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 Turtinkite žodyną. Naujus žodžius, kurių 

jūs norite išmokyti savo vaiką, ištarkite aiš-

kiai, lėtai, pakartokite keletą kartų. Moky-

kite erdvinius, laiko santykius reiškiančių 

žodžių, įvairių apibendrinimų, antonimų 

(priešingos reikšmės žodžių). Paaiškinkite, 

kad žodžiai gali turėti kelias reikšmes. 

 Mokykite pasakoti. Mokykloje svarbu 

mokėti atsakyti į klausimus pilnu sakiniu, 

nuosekliai išdėstyti savo mintis, todėl la-

vinkite vaiko sugebėjimą rišliai pasakoti. 

Pradžioje mokykite apibūdinamojo pasako-

jimo, lyginkite du daiktus, panaudokite siu-

žetinius paveikslėlius, knygelių iliustraci-

jas. Dėliokite paveikslėlių serijas ir skatin-

kite papasakoti juose pavaizduotas istori-

jas. Vaikai mėgsta kurti, todėl pažaiskite 

žaidimą “tęsk toliau”. Kartu stebėkite ir 

aptarkite televizijos laidas. Raskite laiko 

kiekvieną dieną po 20 min. vaikams garsiai 

paskaityti kokį nors tekstą, geriausiai tinka 

pasakėlė. Tokiu būdu lavėja vaiko girdima-

sis suvokimas, vaizduotė, vėliau jie padės 

lengviau formuotis skaitymo bei rašymo 

įgūdžiams. 
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 Lavinkite smulkiąją motoriką. Žaiskite 

su mozaikomis, konstruktoriais, įvairiais 

loto; sekite sagas, riškite batų raištelius; 

suverkite žiedus, riestainius ant virvutės, 

užmaukite žiedus ant stovelio; lankstykite, 

sukite servetėles (iš popieriaus, medžiagos; 

riškite iš virvučių, siūlų įvairius mazgus; 

lipdykite iš plastilino; verkite karoliukus ir 

pan. 
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Gerai išplėtota, taisyklinga kalba yra viena 

svarbiausių prielaidų, nulemiančių sėkmingą 

vaiko mokymąsi mokykloje. Ypač tai svarbu 

pirmoje klasėje, nes kalbos sutrikimai trukdo 

įgyti geresnius skaitymo, rašymo ir taisyklin-

gos rašybos įgūdžius. 

KAIP TURI KALBĖTI  BŪSIMAS  PIR-

MOKAS? 

 Taisyklingai tarti visus gimtosios kalbos 

garsus, ištarti įvairaus sunkumo žodžius. 

 Gebėti vienu žodžiu įvardinti daiktų grupes 

ir kalboje vartoti apibendrinamąsias sąvo-

kas (žaislai, vaisiai, daržovės, indai, baldai 

ir pan.). 

 Mokėti sudaryti pagal pavyzdį ir kalboje 

vartoti priesaginius žodžius (valgykla, so-

dininkas, languotas ir pan.); pavadinti 

daiktus švelniai: didelė ranka, o maža – 

(rankutė). 

 Turi mokėti įvardinti daugumą veiksmų, 

gebėti tą patį veiksmą įvardinti skirtingais 

žodžiais (sinonimais): pvz.: verkia – 

žliumbia, kriokia, bliauna ir pan. 

 Turi žinoti spalvų, formų pavadinimus 

(trikampis, apvalus, keturkampis). 

 Mokėti nusakyti priešingybes: didelis – ma-

žas, ilgas - trumpas, senas – jaunas. 

 Turi vartoti prielinksnius ,,ant, po, prie, už, 

prieš, virš, tarp, su, pro“ . Padėti ar nupiešti 

daiktus nurodytose vietose. 

 Vartoti prieveiksmius, nusakančius daiktų pa-

dėtį ir judėjimo kryptį : aukštai- žemai,         

pirmyn – atgal, kairė – dešinė ... 

 Geba pajausti žodžių ritminę struktūrą, gerai 

girdi kalbos garsus, išskiria pirmą, paskuti-

nį žodžio garsą. 

 Domisi knygelių raidėmis, skaičiais, skaito 

lengvus žodelius. 

 Suvokia ir pavadina : metų laikus (pavasaris, 

vasara...); paros metą (rytas, diena, vakaras, 

naktis); savaitės dienas. 

 Kalboje vartoja 4-6 žodžių sakinius. Sakiniai 

ne tik vientisiniai, bet ir sudėtiniai (Jis apsi-

džiaugė, nes...). 

 Sakiniuose  derina žodžius tarpusavyje, 

taria teisingas žodžių galūnes. Rišliai pa-

sakoja. Žodynas turtingas, o kalba visiš-

kai suprantama aplinkiniams. 

PATARIMAI TĖVAMS 

 Lavinkite foneminę klausą. Mokykite skir-

ti nurodytą fonemą garsų eilėje. Paaiškinki-

te, kad išgirdęs tam tikrą garsą vaikas turės 

suploti rankomis ar pakelti kortelę su ta rai-

de. Pavyzdžiui, jūs mokotės išgirsti garsą  s. 

Kartu nupieškite raidę  s  ir susitarkite, kad 

išgirdęs šį garsą vaikas pakels  s raidės kor-

telę į viršų. Lėtai tarkite įvairius garsus: p, 

a, s, r, b, s ir t. t. Vaikas, išgirdęs nurodytą 

garsą, pakelia kortelę. 

 Šiek tiek sudėtingesnis žaidimas, kai moko-

masi skirti nurodytą garsą skiemenų ar žo-

džių eilėje (užduotis analogiška). 

 Mokykite nustatyti pirmąjį, paskutinį žo-

džio garsą, sugalvoti kuo daugiau nurodyta 

raide prasidedančių žodžių. 


