
KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“ 

 

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KALBOS RAIDA (2-6 METAI) 

 

2-3 metų vaiko kalbos raida 
 

Kaip vaikas kalba? 

Vaiko ţodyne ima sparčiai daugėti ţodţių, ir, sulaukus trejų, jų gali būti apie 800-1000. Pamatęs paţįstamą 

daiktą rodo į jį ir sako pavadinimą. Jei vaikas neţino jį sudominusio daikto pavadinimo – klausia („Kas 

čia?“). Paklaustas, vaikas gali pasakyti savo vardą, amţių, lytį. 

Kalbėdamas nuo dviejų ţodţių junginių pamaţu pereina prie trijų ţodţių sakinukų, atsako į paprastus 

klausimus, pradeda naudoti daugiskaitą, kalboje daugėja veiksmaţodţių, atsiranda būtasis, būsimasis laikai, 

kalbos struktūra įgauna vis daugiau norminės kalbos poţymių, gramatika tampa taisyklingesnė. 

Dauguma tokio amţiaus vaikų jau gerai taria priebalses t, d, k, g, tačiau vis dar gali kilti keblumų su č, dţ. 

Namiškiai paprastai be vargo supranta, ką sako vaikas, tačiau svetimiems dar gali reikėti „vertėjo“. Daţnai 

tokio amţiaus vaikai ţaisdami pradeda kalbėtis su savimi. 

Kaip paskatinti raidą? 

Kalbėkite trumpais sakiniais, kuriuos vaikas pajėgus suprasti ar pakartoti. Jie turėtų būti 1-2 ţodţiais ilgesni, 

nei tie, kuriais vaikas jau kalba. Vaikas noriau kalbės, jei supras kalbos teikiamą naudą, todėl, jei vaikas ko 

nors nori, nesistenkite atspėti patys, verčiau perklauskite jo ir leiskite jam pačiam įvardinti savo 

pageidavimus. Formuluokite klausimus taip, kad vaikas negalėtų atsakyti tiesiog „taip“ arba „ne“. 

Pavyzdţiui, vietoj klausimo „Ar nori sausainio?“ geriau klauskite „Ko nori – sausainio ar obuolio?“ arba 

„Pasakyk man, ko nori?“.  Tačiau, jei matote, kad vaikas neranda tinkamo ţodţio, nekamuokite jo, verčiau 

paprašykite parodyti norimą daiktą ir įvardinkite daikto pavadinimą balsu. Jei vaiką sudomina koks daiktas, 

papasakokite apie jį plačiau. Pavyzdţiui, jei vaikas rodo į batuką ir sako „Mano batukas“, galite pratęsti: 

„Taip, tai tavo batukas. Tavo batukas maţas. Aš padėsiu tau apsiauti batukus ir eisime į lauką paţaisti.“ 

Kalbos, supratimo raidai paskatinti, skaitykite kartu knygeles, kuriose gausu iliustracijų, o sakiniai trumpi ir 

paprasti: sudėtingiau šiuo atveju nereiškia geriau. Vaiko kalbos raidą taip pat labai skatina bendravimas su 

kitais vaikais. 

 

3-4 metų vaiko kalbos raida 
 

Ką vaikas supranta?     

Vaikas jau supranta bei gali atsakyti ne tik į klausimus „kas?“, bet ir  „kur?“, „kam?“, „ką?“. 3-4 

metų vaikai jau geba rūšiuoti daiktus į kategorijas: gyvūnai, augalai, ţmonės, maistas,  atpaţįsta 

bent vieną spalvą, moka suskaičiuoti iki 3-5, gali parodyti didesnį (ilgesnį, trumpesnį ir kt.) daiktą iš 

dviejų. Gali įvykdyti sudėtingesnes uţduotis, pavyzdţiui, atnešti daiktą iš kito kambario (t.y. tokį, 

kuris nėra jo akiratyje). 

Kaip vaikas kalba? 
Dauguma tokio amţiaus vaikų kalba 4 ţodţių ir ilgesniais sakiniais, ištaria beveik visus garsus, 

tačiau kai kurie vaikai garsus l, r, š, dţ, č gali išmokti tarti taisyklingai ir vėliau (iki 6-7-ių metų). 

Tokio amţiaus vaikas su nepaţįstamais jau turėtų susikalbėti ir be „vertėjo“, nes ţodţius jau turėtų 

tarti aiškiai, nekartoti skiemenų. Jei pastebėsite vaiką mikčiojant, būtinai kreipkitės į specialistus. 

Ką vaikas gali papasakoti? 
Tokio amţiaus vaikas jau gali  papasakoti ne tik apie dabarties (esamojo laiko) įvykius, bet ir apie 

tai, ką veikė anksčiau (darţelyje, svečiuose). Jis jau gali apibūdinti savo jausmus – „man liūdna“, 

„pasiilgau“, paaiškinti, kam naudojami daiktai (šukos – plaukams šukuoti, muilas – plautis rankas ir 

pan.) 

