
  Tai vaikų  ir suaugusiųjų, turinčių 

normaliai inervuojamą  artikuliacijos a-

paratą  ir pilnavertę klausą, tarimo trū-

kumai. Kitos dislalikų  kalbos sistemos 

grandys - leksika, gramatika, rišli kalba plė-

tojasi normaliai. Dislalija žymimi garsų ta-

rimo trūkumai: iškraipymas, stabilus keiti-

mas, painiojimas bei praleidimas.   

        Ankstyvojoje vaikystėje vaikai  taria 

netobulai, tačiau jų tarimo trūkumai yra fi-

ziologiniai, nulemti amžiaus ypatybių. Tokie 

trūkumai išnyksta savaime. Dislalija - tai 

tokie tarimo trūkumai, kurių negalima patei-

sinti amžiaus ypatybėmis. Be to, dislalija 

apibūdina dar ir tai , kad ji, vaikams augant, 

neišnyksta savaime.    

        Vaikai kalbėdami dali visai praleisti kai 

kuriuos garsus, pakeisti juos lengvesniais, 

iškraipyti jų artikuliaciją, gali painioti tarpu-

savyje panašius garsus ir t.t.  

        Skiriamos funkcinė ir mechaninė disla-

lijos.  

        

Funkcinė dislalija - nebūna  nei cerebrinių, 

nei organinių pakitimų. Priežastys gali būti 

įvairios: bendras vaiko fizinis nusilpimas, 

dėl somatinių ligų, intensyviai plėtojantis 

kalbai,  sulėtėjusi psichinė raida, foneminės 

klausos trūkumai, netaisyklingas aplinkinių 

tarimo pamėgdžiojimas, kai artimieji neska-

tina tobulesnio vaiko tarimo, o žavisi ir pa-

mėgdžioja klaidingą tarimą, dvikalbystė.  

     Funkcinės dislalijos atveju nėra organinių 

centrinės nervų sistemos trūkumų bei artiku-

liacinio aparato pakenkimų, kurie kliudytų 

atlikti tarimui reikalingus kalbos organų jude-

sius. Vaikas gali neskirti garsų dėl kalbinės 

klausos nepakankamo išlavėjimo arba nemo-

kėti jų tarti. Pagal tai, kurios iš tų grandžių 

trūkumai vyrauja, skiriamos akustinė fonemi-

nė, artikuliacinė foneminė ir artikuliacinė fo-

netinė dislalijos.  

     

 Akustinė foneminė dislalija - atsiranda tada, 

kai nesugeba atrinkti reikiamos informacijos 

pagal fonemų akustinius požymius. Vaikai 

neskiria fonemų, pagal kurį nors vieną akusti-

nį požymį , kai kiti požymiai tokie pat. Tokiu 

atveju vaikas nebegali kontroliuoti savo tari-

mo ir atsitiktinai ištaria tai vieną, tai kitą iš 

painiojamų garsų. 

    

 Artikuliacinė foneminė dislalija.  Artiku-

liacinio aparato anatominių  bei inervacijos 

trūkumų nėra. Tai garsų tarimo trūkumai atsi-

radę dėl nepakankamai išlavėjusios fonemi-

nės klausos. Panašios artikuliacijos garsai  

painiojami. Vietoj dviejų skirtingų garsų ta-

riamas vienas. Kalbėdami vaikai nuolat keičia 

vienus garsus kitais.  

Garsai tariami netinkamai, iškreiptai.  

    

Artikuliacinė fonetinė dislalija. Tai garsų 

tarimo trūkumai , atsiradę  dėl netinkamos 

artikuliacijos. Garsai tariami netaisyklingai, 

iškreiptai.  Šių vaikų nepakankamai išlavėjęs 

artikuliacinis  aparatas. 

  

     Mechaninė dislalija - atsiranda dėl ana-

tominių kalbos organų trūkumų. Dažniausiai 

garsai netaisyklingai tariami dėl žandikaulių, 

dantų, gomurio pažeidimų. Normaliai sukan-

dus krūminius dantis, viršutiniai priekiniai 

dantys šiek tiek dengia apatinius. Lygiai su-

kandus priekinius, tarp viršutinių ir apatinių 

krūminių dantų būna siauras plyšelis. Kartais 

žmogus lygiai sukąsti priekinių dantų  negali. 

Priekin išsikiša viršutinis (prognatija) ar apatinis 

(progenija) žandikaulis. Pasitaiko atviras priekinis 

sukandimas, kai,  sukandus krūminius dantis, tarp 

priekinių lieka tarpas. Gali būti abipusis ar vien-

pusis atviras šoninis sukandimas. Taisyklingai 

tarti kartais trukdo netinkamai išaugę dantys, per-

nelyg atkištas arba pernelyg žemas, plokščias 

gomurys. Šie trūkumai išsivysto vaikui augant ar 

įgyjant po traumų, ligų. Sukandimo trūkumus tai-

so ortodontai. Sėkmingiausiai jie koreguojami 

vaikystėje (nuo 5 - 6 iki 12 - 15 metų).  

      Nereti garsų tarimo trūkumai dėl liežuvio de-

fektų. Gali būti per didelis, nepaslankus, ar per 

mažas liežuvis, trumpas poliežuvinis raištis, truk-

dantis pakelti liežuvį viršun, iškišti.  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Joniškio švietimo centro PPT  

logopedė  Laima Paulauskienė 

Tel. (8-426) 66038, . (8-426) 66061 

logolaima@gmail.com 
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