
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. 

 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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