
Kalba – tam tikrų ženklų sistema, kuri vartojama norint ką nors pavadinti, išreikšti 

kokius nors  jausmus ar mintis.  Suaugusieji  yra  perpratę  gimtosios  kalbos  sistemą,  praktiškai 

įvaldę  kalbėjimo  įgūdžius.  Kalba  gaunama  ir  perteikiama  informacija  apie  pasaulį  ir  save. 

Suaugusieji patys pasirenka leksines, sintaksines bei fonetines priemones, kurios mūsų kalbai 

labai  reikalingos.  Kalba  savaime  neišsivysto.  Ją  vaikas  išmoksta  bendraudamas  su 

suaugusiaisiais,  pamėgdžiodamas  juos  ir  jų  padedamas.  Bendrauti  su  vaiku  būtina  nuo  pat 

ankstyvosios  vaikystės.  Kuo daugiau nuo mažens su vaiku bus bendraujama,  tuo lengviau  ir 

sėkmingiau vaikas mokysis kalbos.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida 

Kalbos vystymosi prielaidos

Vaiko kalbos raidai svarbu net kai kurie vaisiaus vystymosi ypatumai. Nuo trečio 

iki devinto vaisiaus rutuliojimosi mėnesių formuojasi kalbos padargai, jie pradeda funkcionuoti. 

Ketvirtą  – penktą mėnesį  vaisius ima reaguoti  į  garsinius  dirgiklius.  Septintą  mėnesį  vaisius 

įsimena  motinos  širdies  plakimo  ritmą,  kalbą.  Vaiko  riksmas  gimus  –  pirmoji  gyvenimo 

akimirka, kai kūdikis išgirsta nuosavą balsą. Rėkimas labai svarbus kalbos raidai. 

Kalbos  priemonių  perėmimas  iš  suaugusiųjų  priklauso  nuo  kūdikio  psichinio 

išsivystymo. Kalbos vystymosi nukrypimai būdingi sutrikusio intelekto vaikų kalbos plėtotei.

Viena iš  sėkmingos  vaiko kalbos  plėtotės  sąlygų  yra  normaliai  išsivystę  kalbos 

mechanizmai. Vaikui gimus, receptoriai ir artikuliacinis aparatas yra fiziologiškai susiformavę. 

Kartu bręsta ir smegenų centrai.  Dėl centrinių ir periferinių kalbos aparato trūkumų atsiranda 

įvairių kalbos sutrikimų. Kalbos raidos procese greta kalbinių įgūdžių formuojasi  ir kalbiniai 

mokėjimai. 

Vaiko mąstymo raida susijusi su jo kalbos tobulėjimu. Kalba yra minties reiškimo 

forma. Tik tada, kai mintis išreikšta žodžiu, ji yra aiški ir tampa realybe kalbančiam, o taip pat ir  

klausantiems.  Pati  svarbiausia  kalbos  funkcija  yra  komunikacinė.  Kalbos  dėka  bendraudami 

žmonės  gali  tiksliai  informuoti  vieni  kitus  apie  savo  jausmus,  norus,  ketinimus,  kilusius 

sumanymus, mintis. Vaikas išmokęs kalbėti, praplečia savo betarpišką patyrimą, besirėmusį tik 

pojūčiais ir suvokimu. Bendraudamas su aplinkiniais, mokydamasis ir dirbdamas, įvaldęs kalbą, 



per  ją  gali  įtvirtinti  ir  perduoti  aplinkiniams  savo  asmeninę  patirtį.  Tačiau  labai  ryškūs 

individualūs vaikų kalbos plėtotės skirtumai ne tik kaupiant žodyną, bet ir mokantis tarti garsus, 

nustatant gramatinius dėsningumus. 

Kūdikystė 

Kūdikio  pirmasis  kalbos  raidos  etapas  prasideda  riksmu. Šis  etapas  trunka 

pirmuosius metus ir yra vadinamas ikilingvistiniu etapu. Suaugusieji į  vaiko rėkimą reaguoja 

kaip  į  pagalbos  šauksmą.  Iš  rėkimo  intonacijos  galima  suprasti,  kas  nutiko.  Rėkdamas  ir 

verkdamas  kūdikis  rodo  savo  nepasitenkinimą.  Greitai  kūdikis  supranta,  kad  rėkimu  galima 

prisišaukti suaugusįjį. Vėliau riksmas perauga į verksmą. Verksmu yra išreiškiamos subtilesnės 

organizmo būsenos. Verksmas turi daugiau niuansų, todėl pagal kūdikio verksmą galima suvokti 

jo vidinius išgyvenimus, nuoskaudas, nemalonius pojūčius. Rėksmas ir verksmas – savotiškos 

kvėpavimo pratybos. Ištisas rėkimas gali pakenkti labai jautrioms kūdikio balso stygoms. 

