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IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KALBOS RAIDA IR 

KALBOS SUTRIKIMŲ ŠALINIMO PREVENCIJA 

 

              Palankiomis sąlygomis augantis vaikas daţniausiai 

išmoksta kalbėti įvairiomis aplinkybėmis bendraudamas su 

suaugusiuoju. Pirmiausia kartoja suaugusiojo ţodţių tarimą. 

Vėliau išmoksta jungti ţodţius į sakinius, ir pagaliau atsiranda 

sąvokos. Sensityvus kalbos raidos periodas – 3-4 vaiko 

gyvenimo metai.  

              Į garsinius dirgiklius reaguoja jau naujagimis. Jo 

skleidţiami garsai, kūno judesiai yra reakcija į  neigiamus 

išorinius ar vidinius dirgiklius. Aktyvesnis vaiko ir suaugusiojo 

bendravimas prasideda antrą gyvenimo mėnesį. Vaikas pradeda šypsotis. Dviejų mėnesių kūdikis 

skiria ties juo pasilenkusį ţmogų iš aplinkos daiktų. Trečią mėnesį pasirodo pirmieji sąlyginiai 

refleksai. Vaikas pats pasuka galvą į garsą, nes gali nustatyti jo kryptį. Dar po mėnesio, atsiliepia į 

suaugusiojo kalbinimą, jo nematydamas. Paţįsta artimųjų balsus, adekvačiai reaguoja į intonacijas. 

Prasideda čiauškėjimo periodas. Apytikriai iki 6 mėnesių įvairių tautybių vaikai čiauška vienodai. 

6-7 mėnesių vaikas čiauškėdamas pradeda tarti gimtosios kalbos garsus. Nuo šiol vaiko tarimo 

plėtotėje vis didesnį vaidmenį atlieka klausos analizatorius. Vaikas kas mėnesį balsių ir priebalsių 

taria vis daugiau ir daugiau, o 7-9 mėnesių – daugiausiai. Perėjimą nuo vienokių garsų prie kitokių 

lemia anatominiai pakitimai (burnos ertmės pakitimai, priekinių kandţių atsiradimas), kūno padėties 

pakitimai (vaikas guli, sėdi, pradeda ţengti pirmuosius ţingsnius). 10-12 mėnesiai garsų sumaţėja, 

prasideda tylos periodas.  

              Baigiantis pirmiesiems metams, vaikas supranta apie 30 daţniausiai girdimų ţodţių, 

paţįsta atskirai pavaizduotus, o pusantrų metų – ir siuţetiniame paveikslėlyje nupieštus daiktus. 

Pirmųjų metų gale, antrųjų pradţioje pradeda tarti pirmuosius prasmingus ţodţius, garsų junginius. 

Vienerių metų vaiko ţodyną sudaro  nuo 2 iki 30 ţodţių. Tariamų ţodţių reikšmės daţniausiai 

netikslios. Vaikas tuo pačiu ţodţiu gali pavadinti keletą kuo nors panašių daiktų ir tą patį daiktą 

pavadinti skirtingais ţodţiais. Didţiausia dalį 1 m. 3 mėn. vaikų vartojamų ţodţių sudaro artimų 

ţmonių bei daiktų pavadinimai. Pasitaiko ir taip , kad vaikai iki 2 metų vartoja tik kelis ţodelius, o 

po to prapliumpa kalbėti. Trijų metų vaikas išmoksta ne tik tarti ţodţius, sudaryti sakinius, bet ir 

mokosi bendrauti.  Šiuo metu tobulėja kalbos supratimas, intensyviai gausėja ţodynas, atsiranda 

visos kalbos dalys.  

              Tačiau ne visų vaikų kalba taip tobulai ir nuosekliai formuojasi. Kalbos raidos sutrikimus 

sąlygoja įvairūs faktoriai. Atlikus vaiko kalbos įvertinimą ir išsiaiškinus sutrikimo prieţastis vaikui 

gali padėti ikimokyklinės įstaigos logopedas, grupės auklėtojos bei patys tėvai. Kiekvienas suaugęs 

ţmogus, bendraujantis su vaiku, turėtų pagalvoti, ar jis: 

       su vaiku kalba ramiai, lėtai ir aiškia; 

       visada išklauso vaiko pasakojimo iki galo; 

       pats sklandţiai pasakoja vaikui savo įspūdţius; 

       “neapipila” vaiko klausimais, daţnai nesulaukdamas atsakymo į pateiktą 

klausimą; 



       kartais neatsako uţ vaiką pats; 

Tėvams ir pedagogams naudinga būtų: 

       patikslinti tai, ką vaikas sako, jei jis sako netaisyklingai; 

       praplėsti vaiko pradėtą temą; 

       šnekėti su vaiku apie tai, kas jam įdomu; 

       duoti laiko vaikui atsakyti į pateiktą klausimą; 

       skaityti pasakas aiškiai, suprantamai; 

       ţaidţiant su vaiku kalbėtis; 

       įvardinti aplinkos daiktus, veiksmus; 

 kalbėti pilnais sakiniais 

KALBOS PADARGAI IR JŲ LAVINIMAS 

  
Kalba yra neatskiriama tautos kultūros dalis. Kalba, kaip sistema, egzistuoja nepriklausomai 

nuo mūsų,kalbėjimas būdingas tik ţmogui ir yra viena iš svarbiausių psichinės veiklos funkcijų. 

Kalbinis bendravimas – tai ţmonių tarpusavio kontaktų pagrindas, jo dėka formuojasi aukščiausios 

paţįstamosios veiklos formos. Sutrikus kalbai, vaikas ar suaugusysis netenka galimybės 

pilnaverčiam bendravimui, o neretai nukenčia ir kitų psichinių procesų raida. 

