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Vaiko kalba – stebuklų stebuklas. Ji glūdi jo viduje, artimųjų ir jų elgesio, aplinkos 

daiktų ir reiškinių pašaukta ateina, kad padėtų vaikui pažinti pasaulį, perduoti ir perimti 

informaciją, reguliuoti savo elgesį, išreikšti išgyvenimus (Ališauskienė, 2003). Kalba turi 

didelį poveikį vaiko intelektualiniam, socialiniam ir emociniam vystymuisi, nes per pojūčius 

suvokdamas, įsimindamas ir mąstydamas, jis kaupia informaciją apie pasaulį. Vaikui kalba – 

tai pasaulio pažinimo priemonė, ji puoselėja komunikacines galias, t. y. moko bendrauti, 

tobulina vaiko jausmus ir emocijas. Kalba padeda perimti aplinkos kultūrines vertybes, šeimos 

gyvenimo būdą, artimųjų pasaulėjautą, pasaulėvaizdį. Gimtoji kalba padeda mokytis užsienio 

kalbų. Taigi, kalba padeda tapti Žmogumi.  
Vaikas perima ir tautos kultūrinį paveldą, nuolat girdėdamas vertingus tautosakos 

(smulkiosios, pasakojamosios, dainuojamosios) ir grožinės literatūros kūrinėlius, padedančius 

pažinti aplinką ir žmones, perprasti įvairias kalbines situacijas, žodžio reikšmių įvairovę.  

Ypač smulkioji tautosaka padeda ugdyti vaikų kalbos emocionalumą, ugdo vaikų 

dėmesį, mąstymą, kalbinį išprusimą. Juk iš pateiktos mįslės turi atpažinti daiktą arba reiškinį 

gamtoje ir jį pasakyti. Pvz., Penki tvartai, penki vartai (Pirštinės); Gale lauko katilėlis 

plauko (Saulė).  

Skaičiuotės ir greitakalbės lavina kalbos dikciją, kalbos tempą, ritmą. Pvz.: “Mama 

namie naminę duoną minkė” arba “Geltonas gaidys garsiai gieda girinuko gardelyje”. 

O pasakomis vaikai mokomi pažinti pasaulį. Pirmiausiai sekti gyvulines pasakas, nes 

jos artimiausios ir suprantamiausios vaikui. Ypač naudingos juokų, melų pasakos, pasakos be 

galo, kur daug gaunama kalbinės išraiškos: 

Jojo jojo du karaliai, 

Du karaliai, du snaudaliai, 

Šlumšt į balų jie abudu, 

Ir abudu atsibudo. 

Atsibudo ir pirmiausia 

Vienas kitą šitaip klausia: 

- Ką tu sapnavai? 

- O tu? 

- Pasakoja jie kartu: 

- Jojo jojo du karaliai ... 

Taip vaikai po truputį įvedami į vizijų pasaulį, kur suvokia, kas tikra, o kas pramanyta. 

Mes, suaugusieji, per klausymą, skaitymą, kalbėjimą, dainavimą vedame vaiką į literatūros 

pasaulį. Tad, todėl toks svarbus aktyvusis ir pasyvusis žodynas ir jo turtinimas. Dirbant 

grupėje su 4-5 amžiaus vaikais užduotys parenkamos, kurios apima ne vieną sritį!  

*Mokomės naujų žodžių, pagal temą, po to dar kartą juos įtvirtiname "žodžių gausybėje"; 

*Mokomės rasti paveikslėlį pagal apibūdinimą (rūgštus geltonas vaisius, kas?, gelbėja mus 

nuo lietaus, kas? Ir pan.); 

*Mokomės išgirsti pirmąjį žodžio garsą; 



*Pakartojame spalvas; 

* Formuojame sakinius pagal pateiktą pavyzdį (Kava yra ruda, jūra yra mėlyna ir t.t.). 

Visa  tai  vaikai  atlieka tiek savarankiškai, tiek grupelėse!  

          KALBOS UGDYMAS padeda vaikui pažinti lietuvių kalbą ir ugdytis kalbėjimo 

įgūdžius: grupėje skatinama laikytis kalbos etiketo, lavinama kalbinė klausa, plečiamas 

žodynas, tobulinami gramatiniai gebėjimai, ugdoma rišlioji kalba. Atliekamos žaidimu 

paremtos užduotys, kurios: 

 skatina vaiko domėjimąsi kalba; 

 padeda suvokti kalbos prasmę; 

 lavina kalbos jausmą; 

 plečia sakytinio kalbėjimo patirtį; 

 žadina kalbinį kūrybiškumą; 

 ugdo kalbos vartojimo gebėjimus. 

 

 Ugdant 4-5 metų vaikų kalbą, labai padeda naudoti:  

 Atsakymus į klausimus kūrinėlio žodžiais; 

 Eilėraščių, dainelių mokymąsi su judesiais; 

 Įvardyti kūrinėlio veikėjus, jų veiksmus; 

 Apibūdinti savo piešinį; 

 Prašyti, klausti, dėkoti; 

 Vaidinant apibūdinti save. 

 

Raidžių pažinimui, įsiminimui padeda jų lipdymas iš plastilino, tešlos, dėliojimas iš 

gamtinės medžiagos, kaladėlių, lazdelių, akmenukų, mozaikos detalių, jų spalvinimas, 

puošimas, karpymas ir pan. Lavėja smulkioji motorika, rišli kalba.   

 

  
 

Grupėje siekiama kiekvieno vaiko asmeninės pažangos, taikant minčių žemėlapių 

metodus, taip plečiant ne tik vaikų žinias, mąstymą ir savivoką, bet ir aktyviai turtinamos 

sakytinė ir rašytinė kalbos. 

