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REKOMENDACIJOS TĖVAMS
BEI SPECIALISTAMS APIE VAIKO
(iki 3 metų amžiaus) KALBOS IR
KLAUSOS DĖMESIO LAVINIMĄ
KAIP? KADA? KUR?

„Po trejų jau vėlu“
Tai
Masaru
Ibuko
knygos
pavadinimas,
kuris
atskleidžia
knygos prasmę. Verta ją perskaityti,
siekiant giliau ir detaliau suvokti
pačią idėją, ją pajusti.
Pasak, M. Ibuko visa vaiko ateitis
susiklosto būtent iki trejų metų.

Masaru Ibuka apie ankstyvąjį ugdymą
(iš knygos „Po trejų jau vėlu“)
„Ryšių, tarp smegenų fiziologijos ir vaiko psichologijos, tyrimai
parodė, kad vaiko protinių sugebėjimų ugdymo pagrindas – jo
asmeninė patirtis pirmaisiais trejais gyvenimo metais.“
„T.y. aktyviausiu galvos smegenų ląstelių vystymosi metu. Nei
vienas iš vaikų negimsta jau būdamas genijumi arba kvailiu.
Viskas priklauso nuo galvos smegenų stimuliacijos ir išsivystymo
laipsnio mažylio pirmaisiais- trečiaisiais gyvenimo metais.“

„Vaikui po 3 metų net 70-80% galvos smegenų ląstelių vystymas
pasibaigia. Negalima teigti, kad smegenys vėliau nebesivysto. Bet
būtina „bazė“ visiems pažintiniams procesams paprastai sukuriama
iki 3 metų amžiaus.“

Kai kurių mokslininkų teigimu, vaikas kalbėti ne
išmoksta, o tiesiog pradeda. Mažo žmogaus kalbą
tiesiogiai veikia socialinė bei kultūrinė patirtis. Kitaip
tariant, kuo aplinka palankesnė, kuo mažylis mato
daugiau daiktų, spalvų, girdi daugiau skirtingų garsų, tuo
geriau ir sparčiau lavėja jo kalbinės galimybės.

Kai kurios mamos mano, kad mažas kūdikėlis visiškai
nenuovokus ir su juo kalbėtis nėra jokios prasmės. Nieko
panašaus! Vos gimęs mažutėlis labai jautriai reaguoja į
mamos balsą ir tikrai girdi, kas jam sakoma. Na ir kas,
kad iš pradžių jam šis balsas tėra tarsi graži melodija.
Klausydamasis mamos balso jis po truputį semiasi kalbos
patirties. Taigi su kūdikiu mamoms vertėtų kalbėtis nuo
pat gimimo. Pasakoti reikia apie viską: supančią buitį,
aplinką, komentuoti, ką šiuo metu veikiame ar ketiname
veikti. Taip elgdamiesi po truputį sukaupsime
neįkainojamą mažylio kalbinės patirties bagažą.

Kai tėvai kalba su savo vaikais, jie perduoda kur kas
daugiau nei žodžiai, sakiniai ar sintaksės taisyklės.
Tėvai demonstruoja, kaip yra išreiškiamos mintys, kaip
keičiamasi idėjomis su kitais žmonėmis. Tėvai
supažindina vaikus su kategorijomis ir simboliais bei
moko, kaip sudėtingą vaizdinį pasaulį paversti į žodžius.

Kalbos mokymosi tyrinėtojas
R. Brown‘as
„Atsiranda naujų tyrimų, kurie parodo, kaip socialinis kontekstas gali
įtakoti kalbos raidą. Buvo tiriamos tėvų ir vaikų kalbos sąveikos,
žaidžiant žaidimus su trijų tipų žaislais: lėlėmis, mašinėlėmis ir įvairių
figūrų rinkiniu. Stebėjimų duomenys atskleidė, kad daugiausiai
verbalinių interakcijų buvo, žaidžiant su lėlėmis nepriklausomai nuo
to, ar vaikas berniukas, ar mergaitė. Mažiausiai verbalinių sąveikų
buvo, žaidžiant su mašinėlėmis. Taigi, galime manyti, kad vaikai,
dažniau žaidžiantys su lėlėmis, turės daugiau galimybių įsisavinti
kalbą ir praktikuotis, negu tie, kurie žaidžia tik su kitais žaislais.“