Labai  svarbu  pirmaisiais  gyvenimo  mėnesiais  vaiką  kalbinti,  jam  deklamuoti 

eilėraščius, dainuoti lopšines. Svarbu, kad vaikas girdėtų taisyklingą, įvairiausių intonacijų kalbą. 

Vaikas dar nesupranta, kas jam kalbama, bet jau įsiklauso į kalbą ir pradeda vograuti. Jau dviejų 

savaičių vaikas taria garsus, kartoja tuos pačius balsius po keletą kartų, truputį keisdamas tono 

aukštį. Dviejų mėnesių vaiko vogravime galima girdėti atskirus gomurinius garsus  kh, ag, gh,  

ch, hh.  

Kūdikiui augant jo artikuliuojamų garsų įvairovė didėja. Nuo ketvirto mėnesio jie 

darosi dainingesni, tariami labiau tęsiamai, po kurio laiko vaikas pradeda tarti garsų junginius: 

va, ga, ag, ej, ba. Viso pasaulio vaikai iš pradžių taria tuos pačius garsus: a, e, o, vėliau – m, d,  

b, n, v ir t.  Šeštąjį mėnesį kūdikio burna pilna garsų: a-ba-ga-ba, ba-ga-ja, tei-di-di, a-va-ba. Tai 

jau vadinamasis čiauškėjimas – savotiškas žaidimas garsais. Čiauškėti vaikui labai malonu, ir tai 

jis daro, kai yra sotus, sausas ir jam šilta. Čiauškėdamas vaikas turi gerai girdėti savo tariamus 

garsus ir aplinkinių tarimą. Taip vaikas įpranta suvokti paties tariamus garsus, lavėja jo akustinė 

analizė.

Kartu  su  čiauškėjimu  atsiranda  vaiko  sugebėjimas  mėgdžioti garsus.  Iš  pradžių 

vaikas gali pakartoti tik tuos garsus, kuriuos pats čiauška. Kad vaikas pradėtų mėgdžioti, jis turi 

gerai  girdėti  mėgdžiotinus garsus, gerai  įsiklausyti  į  jų tarimą. Dar labai svarbu, kad kūdikis 

galėtų stebėti suaugusiojo lūpų judesius. Mėgdžiojimas paįvairina vaiko kalbinę patirtį.

Dar  prieš  ištardamas  savo  pirmuosius  žodžius,  vaikas  sugeba  suvokti  kalbos 

intonaciją.  Naudodamasis  atskirais  garsais,  gali  išreikšti  džiaugsmą,  nerimą,  komandas, 

klausimus. Prieš pradėdamas kalbėti kūdikis ima suprasti žodžius.



Vaiko  ištarti  pirmieji  žodžiai paprastai  yra  sudaryti  čiauškant  iš  dažniausiai 

kartojamų garsų. Žodžius kūdikis gali pradėti tarti dešimtą – vienuoliktą mėnesį. Vienerių metų 

vaikas paprastai moka pasakyti  vieną – du žodžius, nors taria juos nelabai aiškiai  ir ne visai 

tiksliai. Kai kurie tokio amžiaus vaikai dar visiškai nekalba, o kiti savo žodyne turi gana daug 

žodžių. Pirmieji vaiko tariami žodžiai labai nesudėtingi, sudaryti iš vieno ar dviejų skiemenų. 

Paprastai tai yra vaikui būtiniausi žodžiai, reiškiantys kai kuriuos veiksmus ar judesius. Vaikai 

pirmuosius savo žodžius taria su tam tikra intonacija. Net vienas žodis, atitinkamai ištartas, gali 

reikšti visą mintį. Pirmaisiais metais daiktų, veiksmų ir žodžių ryšiai mažai diferencijuoti. Žodis 

susijęs ne tik su daiktu, asmeniu, bet ir aplinka, kurioje ryšys susidarė. Pirmųjų metų pabaigoje 

vaikas sąmoningai taria 8 – 10 trumpų žodžių, kuriais jis pasako savo norus, įvardija artimuosius 

ar gerai pažįstamus aplinkos objektus. 

Paprastai  manoma,  kad  vaikui  ištarus  pirmuosius  žodžius,  kitus  išmokti  bus 

lengviau. Tačiau žodynas didėja labai lėtai, kartais per mėnesį vaikas išmoksta tik kelis žodžius. 

