
Kalba - tai būdas komunikuoti,
išreikšti savo poreikius, ar jausmus. 

Bendravimas su vaiku - ne tik puiki
galimybė pažinti vaiką, bet ir jį
žaismingai mokyti. 

Kalbos suvokimas

Tyla – ne visada gera byla... 
Bendraamžiai jau čiauška nesustodami, o
jūsų mažylis – dar ne? Gana dažnai
tėveliai nusprendžia – nieko tokio, gebės
ir mūsų. Bet ne visada laukti išmintinga.
Kartais žodžiams atsirasti turime padėti
visi kartu.

Svarbu – gyvas kontaktas

LOGOPEDAS
REKOMENDUOJA

Svarbu išsiaiškinti ar vaikas supranta jam
teikiamą informaciją, ar geba
įsisąmoninti instrukcijas, užduotis.
Įprastai vaikas klausosi, ką kalba
suaugusieji, mėgsta , kai su juo kalbama,
bendraujama. Jam patinka klausytis
pasakų, eilėraščių, pasakojimų. Vaikas
supranta ne tik instrukcijas, bet ir
pasakojamąją kalbą apie daiktus ir
reiškinius. Jis jau gali pažinti tikrovę iš
kalbos, o ne tik iš patirties. Tai reiškia, kad
vaikas pradeda suprasti pačią kalbą. 

Didelis dėmesys skiriamas gyvo bendravimo
svarbai vaiko kalbinės raidos etapuose. Dažnai
logopedai ragina kuo daugiau kalbėti su vaiku
nuo pat gimimo. Pasak logopedės
E.Beniušytės, dažnai naudojamos
technologijos gali padaryti žalos kalbinei raidai.
„Technologijos gadina vaikučius. Vaikams
reikia gyvo bendravimo. Mažiems vaikams
reikėtų neduoti planšečių, ypač, kai jie vieni.
Jeigu norite pažiūrėti filmuką, tėveliams reikia
kartu žiūrėti, komentuoti trumpai ir aiškiai, kad
vaikams vystytųsi kalbos suvokimas. Būna, kad
vaikai išmoksta angliškų žodžių, o savo
gimtosios kalbos nemoka“, – sako logopedė
E.Beniušytė.

Kaip vystosi kalba?

Ribotas kalbos suvokimas, besaikis
sėdėjimas prie išmaniųjų įrenginių, per
ankstyva dvikalbystė - šios ir kitos
priežastys gali nulemti vėlesnį vaiko
kalbos vystymąsi. 

Stenkitės vaikui kasdien skaityti, mokykitės
skaičiuočių, trumpų eilėraščių. Kalbėkitės su
vaiku aiškia, taisyklinga, rišlia kalba.
Išnaudokite laiką lauke: aptarinėkite aplinką,
orą, augalus, gamtos reiškinius. Plėskite vaiko
žodyną žaisdami kalbą skatinančius žaidimus:
loto, dėlionės, stalo žaidimai.
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