
 
PREVENCINIO DARBO SVARBA UGDANT VAIKŲ KALBĄ 

 

 

Darželiuose, mokyklose logopedai nespėja suktis- vaikų su kalbos ir komunikacijos 

sutrikimais nė kiek nemažėja, netgi priešingai. Ką daryti? Kokios to priežastys? Kas ne taip 

vyksta visuomenėje? Kokie galimi prevencijos būdai? Ar pakanka švietėjiškos veiklos? 

Dėl didelio darbo krūvio ikimokyklinėse ugdymo įstaigose logopedo pagalbos sulaukia 

dažniausiai tik penkiamečiai-šešiamečiai. Svarbus vaiko kalbos lavėjimo metas- ankstyvoji 

vaikystė. Kas nepadaroma nuo vienerių iki trejų metų, vėliau sunkiai atgaunama arba visai 

neatgaunama. Antrieji ir tretieji vaiko gyvenimo metai yra pats aktyviausias kalbos 

vystymosi, mokymosi laikas. Svarbiausias vaidmuo tenka tėvams. Kalbiniam intelektui 

pagrindas dedamas per pirmuosius šešerius metus. Iki penkių metų vaikas turi išmokti 

klausytis. Turi išmokti bendrauti palaikant kontaktą žvilgsniu, akimis. Todėl labai svarbu nuo 

pat kūdikystės kalbinti vaiką, skatinti sukelti jo kalbines, motorines ar emocines reakcijas į 

kalbą. Jeigu artimieji, dažniausiai mama, mažakalbiai, menkai emocionalūs ar labai užsiėmę, 

vaikas gali augti pasyvus, turėti neišlavėjusią kalbą. Tėveliai- pirmieji ir nuoširdžiausi vaiko 

mokytojai, todėl būtina su jais kalbėti jais apie tai, skleisti švietėjišką informaciją. 

Pastaruoju metu daug girdime apie įvairias prevencines programas. Pirmine prevencija 

vadinama veikla, kuria siekiama užkirsti kelią tam tikros ligos ar sutrikimo atsiradimui arba 

bent jau sumažinti jų pasirodymo tikimybei. Tai pasaulyje labai plačiai naudojamas kovos su 

įvairiomis problemomis būdas. Jis grindžiamas principu, kad veiksmingiausia yra neleisti 

atsirasti nepageidaujamiems dalykams, o ne vėliau bandyti tai išgyvendinti, taisyti. Pirminė 

arba ankstyvoji prevencija remiasi tikėjimu, kad laiku suteikus reikiamų žinių, suformavus 

tinkamas nuostatas, žmogus rinksis naudingus būdus. Gal galėtume kalbėti ir apie kalbos 

sutrikimų prevenciją? Tiesa, ji labiausiai skirta darbui su tėvais vaikų labui.  

Šiuo metu patarimai apie tai, kaip elgtis su savo vaiku, dalijami įvairiausiais būdais: per 

televiziją ir radiją, internetu, išleista daugybė knygų šia tema. Atrodytų, visi turėtume tapti 

idealiais tėvais... Tačiau realybė kitokia. Dažnai tėvai bendrai visiems dėstomų tiesų 

neadresuoja, nepritaiko savo atvejui. Tik remiantis konkrečiais pavyzdžiais, komentarais, 

jiems „atsiveria akys“. Gyvas bendravimas veiksmingesnis.  

Vaiko kalbos raidai svarbūs tiek aplinkos, tiek biologiniai veiksniai. Jei biologinių 

veiksnių pakeisti negalime, tai aplinkos veiksniai- suaugusiųjų valioje. Kai kurie tėvai 

neįvertina vaiko galimybių: motinos mažai kalba su savo vaikais tik todėl, kad netiki, jog 

mažas vaikas gali klausytis ar bendrauti. Tačiau įrodyta, kad ankstyvas tėvų kalbėjimasis su 

vaiku labai skatina jo pažintinę ir kalbos raidą. Jeigu vaikui čiauškant mama nusišypso, 

pasilenkia prie jo, paima ant rankų, jis linkęs tuos garsus vėl kartoti. Vienoje šeimoje norimą 

valgį gauna pasakęs „niam-niam“, o kitoje- tik daiktą pavadinęs tikruoju vardu. Šeimose, 

kuriose teigiamai vertinamas žodinis bendravimas, vaikas antraisiais gyvenimo metais jau 

užduos klausimus(„kas čia?“) ar ko nors paprašys žodžiais. Kitose šeimose vaiką labiau 

norima matyti, o ne girdėti, todėl jis kartais net baudžiamas už kalbėjimą.  