Žodyno dydis nėra svarbiausias kalbos mokymosi rodiklis. Ankstyvos vaiko kalbos esmė yra jos 

funkcijos, o ne struktūra, bendravimo galimybė, o ne žodyno dydis (Žukauskienė R. 2002).

Antrieji metai

Baigiantis pirmiesiems metams vaikai supranta apie 30 dažniausiai girdimų žodžių, 

pažįsta atskirai  pavaizduotus  daiktus.  Nuo pusantrų metų atpažįsta  siužetiniame paveikslėlyje 

nupieštus  daiktus.  Sparčiai  gausėja  suprantamų  žodžių  kiekis.  Pirmiausiai  vaikas  išmoksta 

suprasti  artimiausių  aplinkos  daiktų  pavadinimus,  paskui  suaugusiųjų  vardus,  kūno,  ir  veido 

dalių pavadinimus. Vaikai žino daugelio veiksmų, ypatybių pavadinimus ar vertinančius žodelius 

(gerai, blogai). Dviejų metų vaikas praktiškai supranta visus žodžius, kuriais suaugusieji vadina 

aplinkos daiktus. Intensyviau plėtojasi foneminė klausa, žodžiai labiau suprantami pagal garsinę 

sudėtį.

Antrieji  metai  svarbūs  garsinės  kalbos  rutuliojimuisi.  Šiuo  laikotarpiu  vaikas 

perpranta visą sudėtingą gimtosios kalbos struktūrą. Tai gimtosios kalbos garsų mokymosi metai 

(Glebuvienė V. 1989). Mokantis tarti garsus pastebima disociacija tarp akustinių ir artikuliacinių 

garsų savybių. Lengvesnės artikuliacijos garsai išmokstami anksčiau, nors jų akustinės savybės 

neryškios.  Garsų  substitutais  gali  būti  artimos  artikuliacijos,  bet  nepanašūs  akustinėmis 

savybėmis garsai. Naujai išmokta fonema tik pamažu pradedama vartoti kalboje. Iš pradžių jos 

vietą  daugelyje  žodžių  užima  ankstesni  substitutai.  Lengviau  nauja  fonema  išmokstam  tarti 

naujuose  žodžiuose.  Nauja  fonema  labiau  įsimenama  ir  pradedama  tarti  net  vietoje  panašių 

garsų. Antrųjų metų pradžioje priebalsių junginius vaikai sutraukia ir ištaria vieną priebalsį. 2 – 3 



priebalsių junginiai  jau pastebimi  vaikų kalboje nuo pusantrų iki  dviejų metų  amžiaus.  Šiuo 

amžiaus  tarpsniu  pastebimi  priebalsių  praleidimai  tarp  balsių  ar  žodžio  pradžioje:  ,,Enata“ 

(Renata),  ,,noės“  (norės). Taip  pat  pasitaiko  žodžio  galo  priebalsių  praleidimai:  ,,langa“ 

(langas). Pasitaiko ir atvirkščiai, kai pridedamas nereikalingas priebalsis žodžio gale. Antraisiais 

metais vaikas išmoksta girdėti ir tarti beveik visus gimtosios kalbos garsus, įsimena ir sugeba 

pakartoti  kirtį,  šokinėjantį  nuo vieno žodžio skiemens ant kito,  suvokia ir  stengiasi  pakartoti 

žodžio skiemenis. Vaikas ilgai treniruoja savo kalbos padargus, mokosi tarti žodį taip, kaip taria 

suaugusieji. Kartais išmokti taisyklingai tarti vieną žodį vaikui gali prireikti 3 – 7 mėnesių.   

Vienerių  metų  vaiko  žodyną  sudaro  nuo  2  iki  30  žodžių.  Žodžių  reikšmės 

netikslios. Vaikas tuo pačiu žodžiu gali pavadinti keletą panašių daiktų ir tą patį daiktą pavadinti 

skirtingais žodžiais.  Didžiausią dalį vaikų vartojamų žodžių sudaro artimų žmonių bei daiktų 

pavadinimai.  Iki  pusantrų  metų  gausėja  drabužių,  buities  ir  kultūrinių  reikmenų,  baldų 

pavadinimų.  Žodžiai  nekaitomi,  tačiau  dažniausiai  yra  tam  tikros  gramatinės  formos.  Visi 

daiktavardžiai vartojami vienaskaita. Antrųjų metų pradžioje veiksmažodžiais daugiausiai vaikai 

reiškia fiziologinius poreikius. Vėliau gausėja veiksmažodžių, nurodančių daiktų būvius, gamtos 

