, po to atkišamos stipriai į priekį. Pakartojant kelis kartus).  

Nuo šypsenėlės jo lūpytė kartais įplyšdavo ir labai skaudėdavo. Todėl ją paslėpdavo ir 

aplaižydavo (iškišamas platus liežuvis ir juo uždengiama viršutinė lūpa. Palaikius kelias sekundes, lūpa 

aplaižoma, lėtais judesiais braukiant per ją liežuviu).  

Išalkęs katinėlis lakdavo pienelį (greitais judesiais judinamas liežuvis, imituojant katės lakimą).  

Sočiai prilakęs, katinėlis nusilaižydavo išteptą nosytę (keliamas liežuvėlis aukštyn, bandant 

pasiekti juo nosį).  

Katinėlis norėjo būti didelis ir laukė kada išdygs visi dantukai (lėtai, neskubant braukoma 

liežuviu per viršutinius dantis).  

Mama katė labai mylėjo savo katinėlį ir dažnai jį glostydavo (liežuvio galiuku pirmyn – atgal 

braukiama per kietąjį ir minkštąjį gomurį).  

O kai katinėlis pavargdavo – susirangydavo į savo guolį ir saldžiai užmigdavo (iškišamas 

liežuvis, pakeliamas liežuvio galiukas ir kraštai, vidurys nuleistas. Taip padaromas samtelis). 

 

 

 
 

 Nutirpo sniegas. Į mišką atkeliavo pavasaris. Nubudo ilgai miegojęs meškiukas Rudnosiukas 

(keletą kartų plačiai išsižiojama, imituojant nusižiovavimą).  

Išbėgo į kiemą pasidžiaugti šviečiančia saulyte (keliamas liežuvis į viršų), pasižiūrėjo ar dygsta 

žolytė (nuleidžiamas liežuvis žemyn).  

Rudnosiukas pamatė gėlytę ir uosto ją (stipriai įkvėpus tarti a-a-a).  

Nutarė suskaičiuoti gėlytės žiedlapius (liežuviu liečiami iš eilės viršutiniai dantukai), atsigerti rasos 

lašelių (keletą kartų liežuvis greitai iškišamas, įsivaizduojant kad ant jo nukrito lašelis, ir vėl įtraukiamas į 

burną).  

Atsigėręs nusilaižo lūpytes (lėtais judesiais aplaižomos lūpos), pasižiūri į laikroduką (greitais 

judesiais liežuvis judinamas į šonus nuo vieno lūpų kampo link kito).  

Vėlu, laikas bėgti namo. 

 



 

 

 
Vieną ankstyvą rytą maži nykštukai išsiruošė pasivaikščioti. Atidarė namelio duris (išsižiojama), 

iškišo galvelę, pasižiūrėti ar šiltas oras ( iškišamas liežuvis), ar šviečia saulytė ( pakeliamas liežuvis aukštyn, 

siekiant nosį), ar sausa žemelė (nuleidžiamas liežuvis žemyn, bandant pasiekti smakrą).  

Nubėgo nykštukai takeliu į mišką (pacaksima liežuviu).  

Miške sutiko vilką. Vilkas piktai sustaugė (lūpos dūdele, ištęstai tariama ū-ū-ū).  

Sutiko kiškutį. Kiškutis linksmas – šypsosi ( lūpos ištemptos plačiai šypsenai).  

Nykštukai keliavo toliau ir priėjo upelį. Susėdo ant kranto ir klausosi upelio dainelės (liežuvis 

atremtas į apatinius dantis, dantys sukasti, lūpos plačiai šypsosi, švelniai tariamas ištęstas garsas s-s-s).   

Pasiklausę upelio dainelės nykštukai nubėgo į pievą. Pievoje kvepia gėlytės. Nykštukai jas uosto 

(giliai įkvepiama per nosį, iškvepiama per burną, tariant ištęstą a-a-a). 

  Ilgai keliavę ir nuvargę nykštukai sugrįžo namo. Išsivirė skanios aviečių arbatos (aplaižomos lūpos) 

ir nuėjo miegoti (pažiovaujama).  

 

 

                                              Sėkmės!  

                                                                                    Logopedė Rasa 

 

 

 


