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KALBĖJIMO IR KALBOS 
SUTRIKIMAI
„Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, grupių nustatymo ir jų 
specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į 
lygius tvarkos aprašas“
2011m. Liepos 13d. įsakymu
Nr.V-1265/V-685/A1-317

SĄVOKOS:
Kalba – lingvistinių ženklų sistema.
Žodinė minčių reiškimo sistema.
Kalbėjimas – minties reiškimas
žodžiu. Žodžių tarimas. Dalijimasis
mintimis (funkcija).
Komunikacija – bendravimas, ryšiai,
susisiekimas žodžiu (procesas).
Žodis – komunikacijos priemonė.



Fonetiniai sutrikimai
Kalbėjimo sutrikimai 
Tai įvairūs garsų tarimo, sklandaus kalbėjimo ir
balso sutrikimai, kai girdimasis suvokimas yra
išlavėjęs.
Fonetiniai sutrikimai
Garsų tarimo sutrikimai, kai girdimasis
suvokimas yra pakankamai išlavėjęs.

ESANT ŠIAM SUTRIKIMUI, IŠVADOS 
FORMULUOTĖ

 Fonetinis sutrikimas (fonetinė artikuliacinė
dislalija)

 Fonetinis sutrikimas (hipotoninė dizartrija)
 Fonetinis sutrikimas (hipertoninė dizartrija)
 Fonetinis sutrikimas (mišri dizartrija)
 Fonetinis sutrikimas (organinis 

hipernosinumas)



Sklandaus kalbėjimo sutrikimai

Sklandaus kalbėjimo sutrikimai – tai įvairūs
kalbos tempo ir ritmo sutrikimai, dėl kurių
sutrikdyta kalbinė motorika, bendravimas,
vyksta asmenybės pokyčiai.

ESANT ŠIAM SUTRIKIMUI, IŠVADOS 
FORMULUOTĖ

 Kalbėjimo tempo sutrikimas (patologinė 
greitakalbystė)

 Kalbėjimo tempo sutrikimas (patologinė 
lėtakalbystė)

 Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis
mikčiojimas)



Balso sutrikimai

Balso sutrikimai – tai visiškas ar dalinis
fonacijos sutrikimas dėl anatominių ar funkcinių
balso aparato pasikeitimų.

ESANT ŠIAM SUTRIKIMUI, IŠVADOS 
FORMULUOTĖ

 Balso sutrikimas (funkcinis 
hipernosinumas)

 Balso sutrikimas (disfonija)
 Balso sutrikimas (afonija)
 Balso sutrikimas (fonastenija)
 Balso sutrikimas (patologinė balso 

mutacija)



Kalbos sutrikimai – tai visos kalbos sistemos
ar jos dalies sutrikimai, kai asmuo turi sunkumų
dėl kalbos išraiškos ar/ir kalbos suvokimo, bei
rašytinės kalbos sutrikimai kaip sakytinės
kalbos sutrikimų pasekmė.
Problema pasireiškia:
*garsų tarime;
*foneminėje klausoje;
*žodyno plėtotėje;
*gramatiniame kalbos taisyklingume;
*rišliojoje kalboje.
**rašomojoje kalboje- skaityme, rašyme.



Fonologiniai sutrikimai

Fonologiniai sutrikimai – garsų tarimo
trūkumai, kai sutrikęs girdimasis suvokimas ar
nesusiformavę garsų artikuliavimo vaizdiniai.

ESANT ŠIAM SUTRIKIMUI, IŠVADOS 
FORMULUOTĖ

 Fonologinis sutrikimas (foneminė akustinė 
dislalija)

 Fonologinis sutrikimas (foneminė 
artikuliacinė dislalija)

 Fonologinis sutrikimas (hipotoninė
dizartrija)

 Fonologinis sutrikimas (hipertoninė 
dizartrija)

 Fonologinis sutrikimas (mišri dizartrija)
 Fonologinis sutrikimas (organinis 

hipernosinumas)



Kalbos neišsivystymas
Kalbos neišsivystymas – tai visos kalbos sistemos –
fonetikos, leksikos, gramatikos, rišliosios kalbos –
sutrikimas (žymus, vidutinis, nežymus).

ESANT ŠIAM SUTRIKIMUI, IŠVADOS 
FORMULUOTĖ
 Nežymus ( vidutinis, žymus) kalbos neišsivystymas 

(kalbos išraiškos sutrikimas) 
 Nežymus ( vidutinis, žymus) kalbos neišsivystymas 

(kalbos  išraiškos   sutrikimas;    (hipotoninė , 
hipertoninė,  mišri)  dizartrija)

 Nežymus ( vidutinis, žymus) kalbos neišsivystymas 
(organinis hipernosinumas)

 Nežymus ( vidutinis, žymus) kalbos neišsivystymas 
(kalbos suvokimo sutrikimas)

 Nežymus ( vidutinis, žymus) kalbos neišsivystymas 
(kalbos išraiškos  ir suvokimo sutrikimas) 

 Nežymus ( vidutinis, žymus) kalbos neišsivystymas 
(kalbos  išraiškos  ir suvokimo sutrikimas, hipotoninė
(hipertoninė, mišri) dizartrija )

 Nežymus ( vidutinis, žymus) kalbos neišsivystymas 
(hipotoninė (hipertoninė, mišri) dizartrija)

 Nežymus ( vidutinis) kalbos neišsivystymas ir 
mikčiojimas



Kalbos netekimas

Kalbos netekimas – visiškas ar dalinis
gebėjimo kalbėti ar/ir suprasti kalbą praradimas.
Galimi šio pogrupio sutrikimai: totalinė,
sensorinė, akustinė mneminė, semantinė,
dinaminė afazija.

