
KAIP „ATEINA“ ŽODŽIAI 

Tėvams didžiulis džiaugsmas, kai vaikas žengia pirmą žingsnį, taria pirmą žodį. Kada iš atskirų garsų 

susidaro pirmi žodžiai vaiko kalboje? 

7 mėn. amžiaus kūdikis ima mėgdžioti aplinkinių žmonių tariamus garsus. Vystosi kalbos supratimas. 

Mažiukas ima tarti „de-de-de“ ir , jei mama atkartos jo tariamus garsus, tarp jų mezgasi kontaktas, 

vaikas vėl čiauška tuos pačius garsus. Jo kalboje daugėja įvairių garsų junginių. Atsiranda pirmieji 

skiemenys, pirmi žodeliai „te-te“, „ba-ba“, „ma-ma“. 

Iki  1,5 m. vaikai jau turėtų tarti nuo 3 iki 30 žodžių. Vieni mažyliai taria daug žodelių, o kiti – vos 

kelis. Tokio amžiaus vaikai dažnai kalba vienu skiemeniu, jų kalboje daug garsų praleidinėjimų. 

Kartais netariamas pirmas arba paskutinis žodžio garsas. 

Čiauškėjimo pabaigoje (apie 10-12 mėn.) vaikas ima mažiau tarti visokių garsų. Tai reiškia, kad jis ims 

greitai tarti jau prasmingus neilgus žodelius. Kaip taisyklė, šis laikotarpis sutampa su vaiko bandymu 

stotis, eiti įsikibus daiktų. Mažylio dėmesys nukrypsta į sudėtingus veiksmus.  Tėvai neturėtų liautis 

kalbėtis su vaikučiu. Netrukus jis ima vadinti daiktus. 

2 m. vaikas jau daug pasako.  Pasigirsta vaiko kalboje 2-3 žodelių sakinukais. Kartais toks kalbos 

„šuolis“ nepasirodo. Nenusiminkite, nes kiekvienas vaikas labai savitas. Tai įvyks vėliau. Stebėkite, 

nenuilskite toliau bendrauti su savo vaikučiu. 

2-3 m. vaikai savo žodyne turi apie 1200-1700 žodžių. Kalboje jų sakiniai dar nėra taisyklingi, bet 

prasmingi. 

Šlubuoja kai kurių garsų tarimas: h, r, f, š, č, ž, dž. Šiame amžiuje vaikai ima kurti žodžius, pvz. 

kaminą pavadina dūmiarūksčiu. 

Tėveliai turi stebėti, ar vaikas geba rišliai kalbėti, dėlioti žodžius į sakinius, tinkamai išreikšti savo 

mintis. Vaiko kalba sparčiausiai vystosi maždaug iki 5 m. amžiaus. 

5-6 m. vaikams sparčiai vystosi rišlioji kalba. Jie sugeba rišliai pasakoti, daug ir greitai kalba. 

6-7 m. vaikai daug žaidžia, bendrauja su bendraamžiais. Kalba mažiau negu penkiamečiai. Atrodo, kad 

vaiko kalba nesivysto, bet taip nėra. Šiame laikotarpyje išorinė kalba pereina į vidinę, kitaip tariant, 

vaikas mokosi atskleisti savo mintis, išreikšti tai, ką galvoja. 
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