reiškinius, vaikų ir suaugusiųjų tarpusavio santykius. Vaikų kalboje galima išgirsti tik tiesioginės 

nuosakos esamojo laiko III asmens veiksmažodžius. Šiuo amžiaus tarpsniu pavartojami pirmieji 

prieveiksmiai,  būdvardžiai,  įvardžiai.  Ypač  sparčiai  gausėja  žodynas  antrųjų  metų  antrąjį 

pusmetį.  Vaikai  lengvai  išmoksta  girdimus  žodžius,  kalboje  sparčiai  mažėja  garsiažodžių, 

suprastintai  tariamų  žodžių.  Šiuo  amžiaus  tarpsniu  labai  intensyviai  gausėja  ekspresyvusis 

žodynas,  darosi  sudėtingesnė  tariamų žodžių  garsinė  sudėtis,  labai  greitai  pradedama kalbėti 

sakiniais.

Vaikas galėdamas pasakyti  kelis žodžius, pradeda jungti juos į sakinius. Antrųjų 

metų  antroje  pusėje  pasirodo  dviejų  žodžių  sakiniai.  Į  sakinį  intonacija  jungiami  nekaitomi 

žodžiai. Tai nepilni vientisiniai išplėstiniai sakiniai. Juose labai dažnai trūksta veiksnio, tarinio, 

tačiau yra žodžių, nurodančių objektą ar veiksmo vietą. Antrųjų metų pabaigoje atsiranda 3 – 4 

žodžių sakiniai ir pirmieji suderinti 2 – 3 suderintų žodžių sakiniai. Žodžius derinti tarpusavyje 

ne taip lengva, nes dažnai sakinio prasmė priklauso nuo to, kokia yra žodžių tvarka (Žukauskienė 

R. 2002).

Tretieji metai

Trečiaisiais gyvenimo metais tobulėja kalbos suvokimas. Vaikas klausosi, ką kalba 

suaugusieji, mėgsta , kai su juo kalbama. Jam patinka klausytis pasakų, eilėraščių, pasakojimų. 

Vaikas supranta ne tik instrukcijas, bet ir pasakojamąją kalbą apie daiktus ir reiškinius. Jis jau 



gali pažinti tikrovę iš kalbos, o ne tik iš patirties. Tai reiškia, kad vaikas pradeda suprasti pačią 

kalbą. Pirminė foneminė klausa susiformavusi (Garšvienė A. 1993).

Šiuo  amžiaus  tarpsniu  tęsiasi  vaikų  fiziologinis  šveplavimas.  Dauguma  vaikų 

nemoka tarti sudėtingesnių garsų. Pasitaiko skiemenų ir garsų praleidimų. Vaikai dar nemoka 

tarti afrikatų, pučiamųjų ch, ch', h, h', f', vibrantų r, r'. Kai kurie neištaria minkštųjų k', g', p', b',  

m', juos keičia atitinkamai pusiau minkštais garsais. Dažniau neištaria kietųjų  s, z, juos keičia 

minkštosiomis fonemomis. Kietųjų ir minkštųjų garsų š, ž neištaria daugelis šio amžiaus vaikų. 

Net gerai išmoktos tarti fonemos kartai painiojamos tarpusavyje. Dauguma šio amžiaus vaikų tik 

retkarčiais ištaria trijų priebalsių junginius. Priebalsių junginiai žodžių viduryje išmokstami tarti 

anksčiau negu žodžio pradžioje. 

 Žodynas gausėja labai intensyviai. Vidutiniškai trijų metų vaikai žino 1200 – 1500 

žodžių.  Žodyne  atsiranda  visos  kalbos  dalys.  Vyrauja  daiktavardžiai  ir  veiksmažodžiai.  Šio 

amžiaus  tarpsnio  vaikai  pastebi  daugiau  daiktų  požymių,  gali  juos  apibūdinti  tam  tikrais 

būdvardžiais. Dar didelę  reikšmę turi pamėgdžiojimas, daugelį žodžių jie kartoja automatiškai, 

bet vis daugiau vietos užima sąmoningas kartojimas.  Vaikų mąstymo konkretumas atsispindi 

žodyne. Vyrauja konkrečios reikšmės žodžiai.  Jau pasirodo apibendrinančios sąvokos: žaislai, 

baldai,  indai.  Vaikai  pradeda  skirti  paros  laiką:  rytas,  vakaras,  diena,  naktis,  nors  painioja 

sąvokas vakar, rytoj. Trečiaisiais metais tik prasideda žodžių kūrybos periodas. 

