JEIGU VAIKUTIS NEKALBA
Mažyliui augant, tėvai pastebi, kad jų vaikas tyli, kai jo bendraamžiai jau kalba frazėmis, sakiniais. Tam tikrame
amžiuje kartais sustoja kalbos vystymasis. Ką reikėtų daryti? Reikėtų nelaukti ir pasikonsultuoti su specialistais.
Galima kreiptis net nuo dvejų metų, jei pastebėjote, kad vaiko kalba nesivysto, o jau nuo trejų – būtinai.
Logopedas patars, ką daryti, kaip padėti savo vaikui.
Kaip tėveliai gali padėti savo atžalai
Dažnai tėvai nekalbantį vaiką prašo: „pasakyk“, „pakartok“, bet vaikas nieko neatsako. Tokie įkyrūs tėvų
prašymai dažniausiai formuoja negatyvų vaiko požiūrį į kalbą. Jis nenori kalbėti nei su tėvais, nei su kitais
žmonėmis. Vaikas tyli arba rodo pirštais.
NEREIKALAUKITE VAIKO KALBĖTI.
Jis turi norėti pats kalbėti.
Reikia kelti norą kalbėti, sudaryti tokias žaidybines situacijas, kurios reikalauja vaiko kalbos. Kalbėti galima
veiksmu, gestu, žodžių nuotrupomis. Tokia vaiko kalba skatinama, pakartojama, bet netaisoma. Panašius
žaidimus vaikas noriai žaidžia, bando tarti žodžius. Pradedant labai naudingi gyvulių, paukščių balsų, daiktų,
gamtos garsų pamėgdžiojimai. Vaikas pajėgus mėgdžioti garsus, po to drąsiai bando tarti skiemenis, žodžius.
Mokantis daiktų pavadinimų, žodžiai kartojami po kelis kartus, bet visada tik atliekant veiksmus: dedant, imant,
velkantis ir t.t.. Ką dirbdami, komentuokite savo veiksmus. Vaikas klausosi, stebi jūsų artikuliaciją.
Vaikas neturi suprasti, kad yra mokomas kalbėti.
Visi vaiko bandymai kalbėti pagiriami, pasidžiaugiama kartu. Pradėjus tarti skiemenis, pavienius žodelius –
nereikalaujama tikslaus tarimo, nes vaikas tam dar nepasiruošęs. Kiekvienas vaiko ištartas garsas, skiemenukas
yra skatinamas, giriamas.
Lavinkite kalbos aparatą: valant dantis – vaiko prašome paskalauti suspaudus lūpas; pro suspaustas lūpas leisti
srovele vandenį; liežuviu „patikrinti“ ar švariai išsivalė dantukus (braukoma liežuviu per viršutinius ir apatinius
dantis); valgant prašoma nulaižyti šaukštą; prieš veidrodį pažaiskite su vaiku rodydami įvairias mimikas (pyksta,
raukos, juokiasi ir t.t.); pacaksėkite liežuviu.
Taip vaikai mokosi kalbėti, turtėja jų žodynas. Gėrėja vaiko kalbos supratimas.
IR NEPAMIRŠKITE GIRTI IR DŽIAUGTIS SAVO MAŽYLIO PASIEKIMAIS !
„Tėvelių mokyklėlė“
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