
atidėti visus darbus ir žiūrėti į vaiką, 

kai jis kalba. Jei tam nėra laiko, 

reikėtų trumpai paaiškinti: aš dabar 

džiaustau skalbinius, o tada mes 

gersime kakavą ir tu man smulkiai 

papasakosi istoriją. 

4. Kasdien garsiai skaitykite vaikui 

Knygos yra nuostabus 

dalykas, net visiškai mažiems 

vaikams. Kuo mažesnis vaikas, tuo 

paprastesnės turėtų būti ir istorijos, ir 

iliustracijos. Tam, kad vaikas užaugęs 

pamėgtų knygą, kasdien jam reikia 

skaityti garsiai bent 20 minučių. 

5. Dainuokite 

Prenatalinės psichologijos 

specialistai pataria mažyliui pradėti 

dainuoti tada, kai jis dar gyvena 

mamos pilvelyje. Melodija ir ritmas 

teigiamai veikia vaiko vystymąsi bei 

jo kalbos raidą. Dainas, eilėraščius ir 

pirštų žaidimus žaiskite nuo pirmųjų 

dienų. Ir nesakykite, kad neturite 

klausos, patikėkite, savo vaikui jūs - 

didžiausias autoritetas ir geriausias 

dainininkas. 

6. Nenuvertinkite vaiko pastangų 

kalbėti 

Užuot pertraukę, barę ir iš 

karto taisę vaiką, geriau pakartokite 

sakinį dar kartą teisingai. 
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Kas yra kalba ir 

kalbėjimas? 

 

Dažnas kalbą supranta tik 

kaip „minčių reiškimą balsu“, tačiau iš 

tiesų kalbėjimas yra tik viena kalbos 

medalio pusė. Kita pusė yra kalbos 

supratimas. Kad vaikas pradėtų tarti 

žodžius, pradžiai jis turi juos išgirsti, 

suprasti, ir tik tuomet jis gali išmokti 

juos tarti. 

 
 

Kaip vaikas mokosi kalbos? 

 

Prisiminkite, kaip jūs 

pradėjote mokytis užsienio kalbos: 

mokytoja rodydavo jums 

paveikslėlius, juos įvardindavo, o 

jums reikėdavo pakartoti – pavyzdžiui, 

„a cat“, „a dog“. Panašiai kalbėti 

mokosi ir vaikas: jis girdi žodžius, 

pamažu perpranta jų reikšmę, bando 

pasakyti, kartoja, kol galiausiai 

išmoksta juos ištarti. 
 

Kaip galite paskatinti 

kalbos raidą? 

Nuo pat gimimo 

bendraukite su vaiku kuo daugiau. 

Bendravimas pradžioje bus beveik 

vienpusis, tačiau vos gimęs kūdikis 

jau fiksuoja garsus, pradeda 

eksperimentus su savo balsu. Daug 

skaitykite, dainuokite daineles, 

skatinkite vaiką pamėgdžioti garsus ir 

gestus. Išnaudokite kasdienes 

situacijas – pavyzdžiui, jei kaskart 

duodami gerti pasakysite tai vaikui, jis 

šį žodį („gerti“) išmoks greičiau. 
 

 

 

 

 

 

6 patarimai, ką gali 

padaryti tėvai, kad 

paskatintų vaiką kalbėti: 

1. Nuo gimimo su vaiku daug 

kalbėkite 
 

Tėvų kalbėjimas labai 

svarbus ir vaiko kalbos raidai, ir 

tarpusavio ryšio tarp tėvų ir mažylio 

užsimezgimui. Vaikams patinka, kai 

mama šneka, be to, kalbėti jie mokosi 

klausydami. 

 

2. Pamėgdžiokite ir atsiliepkite į 

vaiko „kalbėjimą" 

 

Kaip tą padaryti? 

Kalbinkite vaiką. Palaukite atsako ir 

vėl atsakykite. 

 

3. Klausykitės, ką jums sako vaikas 

Kalbėti prasminga yra tik 

tada, kai jauti, kad kažkas susidomėjęs 

klausosi. Nesvarbu, ar vienmetis 

mažylis mokosi naujo žodžio, ar 

trimetis septintą kartą pasakoja istoriją 

apie šiukšliavežę. Klausytis reiškia 