Tretieji  metai  – gramatikos  mokymosi  metai.  Antrųjų metų  pabaigoje prasideda 

gramatinė kalbos raidos stadija (Glebuvienė V. 1989).  Šiuo laikotarpiu vaikas nesąmoningai 

skiria bendruosius žodžių kartojimo dėsningumus, perpranta pagrindines taisykles, kurių reikia 

paisyti.  Pirmiausiai  išmokstamos  tos  gramatinės  kategorijos,  kurių  reikšmė konkreti,  lengvai 

suprantama. Anksčiau išmokstamos vartoti semantinę reikšmę turinčios formos: daiktavardžių 

skaičiai, linksniai, mažybinės formos. Tobulėja prielinksninis valdymas. Taisyklingai vartojami 

prielinksniai  ant,  į,  po,  už,  su.  Gramatinių  formų  turtingumu  neatsilieka  veiksmažodžiai. 

Vartojami visi esamojo, būtojo kartinio ir būsimojo laikų vienaskaitos asmenys bei daugiskaitos 

I ir III asmenys. Vaikų kalboje girdimi asmeniniai įvardžiai  aš, tu, mes bei kai kurių linksnių 

formos. Trečiųjų metų gale būdvardžiai retai vartojami. Jais nurodoma ypatybė, skirianti daiktą 

iš kitų (spalva, dydis). Būdvardžius bandoma kaityti skaičiais, linksniais, giminėmis, laipsniais. 

Vaikai jau žino, kur yra vienas ar du daiktai  ir tuos skaitvardžius vartoja kalboje. Vartojama 

nemažai prieveiksmių. Gramatika skverbiasi į vaiko žodyną.

Trečiaisiais metais ilgėja vientisiniai sakiniai. Sakiniai sudaromi iš 4 – 6 žodžių, su 

vienarūšėmis sakinio dalimis. Tačiau kalboje vyrauja vientisiniai 2 - 4 žodžių sakiniai. Pasitaiko 

bejungtukių  sudėtinių  sakinių.  Prijungiamieji  sudėtiniai  sakiniai  paprastai  susideda  iš  dviejų 



vientisinių.  Šalutinių  sakinių  atsiradimas  rodo,  kad  sudėtingėja  ryšiai  tarp  atskirų  vaizdinių. 

(Garšvienė A. 1993)  Pirmiausiai pasirodo laiko ir vietos šalutiniai sakiniai.

Ketvirtieji metai

Ketvirtaisiais  metais  baigiasi  fiziologinis  šveplavimas.  Vaikai  jau  turėtų  mokėti 

taisyklingai  tarti  garsus.  Tačiau  kartais  sudėtingesnės  artikuliacijos  garsų  tarimo  mokymasis 

užsitęsia.  Dažnai  vaikai  netaria  šnypščiamųjų  ir  vibrantų,  retkarčiais  minkština  kai  kuriuos 

priebalsius. Vaikai dar nemoka kaitalioti priebalsių  t, d ir afrikatų  č, dž. Kalboje vartoja 3 – 4 

skiemenų  ir  ilgesnius  žodžius.  Gerai  tariami  2  –  3  priebalsių  junginiai.  Tobulėja  sunkesnių 

žodžių tarimas.

Sparčiai gausėja vaiko žodynas. Jis jau vartoja 2000 – 3000 žodžių. Psichologės 

Biūler Š. duomenimis per vieną dieną vaikas pasako 11600 žodžių, apie 1800 sakinių. Vaikas 

kalbina  kitus,  nori  bendrauti,  kalba  apie  save,  apie  kitus  asmenis,  pasakoja  apie  daiktus  ir 

reiškinius.  Šiuo laikotarpiu vaiką domina žodžio forma,  todėl  jis  sukuria  daug naujų žodžių. 

Naujų žodžių vaikas pasidaro vartodamas priesagas, priešdėlius,  sujungdamas du žodžius. šis 

amžiaus tarpsnis kartais psichologų vadinamas spalvų bei skaičių žodyno metais (Glebuvienė V. 

1989).   Vaikai domisi ne tik daiktu, spalvomis, bet ir mėgsta skaičiuoti.

Žodžių  kaitymo  vaikai  išmoksta  greičiau  negu  žodžių  darybos.  Žodžių  darybą 

sunkina  besikeičiančios  kiekvieno  giminingo  žodžio  reikšmės.  Ketvirtųjų  metų  vaikų  kalba 

gramatiškai  gana  taisyklinga.  Tinkamai  vartojami  daiktavardžių  linksniai,  skaičiai,  giminės, 

žodžiai  derinami.  Tačiau  dar  painiojamos  daiktavardžių  ir  būdvardžių  linksniuočių, 

veiksmažodžių asmenuočių galūnės bei priesaginių veiksmažodžių priesagos. Dar vaikai nemoka 

kaityti sangrąžinių veiksmažodžių, įvardžiuotinių būdvardžių.

