
 

 

 

 

Kalba – tai svarbi bendravimo forma, 

tačiau net ir nemokėdami nė žodžio, 

vaikai nuolat stengiasi, kad juos sup-

rastų. Suaugusiojo vaidmuo yra perp-

rasti, kokią informaciją stengiasi per-

duoti vaikas, įvardyti tai žodžiais ir at-

sakyti į emocijas ar prašymus, reiš-

kiamus neartikuliuotais garsais, jude-

siais ir mimika. Kai suaugę jautriai re-

aguoja į įvairiais būdais vaiko perduo-

damą informaciją, nuolat kalba su vai-

kais, dainuoja jiems daineles, skaito 

knygas – ugdomi vaikų kalbos įgū-

džiai. Kūdikių kalbos raidą teigiamai 

veikia aplinka, kurioje nuolat girdima 

šnekamoji kalba. Vaikai nori girdėti 

mamos, tėčio, auklėtojo balsą, klausy-

tis ypatingo žodžio skambesio. Pirmai-

siais gyvenimo metais mažyliai rea-

guoja į įvairius garsus, bendrauja gar-

sais ir gestais, mėgdžioja girdimus gar-

sus. 10–12 mėnesių vaikai suvokia 

paprastus žodžius ir patys bando juos 

ištarti. Dažniausiai tai būna „mama“, 

„tete“, garsiažodžiai „au au“, „mū 

mū“. Šio amžiaus vaikui labai svarbu 

bendrauti, todėl reikia kalbėti apie jį 

supančią aplinką, dainuoti vaikiškas 

daineles, derinant su judesiais, žaisti 

mėgdžiojimo žaidimus. Vienerių metų 

vaiko žodyną sudaro 8–10 žinomų žo-

džių. 

Antraisiais gyvenimo metais vaiko 

kalba darosi sudėtingesnė, jis prade-

da suprasti ir vykdyti nurodymus: 

paimti, padėti ar atnešti daiktus, žino 

artimųjų vardus. Antrųjų metų pra-

džioje mažieji gali pasakyti apie 20 

žodžių, o pabaigoje – jau 200–300 

žodžių. Vartojamų žodžių reikšmė 

gali būti plati, nes jie tuo pačiu žo-

džiu kartais pavadina daiktą ir 

veiksmą. Vaikų kalbą teigiamai vei-

kia aplinka. Suaugusieji turėtų bend-

rauti emocionaliai, aiškiai ir lėtai tar-

ti žodžius, palaikyti kontaktą akimis, 

skatinti vaiką pakartoti žodžius. 

Pirmieji vaikų žodžiai būna daikta-

vardžiai, veiksmažodžiai, būdvar-

džiai. Jų kalboje galima išgirsti 2–3 

žodžių frazes. Trečiaisiais gyvenimo 

metais vaikai išmoksta sudaryti sa-

kinius. Jie kalba 4–5 žodžių vientisi-

niais sakiniais, tačiau šie dažnai bū-

na gramatiškai neteisingi. Suaugu-

sieji dažnai tokios kalbos nesupranta 

dėl vaiko fiziologinio šveplavimo, 

tačiau tai yra normalu. Vaikai gali 

neištarti sunkiau artikuliuojamų 

garsų r, š, ž, č, dž, c, dz, ch, h, f, 

minkština kietuosius priebalsius, ne-

taisyklingai ištaria ilgus, retai varto-

jamus žodžius. Vaikai supranta žo-

džius, nusakančius veiksmų reikš-

mes ir teisingai parodo paveikslė-

lius. Atsiranda pirmosios apibendri-

nančios sąvokos: žaislai, gyvūnai, 

paukščiai. Vaikai supranta prielinks-

nius, kalboje atsiranda skaitvardžių. 