Visuomeninio pobūdžio vietose tenka stebėti mamų bendravimą su vaikais. Autobuse 

mergaitė uždavinėja mamai klausimus vieną po kito, jai viskas rūpi, ką mato, o mama tiesiog 

„šnypščia“ supykusi:„Ar tu baigsi?“... Jeigu suaugęs artimas žmogus neturi kantrybės 

išklausyti vaiko, atsakyti jam, kažin, ar vaikas mokės tai daryti, kai jam pačiam bus aktualus 

gebėjimas tai išgirsti. 

Arba neramų, judrų vaiką tėvai pasodina prie kompiuterio ir džiaugiasi pagaliau atgavę 

ramybę. Mažasis valandų valandas gyvendamas tik kompiuteriniais žaidimais patiria daugiau 

žalos, nei naudos. Televizorius, kompiuteris- viena iš priežasčių, lemiančių kalbos sutrikimų 



daugėjimą. Tie vaikai, kurie per ilgai žiūri televizorių(daugiau kaip dvi valandas per dieną), 

turi kalbos sunkumų: sunkiau sekasi pasakoti ar atpasakoti istorijas, jų žodynas skurdus, 

trūksta gramatinių žinių. Tėvai ir specialistai sutaria, kad vaikai neturi per ilgai žiūrėti 

televizorių. Viurcbergo universiteto(Vokietija) psichologai ištyrė daugiau kaip tris šimtus 

vaikų nuo 4 iki 7 metų amžiaus ir nustatė, kad piktnaudžiavimas televizoriumi 

ikimokykliniame amžiuje stabdo kalbos raidą. Palyginus su kitais vaikais, kurie TV žiūrėjo 

mažiau, skirtumas akivaizdus. Tačiau tai galioja, jei vaikas žiūri televizorių daugiau kaip dvi 

valandas kasdien ilgą laiką( pvz. metus). 

Ne mažiau svarbūs vaiko kalbos ugdymuisi yra savarankiškumo įgūdžiai, kai kurios 

elgesio ir būdo savybės. Patirtis parodė, jeigu vaiko motoriniai, savitarnos(valgymo, 

rengimosi ir pan.) gebėjimai neatitinka amžiaus normų(galima palyginti su kitais 

bendraamžiais, kurie tai daro geriau), tai ir kalbos vystymasis atsilieka. Tokie vaikai silpniau 

piešia arba išvis to daryti nemėgsta, nemoka, silpniau išlavėjusi jų motorika ir tai turi 

tiesioginės įtakos kalbėjimui. Kai tobulėja rankų judesiai, vaikas vystosi visapusiškai. Vaikai, 

kuriems ankstyvajame amžiuje sudarytos sąlygos mankštinti rankų pirštus, greičiau pradeda 

taisyklingai, aiškiai kalbėti, gerai artikuliuoti garsus. Darželį pradėjęs lankyti vaikas gana 

greit išmoksta savarankiškumo, jei dar nepraėjęs “aš pats“ periodas. Deja, net į 

priešmokyklinę kartais grupę ateina vaikai, nelankę ugdymo įstaigos ir neturintys tinkamų 

savitarnos įgūdžių, silpnai išlavėjusią kalbą. Močiutės, tėveliai darė vaikams „meškos 

paslaugą“, eidami lengviausiu keliu: juk ko nors išmokyti reikia ne tik supratimo, bet ir 

kantrybės, laiko.  

Tėvų ugdymo, auklėjimo klaidos dažniausiai paaiškėja individualių pokalbių metu, 

renkant anamnezės duomenis, stebint vaikų ir suaugusiųjų bendravimą. Daugelis tėvų 

stengiasi gilintis į priežastis, bet ne visi nori dėti pastangas: “gal išaugs...“, „...bet mes taip 

esame įpratę“, „išmoks mokykloje“. Būtina su jais apie tai kalbėti, nes dauguma turi ir 

jaunesnio amžiaus vaikų arba dar turės.  

Prevencinio darbo būdai, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ir 

ikimokykliniame amžiuje:  

 Paskaitos tėvams, pedagogams; 

 Straipsniai spaudoje; 

 Individualios konsultacijos, pokalbiai; 

 Įvairios metodinės medžiagos ruošimas(lankstinukų, atmintinių); 

 Tiriamoji veikla; 

 Vaiko motorikos lavinimas grupinės veiklos metu ir namuose; 

 Glaudus bendradarbiavimas( tėvai- logopedas- mokytojai). 

 

Apie mažo vaiko kalbos vystymą būtina galvoti nuo pat kūdikystės:  

Kasdien užsiimkite su juo mankštele, pamankštinkite ir pirštelius. Jau kelių mėnesių 

vaikeliui lenkiam ir ištiesiam po vieną pirštelį, patrinam, pamasažuojam pirštų galiukus. 