KAS SVARBU, UGDANT VAIKŲ
KALBĄ?
*Ypatingai svarbi kūdikių ikikalbinių įgūdžių formavimuisi yra emocinė aplinka
(priglaudimas, šypsena, kalbinimai, juokas, lopšinės, žaidinimai).
*Kuo įvairesnė, turtingesnė vaiką supanti aplinka (ryškūs įvairiaspalviai žaislai,
varpeliai, muzikinės dėžutės, garsus skleidžiantys žaislai, muzikos įrašai).
*Vaikas turi būti intensyviai kalbinamas, girdėti taisyklingą aplinkinių kalbą, kad
galėtų ją pamėgdžioti.
*Su vaiku kalbėti išraiškingai, su intonacija, trumpais sakiniais - taip lavinamas
vaiko sugebėjimas suprasti kitų žmonių kalbą.
*Kartu su vaiku stebėti aplinką, aiškinti įvairius reiškinius, atsakyti į
nesibaigiančius "kodėl", skaityti pasakėles, mokyti deklamuoti eilėraštukus, kartu
dainuoti daineles.

Suaugusiam žmogui uostymas, lytėjimas ir ragavimas –
įprastas, antraeilis dalykas, tačiau kūdikio gyvenime visi
šie dalykai užima bene svarbiausią vaidmenį, nes jo klausa
ir rega kol kas nėra pakankamai išsivysčiusi. Todėl nieko
keisto, kad pamatęs naują daiktą, mažylis instinktyviai
bando jį paliesti ir netgi paragauti.
Didžiausias dėmesys šiame periode turėtų būti skiriamas
lytėjimui. Mažieji instinktyviai bando paliesti viską, kas
jiems pasitaiko po ranka. Iš pradžių, kol jų rankytės nėra
pakankamai tvirtos, jie tik nevalingai prisiliečia prie
įvairių objektų, tačiau vėliau, kai pirštukai įgunda judėti,
mažyliai su mielu noru bando ištirti aplink juos esančius
daiktus.
Liesdamas įvairius daiktus, jis savaime bando jų
paragauti. Ragavimas kūdikiui padeda lengviau susidaryti
bendrą vaizdą. Paragauti mažylis bando viską, kas tik
įmanoma, todėl jei greta nėra pašalinių daiktų, į burnytę jis
kišasi tiesiog savo rankutes...

PRADEDAM NUO...
Pradėkime nuo garsažodžių pamėgdžiojimo metodikos,
kuri ypač padeda vaiko artikuliacinės bazės ir frazinės
kalbos formavimuisi, o tai vėliau padeda užkirsti kelią
daugeliui kalbos vystymosi problemų. Taigi, garsų ar
garsažodžių pamėgdžiojimas – tai į lietuvių kalbą
„išverstas” gyvūno balsas ar artimiausios aplinkos garsas
(motoro gausmas, stuksenimas ir t.t.) – vaiko kalbos
pradžiamokslis.

Garsai ir garsažodžiai
Iš pradžių mokome pamėgdžioti vieno garso junginius.
Vaiko prašome, kad šis pasakytų, kaip staugia vilkas (ū-ūū), kaip ošia miškas (š-š-š). Vėliau pereiname prie dviejųtrijų garsų junginių. Pvz., prašome mažylio pasakyti, kaip
loja šuo (au-au-au), kaip katė miaukia (miau-miau). Dar
vėliau mokome trijų garsų junginius, įvedame priebalsius.
Pvz., tuk tuk; kre kre... O tada galėsime pereiti ir prie
žodžių.

„Užsiėmimų” taisyklės ir nuoseklumas
Pagal įvairias metodikas, dirbti su vaiku, rodant paveikslėlių korteles
rekomenduojama net nuo 4 mėn .
Siūloma įsitaisyti priešais vaiką, veidai turi būti viename lygyje. Jei
vaikas dar tik guli, mes turime pasilenkti virš jo taip, kad vaikas aiškiai
matytų mūsų veidą. Laikydami, pvz., šuns paveikslėlį, dešinėje nuo
savo veido, mes lėtai ir aiškiai tariame “au-au”. Dedame kortelę į šoną
ir imame kitą. Demonstruojame korteles tol, kol vaikas išlaiko dėmesį.
Pamažu rodomų kortelių kiekis didės.
Kai vaikas pradės geriau ar blogiau kartoti paskui mus gyvūnų kalbą
(1 m.), padidinkime reikalavimus garsų tarimo tikslumui (apie 1,5 m.).
Mes, tardami garsažodžius, paryškiname ir sulėtiname garsų tarimą,
atkreipiame vaiko dėmesį į kalbos organų judesių taisyklingumą. Jau
galime bandyti pataisyti nepavykusius tarimo variantus.
Atsiminkime, kad egzistuoja amžiaus normos, įsisavinant kalbos
garsus!
Nereikalaukime per daug, o kantriai mokykime!