Šiuo amžiaus tarpsniu intensyviai plėtojasi rišlioji kalba. Vaikai vartoja išplėstinius 

ir  neišplėstinius  vientisinius  sakinius.  Būdingi  jungtukai  o,  ir  sakinio  pradžioje.  Vaikai 

sakiniuose dažnai pavadina veikėją, atliekamą veiksmą ir objektą. Labiau išplėstuose sakiniuose 

nurodomos veiksmo aplinkybės. Dauguma išplėstinių sakinių su vienarūšėmis sakinio dalimis: 

tariniais, veiksniais, pažyminiais, papildiniais. Sudėtinių sakinių nedaug. Sujungiamieji sakiniai 

gan reti, o prijungiamuosiuose sakiniuose sujungti du vientisiniai neilgi sakiniai.

Penktieji metai

Penktaisiais metais vaikas gana taisyklingai kalba: puikiausiai jungia sakinius, be 

klaidų  parenka  reikalingas  veiksmažodžių  formas,  be  priekaištų  vartoja  linksnių  galūnes. 



Tinkamai  derina įvairių  kalbos dalių  giminę,  skaičių,  linksnį,  neapsieina be gausybės  žodžių 

atspalvius pakeičiančių priesagų, priešdėlių. 

Dauguma  vaikų  gerai  taria  fonemas,  sugeba  ištarti  įvairaus  sunkumo  žodžius. 

Tačiau kai kurių vaikų fiziologinis šveplavimas tęsiasi ir penktaisiais metais. Šio amžiaus vaikai 

daugiau  vartoja  būdvardžių,  dalyvių,  vartojamų žodžių reikšmės  gana tikslios.  Tačiau  vaikai 

nesupranta  daugelio  žodžių  perkeltinės  reikšmės.  Tęsiasi  žodžių  kūrybos  periodas.  Vaiko 

žodynas pagausėja iki 5000 žodžių. Jo žodynas ima sparčiai didėti, kai jis įsisąmonina simbolinį 

mąstymą.  (Žukauskienė R.,  2002.)  Ketvirtaisiais  ir  penktaisiais  gyvenimo metais  vaiko kalba 

darosi  vis  aktyvesnė  (ypač  penktaisiais  metais,  kai  prasideda  „kodėlčiukų"  amžius).  Labai 

sparčiai didėja žodžių atsargos, vaikai vartoja įvairiausias gramatines žodžių formas ir junginius.

Turtėjant aktyviajam vaiko žodynui, ilgėja sakiniai. Sakiniuose gausiau vartojami 

pažyminiai ir aplinkybės, vienarūšės sakinio dalys, netgi įterptiniai žodžiai. Sudėtiniai sakiniai 

taip pat  ilgėja,  nes ilgėja juos sudarantys  sakiniai.  Sudėtiniame sakinyje  iki  12 – 15 žodžių. 

Sudėtiniai sakiniai vartojami su jungtukais ar be jų. 

Plėtojasi rišlioji kalba. Vaikai daugiausiai bendrauja dialogais, tačiau vis dažniau 

vartoja  monologinę  kalbą.  Penkiamečių  pasakojimai  nėra  pakankamai  rišlūs,  nuoseklūs  ar 

logiški.  Monologai  dažnai  būna  be  pradžios  ir  pabaigos.  Pasakojama  nenuosekliai,  dažnai 

šokinėjama nuo vieno įvykio prie kito, keičiami ir painiojami erdvės ir laiko vaizdiniai, nenurodo 

veiksmo vietos ir laiko. Tačiau labai vaizdingai vaikai pasakoja pasakas.  

Šeštieji metai

Daugelis psichologų yra stebėję ir tyrę vaiko žodyno didėjimą. Iš jų matyti, kad yra 

labai didelių individualių skirtumų ir pagal vartojamų žodžių skaičių, ir pagal amžių. Daugelio 

autorių  duomenimis  šešerių  metų  vaikas  moka  nuo 8000 iki  14 000 žodžių.  Vaiko žodynas 

priklauso nuo to, kokius žodžius vaikas girdi savo aplinkoje. Bendraudamas vyresniojo amžiaus 

ikimokyklinukas  keičia  savo  situacinę  kalbą  suprantamesne  aplinkiniams.  Vietoje  įvardžių 