 



 

 Dalyvaujame kalbos kompetencijų gerinimo projektuose „Knygose slypi turtai ir 

burtai“, „Gražūs žodeliai žiedlapiais sninga“, „Knygelių gydykla“ (kuriamos originalios 

knygelės su vaikų kūryba, suteikiamos „nominacijos“, „gydomos“ knygelės su įstaigos 

specialistais). Aktyviai dalyvaujame ir kitų įstaigų organizuojamuose respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose, projektuose. 

 
Smagu, kai į kalbos ugdymo procesą įsijungia ir tėveliai. Šiemet startavo puikus 

tėvelių savanorystės projektas „Padėti galiu“, skirtas sakytinei ir rašytinei kalbai ugdyti – 

sukurtos priemonės „Abėcėlė“. 

 
 

KAIP LAVINTI  VAIKO KALBĄ NAMUOSE? 

 

  Svarbus asmeninis tėvų ir pedagogų pavyzdys, kada ir kaip knyga yra skaitoma 

namuose (darželyje). Vaikas, matydamas suaugusiųjų pomėgį skaityti, stebėdamas, 

kad su knygomis elgiamasi rūpestingai ir pagarbiai, ir pats norės taip elgtis. 

 Stenkitės knygų skaitymui paskirti tą patį laiką ir vietą, taip sukurdami mažą 

tradiciją tarp savęs ir vaiko. Vaikams laikas, praleistas su tėvais ir knyga, yra pats 

ypatingiausias, gražiausias ir brangiausias. Per tai jūs stiprinsite ir gilinsite vienas kito 

ryšį. 

 Stenkitės knygą skaityti ne vaikui, o kartu su vaiku. Taip lavinsite vaiko fantaziją, 

plėsite kalbinį žodyną, leisitės į įvairias pasakos ar istorijos improvizacijas, kas bus 

įdomu ir jums ir vaikui. 

https://www.tavovaikas.lt/lt/temos/skaityti
https://www.tavovaikas.lt/lt/temos/pasakos


 Nepamirškite skaitydami knygą pasinaudoti savo veido mimikomis ir įvairiausiais 

gestais. Tai skaitomam tekstui suteiks naujumo, įdomumo, o vaikams sužadins 

smalsumą ir jaudulį. 

 Nusiveskite vaiką į knygyną ar biblioteką ir leiskite vaikams patyrinėti aplinką, 

pavartyti įvairių knygų, jei yra galimybė, vieną iš vaiko norimų knygų 

įsigykite/pasiimkite. 

 Knygų skaitymą paverskite žaidimu, maloniai praleistu laiku. Nes vaiką svarbu 

įtikinti, kad knygų skaitymas yra linksmas ir malonias emocijas keliantis užsiėmimas, 

o ne prievolė. 

 Knygą paverskite apdovanojimu ar prizu. Norėdami paskatinti vaiką, pažadėkite, 

kad apdovanosite puikia, jam įdomia knyga. 

 Vaikščiodami su vaiku, aptarkite tai, ką matote, girdite, užuodžiate, liečiate ir pan. 

Skatinkite vaiką papasakoti apie tai, ką jis mato ir jaučia.  

 Apibūdindami daiktą, visada nurodykite jo spalvą.  

 Paprašykite vaiko smulkiai ir nuosekliai papasakoti apie kokią nors laidą, matytą per 

televiziją.  

 Kiekvieną dieną skaitykite vaikui ir paprašykite papasakoti tai, ką jis išgirdo (pvz.: 

„Ar tau patiko pasakojimas? Kodėl? Kas tau labiausiai patiko? Kodėl?“ ir t. t.). 

 Žaiskite žaidimus, kurie lavina mąstymą ir turtina žodyną (pvz.: „Kas aš toks?“ – 

apibūdinkite gyvūną: „Aš murkiu, kai esu patenkintas. Tu gali laikyti mane ant kelių. 

Aš mėgstu šiltą pieną ir moku kniaukti.“).  

 Rodykite vaikui gražios ir taisyklingos kalbos modelį. Stenkitės, kad jūsų kalba 

būtų vaizdi, sklandi ir turtinga.  

 Pasistenkite surasti kuo daugiau panašios reikšmės žodžių, paverskite tai žaidimu. 

(pvz.: eiti, sėlinti, sliūkinti, vėžlinti (pabandykite parodyti vaikui šiuos veiksmus, po to 

tegul jis pabando).  

 Deklamuokite eilėraščius arba dainuokite dainas kartu su vaiku.  

 Pasirinkite vaikui įdomią temą, pvz. motociklo remontas, sulūžusių durų taisymas, 

pyrago kepimas, pasakykite vaikui, kad jūs tiksliai nežinote, kaip tai daroma, ir 

paprašykite, kad vaikas nuosekliai papasakotų jums, kaip jis tai darytų. 

 Kalbėdami su vaiku, vartokite įvairių laikų veiksmažodžius.  

 Skatinkite vaiką vartoti daugiau būdvardžių. Paimkite bet kokį paveikslėlį ir 

paprašykite vaiko apibūdinti nupieštą daiktą. 

Taigi, įvairūs žaidimai – tai kalbos tiesų pradmenys. Kalbiniai žaidimai – tai 

veikla, per kurią vaikas nejučiomis, žaisdamas, kurdamas, išmoksta būti kartu su kitais. 

Koks didelis džiaugsmas ką nors atrasti! Ką išmoksti nuo mažens, išlieka visam 

gyvenimui. 
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