Amžiaus normos, įsisavinant
kalbos garsus:
*švilpiamieji garsai (s,z) susiformuoja apie
3 metus;
*šnypščiamieji ir afrikatos (š,ž,č,c,dž,dz)–
apie 4 metus;
*sonoriniai (l, r) – apie 5-6 metus.

PO METŲ...
Antraisiais gyvenimo metais jau galime pradėti rodyti vaikui žaislus,
vaizduojančius gamtoje stebėtus gyvūnus, bei jų paveiksliukus, vėl
prisimindami tų gyvūnų skleidžiamus garsus. Lavindami vaiko
gebėjimą susieti natūralų objektą – gyvūną – su jo tūriniu ar
plokštuminiu vaizdu – žaislu ar piešiniu – padedame jam susidaryti
visaverčius vaizdinius apie gyvūnus. Vaikas pradeda daryti tam tikrus
apibendrinimus, leidžiančius net labai skirtingai atrodančius gyvūnus
priskirti vienai grupei, pvz., 2 metų 8 mėn vaikas sako: „Mano
suniukas pabaltas pajuodas, o mosiutės juodas“ („Mano šuniukas
baltai juodas, o močiutės – juodas“). Tokie lyginimai atspindi ne tik
kalbos lavėjimą, bet ir išaugusias mąstymo galias.

Šiuo laikotarpiu naudinga lavinti vaiko kalbinę klausą,
klausos dėmesį, skatinant klausytis gyvūnų skleidžiamų
garsų pamėgdžiojimų: varna –„kar-kar“, karvė – „mū-mū“,
šuo – „au-au“ ir t.t.
Darykime tai pasivaikščiojimų metu, tiesiog atkreipdami
vaiko dėmesį į natūralius aplinkoje, lauke esamus garsus.

...investicija ateičiai- klausos dėmesio
lavinimas
Siūlykime iš pateikto garsų sąskambio atpažinti gyvūną ir parodyti jį
patį ar jo atvaizdą. Galima naudoti specialias kompiuterines programas
arba patiems pasiūlyti sąskambius. Pvz., „Parodyk, kas sako „zzz“
(uodas); „O kas „kva-kva“? (varlė); „O kas „ka-ka-rie-kū“? (gaidys).
Vaikas iš keleto jam pateiktų žaislų ar paveikslėlių išrenka ir parodo
tinkamą. Lygiai taip pat galime sieti kitus objektus su jų skleidžiamais
garsais: lėktuvo ūžimas ir jo paveikslėlis, važiuojantis arba stabdomas
automobilis,
tekantis dušas, varpas... Galima naudoti įrašus su
sklindančiais objektų garsais. Žinoma, geriausia, jei anksčiau visa tai
stebėta natūralioje aplinkoje.

Tokiomis pratybomis lavinsime gebėjimą sieti garsinę ir vaizdinę
informaciją. O toks gebėjimas turės neįkainojamą vertę pradėjus
mokytis skaityti ir rašyti. Viena iš sunkiausiai įveikiamų rašymo
ir
skaitymo sutrikimų formų yra susijusi, būtent, su audiovizualinių ryšių
stoka, t.y., negebėjimu susieti raidės vaizdo su atitinkamu kalbos garsu.

DAR PO METŲ...
Trečiaisiais gyvenimo metais toliau kalbamės su vaiku apie viską,
kas mus supa: daiktus, jų savybes (dydžius, spalvas), gyvūnų
atliekamus veiksmus, judėjimo ir maitinimosi būdą. Stebėdami
gyvūnus išsiaiškinkime, kaip kas juda: šuo bėga; kiškis šokinėja;
žvirblis striksi; gyvatė šliaužia; žuvis plaukia. O vaikas viską moka
– ir eiti, ir bėgti, ir šliaužti, ir šokinėti. Žmogus valgo, žvėris ar
gyvulys ėda, paukštis lesa ir t t .
Formuojama frazinė kalba.