Kalbos mechanizmas skirstomas į dvi pagrindines dalis: 1 – centrinė arba reguliuojamoji, 2 

– periferinė. 

Kalbos centrinės dalies funkciją reguliuoja galvos smegenų ţievė, poţievio, kamieno ir 

nugaros smegenys, o periferinį kalbos aparatą sudaro trys dalys: apatinė, vidurinė ir viršutinė. 

1.    Apatinė dalis -  viršutinės pilvo dalies raumenys, diafragma, tarpšonkauliniai raumenys, 

plaučiai, bronchai ir trachėja. 

2.    Vidurinė dalis –  gerklos ir jose esančios balso klostės. 

3.    Viršutinė dalis –  Artikuliacinis aparatas, kurį sudaro nosiaryklė, skruostai, lūpos, 

apatinis ţandikaulis.  

Vienas iš sėkmingų kalbos ugdymo bei taisyklingos tarties mokymo kriterijų yra 

artikuliacinio aparato lavinimas. Kai vaikas išmoksta kontroliuoti savo kalbos padargus, ţino jų 

padėtį tariant atitinkamus garsus, greičiau išmoksta taisyklingam tarti ţodţius kalbos sraute. 

Artikuliacinio aparato lavinimo pratimų yra labai įvairių ir juos galima atlikti  ne tik logopedinių 

uţsiėmimų metu bet ir ţaidţiant su vaiku. Pateikiami keli 

pavyzdţiai: 

       lūpomis burzgiame imituodami mašinos variklį; 

       pripučiame skruostus oro ir sprogdiname; 

       apsilaiţome lūpas, tarsi katytės; 

       lieţuvio galiuku “ieškome” uţ skruosto 

pasislėpusio saldainio; 

 keliame lieţuvį aukštyn, tarsi siekdami nosytės 

galiuką;  

 lieţuvis išeina iš namo. Iškiškite lieţuvį ir padarykite jį smailų; 

 lieţuvis ţiūri į dangų. Pakelkite lieţuvį link nosies; 

 lieţuvis ţiūri į ţemę. Iškiškite lieţuvį link smakro; 

 lieţuvis skaičiuoja dantukus. Braukiame lieţuviu per viršutinius ir apatinius 

dantis, 

 lieţuvis laimingas, šokinėja. Pliaukšėkime lieţuviu; 

 šuo vizgina uodegą. Lieţuvį judiname greitai į vieną ir į kitą pusę; 

 imituojame vaţiuojantį automobilį trrr-trrr-drrr; 

 „šaudome“ lieţuviu k-k-k-k-k-k-k-k-k; 

 vaţiuojame traukinuku čiuku-čiuku-čiuku; 

 išsileido dviračio padanga f-f-f-f-f-f-f; 

 šuo supyko ir urzgia r-r-r-r-r-r-r ir kt. 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

SMULKIOSIOS MOTORIKOS LAVINIMAS 
  

 

              Svarbus fizinės veiklos, darbo ir kūrybos išraiškos 

instrumentas yra ţmogaus ranka. Greiti, tikslūs, koordinuoti rankų 

judesiais yra gyvybiškai svarbūs kasdieniniame ţmogaus 

gyvenime. M. Montesori  paţymi, jog tikras su protu susijęs 

„motorinis poţymis“ yra rankos judesys, padedantis protui atlikti 

darbus. Kūno morfologijoje išsiskiria „rankos laisvė“ – gebėjimas 

atlikti įvairias funkcijas viršutinėmis galūnėmis, paversti jas 

vykdomaisiais proto įrankiais. Ranka yra veikliausia kūno dalis, kuri skatina intelektualinius 

pasireiškimus ir nustato ypatingus santykius su aplinka. Ţmogus savo rankomis kuria ir valdo 

aplinką keisdamas ją savo protu.  

Pirmieji maţų rankyčių, siekiančių prasiskverbti į pasaulį, judesiai reiškia didţiules savojo 

AŠ pastangas ir kelia didţiulį suaugusiųjų pasigėrėjimą. Net jei ir galėtų jas aiškiai matyti – o to jis 

dar nesugeba, naujagimis nesuvoktų, kad jo rankos priklauso jam. Kadangi pasaulis motinos pilve 

vientisas, tuo metu kūdikiui nebuvo reikalo skirti, kur yra kūnas, o kur – likęs pasaulis. Pirmosiomis 

savaitėmis, kai naujagimis pradeda išsitiesti, laikas nuo laiko jo rankos patenka į regėjimo lauką. 

Tai padeda kūdikiui suvokti, kad jos jam priklauso. Rankoms judant, sąnariai siunčia signalus į 

smegenis. Pamaţu maţylis suvokia, kad jausmas, apimantis judinant ranką, ir rankos vaizdas yra to 

paties reiškinio dalis. Pajutus „aš galiu“, belieka palaukti, kol pagerės raumenų valdymas, o tada 

pradės formuotis reikiami įgūdţiai. Pradţioje naujagimiui būdingas refleksas stipriai griebti ir 

sučiupus objektą tvirtai laikyti. Griebiama yra automatiškai, todėl aplinkos tyrinėjimui tai neduoda 

naudos. Bet bėga dienos ir savaitės ir kūdikis vis maţiau laiko praleidţia sugniauţęs kumščius. 

Kūnas tai pat tiesinasi. Kūdikis rečiau guli gemalo pozicijoje ir daţniau išskečia rankas, Jis pradeda 

judėti, todėl rankos vis daţniau patenka į regėjimo lauką. Toliau jis mokosi iškelti rankas priešais 

save ir stebėti jų judesius, net ir tada, kai nesispardo. Netrukus kūdikis jau ţino daugiau negu „tai 

aš“; jis supranta, kad „aš atlikau tą konkretų judesį“. Tačiau tai dar spontaniški rankos judesiai. 