ESANT ŠIAM SUTRIKIMUI, IŠVADOS 
FORMULUOTĖ

 Kalbos netekimas (totalinė afazija)
 Kalbos netekimas (sensorinė afazija)
 Kalbos netekimas (akustinė mneminė

afazija)
 Kalbos netekimas (semantinė afazija)
 Kalbos netekimas (dinaminė afazija)



Sulėtėjusi kalbos raida
MOKYMOSI SUNKUMAI
Sulėtėjusi raida – sunkumai išryškėja iki 7-8 m

amžiaus ir pasireiškia atsilikimu nuo bendraamžių bent
vienoje iš sričių: pažintinės, motorikos, komunikacijos,
savitvarkos, socialinės ir emocinės.

ESANT ŠIAM MOKYMOSI SUNKUMUI, IŠVADOS 
FORMULUOTĖ

 Sulėtėjusi kalbos raida
P.S. Rekomenduojama rašyti vaikams iki 4-5 metų, kai
logopedas vertinimą atlieka pirmą kartą ir negali
tiksliai nustatyti kalbos neišsivystymo ar abejoja dėl
jo. Visada skiriamas pakartotinis vertinimas po 1
metų ir tikslinama išvada. Įvertinus pakartotinai,
ypatingais atvejais, kai per tuos 1 metus ugdymas dėl
tam tikrų priežasčių nebuvo pakankamas (vaikas
nelankė įstaigos ar kt.) arba matome teigiamus
rezultatus, bet dar nepavyko pasiekti reikiamo kalbos
išlavėjimo lygio, galime dar 1 metams rašyti
sulėtėjusią kalbos raidą (praėjus tam laikui, vėl
vertinimą kartoti).



Mokymosi sutrikimai 
Rašymo sutrikimai:
1.Žodžio struktūros iškraipymas – praleidžia, keičia, prirašo raides ar
skiemenis;

P.s. Priežastis g. b. audialinės (pagal skambėjimą) arba vizualinės
(pagal optinį panašumą) informacijos apdorojimo sutrikimas ar jų
derinys.

2.Raidžių formos, eiliškumo žodyje ir rašymo krypties reversijos;

P.s. Priežastis g. b. vizualinės (pagal optinį panašumą) informacijos
apdorojimo ar percepcinių motorinių koordinacijų sutrikimas, jų
derinys.

3.Rašybos taisyklių netaikymas;

P.s. Priežastis g. b. lingvistinės informacijos apdorojimo, atminties
sutrikimas, kt.

4.Sunkumai perteikti mintį raštu;

P.s. Priežastis g. b. lingvistinės informacijos apdorojimo, atminties
sutrikimas, audiovizualinės koordinacijos ir integracijos sutrikimas,
kt.

5.Neįskaitomas ar sunkiai įskaitomas raštas;

P.s. Priežastis g. b. motorikos, percepcinių motorinių koordinacijų
sutrikimas, hiperaktyvymas, kt.

6.Visiškas negebėjimas rašyti.



Mokymosi sutrikimai 
Skaitymo sutrikimai:
1.Žodžių skaitymo sunkumai:

1.1.raidžių, skiemenų praleidimai, keitimai, pridėjimai;

1.2. raidžių formos, eiliškumo žody , skaitymo krypties reversijos;

1.3.ribotas visuminis vizualinis žodžių atpažinimas;

1.4.spėjama žodžio pradžia ar galūnė....

2.Sklandaus skaitymo sunkumai:

2.1. skaitoma paraidžiui ar skiemenuojama;

2.2.skiemenų, žodžių ar jų junginių kartojimas;

2.3.labai lėtas ar greitas tempas, kai nesuvokiamas turinys;

2.4.nepaisoma skyrybos ženklų;

2.5.pametamas skaitomas žodis, eilutė, neperkeliamas žvilgsnis;

2.6.žodžių praleidimai ar nesamų pridėjimai.

3.Teksto supratimo sunkumai:

3.1.nesupranta žodžių, jų junginių reikšmės, sakinių prasmės;

3.2.nepasinaudojama tekstinėmis užuominomis;

3.3.sunkiai suprantami tekste esančių minčių ryšiai;

3.4.sunkiai suprantama pagrindinė teksto mintis;

3.5. nesuvokiamas teksto stilius, paskirtis.

4.Visiškas negebėjimas skaityti.



Rašytinės kalbos sutrikimai kaip sakytinės 
kalbos pasekmė

Fonologinis kalbos sutrikimas:
foneminė artikuliacinė dislalija, dizartrija, rinofonija – artikuliacinė akustinė disgrafija, disleksija.

foneminė akustinė dislalija, dizartrija, rinofonija - akustinė disgrafija, disleksija. 

Kalbos neišsivystymas (arba likę kalbos neišsivystymo požymiai):

semantinė gramatinė disgrafija, semantinė disleksija (rečiau galime rašyti akustinę disgrafiją)

IŠVADOS FORMULUOTĖ
Pvz., Fonologinis sutrikimas (foneminė akustinė dislalija). Akustinė disgrafija

Fonologinis sutrikimas (foneminė artikuliacinė dislalija). Artikuliacinė akustinė disgrafija.
Nežymus kalbos neišsivystymas (kalbos suvokimo sutrikimas). Semantinė gramatinė disgrafija.
Semantinė disleksija.
Nežymus kalbos neišsivystymas (kalbos išraiškos sutrikimas). Semantinė gramatinė disgrafija.
Optinė-motorinė disleksija.
Nežymus kalbos neišsivystymas (kalbos išraiškos ir suvokimo sutrikimas). Semantinė
gramatinė disgrafija
Nežymus kalbos neišsivystymas (hipertoninė dizartrija). Akustinė disgrafija
Ir kt. variantai.