Žodžiai
Pradėti vaiką kalbinti reikėtų trumpais ir paprastais dviskiemeniais
žodžiais (priebalsis-balsis-priebalsis-balsis). Pvz., teta, lapė, pupa,
katė. Mažylis kurį laiką girdi tik pirmus skiemenis – ilgesni žodžiai
jam liejasi. Girdėdamas trumpus ir aiškius žodžius, vaikas greičiau
pradės kartoti išgirstus daiktų ar veiksmų pavadinimus. O įvaldęs
paprastesnį žodyną, palengva pereis ir prie sudėtingesnių žodžių, dar
vėliau... ir sakinių. Kalbant su vaiku, reikia vengti mažybinių
daiktavardžių. Ypač jei vaikas turi klausos problemų.

*Padėkime suprasti vaikui veiksmo žodžio prasmę. Nuolat skatinkime
vaiką reaguoti į prašymus: kelkis, stokis, imk, duok, parodyk ir pan.
Skatinkime, kad vaikas veiksmu atsakytų į prašymą, suprasdamas
žodžio prasmę. Džiaukimės atsaku!
*Padėkime vaikui įsisavinti aplinkos daiktų pavadinimus. Nuolat
prašykime paduoti įvairius daiktus: žaislus, drabužius, indus ir t.t.
Pagirkime, kai vaikas paduoda įvardinta daiktą.

Padėkime vaikui geriau suvokti savo kūno dalis, įsisąmoninti
lietimo, regėjimo, klausos, uoslės ir skonio pojūčius. Įvardinkime
kūno dalis, kuomet vaikas jomis naudojasi žaisdamas, kai yra
maitinamas. Pasitelkime lėles, kurių kūno dalys bei bruožai aiškūs.
Rodydami kalbėkime: “ šukuok plaukus, glostyk pilvą, kutenk padą
ir t.t.“
Lavinkime vaiko kalbos supratimą, naudodami veiksmus ir daiktų
savybes apibūdinančius žodžius. Kalbėkime apie tai ką darome,
pakartodami veiksmažodį kelis kartus. Skaitydami vaikui,
mėgdžiokime knygelėje pavaizduotus veiksmus. Prašykime, kad jis
darytų tą patį.
Padėkime vaikui suprasti priežasties-pasekmės ryšius. Nuolat
aiškinkime, kodėl reikia atlikti vieną ar kitą veiksmą, pvz., tavo
rankos nešvarios, nusiplaukime jas... nes...

Atsakykime į visus vaiko mėginimus bendrauti. Reaguokime į
vaiko tariamus garsus ir žodžius. Jis tai daro norėdamas atkreipti
mūsų dėmesį. Gestikuliuoja, kad pabrėžtų perduodamą žinią.
Laikykime akių kontaktą. Džiaukimės vaiku, kai šis taria garsus (jei
ir neaiškiai). Ištarkime garsą ar žodį taisyklingai, kad žinotų kaip šis
skamba.

Frazė
„Įgarsindami“ paveikslėlius, mes pridedame ir gyvūno pavadinimą:
„Šuo – au-au”, „Ožka – me-e”, „Gyvatė – š-š-š” ir t.t. Tai vaikui
įsisavinus, frazė dar ilginama: „Šuo loja au-au”, „Varna kranksi karkar”, „Ežys pūškuoja pu-pu”.
Šio darbo eigoje sulauksime, kai mažylis greičiau ir lengviau
prašneks pakankamai taisyklinga frazine kalba.
(P.S.Žinoma, jei vaikas neturi kitų raidos sutrikimų.)

Sakiniai...
Pamažu iš trumpų žodžių dėliokime neilgus sakinius.
Pvz., Teta sėdi. Katė laka. Šuo guli.
Nepamirškime, kad lengviausia bei įdomiausia mokytis žaidžiant.
Todėl kuo daugiau žaiskime. Pvz., paimkime lėlę ir rodydami ją
mažyliui, sakykime: lėlė sėdi, lėlė guli, lėlė miega, lėlė šoka.
Tada į pagalbą pasikvieskite kitą žaisliuką. ..

Prašykime parodyti, paduoti, atnešti. Užduotis po truputį
sunkinkime. Pvz., „atnešk kamuolį“, „padėk šį geltoną kamuolį ant
kėdės“, „paimk kamuolį nuo kėdės ir nunešk tėtei“ ir t. t. Prašydami
iš eilės atlikti keletą veiksmų, tuo pačiu mokome vaiką sutelkti
dėmesį, įsiminti sąvokas ir kartu plečiame impresyvųjį žodyną.

Knygutės...
Skaitykime vaikams knygas, orientuodamiesi į vaiko amžių ir
sugebėjimą suprasti. Pradėkime nuo iliustracijų žiūrėjimo, jų
komentavimo, veikėjų atpažinimo ir pagrindinės įvykių sekos
aptarimo. Ir tik po to pereikime prie originalaus teksto.