Vėliau situacija keičiasi. Išmokęs kontroliuoti savo kūną, maţylis tikslingai pradeda siekti objekto,  

nors judesiai dar netikslūs. Iš pradţių tikslingai valdomas tik petys, o ne ranka ar plaštaka. Pradėjęs 

valdyti apatinę rankos dalį ir plaštaką maţylis jau gali ir sučiupti. Todėl energingai ieško tokios 

rankos pozicijos, kad pasiektų norimą objektą.  Sulaukęs 20 savaičių kūdikis mato 800 kartų geriau, 

nei ką tik gimęs. Dėmesį gali paskirstyti tolygiai, tiek rankai, tiek siekiamam objektui. Kūnas jau 

geriau valdomas ir maţylis apimti daiktą pirštais, nykščiu prilaikydamas, kad neiškristų. 20 savaičių 

jis jau moka paimti ţirnį arba rodyti į jį pirštu. Išmokęs valdyti pirštus ir švelniai bei tiksliai 

pasirinkti rankos poziciją, kūdikis pradeda tapšnoti ir glostyti ištiestu delnu. Tai bendras visus kūno 

judesius valdančios sistemos principas. 32 savaičių kūdikis pradeda moduliuoti judesius po to, kai 

jie jau prasidėjo, todėl tobulėja vizualinė judesių kontrolė. Kūdikis jau sugeba rankomis atlikti 

įvairius judesius ir veiksmus. Viena ranka aktyviai veikiama, o kita ranka panaudojama laikyti, 

padėti, nešti ir atsiremti. Gebėjimas valdyti pirštus ir tikslinti judesius, ţiūrint į rankas ir siekiamą 

daiktą, sudaro įspūdį, kad kūdikis labai įgudęs. Iki 6 ar 7 mėnesio kūdikiai arba suduoda per ţaislus, 

arba kiša juos į burną, nepaisydami jų paskirties. Abiem atvejais vaikų dėmesio centre jų rankos 



judesys, o ne ţaislas ar daiktas. Nuo 8 ar 9 mėnesio su kiekvienu ţaislu jie elgiasi vis kitaip, 

atsiţvelgdami į jų paskirtį: meškiukus glamonėja, plaktuku kala, telefono ratą suka, sagutes sega, o 

duris atidaro. Daiktai tampa įrankiais. Formuojasi pirmieji savarankiško valgymo įgūdţiai. 

Suaugusiojo delnas ir riešas turi 28 kaulus, o naujagimio tik 3. Jei kūno kontrolė priklauso nuo 

sąnarius ir raumenis valdančių smegenų mechanizmų brandos, tai riešo paslankumą lemia reikiamų 

kaulų augimas. Riešui tvirtėjant, vaikas pradeda derinti riešo sukinius bei pirštų judesius, kad galėtų 

tiksliau dėlioti daiktus. Įgūdţiai naudotis įrankiais formuojasi palaipsniui ir priklauso nuo praktikos.  

Konstruktyvų judesį įkvėpia veiksmai, kuriuos vaikai mato ar matė atliekant suaugusiuosius 

bei bendraamţius. Veiksmai, kuriuos vaikas ketina pamėgdţioti, daţniausiai susiję su ţaidimu ir 

noru pasigaminti daiktą ar ţaislą. Tuomet rankų judesiai yra sąmoningi, kryptingai orientuoti siekti 

rezultato. Remiantis kai kurių mokslininkų tyrimų duomenimis, priešmokyklinio amţiaus ir pirmųjų 

klasių mokinių ranka dar silpnai išlavinta, rankos judesiai nėra tikslūs, stokoja koordinacijos ir 

vikrumo. Rankos mikrojudesiai, kuriuos vaikas atlieka rašymo, dailės ir technologijų pamokose, 

jam gana sudėtingi veiksmai, reikalaujantys išlavintos smulkiosios motorikos, tikslių judesių, tam 

tikrų psichinių savybių. Šiuos veiksmus sąlygoja ne paprastų fizinių ypatybių suma, o integruota 

kokybinė ypatybė, kai veiksmą lemia įvairių analizatorių tarpusavio koordinacija. Būtinas jos 

komponentas yra psichinės savybės. Čia dalyvauja judėjimo, lytėjimo ir regėjimo analizatoriai. 

Jaunesniojo mokyklinio amţiaus vaikams dar sunku atlikti tikslius, greitus ir vikrius judesius. Šio 

amţiaus vaikai dar prastai suvokia kūno ir atskirų jo dalių padėtį erdvėje, netiksliai diferencijuoja 

judesius pagal jėgos ir laiko parametrus. Daţnai netiksliai vertina ir nustato kūno dalių padėtį iš 

akies. Vaikui augant, įvairiais pojūčiais imama vis labiau koreguoti judesius, gaunama daugiau ir 

tikslesnės informacijos apie jų tikslumą erdvėje ir laike, ekonomiškumą, jėgos parametrus. Akys ir 

rankos glaudţiai susijusios, todėl pradedant vis labiau koordinuoti jų veiklą, didėja galimybė 

išsamiau paţinti daiktus bei jais manipuliuoti. Kartojamas judesys pamaţu tobulėja ir 

modifikuojasi. Kuo daugiau pojūčių dalyvauja judesių atlikimo procese, tuo greičiau susidaro 

visumos vaizdas. Tai tarsi prielaida įvaldyti judesio techniką., atkurti visą modelį.  

