
METODINĖS   REKOMENDACIJOS   TĖVAMS 
UGDYKIME VAIKO KALBĖJIMO ĮGŪDŽIUS 

 
„Daugelis dalykų gyvenime gali palaukti. Vaikas laukti negali. Jo vardas -  ši 

diena ...“ 
 

Teigiama, kad maždaug vienas iš trijų ikimokyklinio amžiaus vaikų turi kalbos problemų. Keletas 

patarimų, kaip jūs galite padėti savo vaikui lavinti kalbą: 

 

➢ Stebėkite vaiko reakciją į įvairius garsus ir balsą (ar pasuka galvą, kai išgirsta garsą), 

sudarykite vaikui sąlygas klausytis įvairių garsų; 

➢ Nuo mažų dienų dainuokite vaikui lopšines, daineles, imituokite veiksmus; 

➢ Padėkite vaikui suprasti žodžių prasmę  ( kelkis, atsistok, duok. paimk ir t.t.) tiesdami į jį 

rankas, skatindami atlikti judesį; 

➢ Padėkite mažyliui suvokti savo kūno dalis: kai žaidžia, prausiasi, valgo ir t.t.; 

➢ Bendraukite su vaiku ne tik žodžiais, skatinkite pamėgdžioti įvairius gestus, mimiką; 

➢ Neatsakinėkite už vaiką, leiskite jam pagalvoti prieš atsakant; 

➢  Atidžiai išklausykite, ką sako jūsų mažylis, bendraukite su juo, padėkite jam išreikšti 

norimą mintį, skatindami galvos linktelėjimu, paglostymu, veido mimika, šypsena; 

➢ Lavinkite vaiko kalbos supratimą, apibūdindami daiktus,  jų savybes, parodydami veiksmus 

ir juos atlikdami kartu su vaiku; 

➢ Pažaiskite su vaiku, padėdami išbandyti jo balso stiprumą (vilkas ū-ū-ū- garsiai; katė miau – 

tyliai ir t.t.); 

➢ Žaisdami padėkite išbandyti lūpų, liežuvio, žandikaulio judrumą (tai mimikos pratimai, 

lūpas atkišti į priekį – ū,  liežuvį iškišti ilgą, platų, laikrodėlis – liežuvis į dešinę, į kairę – 

cik- cak, „caksėti – joti arkliuku“ ir kt.); 

➢ Jei vaikas ką nors ištaria neteisingai, neskubėkite pasakyti jam „Ne, negerai. Sakyk 

teisingai.“ Neverskite vaiko kartoti, nes jis gali prarasti pasitikėjimą savimi. Geriau 

pakartokite pats teisingai žodį, garsą ar frazę; 

➢ Skaitykite vaikui knygutes, žiūrėkite ir aptarkite paveikslėlius, juos tyrinėkite, kokios 

spalvos, kokio didumo, kas pavaizduota ir t.t.; 

➢ Skatinkite vaiko gebėjimą reikšti mintis sakiniais ( stebint paveikslėlius, pasivaikščiojant ir 

kalbantis ir t.t. )  ; 

➢ Stenkitės kiekvieną dieną bendrauti su savo vaiku, jei ir labai neturite laiko, nes tik 

nuoširdus bendravimas padės jūsų vaikui atrasti save, lavės jo kalba, įgys pasitikėjimo 

savimi, bus nuoširdesnis... 

➢ Nepamirškite! Pagirti, paskatinti, apkabinti, padrąsinti,  pasidžiaugti kartu su savo 

mažyliu. 

 

 

Mieli tėveliai, siūlau keletą internetinių svetainių, kuriose yra įdomių žaidimų,  pratimų vaikų 

kalbos lavinimui. 

 

1. http://www.sesioszasys.lt 

2. http://www.maziejisnekoriai.blogspot.com. /  

3. http://www.tariu.lt 

4. http://www.elogopedas.lt 

 

Logopedė  Valerija Dzigelienė 

http://www.sesioszasys.lt/
http://www.tariu.lt/
http://www.elogopedas.lt/

