
KALBOS LAVINIMAS 

 

• Bendraukite su vaiku. Meskite šalin telefonus, televizorius, kompiuterius ir kalbėkit 

su vaiku apie viską kas jam patinka ir domina. 

• Naudokite tik trumpus, paprastus, suprantamus žodžius. Mažas vaikas nepajėgus 

suprasti ir įsiminti ilgų ir sudėtingų sakinių. 

• Apibūdindami daiktą, visada nurodykite jo dydį, spalvą ir formą. 

• Skatinkite vaiką visada žiūrėti jums į akis, kai kalbate, nes vaikai greičiau kalba 

mėgdžiodami. Todėl toks bendravimas/mėgdžiojimas vaidina svarbų vaidmenį. 

• Žaiskite žaidimus, kurie lavina mąstymą ir turtina žodyną (bandykite atkartoti 

emocijas, jas apibūdinti, spėlioti koks tai gyvūnas ar daiktas ir jį apibūdinti, kalbėti 

apie spalvas, dydžius, formas). 

• Mažinkite ir ribokite televizoriaus žiūrėjimą. Nenaudokite televizoriaus vietoj 

auklės ar kaip priemonę vaikui nuraminti. Pakeiskite televiziją pokalbiais, įdomiais 

žaidimais ir kitų vaikų draugija. Būtent tai stimuliuos mažylio kalbą. 

• Dažniau leiskite muziką ir vaikiškas daineles (geriau be vaizdo). Muzikiniai kūriniai 

ir vaikiškos dainelės duoda daug naudos žodžių atsargai ir suvokimo per klausymą 

vystymuisi. Dainų ritmas ir melodija vysto vaiko bendrą suvokimą. Dainuokite 

patys, kad vaikas sektų jūsų lūpas ir galėtų kartoti paskui jus. 

• Skatinkite vaiko judėjimo aktyvumą, kad greičiau ištreniruotumėte kalbą, daugiau 

vaikščiokite, bėgiokite su juo, laipiokite kopėtėlėmis, laiptais, žaiskite su kamuoliu, 

eikite dažniau į žaidimo aikštele. 

• Deklamuokite eiles (ketureilius) kartu su vaiku. Trumpas, lengvai besirimuojančias; 

mokykitės jas kartu, dainuokite daineles. 

• Visada su vaiku kalbėkite taisyklinga kalba, nekalbėkite vaiko kalba, mažybinėmis 

žodžio formomis, vaikas turi girdėti aplinkinių taisyklingą kalbą. 

• Nekalbėkite pernelyg greitai. Kai vaikas susiduria su greitu žodžių srautu, jis jį girdi, 

tačiau nesupranta žodžių. 

• Kalbėkite garsiai apie viską, ką darote. Pasakokite, ką matote eidami pasivaikščioti, 

kalbėkite ką veiksite šiandien, rytoj dieną. Pasakokite nei per daug nei per mažai. 



• Skaitykite vaikui knygas. Daug skaitykite. Vienas iš knygų skaitymo jaunesnio 

amžiaus vaikams rezultatų - greitesnis kalbos vystymasis. Parinkite knygas su 

trumpais tekstais ir ryškiais paveiksliukais.  Taip išmokysite pamilti literatūrą. 

• Lavinkite smulkiąją motoriką, nes tai yra glaudus ryšys tarp kalbos ir rankų judesių. 

Todėl duokite vaikui dažų, modelino ar plastilino, saugias žirkles karpymui, suverti 

stambius makaronus, sagas; įsigykite žaidimus, kurie reikalauja pirštų miklumo: 

dėliones, lego ir kitus lavinamuosius žaidimus.   

• Nereikalaukite per daug. Viskam savas laikas - nepergyvenkite, jei kalba mažiau nei 

kiti, skirkite daugiau laiko vaiko kalbos lavinimui. Svarbiausia išlikite ramūs, 

išlaikykite pusiausvyrą.     

• Skirkite daugiau laiko savo vaikui, buvimui su juo gamtoje, namuose, žaidimams ir 

pokalbiams apie įdomius abiem dalykus.  Apkabinkite ir mylėkite savo vaiką.                  