Vaikų rankos judesių raida atkreipė daugelio tyrinėtojų dėmesį. Uţsienio šalių autoriai 

teigia, kad tai yra procesas, aiškinamas kaip noro veikti suţadinimas ir atitinkamų nervinių 

struktūrų subrendimas.  Rusų mokslininkas I. Sečenovas ţmogaus rankos ontogenezę aiškino kitaip. 

Jis nurodė, kad rankos judesiai nėra determinuoti iš prigimties. Vaikas mokosi tiesti ranką, 

norėdamas pasiekti ţaislą, po to jį paimti ir laikyti. Tokie judesiai atsiranda regėjimo, lytėjimo ir 

raumenų pojūčių susidariusių asociacijų pagrindu, aktyviai sąveikaujant su pasauliu. M. 

Kistiakovskaja nustatė, kad rankos judesių raidą sąlygoja aktyvi veikla, santykis su aplinka ir 

kryptingas suaugusiųjų auklėjimas. Formuojantis judesiams uţslopinamos nereikalingos 

nepastiprintos grandys, todėl keičiasi atlikimo nuoseklumas. Suformuoti judesiai atliekami taip 

greitai ir tiksliai, kad daugelis mokslininkų laiko juos genetiškai determinuotų besąlyginių refleksų 

pasireiškimu.  

Vaikų rankos judesiai vystosi teigiamų emocijų pagrindu. 

Pastebėjęs daiktą ar ţaislą, vaikas stengiasi jį pačiupti ir palaikyti. 

Rankos judesiai kaskart tobulėja, ranka tampa turtingiausiu ţmogaus 

paţintinės veiklos šaltiniu. Suformuoti rankos judesiai įgauna 

įvairiapusiškos reikšmės pagrindinių lokomotorinių ir statinių 

funkcijų vystymui. 

Darţelyje vaikų ranka lavinama atliekant piešimo, 

konstravimo, lipdymo darbus, ţaidţiant. Šešiamečių vaikų rašto darbų sėkmė priklauso nuo rankos 

judesių tikslumo, koordinacijos, vikrumo. Rašymas – sudėtingas veiksmas, reikalaujantis išlavintos 

smulkiosios motorikos, tikslių judesių, tam tikrų psichinių savybių. Grafinius veiksmus sąlygoja ne 

paprastų fizinių ypatybių suma, o integruota kokybinė ypatybė, kai veiksmo atlikimą nulemia 

įvairių analizatorių tarpusavio koordinacija. Būtinas jos komponentas yra psichinės savybės. Čia 

dalyvauja judėjimo, lytėjimo, regėjimo analizatoriai.  

Dirbant su vaikais reikėtų atkreipti dėmesį ir vaikų rankų tremorą. Tai normali fiziologinė 

reakcija, kuri atsiranda dėl nervinių centrų reguliacijos į raumenis, dėl kvėpavimo ir širdies 



susitraukimų poveikio kūno pusiausvyrai ir pan. Išskiriamas statinis ir sinaminis tremoras. Statinis 

tremoras – ištiestos pirmyn nejudinamos rankos virpėjimas. Dinaminis tremoras matuojamas, kai 

ranka juda apvesdama konfigūracijos kontūrus.   

3-7 m. vaikų statinis tremoras priklauso nuo amţiaus, lyties, motorinio aktyvumo, nervų 

sistemos būklės ir kitų veiksnių. 3-4 m. vaikų ranka virpa labai daţnai ir spontaniškai, 

nepriklausomai nuo valios pastangų. Vaikui augant rankos virpėjimas maţėja. Taip pat jo daţnumas 

priklauso nuo vaiko motorinio aktyvumo. Yra nustatyti trys rankos virpėjimo kaitos periodai:  

              1. Spontaninio virpėjimo.  

              2. Stabilizacijos. 

              3. Spontaninio virpėjimo, įveikiamo valios pastangomis.  

Spontaninio virpėjimo periodui galima priskirti 3-4 metų vaikus. Šio amţiaus vaikų ranka 

juda daţnai, nepriklausomai nuo jų pastangų. Kad ir kaip vaikas stengtųsi laikyti rankutę, ji vis vien 

virpa, rezultatas nuo to maţai priklauso, nes nepakankamai išlavėję vaikų plaštakos raumenys, dar 

reikia lavinti judesių tikslumą, orientaciją laike ir erdvėje.  Kuo maţesni vaikai, tuo didesnis rankos 

virpėjimas, nes tai priklauso nuo vaiko psichomotorikos ir nervų sistemos būklės.  

5 – uosius gyvenimo metus galima priskirti stabilizacijos periodui. Šiame amţiuje vyksta 

ryškūs teigiami poslinkiai, pagerėja uţduoties atlikimo kokybė. Vaikai pradeda geriau valdyti ranką, 

tiksliau atlieka judesius, geriau orientuojasi ir suvokia erdvę.  

Trečiajam periodui priklauso 6-7 metų vaikai, kai svarbiu judesio komponentu tampa vaiko 

pastangos. Vaikai jau sugeba susikaupti, koncentruoti dėmesį, todėl uţduoties atlikimo rezultatai 

priklauso nuo vaikų veiklos motyvų, įdėtų pastangų. Šio amţiaus vaikų judesių tikslumui didelę 

įtaką daro regos analizatoriaus grįţtamoji informacija apie atliktus judesius.  

Rankos judesiai priklauso ne tik nuo fiziologinių procesų, psichomotorikos išsivystymo 

lygio, nervų sistemos būklės, bet ir nuo gebėjimo susikaupti, sukoncentruoti dėmesį, nuo buvusio 

prieš tai veiklos pobūdţio. Todėl darbelius susijusius su rašymu, piešimu, lipdymu ir pan. reikėtų 

vaikams skirti prieš kūno kultūros ar kitas judrias veiklas.  