Šio amžiaus vaikų pasyvusis žodynas 

gausesnis už aktyvųjį, todėl tėvams su-

sidaro įspūdis, kad vaikas kalbą sup-

ranta, bet negali pasakyti. Tačiau jie 

kalbą supranta tik konkrečioje situaci-

joje, bendraudami gali dažnai naudoti 

gestus. Mokymasis kalbėti suteikia 

vaikui galimybę bendrauti su suaugu-

siaisiais, įgyti žinių apie jį supančią ap-

linką, išreikšti savo poreikius, mintis ir 

jausmus. Girdėdamas suaugusiųjų 

kalbą, žaisdamas ir stebėdamas vaikas 

sužino žodžių reikšmes, išmoksta tarti 

gimtosios kalbos garsus. Kalba ypač 

sparčiai vystosi trečiaisiais vaiko gy-

venimo metais. Mažylis pradeda kalbė-

ti sakiniais, mokosi derinti žodžius ir 

užduoda daugybę klausimų. Natūralu, 

jei dvejų–trejų metų mažylis negali 

pakartoti ilgo žodžio, netiksliai taria 

garsus. Vaikui augant, plečiasi jo gebė-

jimai ir kalbos klaidos išnyksta savai-

me, be specialistų pagalbos. Deja, ne 

visų vaikų kalba vystosi sėkmingai. 

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimus suke-

liančios priežastys yra labai įvairios: 

pažeisti kalbos centrai nėštumo ar 

gimdymo metu, kalbos aparato defek-

tai (gomurio nesuaugimai, netaisyklin-

gas sukandimas), netinkamos ugdymo 

sąlygos ir kt. Norėdami laiku pastebėti 

ir pašalinti kalbos trūkumus, turime ži-

noti bendruosius kalbos vystymosi 

dėsningumus, visa, kas būdinga dauge-

lio tokio amžiaus vaikų kalbai. 



 

Patarimai tėvams 
 

Nuo gimimo su vaiku daug kalbėkite. 

Žinoma, kūdikiai žodžių prasmės dar ne-

supranta, tačiau toks tėvų kalbėjimas labai 

svarbus ir vaiko kalbos raidai, ir tarpusa-

vio ryšio tarp tėvų ir mažylio užsimezgi-

mui. 

 Pamėgdžiokite ir atsiliepkite į vaiko 

„kalbėjimą". 

Bu-bu-bu, ga-ga-ga: kai tik kūdikis prade-

da tarti garsus, jis tampa rimtu pokalbių 

partneriu. Jis džiaugiasi, kai suaugusieji 

pamėgdžioja jo garsus ir mainais už tai 

stengsis mokytis mamos ir tėčio žodžių. 

Klausykitės, ką jums sako vaikas. 

Kalbėti prasminga yra tik tada, kai jauti, 

kad kažkas susidomėjęs klausosi. Klausy-

tis reiškia  atidėti visus darbus ir žiūrėti į 

vaiką, kai jis kalba. 

Kasdien garsiai skaitykite vaikui. 

Knygos yra nuostabus dalykas, net visiš-

kai mažiems vaikams.  

Dainuokite. 

Melodija ir ritmas teigiamai veikia vaiko 

vystymąsi bei jo kalbos raidą. Dainas, ei-

lėraščius ir pirštų žaidimus žaiskite nuo 

pirmųjų dienų.  

Nenuvertinkite vaiko pastangų kalbėti. 

Užuot pertraukę, barę ir iš karto taisę vai-

ką, geriau pakartokite sakinį dar kartą tei-

singai. 

Atkreipkite dėmesį į aplinkinių pasta-

bas apie vaiko kalbėjimą. 

Jeigu įtariate, kad atsilieka vaiko kalba ar 

jam reikia logopedinės pagalbos, pirmiau-

siai reikėtų kreiptis į savo vaiko gydytoją.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Joniškio r. švietimo centro 

pedagoginės psichologinės tarnybos 

logopedė ekspertė                                                                                                                            

Laima Paulauskienė 

   

Adresas: Melioratorių a. 14, Joniškis, 

Tel. +37045666038 

El. p. logolaima@gmail.com                        

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ankstyvasis kalbos 

ugdymas 

 
 

       
                                               


