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Vaiko kalbos raida 
nuo gimimo iki trijų 

metų amžiaus 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informacija tėveliams ir 
pedagogams 

 
 
 

 

 

  Pirmieji metai 
 
Mokslininkų teigimu, kūdikio kalbos 

pamokėlės prasideda dar mamos 
įsčiose. Jau 4-5 nėštumo mėnesį 
vaisius pradeda reaguoti į įvairius 
garsus, apie 7-tą mėnesį aktyviai 
reaguoja į mamos širdies plakimo 
ritmą, jos balsą ir sugeba skirti 
pakitusius jų tonus. 

Pirmoji mažylio kalbos priemonė 
yra verksmas. 1-2 gyvenimo mėnesį 
iš verksmo galima atspėti, ką mažylis 
nori pranešti: ar jis alkanas, 
nusiminęs ar tiesiog nuobodžiauja. 

3-4 gyvenimo mėnesį vaikutis 
išmoksta tarti įvairius pavienius 
garsus, garsų junginius. 

6-7 mėnesių kūdikiai reaguoja į 
savo vardą, skiria balso intonacijas, 
supranta, kai kas nors yra 
draudžiama, dažnai girdimus žodžius 
pradeda sieti su matomais daiktais ir 
veiksmais.  

Apie 10-12 mėnesį vaikučiai taria 
paprastus žodelius. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Derėtų susirūpinti, jei: 
 

 1-6 mėn. kūdikis 
nereaguoja į triukšmą, 
nepasuka galvytės į tą 
pusę, iš kurios sklinda 
garsas, neatsako šypsena 
į kalbinimą, neguguoja. 

 6-12 mėn. netaria jokių 
tęsiamų garsų, nebando jų 
jungti. 

 12 mėn. nerodo jokių gestų 
(pvz.:nepamojuoja 
atsisveikindamas), 
nesupranta aplinkos daiktų 
pavadinimų, negeba jų 
parodyti. 

 

        1–3 metai 
 
1-1,5 m. amžiaus vaikų aktyvusis 
žodynas paprastai daug nesiplečia, 
tačiau gerokai padidėja pasyvusis 
žodynas (įsimenami žodžiai ir jų 
junginiai). 
Baigdamas pirmuosius metus, 
normaliai besivystantis vaikas yra 
pajėgus ištarti nuo kelių iki 
keliolikos ar net keliasdešimties 
paprastų trumpų žodelių ir suprasti 
apie 30 buityje dažniausiai 
vartojamų žodžių, geba atpažinti 
paveikslėliuose pavaizduotus 
daiktus. 

1,5-2 metukų vaikai neretai painioja 
sąvokas,žodžių gimines, linksnius, 
tuo pačiu žodžiu pavadinakelis 
daiktus ar veiksmus. 
2-3 metų mažylis pamažu pradeda 
dėlioti žodžius į sakinukus, kurie 
tampa vis sudėtingesni. Vaikai 
išmoksta užduoti klausimus, 
kalbėdami keičia intonacijas.  
3 metų vaikučio žodyną sudaro 
apie 1000-1500 žodžių). 
 
 

Derėtų susirūpinti, jei... 
 
1–1,5 metų vaikas naudojasi 
daugiau gestais nei kalba, visiškai 
nemėgina mėgdžioti garsų. 
Nesugeba įvykdyti paprastų 
paliepimų. 
      • 2–3 metukų mažylis nemoka 
pasakyti 2–3 elementarių žodžių 
sakinio. 
      • 3 metų vaiko kalba – tik 
padriki, aplinkiniams beveik 
nesuprantami žodžiai. Jis gali 
pakartoti tik tai, ką kalba kiti, bet 
nenaudoja jokių savų žodžių ar 
frazių. Dar didesnis pavojaus 
ženklas – jei 3 metų vaikas visiškai 
nekalba. Tai gali būti psichinės 
raidos sutrikimo ženklas. Derėtų 
būtinai pasikonsultuoti su logopedu 
ir psichologu. 
 

Kaip ugdyti vaikų kalbą? 
 
Ypatingai svarbi kūdikiui ikikalbinis 
periodas, emocinė vaiko aplinka (tėvų 
priglaudimas, šypsena, kalbinimai, 
juokas, lopšinės, žaidinimai). 
Kuo įvairesnė, turtingesnė vaiką supanti 
kalbinė aplinka (spalvingi žaislai, vaikiški 
muzikos instrumentai,  vaikiškos 
muzikos įrašai). 
Vaikas turi būti intensyviai kalbinamas, 
girdėti taisyklingą aplinkinių kalbą, kad 
galėtų pamėgdžioti. 
Su vaiku kalbėti išraiškingai, su 
intonacija, trumpais, aiškiais sakinukais- 
taip lavės vaiko kalbos supratimas. 
Kartu su vaiku stebėti aplinką, gamtos 
reiškinius, atsakyti į vaiko klausimus 
trumpai ir suprantamai, skaityti pasakas, 
mokytis deklamuoti eilėraštukus, kartu 
dainuoti lopšines ir kitas daineles. 
 

„Vaiko kalba kaip medis, kuriam 
užaugti reikia derlingos dirvos, 
stiprių šaknų, lietaus ir saulės“. 
 

 


