
 
 
...būkite pozityvūs...  
pastebėkite tai, kas vaikui 
pavyksta, o ne tai, kas nesiseka. 
Netaisykite vaiko tarimo klaidų, 
patys kartokite žodžius lėtai, 
taisyklingai, parodydami, kad 
vaiką supratote. 
 
...būkite kantrūs ... 
kalba vystosi labai individualiai. 
Jei  jūsų mažylio šnekėjimas 
nesuprantamas ar kitoks nei  
bendraamžių, tai ne visada yra  
sutrikimas.  
 
...nenuleiskite kartelės... 
bendraujant su vaiku, natūraliai 
kyla pagunda kartoti jo 
vartojamus žodžius (lialia, niam, 
opa), tačiau vaiko kalba tobulės 
ne tuomet, kai jūs leisitės, o kai 
jis kils iki jūsų.  
 
...bendradarbiaukite. 
Kalbėkite su grupės pedagogais, 
pagalbos vaikui specialistais. 
vertinkite jų įžvalgas, stenkitės 
laikytis  rekomendacijų. 
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Nuo pat pirmų dienų aktyviai 
bendraudami su savo mažyliu 

ne tik sukursite artimus ryšius, 
bet ir padėsite jam sėkmingai 

augti ir tobulėti. 
 
Kalbinkite kūdikį jo tariamais garsais. 

Kiekvieną garsą kartokite keletą 

kartų. Toks bendravimas skatina 

kūdikį mėgdžioti. 

Siekite akių kontakto su mažyliu, 

demonstruokite lūpų judesius, 

skatinkite mėgdžioti. 

Padėkite vaikui suprasti daiktų 

pavadinimus, t. y. vienu metu rodykite 

ir aiškiai tarkite vieno konkretaus 

daikto, žaislo pavadinimą, šeimos nario 

vardą, įvardykite atliekamus veiksmus. 

Taip skatinsite vaiką įsiminti naujus 

žodžius. 

Leiskite liesti, imti, laikyti daiktus, 

juos tyrinėti. Veiksmus 

komentuokite: tu paėmei. Laižai. 
Numetei. Nukrito. Padėjai.  
Teigiamai parodykite vaikui, kad 

supratote jį ir palydėkite tai 

taisyklinga kalba, pakeisdami ir 

išplėsdami vaiko frazę. 

Mažylis: Bata. Tėveliai: Taip, čia yra 
tavo batai. 
Mažylis: Lialia. Tėveliai: Štai maža 
lėlytė. 

Rodykite knygeles, kuriose 

vaizduojami gyvūnai, paukščiai ir 

kiti objektai. Iliustracijas  

komentuokite aiškiais, trumpais, 

paprastais sakiniais.  

Dažnai deklamuokite trumpus 

ketureilius, bandykite juos įsiminti, 

sekite neilgas pasakas, jas 

inscenizuokite turimais žaislais. 

Žaiskite su vaiko pirštukais, 

rankom, kojytėm, dainuokite 

daineles: „Katu katu katutes“, 
„Viru viru košę“, „Šarkelė varnelė“, 
„Į turgelį josiu“ ir pan. 

Žaiskite liežuvio ir lūpų žaidimus: 

aplaižykite liežuviu lūpas su uogiene, 

„prunkškite kaip arkliukai“, gerkite 

gėrimus su įvairaus storio šiaudeliais, 

švilpaukite lūpomis, švilpynėmis, 

pūskite balionus. 

Vaikams patinka žiūrėti savo ir kitų 

šeimos narių nuotraukas. Vartydami 

albumus, prisiminkite  situacijas 

nuotraukose, jas komentuokite. 

Paprašykite, kad mažylis parodytų 

save, šeimos narius, kitus objektus, 

juos pavadintų.  

Paslėpkite žaislus ir leiskitės jų 

ieškoti kartu su mažyliu: o, radai lėlę 
po spintele; žiūrėk, mašina ant stalo; 
o, tavo kamuolys liko už durų, kieme... 

Prašykite pasirinkti, siūlydami iš 

dviejų  daiktų: kokių marškinėlių 

nori – raudonų ar mėlynų; kokią 

knygą  žiūrėsime – apie šunį  ar 

apie katę?; iš ko gersi? iš puodelio 
ar stiklinės? 

Vaikščiodami lauke, atkreipkite 

dėmesį į daiktus, įvykius. Patys juos 

įvardykite, komentuokite, bet mažylio 

neegzaminuokite: šuniukas bėgioja, 
gėlė žydi, vaikai spardo kamuolį. 

Kartu skaičiuokite įvairius daiktus, 

kūno dalis: dvi rankos, dvi kojos, du 

batai, vienas kamuolys, viena 

kepurė. Aiškiai tarkite: vienas, du, 
viena dvi… 

Įsiklausykite į aplinkos garsus (vėją, 

lietų, medžių ošimą), paukščių, gyvūnų 

balsus, juos pamėgdžiokite: ūūū 

(vėjas), kap kap (lietus), bum 
(trenksmas), gyrž (durys), žū žū  
(automobilis), tuku tuku (traukinys), 

kar kar (varna), miau (katė), au au 

(šuo), mūū (karvė), kakariekū (gaidys), 

kar kar (višta), ga ga (gandras).  

Skambinkite, barškinkite, grokite 

su dviem žaislais (daiktais, muzikos 

instrumentais). Paprašykite vaiko, 

kad parodytų, kas skambėjo. 

Žaiskite su mėgstamais vaiko žaislais. 

Paslėpkite žaislą. Vaikas turi rasti 

paslėptą daiktą pagal instrukciją: 

aukštai, žemai, šalia, už, arčiau, toliau.  
 

 

 

 
Sėkmingo ir smagaus bendravimo! 

 
 