 

 



Kaip paskatinti raidą? 
Kalbėkite su vaiku vis ilgesniais sakiniais, skaitykite (sekite) ilgesnes, sudėtingesnes pasakėles, 

kuriose daug vaizdingų posakių. Greičiausiai vaikas turės savo pamėgtą pasaką ar eilėraštį, kurių 

norės klausytis vėl ir vėl. Tai nėra blogai. Gali būti, kad labiausiai patinkančius epizodus jis bus 

išmokęs atmintinai, tad leiskite vaikui įsijungti ir pasekti mėgstamiausią pasakėlės dalį, kartu 

padeklamuokite eilėraštuką. Jei vaiko pasakojimas nesklandus, Jūs ko nors nesupratote, uţuot patys 

taisę klaidas, geriau perklauskite, paprašykite pakartoti. 

 

4-5 metų vaiko kalbos raida 
 

Ką vaikas supranta ir kaip geba klausytis? 
Tokio amţiaus vaikas sugeba išklausyti ilgesnį pasakojimą ir atsakyti į paprastus su tuo pasakojimu 

susijusius klausimus. Jis taip pat supranta daugumą buitinių, kasdienių sąvokų, vykdo ne tik 

paprastas kasdienes uţduotis, bet ja ir trijų pakopų nurodymus („Iš savo kambario paimk dėţutę, iš 

virtuvės paimk puodelį ir nunešk juos tėčiui į lauką“). Vaikas nesunkiai gali išvardinti kelis tai 

pačiai kategorijai priklausančius daiktus (augalus, transporto priemones, drabuţius). Penkerių 

sulaukęs vaikas atpaţįsta keletą raidţių ir moka suskaičiuoti iki penkių-dešimties, tačiau gerai 

supranta tik pirmųjų 3-5 skaičių prasmę.  Jis taip pat supranta ţodţių šalia, uţ, po reikšmę, suvokia 

tokius terminus kaip rytas, vakaras, vėliau, po to, vakar, rytoj, bet laikrodţio dar nepaţįsta. 

Nenustebkite, jei vaikas įsitrauks į pokalbį su kitu ţmogumi: ne tik atsakys į jo uţduodamus 

klausimus, bet ir pats ko nors pasiteiraus, vis rečiau nukryps nuo pokalbio temos. 

Kaip tobulėja vaiko kalba? 
Vaikas kalba vis sudėtingesniais, išsamiais sakiniais (8 ir daugiau ţodţių), susikalba tiek su 

panašaus amţiaus vaikais, tiek su suaugusiais. Kalbėdami naudoja tas pačias gramatines struktūras 

kaip ir šeimynykščiai, naudoja daugiau būdvardţių. Ţodţius taria aiškiai (išskyrus labai ilgus ir 

sudėtingus), tačiau gali būti, kad vis dar neištaria r, š, č, z, s.  

Ką vaikas gali papasakoti?  
Tokio amţiaus vaikas jau moka papasakoti, kaip reikėtų padaryti vieną ar kitą darbą (pavyzdţiui, 

nusiplauti rankas, pakloti lovytę), gali atpasakoti įvykių seką laike (kas po ko nutiko), apibūdinti 

daiktus, nusakyti jų savybes, papasakoti, kam vienas ar kitas daiktas yra naudojamas. Tokio 

amţiaus vaikai pradeda fantazuoti ir kurti nebūtas istorijas – tai gali būti išties įdomus periodas 

tėvams. 

Kaip paskatinti raidą? 
Pradėkite naudoti daugiau abstrakčių sąvokų: erdvės (viršuje, viduje ir kt.), laiko (vakar, rytoj, 

šiemet, 10-tą valandą), sekos (pirmas, paskutinis, iš kairės, iš dešinės, viršutinis ir kt.). Jei vaikas 

klausia, ką reiškia ţodis, būtinai paaiškinkite. Nuolat plėskite vaiko akiratį – tai amţius, kai vaikas 

jau sugeba suprasti vis sudėtingesnius dalykus. Pavyzdţiui, kad augalai gali būti skirstomi į rūšis: 

medţiai, gėlės, krūmai, vandens augalai ir t.t. 

 

5-6 metų vaiko kalbos raida 
 

Kalba daug ir beveik taisyklingai: klausinėja, ką reiškia neţinomi ţodţiai; gali paaiškinti kai kurių 

ţodţių reikšmes; daro maţai klaidų; pasakoja apie praėjusius įvykius; nuosekliai dėsto savo mintis; 

pasakoja išgalvotas istorijas; pastebi savo ir draugų kalbos klaidas; pasakoja ir apibūdina knygelių 

iliustracijas; pasako, ką ketina daryti rytoj; kalba sakiniais. Šiame amţiuje vaikai turėtų išmokti tarti 

visus gimtosios kalbos garsus, pakartoti įvairaus sudėtingumo ir ilgumo ţodţius, teisingai vartoti 

visas kalbos dalis, mokėti apibūdinti daiktą, nusakydamas esminius jo poţymius. Ţodynas vis 

labiau artėja prie suaugusiųjų, pasakojimai tampa suprantamesni ir rišlūs. 

Pereiti prie kito amţiaus tarpsnio kalbos mokymo tik tada, kai vaikas atlieka prieš tai esančio 

amţiaus tarpsnio reikalavimus. 

  

Taisyklinga, turtinga ir raiški kalba svarbi sėkmingo mokymosi sąlyga, todėl nuo pirmų žodžių 

stebėkite kaip kalba Jūsų vaikas. 

 

Parengė  

L.-d. „Šaltinėlis“ logopedė Vaida Aleknavičiūtė 