Kryptingai ir tikslingai parenkant fizinius pratimus, ţaidimus, įdomias uţduotis galima 

lavinti ir tobulinti jaunesniojo mokyklinio amţiaus vaikų rankų motoriką. Išryškėja, kad šio 

amţiaus vaikų mokėjimus ir įgūdţius apibūdina kompleksas kokybinių ir kiekybinių rodiklių. 

Mokinių statinis ir dinaminis rankų tremoras priklauso nuo amţiaus, nervų sistemos būklės ir 

individualių savybių.  

Rankos judesių lavinimas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Vaikų judesių tikslumas, 

koordinacija, greitumas, ištvermė kinta labai pamaţu, jiems augant. Tačiau tikslingas smulkiosios 

motorikos fizinių ypatybių ugdymas gerina koordinacinius mechanizmus. Nuosekliai sunkinamos ir 

sistemingai bei profesionaliai pateikiamos uţduotys lavina rankų judesius, ypač koordinaciją, 

erdvės parametrų suvokimą, akies - rankos tarpusavio koordinaciją ir tikslumą.  

Maţųjų smulkiąją motoriką lavina įvairūs ţaidimai su ţaislais, statybinėmis detalėmis, 

daiktais. 2-3 metų vaikai mėgsta išmėtyti ir surinkti ţaislus, sudėti į dėţutę ar kibirėlį kamuoliukus, 

kankorėţius, kaštonus ar kitus nedidelius daiktus, sumauti ant šerdies 3-5 ţiedus ir pan. Jiems 

patinka surinkti daiktus iš dviejų dalių, sudėti piramidę iš skirtingo dydţio ţiedų. Vaikai pradeda 

atlikti veiksmus su daikatais: ţaidţia su formelėmis, kastuvėliais, kibirėliais, balionais, riedančiais 

daiktais. Buitinėje veikloje vaikai pradeda mokytis atsegti priekyje esančias dideles sagas, atrišti 

batų raištelius, plauti rankas ir t.t. Visa tai ugdo vaikų rankų judesių tikslumą, koordinaciją, 

vikrumą, akies taiklumą, gebėjimą atlikti elementarius  judesius ir veiksmus. 4-5 metų vaikams 

atsiveria naujos galimybės lavinti smulkiąją motoriką. Vaikai atlieka dailės darbelius, pasiskirstę 

vaidmenimis ţaidţia siuţetinius ţaidimus su ţaislais, konstruoja. Ypač 

palankios sąlygos ugdyti rankų mikrojudesius lipdant, klijuojant, karpant, 

tapant, piešiant. Vaikai gali piešti paprastais ar spalvotais pieštukais, 

flomasteriais, vaškinėmis kreidelėmis, mokykline kreida, teptukais. Buities 

darbai tobulina anksčiau įgytus ir moko naujų veiksmų: atsisegti ir uţsisegti 

sagas, atrišti ir uţrišti batų bei kepurės raištelius, nušluostyti ţaislus, nuvalyti 

dulkes nuo lentynų ar spintelių. Šeštaisiais gyvenimo metais tobulinami 



popieriaus lankstymo įgūdţiai, mokoma gaminti ţaisliukus. Vaikai jau sugeba sukurti statinius ne 

tik iš stambių detalių, bet ir konstruoti iš smulkių LEGO kaladėlių, o tai reikalauja didelio 

kruopštumo, judesių tikslumo, akies rankos koordinacijos, atitinkamo mąstymo ir vaizduotės. 

Formuojami kirpimo ţirklėmis, lipdymo iš molio įgūdţiai, daug dėmesio skiriama piešimo įgūdţių 

tobulinimui. 

Darţelyje vaikų rankų judesiai lavinami įvairios veiklos metu grupėje, kūno kultūros 

uţsiėmimų metu, logopedinių uţsiėmimų metu. Maţos amplitudės judesių pratimai – tai pirštų 

lenkimas ir tiesimas, riešo sukiniai, plaštakos lenkimas į vieną ar į kitą pusę, riešo ir pirštų raumenų 

atpalaidavimo pratimai, įvairių nedidelių daiktų ar ţaislų paėmimas, padėjimas ir perėmimas iš 

vienos rankos į kitą ir pan.  

               

                                        KALBOS LAVINIMAS 

NEKALBINIŲ UŽSIĖMIMŲ METU 

  
              Dėl įvairių prieţasčių vėluoja kai kurių vaikų visos kalbos 

sistemos grandţių plėtotė. Vaikai vėliau išmoksta tarti garsus, lėtai gausėja 

ţodynas, ilgą laiką vaikai kalba agramatiškais sakiniais, nederina linksnių, 

giminės, skaičiaus. To prieţastis – ankstyvas organinis galvos smegenų 

paţeidimas. Galvos smegenis gali paţeisti intoksikacijos, infekcijos, 

asfiksija, CNS ligos bei traumos. Neigiami faktoriai gali veikti vaisių 

intrauteriniu periodu, gimdymo metu ar pirmaisiais gyvenimo metais. Sunkiausi kalbos raidos 

sutrikimai atsiranda paţeidus vaisiaus CNS 3-4 nėštumo mėnesyje.  

              Juo vėliau vaikas pradeda kalbėti, tuo ţemesnis jo kalbos plėtotės lygis. Pasitaiko vaikų, 

kurie pirmuosius ţodţius ištaria tik 4-5 m. Taip pat yra vaikų, kurie pradeda vokalizuoti palyginti 

labai anksti – 1,5-2 m., bet jų kalba neaiški, garsų tarimas netaisyklingas, ţodynas skurdus. Ir šie 

poţymiai uţsitęsia iki 4 m. Esant šiems poţymiams diagnozuojamas kalbos neišsivystymas. 