atsiranda daiktavardžiai, kurie suteikia pasakojimui aiškumo. Priešmokyklinukų kalbai būdingi 

dvigubi  veiksniai,  pvz.:  „Jis  berniukas  nuėjo“. Vaikas  pasako  įvardį,  bet  pajutęs,  kad  to 

nepakanka,  prideda daiktavardį.  Kalbėdamas jis  atsižvelgia  į  pašnekovą.  Pateikti  suaugusiojo 

klausimai netrikdo, o kelia norą pasakoti tiksliau,  suprantamiau.Šešiamečiai ne visada tiksliai 

suvokia  veiksmažodžių  su  įvairiomis  priesagomis  reikšmę.  Pasitaiko  savos  kūrybos 

veiksmažodžių:  gegutė „geguoja“, „kvakuoja“, uodas „zybia“, „ūzia“, žąsis „žąsuoja“. Patys 

vaikai  vartoja  vis  daugiau  ir  įvairesnių  priesagų.  Pasitaiko  daug  žodžių  darybos  klaidų: 

„debesutis“, „linoninė“, „krepšinistas“, „mezgėtoja“, „kirpyklė.



 Keičiantis  pažinimo  interesams,  išsiplėtus  bendravimui,  vaikas  pradeda  vartoti 

kontekstinę kalbą. Norint ją suprasti, nebūtina žinoti situaciją. Ilgainiui kontekstinę ir situacinę 

kalbą  jis  vartoja  pagal  bendravimo  sąlygas.  Geriau  kontekstinę  kalbą  vaikai  išmoksta  po 

sistemingų  užsiėmimų  darželyje.  Vyresni  ikimokyklinukai  įgyja  poreikį  paaiškinti 

bendraamžiams būsimą žaidimą, žaislo konstrukciją ir kt. Nepakankamas tarpusavio supratimas 

kelia  ginčus,  konfliktus.  Aiškinant  būtina  nuosekliai  išdėstyti  faktus,  nurodyti  pagrindinius 

ryšius. Išsamų aiškinimą vaikai neretai pakeičia paprastesne situacine kalba. Ikimokykliniame 

amžiuje šalia tikrovės pažinimo, vaizdiniu mąstymu vaikas pradeda susidaryti sąvokas ir jomis 

mąstyti.  Vaizdas yra individualus,  egocentriškas, o sąvokos visiems bendros, komunikabilios, 

nes  jose  užfiksuotos  bendrosios  esminės  daiktų  ir  reiškinių  savybės.  Kad  vaikas  galėtų  jas 

suvokti, turi išmokti analizuoti reiškinius, juos lyginti, rasti jų tapatumą, panašumą ar skirtumą. 

Galima lyginti ir tiesioginio suvokimo metu, bet mąstymui ieškant lygybės ar kitokių santykių 

tarp  objektų  ir  jų  požymių,  jie  atitraukiami  iš  konkrečių  sąlygų  ir  santykis  nustatomas  ne 

jutiminiu  būdu,  o  kalba.  (Kurmanskienė  I.,  2003.)  Kalba  tampa  universalia  bendravimo, 

pažinimo, mąstymo priemone. 

Galvodami apie žmogaus kalbos gražumą, be abejo, matome, kad nuskriausti yra 

tie, kurie negali kalbėti taisyklingai. Negalima nė įsivaizduoti estetinio auklėjimo be tam tikro 

rūpinimosi  ištobulinti  šnekamąją kalbą.  Tačiau jeigu vaikas ir  gerai  taria  garsus bei  žodžius, 

kalbos garsų kultūrai vis tiek reikia skirti deramą dėmesį. Dabar ypač svarbu yra reguliuoti vaiko 

kalbos  tempą,  dikciją  ir  mokyti  jį  intonacinio  išraiškingumo.  Šiuo  atžvilgiu  labai  geros 

medžiagos  gali  suteikti  smulkiosios  tautosakos  lobiai:  juokavimai,  pokštai,  greitakalbės 

pavyzdžiai,  patarlės bei priežodžiai.  Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų žodžių atsargos, 

kaip  minėta  anksčiau,  jau  yra  didelės.  Tai  daugiausia  pagrindinio  žodyninio  kalbos  fondo 

žodžiai,  t.  y.  visų  vartojami  žodžiai,  reikalingi  bendravimui.  Žinoma,  ne  visi  vaikai  tiek  jų 

išmokę ir ne visi savarankiškai juos vartoja. 

