
Kas lemia kalbos sutrikimus? 

1. Genetika – logopedė domisi 

mamos nėštumo aplinkybėmis, 

aiškinasi, ar grėsė persileidimas, ar 

sirgo mažakraujyste, ar nebuvo 

padidėjęs kraujospūdis ir kt. 

2. Gimdymo eiga -  labai svarbi 
vėlesnei vaiko raidai. Itin greitas ar 
užsitęsęs gimdymas jau gali būti 
rizikos faktoriumi. Gimdymo metu 
patirtos traumos, deguonies 
stygius gali nulemti kalbos 
sutrikimus. 

3. Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais 
persirgtos ligos bei jų 
komplikacijos. Pavyzdžiui, dėl 
raumenų tonuso sutrikimo  
pastebimas pasyvus liežuvis, 
nejudrios lūpos. 

4. Artimų žmonių kalba taip pat daro 
įtaką mažylio kalbos raidai. Jeigu 
šeimoje kalbama rišliai, 
taisyklingai, vartojant turtingą 
žodyną, vaikas natūraliai to 
mokosi. Šilti šeimos narių santykiai 
ir malonus bendravimas – būtinos 
sąlygos ne tik sėkmingai kalbos 
plėtotei, bet ir asmenybės 
formavimuisi. 
 

Kokiais etapais vystosi 

vaiko kalba? 

Vaikui augant, tėvai stebi, ar 
laiku jis pradeda sėstis, verstis, ar 
guguoja, kaip reaguoja į 

kalbinimą. Ypatingą dėmesį 
reikėtų atkreipti į periodą, kuomet 
vaikas pradeda tarti pirmuosius 
žodžius – būtina sekti, kaip vaikas 
reiškia savo mintis, ar vartoja 
sakinius, ar tik pavienius žodžius, 
frazes. 

 Pirmieji metai. Baigiantis 

pirmiesiems kūdikio gyvenimo 

metams vaiko žodyne  yra apie 30 

žodžių. Pirmuosius žodžius vaikas 

trumpina. 

 Antrieji metai. Yra vaikų, kurie iki 2 
metų kalba labai nedaug, o po to 
„prapliumpa“. Dvejų metų vaiko 
žodyne yra apie 120-250 žodžių, 
vaikas „lipina“ sakinius iš 3-4, o 
kartais ir iš daugiau žodžių. Šiuo 
laikotarpiu vaiko kalbą lavina 
smulkūs darbeliai rankomis – 
mozaikų ir dėlionių dėliojimas, 
konstravimas, piešimas. 

 Tretieji metai. Žodynas vis gausėja, 
vaikas moka pasakyti savo lytį, 
kitų vardus, mėgsta klausinėti. 
Kalbą lavina siužetiniai žaidimai, 
kai vaikas kalba su savimi, 
komentuoja, ką darė, darys. Tokio 
amžiaus vaikai paprastai dar 
nemoka tarti sudėtingų garsų ch, 
h, r, š, ž, kai kurie netaria k, g, p, b, 
m. Prasideda žodžių kūrybos 
periodas. 

 Ketvirtieji metai. Tai pats 
intensyviausias žodžių kūrybos 
laikas. Baigiasi fiziologinis 
šveplavimas. Vaikas jau turėtų 
mokėti sudėtingesnius garsus. 

Tiesa, kartais sudėtingos 
artikuliacijos garsų mokymasis 
užsitęsia. Paprastai vaikai netaria 
š, ž, č, c, dž, dz, ch. 4 metų vaikai – 
kodėlčiukai. Jie kalba visą dieną, 
klausinėja, domisi, todėl reikalauja 
daug kantrybės.  

 Penktieji  metai. Vaikas supranta 
viską, kas kalbama, gali išklausyti 
ilgų istorijų, atsakyti į klausimus, 
plėtoti pokalbį, pasekti pasaką. 
Išmoksta kalbėti monologu, dažnai 
be pradžios ir pabaigos. Iš kalbos 
išnyksta beveik visos gramatinės 
klaidos. Tačiau kai kurie dar 
švepluoja (tai užsitęsęs fiziologinis 
šveplavimas). 

 Šeštieji  metai. Paprastai 6 metų 
vaikai tampa tylesni. Tai irgi kalbos 
tobulėjimo etapas, nes išorinė 
kalba „pereina“ į vidinę, vaikas 
daugiau mąsto, svarsto. 
 

Ką gali padaryti tėveliai? 
 

 Jei vaikas dar tik mokosi kalbėti, su 
tokiu vaiku kalbėkite aiškiai, 
suprantamai, nesuveldami ir 
netrumpindami žodžių.  

 Nekalbėkite „vaikų“ kalba pvz.: 
„niam niam“, „ apa pa“ ir kt. 

 Vaikui paduokite daiktą tada, kai 
jis paprašo žodžiu, o ne rodo pirštu 
į jį. 

 Klauskite vaiko, o jei jam neišeina 
atsakyti, atsakykite jūs. 

 Visada atsakykite į vaiko 
klausimus. Kai vaiko kalboje 
atsiranda klausimas „kodėl“, labai 



svarbu su vaiku bendrauti ir viską 
paaiškinti. Parūpinkite vaikui 
lavinamųjų žaislų ir knygelių. 

 Kartu komentuokite dienos įvykius 
ką veikiate, veiksite, pasakokite 
įspūdžius (ką patyrė vaikas ir ką 
jūs) ir t.t. 

 Su vaiku reikia bendrauti jau nuo 
pat gimimo: kalbinti, nesvarbu, 
kad vaikas dar nesupranta. Vėliau 
įvardinti daiktus, veiksmus. Tik 
netylėkite, vaikas turi girdėti 
kalbą.  

 Pirkdami vaikui žaidimus rinkitės 
tokius, kurie lavintų kalbą, 
mąstymą, dėmesį, atmintį, 
smulkiąją motoriką. 

 Deklamuokite vaikams eilėraščius, 
sekite pasakas. Iš pradžių jūs – 
vėliau pasiūlykite vaikui pasekti 
pagal knygelės paveikslėlius, arba 
sukurti savo pasaką. 
 

Į logopedą būtinai reikia 
kreiptis, jei: 
 

 2 metų vaikas nepasako nė vieno 
aiškaus žodžio. 

 Jei 2,5 metų vaikas pasako mažiau 
nei 12 žodžių. 

 Jei nesuprantate, ką sako 3 metų 
vaikas. 

 Jei aplinkiniai nesupranta, ką kalba 
jūsų 3,5 metų vaikas (nors jūs ir 
suprantate). 

 Jei jums neramu, kad vaikas ilgai 
nepradeda kalbėti, kreipkitės į 

logopedą, kuris jus konsultuos, o 
jei reikės, suteiks ir pagalbą. 

 Labai svarbu kuo anksčiau 
pastebėti sutrikimą, jei jis yra, nes 
kuo vaikas mažesnis, tuo lengviau 
jį pašalinti. Jei nenuspėsime to 
padaryti laiku - tikėtina, kad vaikas 
mokykloje turės sunkumų 
mokantis skaityti ir rašyti. Dažnai 
tėvai tikisi greitų rezultatų, bet 
logopedo darbas yra ne toks kaip 
kepėjo ar kirpėjo, todėl galutinio 
rezultato kartais tenka laukti net 
kelerius metus. 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

logopedė Aušra Kauzonė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                         2015 m. 