Skiriami trys kalbos neišsivystymo lygiai: ţymus, vidutinis, neţymus.  

              Vaikams, turintiems šią diagnozę, reikalinga logopedo pagalba. Tačiau, norint pasiekti 

teigiamų rezultatų iki mokyklos, turi būti uţtikrintas darbo tęstinumas grupėse ir namuose.  

              Visame kalbos ugdymo procese siekiama sudaryti pagrindą savaiminei kalbos plėtotei. 

Nėra galimybių, ir, ţinoma, neįmanoma išmokyti visų ţodţių, gramatinių formų, ţodţių jungimo į 

sakinius variantų, tačiau būtina supaţindinti su pagrindiniais gramatikos dėsningumais, išmokyti 

vaikus analizuoti kalbą.  

              Ugdant vaikų kalbą būtina vadovautis šiais reikalavimais: 

       Koreguoti visų kalbos komponentų trūkumus, atsiţvelgiant į jų tarpusavio ryšį ir 

priklausomybę. 

       Laikyti pagrindinių normalios kalbos plėtotės dėsningumų. 

       Atsiţvelgiant į kalbos ir paţinimo veiklos vienybę, lygiagrečiai sus kalbos korekcija lavinti 

motoriką, sensorinius procesus, emocijas, valią, intelektą. 

Vaikas daug greičiau išmoksta vartoti daiktų pavadinimus, jei veikia pats. Todėl kalbą reikia 

ugdyti visose vaiko veikose: piešiant, lipdant, aplikuojant, ţaidţiant stalo ir judriuosius ţaidimus, 

einant pasivaikščioti, keliaujant, rengiantis ir pan. Bendraujant sus vaiku ir jam pačiam veikiant 

būtina įjungti visus įmanomus pojūčius: regą, klausą, lytėjimą, skonį, uoslę. Ţaidţiant galima 

mokytis spalvų, formų, dydţių, konsistencijos ir t.t. Klausantis muzikos – mokomasi skirti įvairius 

garsus, diferencijuoti įvairių instrumentų ar ţaisliukų skleidţiamus garsus. Būnant gamtoje galima 

panaudoti visus pojūčius.  

Pirmiausiai lavinama vaiko ekspresyvioji kalbą. Mėgdţiojimo būdu 

vaikas mokomas suprasti kalbą. Patrauklūs ţaidimai su ţaislais, lėlėmis 

kelia vaikams teigiamas emocijas, norą atsakyti ne tik veiksmu, bet ir 

garsu, garsaţodţiu ar nesudėtingu ţodeliu. Nekalbantis vaikai labai 

nenoriai ir atsargiai dalyvauja pokalbiuose. Juos reikia nuolat skatinti, bet 



negalima versti kalbėti. Reikia ţaidimo forma išprovokuoti vaiko kalbą, sukelti norą kaţkokių būdu 

išreikšti savo mintis. Labai svarbu suprasti vaiko kalbą ar bent jau rodyti jam, kad suprantame. 

Vaikas turi jaustis pilnaverčiu pokalbio dalyviu. Didelė paţanga bus jau tuomet, jei vaikas nors 

gestais parodys savo norą bendrauti.  

Jau ikikalbiniame periode viskas turi būti pavadinama: daiktai, kuriuos vaikai liečia, su 

kuriais ţaidţia; taip pat suaugusiojo veiksmai su daiktais, jei tuo metu vaikas jį stebi. Reikia kartoti 

vaiko tariamus garsus, gyvūnų tariamus garsus, įvardinant pavadinimą. Siekiant, kad vaikas 

atkartotų, reikia jo ištartą garsą pakartoti ta pačia intonacija. Taip pat bendraujant su vaiku būtinas 

akių kontaktas.  

Svarbu prisiminti, kad vaiko kalbos supratimas yra 

ribotas. Suaugusieji turi kalbėti aiškiai, lakoniškai, vaikui 

suprantama kalba. Jei kontekste atsiranda neţinomas ţodis, 

reikia jį paaiškinti.  

Mokoma suprasti įvairius prašymus, klausimus, 

instrukcijas. Prašoma surasti ne tik daiktus, esančius toje 

patalpoje, bet ir šiuo metu neesančius regėjimo lauke. Taip 

tikslėja ţodţių reikšmė, išmokstama pastebėti ir diferencijuoti 

gramatines formas. 

Tolesniam pedagoginiam procesui labai svarbu, kad 

vaikai išmoktų diferencijuoti klausiamuosius ţodelius. Tai 

padaryti nėra sunku. Aptardami įvairias situacijas ir 

paveikslėlius, turime daug progų paklausinėti, paprašyti 

parodyti. Panašiomis aplinkybėmis mokoma vaikus skirti panašios reikšmės ţodţius (plauna-

skalbia-maudo; guli-miega) bei antonimus. 

Pagrindinis mokymo metodas – pokalbis vaizdţioje situacijoje. Jei vaikas susidomi ţaidimu, 

supranta kalbą ir išlaiko dėmesį, tai netrukus pats pradės paskui suaugusįjį tarti garsus, garsaţodţius 

ar nesudėtingus ţodţius. Daug kartų kalbant apie tuos pačius dalykus, mokomųjų ţodţių tarimas 

pamaţu gerėja.  

Rekomenduojama ţaidybinėje situacijoje  ištarti išmoktus ţodţius garsiai, tyliai, greitai, 

lėtai, įvairia intonacija. Galima uţmerkus akis spėlioti, kitų vaikų ar suaugusiųjų ištartus ţodţius, 

mokytis skirti draugų balsus. Aptariant įvairias temas pasitaiko trumpų ţodţių, kuriuos sudaro 

nesudėtingos artikuliacijos garsai. Rekomenduojama pamokyti vaikus tuos, tegu ir negausius 

ţodţius, tarti taisyklingai. Pirmiausiai ţodis tariamas skiemenimis, po to ištisai.  