Vėliau vaikas pats galės lavinti savo motoriką, siekdamas barškučio, žaisliuko, 

manipuliuodamas juo.  

Norint, kad vaikas kalbėtų, jis visų pirma turi girdėti kalbą. Labai svarbu kalbėti su vaiku. 

Net jei jis neatsako, tai dar nereiškia, jog jis neklauso.  

Laiku pastebėkite ir taisykite kalbos organų trūkumus. Kartais vaikams būna „priaugęs“ 

liežuvis. Tai apsunkina kalbėjimo, rijimo procesus. Tokiais atvejais būtina kreiptis į 

stomatologą- chirurgą.  

Nepiktnaudžiaukite čiulptuku. Atsisveikinkit su juo kuo anksčiau. Taip išvengsite 

galimos žandikaulių deformacijos ir sukandimo trūkumų.  



Duokite vaikui maisto produktų, kuriuos reikia gerai sukramtyti: morkų, obuolių. Šitaip 

lavinami kalbos aparato( liežuvio, lūpų, žandikaulio ir gomurio) raumenys.  

Treniruokite vaiko rankeles, leisdami sagstytis sagutes, autis batukus, mautis kelnytes, 

laikyti šaukštą, spalvinti, lipdyti... Vaikai, kurių sulėtėjusi kalbos raida, neturi išlavinę šių 

įgūdžių.  

Kartu su vaiku darykite juokingas grimasas. Pažiūrėkite, ar jis sugeba pamėgdžioti jus. 

Darykite įvairius judesius, judinkite liežuvį aukštyn ir žemyn, bei iš vieno šono į kitą 

aplaižykite lūpas, „suskaičiuokite“ dantukus liežuviu, caksėkite liežuviu(arkliukas joja), 

virpinkit lūpas(prunkščia arkliukas). 

Labai svarbu išmokyti vaiką klausytis. Klausydamiesi pasakėlių, trumpų eilėraštukų, 

atsakydami į klausimus, aptardami vaikai mokosi susikaupti, turtėja jų žodynas.  

Pataisykite vaiko kalbos klaidas. Sakykime „dvi kojytės“, o ne „du kojytės“. Uogas 

skaičiuokime „viena, dvi...“ , o ne „vienas, du“. 

Stebėkite, ar taisyklingai vaikas pradėjo tarti „s“. Jeigu artikuliuojant šį garsą liežuvis 

lenda tarp dantų, paprašykite suglausti dantukus ir liežuvį paslėpti už jų. Tada tariame garsą. 

Neleiskite įsitvirtinti šiam įdingam tarimui. 2-3 metukų vaikui patys galite padėti, 

konsultuodamiesi su logopedu. Vėliau bus gana sunku šį defektą ištaisyti.  

Jeigu vaikas pradėjo mikčioti, nedelskite ir konsultuokitės su logopedu. Pagalbos reikia 

ieškoti jau po savaitės ar dviejų.  

Jums nereikia paskirti specialaus laiko kalbos mokymui. Kasdien bendraudami su vaiku, 

kalbėdamiesi, žaisdami turite galimybę išmokyti jį daugybės dalykų, be kurių 

neįsivaizduojamas kalbos lavėjimas: tai pasitikėjimas savimi, smalsumas, gebėjimas girdėti ir 

klausytis.  

Paprasti, atrodo savaime suprantami dalykai, tėvams būna naujiena. Džiugu, kai po 

bendrų susitikimų sulaukiama tėvų vizitų individualiai konsultacijai su logopedais.  

Gana nemažą dalį visų kalbėjimo sutrikimų sudaro tarpdantinis sigmatizmas( tai 

netaisyklingas s,z,c dz,š,č,dž garsų tarimas; tariant šiuos garsus liežuvis iškišamas tarp dantų 

arba dantys ne pakankamai susiglaudžia). Šis tarimo defektas savaime neišnyksta, reikalauja 

ilgalaikės korekcijos, kuri, deja, ne visada sėkminga. Vaiko savikontrolė dingsta išėjus iš 

logopedo kabineto. Kuo anksčiau vaikas sulaukia pagalbos, tuo geresnis rezultatas. Dažnu 

atveju puikūs rezultatai būna, kai šią korekciją pradeda patys tėvai.  

Logopedinė pagalba 3-4 metų vaikams ir jų tėveliams būna tik konsultacinio pobūdžio. 

Stebime vaikus, turinčius šį sutrikimą, kviečiame tėvelius individualioms konsultacijoms su 

specialistais. Pasitaiko, kad ir neateina. Bet verta stengtis dėl tų, kurie neabejingi.  
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