Uždavinėkime vaikui klausimus, pradėdami nuo bendrų klausimų
(kas? kur? ką veikia?), palaipsniui pereikime prie konkrečių (Ką
daro varlė? kur nuėjo? ką paėmė? kam nunešė? ir pan.).
Žiūrėti ir skaityti knygutes reikia pradėti gerokai anksčiau nei
vaikui sukaks metukai. Skaitykime mažyliui knygeles, dainuokime,
deklamuokime. Įvardykime iliustracijose bei aplink esančius daiktus,
atliekamus veiksmus ir vykstančius reiškinius.

Filmukai...
Kartu su vaiku žiūrėkime animacinius ar kino filmukus. Padėkime
vaikui suprasti žiūrimo filmo „prasmę“, t y kalbėkime - Kas? Ką
veikia? Kur? Kaip? Ir t t . Bandykime aptarti ir paklausinėti vaiko
(Kas bėgo? Ką rado? Ir t t). Galime net patys atsakyti į savo paties
pateiktus klausimus, svarbu sulaukti vaiko pritarimo, dėmesio
išlaikymo ir pan. .

Didaktiniai stalo žaidimai...
Žaiskime įvairius didaktinius stalo žaidimus, skirtus lavinti psichinius
pažintinius procesus: regimąjį suvokimą ir dėmesį, orientaciją erdvėje,
atmintį ir t.t.
Nepamirškite veiksmą lydėti kalba!
Pradėkime žaisti nuo 1 metų.

Žaiskime loto žaidimus. Mokykime teisingai sudėti paveikslėlius, juos
pavadinti, dėlioti erdvėje, dėti vieną ant kito ar šalia vienas kito.

Žaiskime porinių paveikslėlių žaidimus. Žaidimo turinys: keletas
vienodų paveikslėlių porų (nuo 4 iki 15, t.y. 8-30 kortelių)
išdėstomos eilėmis į stačiakampį, paveikslėliai užversti žemyn.
Žaidėjai iš eilės atverčia po dvi korteles, bandydami surasti dvi
vienodas korteles. Laimi atvertęs daugiausia vienodų porų.
Svarbu, kad visi stalo žaidimai būtų įgarsinami , t.y. būtų lydimi
išsamių žodinių komentarų, pvz.: „Kas rado dramblį?” – “Aš turiu
dramblį”, „Aš radau kiškį ir katiną”, „Aš matau namą ir obuolį – ne
pora”, „Mama atidengė namą ir namą – pora” ir t.t.

Nepamirškime, kad dar sunku ilgesnį laiką išlaikyti dėmesį. Todėl
ilgai nežaiskime – 5-15 minučių. Stenkimės vaiką sudominti. Per tą
laiką žaisliukus, užduotis keiskime, sugalvokime naujų. Iš pradžių
mažylis mus tik stebės ir klausysis, tačiau gana greitai jau pats
pradės rodyti, kaip lėlė bėga ar pelė tupi, ir ims kartoti žodžius.

Kai mažylis pradeda tarti trumpus žodžius ir sakinius, plėskime jo
žodyną, imdami atskiras temas, pvz., „vaisiai“, „daržovės“,
„gyvuliai“, „baldai“, „indai“. Nepamirškime – sakiniai turi būti
trumpi, o žodžiai – aiškūs. Pvz., kalbėdami tema „daržovės“,
vartokime aiškius žodžius, pvz., pupa, ropė, bulvė, morka. Juos
junkime į trumpus sakinius. Pvz., Pupa auga. Bulvę skuta. Ropė
skani. Kiek vėliau įveskime sąvokas „didelis–mažas“. Pvz., Ta bulvė
didelė. Šita bulvė maža.

Siužetiniai žaidimai...
Būtinai mokykime žaisti ir drauge žaiskime siužetinius
žaidimus: „Parduotuvė“, „Ligoninė“, „Kirpykla“ ir t.t.

Judėjimas...
Klystame, jeigu manome, kad pakalbinome mažylį ir mūsų
darbas jau atliktas. Kalbai padeda net pats paprasčiausias
judėjimas. Mat dažnai nekalbantiems vaikams būna
sutrikusi ir bendroji bei smulkioji motorika, todėl būtina jas
lavinti.