Klausydamas aplinkinių kalbos, valingai ar nevalingai ją pamėgdţiodamas, vaikas 

pratinamas suprasti garsinę jos sudėtį. Foneminės analizės uţduotys siejamos su kalbos supratimo 

lavinimu. Vaikai geriau supranta garsinę ţodţių sudėtį, kai išmoksta skirti taisyklingą tarimą nuo 

klaidingo. Tam padeda garsinės analizės pratybos, kurias galima atlikti įvairios veiklos metu, net 

einant pasivaikščioti. Foneminės analizės pratybos gali būti labai įvairios. Vaikai mokomi naujai 

išmoktus garsus surasti tarp kitų fonemų, skiemenyse, ţodţiuose. Pirmiausiai fonemos ieškomos 

ţodţio pradţioje, po to pabaigoje ir vėliau viduryje. Mokoma diferencijuoti paronimus: meta-mėta, 

kalva-galva. Siūloma vaikams surasti paveikslėlius, kuriuose yra nurodyta fonema, parenkama 

ţodţių su ja. Norint vaikai išmokyti diferencijuoti fonemas, pradţioje ieškomą fonemą reikia tarti 

pabrėţtinai.  

Labai svarbus mokymo etapas – pasyvaus ir aktyvaus ţodyno plėtra bei mokymas jungti 

ţodţius į sakinius. Pedagogas turi skatinti vaikus paprašyti kito vaiko, ką nors paduoti, atlikti, 

perduoti ir pan.; pabaigti sakinius pagal paveikslėlius; klausti ir atsakyti į klausimus. Neretai vaikai 

painioja panašiai skambančius ţodţius (vėţys-oţys-eţys), todėl vartojant juos kalboje pravartu 

patikrinti, kaip vaikas šiuos ţodţius supranta.  

Kai vaikai jau moka atsakyti į klausimus Kas? Ką veikia?, skatinama kalbėti įvairesnėmis 

ţodţių formomis. Vaikai intensyviai mokomi kalbėti išplėstiniais sakinais. Pokalbių, aptarimų 

metu, ţaidybinėse situacijose vaikai skatinami vartoti įvairias kalbos dalis. Mokant plėsti sakinius, 

didelį dėmesį reikia skirti taisyklingam ţodţių tarimui. Nuo ţodţių ištarimo galimybių priklauso ir 



ţodyno bei gramatinės sandaros plėtotė. Taip pat lavinam neverbalinė atmintis. Vaikai mokomi 

atlikti kelių dalių instrukcijas, įsiminti kelis ţodţius, skiemenis.  

Įvairių pratybų metu, mėgdţiojant garsus, kartojant ţodţius ir tekstus, norminamas vaikų 

balso stiprumas, kalbos tempas, kalbinis kvėpavimas, įvairinama intonacija.  

Vaikai turi ţinoti, kad ţodţiai gali apibendrinti, turėti kelias reikšmes. Pirmiausiai aptariami 

ţodţiai, kurių skirtingas reikšmes galima aptarti čia pat, pvz.: ţmogaus galva, kopūsto galva, vinies 

galvutė. Supaţindinant su antonimais lyginami daiktai, ieškoma skirtumų. Ţaisdami vaikai dėlioja 

ţaislinius gyvūnus, augalus, ţiūri paveikslėlius ir tuo pačiu aptaria jų išvaizdą, spalvą, gyvenamą 

vietą, būdą, mokosi pavadinti jauniklius.  

Tokių ţaidimų metu labai tinka skatinti vaikus plėsti sakinį, vartoti kuo daugiau kalbos dalių 

ir net pradėti kalbėti sudėtiniais sujungiamaisiais sakiniais, kurie vėliau keičiami į sujungiamuosius 

sakinius su jungtukais o, ir, bet. Sakiniai formuojami klausimų pagalba. Tai galima atlikti ir pratybų 

metu, ir ţaidţiant, ir būnant lauke ar einant pasivaikščioti.  

Svarbu išmokyti vaikai sklandţiai reikšti mintis, pasakoti. Tai paskutinis kalbos lavinimo 

etapas, prieš rašytinę kalbą. Pirmuose trumpuose pasakojimuose kalbam apie labai gerai vaikui 

ţinomą situaciją, įvykius. Taip pat mokomasi pasakoti pagal paveikslėlius ir jų serijas. Pasakojimą 

pradeda pedagogas ir prašo vaikų atsakyti į klausimus, pratęsti mintį ar papasakoti kas pavaizduota 

paveikslėlyje. Mokant vaikus pasakoto pagal paveikslėlius galimos tokios pratybos: 

       Pedagogas išdėlioja paveikslėlius ir prašo vaikų paţiūrėti. Papasakoja. Pakartoja pasakojimą 

vis paprašydamas vaikų parodyti paveikslėlį, apie kurį kalbama. 

       Vaikams išdalinami daiktų paveikslėliai, o pedagogas rodo atskirus serijos paveikslėlius. 

Vaikai atrenka daiktus, kurie tinka tai serijai paveikslėlių. 

       Vaikams išdalinami skirtingų serijų paveikslėliai. Likusieji paveikslėliai apverčiami ir 

sumaišomi. Vaikai ima iš tos krūvelės paveikslėlį ir pasako, kuriai serijai jis priklauso. Išrinkus 

visus paveikslėlius, vaikai surenka savo seriją ir papasakoja. 

       Pasakojama ir išdėliojama paveikslėlių serija. Po to paveikslėliai surenkami ir siūloma tą 

patį padaryti vaikams. Galima padėti klausimais. 

