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Vaiko kalbos raida 

penktaisiais gyvenimo 

metais 

 

 
 

 

Atmintinė 
 

 



         Ketvirtaisiais ir penktaisiais gyvenimo 

metais vaiko kalba darosi vis aktyvesnė (ypač 

penktaisiais metais, kai prasideda „kodėlčiukų 

amžius). Labai sparčiai didėja žodžių atsargos, 

vaikai vartoja įvairiausias gramatines žodžių 

formas ir junginius. Savo mintis jie reiškia ne tik 

paprastais, bet ir sudėtiniais sakiniais. Tačiau 

labai dažnai vaiko sakiniuose daiktavardžiai 

pakeičiami įvardžiais: „Jis nuėjo... O paskui jis 

pamatė.,. O paskui jis paėmė... — pasirodo, čia 

kalbama apie senelį. Laužoma ir sakinio žodžių 

tvarka, ir žodžių kaitymo gramatinės formos. 

Vaiko žodynas priklauso nuo to, kokius žodžius 

vaikas girdi savo aplinkoje. Bendraudamas 

vyresniojo amžiaus ikimokyklinukas keičia savo 

situacinę kalbą suprantamesne aplinkiniams.  

Kalba tobulėja: vaikai taria beveik visus kalbos 

garsus (eina į pabaigą fiziologinio šveplavimo 

laikotarpis), turtėja aktyvusis žodynas, vaikai 

daugiau vartoja veiksmažodžių ir būdvardžių, 

derina žodžius sakinyje, moka sudaryti naujų 

žodžių, sparčiai vystosi rišlioji kalba, ilgėja jų 

tariami sakinukai, nes nori kuo daugiau 

pasakyti. 

Kalbą lydi neverbalinė komunikacija. Vaikai 

ypač vaizdingai seka pasakas, savo pasakojimą 

papildydami gestais, mimika. Šiame amžiuje 

vystosi rišlioji kalba, tačiau pasakojimas gali 

būti nepakankamai rišlus, nuoseklus (be 

pradžios ar pabaigos) ir nepakankamai logiškas. 

Būna, kad vaikas pasakoja įvykius taip, kad 

suprasti gali tik labai artimas jam žmogus 

(mama, darželio auklėtoja ar logopedė).   

Amžiaus ribos įvairiems kalbiniams procesams 

susiformuoti yra nevienodos. Vaikai garsų 

tarimo išmoksta palyginti anksti, tuo tarpu 

žodynas ir ypač gramatinė sandara pakankamai 

susiformuoja tik mokykloje.  

Kaip lavinti vaiko kalbinius įgūdžius.  

 
Vaikščiodami su vaiku, aptarkite tai, ką matote, 

girdite, užuodžiate, liečiate ir pan. Skatinkite 

vaiką papasakoti apie tai, ką jis mato ir jaučia. 

Apibūdindami daiktą, visada nurodykite jo 

spalvą. Paprašykite vaiko smulkiai ir nuosekliai 

papasakoti apie kokią nors laidą, matytą per 

televiziją. Kiekvieną dieną skaitykite vaikui ir 

paprašykite papasakoti tai, ką jis išgirdo (pvz.: 

„Ar tau patiko pasakojimas? Kodėl? Kas tau 

labiausiai patiko? Kodėl?“ ir t. t.). © Vida Press 

Žaiskite žaidimus, kurie lavina mąstymą ir 

turtina žodyną (pvz.: „Kas aš toks?“ – 

apibūdinkite gyvūną: „Aš murkiu, kai esu 

patenkintas. Tu gali laikyti mane ant kelių. Aš 

mėgstu šiltą pieną ir moku kniaukti.“). Rodykite 

vaikui gražios ir taisyklingos kalbos modelį. 

Stenkitės, kad jūsų kalba būtų vaizdi, sklandi ir 

turtinga. Pasistenkite surasti kuo daugiau 

panašios reikšmės žodžių, paverskite tai 

žaidimu. (pvz.: eiti, sėlinti, sliūkinti, vėžlinti 

(pabandykite parodyti vaikui šiuos veiksmus, po 

to tegul jis pabando).  

Deklamuokite eilėraščius arba dainuokite dainas 

kartu su vaiku. Pasirinkite vaikui įdomią temą, 

pvz. motociklo remontas, sulūžusių durų 

taisymas, pyrago kepimas, pasakykite vaikui, 

kad jūs tiksliai nežinote, kaip tai daroma, ir 

paprašykite, kad vaikas nuosekliai papasakotų 

jums, kaip jis tai darytų.  

Paprašykite vaiko apibūdinti kokį nors žmogų 

(pvz.: gupės draugą). Jis turi pakankamai 

išsamiai papasakoti apie ką nors, neminėdamas 

vardo (kaip atrodo, kuo apsirengęs, ką veikia, 

mėgsta). Jūs arba kiti vaikai turi atspėti, apie ką 

kalbama. 

Skatinkite vaiką kuo nors domėtis (rinkti pašto 

ženklus, lėles, mašinų paveikslėlius ir pan.). 

Kalbėdami su vaiku, vartokite įvairių laikų 

veiksmažodžius. 

Perskaitykite trumpą ištrauką iš kokio nors 

teksto. Tegul vaikas papasakoja, ką įsiminė. 

Aptarkite kūrinio iliustracijas. 

Lavinkite vaikų fantaziją, skatinkite kurti 

įvairias istorijas.  

Paprašykite vaiko surūšiuoti įvairių paveikslėlių 

rinkinį (mašinas sudėti į vieną krūvą, daiktus, 

kurie naudojami buityje, – į kitą ir t. t.). Tokiu 

būdu lavinsite ne tik kalbą, bet ir mąstymo 

procesus. 

Skatinkite vaiką vartoti daugiau būdvardžių. 

Paimkite bet kokį paveikslėlį ir paprašykite 

vaiko apibūdinti nupieštą daiktą. 

 

Smulkiosios motorikos lavinimas 
 

Svarbus fizinės veiklos, darbo ir kūrybos 

išraiškos instrumentas yra žmogaus ranka. 

Greiti, tikslūs, koordinuoti rankų judesiai yra 

gyvybiškai svarbūs kasdieniniame žmogaus 

gyvenime. M. Montesori pažymi, jog tikras su 

protu susijęs „motorinis požymis" yra rankos 

judesys, padedantis protui atlikti darbus. 

 

Kur kreiptis? 

 
Šeimos gydytojas arba pediatras. 

 

Vaikų darželio logopedas. 

 

Pedagoginė psichologinė tarnyba. 