Informacijos keitimosi kontrolė
Pirmiausia, vaikas turi atkreipti kito žmogaus dėmesį. Tik pradėję
valdyti bendravimo meną, vaikai gali tiesiog timptelėti kitą žmogų
už rankovės. Laikui bėgant, tokius veiksmus vaikai iškeičia į
klausiamuosius žodžius. Vėliau vaikai pastebi, kad pokalbis turi
pradžią, vidurį ir pabaigą. Taip pat pastebi, kad kalba vienas, paskui
kitas; kad kalba ta pačia tema; taip pat vaikas turi dažnai įsitikinti,
kad yra jo klausomasi ir jis yra suprantamas (paima savo rankomis
mamos galvą ir atsuka į save, jei mama užsiima kita veikla, pvz.,
mezga ar žiūri televizorių); pats linksi galva, rodydamas supratimą.

Vaiko dialogas ...
Reikia pastebėti, kad vaiko pokalbis nėra tolygus: vaikas dažnai
nutraukia savo kalbą, kad pasitikrintų, ar jo klausomasi, daro
pauzes, pakartoja tuos pačius žodžius ar frazes, pataiso save,
užduoda klausimus kitiems.

Rekomendacijas tėveliams ir
ugdytojams
• Kalbėkime su vaiku ir tuo pačiu gebėkime jį išklausyti.
• Užsiimkime bendra veikla su vaiku ir žaiskime su vaiku.
• Žaiskime siužetinius žaidimus, ypač su lėlėmis.
• Paįvairinkime namų ir darželių aplinką, kuri skatintų vaiko
domėjimąsi tiek šnekamąja, tiek rašomąja kalba.
• Pastebėjus ir įtarus, kad vaiko šnekamoji kalba vėluoja vienu
ar kitu aspektu, neatidėliojant rekomenduokime kreiptis į
logopedą, kuris nustatys galimas priežastis ir pritaikys
tinkamus intervencijos būdus.

VAIKAS NEKALBA...
Augindami nekalbantį vaiką, tėvai vis prašo: „pakartok‘, „pasakyk“,
o mažylis tyli, neatsako. Vaikui, kuris pastoviai girdi tik "sakyk"
"kartok"... formuojasi negatyvus požiūris į kalbą – vaikas atsisako
kalbėti. Jis nekalba ne tik prašomas tėvų, bet ir kitose situacijose:
„Koks tavo vardas?“, „Kiek tau metų?“.. vaikas tyli arba rodo pirštais.
NEPRAŠYKIME IR NEREIKALAUKIME
vaiko kartoti, bet
patys veiksmus lydėkime kalba!.. Vaikas tyliai kaups žodinę
informaciją ir tam tikru laiku bei tam tikroje situacijoje, prabils...
(P.S. jei nėra kitų raidos sutrikimų.)

MES KALBAME, VAIKAS KLAUSO...
Tarkime vieną žodį po kito daug kartų, kuo dažniau tuo geriau (bet
visada tik atliekant veiksmus: dedant, imant, valant ir t.t..
„Atnešk lėkštę. Ką tu atnešei?... Lėkštę?.. Taip čia lėkštė. Lėkštė.
Kas tai?.. Čia lėkštė.“ Ir t.t.
Po truputį vaiką įtraukime į pokalbį. Paklausę vaiko – darykime vis
ilgesnes pauzes (5 – 10 s).
Atkreipkime
vaiko dėmesį ne tik į garsų skambėjimą, bet ir
artikuliaciją. Reikia pasiekti, kad vaikas ne tik girdėtų, bet ir
žiūrėtų, kaip mes artikuliuojame žodžius.

„Pažiūrėk, kur mano burna? Kur lūpos? Žiūrėk ir klausykis:
„lė-lė“. Dar kartą – „lė-lė“. Pabandykime kartu „lė-lė „.Šaunuolis!

Neįmanoma aptarti visų situacijų ar būdų, kaip galima skatinti kalbos
vystymąsi, nes vaikų sugebėjimai ir pomėgiai yra labai skirtingi.
Tiesiog būkime kantrūs ir kūrybiški, paįvairinkime darbą vaikų kalbą
lavinančiais žaidimais.
Šeima bene labiausiai turi įtakos vaiko kalbos raidai ir bendravimui su
aplinkiniu pasauliu.
Jauki namų aplinka, mylinčių tėvų globa – geriausios sąlygos
bendravimo įgūdžiams įgyti ir stiprinti. Bendravimas su vaiku
įsiklausant į mažųjų nuotaikas, jausmus, interesus, polinkius ir
poreikius - vienas vertingiausių veiksnių, nuo pat pradžių padedančių
vaikui rasti savo vietą gyvenime.