       Išdėliojami paveikslėliai. Pedagogas klausimais padeda nustatyti pavaizduotų įvykių 

prieţastinius ryšius. 

       Vaikams duodami sumaišyti vienos serijos paveikslėliai ir pateikiamas planas, pagal kurį 

reikia juos sudėlioti ir papasakoti. 

       Duodama paveikslėlių serija. Vaikai nustato dalių nuoseklumą. Pedagogas pradeda pasakoti, 

o jie demonstruoja atitinkamą paveikslėlį ir uţbaigia 

pasakojimą. 

       Vaikams išdalinami tos pačios serijos 

paveikslėliai. Kiekvienas iš eilės papasakoja savo 

paveikslėlio turinį. Galiausiai vienas pasakoja visą 

seriją. Prašoma paţiūrėti paveikslėlius, nuosekliai 

sudėti seriją, apversti ir iš atminties papasakoti.  

Vėliau vaikai mokomi išklausyti tekstą ir 

atpasakoti. Prieš skaitant aptariami neţinomi ţodţiai ar 

išsireiškimai. Taip pat prieš pradedant skaityti reikia 

pateikti vaikams uţduotis, kurias jie turės atlikti.  

Daug dėmesio reikia skirti vaikų balso 

stiprinimui, intonacijai, pauzėms, kirčio vietos paryškinimui ţodţiuose, tempo reguliavimui. Tam 

tinka eilėraščių deklamavimas, mįslių minimas, greitakalbių kartojimas, skirtingų balsų 

pamėgdţiojimas. 

  

  

 

 

 



 

 

 

KETVERIŲ – PENKERIŲ METŲ AMŽIAUS VAIKŲ KALBOS YPATUMAI 
 

  
              Šiuo amţiaus periodu vaikų kalba tobulėja. Dauguma gerai taria 

fonemas, sugeba ištarti įvairaus sunkumo ţodţius, tačiau kai kurių vaikų 

fiziologinis šveplavimas tęsiasi ir penktaisiais gyvenimo metais. Baigiasi 

fiziologinė iteracija (lot. iteracija – kartojimas). Nustatyta, kad skiemenis, 

ţodţius intensyviausiu kalbos plėtojimosi laikotarpiu (nuo 2 iki 5 m.) 

kartoja apie 80 % vaikų ( kai susiduria su sunkumais reikšdami mintis. 

Kartais šis faktas painiojamas su mikčiojimu. Todėl tėvai turėtų kreiptis ne 

tik į logopedą, bet ir į neurologą, jei jiems atrodo, kad vaikas mikčioja.  

              4-5 metų vaikai vis daugiau vartoja būdvardţius, dalyvius. Vaikai 

danai mini spalvas, dydį. Trečdalis paţyminių yra išplėstiniai su palyginimais, paaiškinimais. 

Daugėja ţodţių sakiniuose. Pasakodami apie gamtą, vaikai daugiau vartoja būdvardţių ir 

prieveiksmių, bet maţokai veiksmaţodţių, o pasakojimuose apie ţinomus visuomeninio gyvenimo 

įvykius gausiau veiksmaţodţių.  

              Vartojamų ţodţių reikšmės gana tikslios, bet šio amţiaus ir dar vyresni vaikai nesupranta 

daugelio ţodţių perkeltinės prasmės. Tęsiasi ţodţių kūrybos periodas. Keturmečiai bando 

išsiaiškinti ţodţių kilmę lygindami garsinę sudėtį.  

              Ţodynas yra vien statybinė medţiaga, kuri, tik suderinus ţodţius sakiniuose pagal 

gramatines taisykles, gali padėti bendrauti. Penktaisiais metasi vaikai kalba gramatiškai gana 

taisyklingai. Ikimokyklinio amţiaus vaikai beveik nevartoja kokybinių būdvardţių bevardės 

giminės, kartais klysta vartodami veiksmaţodţius.  

              3 metų vaikai kalba 3-4 ţodţių sakiniais. Ketvirtais ir penktais metais sakiniai ilgėja. Šis 

ilgėjimas – objektyvus mąstymo vystymosi rodiklis. Ilgėjimo prielaida – aktyvaus ţodyno 

turtėjimas, sugebėjimas ţodţius gramatiškai taisyklingai suformuluoti. Sakinius ilgina gausiau 

vartojami paţyminiai, aplinkybės, vienarūšės sakinio dalys.  

              Sudėtiniai sakiniai taip pat ilgėja. Sudėtiniame sakinyje yra apie 12-15 ţodţių, dėl to ne 

visada dera ţodţių tvarka, daugėja gramatinių klaidų, praleidţiami ţodţiai.  

              Šis amţius  - sensityvus, palankus metas vystytis rišliajai kalbai. Vaikai daugiausiai 

bendrauja dialogais, bet, įgiję pakankamai ţinių ir kalbinių įgūdţių, vis daţniau vartoja monologinę 

kalbą. Ţinoma, šie monologai daţnai be pradţios ir pabaigos. Jie prasideda ryškesnių vaizdų arba 

vaizdinių apibūdinimu ir staiga nutrūksta. Pasakojama nenuosekliai: daţnai šokinėjama nuo vieno 

įvykio prie kito, keičiami ir painiojami erdvės bei laiko vaizdiniai. Kai kuriuos pasakojimus gali 

suprasti tik ţmogus gerai ţinantis įvykius, apie kuriuos kalbama. Vaikai asmenų, daiktų 

pavadinimus keičia įvardţiais, nenurodo veiksmo vietos ir laiko. Klausytojo klausimai sukelia 

nepasitenkinimą, jie trukdo. Todėl leiskime vaikui išsakyti savo mintis. 
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