Išmoktus  naujus  žodžius  vaikas  kartais  klaidingai  ištaria.  Bet  tai  nereiškia,  kad 

vaikas  nesuvokia  žodžio,  kad neskiria  garsų.  Klaidingai  taria  dėl  dviejų priežasčių:  arba  dėl 

artikuliacijos padargų netobulumo, kliudančio ištarti kai kuriuos kalbos garsų derinius, arba dėl 

atminties  trūkumų.  Savo  tarimo  trūkumus  vaikai  suvokia  ir  supranta,  bet  dėl  objektyvių 

psichologinių  priežasčių  nepajėgia  jų  pašalinti.  (Gučas  A.,1981.)  Vyresniųjų  ikimokyklinukų 

kalboje pasitaiko vienas kitas kai kurių garsų grupių tarimo sutrikimas.  Tačiau kartais  vaikai 

blogai taria atskirus garsus: r, l, š, f. Taip būna tada, kai artikuliacijos aparato raumenims trūksta 

paslankumo arba yra ydinga jo sandara (netaisyklinga dantų struktūra, platus, nejudrus liežuvis, 

per trumpas poliežuvinis raištis) arba kas nors iš aplinkinių blogai taria garsus. Šitokiais atvejais 



negalima tikėtis,  kad tarimas savaime susitvarkys.  Rekomenduojama kreiptis  į  specialistą  — 

logopedą. 

Ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  kalba  yra  nevienodo  lygio.  Vieni  vaikai  laisvai 

naudojasi savo žodžių atsargomis, o kitų aktyvusis žodynas yra negausus, nors didelę dalį žodžių 

gerai  supranta  (pasyvusis  žodynas).  Kai  kurie  vaikai  žodžius  ir  posakius  vartoja  ne  vietoje, 

netiksliai  suprasdami  jų  reikšmę.  Reikia,  kad  vaikai  sąmoningai  mokytųsi  žodžių,  jiems 

suprantamų, pastovių žodžių junginių, kad jie suprastų, jog žodžiai gali turėti daug reikšmių ir 

įvairių  prasminių  atspalvių,  suprastų  vaizdingą  žodžių  vartojimą.  Vaiko  žodžio  prasmės 

supratimas yra glaudžiai susijęs su aplinkos suvokimu. Remdamasis savo paties patirtimi, vaikas 

įgyja naujų žinių, suvokia abstrakčias sąvokas. Vaikas mokosi kalbėti nesuvokdamas, kaip jis tai 

daro. Jo kalbiniai įgūdžiai formuojasi nedalyvaujant sąmonei. Kai jis suvokia ir supranta kalbą, 

jis pirmiausia įsisąmonina tą prasminį turinį, kuris ja perteikiamas. Kai jis kalbėdamas reiškia 

savo mintį, praneša ją savo pašnekovui. Šis taip pat įsisąmonina jos prasminį turinį ir jam visai 

nereikia suprasti, kaip, kokiais žodžiais pasakoma mintis. Vaikas šito labai ilgai nesupras, jis net 

nežino,  kad  kalba  žodžiais.  Ikimokyklinio  amžiaus  vaikui,  kol  dar  jo  niekas  nėra  mokęs 

suskaidyti  kalbos  atskirais  žodžiais,  žodis  turi  labai  neapibrėžtą  reikšmę.  Atsakydamas  į 

klausimą,  kokių  žodžių  jis  moka,  vaikas  gali  ištarti  garsą,  pasakyti  pavadinimą  kurios  nors 

raidės,  pasakyti  sakinį  ar  žodžių  junginį  arba  net  atsakyti,  kad jokių žodžių  nemokąs,  tiktai 

mokąs eilėraštį apie žiemą. Daugelis vaikų gali pasakyti žodžių, bet paprastai tik daiktavardžių, 

reiškiančių daiktus. 

Šeštaisiais metais vaikai savarankiškai veikdami kalba 2 – 3 kartus mažiau. Taip 

atsitinka  dėl  besibaigiančio  išorinės  kalbos  perėjimo  į  vidinę.  Taip  vaikams  yra  lengviau 

sugalvoti siužetų, vartoti vertinančių posakių. Šio amžiaus vaikų pasakojimai dar nėra rišlūs ir 

nuoseklūs.  Ilgesniuose  pasakojimuose  sakiniai  praranda  loginį  ryšį,  įvykių  nuoseklumas 

perteikiamas žodžiais ,,tada“, ,,paskui“. 

          Bendravimas su bendraamžiais, taisyklinga kalba šeimoje, ugdytojų tiesioginis pavyzdys 

yra pagrindas kūdikio, vaiko kalbos raidai.

  Parengė:  lopšelio – darželio „ Saulutė“ logopedė Jurgita Aksomaitytė
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